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نيـازاقتـصادايـران

عفو گسترده
شامل چه كساني
ميشود؟

محمدجوادظريف
وزير امور خارجه:

غربيها بپذيرند
پيشبينيهايشاندرباره
ايران غلط است

صفحه 2

سخن نخست

توان قانعكردن

يكي از وج��ه تمايزهاي
دولته��ا از يكديگ��ر
در جه��ان م��درن
ق��درت اجماعس��ازي
آنهاس��ت .اينكه بتوانند
گرايشهاي ناهمس��و و
حتي متعارض و متضاد
حسينحقگو
را حول هدف مشتركي
گرد هم آورده و همسو نمايند .اجماعسازي اما در
جهانجديدازمسيراقناعميگذرد،مسيريكهدر
گذشته از طريق تحكم طي ميشد .آقاي روحاني
هنگام دفاع از وزير پيشنهادي بهداشت در مجلس،
بار ديگر و اينبار محكمتر و مصممتر از قبل و با اين
عبارت كه «راهي جز جداي��ي بازرگاني از صنعت
وجود ندارد» خواس��تار تفكيك وزارت «صنعت،
معدن و تجارت» و تشكيل وزارت بازرگاني شدند.
ايش��ان در دفاع از اين خواس��ته خود اين دليل را
ذكر نمودند كه «اگر ميخواهيم مردم براي خريد
اجناسكمترمعطلشوندراهديگريوجودندارد...

همينصفحه

راه و شهرسازي

رييس كل بانك مركزي تعيين كرد

اولويت بانكها درماه پاياني سال

گرهگشاييجزئيازتحريمهاي
هوايي با«اينستكس»
زهره عالمي|
همگام با خروج اي��االت متحده امري��كا از برجام
در تاريخ  ۱۸ارديبهشت س��ال جاري ،دو مهلت از
سوي ايران به اروپاييها داده شد تا توافق هستهاي
موس��وم به برجام را حفظ كنند ،نخستين مهلت،
 ۱۸تير  ۹۷يعن��ي  ۶۰روز پس از خ��روج امريكا از
برجام بود كه اروپا در اين مدت اقدامي براي حفظ
برجام و تضمين منافع انج��ام نداد .دومين مهلت،
 ۱۳آب��ان  ۹۷و همزمان با اعمال تحريمهاي نفتي
و بانكي امريكا عليه مردم اي��ران بود كه موعد اين
تاريخ هم رس��يد ،اما باز اروپاييه��ا براي تضمين
منافع ايران گامي برنداش��تند تا اينكه اواخر هفته
گذش��ته ،خبرهايي درباره آغاز به كار INSTEX
(Instrument in Support of Trade
 )Exchangesمط��رح ش��د .اينس��تكس ي��ا
 INSTEXب��ه كس��ب وكارهاي اروپاي��ي امكان
ميدهدتابدونتحريمشدنتوسطامريكا...
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صفحه 4

همين صفحه

گزارش

جهان

خوان گوايدا كيست؟

صابرمقدمي|
خوان گواي��دا رهبر مخالف��ان دول��ت ونزوئال با
حمايت امريكا خودش را رييسجمهور موقت اين
كشور معرفي كرده اس��ت .او درست چند ساعت
بعد از اين اقدام در نامهاي ك��ه مهر دولت ونزوئال
رويش نقش بسته بود از ديپلماتهاي كشورهاي
مختلف درخواس��ت كرد كه در كاراكاس بمانند.
دونالد ترامپ رييسجمهور امري��كا پيش از اين
گوايداي  35ساله را به عنوان رهبر كشور ونزوئال
به رسميت شناخته بود و با اين كارش فرانسيس
مادورو رپيس جمهور ونزوئال را وادار كرده بود...
همين صفحه

مرديكه ميخواهد
«شارل دوگل» باشد

«نيكوالس مادورو» به دبيركل اوپك نامه نوشت

كاراكاس خواهان حمايت اوپك

سخننخست

توان قانع كردن

حسينحقگو|تحليلگراقتصادي|
يكي از وجه تمايزهاي دولته��ا از يكديگر در جهان مدرن
قدرت اجماعس��ازي آنهاس��ت .اينكه بتوانند گرايشهاي
ناهمسو و حتي متعارض و متضاد را حول هدف مشتركي
گرد هم آورده و همسو نمايند .اجماعس��ازي اما در جهان
جديد از مس��ير اقناع ميگذرد ،مس��يري كه در گذشته از
طريق تحكم طي ميشد .آقاي روحاني هنگام دفاع از وزير
پيشنهادي بهداشت در مجلس ،بار ديگر و اينبار محكمتر
و مصممتر از قبل و ب��ا اين عبارت كه «راه��ي جز جدايي
بازرگاني از صنعت وجود ندارد» خواس��تار تفكيك وزارت
«صنعت ،معدن و تجارت» و تشكيل وزارت بازرگاني شدند.
ايشان در دفاع از اين خواسته خود اين دليل را ذكر نمودند
كه «اگر ميخواهيم مردم براي خريد اجناس كمتر معطل
ش��وند راه ديگري وجود ندارد مگر اينك��ه وزارت بازرگاني
تشكيل شود .در غير اين صورت مش��كالت در اين بخش
ادامه پيدا ميكند» .پيش از اين نيز اين خواس��ته عالوه بر
ايشان از زبان معاون اول رييسجمهوري و رييس سازمان
برنامه و بودجه مطرح شده و حتي از سوي دولت اليحهاي
دوفوريتي روانه مجلس شده بود كه البته هيچكدام به ثمر
ننشس��ته و نمايندگان قاطعانه با اين درخواست مخالفت
كردند .چرا چنين شده است و چرا دولت و دستگاه عريض
وطويلسازمانبرنامهنتواستهاندنهفقطنمايندگانمجلس
بلكه بخش اعظم كارشناس��ان را جهت تحقق اين هدف با
خود همراه و قانع سازند؟ چرا حتي يك گزارش كارشناسي
كهنظردولترابرايانجاماينتفكيكپشتيبانيكندمنتشر
نشده و اس��تداللها در حد ضرورت ذكر ش��ده در ابتداي
مطلب از سوي رييسجمهوري بوده اس��ت؟ اين در حالي
استمقاالتوتحليلهاويادداشتهاوگزارشهايبسياري
در مخالفت با اين موضوع در رس��انهها منتشر شده است.
جالب آنكهحتيبازويكارشناسيوزارت «صنعت ،معدنو
تجارت»يعنيموسسهمطالعاتوپژوهشهايبازرگانيدر
چند گزارش كارشناسي با اين تفكيك مخالفت كرده است.
همچنانكهمركزپژوهشهايمجلسنيز ايناقدامرامفيدو
موثر ندانسته است .در اين چارچوب به نظر ميرسد بجاي
آنكه باالترين مقام اجرايي كش��ور در تريبونهاي مختلف
خواس��تار تفكيك وزارت صنعت ،معدن و تجارت ش��ود و
كار به البيگري و ...كشيده ش��ود ،دستگاه سياستگذاري
و برنامهريزي ميبايس��ت داليل توجيهي خود را در قالب
گزارشي كارشناس��ي براي انجام اين موضوع مطرح و از آن
دفاعنمايد.قطعاكمترفردوسازمانيبهصرفمنافع،مخالف
اين اقدام است و حتي بالعكس از موضع منفعتي ،تفكيك
وزارت صمت ميتواند جذابيت بيشتري داشته باشد .به هر
حال دم و دستگاه و دهها پست و سمت جديد ايجاد ميشود
و با ايجاد وزارت بازرگاني چهبسا راه و روشهايي احيا شود
كه ميتواند منفعت خيز باشد ! لذا اگر اكثريت نمايندگان
و كارشناس��ان و اصحاب فكر و انديش��ه با تفكيك وزارت
«صنعت،معدنوتجارت»مخالفبودهوباتوجهبههزينهها
و در فقدان سياستها و سازوكارهاي تحول ساز آن را به ضرر
روند توسعه كشور ميدانند بر اساس منطق عقلي و علمي
و مالكهاي تجربي است و نه از روي مخالفت يا كارشكني
در فعاليتهاي دولت .لذا الزم اس��ت دولت ني��ز عالوه بر

اليحه چند خطي تفكيك اين وزارتخانه كليدي اقتصادي
كش��ور و كليگويي و بيم و انذار دادن ،ادل��ه خود براي اين
اقدام را در قالب گزارش��ي كارشناسي منتش��ر و مخالفان
را قانع نمايد .مثال ضروري است پاسخ خود را به داليل زير
كه از سوي مخالفان تفكيك (مركز پژوهشهاي مجلس،
كميسيونهاي مجلس ،موسسه مطالعات و پژوهشهاي
بازرگانيو)...ارايهشدهاستارايهنمايند:
تفكيك وظايف بازرگان��ي از وزارتخانههاي توليدي وتبديل آن به يك وزارتخانه مجزا منجر به چندپاره شدن
نظام تصميمگي��ري در بخشهاي تولي��دي ،افزايش
ناهماهنگيها و در نهايت به حاشيه رفتن توليد داخلي
و غلبه بازرگاني بر آن خواهد ش��د كه در گذش��ته نيز
كشور آن را تجربه كرده است.
 تفكي��ك وزارت صمت س��بب ايجاد گسس��ت بينسياس��تهاي توليدي و تجاري ،تعارض��ات جدي در
حوزه واردات ،ايج��اد تعارض در تعرفهگ��ذاري ،ايجاد
گسستدرفراينديكپارچهتنظيمبازارميشود.
نظام اداري كشور نيازمند تحول است نه تغيير شكلي؛بلكه تغيير محتوايي و سياستي به عبارتي تعيين وظايف و
اهداف يك وزارتخانه بايد مقدم بر ساختار آن است.
اهداف توس��عهاي كش��ور و الزامات قانوني موجود بهخصوص سياس��تهاي كلي اقتص��اد مقاومتي و قانون
برنامه شش��م توس��عه در راس��تاي حماي��ت از نگرش
يكپارچه به صنعت و تجارت يا كشاورزي و تجارت است.
تجرب��ه كش��ورهاي موفق در رش��د صنعت��ي و نگرشيكپارچه به صنعت و تجارت كه جزو اركان و الزامات نظام
سياستگذاري صنعتي محسوب ميش��ود كدام تجربه
موفق در تفكيك صنعت و بازرگاني وجود دارد.
 تفكيك وزارت صمت موجب گسترش تشكيالت دولتميش��ود و با سياس��تهاي كلي نظام اداري و ماده ()۲۸
قانون برنامه شش��م مبني بر ضرورت كاهش س��اختار و
كوچك و چابكسازي دولت همخواني ندارد.
عدم ادغام كامل وزارتخانهها در س��ال  1390و وجودحلقههاي معيوب فرآيندي و كاركردي در اين ساختار
جديد و غفلت از شناخت جامع كاركردهاي مورد انتظار
ازوزارتخانهفعلي.
 از زمان ادغام وزارتخانه مدت زيادي نميگذرد ،تفكيكمجدد اين وزارتخانه وقت اين دس��تگاه را صرف استقرار
و تدوين و تصويب تش��كيالت جديد و ساير امور مربوطه
خواهد كرد و در نتيجه اين وزارتخانه مدت زمان مديدي از
انجام وظايف خود باز خواهد ماند.
 برخ��ي از امور اختالف��ي وزارتخانههاي تجميع ش��ده(بازرگان��ي و صنايع و مع��ادن) تا حدي حل ش��ده كه با
تفكيك ،اين اختالفات مجددا بروز خواهد كرد.
 آثار س��وء تفكيك بر بخش كش��اورزي و امكان عقبگردپيشرفتهاي سالهاي گذشته در اين بخش در اين گذار
اگر امروز و براي تاسيس يك وزارتخانه جديد (يا احيا يك
وزارتخانه قديمي) حتي قادر نباشيم استداللهاي روشن
ومش��خص ارايه نماييم ،چگونه انتظار داريم كه كسي باور
كند كه افق جديدي براي حل معضالت و مشكالت حوزه
صنعتوتجارتدرآيندهگشودهخواهدشد؟!

گزارش

نگاهي به تحوالت اخير ونزوئال

خوان گوايدا كيست؟

صابرمقدمي|
خوان گوايدا رهبر مخالفان دولت ونزوئال با حمايت
امريكا خودش را رييسجمهور موقت اين كش��ور
معرفي كرده است .او درس��ت چند ساعت بعد از
اين اقدام در نامهاي كه مه��ر دولت ونزوئال رويش
نق��ش بس��ته ب��ود از ديپلماتهاي كش��ورهاي
مختلف درخواس��ت كرد كه در كاراكاس بمانند.
دونال��د ترامپ رييسجمهور امري��كا پيش از اين
گوايداي  35س��اله را به عنوان رهبر كشور ونزوئال
به رسميت شناخته بود و با اين كارش فرانسيس
مادورو رپيس جمه��ور ونزوئ�لا را وادار كرده بود
كه دس��تور دهد ديپلماته��اي امريكايي ظرف
 ۷۲س��اعت خاك ونزوئال را ترك كنند .اما مدت
كوتاهي بعد از درخواس��ت گواي��دا از دولتهاي
خارجي مبني بر عدم خروج از كش��ور ،واشنگتن
اعالم كرد كه ديپلماته��اي امريكايي در ونزوئال
باقي ميمانند .در واقع اي��ن اولين پيروزي گوايدا
محس��وب ميش��د .دومين پيروزي او اين بود كه
م��ادورو هنوز اقدامي ب��راي دس��تگيري او صادر
نكرده بود .گوايدا س��ند رييس مجمع ملي و سند
رييسجمهور قيم جمهوري بولي��واري ونزوئال را
امضاء كرده است .لفظ قيم مويد اين مطلب است
كه او تا زمان برگ��زاري انتخاب��ات جديد ونزوئال
بر اين پس��ت خواهد ماند .ونزوئال با اي��ن اقدام در
واق��ع دو رييسجمه��ور و دو مركز ق��درت دارد.
مخالفان دولت ونزوئال نزديك به بيس��ت س��ال
است كه نتوانستهاند سوسياليستها را از رهبري
كشور كنار بزنند .هوگو چاوز كه شش سال پيش
از بيماري مش��كوك س��رطان از دني��ا رفت تمام
كارزارهاي رياس��تجمهوري را به آساني كسب
كرد .جانشين او فرانس��يس مادورو تمام اقدامات
خود را براي باق��ي ماندن در قدرت به كار بس��ته
است .اما گوايدا كه سياس��تمداري از نسل جديد
بود و تا چندي پيش دنيا او را نميشناخت اكنون
خودش را رييسجمهور ونزوئ�لا ميخواند .اقدام
گوايدا ك��ه نوعي كودت��ا بر علي��ه رپيس جمهور
قانوني يك كش��ور محسوب ميش��ود با دقت هر
چه تمامتر طراحي ش��ده بود ،دو چهره شناخته
شده به نامهاي لئوپولد لوپز سياستمدار ونزوئاليي
مخالف دولت و ماركو روبيو سناتور جمهوريخواه
امريكايي از ايالت فلوري��دا صحنهگردانان اصلي
اين اقدام محسوب ميشوند .ماركو روبيو سناتور
جمهوريخواه ايالت فلوري��دا و فرزند يك مهاجر
كوبايي سالهاست كه از هيچ اقدامي براي تغيير
رژيم ونزوئال فروگذار نكرده است .او نه تنها درصدد
تغيير رژيم اين كشور بلكه رژيم كوبا و نيكاراگوئه
نيز بوده است .بر اساس خبر روزنامه هرالد ميامي
ماركو روبيو طراح اصلي شناسايي گوايدا به عنوان
رييسجمهور ونزوئالست و اين اقدام را به عنوان

يك موفقيت برجس��ته در برنام��ه كاري خود در
امريكاي التين ثبت كرده است .در اين خبر آمده
اس��ت كه روبيو تمام ت��وان و ان��رژياش را صرف
افزايش فش��ار بينالمللي بر رژيم م��ادورو كرده و
اين تصميم در گردهمايي اخير كاخ سفيد گرفته
شده است كه نفرات ش��اخصي مانند مايك پنس
مع��اون رياس��تجمهوري و مش��اور امنيت ملي
جان بولتون و روبيو و ساير نمايندگان فلوريدا در
آن حضور داش��تهاند .حامي ديگر گوايدا لئوپولد
لوپز بنيانگ��ذار حزب مخالف دولت ب��ه نام حزب
( Voluntad Popularاراده عموم��ي)
كه ي��ك ح��زب سياسي ميانهگراي سوس��يال
دموكرات در ونزوئال به ش��مار ميرود اس��ت .او
گوايداي ج��وان را به عنوان ي��ك كانديداي مورد
عالقه احزاب جهت تصدي پست رياست پارلمان
معرفي كرد .اگر چه لوپز از س��ال  2017در حصر
خانگي به سر ميبرد اما بنا به گزارشهاي رسيده
گوايدا چندين ب��ار در روز با او مش��ورت ميكند.
گوايدا م��ردي كه مادورو را ب��ه چالش طلبيده در
ش��هر بندري ال گاريا نزديك كاراكاس بدنيا آمد.
پدر گوايدا خلبان و مادرش خانهدار بودند .در سال
 1999زادگاه آنان به دنب��ال بارش چند هفتهاي
باران و جاري شدن سيل و رانش زمين تخريب شد
و هزاران نف��ر جان خود را از دس��ت داده يا ناپديد
ش��دند .خانواده گواي��دا زنده ماندن��د اما فجايع
طبيعي تاثير عميقي بر شخصيت او گذاشت .او در
توصيف اين حادثه چني��ن ميگويد« :اين حادثه
باعث شد تمام امكانات خود را از دست بدهيم اما
ياد گرفتيم هميشه در كنار يكديگر باشيم »...او در
رشته مهندسي صنايع در كاراكاس تحصيل كرد و
به جنبش دانشجويي مخالف هوگو چاوز پيوست.
در س��ال  2007موقعي كه گوايدا يكي از رهبران
جنبش دانشجويي بود اعتراضها شدت بيشتري
يافت .در خالل اين مدت او با لوپز شهردار يكي از
مناطق اعيان نشين كاراكاس آشنا ش��د و او را در
بنيانگذاري حزب مخالفش ياري ك��رد .گوايدا
متاهل اس��ت و دخترش در خالل موج اعتراضات
ونزوئال در س��ال  2017بدنيا آم��د .در خالل اين
اعتراضات جوان��ان ونزوئاليي ب��ه خيابانها آمده
بودند و هفتهها در س��نگرها عليه دولت مقاومت
كردند .بي��ش از  160نف��ر در آن ناآراميها جان
خود را از دست دادند و خود گوايدا به ضرب گلوله
پالس��تيكي پليس از ناحيه گردن زخمي ش��د.
جايي كه خيلي از رهبران اپوزيس��يون به تبعيد
خودخواس��ته رفته بودند او ماندن در ونزوئال را به
تبعيد ترجيح داد .شهرت ملي او زماني زبانه كشيد
كه چند هفته پيش گردهمايي شهروندان ونزوئال
را سازماندهي كرد و در آن به بيان افكار خود درباره
تغييراتاجتماعيپرداخت .ادامه در صفحه8
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ديپلماسي

وزير امور خارجه:

غربيهابپذيرندپيشبينيهايشاندربارهايرانغلطاست

وزير امور خارجه با اش��اره به اينكه جمهوري اسالمي عالوه
بر اصل ع��زت ،حكمت و مصلح��ت دو مبن��اي درونزايي و
برونگرايي را در س��طح جهان دنبال ميكند ،گفت :آغوش
جمهوري اسالمي براي ارتباطات بينالمللي باز است و براي
هيچ كشوري تهديد نيست .ما با هيچ كجا سرجنگ نداريم،
اما از خودمان با قدرت دفاع ميكني��م .به گزارش خبرنگار
سياس��ي ايرنا ،محمدجواد ظريف ديروز در نشست بررسي
سياست خارجي  40س��اله جمهوري اسالمي كه با حضور
وزراي خارجه بعد از پيروزي انقالب و سفرا و نمايندگيهاي
مقيم تهران برگزار ش��د ،با تاكيد بر اينكه م��ردم به عنوان
پايههاي اصلي اقتدار و امنيت ايران فش��ارهاي دش��من را
خنثي ميكنند ،گفت :اين ملت وقتي پ��اي مصالح ملي و
امنيت ملي به ميان ميآيد زير باران و برف در خيابان حضور
مييابند و نمايشي را در مقابل جهانيان نشان ميدهند كه
بيسابقه اس��ت .وي ادامه داد :اين مردم هستند كه با وجود
همهكاستيهايماوباوجودهمهفشارهاييكههمبهخاطر
مشكالت مديريتي و هم تحريمهاي خارجي دارند ،ظريف
ادامه داد :مردم پايه اقتدار اين حكومت هستند و براي همين
هم هس��ت كه براي ما رعايت حقوق اين مردم تنها يك امر
اخالقينيست،بلكهيكضرورتامنيتملياست.مابهچيز
ديگري جز مردم وابسته نيستيم .وي تصريح كرد :ما بدون
مردم هيچ هستيم و با اين مردم همهچيز هستيم ،اين قاعده
اول جمهوري اسالمي است؛ ما توانستيم استقالل ،توسعه،
امنيت و آرامش خودمان را با اتكاي به مردم به دست بياوريم
و حفظ كنيم .وزير امور خارجه همچنين خاطرنشان كرد:
جمهوري اسالمي عالوه بر اصل عزت حكمت و مصلحت دو
مبنا براي سياست خود در سطح جهان داشته است .ظريف
ياد آور ش��د :مردم ما در گذشته شاهد تالش بيگانگان براي
سلطه بر اين كشور و مقدرات آن بودند و ديدند كه سياست
م��ا در س��فارتخانههاي خارجي تعيين ميش��ود و آينده و
مقدرات ما در ساير كشورها تصميمگيري ميشود .رييس
دستگاه ديپلماسي ادامه داد :انقالب ما انقالبي نبود كه يك
جبههپيشتازكهوابستگيخارجيداشتآنرابهثمررسانده
باشد و لذا آن جبهه براي مردم تعيين تكليف كند كه به كدام
سمت حركت كنند ،بلكه مردم بودند كه با رهبري حضرت
امام(ره) انقالب را به نتيجه رس��اندند و م��ردم بودند كه به
خيابانهاآمدندوامروزهمبهخيابانهاميآيند.ظريفيادآور
شد:جنگيبهماتحميلشدكههمههمراهمتجاوزبودند.در
تاريخ شوراي امنيت سابقه ندارد كه در جنگي كه تجاوزي
رخ داده يك هفته صبر كنند و بعد قطعنامهاي را به تصويب
برسانندكهحتيازطرفيننخواهندبهمرزهايشناختهشده
بينالمللي برگردند .صدام هم به ايران و هم به كويت حمله
كرد .وقتي قطعنامه  479را با قطعنامه  660مقايسه كنيد
بيسابقه است .وي افزود :وقتي صدام عليه ما ميجنگيد از
اواكسامريكايي،اگزوستفرانسوي،چيفتنانگليسي،ميگ
شوروي و سالح شيميايي آلماني بر سر اين ملت بود .رييس
دستگاه ديپلماسي كشور گفت :بولتون چه فكر ميكند كه
اعالم ميكند سال  ۲۰۱۹ما در ايران جشن ميگيريم ،اين
ملت ،مبناي انقالب و مبناي قدرت ماست و تا زماني كه اين
ملت همراه است ما درونزا هستيم يعني امنيت ما به داخل

وابستهاست.ظريفاظهارداشت:هيچكسازدولتهايشما
نميتواند بگويد اگر حمايت ما نبود شما به زبان انگليسي يا
روسي يا عربي صحبت ميكرديد ،هيچ كس نميتواند و اين
براي ملت ايران بزرگترين افتخار است براي اينكه امنيت ما
از داخل نشأت ميگيرد .وزير امور خارجه خاطرنشان كرد:
ما نه تنها به حمايت خارجي براي امنيت نياز نداريم ،بلكه با
وجود فشار خارجي پيشرفت و توس��عه مان از داخل نشأت
ميگيرد .اگر روزي درهاي هم��كاري با ما را ببندند مردم ما
نابود نميشوند ،ضمن اينكه عالقه نداريم اين اتفاق بيفتد.
ظريف با بيان اينكه عليه هيچ كش��وري به اندازه ما از خارج
توطئهنشدهاست،گفت:گفتندكهدرگيريرابهداخلايران
ميكشيم رس��ما در مصاحبه با كمال وقاحت اعالم كردند،
رفتندوبامخالفينماجلسهگذاشتندودرجلساتمخالفين
ما و گروههايي كه تا دو سال قبل در فهرست تروريستي آنها
قرار داشت ،شركت كردند .ظريف افزود :عنادشان با اين ملت
آنقدر بود كه در جلسه گروهك تروريستي اعالم كردند كه ما
آزادي شما را در ايران جشن ميگيريم يعني نه تنها حمايت
نكردند ،بلكه هر روز عليه اين ملت كار كردند ،توطئه كردند
اما به هيچ جا نرسيدند .وزير امورخارجه گفت :چند بار بايد
پيشبيني بكنند و اش��تباه از آب دربيايد .برژينسكي اعالم
كرد كه جمهوري اس�لامي بعد از حمله عراق به ايران يك
هفته باقي نميماند ،صدام حس��ين هفت كفن پوسانده ما
هنوز اينجا سر بلند و آزاده ايستادهايم ،خود آقاي برژينسكي
هم مرده است .وي افزود :چرا كشورهاي غربي نميخواهند
بپذيرند كه پيشبينيهاي ش��ان غلط بوده است و يك روز
بايد متوقف شود .رييس دستگاه سياست خارجي ادامه داد:
همه دوستاني كه سياست خارجي ايران را دنبال ميكنند،
ضروري اس��ت متوجه ش��وند كه ما همهچيز را از اين مردم
داريم ،نگاه ما براي امنيت ،توسعه ،پيشرفت داخلي است و
هر چقدر بر ما فشار بياورند اتكاي ما بر مردم بيشتر ميشود
و ايستادگي مردم بيشتر ميش��ود .ظريف خطاب به سفرا
و نمايندگيهاي حاضر در نشس��ت ادامه داد :ديروز ديديد
به پايتختهاي تان گزارش كنيد ك��ه اين مردم تا كجا پاي
انقالب ايستادند .چند نفر از ش��ما در گزارش روز قبل از آن
نوش��ته بوديد كه اين مقدار شركت ميكنند .همه نوشتيد
ايران ۴روز تعطيلي دارد ،نوشتيد مردم دچار فشار اقتصادي
هستند.مردمناراضيهستند،ديديدكهچگونهبهخيابانها
آمدند .وي گفت :بنويسيد با فشار اين مردم را از دولت شان
نميتوانيد جدا كنيد و فشار اثر عكس دارد ،به خاطر اينكه ما
اين كشور را بر مبناي درون زايي اداره ميكنيم و اين عنصر
اصلي اقتدار ماست .ظريف همچنين گفت :اينكه ما در اين
منطقهنميپذيريمكسيبخواهدقدرتسلطهگرباشد،براي
اين است كه نه خودمان دنبال قدرت سلطهگري هستيم و
هم نميپذيريم ديگري سلطهگر شود كه اين را هم تاريخ ما
شهادت ميدهد .وي ادامه داد :ممكن است مردم از ما گاليه
داشته باشند ،اما آن گاليه خانگي است ،ما وظيفه داريم به
عنوان دولت جمهوري اس�لامي اين مردم را كه بزرگترين
عامل قدرت ما هستند آنها را تقويت و حراست كنيم ،براي
آنها بهترينها را ايج��اد كنيم و از هرگونه فش��اري بر مردم
جلوگيريكنيم.

رويموجخبر
روحاني ۲۵بهمنماهعازمسوچيميشود؛
پاد|
رييسجمهوري ايران روز پنجش��نبه ۲۵بهمن ماه
بهدعوترسمي«پوتين»رييسجمهورفدراسيون
روس��يه و براي شركت در نشست سهجانبه روساي
جمهور ايران ،روسيه و تركيه ،عازم بندر سوچي در
روسيه ميشود .پرويز اسماعيلي معاون ارتباطات و
اطالعرسانيدفتررييسجمهورازسفرحسنروحاني
به سوچي خبر داد و گفت :رييسجمهور پنجشنبه
۲۵بهمنماهبهدعوترسمي«پوتين»رييسجمهور
روس��يه و براي شركت در نشست سهجانبه روساي
جمهور ايران ،روسيه و تركيه ،عازم بندر سوچي در
روسيهميشود.ويافزود:درنشستيكروزهسوچي
روسيهكهچهارميننشستروسايجمهوريايران،
روسيهوتركيهبامحوريتمبارزهمشتركباتروريسم
منطقهاي و بازگرداندن آرامش ،بازگشت آوارگان و
برقراريثباتسياسيدرسوريهاست؛نتايجمذاكرات
موسوم به روند آس��تانه و آغاز فرآيندهاي سياسي
داخلي،تماميتارضي،حاكميتارادهعموميمردم
سوريه و همچنين همكاري در دوران بازسازي اين
كشورموردبررسيوتبادلنظرقرارميگيرد.
زم�ان معرف�ي رييس جديد ق�وه قضاييه
مشخصشد؛باشگاهخبرنگاران|
معاوناولقوهقضاييهگفت:رييسجديدقوهقضاييه
تاپايانامسالوقبلازآغازسالجديدمعرفيميشود
وكارخودراآغاز ميكند .محسنياژهايدرخصوص
مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت :همه دستگاهها و از
جملهقوهقضاييههمراهوپابهپايمردمدرمقابلهمه
مفسدينوخالفكارانباتمامتوانايستادگيكردهو
اجازهدستدرازيبهبيتالمالبهمفسديننميدهد.
حجتاالسالم محسنياژهاي در خصوص شايعات
آزاديمرتضويدادستانسابقتهراناززندانگفت:
اين خبر تكذيب شد و وي همچنان در زندان است.
او در پاسخ به اين س��وال كه با توجه به عفو برخي از
محكومينقضايي،آيامرتضويهمشاملعفوشده،
گفت:منخبرندارم.
امريكا ۴۰س�ال است در مواجهه با واقعيت
ناكامماندهاست؛تعادل|
وزير خارجه كشورمان در پيامي توييتري گفت:
اياالت متحده ۴۰سال است كه در منطبق كردن
سياست خود با واقعيت ناكام مانده است .بعد از
توييتدوشنبهشبرييسجمهورامريكاساعاتي
بعدمحمدجوادظريفوزيرامورخارجهكشورمان
همدرپياميتوييتريبهترامپواكنشنشانداد؛
متن پيام به شرح زير است« :اياالت متحده ۴۰
سال است كه در پذيرش اين واقعيت كه ايرانيها
ديگر هرگز به دوران تسليم و انقياد باز نخواهند
گشت ،ناكام مانده است؛ اياالت متحده  ۴۰سال
استكهدرمنطبقكردنسياستخودباواقعيت
ناكام مانده است؛ اياالت متحده ۴۰سال است كه
دربيثباتسازيايرانازطريقخونريزيوپمپاژ
پولناكامماندهاست؛پساز ۴۰سالانتخابهاي
اشتباه،وقتآناستكهدونالدترامپدرسياست
شكستخورده اياالت متحده تجديدنظر كند.
آغاز جلس�ات دوش�يفته بررس�ي بودجه
درمجلسازهفتهآينده؛ ايسنا|
س��خنگوي هيات رييسه مجلس دهم گفت كه
بررس��ي اليحه بودجه س��ال  ۹۸از هفته آينده
در مجلس آغاز خواهد شد .بهروز نعمتي اظهار
كرد :بررسي كليات و جزييات اليحه بودجه كل
كشور سال  ۹۸از هفته آينده در دو شيفت كاري
در مجلس آغاز ميشود و احتماالً تا سه هفته به
طول ميانجامد .وي اف��زود :همچنين پيش از
ورود مجلس به بررسي اليحه بودجه ،صبح روز
شنبه آينده جلسه غيرعلني خواهيم داشت كه
در اين جلسه آقايان نوبخت و تاجگردون مباحث
بودجهاي و چالشهاي پيشرو را مطرح خواهند
كرد ،آقاي زنگنه درباره درآمدهاي نفتي و آقاي
حجتي درباره كاالهاي اساس��ي گزارش��ي را به
مجلس ارايه ميكنند.
سوميندادگاهمحاكمهمتهمانمحيطزيستي
برگزارشد؛ مركزرسانهقوهقضاييه|
س��ومين جلس��ه محاكمه متهمان پرونده محيط
زيستيبهصورتغيرعلنيبهرياستقاضيصلواتي
در شعبه  15دادگاه انقالب برگزار شد .بر اساس اين
گزارش ،در اين جلس��ه كه وكالي تعييني متهمان
نيزحضورداشتند،نمايندهدادستان تهراندرادامه،
بخشهاي ديگري از كيفرخواست پرونده را قرائت
كرد .تاريخ جلسه بعدي دادگاه متعاقبا اعالم خواهد
شد .پرونده موسوم به فعاالن محيط زيست ،هشت
متهمداردكهبرايچهارنفربهاتهامافسادفياالرض،
سهنفربهاتهامجاسوسيويكنفرهمبهاتهاماجتماع
و تباني عليه امنيت ملي ،كيفرخواست صادر شده
است .اتهام چهار متهم اين پرونده در ابتدا جاسوسي
بودكهبعدبهافسادفياالرضتغييركرد.

ج�ان بولت�ون از يك توهم مزمن نس�بت
بهايرانيانرنجميبرد؛ايرنا|
س��خنگوي وزارت امور خارجه گفت :جان بولتون
مشاورامنيتمليامريكاازيكنوعتوهمكامالمزمن
نسبتبهايرانوايرانيانرنجميبردوبهجايبازنگري
در برداشتهاي اشتباه خود سعي كرده است مفري
برايپيشگوييهاينافرجامشداشتهباشد.
بهرامقاسميدرپاسخبهسواليدربارهاظهاراتاخير
جان بولتون مشاور امنيت ملي امريكا افزود :بولتون
در يك عكس العمل انفعال��ي ،خصمانه و عصبيت
حاد بار ديگر به جاي درك و فهم و آموختن فرهنگ
مردم بزرگ ايران و ريشههاي عميق انقالب اسالمي
با زبان تلخ و بدون درك واقعيات و بازنگري در بينش
وبرداشتاشتباهخودوباكينهتوزيهميشگيسعي
كرده است با وعدههاي خام و تصورات خيالي مفري
برايرهاييوتوجيهتحليلهايغلطوپيشگوييهاي
نافرجامخودداشتهباشد.
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ايران

دادستان تهران پاسخ داد

عفو گسترده شامل چه كساني ميشود
گروه ايران|
بعد از انتش��ار برخي اخبار درباره نحوه عفو محكومان به
مناسبت جشن40س��الگي انقالب ،دادستان تهران در
گفتوگوباخبرنگارانابعادوزوايايتازهايازنحوهاجراي
اين دس��تور العمل را تش��ريح كرد و درباره عفو ۵۰هزار
زنداني گفت :اين عفو همه ساله انجام ميشد ،اما امسال
به لحاظ ۴۰سالگي پيروزي انقالب اسالمي گستردگي
زيادي دارد.
عب��اس جعفريدولتآب��ادي در گفتوگويي راديويي
خاطرنشانكرد:درعفوجديدچندنكتهمهموجوددارد؛
اوالًكسانيكهتاششماهحبسدارندوبههرعلتيحكم
اجرانشدهيادستگيرنشدنديامعرفينشدند،مشروطبه
اينكهشاكينداشتهباشندموردعفوقرارميگيرندياتا۱۵
اسفندمهلتدارندكهرضايتشاكيرابگيرندوحبسشان
اجرانميشود.
اينمقامقضاييدربارهجزيياتعفوگستردهچنينتوضيح
داد:باقيماندهمحكوميتمحكومانبهحبستايكسال،
سهچهارممحكوميتمحكومانبهحبسبيشازيكسال
تاپنجسال،دوسوممحكوميتمحكومانبهحبسبيش
از پنج س��ال تا ۱۰سال ،يك دوم محكوميت محكومان
به حبس بيش از  ۱۰س��ال تا  ۲۰سال مشروط بر اينكه
حداقل يك سال حبس را تحمل كرده باشند مورد عفو
قرارميگيرند.اوافزود:باقيماندهمحكوميتمحكومانبه
حبسبيشاز ۲۰سالبرايمرداندرصورتيكهحداقل
 ۱۲سالوبرايزناندرصورتيكهحداقل ۱۰سالحبس
را تحمل كرده باشند كه بيش��تر در مواد مخدر هست و
باقيماندهمحكوميتمحكومانبهحبسابدبرايمردان
در صورتي كه حداقل ۱۵سال و براي زنان در صورتي كه
حداقل ۱۲سالتحملحبسكردهباشند.
جعفريدولتآبادي اضاف��ه كرد :باقيمانده محكوميت
حبسكليهمحكومانجرايمغيرعمديمثلتصادفات،
باقيماندهمحكوميتحبس(غيرازحبسابد)زنانيكهبه
حكمقانونسرپرستيياحضانتفرزندانشانرابرعهده
دارند ،در صورتي كه حداقل يك پنجم حبس را تحمل
كردهباشندونيزباقيماندهمحكوميتحبسمحكومان
ايثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر ،مادر ،همسر ،فرزند،
برادر،خواهر)كهبهداليلمختلفدرزندانبهسرميبرند
بهش��رط آنكه در محكوميت حبس بيش از پنج س��ال،
حداقل يك پنجم و در محكوميت به حبس ابد ،حداقل
پنج سال تحمل حبس كرده باشند .وي افزود :باقيمانده
محكوميتحبسبيمارانصعبالعالجياالعالجكهمراتب
بيماري آنان تا قبل از پايان دوره محكوميت مورد تاييد
كميسيونپزشكيقانونيقرارگيردوباقيماندهمحكوميت
حبس محكومان ذكور باالي  ۷۰سال تمام و اُناث باالي

 ۶۰سالتمامبهاستناداسنادسجليودرمورداتباعبيگانه
فاقداسنادمعتبربهتأييدپزشكيقانونيبهشرطآنكهدر
محكوميت حبس بيش از پنج سال ،حداقل يك پنجم و
درمحكوميتبهحبسابد،حداقل ۵سالتحملحبس
كردهباشندنيزموردعفوقرارميگيرند.
دادستان تهران ادامه داد :باقيمانده محكوميت حبس يا
جزاينقدياتباعبيگانهكهبه ُجرموروديااقامتغيرمجاز
محكوم شدهاند ،محكوميت محكومان به جزاي نقدي تا
 ۱۰ميليون ريال كه به هر علت تاكنون اجرا نشده باشد،
محكومانبهجزاينقديكهبهعلتعجزازپرداختجزاي
نقديدرزندانبهسرميبرندشامل(باقيماندهمحكوميت
محكومانبهجزاينقديتاهفتصدميليونريال،دوسوم
محكوميت محكومان به ج��زاي نقدي بيش از هفتصد
ميلي��ون ريال تا دو ميليارد ري��ال ،يك دوم محكوميت
محكومان به جزاي نقدي بيش از دو ميليارد ريال تا پنج
ميلياردريال،مشمولعفوميشوند.محكومينبهحبس
وجزاينقديكهحبسآنهامشمولعفوقرارگرفتهباشد،
محكوميت قطعي جزاي نقدي آنان و كليه محكومان به
شالقهايتعزيريمشمولعفوميشوند.

شرايط عفو محكومان
جعفريدولتآبادي درباره ش��رايط عفو گفت :نداشتن
بيش از دو فقره س��ابقه محكومي��ت موثر كيفري ،عدم
ارتكابجرمعمديجديدمستوجبمجازاتدرجهيك
تا پنج موضوع ماده  ۱۹قانون مجازات اس�لامي مصوب
 ۱ارديبهش��ت ۱۳۹۲در ايام تحمل حبس در حال اجرا
يا در زمان مرخصي اعطايي ،نداشتن مدعي خصوصي يا
جلب رضايت وي يا جبران ضرر و زيان يا ترتيب پرداخت
خس��ارت مدعي خصوصي و زيان ديده (اعم از اشخاص
حقيقيوحقوقي)تاقبلازپاياندورهمحكوميتازشرايط
مشمولشدناينعفوميشود.
وي درباره كس��اني كه مش��مول عفو نميشوند ،گفت:
محكومانقاچاقمسلحانهياعمدهموادمخدر(منظوراز
قاچاق عمده مواد مخدر ،بيش از ۱۰۰كيلوگرم ترياك و
ملحقاتآنوبيشازدوكيلوگرمهرويينوروانگردانها
وملحقاتآناست)،قاچاقاسلحهومهمات،جرايمامنيتي
كه محكوميت آنها بيش از يك سال باشد ،آدم ربايي در
صورتعدمگذشتشاكي،اسيدپاشي،تجاوزبهعنف،داير
كردن مركز فساد و فحشاء ،سرقت مسلحانه يا مقرون به

آزار يا سرقت سارقيني كه ميزان محكوميت حبس آنان
بيش از پنج سال باشد ،اختالس ،ارتشاء ،كالهبرداري،
جعل اسكناس و ضرب سكه تقلبي ،پولشويي ،اخالل در
نظاماقتصاديكشور،قاچاقمشروباتالكلي،قاچاقكاال
و ارز سازمان يافته ،حرفهاي و عمده از جمله استثنائات
عفواست.
بر اس��اس اين گزارش ،دادس��تان تهران درباره آخرين
وضعيت پرونده موسسه فرشتگان ،گفت :هشت تعاوني
بودند كه با هم ادغام ش��دند ،در آن زمان گاليههايي بود
كهچگونهميشودموسساتغيرمجازباهمادغامشوند؟
بانكمركزيبهاينموسساتمجوزهاييداد،امابهبحران
برخوردند .در حال حاض��ر حدود  ۳۰۰ملك از متهمان
شناساييشدهوچهارمتهمدربازداشتهستند.
ردپاي پولهاي مشكوك در سينما
يكي ديگر از ابهاماتي كه دادس��تان تهران در گفتوگو
با رس��انهها در خصوص آن صحبت ك��رد؛ زمزمههايي
است كه در خصوص وجود پولهاي مشكوك در سينما
مطرح ميش��ود كه دولتآبادي در خصوص آن گفت:

اينكه عدهاي در حوزه سينما پولشويي ميكنند را تاييد
ميكنيم؛ كما اينكه چندين پرونده در دادس��را مفتوح
است و مهمترين آن همان بود كه اسم برديد و منجر به
كيفرخواستشدهاست،امامنتظرگزارشاتتكميليبراي
پروندههايديگرهستيم.
جعفريدولتآبادي در خصوص گرانيها گفت :ما س��ه
راهبرداعمازحمايت،نظارتومقابلهدرارتباطباگرانيها
داريم .تيمهاي مش��تركي با همكاري تعزيرات و وزارت
صمتوجهادسازندگيتشكيلداديمو ۱۰تيمتشكيل
شدهكهروزانهمشغولبهنظارتهستند.
در نمونههاي اخير گوشتهاي زيادي در انبارها كشف
شد و جايي هم كه جرم رخ دهد ،پرونده قضايي تشكيل
ميشود.وظيفهمامقابلهباگرانيهانيست،بلكهمابهدولت
كمكميكنيم.
دادس��تان تهران در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه آيا
پروندهاي در رابطه با قاچاق گوشت تشكيل شده است؟
گفت :به دلي��ل اين قاچاق دام زن��ده در نقاط مرزي رخ
ميدهد ،در تهران چيزي اعالم نش��ده است ،اما در مورد
ش��ركتهاي توزيعكننده گزارشاتي رس��يده كه ما به
مراجعيمثلپليسآنراارسالكرديمكهدرحالبررسي
است.اكنونبهجزپروندهايكهقبالتشكيلوباآنبرخورد
شدپروندهكيفريتشكيلنشدهاست؛البتهمشكالتيدر
رابطه با توزيع گوشت وجود دارد و متاسفانه متناسب با
جمعيتنيست.
وي با طرح اين سوال كه چرا پرونده موسسه فرشتگان-
كاس��پين  -به دادگاه نميرود؟ گفت :تحقيقات قضايي
در پرونده موسسه فرش��تگان تمام شده است و بيشتر
منتظر شناسايي اموال هس��تيم .حدود ۶۳۰هزار نفر از
سپردهگذارانباقيماندهاندكهبيشترازيكميلياردتومان
پول دارند؛ البته حدود يك ميليون نفر از سپرده گذاران
تعيينتكليفشدهاندكهرقمبااليياستوكيفرخواست
پروندههنوزصادرنشدهاستتااموالشناساييشود.
دادستانتهراندرپاسخبهاينسوالكهپروندهخودروهاي
وارداتي به كجا رس��يد؟ گفت :يكي از پروندههاي مهم
مفاسد اقتصادي است كه در شعبه ويژه ما تشكيل شده
وتااالنهمتحقيقاتشادامهدارد.يكبخشتكميليدر
بندرعباس داشت كه پنج نفر بازداشتي داشت و پرونده
اصلي ۲۳نفربازداشتيداردكهجمعاً ۲۸نفرميشود۱۰.
نفرهمدرپروندهضميمهاشكههمانپروندهآقايميثم
رضايي معروف است در بازداشتند .بطور كلي در پرونده
معروف واردات خودروي خارجي  ۵نفر در بندر عباس و
 ۳۳نفردراينپروندهاصليدربازداشتندكه ۴مقامدولتي
درپروندهاصليويكمقامدولتيدرپروندهبندرعباسدر
بازداشتبهسرميبرند.

رييس مجلس دهم در ديدار با رييس و جمعي از نمايندگان مجلس مشاوران ژاپن عنوان كرد

ايجاد امنيت در فضاي همكاريهاي اقتصادي

همزمان با افزاي��ش تحركات ترامپ و چهرههاي تندروي
كابينهاشبرايدميدندرآتشايرانهراسي،ايرانازطريق
افزايشدامنهارتباطيباكشورهايمختلفتالشميكند
تاضمنتوسعهمناسباتارتباطيواقتصادياينپيامرابه
افكارعموميبينالملليمخابرهكندكهايرانآمادهتوسعه
مناسبات همهجانبه با جهان پيراموني است .بر اساس اين
دستوركارمشخصعليالريجانيرييسمجلسدهمنيز
راهي توكيو ميش��ود تا از دل ديدار ،گفتوگو و مذاكره با
رييسوجمعيازاعضاينمايندگانمجلسمشاورانژاپن
راههاي بهبود مناسبات تجاري و اقتصادي ميان 2كشور
را مرور كند .س��فري كه الريجاني در بدو ورود به ژاپن در
فرودگاه اهداف اصلي آن را گسترش همكاري پارلماني و
تجاريعنوانكردهبود.عليالريجانيدربدوورودبهفرودگاه
هاناداتوكيودرجمعخبرنگارانبهايننكتهاشارهكرد:اين
سفر به منظور گسترش همكاريهاي پارلماني ميان دو
كشور و همچنين رايزني در مورد مسائلي كه مورد عالقه

چهرهها

دوكشوربهويژهموضوعاتيمانندمبارزهباتروريسموايجاد
امنيتدرفضايهمكاريهايدوجانبهواقتصاديصورت
گرفته است .رييس مجلس شوراي اسالمي افزود :حجم
سطح روابط دو كشور در گذشته مطلوب بوده ،اما ضروري
است زمينه گس��ترش آن فراهم و افزايش يابد .وي ياد آور
شد :بخش��ي از مذاكرات در مورد گسترش همكاريهاي
اقتصادي در زمينههاي مختلف صنعتي و تجارتي خواهد
ب��ود .الريجاني ادامه داد :روي همكاريهاي دانش��گاهي
فرهنگيومذاكرهباايرانيانمقيمتمركزخواهيمكرد.رييس
مجلسدهمدرديداربارييسوجمعيازنمايندگانمجلس
مشاورانژاپنگفت:ضرورياستميانايرانوژاپنگامهاي
بلندتريبرداشتهشود.
مناسبات  90ساله با ژاپن
الريجان��ي در اين ديدار با ابراز خرس��ندي از ديدار رييس
مجلس مش��اوران گفت :روابط ايران و ژاپن ديرينه بوده و

بطور مداوم در حال حاضر كه نودمين سال برقراري روابط
سياسيدوكشورسپريميشودنيزروابطدوستانهاست.
رييسمجلسدهمبابياناينكهفرصتخوبياستكهميان
ايرانوژاپنگامهايبلندتريبرداشتهشود،افزود:برخياز
كشورهاممكناستبهدنبالايجاداختاللدرروابطباشند
كهنبايداجازهداد.اوبا يادآورياينكهدر طول تاريخ ،تنشي
ميان ايران و ژاپن به وجود نيامده است ،تصريح كرد :علت
آن نزديك بودن فرهنگ دو كشور است .الريجاني با بيان
اينكه در ايران نگاه مثبتي به كشور ژاپن وجود دارد ،گفت:
دربخشهايمختلفصنعتي،فنيوتجاريعالقهمندبه
همكاريباشماهستيم.
رييس قوه مقننه كش��ورمان با تأكيد بر اينكه از توس��عه
روابط تجاري ميان دو كشور استقبال ميكنيم ،ادامه داد:
زمينههاي مناسبي براي سرمايهگذاري ژاپن در ايران در
زمينههاي مختلف مانند نفت ،گاز ،پتروشيمي و صنعت
داروسازي وجود دارد .او با يادآوري اينكه ميتوان در زمينه

روابط بلندمدت ميان دو كشور تالش كرد ،ادامه داد :روابط
اقتصاديضرورياستپايدارباشد.الريجانيازتالشهاي
سازندهكشورژاپنبرايتداومتوافقهستهايقدردانيكردو
گفت:تمامكشورهايدنيانيزايننظررادارندوچينوروسيه
نيزچنيننظريدارندالبتهبايددراينزمينهاقداماتعملي
داشتوبهچارچوبيدستيافت.
حمايت ژاپن از توافق هسته اي
درادامهچوايچيداتهرييسمجلسمشاورانژاپندرديدار
باهياتپارلمانيايرانبابياناينكهايراندارايتمدنيبزرگ
وغنيوبزرگترينكشورخاورميانهاست،گفت:ايرانباژاپن
روابطديرينهايداشتهودرديداراخيرنخستوزيرمابادكتر
روحاني؛رييسجمهور،بيشازپيشفعالترشدهاست.
ويبابياناينكهدولتآقايروحانيبهدنبالتعامالتسازنده
بامجامعبينالملليبودهواينمايهخرسندياست،افزود:
ژاپنازتوافقهستهايحمايتكردهاست.

رييسمجلسمشاورانژاپنادامهداد:انتظارميرودتعامل
دوكشورازنظرسياسي،اقتصاديوفرهنگيافزايشيابد.
چوايچيداتهبرضرورتتوسعهروابطپارلمانيتأكيدكردو
گفت:اميدواريماينسفرفرصتيبرايافزايشتعامالتميان
دوكشوررافراهمكندوسفردوروزهپربارباشد.
رييسمجلسمشاورانژاپنيادآورشد:تعامالتدوكشور
ميتواندازطريقمبادالتفرهنگيوورزشيبيشازپيش
افزايشيابدودركمتقابلمبنايتوسعهدوكشورراشكل
دهد.مجلسمشاورانژاپنمانندمجلسسنااستوقدرت
بيشتريازمجلسنمايندگاندارد.
در پايان اين مراس��م علي الريجاني و هي��ات پارلماني از
صحن علني مجلس مشاوران ژاپن بازديد كردند ،سپس
رييسمجلسدهمازيكايستگاهمتروبازديدوباطراحيو
چگونگيساختايستگاههايچندمنظورهمتروآشناشدو
ازآنجابهايستگاهمونوريلرفتوازكيفيتكاركردمونوريل
چرخداروميزاناستفادهمردمبازديدشد.

پيشنهاد ظريف براي تجارت
ايران و لبنان با «ليره»

جمهوري اسالمي هيچگاه
بمب اتمي توليد نميكند

باز شدن مجدد پرونده PMD
غيرممكناست

عقبنشينيبرگزاركنندگان
ورشو با اقدامات وزارت خارجه

بيشترين ميزان آزادي را از
زندان قرچك خواهيم داشت

يك روزنامه لبناني با اشاره
به س��فر اخير وزير خارجه
كشورمان به بيروت و ديدار
با مقامات آن كش��ور اعالم
كرد كه وزي��ر خارجه ايران
بهمسووالنلبنانيپيشنهاد
تج��ارت با پول مل��ي را داد
تا لبنانيها ديگر تحريمه��اي امريكا را بهانه نكنند .به
گزارش ايسنا روزنامه االخبار لبنان نوشت :لبنان ديروز
هفته مهمي را آغاز كرد و همزمان بودن س��فر محمد
جوادظريف،وزيرخارجهايرانواحمدابوالغيط،دبيركل
اتحاديهعربونزارالعوال،مشاورديوانپادشاهيعربستان
بهبيروتاتفاقينبود.اينروزنامهنوشتهاست:باتوجهبه
اينكهلبنانتابهامروزپاسخيبهپيشنهاداتايرانبراي
همكاري نداده اس��ت برخي طرفهاي لبناني به بهانه
تحريمهاي امريكا با اين همكاريها مخالفت كردهاند.
ظريف به بيروت رفت تا اين بهانهگيريها را از دس��ت
مخالفانهمكاريباايرانبگيرد؛ويدرديداربامسووالن
لبنانيپيشنهادايجادسازوكارهمكاريمشتركهمانند
سازوكاري كه ميان ايران با برخي كشورهاي اروپايي و
همچنينروسيه ،تركيه،چينوهندوجودداردراداد تا
لبنانراازخطراتتحريمهادوركند.دراينگزارشآمده
است :مهمتر از اين مساله اين است كه رييس دستگاه
ديپلماسيايرانبهمسووالنلبنانپيشنهادتجارتباپول
مليياهمانليرهراداد،اينپيشنهادمهمبهاينمعناست
كهبهانهكردنتحريمهايامريكابرايعدمايجادافقهاي
جديدبراياقتصادلبنانديگرقابلتوجيهنيست.

عضو هيات رييسه مجلس
خبرگانرهبريگفت:ايران
بهفتوايرهبرمعظمانقالب
پايبنداستوهيچگاهبمب
اتميتوليدنميكندچراكهبا
كشتاربيگناهانمخالفيمو
آنراحرامميدانيم.
آيتاهلل «س��يد احمد خاتمي» در مراس��م سوگواري
حضرتفاطمهزهرا(س)دربقاعامامزادگانياسروناصر
طرقبه مشهد در سخناني اظهارداش��ت ايران فرمول
ساخت بمب اتمي را دارد اما هيچگاه قصد ساختن آن
را ندارد كه اين بخش از صحبتهاي وي تفس��يرهاي
متفاوتيدررسانههايخارجيداشت.
آيتاهللخاتميديروزدرگفتوگوباايرنابهاينتفسيرها
واكنش نشان داد و اظهارداش��ت :سخنان بنده در آن
مراسم همان است كه بارها مسووالن گفتهاند فناوري
هستهاي بومي شده است و معناي بومي شدن فناوري
هستهاييعنياينكهعزيزانمتخصصايرانيدرعرصه
هستهايتوانمندهستنداماهدفماساختبمباتمي
نيست.ويتاكيدكرد:مابهصراحتميگوييمكهتوليد
بمب اتمي حرام است به دليل اينكه پيغمبر اكرم (ص)
فرمودحتيدر شهرهاي مشركانهم سمنريزيديعني
سالحكشتارجمعياستفادهنشود.
عضوهياترييسهمجلسهمچنينگفت:آنچه مابهآن
پاي بند هستيم همان فتواي رهبر معظم انقالب است.
نظاماسالميبمباتميتوليدنميكندچراكهماباكشتار
يدانيم.
بيگناهانمخالفيموحرامم 

س��خنگو و مع��اون ام��ور
بينالملل ،حقوقي و مجلس
س��ازمان انرژي اتمي ايران
گفت :مس��اله بس��ته شدن
،PMDابعادنظامياحتمالي
برنامه هس��تهاي پروس��ه
سياس��ي و حقوقي خود را
طيكردهونميتواندمجددابازشودولواينكهامريكاييها
خيليبهدنبالچنينموضوعيباشند.بهروزكمالونديدر
گفتوگوباايلنا،درپاسخبهاينسوالكهادعايبلومبرگ
مبنيبرتصميمامريكابرايفشاربهآژانسبرايگسترش
نظامبازرسيهاوبازگشاييپروندهPMDتاچهحددرست
است و ارزيابي ش��ما از رويكرد آژانس در شرايط كنوني
چيست ،اظهار كرد :اينكه امريكا بخواهد فشار بازرسي و
تحريم را بيشتر كند ،امري طبيعي است و نكته جديدي
مطرح نش��ده است .آنها تالش خود را ميكنند تا مجدداً
پرونده  PMDباز ش��ود ،در حالي كه عم ً
ال اين موضوع
غيرممكن است .وي افزود :در زمان برجام هم اين مساله
مطرحشدهبود.امامساله PMDرونديحقوقيوسياسي
را طي كرده و نميتواند باز ش��ود ،ولو اينكه امريكاييها
خيلي به دنبال چنين موضوعي باشند .به هر حال آنها به
روشهاي مختلف تالش خودشان را دارند .ما هم تالش
خودمان را داريم و تاكنون موفق شديم تالشهاي آنها را
خنثي كنيم .سخنگوي سازمان انرژي اتمي در خصوص
وضعيتبازطراحيسايتآبسنگينخندابواينكهآيا
چينيهاهمچنانكمكاريميكنند،گفت:ماكاررادنبال
ميكنيماگرچهازابتدااتكابهيككشورخاصنداشتيم.

يكعضوكميسيونامنيت
مل��ي و سياس��ت خارجي
مجلس با اشاره به نشست
ضدايران��ي ورش��و اظهار
كرد :زم��ان جنگ جهاني
دوم صدها هزار نفر از مردم
لهس��تان به ايران آمدند و
ايرانيان از آنها استقبال كردند ،آنها در ايران مقبره دارند
و طي ساليان اخير مقبرههايشان توسط شهرداريها
بازسازي شد درنتيجه ملت آنها خاطره خوبي از مردم
اي��ران دارند ،بنابراين بايد بين لهس��تان و مردمش در
رابطه با اين اجالس تفكيك قائل بود .هادي شوشتري
در گفتوگو با ايلنا گفت :بايد توجه داش��ته باشيم كه
كش��ورهاي مهم اتحاديه اروپا مثل فرانسه ،انگليس،
آلم��ان و ايتاليا ميزباني اج�لاس ورش��ور را به عهده
نگرفتهاند و قب��ول نكردهاند كه در تحليل اين موضوع
نكته بسيار مهمي اس��ت .عالوهبر اين در خود لهستان
هم اختالفنظرهايي وج��ود دارد .او تصريح كرد :يك
اج�لاس در اتحاديه اروپا به لحاظ س��رزميني و قلمرو
اتحاديهاروپابرگزارميشودامامسوولسياستخارجي
و امنيتي اتحاديه اروپا خانم موگريني اعالم ميكند كه
مننميتوانمشركتكنموبرنامهازقبلطراحيشدهاي
نمواردقرينهمهميبرايارزيابيچراييانتخاب
دارم.اي 
ورش��و به عنوان محل اجالس اس��ت .وي عنوان كرد:
باالخره از زماني كه اعالم ش��د اين نشست در لهستان
برگزار ميش��ود از طريق وزارت خارجه اقدامات خوبي
صورتگرفتكهدرابتداعقبنشينيهاييهمداشت.

رييس دادگس��تري استان
تهران با بيان اينكه وضعيت
در زن��دان قرچ��ك كامال
عادي است ،گفت :مطمئن
هستم كه براساس شرايط
عفو اعالم ش��ده بيشترين
ي زندانيان به مناسبت
آزاد 
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اس�لامي را از زندان
قرچكخواهيمداشت.
غالمحس��ين اس��ماعيلي ،در ارتباط با موافقت رهبر
انقالب با عفو بيش از  ۵۰هزار نفر از زندانيان در سراسر
كشوربهمناسبتفرارسيدنچهلمينسالگردپيروزي
انقالب اسالمي خاطرنشان كرد :همانطور كه رييس
قوهقضاييهدرصحبتهايخودمطرحكردندپيشنهاد
چنينعفويبهمقاممعظمرهبريارايهشدوايشاننيز
بهبركتچهلمينسالگردپيروزيانقالباسالميبااين
عفوگستردهكهبرآوردميشودشاملبيشاز ۵۰هزارنفر
اززندانيانومحكومانشود،موافقتكردند.
وي افزود :از ديروز كه روز اول اداري بعد از موافقت مقام
معظمرهبريبااعطاياينعفوبهمحكومانبود،جمعي
از محكومان كه شامل عفو ميش��دند آزاد شدند و در
روزهايباقيماندهدراسرعوقتاينعفواعمالميشودو
فكرميكنيمكهباتوجهبهشرايطاعالمشدهاينموضوع
موجب آزادي تعداد زيادي از زندانياني كه مرتكب جرم
شدهاند ولي تفضل ،عنايت و رأفت نظام اسالمي شامل
آنها شده اس��ت ،خواهد شد و آنها طي روزهاي آينده از
زندانآزادميشوند.

كالن
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معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي بررسي كرد

رتبه  71ايران از نظر سرمايه انساني

گروه اقتصاد كالن|
ايران در رتبهبندي بانك جهاني از نظر شاخص سرمايه
انساني نمره 0.59را كسب كرده است .اين نمره نشانگر
آن است كه كودكي كه امروز در ايران متولد ميشود،
در صورتي كه به  18سالگي برسد از چه ميزان ريسك
بهداشتي و آموزشي در ايران برخوردار خواهد بود .رقم
اين شاخص بين صفر و يك است كه يك بهترين و صفر
بدترين حالت را بيان ميكند  .از نظر اين شاخص كشور
ايراندرمقايسهبانمرهديگركشورهايجهان،رتبه71
در ميان  157كشور را به دست آورده است.
سرمايه انساني عامل اصلي رشد پايدار
به گزارش «تع��ادل» دفتر آيندهپژهي ،مدلس��ازي
و مديريت اطالع��ات اقتص��ادي از زيرمجموعههاي
معاونت اقتصادي وزارت امور دارايي و اقتصاد كشور در
گزارشي به مقايسه شاخص سرمايه انساني در ايران و
كشورهاي جهان پرداخته است .اين بررسي كه اساس
آن گزارشهاي بانك جهاني اس��ت ،ابت��دا تعاريف و
نحوه عملياتي كردن شاخص سرمايه انساني را مورد
تدقيق قرار ميدهد و سپس به بررسي نمره و رتبه157
كشورهاي جهان ميپردازد.
با وجود آنكه سرمايه انس��اني عامل اصلي رشد پايدار
و كاهش فقر است ،اغلب كش��ورها به مقوله سرمايه
انسانيتوجهكمتريميكنندودرنتيجهفرصتايجاد
يك چرخه خوش فرجام بين سرمايه انساني و سرمايه
فيزيكي كه با رشد اقتصادي و كاهش فقر همراه است
را از دس��ت ميدهن��د .به اين دليل ك��ه مدت زيادي
طول ميكش��د تا منافع س��رمايهگذاري در انسانها
عينيت پيدا كند ،اما ساختن جادهها و پلها ميتواند
به سرعت به منافع اقتصادي و نيز سياسي منجر شود،
ولي سرمايهگذاري در سرمايه انساني كودكان ،مادامي
كه آنها بزرگ نشده و به نيروي كار ملحق نشوند ،بازده
اقتصادي به دست نخواهد داد.
توجه به س��رمايه انس��اني اخيرا به عنوان يك عامل
تعيينكنن��ده در رش��د اقتصادي م��ورد توجه بانك
جهاني قرار گرفته است .در اين راستا پروژهاي توسط
بانك جهاني تعريف ش��ده كه هدف آن درك ارتباط
بين سرمايهگذاري بر افراد و رشد اقتصادي و در نتيجه
تس��ريع تامين مالي براي س��رمايهگذاري در ارتقاي
سرمايه انساني اس��ت .اين پروژه زمينههايي را براي
سرمايهگذاريدرافراد،ازطريقمتعهدساختنكشورها
و انجام كارهاي تحليلي فراهم ميكند و در عين حال
در مورد هزينههاي عدم اقدام به ايجاد آگاهي پرداخته
و از تقاضا براي مداخلههايي كه به ايجاد سرمايه انساني
منجر ميشود ،حمايت ميكند.
سه مولفه سرمايه انساني
شاخص سرمايه انس��اني موارد اصلي در مسير تولد تا
 ۱۸سالگي را بر حسب مولفههايي براي بهرهوري نسل
بعدي نيروي كار ،كمي ميكند .اين شاخص داراي سه
مولفه اس��ت )۱ :معياري براي اينكه آيا كودك تا سن
رفتن به مدرس��ه ( ۵سالگي) زنده خواهد ماند يا خير؛
 )۲معياري براي سالهاي تحصيل مورد انتظار كه با
توجه به كيفيت آموزش تعديل شده و اطالعات مربوط
به كميت و كيفي��ت آموزش را تركيب ميكند؛  )۳دو
شاخص گسترده مربوط به بهداشت  -نرخ باز ماندن از
رشد و نرخ بقاي بزرگساالن.
زنده ماندن تا سن  ۵س��الگي با استفاده از نرخ مرگ و
ميرزير ۵سالاندازهگيريميشودكهبهوسيلهسازمان

ملل متحد براي برآورد مرگ و مير كودكان گردآوري
ميشود .تقريبا تمام كودكان در كشورهاي ثروتمند از
تولد تا س��ن تحصيل زنده ميمانند .اما در كشورهاي
بسيار فقير ،به تعداد يك نفر از هر ۱۰نفر تولد ۵سالگي
خود را نميبينند .مرگ اين كودكان فقط يك تراژدي
نيست ،بلكه از بين رفتن سرمايه انساني آنها است كه
هرگز به بار نمينشيند.
كميت آموزش به صورت تعداد س��الهايي كه انتظار
ميرود يك كودك تا رس��يدن به س��ن  ۱۸سالگي به
مدرس��ه برود اندازهگيري ميشود ،مفروض به اينكه
الگوي عمومي نرخهاي ثبت نام در مدارس در پايههاي
مختلفمشخصبودهوكودكپيشدبستانيخودرادر
سن ۴سالگي آغاز ميكند .بهترين برآمد ممكن وقتي
حاصل ميآيد كه كودكاني تا سن  ۱۸سالگي به مدت
 ۱۴سال در مدارس حضور داشته باشند .نرخهاي باالي
ثبت نام در مدارس ،بسياري از كشورهاي ثروتمند را
نزديك به معيار  ۱۴سال قرار ميدهد .اما در فقيرترين
كشورها،كودكانميتوانندانتظارداشتهباشندكهتنها
نيمي از اين سالها را به اتمام برسانند.
گروه بانك جهاني به دنبال آن اس��ت تا به توسعه يك
پاي��گاه داده جديد و جامع از نتايج آزمون دس��تاورد
دانشآموزان كه  ۱۶۰كشور را پوشش ميدهد ،دست
بزند تا تعيين ش��ود كه كودكان چ��ه ميآموزند؟ اين
پايگاه داده نتاي��ج آزمونهاي منطقهاي و بينالمللي
را با يكديگر هماهنگ كرده و بنابراين اين نتايج قابل
مقايس��ه ميش��وند .پس از تكميل اين پاي��گاه داده،
براي نخستينبار ،وضعيت آموزش در تمام كشورها با
استفادهازيكضابطهيكسانقابلاندازهگيريميشود.
اين مولفه نش��ان ميده��د تفاوته��ا در يادگيري،
بسيار زياد است .متوسط كش��وري نمرات آزمون در
بازه ( ۳۰۰ضعيفترين عملكرد) تا  ۶۰۰كش��ورهاي
(داراي بهترين عملكرد) قرار ميگيرد .براي داش��تن
يك ديد كل��ي از اين نمرات ،نم��رهاي در حدود ۴۰۰
به عن��وان معياري ب��راي حداقل مه��ارت در ارزيابي
بينالملل��ي دانشآم��وزان ( )PISAدر نظ��ر گرفته
ميشود؛ بزرگترين برنامه آزمون بينالمللي.
كمتر از نيمي از دانشآموزان كشورهاي در حال توسعه
اين استاندارد را به دست ميآورند اما در مقام مقايسه
اين نسبت در كشورهاي پيش��رفته  ۸۶درصد است.
در سنگاپور  ۹۸درصد دانشآموزان معيار بينالمللي
براي مهارتهاي اوليه در مدرسه متوسطه را به دست
ميآورن��د؛ در آفريقاي جنوبي تنها نم��ره  ۲۶درصد
از دانشآموزان به اين معيار ميرس��د .بنابراين تمام
دانشآموزان متوسطه س��نگاپوري براي تحصيالت
بيشتروكارآمادهميشونددرحاليكهتقريباسهچهارم
از جوانان آفريقاي جنوبي اين آمادگي را ندارند.
براي بهداشت هم يك شاخص واحد كه بطور مستقيم
اندازهگيري شده ،بطور گسترده مورد استفاده بوده و
قابل مقايسه با س��الهاي تحصيل به عنوان معياري
براي دستاورد آموزشي نيست .در نبود چنين معياري،
دو معيار جانشين براي وضعيت كلي محيط بهداشتي
اينمولفهشاخصراميسازند:نرخبقابزرگساالنونرخ
بازماندن از رشد كودكان زير ۵سال .نرخ بقا بزرگساالن
به عنوان معيار جانشين براي مجموعهاي از پيامدهاي
بهداشتيغيركشندهكهاحتمااليككودكمتولدشده
در يك س��ال مشخص در صورتي كه شرايط جاري به
آينده تسري يابد به عنوان يك بزرگسال آن را تجربه
خواهد كرد مورد استفاده قرار ميگيرد.
بازماندن از رشد ،نسبت كودكاني كه بطور غير معمول

به لحاظ فيزيكي كوچكتر از س��ن خود هس��تند را
اندازهگيري ميكند .اين ش��اخص به شكل گسترده
به عنوان معيار جانشين براي محيط بهداشتي دوران
ب��ارداري ،طفولي��ت و اوان كودكي م��ورد تأييد قرار
گرفته و ريسكهاي بهداشت مناسبي كه كودكان در
سالهاي اوليه زندگي خود تجربه ميكنند به همراه
نتايج با اهميت براي س�لامت و رفاه در بزرگس��الي را
خالصهميكند.
از آنجا كه شاخص سرمايه انساني بر حسب بهرهوري
نسلآيندهنيرويكارنسبتبهمعيارآموزشوبهداشت
كامل اندازهگيري ميشود ،مقادير شاخص داراي يك
تفسير ماهوي هس��تند :كميت  Xبراي يك كشور به
اين معني اس��ت كه بهره وري يك كارگر آينده كه در
يك سال مشخص در آن كشور متولد شده است تنها
 xدرصد از مقداري است كه در بهترين حالت ميتواند
باش��د .اين بهره وري آتي قابل تفكيك به س��ه مولفه
شاخص است كه هر كدام از آنها نيز ميتواند بر حسب
نسبتي از عملكرد معيار (بهترين عملكرد) بيان شود.
اين سه مولفه در يكديگر ضرب ميشوند تا شاخصكل
به دست بيايد.
تفاوتهادرسرمايهانساني،پيامدهايگستردهايبراي
بهره وري نسل آينده كاركنان دارد .كودكي كه در سال
 ۲۰۱۸در كشوري كه حول بيست و پنجمين صدك
توزيع هريك از مولفهها قرار دارد ،متولد ميشود تنها
 ۴۳درصد از آن ميزان بهره وري را خواهد داش��ت كه
كودكمتولدشدهدرشرايطمعياربابهداشتوآموزش
كامل به آن دست خواهد يافت.
رتبه  71ايران
اين نمره نشانگر آن است كه كودكي كه امروز در ايران
متولد ميشود ،در صورتي كه به 18سالگي برسد از چه
ميزان ريسك بهداشتي و آموزشي در ايران برخوردار
خواهد بود( .به عبارتي نمره ش��اخص سرمايه انساني
اي��ران  ۰ /۵۹اس��ت)  .احتمال زنده مان��دن كودكان

يك نماينده مجلس خواهان حضور پررنگ رايزنهاي اقتصادي در وزارت خارجه شد

راه شكست تحريمها از طريق رايزني اقتصادي
يكيازاعضايكميسيونتلفيقمجلسخواهانحضور
پررنگتررايزنهاياقتصاديدرسفارتخانههاوساختار
وزارتخارجهشد.انتقاديكهازگذشتهنسبتبهعملكرد
تيمسياستخارجيدولتيازدهموجودداشتهوحتي
در جلس��ه راي اعتماد سال گذشته مجلس همچنين
طنينيدربهارستانشنيدهشد.بهنظرميرسدتجارب
گذشته در دور زدن تحريمها سبب شده تا اينبار برخي
از نمايندگان مجلس به ج��اي «انتقال چمداني» پول
كه به س��ر برآوردن بابك زنجانيها منجر شد ،خواهان
حض��ور فعالتر دولت و به وي��ژه وزارت خارجه در روند
جذب س��رمايهگذاري و تهيه مواد م��ورد نياز توليد در
كشورهستند.
بهگزارش«تعادل»،محمدجوادظريفهرچندوزيري
به نسبت محبوب در كابينه حسن روحاني به حساب
ميآيد ،اما در جلس��هاي كه براي راي اعتماد او در دور
دومدرمجلسبرگزارشد،انتقاداتيبانگاهاقتصاديازاو
مطرحشد.دراينرابطهمحمدرضاپورابراهيمي،رييس
كميسيوناقتصاديمجلس،دليلاصليمخالفتخود
باراياعتمادبهظريفرابههمينمسالهمرتبطدانست
وگفت«:اختالفنظرجديدرزمينهاجرايديپلماسي
اقتصادي و تغيير ساختار بين بنده و دكتر ظريف وجود
دارد ،زماني كه از وزير امور خارجه درباره ديپلماس��ي
اقتصاديسوالشد،ظريفقولتغييردرساختاروزارت
خارجهرادادومطهريكهرياستجلسهرابرعهدهداشت
براي اين منظور فرصت سه ماهه به وزير داد ،اما اتفاقي
رخندادهاست.مقاممعظمرهبريدرديدارهياتوزيران
در سال گذشته عنوان كردند كه سفرا از حضور فعاالن
اقتصادي در خارج از كشور مطلع نيستند ،اين در حالي
استكهسفيركشوريمانندكرهوقتياستوارنامهخود
راتحويلميدهداولينجلسهخودراباكمپانيهايخود
درايراندرنظرميگيرد،امروزجنگماجنگاقتصادي
استاماسفرايمادراينزمينههيچدانشيندارند».
اين گفتهها در شرايطي بيان شدند كه هنوز تحريمهاي
امريكاعليهايرانبهتصويبنرسيدهبودندوبرخياميدوار

بودند با گذشت زمان ،دونالد ترامپ از بر هم زدن برجام
خودداري كند .اكن��ون با توجه به تحريمها اهميت اين
مساله براي كشور دو چندان شده است .ظريف نيز سعي
كردبهاينانتفادتوجهكند.
البته ظريف همواره و از دول��ت يازدهم گفته بود به اين
موضوع توجه ويژه خواهد كرد و در همين رابطه ساعاتي
پسازكسبراياعتمادازنمايندگان،معاونتاقتصادي
وزارت خارج��ه را به راه انداخ��ت ولي هنوز عملكرد اين
معاونتپسازگذشتهبيشازيكسالهمچناندرهالهاي
از ابهام قرار دارد .در اين شرايط باز هم به نظر ميرسد هم
نمايندگانمجلسوهمفعاالناقتصاديوتوليدكنندگان
ايراني دوباره توجه خود را به وزارت امور خارجه و عملكرد
آن در حوزه جذب سرمايهگذاري خارجي جلب كردند؛
هر چند همگي نسبت به اين مساله معترف هستند كه
مهمترينعاملمشكالتاقتصاديكشورنهوزارتخارجه
بلكهبستراقتصاديكليكشوراست.
در همين رابطه روز گذشته ،عزتاهلل يوسفيانمال عضو
كميسيون تلفيق بودجه س��ال  98با اشاره به عملكرد
رايزنهاي اقتصادي در خارج از كشور گفت :وزارت امور
خارجه تمام هدف خود را معطوف به مذاكره سياس��ي
برجام كرد ،همچنين برخي مسائل مهمي كه در سطح
جهانبراياينوزارتخانهاتفاقميافتادبايدپاسخگوبود.
عضوكميسيونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلسشوراي
اسالميدراينگفتوگوادامهداد:درواقعبهوزارتخارجه
اجازه ندادند كه به خودش بيايد و بخواهد با برنامهريزي
و طراحي به مسائل مهمتري بپردازد و دايماًمشغول حل
مسائلگذشتهبودهاست.البتهماقبولداريمكهنمايندگي
جمهوري اسالمي در كش��ورهاي مختلف هم در همه
س��طوح به خوبي فعال نبود.بطور مثال رايزن فرهنگي
شناخته شده نيستند .رايزنهاي فرهنگي نيز در قالب
سازمانهاوموسسهتقريببينمذاهبوسازمانجهاني
اهل بيت اقداماتي براي طلبهها در خارج از كشور انجام
ميدهند كه ما رايزن فرهنگي را نيز از آنجا ميشناسيم
و وزارت امور خارجه متأسفانه نتوانسته اين دفاتر را ارتقاء

دهد.ايننمايندهمجلسدهمادامهداد:انتظاراينبودكه
با وجود آقاي ظريف وزارت امور خارجه ش��امل تحوالت
عظيم و ويژهاي ش��ود اما اين مهم صورت نگرفت البته
اقدام��ات عادي و روزمره انجام ميش��ود منتهي در كل
رايزنيهايفرهنگي،اقتصادي،سياسيضعيفعملشد
حتيضعيفترازقبل.
ويدرخصوصنقشرايزناقتصاديدرحلمسائليمانند
تحريم و كم كردن فشار آن گفت :اگر رايزن اقتصادي بر
مسائلمنطقهاحاطهكاملداشتهباشدميتواندبامحاسبه
دقيقبرمسائلوفشارتحريمفائقآيدودايمابايددرحال
مبادله ،ضرب و جمع باشد ،چون از آنها حساب و كتابي
مطالبه نميشود و انتظاري از آنها نداشتند اقدام موثري
صورت نگرفت .تم��ام اقدامات وزارت امور خارجه عطف
به مذاكرات برجام و غيره ،...بود حتي در سفري كه بنده
داشتم اعالم ش��د معاونين وزارتخانه جوابگو نيستند و
اين موضوع به ديگر مس��ائل ضرب��ه وارد ميكند و آن را
تحتالشعاعقرارميدهد.
عضوكميسيونتلفيقبودجهسال 98درمجلسشوراي
اسالميعنوانكرد:وزارتامورخارجهبايدبرنامهمدوني
براي رايزنهاي اقتصادي ترسيم كند تا آنها نيز عملكرد
خودرابهروزرسانيكند.
تجربه دور قبل تشديد تحريمها عليه ايران در اوايل دهه
 90نش��ان ميدهد استفاده از روشهاي گذشته نه تنها
منجر به رفع نيازهاي كشور نخواهد شد بلكه شرايط را
برايگسترشفساداقتصاديافزايشميدهد.بههمين
دليل انتظار ميرود دولت با تجربهاي كه از گذش��ته به
دس��ت آورده ،مسيري را انتخاب كند كه بتواند از طريق
آنبابيشترينبهرهوريوكمترينهزينهممكنراهرشد
كشوررادرشرايطسختآتيبيابد.
اين ميان يكي از مرسومترين راهكارها ،يافتن مسيرها و
شركاازطريقرايزنهاياقتصاديرسميوزارتخارجه
و سفارتخانههاي ايران است چرا كه اين راهكار ميتواند
از عدم ش��فافيت و فضاي غير رقابتي در اقتصاد كش��ور
جلوگيريكند.

زير پنج س��ال در ايران  ۹۹درصد اس��ت .در ارتباط با
سالهاي مورد انتظار حضور در مدرسه؛ انتظار ميرود
تا سن  ۱۸سالگي بطور ميانگين  11.7سال در مدرسه
باشد.درخصوصنتايجيادگيريهماهنگسازيشده،
دانشآموزان در ايران در تستهايي كه مقياس آن از
( ۳۰۰به عنوان كمترين عملك��رد) و ( ۶۲۵به عنوان
باالترين عملكرد) اس��ت بطور ميانگين نمره  ۴۳۲را
كسبميكنند.
همچنين سالهاي تحصيل تعديل شده با آموزش ،با
درنظر گرفتن اين موضوع كه دانشآموزان ايراني واقعا
چه چيزي ياد ميگيرند ،معادل ميانگين سالهاي
حض��ور آنها در مدرس��ه  ۸.1س��ال اس��ت .در واقع
ش��كاف آموزش (تفاوت سالهاي حضور در مدرسه
و س��الهايي كه واقعا يادگيري صورت ميگيرد) در
ايران  3.6است .نرخ زنده ماندن بزرگساالن هم يكي
ديگر از نرخهاي مورد بحث است .در ايران  ۹۲درصد
از جمعيت  ۱۵ساله تا سن  ۶۰سالگي زنده خواهند
ماند و در نهايت آخرين معيار مورد بررسي رشد سالم

است كه در اين خصوص  ۹۳نفر از هر  ۱۰۰كودكي كه
در ايران متولد ميشوند ،از رشد كافي برخوردارند و
تنها هفت كودك از رشد ناكافي رنج ميبرند.
در انته��اي اين پروژه رتبهبندي كش��ورهاي جهان
در زمينه س��رمايه انس��اني با ه��دف افزايش انگيزه
س��رمايهگذاري دولته��ا در بخشه��اي آموزش و
بهداشت پرداخته شده و كش��ور ايران نيز به عنوان
يكي از كشورهاي خاورميانه رتبه  ۷۱را در رتبهبندي
سرمايه انس��اني بانك جهاني به خود اختصاص داده
است .اين رتبهبندي در بين  ۱۵۷كشور جهان صورت
گرفته است كه كشورهاي سنگاپور ،كره جنوبي ،ژاپن،
هنگ كنگ ،فنالند ،ايرلند ،اس��تراليا ،سوئد ،هلند و
كانادا ،ده رتبه اول را به خود اختصاص دادهاند .امريكا
ني��ز در رتبه  ۲۴اين رتبهبندي قرار دارد .در س��مت
مقابل كشورهاي آفريقايي چاد ،سودان جنوبي ،نيجر،
مالي ،ليبريا ،نيجريه ،سيرالئون ،موريتاني ،ساحل عاج
و موزامبيك ده رتبه پايي��ن را در اين زمينه به خود
اختصاص دادهاند.

خبركالن
عزم جزم قوا
براي اصالح ساختار بودجه
خانهملت|محمدرضاپورابراهيميبااشارهبهاينكه
مقام معظم رهبري براي اصالح ساختار اقتصادي
كشور از مس��ووالن مطالبه جدي داشتهاند ،گفت:
درشورايعاليهماهنگياقتصاديقوايسهگانه با
توجهبهاهميتموضوعروي اصالحساختاراقتصادي
بحث ميش��ود و قرار اس��ت مس��ووالن اقتصادي
دولت و مجلس پيش��نهادي تهيه كنند كه رويكرد
ساختار اقتصادي كشور متفاوت با چيزي باشد كه
تا امروز تعريف شده اس��ت .نماينده مردم كرمان و
راور در مجلس ش��وراي اسالمي ،با بيان اينكه يكي
از محورهاي اصالح ساختار اقتصادي بحث بودجه
اس��ت ،افزود :اگرچه با تاكيدات مقام معظم رهبري
برخي از س��رفصلهاي مورد نظر ايشان در بودجه
سال ۹۸مد قرارگفت ،امابايد تحول اساسي درنحوه
تدوينبودجهكشورايجادوتحوالتپايهايدرساختار
بودجهريزيكشورو مجموعهاياز تصميماتكالن
متناسب با شرايط جنگ اقتصادي طراحي شود تا
نتيجهاينتغييراتساختاريدراقداماتكوتاهمدت،
ميان مدت و بلندمدت مشاهده شود .وي با اشاره به
اينكه قرار است در جلسات شوراي عالي اقتصادي به
دليل اهميت موضوع ،اصالح س��اختار اقتصادي در
دستوركارقرارگيرد،ادامهداد:شورايعاليهماهنگي
اقتصاديقوايسهگانه ازمقاممعظمرهبريچندماه
زمان درخواست كرد تا طرح جامع تغييرات ساختار
اقتصاديايرانراارايهكند،چراكهكهنحوهادارهكشور
انطباقي با جنگ اقتص��ادي ندارد ،لذا تغييرات بايد
رخ داده و متناس��ب با جنگ اقتصادي تعريف شود.
پورابراهيميبابياناينكهوضعيتمعيشتي،اشتغال
وادارهكشوردرحوزهاقتصاديبايدمتفاوتازشرايط
عاديومتعارفديدهشود،اظهاركرد:هماكنونبخش
عمدهايازتصميماتكشوربارويكردصلحاقتصادي
و متعارف تبيين شده است ،لذا عدم انطباق شرايط
كشورباجنگاقتصاديمهمترينكليدواژهاياست
كهبايدبراساسرويكردكارشناسيوتخصصيشرايط
آن طراحي شود .وي با بيان اشاره به اينكه كارهايي
در مجلس در حوزه اصالح ساختار اقتصادي آغاز و
گزارشيدربخشهايمختلفآمادهشدهكهبهزودي
درجلسهشورايعاليهماهنگياقتصاديبهعنوان
طرح پيشنهادي مجلس مطرح خواهد شد ،افزود:
سازمانبرنامهوبودجهازسويدولتقبولمسووليت
كرده تا اصالح ساختار اقتصادي را پيگيري كند كه
اميدواريمباهمكاريمجلسودولتهرچهسريعتر
گزارش اوليه اصالح ساختار اقتصادي در هفتههاي
آينده در ش��وراي عالي اقتصادي قواي س��هگانه را
بررسي و در ابتداي سال آينده حداكثر تا ارديبهشت
ماهيعنيپايانمهلتمقرركهبايدشوراگزارشخود
راتقديمرهبرمعظمانقالبكندطرحاصالحساختار
اقتصاديرانهاييكند.

اخبار
رتبه نخست بانك انصار
در بهرهوريكل عوامل بانكها

بانك انصار مقام نخس��ت بهرهوري كل عوامل در
بانكهاي كشور را به دست آورد.
در بيس��ت و يكمين رتبهبندي شركتهاي برتر
ايران  100-IMIكه براساس شاخصهاي كمي
و دس��تاوردهاي عيني و عملي ص��ورت گرفت،
بانك انصار رتبه نخست بهرهوري كل عوامل را در
بين بانكهاي كشور به دست آورد و مورد تقدير
سازمان مديريت صنعتي كشور قرار گرفت.
به گ��زارش اداره كل روابط عموم��ي وتبليغات،
در همايش ش��ركتهاي برتر ايران كه صبح روز
دوشنبه  8بهمن با حضور مقامات دولتي ،صاحب
نظران و مديران برتر كشور در مركز همايشهاي
بينالمللي صدا و سيما برگزار ش��د ،بانك انصار
براساس ارزيابيهاي كارشناسان ذيربط توانست
در بين 500شركت برتر ايران عنوان سيزدهمين
شركت برترايران و بهره ورترين بانك كشور را به
دست آورد.اين گزارش ميافزايد بانك انصار طي
 4سال گذشته بيش از 374پروژه بهبود و اقدامات
اصالحيرااجراييكردهكهمنجربهافزايشدرآمد،
كاهش هزينه و بهبود فرايندهاي داخلي ش��ده و
در مس��ابقات ملي بهينه كاوي ،تجربيات موفق،
مسووليتهاياجتماعيوبرتريننوآوريمحصول
و خدمات شركتهاي ايراني نيز حائز رتبه شده و
برايپنجمينسالپياپيعاليترينجايزهمديريت
سالمت اداري كشور را از آن خود كرده است.

سود اوراق مشارکت پاالیش
نفت بندرعباس در بانک ملت

دهمین مرحله س��ود قطعی اوراق مش��ارکت
ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس منتش��ره روز
سوم اسفندماه س��ال  ،۱۳۸۹در شعب منتخب
بانک ملت پرداخت می شود.
به گ��زارش روابط عمومی بان��ک ملت ،دهمین
مرحله پرداخت س��ود قطعی اوراق مش��ارکت
مذکور ،از روزهای اول تا ۱۵اسفندماه سال جاری
از طریق ش��عب منتخب این بانک انجام خواهد
شد.بر اساس این گزارش ،دارندگان برگه تسویه
نهایی با همراه داشتن اصل و تصویر کارت ملی
می توانند به شعب منتخب بانک ملت مراجعه
و نس��بت به دریافت سود قطعی اوراق مشارکت
خود ،اقدام کنند.

يادداشت
بهبود فضاي كسب وكار
براي كاهش اثر نرخ ارز

ايلناز ابراهيمي|
يكي از پديدههاي اقتصادي كه در بس��ياري مواقع
به ش��كلي عجيب و ترس��ناك در صحن��ه اقتصاد
ظهور ميكند؛ «ركود تورمي» ،اس��ت ،ولي بدون
چاره نيست .چگونه ممكن است كه وقتي قيمتها
ب��اال ميرون��د و در نتيجه درآم��د باالتري نصيب
توليدكنندگان ميشود ،آنها با استخدام نيروي كار
بيشتربهتقاضايبازارجوابندهندودرنتيجهعالوه
بر تورم ،ركود و بيكاري نيز بر اقتصاد حاكم باشد؟
در م��ورد دليل وق��وع اين پديده در اقتص��اد ايران
به عنوان يك كش��ور صادركننده نفت بحثهاي
مختلفي وجود دارد كه مهمترين آنها ،محدود شدن
واردات ارزان به عنوان مهمترين ابزار كنترل تورم در
اقتصادايراناستكههمدرواكنشبهتقاضاازطريق
واردات كاالهاي مصرفي ارزان ،فشارهاي تورمي را
مهارميكردوهمدرطرفعرضه،باوارداتتكنولوژي
و نيز كاالهاي س��رمايهاي و واسطهاي ارزانقيمت،
موجب كاهش هزينههاي نهايي توليد شده و به اين
ترتيب تورم را كاهش ميداد.
بنابراين ،براي از بين بردن ركود تورمي ،بايد راهحلي
براي مديريت عامل ايجادكننده آن ،يعني «محدود
ش��دن واردات» انديشيد .در حال حاضر بايد اذعان
كرد كه با توجه به مسائل ناشي از تحريمهاي فروش
نفتونيزتحريمهايبانكي،كمابيشامكانافزايش
واردات در كوتاهمدت فراهم نيست پس بايد عواقب
كاهشوارداتبرطرفعرضهوتقاضاشناساييشدهو
بامديريتصحيحتهديدها،ازاثرگذاريآنبراقتصاد،
تاحدممكنكاستهشود.برايانجاماينكاردربخش
واردات كاالهاي مصرفي ،بايد بين كاالهاي مصرفي
پركش��ش و لوكس و كاالهاي مصرفي كمكشش و
ضروريتمايزقائلشد.كاالهايمصرفيپركششو
لوكسماننداتومبيلهايخارجيلوكس،زيورآالت،
محصوالتآرايشيگرانقيمتونظايرآن،اغلبسهم
اندكي در س��بد مصرفي خانوار دارند ،ولي به دليل
قيمت باال ،ارزبري آنها بسيار زياد است و در نتيجه
محدود يا ممنوع ش��دن واردات آنها با وجود اينكه
باعثافزايششديدقيمتآنهاخواهدشد،وليتأثير
چنداني بر نرخ تورم نخواهد داشت.
از طرف ديگر ،منابع محدود ارزي را ميتوان صرف
واردات كاالهاي ضروري موردني��از و نيز كاالهاي
سرمايهاي و واسطه كرد كه كمبود آنها هم در طرف
تقاضاوهمازسمتعرضهميتواندبهشدتبرشتاب
تورماثرگذاربودهوآنراافزايشدهد.بهعبارتديگر،
بازنگري در تركيب واردات ،گام اول در جهت كنترل
تورم در وضعيت ركود تورمي اس��ت .ولي مطالعات
مختلفنشانميدهدكهمشكل«ركودتورمي»در
يك اقتصاد ،بيش از آنكه مسالهاي مرتبط با افزايش
تقاضاوتورمناشيازآنباشد،معضليناشيازناتواني
عرضه در جوابگويي به تقاضا است ،چنانچه در دهه
 ۱۹۷۰مي�لادي به دليل ب��اال رفتن قيمت نفت به
عنوانيكنهادهتوليدي،دراقتصادهايغربيقيمت
تمامشده كاالها در س��مت عرضه افزايش يافت و
بنگاههايتوليديقادربهبرآوردهكردنتقاضاباهمان
قيمتهايقبلينبودهودرنتيجهنرختورمدربيشتر
ايناقتصادهاجهشيافت.

4

چهارشنبه  24بهمن  7 1397جماديالثاني  1440سال پنجم شماره Wed. Feb 13. 2019 1318

بانك و بيمه

رييس كل بانك مركزي تعيين كرد

اولويت بانكها در ما ه پاياني سال

نياز به نقدينگي در برخي واحدهاي توليدي به دليل افزايش نرخ ارز افزايش يافته است
با  ۰.۱۵درصد افزايش به  ۱.۲۸۶۹دالر رسيد هر چند
كه پوند هنوز هم با كانال ۱.۳دالر فاصله زيادي دارد.

گروهبانكوبيمه|احسانشمشيري|
رييسكلبانكمركزي،باتاكيدبراينكهحفظاشتغال
و توليد اولويت نظام بانكي اس��ت گفت :مديران عامل
بانكهاي خصوصي و دولتي باي��د در ماههاي پاياني
سال ،اولويت خود را تامين سرمايه در گردش واحدهاي
توليديقراردهندوازسختگيريهاييكهمانعتامين
نقدينگياينواحدهاميشوند،خودداريكنند.زيرانياز
بهنقدينگيبعضيازواحدهايتوليديبهدليلافزايش
ش يافته و اي��ن عوامل نبايد مانع فعاليت
نرخ ارز افزاي 
واحدهاي توليدي شود.
به گ��زارش «تعادل» ،همتي در گردهمايي روس��اي
موفق شعب بانكهاي كش��ور ،كه با حضور مديران و
كارشناس��ان تمامي بانكها و موسسات مالي برگزار
شد ،از مديران عامل بانكها خواست تا تامين سرمايه
در گردش واحدهاي تولي��دي را در اولويت پرداخت
تسهيالت قرار دهند .وي تصريح كرد :بر اين مبنا بانك
مركزي حامي توليد و حفظ اشتغال در كشور است و
الزم اس��ت بانكها در اين زمينه با جديت وارد ميدان
عملشوند.
نرخ ارز و طال در بازار
روز س��ه ش��نبه  23بهمن  ،97در ش��رايطي كه نرخ
لحظهاي دالر در سامانه س��نا  11900و دالر 13900
تومان اعالم ش��د ،در صرافي ملي و صرافيهاي بانكي،
دالر به نرخ ف��روش  11800و خريد  ،11700و يورو با
نرخ فروش 13750و نرخ خريد 13650تومان معامله
شد .همچنين در بازار نقدي بازار آزاد نيز دالر 12130
تومان داد و ستد شد.
سامانه سنا نرخهاي ميانگين براي معامالت ارزي روز
 21بهمن را نيز براي دالر ،11858يورو ،13805درهم
 ،3280ي��وآن  ،1839پوند  ،15383ليرتركيه 2396
تومان اعالم كرده است.
بر اين اس��اس ،با اعالم نرخ اونس جهاني  1313دالر،
و نرخ دالر آزاد  12130تومان ،قيمت طال و س��كه نيز
اندكي افزايش داشت و نرخ مظنه مثقال  17عيار يك
ميلي��ون و  639هزار ،گرم  18عيار  ،378س��كه طرح
جديد 4ميليون و 330هزار ،نيم سكه 2ميليون و330
هزار ،ربع س��كه يك ميليون و  430هزار ،سكه گرمي

طال به حاشيه رفت
طال در معامالت روز سهش��نبه بازار جهاني ،با احتياط
سرمايهگذاراندرآستانهمذاكراتتجاريامريكاوچين
و رشد ارزش دالر ،نتوانست پيشروي كند.هر اونس طال
براي تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور
ثابتبودودر ۱۳۰۹دالرايستاد.بهايمعامالتاينبازار
روز گذشته ۰.۴درصد سقوط كرده بود .در بازار امريكا،
هر اونس طال براي تحويل در آوريل تغييري نداشت و
در ۱۳۱۲.۷۰دالر ماند.بر اساس گزارش رويترز ،دونالد
ترامپ،رييسجمهورامريكاتهديدكردهاستاگرتااول
ماه مارس ،دو طرف به توافق نرسند ،تعرفه روي واردات
كاالهاي چيني ب��ه ارزش ۲۰۰ميليارد دالر را از ۱۰به
 ۲۵درصد افزايش خواهد داد .تنشهاي تجاري ميان
دو اقتصاد بزرگ جهان از سال گذشته بازارهاي مالي را
ملتهب كرده و جذابيت دالر امريكا به عنوان دارايي امن
راافزايشداد.شاخصدالرامريكادربرابرسبديازشش
ارز بزرگ پس از پيشروي ۰.۴درصدي در روز دوشنبه،
در ۹۷.۰۵واحد ثابت ماند.

 780هزار تومان معامله ش��ده است .همچنين قيمت
خريد هر دالر امريكا در صرافيهاي بانكها  ۱۱هزار و
 ۸۰۰تومان و قيم��ت فروش آن ۱۱هزار و ۹۰۰تومان
است .از سوي ديگر اين صرافيها ،قيمت خريد يورو را
 ۱۳ه��زار و  ۸۰۰تومان و قيمت فروش آن را  ۱۳هزار و
 ۹۰۰تومان اعالم كردهاند .در بانكها نيز قيمت خريد
دالر ۱۱هزار و ۴۵۹تومان ،يورو ۱۲هزار و ۹۲۳تومان و
هر پوند انگليس ۱۴هزار و ۷۴۱تومان اعالم شده است.
همچنين بانك مركزي نرخ ۴۷ارز را براي روز سهشنبه
اعالم كرد كه طي آن نرخ  ۱۴ارز نسبت به روز يكشنبه
افزايش و نرخ  ۲۴واحد پولي ديگر از جمله يورو و پوند
كاهش يافت .نرخ ۹ارز ديگر مانند دالر نيز ثابت بود .هر
دالر امريكا ۴۲هزار ريال ،هر پوند انگليس با ۳۰۳ريال

كاهش ۵۴هزار و ۲۸ريال و هر يورو نيز با ۱۸۲ريال افت
 ۴۷هزار و ۳۶۹ريال ارزشگذاري شد.
دالر ركورد ۲۰۱۹خود را شكست
ثبت هشتمين صعود متوالي دالر باعث شد اين ارز در
باالترين سطح ثبت شده خود در سال ۲۰۱۹قرار گيرد.
به گزارش رويترز ،در ش��رايطي كه امريكا تهديد كرده
اس��ت در صورت نرس��يدن به توافق مشخص با چين
بر واردات كاالهايي ب��ه ارزش  ۲۰۰ميليارد دالر از اين
كش��ور تعرفههايي با متوس��ط  ۱۰تا  ۲۵درصد وضع
خواهد كرد ،ارزش دالر در برابر ين و فرانك س��وييس
كه به عنوان ارزهاي امن جهاني ش��ناخته ميش��وند
 ۰.۱درصد پيش��روي ك��رد به گونهاي ك��ه هر دالر به

 ۱۱۰.۴۷ين و هر فرانك به  ۱.۰۰۴دالر رسيد.شاخص
دالر ك��ه نرخ براب��ري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي
مهم جهاني را اندازه ميگيرد ب��ا  ۰.۴۵درصد افزايش
و ايستادن در س��طح ۹۷.۰۴واحد ،ركورد سال۲۰۱۹
خود را شكست و براي نخس��تينبار در سال جاري در
سطح باالي  ۹۷واحد ايس��تاد .مقاومت يورو در كانال
 ۱.۱۳دالرينيزدرنهايتشكستهشدويوروباششمين
كاهش متوالي به ازاي ۱.۱۲۷۸دالر مبادله شد.
به گفته برخي استراتژيستهاي ارزي ،در صورتي كه
ي��ورو نتواند در روزهاي آينده به كان��ال  ۱.۱۳برگردد
احتمال عقبنش��يني يورو به كانال  ۱.۱۲دالري نيز
وجود دارد .پوند انگليس تنها ارز مهمي بود كه توانست
درمعامالتامروزدربرابرپيشرويدالربايستدوهرپوند

روبلدرمقابلدالرويوروقدرتنماييكرد
به گزارش راش��اتودي ،به دنبال افزايش رتبه اعتباري
روسيهتوسطموسسهاعتبارسنجيموديزوپيشبيني
ازچشماندازباثباتاقتصادياينكشور،روبلبهاينروند
صعودي واكنش نشان داد و در مقابل دالر و يورو قدرت
نمايي كرد.بر همين اساس طي  ۲۴ساعت گذشته هر
 ۶۵.۸۵روبل در مقابل يك دالر معامله شد كه حاكي از
رشد ۰.۱۷درصد پول روسيه در مقابل دالر دارد؛ ضمن
اينكه از ابتداي سال جاري ميالدي تاكنون هم تقريبا۳
درصد در برابر دالر تقويت شده است.
چند روز پيش موسس��ه اعتبار س��نجي موديز رتبه
اعتباري روسيه را از Ba۱به Baa۳ارتقا داد و اعالم كرد
كهتحريمهايامريكاتاثيريبررويچشماندازاعتباري
روس��يه نخواهد گذاشت .سال گذش��ته ميالدي هم
موسسات اعتبارسنجي اساندپي و فيچ رتبه اعتباري
روسيه را افزايش داده بودند.

سياست بانك مركزي در كنترل ارز و سكه ،موجب افزايش  25هزار ميليارد توماني سپرده بلندمدت شد

بدهي دولت به بانكها  226هزار ميليارد تومان

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
سپرده بلندمدت از اسفند  96تا آبان ماه  97تنها  3هزار
ميليارد تومان رش��د ك��رده بود ام��ا در آذر  97متاثر از
سياس��تهاي بانك مركزي در كنترل بازار ارز و طال و
سكه و كاهش نرخ دالر و سكه در ّآبان و آذر ،تمايل مردم
به سپرده بلندمدت افزايش يافت و سپرده بلندمدت در
آذر ماه معادل 25هزارميليارد تومان بيشتر شده است.
به گزارش «تع��ادل»  ،به دنبال اجراي سياس��تهاي
بانك مركزي از مرداد  97كه با كاهش س��قف تراكنش
بانكي ،جمعآوري چكهاي رمزدار در گردش در بازار،
ساماندهي صرافيها و ...نرخ دالر در آبان و آذر به ترتيب
 -6.9و  -19.5درصد ،نرخ س��كه  -2.7و  -15.3درصد،
نرخ يورو -7.6و -18.7درصد ،كاهش يافت ،موجب شد
كه عدهاي از صاحبان نقدينگي ،پول خود را به س��پرده
بلندمدت تبديل كنند و در نتيجه روند هشت ماه اول كه
با بيميلي مردم نسبت به رشد سپرده بلندمدت مواجه
شده بود و مردم پول و رشد نقدينگي جديد را در حساب
كوتاهمدت ،دي��داري و به صورت اس��كناس نگهداري
ميكردند ،در آذر ماه تصميم گرفتند كه حدود  25هزار
ميليارد تومان از نقدينگي جديد را به سپرده بلندمدت
تبديل كنند زيرا وضعيت بازار س��كه و ارز نزولي ش��ده
بود و تمايل كمتري نس��بت به نگهداري پول به صورت
كوتاهمدت وحساب جاري وجود داشت.
تا آبان ماه  ،97از مبلغ  195هزار ميليارد تومان افزايش
نقدينگي در هش��ت ماه اول سال  ،97به ميزان  48هزار
ميليارد تومان جذب سپرده ديداري 129 ،هزار ميليارد
تومان جذب س��پرده كوتاهمدت 8 ،هزار ميليارد تومان
جذب سپرده قرض الحسنه ،نزديك به  2هزار ميليارد
تومان تبديل به اس��كناس در دس��ت مردم شده و تنها
 3هزار ميليارد تومان جذب س��پرده بلندمدت شده كه
نشان ميدهد 92درصد يا به عبارتي تقريبا تمام افزايش
نقدينگي  195هزار ميليارد توماني سال  97تبديل به
پول داغ شده كه ميتواند باعث رشد انواع تقاضا و مبادله
در بازار شود
اما در آذرماه از مبل��غ  234هزار ميليارد تومان افزايش
نقدينگي در 9ماه اول سال ،97به ميزان 48هزار ميليارد
تومان جذب سپرده ديداري 141 ،هزار ميليارد تومان
جذب س��پرده كوتاهمدت 8 ،هزار ميليارد تومان جذب
سپرده قرضالحس��نه 1230 ،ميليارد تومان به صورت
اسكناس در دست مردم و  28هزار ميليارد تومان جذب
سپرده بلندمدت شده است.
به عبارت ديگر ،از رشد 35هزار ميليارد توماني نقدينگي

در آذرماه 97معادل 25هزار ميليارد تومان جذب سپرده
بلندمدت و بقيه جذب سپردههاي كوتاهمدت شده است
كه نشاندهنده اثر فوري سياستهاي كنترل نرخ ارز و
سكه روي افزايش سپرده بلندمدت است

رشد باالي سپردههاي كوتاهمدت
و ديداري نسبت به بلندمدت
از سوي ديگر ،حجم نقدينگي در آذر ماه 97بيش از هزار
و  764هزار ميليارد تومان اعالم شد نسبت به اسفندماه
سال گذش��ته 15.3درصد و نسبت به مدت مشابه سال
قبل 22.1درصدافزايشنشانميدهد.حجمپولشامل
اسكناس و سپرده ديداري در اين دوره ۲۴۴هزار ميليارد
با 25.7درصد افزايش نسبت به اسفند ماه سال قبل بوده
وحجمشبهپولشاملسپردههايكوتاهمدت،بلندمدت
و قرض الحسنه نيز با 13.8درصد رشد در نه ماه اول سال
،97معادل 1520هزارميلياردتوماناست.نكتهقابلتوجه
اين است كه تركيب سپردههاي كوتاهمدت و بلندمدت
بانكهاكهمتاثرازنوساناتنرخارزوطالدريكسالاخير،
افزايش قيمت كاالها و مس��كن ،خودرو ،و ساير كاالها،
كاهش نرخ سود س��پرده بلندمدت به  15درصد ،وساير
عوامل بوده است ،در نه ماه اخير با تحوالت قابل توجهي
مواجهشدهاست.
آمارها نش��ان ميدهد ،كه س��پرده كوتاهمدت و در حال
گردشدردستمردمازطريقكارتهايبانكيبارشد36
درصدي در 9ماه همراه بوده و از 393هزار ميليارد تومان
دراسفند 96به535هزارميلياردتوماندرآذر 97رسيده
و 141هزارميلياردتومانبيشترشدهاست.
ايندرحالياستكهسپردهبلندمدتتنها 28هزارميليارد
توماندراين 9ماهبيشترشدهواز 840هزارميلياردتومان
دراسفند 96به 869هزارميلياردتوماندرآذر 97رسيده
و 3.4درصد رشد داشته كه البته نشان ميدهد در آذر ماه
رشدقابلتوجهينسبتبهماههايديگرسالداشتهاست..
زيرا سپرده بلندمدت از اسفند  96تا آبان ماه تنها  3هزار
ميلياردتومانرشدكردهبودامادرآذر 97بهخاطركاهش
نرخ دالر و س��كه در آبان و آذر متاثر از سياستهاي بانك
مركزي در كنترل بازار ارز و طال و سكه ،سپرده بلندمدت
معادل 25هزارميلياردتومانبيشترشدهاست.
سپردهديدارينيزبارشد 32درصديدر 9ماهاخيراز150
هزارميلياردتوماندراسفند 96به 199هزارميلياردتومان
درآذر 97رسيدهو 48هزارميلياردتومانبيشترشدهاست
و بعد از س��پرده كوتاهمدت ،باالترين رشد سپردهها را در
يكسالاخيرو 9ماهاخيرنشانميدهد.

بانكها براي حل مشكل بدهكاران بايد مختار باشند

كميسيون تلفيق مجلس در يكي از تبصرههاي اليحه
بودجه سال آيندهبندي را پيشبيني كرده كه براساس
آن بانكها مكلف باشند تا وامهاي زير 4ميليارد تومان
رابابهرهسادهمحاسبهكنندامامعاوناسبقارزيبانك
مركزيميگويدبانكهابايدقادرباشندكهمشكلخود
را با بدهكاران بانكي حل كنند و طبيعي است كه اين
روش بهتري خواهد بود.كمال سيدعلي در گفتوگو

با پانا درباره مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر تسويه
وامهاي زير  4ميليارد تومان با بهره ساده گفت :در بند
«و» تبصره « »16قانون بودجه امسال نيز پيشبيني
شده بود تا بانكها مكلف باش��ند تسويه وامهاي زير
 4ميلي��ارد تومان را نه با بهره مركب كه با بهره س��اده
محاسبهكنندامابانكهانتوانستندآنرااجراييكنند.
وي افزود :همه مشكالت سيستم بانكي و بانك مركزي

ميزان سپرده قرض الحس��نه نيز در اين 9ماه از  80هزار
ميلياردتوماندراسفندبه 88هزارميلياردتوماندرآذر97
رسيدهوبيشاز 10درصدرشدكردهاست.بهعبارتديگر،
در حالي كه انتظار ميرود بخش عمده افزايش نقدينگي
جذبسپردهبلندمدتشودامااز 234هزارميلياردتومان
حدود 12درصدجذبسپردهبلندمدتو 4درصدجذب
قرض الحسنه شده و بيش از  84درصد جذب اسكناس،
س��پرده ديداري و كوتاهمدت ش��ده كه اين ميزان پول و
نقدينگي كه به پول داغ مشهور است ميتواند به سرعت
واردبازاركاالشدهونوسانهايمختلفيراايجادكند.اين
نوعتغييراتنشانميدهدكهتمايلمردمبهنگهداريپول
به صورت كوتاهمدت و سپرده ديداري و اسكناس و چك
افزايشيافتهتاهرزمانكهتشخيصدادندبرايخريدكاال،
مايحتاج ،خريد ارز ،سكه ،خودرو ،مسكن ،زمين و ...وارد
بازارهاشوندوهمينموضوععاملنوسانورشدقيمتها
درچندماهاخيرشدهاست.
س��هم س��پرده بلندمدت از كل نقدينگي به 49درصد،
كوتاهم��دت 30درصد ،س��پرده دي��داري 11.2درصد
نقدينگياست

رشد 22درصدي نقدينگي
حجمنقدينگيازمرز ۱,۷۶۴هزارميلياردتومانگذشت
و به  ۱۷۶۴.۵هزار ميليارد تومان رس��يد كه نس��بت به
اسفندماه سال گذشته ۱۵.۳درصد افزايش داشته است.
حجم نقدينگي در اسفندماه سال گذشته حدود۱,۵۳۰
هزار ميليارد تومان و در آذرماه همان س��ال ۱۴۴۵،هزار
ميلياردتومانبودهكهاينآمارنشاندهندهافزايش۲۲.۱
درصدي حجم نقدينگي در آذرماه سال جاري نسبت به
ماهمشابهسالقبلاست.
حجم پول در آذرماه سال جاري به  ۴۴۶ ,۲هزار ميليارد
تومان رسيده كه نس��بت به آذرماه سال قبل كه ۱,۷۳۴
هزار ميليارد تومان بوده ۴۱ ،درصد افزايش داشته است.
حجم شبه پول نيز در اين ماه حدود ۱,۵۲۰هزار ميليارد
تومان گزارش شده كه نسبت به ماه مشابه سال گذشته،
 ۱۹.۵درصد افزايش داشته است ،بطوري كه حجم شبه
پول در اين ماه ۱,۲۷۱هزار ميليارد تومان بوده است.پول
شامل انواع اسكناس ،مسكوك و سپردههاي ديداري كه
به صورت چك قابل رويت اس��ت ،ميشود و شبه پول را
سپردههايغيرديداريازجملهسپردههايسرمايهگذاري
كوتاهمدتوبلندمدتوحسابهايپسانداز،اوراققرضهو
اسنادخزانهوبهعبارتيديگركليهاوراقيكهبراينقدشدن
آنبهگذشتزمانقانونينيازاست،تشكيلميدهند.

ناش��ي از تحريم نيس��ت و براس��اس الزامهاي قانوني به
گرفتاريهايي رسيده است .بايد به سيستم بانكي حق داد
كه ابتدا مشكلهاي خود را رفع كند و پس از آن به مشكل
كشور رسيدگي كند.
وي گف��ت :بانكهاي خصوصي و نيم��ه خصوصي براي
آنكه بقاي خود را داشته باشند ،نيازمند كمك هستند و
اگر تصميمهايي گرفته شود كه تحميل به بانكها باشد،

بدهي دولت به بانك مركزي
بدهيدولتبهبانكمركزيدرآذرماهسالجاريبهبيش
از  ۴۳هزار ميليارد تومان رس��يد كه نسبت به آذر سال
گذشته ۱۱.۸درصدافزايشيافتهاست.بدهيكلبخش
دولتي شامل دولت و شركتها و موسسات دولتي حدود
 ۷۱هزار ميليارد تومان اعالم كرده اس��ت .بدهي بخش
دولتيبهبانكمركزينسبتبهآذرماهسالگذشته۱۱.۸
درصد و نس��بت به اسفند ماه سال گذشته  ۳۴.۱درصد
افزايش داشته است .بدهي بخش دولتي به بانك مركزي
در آذرماه س��ال گذشته  ۶۳هزار ميليارد و در اسفندماه
همان سال حدود  ۵۳هزار ميليارد تومان بوده است .در
اين ميان ،بدهي دولت به بانك مركزي در آذرماه س��ال
جاري نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۴.۳درصد افزايش
يافته ،بطوري كه ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در
آذرماه سال گذشته حدود  ۳۸هزار ميليارد تومان و در
آذرماه س��ال جاري حدود  ۴۴هزار ميليارد تومان بوده
است .شركتها و موسس��ات دولتي نيز در آذرماه سال
گذشته  ۲۵هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار
بودهاند كه ميزان اين بدهي در آذرماه سال جاري با رشد
هشت درصدي به  ۲۷هزار ميليارد تومان رسيده است.
ميزان بدهي دولت به بانكها به رقم  226هزار ميليارد
تومان رسيده كه نسبت به اس��فند  96به ميزان 12.7
درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 19.8
درصد رشد كرده است.
رقم بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نيز به رقم302
هزار ميليارد تومان رس��يده و از مرز  300هزار ميليارد
تومان گذشته ،كه معادل  70هزار ميليارد تومان آن را
بدهي بخش دولتي به بانك مركزي و 232هزار ميليارد
تومان آن را بدهي بخش دولتي به بانكها تشكيل داده
است .از اين مبلغ بدهي دولت به سيستم بانكي معادل
 270هزار ميليارد تومان و بدهي شركتهاي دولتي به

مشكلبانكهارابيشترميكند:.بانكهابايدقادرباشندكه
مشكل خود را با بدهكاران بانكي حل كنند و طبيعي است
كه اين روش بهتري خواهد بود .وضع ترازنامه بانكهاي
خصوصي مس��اعد نيست و تصميمهاي دولت و مجلس
نبايد منجر به چند برابر شدن مشكل سيستم بانكي شود.
وي درباره راهكار الزم براي تسويه بدهي بانكها به بانك
مركزي گفت :افزايش سرمايه و تجديد ارزيابي داراييها

سيستم بانكي معادل 32هزار ميليارد تومان بوده است.
همچنينازميزانبدهيدولتبهسيستمبانكي،نزديك
به  43هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك مركزي و
226هزارميلياردتومانبدهيدولتبهبانكهاراتشكيل
ميدهد .بدهي ش��ركتهاي دولتي نيز شامل  27هزار
ميليارد تومان به بانك مركزي و  5880ميليارد تومان
به بانكها است.
ي خارجي
كاهش بده 
حجم بدهيهاي خارجي ايران در ۹ماه ابتداي امس��ال با
بيشاز ۱۱درصدكاهشروبروبودهاست.براساسسررسيد
اوليه بدهيها ۱۰هزار و ۳۴ميليون دالر است كه ۶هزار و
 ۸۶۰ميليوندالرآنبدهيهايميانمدتوبلندمدتو۳
هزارو ۱۷۴ميليوندالرازاينميزانبدهيهايكوتاهمدت
است.اينتعهداتبالفعلايرانبرمبناييورونيزرقميبالغ
بر ۸هزار و ۸۱۴ميليون يورو محاسبه شده كه ۶هزار و۲۶
ميليون ي��ورو از اين ميزان حجم بدهيهاي ميانمدت و
بلندمدت و  ۲هزار و  ۷۸۸ميليون يورو حجم بدهيهاي
كوتاهمدت است.حجم بدهيهاي ايران در پايان مردادماه
 ۱۰هزار و  ۲۶ميليون دالر بوده كه در پايان آذرماه با رشد
مواجهشدهوبه ۱۰هزارو ۳۴ميليوندالررسيدهاست.اين
درحالياستكهآماربدهيهايخارجيايراندرپايانماه
نخست سال جاري ۱۱هزارو ۳۰۵ميليون دالربوده است
كه اين آمار حكاي��ت از كاهش حجم بدهيهاي خارجي
ايران در ۹ماه نخست سال جاري دارد.
بر اين اساس نس��بت بدهيهاي خارجي ايران به توليد
ناخالص داخلي حدود ۲.۵درصد است كه رقم پاييني به
شمارميرود.مقايسهشاخصنسبتبدهيخارجيايران
بهتوليدناخالصداخليباسايركشورهانشانميدهدكه
ايران در زمره كشورهايي است كه كمترين ميزان بدهي
خارجي را در جهان دارد.

از جمله راهكارهايي است كه ميتواند در جهت پرداخت
بدهي بانكها به بانك مركزي باشد .دولت بايد از طريق
فروش اوراق منابع��ي را تامين مالي كند و بدهي خود به
بانكها را بپردازد.موضوع بدهي بانكها به بانك مركزي
سالهاي زيادي است كه به يكي از چالشهاي نظام بانكي
تبديل ش��ده و به داليلي از جمله اثر منفي بر پايه پولي و
تورم كنترل آن بسيار ضروري است.

بازار سرمايه
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«تعادل» داليل رخوت بازار سهام را بررسي ميكند

بازار داغ شايعات از سيمان تا بازار پايه
ناگفته نماند كه نيمه ابتدايي بازار نس��بت به نيمه دوم
س��بزتر بود ،اما به هرح��ال كليت فضا ،تعادل��ي بود .با
وجود كمخبري بازار سرمايه ،بازار پايه فرابورس كانون
شايعات بود ،يكي از مواردي كه بر بازار پايه فرابورس ،به
عنوان يك بازار حاشيهاي ،اما پرطرفدار و پرنوسان ،سايه
انداخته بود ،شايعه محدوديتهاي جديد از حيث تعداد
روزهاي معامالتي و دامنه نوس��ان براي اين بازار بود كه
سرمايهگذاران اين بازار را هراسان كرده است .تغييراتي
كه كليت آن از طرف رييس س��ازمان بورس تأييد شد،
اما محدوديتهاي س��نگين شايعه ش��ده از جانب وي
تكذيب شد و به گفته ش��اپور محمدي ،رييس سازمان
بورس تغيرات به نفع س��هامداران خواهد بود و به زودي
اطالعرسانيخواهدشد.
ش��ايعه داغ ديگر اين روزها در بازار مربوط به گروه سهام
سيمانياستكههرچنداتفاقخاصينيفتادهامابااقبال
مواجهند .مهمترين ش��ايعه اين گروه مربوط به افزايش
 20درصدي نرخ سيمان است كه قرار بود تا آخر بهمن
تكليف آن روشن شود .به گفته عبدالرضا شيخان ،دبير
انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران با توجه
بهجهشتورموافزايشهزينههايشركتهايسيماني،
چنينافزايشنرخامريناگريزاستامادرزمانمقررشده
حاصل نخواهد شد .در حال حاضر افزايش نرخ سيمان،

درانتظاربررسيهاييكمركزماليمعتبرازقيمتتمام
شده صنعت سيمان است .بر اس��اس گزارش اين مركز
مالي تصميم��ات در خصوص ميزان افزايش نرخ گرفته
وابالغميشود.

حجم و ارزش معامالت كم است
درهمينرابطهنويداختريزاده،كارشناسبازارسرمايهدر
گفتوگوبا«تعادل»درخصوصدليلوضعيتنابسامان
اين روزهاي بازار گفت :هماكنون بازار در فاز فرسايش��ي
فرورفته اس��ت .حجم و ارزش بازار در اين روزها نش��ان
ميدهدكهنبايدبهرشدبازاردركوتاهمدتاميدوارباشيم.
درواقعبهنظرميرسدكهتاموقعيكهبهاينشكلباشد،
نبايدانتظاررشدچشمگيروبازدهياساسيدربازارسهام
داشتهباشيم.
ويافزود:ازطرفيهمهفكرميكردندبطورسنتيدر22
بهمن به صورت دستوري بازار مثبت شود ،اما ديديم كه
روندطبيعيخودراطيكردواتفاقيدراينروزهانيفتاد.
بنابراين احتماال تا پايان اسفند ،وضعيت بازار به همين
منوال ادامه داشته باشد و در اين روزها ،بازار فرسايشي و
منفيبهتحركخودادامهميدهد.
به گفته اين كارش��ناس بازار سرمايه ،يكي از مهمترين
عوامليكهباعثايجادچنيناتفاقيدربازارميشود،اين
استكهسالماليبسياريازكارگزاريها 29،اسفنداست
وهمينموضوعباعثميشودكهمشتريانراملزمكنند
تااعتباراتيكهگرفتندراتسويهكنند.بنابراينبايدمنتظر
يك موج فروش ديگر عالوه بر فروشهايي كه اكنون در
بازاروجوددارد،باشيمكهبهدليلتسويهمشترياناست.
آسيب دالر به بورس
تحليلگر كارگزاري بانك دي در ادامه خاطرنشان كرد:
نكته منفي ديگري كه اكنون بازار درگير آن است ،كم
نوس��ان شدن قيمت دالر است .دالر از زماني كه آقاي
همتي رييس كل بانك مركزي شد به دليل تغييرات
بازار پولي كش��ور ،در مدار ثبات ق��رار گرفت و اكنون
قيمت ارز در حوالي  10و هزار و  500تومان تا  11هزار
تومان به ثبات رسيده است .اين موضوع باعث شده كه
سرمايهگذاران به سمت شركتهاي پتروشيمي و نفتي
و ساير س��همهايي كه از دالر تاثير مستقيم ميگيرد،
نروند .وي افزود :ديگر عامل نزولي شدن حركت بازار

بينالملل
بورسهاي آسيايي
در مدار صعود

را ميتوان ريزش چند ماه اخير قيمت نفت برش��مرد
كه بر سهمهاي پتروشيمي و پااليشي تاثير ميگذارد.
اكنون قيمت نفت حدود  63تا  64دالر ثابت شده و در
خوش��بينانهترين حالت به  70دالر ميرسد و انتظار
رسيدن به  80دالر و  90دالر از سوي سرمايهگذاران
از بين رفته اس��ت .بنابراين اقبال س��رمايهگذاران از
سهمهاي اين گروه نيز برگشته است.
پاركينگپولپرشدهاست
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ،ماه ش��مار ش��دن سود
سپردههاي بانكي را دليل ديگر ريزشهاي متوالي بازار
عن��وان كرد و گفت :اين موضوع باعث ش��ده كه جريان
نقدينگي بازار سرمايه از سمت س��هام به سمت اوراق و
صندوقهاي سرمايهگذاري درآمد ثابت در تغيير باشد.

بنابراين پولهاي خروجي از سيستم بانكي و سهامي كه
ديگر رشد و نوسان نداشت ،به سمت پاركينگ پول بازار
بدهيرفتهاست.اكنونورودنقدينگيبهاينصندوقهاي
درآمد ثابت 100درصد رشد كرده و در واقع حجم منابع
آنهاتقريبا 2برابرشدهاست.
زنجيرههايانتقالپولتكنيكالي
اختريزاده در ادامه خاطرنشان كرد :تا زماني كه ارزش
معامالت بازار مجموع بورس و فرابورس زير هزار ميليارد
تومان باشد و حجم معامالت زير  2ميليارد باشد ،نبايد
انتظارجهشخوبيازبازارداشتهباشيم.اكنونفعاالنبازار
به سراغ تك سهمها رفتهاند و بازار در حالت نوسانگيري
قراردارد.بطورمثالگروهسيماني،يكيازگروههايياست
كه در يكي دو هفته اخير با اقبال مواجه است در حالي كه

اتفاقبنياديخاصيدراينگروهمطرحنيست .ويافزود:
اينتحركاتحاصلموجهايصعوديتكنيكالياستو
بهنظرميرسدكهتعداديتكنيكاليبهگروهسيمانيوارد
ميشوند و بازار حالت چرخشي پيدا ميكند .يعني پول
كميدربازاروجودداردكهگروهبهگروهورودميكند،سود
ناچيزيميگيردوخارجميشودوبهگروهبعديميرود.
شاخص كل نيز از نگاه تكنيكالي كه اكنون حدود 158
هزاراست،نهايتافتيكهميتواندداشتهباشد 152،هزار
است.درواقعاحتماالرشدشديددربازارنخواهيمداشت
اما رشد شارپي و شديد نيز در بازار ايجاد نخواهد شد .در
واقعتاآخرسالبهدليلاينكهاخباربنياديخوبينداريم،
تغييرچشمگيرينخواهيمداشت.حتياگرخبرسياسي
خوبي هم بيايد ،به دليل پول كمي كه در اين بازار وجود
دارد ،چندان جاي رشد قوي در بازار وجود ندارد.

مروريبرآمارمعامالتبازارسهام

تداومعقبنشينيشاخصها
گروه بورس|
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت
روز گذشته با كاهش  495واحدي همراه شد و در
نهايت به رقم  157هزارو  972واحدي بازگشت .در
همين حال شاخص بازار اول با كاهش  374واحد،
رقم  117هزار و  623واح��دي را تجربه كرد و در
نقطه مقابل شاخص بازار دوم با افت  943واحدي به
رقم  308هزار و  719واحد ريزش پيدا كرد .عالوه
بر اين شاخص كل هموزن با افزايش  64واحدي،
رقم  29هزار و  756واحد را به ثبت رس��اند .افزون

بر اين ،شاخص سهام آزاد شناور نيز با كاهش 692
واحدي به رقم  175هزار و  123واحد عقبنشيني
ك��رد .همچنين ،دي��روز معامالت س��هام در نماد
معامالتي شركتهاي گل گهر با  68واحد ،چادرملو
با  39واحد و پتروشيمي خارك با  23واحد افزايش
بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل بورس به نام
خود ثبت كردند.
در مقاب��ل ،معام�لات س��هام در نم��اد معامالتي
شركتهاي بانك صادرات ايران با  66واحد ،بانك
ملت با  52واح��د و ملي صنايع م��س ايران با 40

واحد كاهش ،بيشترين تأثير منفي را در محاسبه
اين نماگر به دوش كشيدند .بر اساس اين گزارش،
ارزش كل معامالت ديروز ب��ورس تهران در حالي
به بيش از  356ميليارد تومان نمايش داده شد كه
ناشي از دس��ت به دست شدن يك ميليارد و 244
ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي 134
هزار و  333نوبت داد و س��تد بود .از س��ويي ديگر،
ديروز ش��اخص كل فرابورس با رشد يك واحدي
همراه شد و در نهايت رقم يك هزار و  934واحد را
به خود اختصاص داد.

تحليلگران

توسعه بازار سرمايه ،ضرورت اقتصاد كشور

اقتصاد كشور براي دستيابي به رشد پايدار نيازمند جهش تكنولوژيك و از
الزامات اين جهش ،توسعه روحيه ريسكپذيري و كارآفريني است .با اين
اوصافتوسعهبازارسرمايهازضرورياتفعلياقتصاداست.مديرعاملتامين
سرمايهنوينبابياناينمطلبگفت:بهنظرميرسدمهمترينموضوعيكه
درحالحاضربازارسرمايهباآنمواجهاست،گسترشروحيهريسكپذيري
و كارآفريني اس��ت .به گزارش سنا ،ولي نادي قمي با بيان اينكه بر اساس
تئوريهاي مالي ،بازارهاي مالي نقش اساسي در هدايت منابع مردمي به
سمتتوليددارندامادركشورماعمدهايننقشبهبانكهاسپردهشدهاست،
افزود :با اين حال بانكها بنا به داليل متعدد مانند ترازنامه ضعيف ،كفايت
سرمايه پايين ،روابط بينالمللي محدود و سرمايههاي انساني كم آشنا با
الزاماتبانكداريمدرن،ايننقشرابهخوبيايفانميكنند.اينكارشناس
بازار س��رمايه ادامه داد :از طرف ديگر بازار سهام در كشور نوپا است و بازار
بدهي به تازگي ايجاد شده است .فقدان قوانين و مقررات مدرن و فرهنگ
سهامداريضعيفازيكطرفوعدماعتقادسياستگذارانبهتوسعهنقش
بازار سرمايه در اقتصاد كشور ،موجب شده است كه اين بازار با وجود توان
بالقوهومناسبش،رشدنكند.ويخاطرنشانكرد:بهنظرميرسدمهمترين
موضوعيكهدرحالحاضربازارسرمايهباآنمواجهاست،گسترشروحيه
ريسكپذيري و كارآفريني است .فقدان اين روحيه و عدم حمايت كافي از
آن،مانعظهوروبروزخالقيتونوآوريدربازارسرمايهكشورشدهاست.
اينكارشناسبازارسرمايهادامهداد:ايندرحالياستكهاقتصادكشوربراي
دستيابيبهرشدپايدارنيازمندجهشتكنولوژيكوازالزاماتاينجهش،
توسعه روحيه ريسكپذيري و كارآفريني است .با اين اوصاف توسعه بازار
سرمايهازضرورياتفعلياقتصاداست.بهگفتهناديقمي،افزايشضريب
نفوذاينبازارمستلزمحمايتفراگيرازحقوقسهامدارانواعتباردهندگان
عليالخصوصسهامداران ُخرد(اقليت)است.ويگفت:دركشورهاييكه
رژيمحقوقيقويبرايحمايتازحقوقسهامداران ُخردواعتباردهندگان

نگاهبازار

وجود دارد ،بازار سرمايه قويتر و فراگيرتر ،شركتها بزرگتر ،عرضههاي
اوليهبيشتروتفكيكمديريتازمالكيتمناسبتراتفاقميافتد.درصورتي
كهحمايتهايقانونيازسرمايهگذارانضعيفباشد،اثربحرانهايمالي
عميقترووسيعترونيزتوزيعبازدهبازارسهامغيرنرمالوناهمگنووابسته
به تالطم در ساير بازارها خواهد بود .مديرعامل تامين سرمايه نوين يادآور
شد:بازدهساالنهبازارسهامصرفاطييكيدوماهمحققميشودوبقيهاوقات
سالبازارسهامنوسانيندارد.بخشيازاينموضوعبهفقدانقوانينمدرنبر
ميگرددوبخشيديگربهشفافيتماليوعملياتيشركتهاونظامانتخاب
مديرانمربوطميشود.
اين كارش��ناس بازار سرمايه اظهار داش��ت :در حال حاضر مديران اغلب
بنگاههاي اقتصادي بزرگ پذيرفته ش��ده در بورس و فرابورس نه لزوما بر
مبنايكارآمديبلكهبراساسارتباطاتسياسيانتخابميشوند(فقدان
بازار كار حرفهاي مديران) و اين بنگاههاي اقتصادي به جاي تمركز بر روي
نقاطضعفوقوتشركتمتبوعشان،درپيگرفتنامتيازازدولتهستند
ودرشرايطتحريمفعليبرنامهمدونيبرايآيندهشركتندارند.ناديقمي
افزود:مديريتبهايتمامشدهتوليد،جذبتكنولوژيهايجديدوافزايش
توانتوليد(فروش)ازطريقورودبهبازارهايجديدلزومادراولويتشركت
قرارنداردوكمتردرجلساتهياتمديرهموردبحثقرارميگيرد.شفافيت
عملياتي و مالي كمتر مورد توجه قرار ميگيرد و گزارشهاي تفس��يري
مديريت كمتر آگاهكننده اس��ت .مديرعامل تامين سرمايه نوين توضيح
داد :البته رفتار سرمايهگذاران در بازار سهام لزوما عقاليي نبوده و در حال
حاضرخطاهايرفتاريدرشكلگيريوضعيتبازارنقشپررنگتريدارد؛
بنابراينسرمايهگذارانبهشرايطفعليبازارخواهمنفييامثبتياكمنوسان
باشد،واكنشبيشترينشانميدهندتااينكهيكرخدادبااهميتجريان
بازارراعوضكند.درهرحالبايدبهيادداشتهباشيمكهعملكردبازارسهام
دربلندمدتتحتتاثيرخطاهايرفتاريوباورهايغلطقرارنميگيرد.

كسب سود از طريق مكانسيم الگوريتم
بهگفتهمديرتحقيقوتوسعهشركتبورستهرانازميان
جامعهبازارگردانهايبازارسرمايه،افراديكهبهاستفادهاز
معامالتالگوريتمرويآوردهاندسودمطلوبتريراكسب
كردهاند.ويهمچنينافزود:سطحقابلتوجهيازمعامالت
بورسهايمهمجهانيارطريقمعامالتالگوريتمهااست.
رضا كياني ،مدير تحقيق و توسعه شركت بورس تهران در
گفتوگوباسنا،درخصوصمكانيسممعامالتالگوريتمي
توضيحات��ي ارايه داد .كياني در ابت��دا بيان كرد :معامالت

الگوريتميومعامالتپربسامددردنياازقدمتبسيارزيادي
برخورداراست.دربازارهايبزرگ،افراديكهمعامالتروزانه
زيادي انجام ميدهند استفاده بسيار بيشتري از معامالت
الگوريتمي دارند .وي در ادام��ه بيان كرد :اين افراد عمدتا
خواهان انجام معامالت كوچك با س��ودهاي محدود اما با
تعداددفعاتباالهستند،ازاينرواستفادهازبازارگردانيهاي
حرفهاي و معامالت الگوريتمي از اهميت بسياري زيادي
برخورداراست.مديرتحقيقوتوسعهشركتبورستهران

آزادسازي سهام عدالت
براي سال جديد

وزير امور اقتصادي و دارايي از آزادس��ازي س��هام
عدالت در سال جديد خبر داد .فرهاد دژپسند عنوان
كرد :تالش داريم س��هام عدالتي كه مردم دارند را
آزاد كنيم تا اگر دوس��ت دارند آن را بفروش��ند .به
گزارش سازمان خصوصيسازي ،دژپسند در پاسخ
به اين پرسش كه براي سال نو يا پيش از آن چه خبر
خوشحالكنندهاي براي مردم داريد ،اظهار داشت:
تالش داريم تا س��هام عدالتي كه مردم دارند را آزاد
كنيم تا آن را اگر دوس��ت دارند بفروشند و به يك
كاالي سرمايهاي تبديل كنند.

هزار و يك دليل فرسايش بورس

گروهبورس|سميرا ابراهيمي|
ديروز بازار روند نزولي داشت .شاخص اكثر گروهها قرمز
شدهبودوخبرازرشدوتحركمثبتدربازارنبود.البتهاين
توصيف،توصيفتنهاديروزنيست،روزهايزيادياست
كهتاالرحافظشاهدرخوتوركودياستكهپسازيك
دورهرشدشارپيايجادشدهوهيچخبرخوبينميرسدتا
اينبازاراندكيرويخوشببيند.
البته بايد به اي��ن موضوع نيز توجه داش��ت كه همواره
از گذش��ته تا به حال ،در روزهاي نيمه تعطيل به دليل
قرارگيري مابين تعطيالت رسمي ،شاهد چنين فضايي
بودهايم .از س��وي ديگر ،بازاره��اي جهاني هم به عنوان
يكي از مهمترين محركهاي بازارهاي سهام ،در هفته
گذشتهبهدليلسالنويچينينيمهتعطيلبودندواين
همگراييتصادفيباعثشدهكهدراينروزها،بازارسهام
نيزمعامالتيكمحجموكمنوسانراسپريكند.

رويداد

سياست بانكي ،عاملحركت نقدينگي به بورس
به گفته يك كارش��ناس بازار سرمايه ،شرايط سياس��ي و اقتصادي در
مدت اخير به گونهاي بود كه بتواند حجم تقاضا در بازار سهام را افزايش
ده��د .گزارشهاي  ۹ماهه ،نتايج مذاكرات اي��ران با اروپاييها و اجراي
سياستهاي جديد بانك مركزي در خصوص نرخ سود سپرده از موارد
قابل توجه به شمار ميروند .علي اسالمي بيدگلي معتقد است بورس،
اين روزها جذابترين مكان براي سرمايهگذاران كشور شناخته ميشود.
رييس هياتمديره شركت مشاور سرمايهگذاري آرمان آتي در گفتوگو
با سنا ،عنوان كرد :در يك ماه اخير مجموع عوامل اقتصادي و سياسي به
نفعبازارسرمايهبود.موضوعاتيكهميتواندباهوشياريسهامدارانرشد
قيمتي در سهام بنيادي را به همراه داشته باشد .وي در تشريح اين عوامل
بيان كرد :صورتهاي مالي ۹ماهه شركتها به خصوص شركتهايي
كه مبتني بر كاال هس��تند ،با پوششهاي بسيار مطلوبي همراه شدند.
همچنين شرايط سياسي در ابعاد بينالمللي روند رو به بهبودي را طي
كرد .بنابراين انتظار ميرود تا بازار سهام روزهاي باقي مانده از سال را با
روندينسبتاصعوديبهپايانبرساند.اسالميبيدگليدرادامهبهتغييردر
سياستهاي بانكي و اثرگذاري آن بر بازار سرمايه اشاره كرد و گفت :عالوه
بر تحوالت مزبور ،تغيير رويه پرداخت سود در نظام بانكي به سپردهها ،از
حالت روز شمار به ماه شمار ميتواند يك محرك ديگر باشد كه منابع را
از سمت بازار پول به سمت بازار سرمايه هدايت كند.
وي در ادامه افزود :نرخهاي مذاكرهاي پيش��نهادي به س��پرده گذاران
بزرگدرشبكهبانكياينروزهابامحدوديتهاييكهبانكمركزيايجاد
كرده يا وجود ندارد يا بطور قابل توجهي كاهش يافته است .بنابراين اين
عالئم نشان ميدهد كه بازار سرمايه از طريق جذب نقدينگي ميتواند تا
پايان سال روند صعودي داشته باشد .رييس هياتمديره شركت مشاور
سرمايهگذاري آرمان آتي در تشريح صعود بورس تا پايان سال بيان كرد:
اينپيشبينيبر ۲پيشفرضاستواراست.مورداولمربوطبهموضوعات

بااشارهبهفراگيرشدناينمعامالتدربسياريازكشورهاي
دنيا بيان كرد :در كشورهاي پيشرفته ،فرآيند بازار گرداني
كامالوابستهبهمعامالتالگوريتماست.باوجوددغدغههايي
كهدربحثنظارتياينمعامالتوجوددارد،امامزيتهاي
آن باعث شده تا بورسهاي جهاني به سمت اين سبك از
معامالتكشيدهشوند.
وياضافهكرد:يكيازالزاماتبورسهايتوسعهيافتهبراي
اموري چون اعطاي مجوز فعاليت بازارگرداني به نهادهاي
مالي متقاضي در انواع مختل��ف ابزارهاي مالي ،در اختيار
داش��تن مكانيزم بازارگرداني مبتني بر سيستم الگوريتم
اس��ت .كياني در خصوص مزاياي اين نوع از معامالت نيز

كالن سياسي اس��ت و به تداوم بهبود روند مذاكرات ايران با اروپاييها
برميگ��ردد .مورد دوم نيز مربوط به بانك مركزي و ميزان موفقيت اين
نهاد در اجراي سياستهاي جديد است.
وي همچنين سياستهاي بانك مركزي را اينطور توضيح داد و گفت:
سياس��تهاي اصلي بانك مركزي كه ميتواند بر روند بازار سرمايه اثر
داشته باشد حول  ۲محور اس��ت .مورد اول اجراي دقيق سياستها در
خصوص نرخ سود سپردههاي بانكي است .مورد ديگر مربوط به انتشار
اوراق بدهي اس��ت كه دولت و بانك مركزي حجم قابل توجهي از اوراق
بدهيدرروزهايپايانيسالمنتشرنكنند.طبيعتااگرحجمقابلتوجهي
از اوراق بدهي در روزهاي پاياني سال منتشر شود ،نرخ بازده تا سررسيد
اوراقبدونريسكافزايشپيداميكندواينامرميتواندمنجربهكاهش
جريان ورود نقدينگي به اين بازار شود .علي اسالمي بيدگلي در بخش
ديگري از اظهاراتش به مسائل اقتصاد بينالملل اشاره كرد و گفت :جنگ
تجاري امريكا و چين تاثيرات بسيار با اهميتي را طي ماههاي گذشته بر
بازارهاي بينالمللي گذاشته است .اگر مروري بر قيمتها در بازارهاي
جهاني داشته باشيم ،ميبينيم به نسبت موفقيت خبرها از مذاكرات و
تصميمات اين دو كشور ،بازارهاي بينالمللي هم دچار نوسانات جدي
ش��دهاند .وي افزود :طبيعتا اگر اين تن��ش كاهش پيدا كند ،ميتوانيم
شاهد افزايش ش��اخص فعاليت اقتصادي در تمام دنيا باشيم .عالوه بر
آن ،اين موضوع ميتواند منجر به بهبود اقتصاد كشورها و افزايش قيمت
كاالهاي اساس��ي در دنيا ميش��ود .رييس هياتمديره شركت مشاور
سرمايهگذاري آرمان آتي گفت :رشد نرخ كاموديتيها اهرم اصلي رشد
قيمتهاي كاالمحورهاي بورس��ي ما به شمار ميرود .با توجه به اينكه
شركتهاي مرتبط بورس��ي حجم زيادي از ارزش بازار بورس تهران را
شامل ميشوند ،ميتوانند سودآوري خود را افزايش داده و محرك اصلي
رشد شاخص كل باشند.

اظهار داشت :عدم دخالت انسان در فرآيند سفارشگيري،
حذفخطاوهيجاناتانساني،انجاممعامالتباسرعتباال،
محاسبه ريسك قبل از انجام معامالت و محاسبه دقيق و
درج قيمت و حجم بر اساس استراتژيهاي معامالتي در
نمادهايمختلفبهصورتآنيازجملهمزاياوداليلاستفاده
ازالگوريتمدرجريانمعامالتبازارسهاماست.
وي در ادامه بيان كرد :در جلسهاي كه طي هفتههاي اخير
با بازارگردانهاي بازار سرمايه ايران داشتيم ،مشخص شد
افرادي كه از اين نوع مكانيس��م اس��تفاده ميكنند ،سود
بيشتري نس��بت به افرادي كه بطور س��نتي بازارگرداني
ميكنند ،كسب ميكنند .كياني افزود :اين موضوع نشان

ميدهد در فرآيند بازارگردان��ي در ايران نيز افرادي كه به
معامالتالگوريتميرويآوردهاند،رضايتبيشترينسبت
بهديگراندارند.اينافرادعالوهبراينكهالزاماتبازارگرداني
را نسبت به ديگران دقيقتر انجام دادهاند ،سودهاي نسبتا
بيشتريراكسبكردهاند.
اين مدير بورسي با اشاره به حضور پرقدرت سرمايهگذاران
حرفهاي در معامالت الگوريتمي بيان كرد :اين ابزار حالت
عمومي ندارد ،بلكه س��رمايهگذاراني كه تعداد معامالت
بيشتري نس��بت به ديگران دارند ،سرمايهگذاران نهادي
و ديگ��ر س��رمايهگذاران بزرگ عمدتا مخاط��ب اين نوع
معامالتهستند.

بورسهايآسياييدرمعامالتروزگذشتهروندي
صعوديراتجربهكردند.بهگزارشسيانبيسي،
در بازارهاي چين كه عملكرد آن در حال حاضر به
دليل مذاكرات بين اين كشور و امريكا سر مسائل
تجاري ،بيش از پيش زير ذرهبين تحليلگران قرار
گرفته است ،ش��اخص بورس «شنژن» ۰.۲۲۹
درص��د افزايش يافت اما ش��اخص «ش��انگهاي
كامپوزيت» با اندكي كاهش بسته شد .افزون بر
اين ،در ژاپن به لطف رشد نمادهاي خرده فروشي،
هر دو ش��اخص مهم بورسي اين كشور صعودي
بودند؛ به گونهاي كه ش��اخص «نيككي »۲۲۵
با صعود  ۱.۷۱درصدي و شاخص «تاپيكس» با
صعود ۱.۶۱درصدي بسته شدند .افزون بر اين ،در
كره جنوبي نيز رشد دو درصدي نماد سامسونگ
به افزايش  ۰.۱۵درصدي ش��اخص «كس��پي»
بورس سئول اين كشور منجر شد .بر اين اساس،
در استراليا هم ش��اخص «اياسايكس» بورس
سيدني موفق شد ضمن جبران زيان در معامالت
اوليه صبح در نهايت با  ۰.۳درصد افزايش به كار
خود خاتمه دهد.

رويخطشركتها
«ستران»بههرسهمسودياختصاصنداد:
شركتسيمانتهرانصورتهايماليمياندورهاي
 ۹ماهه س��ال مالي منتهي به  ۲۹اس��فند  ۹۷را به
صورت حسابرسي نشده منتشر كرد .بر اين اساس،
شركت با سرمايه يك هزار و ۷۵۰ميليارد ريال ،در
دوره  ۹ماهه منتهي به  ۳۰آذر ماه  ،۱۳۹۷مبلغ ۸۱
هزار و  ۶۹ميليارد و  ۷۲۶ميليون ريال زيان خالص
محقق كرد و بر اين اس��اس مبل��غ ۴۶ريال زيان به
ازاي هر سهم شناسايي كرد .همچنين ،با احتساب
زيان انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ يك هزار و
 ۸۸۳ميلياردو ۹۵۳ميليونريالسودانباشتهپايان
دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد .عالوه بر
اين« ،ستران» در دوره  ۹ماهه سال مالي منتهي به
اسفند  ،۹۶به صورت حسابرسي شده ،سود خالص
رامبلغيكميلياردو ۴۲۰ميليونريالاعالمكردهو
بدينترتيبمبلغيكريالسودبهازايهرسهمخود
اختصاصدادهبود.
زيان«وليز»كاهشيافت:شركتليزينگايران
درصورتهايمالي۹ماههمنتهيبه۳۰آذر ۱۳۹۷از
پابرجابودنزيانهرسهمخبردادوزيانهرسهمرابا
كاهش اندك۸۴ريال اعالم كرد .همچنين ،شركت
در صورتهاي مالي ۹ماهه منتهي به ۳۰آذر۱۳۹۷
زيان هر س��هم را۸۴ريال اعالم كرد كه اين زيان در
دوره ۶ماهه ۲۰۹ريال و ۳ماهه ۶۵ريال بوده است.
در همين حال ،اين شركت سود عملياتي خود را در
اين دوره ۲۴۱ميلي��ارد و ۳۵۳ميليون ريال و زيان
انباشتهرا۱۵۶ميلياردو۱۲۸ميليونريالاعالمكرد
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب
رشد ۲هزارو ۶۱۱و ۳۲درصديراتجربهكردهاست.
سودس�ازي «ش�بندر» در گزارش ۹ماهه:
شركت پااليش نفت بندرعباس در گزارش ۹ماهه
از سود۲هزار و۳۴ريالي رونمايي كرد .بر اين اساس،
ش��ركت در صورته��اي مالي۹ماه��ه منتهي به
۳۰آذر ۱۳۹۷سود هرسهم را۲هزار و۳۴ريال اعالم
كردكهنهتنهادرمقايسهبامدتمشابهسالگذشته
۱۲۷درصدافزايشداشت،بلكهنسبتبهدوره۶ماهه
كه۹۹۴ريالودردوره۳ماهه۴۶۸ريالسودمحقق
ساختهبود،افزايشچشمگيريداشت.اينشركت
باسرمايه۱۳هزارو۸۰۰ميلياردريال،سودعملياتي
ايندورهرا۳۴هزارو۱۳۲ميلياردريالوسودانباشته
را۲۸هزار و۱۷۸ميليارد ريال اعالم كرد .همچنين،
«ش��بندر» در گزارش خود اعالم كرد كه براساس
مصوبه ۲۹مهر ۱۳۹۷هيات وزيران ،از ابتداي آبان
 ،۱۳۹۷نرخ تس��عير ارز در محاسب ه قيمت خوراك
پااليشگاهها(نفتخاموميعاناتگازي)وفرآوردههاي
تحويليازپااليشگاههابهشركتمليپااليشوپخش
فرآوردههاينفتيايرانوفرآوردههايويژهتوليدي،
برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نيما خواهد
بود .افزون بر اين ،با توجه به اينكه نرخ فروش ريالي
فرآوردهها ،تابعي از نرخ بينالمللي و نرخ تسعير ارز
است ،با تغيير هر يك از متغيرهاي ذكر شده ،هزينه
خوراك و درآم��د فروش ف��رآورده نيز تغيير كند.
مقدار فروش فرآوردههاي هفتماه نخست سال بر
اساس گزارش تس��هيم فروش شركت ملي پخش
فراوردههاي نفتي اي��ران و ماههاي آبان و آذر برابر با
فروش مهر در نظر گرفته ش��ده است .مقدار فروش
فرآوردههاي ويژه بر اس��اس فروش واقعي شركت
محاس��به شده اس��ت .با توجه به عدم اراي ه گزارش
صادراتفرآوردهازابتدايسالتاكنون،ميزانفروش
صادراتي براساس موجودي اماني نزد شركت ملي
پخش فرآوردهه��اي نفتي بوده كه در پايان مهرماه
محاسبه و با نرخ بينالمللي نشري ه پالتس و نرخ ارز
سامان هنيمادرمحاسباتدرآمدلحاظشدهاست.

يادداشت
وزارت صادرات
يا وزارت بازرگاني؟

هادي محمودي|
فعال حوزه مالي و بانكي|
وزارت صنعت ،معدن و تجارت پس از تصويب
مجلس شوراي اسالمي در هشتم تيرماه 1390
و تاييد آن در شوراي نگهبان در تاريخ دوازدهم
تير ماه همان س��ال ،در راستاي كوچكسازي
دولت با ادغام وزارت صنايع و معادن و همچنين
وزارت بازرگاني تش��كيل ش��د  .چابكسازي
دولت هدف عمده اي��ن ادغام بود ،كه در عمل
اين امر محق��ق نگرديد و تنها در اين ادغام ،دو
وزير به يك وزير تبديل شد .اين درحالي است
كه نه تنه��ا تعداد كاركنان كاهش نيافت ،بلكه
ميزان هزينههاي س��ازماني نيز ،روند نزولي به
خود نگرفت.
نكته قابل تامل اين است كه مقام معظم رهبري
نيز ،به اين ادغام انتقاد داشتند و در اين خصوص
فرمودند «يكي از كارهاي عجيب و غريبي كه
براي بنده هم تا آخر معلوم نشد كه چرا اين كار
انجام گرفت ،همراه ك��ردن وزارت بازرگاني با
وزارت صنايع و معادن ب��ود ،يعني واقعاً هنوز
هم براي من حل نشده است» همچنين ايشان
درخص��وص تفكيك وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت نيز تاكي��د كردهاند ،در اين خصوص از
نظر كارشناسان «خبير و امين» استفاده شود.
ام��ا در آخري��ن واكن��ش ب��ه اي��ن موضوع،
رييسجمه��ور محترم در جلس��ه راي اعتماد
به وزير بهداش��ت و درمان در مجلس شوراي
اسالمي فرمودند «ميدانيد بدون وزير بازرگاني
مستقل ،مسائل و مشكالت صادرات و واردات و
تنظيم بازار در كشور حل نميشود و به همين
خاطر من در ابتداي كار دولت دوازدهم اليحه
دو فوريتي خدمت ش��ما فرس��تادم و از ش��ما
خواهش ك��ردم ،وزارت بازرگاني را جدا كنيد.
به عنوان مس��وول دولت خدمت ش��ما عرض
ميكنم كه راهي جز جداشدن وزارت بازرگاني،
وجود ندارد تا اين وزارتخانه مستقل شود».
كارشناس��ان نيز بر اي��ن عقيده هس��تند كه
وزارت بازرگاني قبل از ادغام ،از لحاظ چابكي و
اختصاصي عمل كردن ،عملكرد بهتري داشته
است و بر اين اساس در تفكيك اين وزارتخانه
با دولت محترم هم نظر هستند ،اما معتقدند از
آنجا كه صادرات محور توسعه اقتصادي است،
بهتر اس��ت وزارت صادرات تش��كيل گردد ،نه
وزارت بازرگاني .
متاس��فانه در حال حاضر وزارت صمت ،تمام
تالش خود را معطوف برطرف كردن نيازهاي
داخلي كرده و برنامه مش��خصي ب��راي حوزه
صادرات ندارد  .عدم اتخاذ سياستهاي درست
صادرات��ي ،موجب نارضايت��ي صادركنندگان
و كاهش صادرات كش��ور ش��ده اس��ت ،ايجاد
وزارتخانهاي مخت��ص صادرات يا ب��ا رويكرد
عمدتاً صادراتي ميتواند ،در مثبت ش��دن تراز
تجاري كشور موثر بوده و با افزايش درآمدهاي
صادرات غيرنفتي ،از وابس��تگي به درآمدهاي
نفتي بكاهد .
مقام معظم رهبري فرمودند «يكي از آرزوهاي
من اين است كه يك روزي ما بتوانيم كشور را
جوري اداره كنيم كه حت��ي اگر الزم بود ،يك
قطره نفت هم صادر نكنيم و كشور اداره شود .
البته كار آساني هم نيست ،كار بسيار مشكلي
است  .افزايش صادرات غيرنفتي موجب ميشود
كه ما به اين هدف نزديك شويم» همچنين در
ديدار با رييسجمه��ور و اعضاي هيات دولت
تاكيد كردن��د «بايد روند افزاي��ش صادرات و
كاهش واردات با شتاب بيشتر ادامه يابد».
اين فرمايشات حكيمانه ،فصل الخطاب بوده و
بر لزوم تش��كيل وزارتخانه يا سازماني مستقل
براي صادرات داللت دارد  .نهادي كه س��اختار
صادرات��ي داش��ته باش��د و تم��ام دغدغهاش
حمايت و توسعه صادرات باشد  .بيشك تدابير
صادراتي موجب ميگردد ،كاالهايي در كالس
بينالمللي توليد شود و مسير اقتصادي كشور
تغيير كرده و تجارت با نگاه به بازارهاي جهاني
توسعه يابد .
متاس��فانه س��ازمان توس��عه تجارت ايران با
داش��تن رايزنان بازرگاني در  24كش��ور ،كه با
هدف توسعه صادرات و افزايش سهم صادرات
غير نفتي كشور تشكيل ش��ده است ،در حال
حاضر عملك��رد عمدتاً وارداتي از خود نش��ان
ميدهد ،همچنين معاون��ت اقتصادي وزارت
امورخارجه ،با داشتن بيش از  150سفارت خانه
و سركنسولگري در سراسر دنيا ،كه ميبايست
نق��ش تعيينكنن��دهاي در بهبود مناس��بات
اقتصادي علي الخص��وص در زمينه افزايش و
ت��داوم صادرات كاال و خدم��ات ايفا نمايد نيز،
عملكرد مطلوبي را از خود نش��ان نداده است .
پس بهتر اس��ت دولت و مجلس ،ترتيبي اتخاد
نمايند تا با تش��كيل وزارت ص��ادرات و انتزاع
كامل يا بخشي از سازمان توسعه تجارت ايران و
همچنين معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه
ب��ه اين وزارت خان��ه جديد ،از دوب��اره كاري،
ناهماهنگي ،بوركراسي اداري و موازيكاري در
روند توسعه صادرات غير نفتي كشور جلوگيري
نمايند .
همانطور كه اشاره شد ،صادرات محور توسعه
اقتصادي كش��ور ماس��ت  .اميدواريم حاال كه
زمزمه تفكيك وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مطرح ش��ده اس��ت و رييسجمهور محترم از
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي خواهش
نموده كه در اين زمينه به دولت كمك نمايند،
دس��تاندركاران محترم دول��ت و نمايندگان
محترم مجلس ،اجازه دهن��د وزارت صادرات
تاس��يس گردد يا وزارت صادرات و بازرگاني با
رويكرد عمدتا صادراتي متولد گردد .
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تشكلها

چرا بخش خصوصي از پروژههاي دولتي استقبال نميكند

واگذاري پروژههاي نيمهتمام به بخشخصوصي؛ طرحيكه نيمهتمام ماند
چگونگياتمامطرحهاينيمهتمامبهيكيازچالشهاي
مهم دولت تبديلشده است .دولت بهدنبال اين است
كه تا با قانع كردن بخش خصوصي ،سرمايههاي آنان را
برايمشاركتدرتكميلحدودسههزارطرحنيمهتمام
كشور كه بيشتر آنها از دولت قبل به ارث رسيده است،
جلب كنند .سه سال است كه طرح واگذاري پروژههاي
نيمهتمامبهبخشخصوصيبهشكلجديمطرحشده
و در بودجههاي س��االنه مورد توجه ق��رار ميگيرد اما
اين طرح نيز خود به يك طرح نيمهتمام تبديل شده و
همچنانبهسرانجامنرسيدهاست.
«درحالحاضر 600هزارميلياردتومانپروژهنيمهتمام
عمراني وجود دارد كه دولت هم در بودجه سال آينده
هيچ برنامه جديدي براي ساماندهي اين ميزان پروژه
نيمهتمامعمرانيارايهنكردهاست».محمدرضارضايي،
رييسكميسيونعمرانمجلسشوراياسالميبابيان
اينكهمسووالنحاضربهارايهاطالعاتدربارهپروژههاي
عمراني به بخش خصوصي نيس��تند ،ب��ه ايلنا گفته
است« :همين عدم ارايه اطالعات باعث شده كه بخش
خصوصي هم آگاهي از وضعيت پروژهها نداشته باشد و
از ورود به آن استقبال نكند».
به گفت��ه رييس كميس��يون عمران مجل��س ،آنقدر
سنگاندازي و مانعتراشي ميكنند تا بخش خصوصي
قيد ورود ب��ه پروژههاي عمران��ي را ميزند .به بخش
خصوصي اعتمادي وجود ندارد و به دليل مش��كالت
متعددي كه ايجادش��ده بخ��ش خصوصي هم جرات
نميكند كه وارد اجراي پروژههاي نيمهتمام عمراني
شود.
خردادماه س��ال  1395بود كه علي عبدالعليزاده ،به
عنوان رييس «كارگروه پيگيري پروژههاي نيمهتمام»
درباره جزييات واگذاري پروژههاي نيمهتمام به بخش
خصوصي ،به پايگاه خبري ات��اق ايران گفته بود« :در
شوراي اقتصاد ،طبق آييننامه ماده ،27به دولت اجازه
دادهشده كه بخشي از پروژهها و طرحهاي نيمهتمام،
بهبخشخصوصيواگذار شود».بهگفتهعبدالعليزاده
«دولتميخواهدباسياستتشويقيبخشخصوصي
را ب��راي س��رمايهگذاري در اين عرص��ه وارد كند؛ تا
پروژههاي نيمهتمام تكميل و به بهرهبرداري برسد».
عبدالعليزاده همچنين گفته بود« :انواع روشها براي
واگذاري پيشبينيشده است .سرمايهگذار ميتواند
پروژه را بخرد و به بهرهبرداري برساند .اما اجازه تغيير
كاربري نخواهد داش��ت؛ مث ً
ال اگر اين طرح نيمهتمام
يك مدرسه باش��د بايد درنهايت مدرسه باقي بماند و
بخش خصوصي اجازه تغيير كاربري ندارد ».مشخصه
ديگر اين مصوبه اين است «بخش خصوصي ميتواند
بهجاي خريدن اين طرحها با اجاره بهشرط تمليك در
ساخت ،بهرهبرداري و برگرداندن آن پروژهها به دولت
در اين طرح همكاري كند .مث ً
ال بيمارستان نيمهتمام را
از دولت بخرد و بعد از تكميل آن ،باتوجه به هزينهاي كه
در اين پروژه صرف كرده 15-10،سال اين بيمارستان
را اداره كند و آن را ب��ه دولت بازگرداند .در اين صورت

همتغييركاربريممكننيست».روشواگذاريمتداول
به طرق ديگري هم ممكن است« :مث ً
ال سرمايهگذار،
س��رمايه وارد پروژه ميكند و آن را مديريت ميكند و
با قيد مدت معين ،دولت بعد از مدت معلوم سند را به
اين سرمايهگذار منتقل ميكند ».او درباره مشخصه
ديگر اين آييننامه گفته است« :راهكار بسته نيست؛ به
هر شكلي كه دولت بتواند با بخش خصوصي به توافق
برسد راهكار را باز گذاشته و ميتواند با بخش خصوصي
به توافق برسد .اين انگيزه خيلي خوبي است و روشها
محدود ب��ه يك يا دو روش نيس��ت .بخش خصوصي
ميتواند با ارايه راهكار با دولت به توافق الزم برسد».
عبدالعليزاده گفته« :يكي ديگ��ر از ويژگيهاي اين
مصوبه اين است كه دولت در ابتداي كار پولي را از بخش
خصوصي طلب نميكند؛ حتي اگر بخش خصوصي
بگويد كه اين بيمارستان را ميخواهم بخرم ،تكميل
كنم و به بهرهبرداري برس��انم ،باز هم دولت در اول از
بخش خصوصي پول نميخواهد .يعني بعد از تكميل و
بهرهبرداري و درنهايت چند سال بعد از بهرهبرداري از
بخش خصوصي پول ميخواهد .اين هم امتياز بزرگ
اين طرح اس��ت ».به گفته عبدالعليزاده ،در واگذاري
اين طرحها دول��ت نميگويد كه من اي��ن طرحها را
ميفروشم؛ ميگويد اين طرح را چند ميخريد؟ دولت
پيشنهاددهنده اس��ت و درنهايت ،بخش خصوصي با
سرمايهگذاري ميتواند طرح را تكميل كند.
كدام طرح واگذار ميشود
هم��ان زمان ب��راي اينك��ه تصميمگيري س��ريعتر
باش��د و در آينده پايدار باش��د؛ در آييننامه ،كميته
واگذاري طرحهاي نيمهتمام پيشبينيش��ده است.
در طرحه��اي ملي ،ب��راي هر وزارتخان��ه يك كميته
واگذاري پيشبينيش��ده اس��ت؛ ولي در طرحهاي
استاني براي هر دستگاه و بخش اين كميته واگذاري
تهيه ديدهشده كه اختيارات كافي دارند .تا هم بتوانند
پروژهها را واگذار كنند و هم دستگاههاي اجرايي را وادار
كنند تا پروژههاي قابلواگذاري را به بخش خصوصي
واگذار كنند.
رييس وقت «كارگروه پيگيري پروژههاي نيمهتمام»
بار ديگر آبان ماه درب��اره جزييات واگذاري پروژههاي
نيمهتمامبهبخشخصوصي،بهپايگاهخبرياتاقايران
گفته« :ما قب ً
ال در حوزه واگذاريها با مشكالتي مواجه
بوديم ولي با اصالح آييننامهه��ا و مقررات اين موانع
برطرف شده است».
او گفته« :از شهريور سال  1395تا االن تا حدود زيادي
اين موانع برطرف شده است و  4هزار پروژه واگذارشده
است .اما خيلي از پروژهها واگذار نشده است».
به گفت��ه عبدالعليزاده دولت ميخواهد باسياس��ت
تش��ويقي بخش خصوصي را براي سرمايهگذاري در
اين عرصه وارد كند؛ تا پروژههاي نيمهتمام تكميل و به
بهرهبرداري برسد .راه هم براي اين واگذاريها هموار
شده است ،ساختار واگذاري طراحيشده است و بخش

خصوصي ميتوانند در تكميل اين پروژهها همكاري
كنند .او اعالم ك��رده بود در طرحه��اي نيمهتمام به
تفكيكي ح��وزه آمار نداريم ام��ا در كل  63هزار طرح
نيمه استاني داريم و حدود  7هزار طرح ملي نيمهتمام
در كشور است كه مجموع اين طرحها حدود 70هزارتا
است كه حدود  4هزار طرح واگذارشده است.
 ۲۰۰ه�زار ميليارد تومان پ�روژه نيمهتمام
عمرانيداريم
چندي پيش محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي در
گفتوگو با «مهر» اعالم كرده« :ما  ۲۰۰هزار ميليارد
تومان پروژه نيمهتمام داريم كه با سالي  ۷يا  ۸ميليارد
تومان بودجه ،س��الها طول ميكش��د تا تمام شود.
بنابراين نيازمند روشهاي ديگري براي تأمين منابع
ماليهستيم».
حاال رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي
از نبود اراده در دولت براي واگذاري طرحهاي نيمهتمام
عمرانيميگويد.اومعتقداست«:براياجرايپروژههاي
نيمهتمام عمراني هيچ راه��كاري جز واگذاري آنها به
بخش خصوصي با ارايه تس��هيالت و مشوقها نداريم.
متاس��فانه مديران دولتي به اين پروژهها چسبيدهاند
و حاضر به واگذاري آنها به بخش خصوصي نيس��تند.
سياستمجلسايناستكهواگذاريپروژههابهبخش
خصوصيرابهدولتتكليفكندنهاينكهتنهابهتوصيه
در اين باره به مسووالن اكتفا كنيم».

دولت حمايت كند نه دخالت
در همين رابطه فريال مستوفي عضو هيات نمايندگان
اتاق ايران تاكيد كرد كه واگذاري ٰپروژههاي نيمهتمام
دولتيبهبخشخصوصيدرگرويمشاركتفعاالنهاين
بخش بدون دخالت و تصميمگيري دولت است.
مستوفيباتأكيدبرواگذاريپروژههاينيمهتمامدولتي
به بخشخصوصيوضرورتتوجهجديبهاينموضوع
دربودجه،98بهپايگاهخبرياتاقايرانگفت:مهمترين
نكته به منظور مشاركت بخش خصوصي در پروژههاي
نيمهتمامدولتياطمينانازسودآوريپروژههاست.يك
پروژهبراياينكهمشاركتبخشخصوصيراترغيببه
سرمايهگذاري كند ،بايد توجيه فني و اقتصادي داشته
باشد.همچنينبخشخصوصيبايدازبازگشتسرمايه
خود براي مش��اركت در پروژههاي نيمهتمام دولتي
مطمئن باش��د تا اقدام به س��رمايهگذاري كند .بعضاً
ديدهشده است اوراق مش��اركتي كه براي پروژههاي
نيمهتمام فروخته ميشود بههيچوجه سودآور نيست.
مس��توفي افزود :عالوه بر اين بايد س��ازوكار واگذاري
پروژههاينيمهتمامدولتيبهبخشخصوصيبهروشني
وبراساسقابليتهايشركتهايفعالسنجيدهشود.
نه اينكه واگذاري صرفاً بر اين اساس صورت گيرد كه
يكشركتدرمقايسهباديگرشركتهاقيمتباالتري
پيشنهاد داده است.
به اعتقاد اي��ن عضو هي��ات نمايندگان ات��اق ايران،
واگذاريپروژههاينيمهتمامدولتيبهبخشخصوصي

صرفنظر از مساله اقتصادي ،با توجه به افزايش اشتغال
يك مساله اجتماعي هم هس��ت كه اهميت آن را دو
چندان ميكند.
مستوفي ضمن تأكيد بر كاهش بروكراسيهاي اداري
در روند واگذاري پروژههاي نيمهتمام دولتي به بخش
خصوصي پيشنهاد تأسيس نهادي مستقل از دولت و با
حضور متخصصان و نمايندگان بخش خصوصي را داد.
ت فعاالنه بخش
او در همين زمينه تصريح كرد :مشارك 
خصوص��ي در پروژههاي نيمهتم��ام دولتي در گروي
تصميمگيري بخش خصوصي به صورت مس��تقل از
دولت اس��ت .در حال حاضر ات��اق بازرگاني به عنوان
پارلمانبخشخصوصيشناختهميشوداماكرسياين
نهاد در بخشهاي مختلف فقط يك راي دارد .درحالي
كه وقتي صحبت از تش��كيل نهادي ب��راي واگذاري
پروژههاينيمهتمامبهبخشخصوصيميشود،دولت
هم ميتواند در اين نهاد به عنوان حامي حضورداشته
باشد اما گرداننده اصلي آن بخش خصوصي است.
رييس كميسيون س��رمايهگذاري اتاق ايران در ادامه
ي شده در
با اشاره به كاهش درآمدهاي نفتي پيشبين 
بودجه،۹۸ارقامپيشبينيشدهراخوشبينانهتلقيكرد
و گفت :دولت اين برنامهريزي را بر اس��اس فروش 1.5
ميليونبشكهنفتدرروزوباقيمت ۵۴دالرپيشبيني
كردهاست.اماباتوجهبهوضعيتفعليواعمالتحريمها
كه عرضه را بيش از تقاضا كرده است كمي خوشبينانه
بهنظرميرسد.

ترانزيت كاال به سوريه از مسير عراق
بهزودي آغاز ميشود

براي دومين بار نماينده ايران عضو كميته
اجرايي كنوانسيون تير سازمانمللشد

ادعاي توليدكنندگان موتورسيكلت
درباره اسقاط موتورهاي فرسوده

كيوانكاشفي،رييسكميتهمشتركاقتصاديايرانوسوريهدراتاقايران،معتقداستكهدوكشور
ايرانوسوريهميتوانندبهيكجهشاقتصاديدرروابطدوجانبهخوددستپيداكنند.
بهگفتهكاشفيدرحالحاضرارزشتجارتايرانوسوريه 200ميليوندالراستكهميتواندبهسطح
يكميليارددالرهمبرسد.رييسكميتهمشتركاقتصاديايرانوسوريهدراتاقايرانمعتقداستكه
افزايشحجممبادالتتجاريبيندوكشوربهبسترسازيهايينيازدارد.
او به سفر اخير هيات تجاري -سياسي ايران به سوريه اشاره ميكند .در اين سفر يكي از مباحث اصلي
گفتوگو و رايزني درباره ترانزيت كاال از ايران به سوريه بود؛ قرار است بزودي ترانزيت كاال به سوريه از
مسير عراق فعال شود .كاشفي ميگويد :در شرايط حاضر ترانزيت كاال از ايران از طريق بندر مرسين
در جنوب تركيه به بندر الذقيه در سوريه انجام ميشود .اما اين مسير طوالني و پرهزينه است .هزينه
حمل هر كانتينر بار حدود 3500تا 4000هزار دالر ميشود .از طرف ديگر هزينه حمل بار از طريق
بندرعباس هم همين حدود تمام ميش��ود .به گفته كاشفي ميزان و حجم باري كه از ايران به سوريه
فرستاده ميشود ،كم است ،بنابراين اين حمل با تأخير انجام ميشود .در نتيجه يكي از اولويتها اين
اس��ت كه مسير ترانزيت و ارسال محموله به سوريه از خاك عراق صورت بگيرد؛ در اين صورت حدود
 1700-1800كيلومترمسيرنزديكميشود.
رييسكميتهمشتركاقتصاديايرانوسوريهدراتاقايراندرگفتوگوباپايگاهخبرياتاقايرانتاكيد
ميكندكهرايزنيهاياوليهبرايتغييرمسيرترانزيتكاالصورتگرفتهاست.اگراينتوافقانجامشود
حدود 50درصدهزينههاكاهشمييابد.بهگفتهكاشفياگرمسالهتبادلمالي–بانكيوگمرككاال
ازمسيرعراقبهسوريهحلشود،ماميتوانيمهمكاريتجاريخودراباسوريهجديترشروعكنيم.
اوتسهيلاموربانكيبيندوكشوررازمينهسازآسانشدنتجارتدوجانبهوآسانشدنرفتوآمدهاي
هيات تجاري ايراني سوري توصيف كرد .كاشفي ادامه داد :اميدواريم دفتر تجاري ايرانيان بهزودي در
دمشق خريداري شود .البته توافقهاي حقوقي اين كار انجامشده است ولي هنوز تبادل مالي به دليل
وجودمشكالتدرتبادلماليهنوزبرطرفنشدهاست.

نماينده ايران براي دومين بار در دوره  32س��اله عضويت ايران در كنوانسيون حملونقل
بينالمللي تير ( ،)TIRبه عضويت كميته اجرايي اين كنوانسيون انتخاب شد .پيش از اين
نيز در بهمنماه سال  1395نماينده ايران براي عضويت در اين كميته انتخاب شده بود.
در جريان رأيگيري كشورهاي عضو كنوانسيون  TIRسازمان ملل ،مصطفي آيتي ،معاون
دفتر نظارت بر ترانزيت گمرك ايران ،به عنوان نماينده كشورمان با حمايت اتاق بازرگاني،
صنايع ،معادن و كشاورزي ايران و رأي قاطع به مدت دو سال براي عضويت كميته اجرايي
تير ( )TIRExBانتخاب شد.
كميته اجراي��ي تير ك��ه داراي  9عضو اس��ت ،باالتري��ن مرجع تصميمگي��ري و بازوي
تصميمسازي كميته اداري تير به شمار ميرود.
كنوانسيون گمركي  ،TIRبزرگترين كنوانس��يون حملونقل بينالمللي با عضويت ۷۰
كشور است كه در رابطه با حملونقل بينالمللي كاال تحت پوشش كارنهتير از مهمترين و
جامعترين مقررات گمركي در سيستم ترانزيتي جادهاي به شمار ميآيد كه بر روابط بين
حملكننده ،گمرك و سازمان ضامن نظارت ميكند.
بدين منظور يك سلسله ضمانتهاي بينالمللي تحت پوشش اين كنوانسيون ايجاد شده
كه مهمترين و معتبرترين اين ضمانتها توسط سازمان ايرو ( )IRUدر ژنو ترتيب داده شده
است .در جمهوري اسالمي ايران سازمان ضامن ،اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي
است كه شركتهاي حملونقل ،با سپردن تضمينهاي الزم به سازمان ضامن از تسهيالت
كارنهتير برخوردار ميشوند .در اين كنوانسيون اتحاديه اروپا با  ۲۸عضو و كشورهاي حوزه
 CISو قفقاز ،ايران ،امريكا ،چين ،روسيه ،تركيه حضور دارند.
نماينده ايران ب��ه همراه نمايندگان كش��ورهاي جمه��وري آذربايج��ان ،اتحاديه اروپا،
بلغارس��تان ،روس��يه ،اكراين ،تركي��ه ،اتري��ش و ايتاليا به مدت دو س��ال ب��ه عضويت
كميته اجرايي تير درآمده است.

در حالي كه س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت به حذف قانون الزام موتورسيكلتس��ازان به اسقاط
موتورسيكلتهايفرسودهاعتراضكردهاستعضوهياتمديرهانجمنتوليدكنندگانموتورسيكلت
ادعاهايجديديرادراينرابطهمطرحميكند.بهگفتهويتعدادموتورهايفرسودهدرتهرانزير۱۰۰
هزار دستگاه است كه سريعاً هم نوشماره شدهاند .با توجه به آلودگي هوا در كالنشهرهايي همچون
تهران ،سازمان حفاظت محيط زيست با استناد به ماده ۱۱آييننامه اجرايي «قانون هواي پاك» كه
شمارهگذاريموتورسيكلتهايبنزينيرامنوطبهاسقاطيكدستگاهموتورسيكلتفرسودهميكند؛
اعالمكردكهطبقآمارهايپليس ۹ميليونو ۵۰۰هزاردستگاهموتورسيكلتفرسودهآاليندهدركشور
وجوددارداماموتورسيكلتسازانبرايجلوگيريازافزايشهزينههايخودپيشنهادحذفاينماده
رابه دولتبردندكهبرخالف انتظار رييس سازمان محيط زيست ،درخواست آنها مورد موافقتهيات
وزيرانهمقرارگرفتهوايندرحالياستكهترددموتورسيكلتهايفرسودهبسياربيشترازخودروهاي
فرسودهباليجانآسمانشهرهاشدهاست.دراينرابطهابوالفضلحجازي-عضوهياتمديرهانجمن
صنعتموتورسيكلتايران-درگفتوگوباايسنا،اظهاركرد:ماهيچفشاريبرايحذفاينمادهقانون
واردنكردهايمبلكهازدولتخواستهايمكهابتدازيرساختهاياسقاطرافراهمآوردوسازمانيبرايآن
بهوجودآوردتامردمموتورسيكلتهايفرسودهرابراياسقاطتحويلدهند.
ويافزود:اينقانونهمبرايخودروسازانوهمموتورسيكلتسازانابالغشداماهيچزيرساختيبرايش
پيشبينينشدهبود.پسازآندرابتدايسالجارياينمادهقانونبرايخودروسازانحذفشدامابراي
موتورسيكلتسازاندستنخوردهباقيماند.حجازيبابياناينكهدرحالحاضرحدودششماهاستكه
 ۷۰۰۰هزارخانوارازكارخانههايموتورسيكلتحقوقنگرفتهاند،مدعيشد:توليدموتورسيكلتزماني
كهاينقانونتصويبشد،بطوركاملمنجربهتعطيليخطتوليدشدهوباعثشدهكههمانموتورهاي
فرسوده كه ميگويند آاليندگي دارد و در پاركينگها و انبارها موجودند ،به چرخه بازگردند .بنابراين
آاليندگيها كم كه نشد ،به دو تا سه برابر هم افزايش يافت؛ لذا از دولت خواستار شديم كه در ابتدا يك
برنامهجهتتنظيماينكهچهموتورسيكلتهاييبايداسقاطشوند،تداركببينند.

پيشنهادكارشناسان صنعت خودرو براي افزايش كاركرد ساحات
برخي كارشناسان صنعت خودرو با ابراز اميدواري درباره
ثمربخشي سازوكار حمايت از تبادالت تجاري اروپا و ايران
(ساحات) يا اينستكس ،بر لزوم رعايت هوشياري ،حفظ
اصولشفافيتماليواطالعرسانيكاملبهفعاالناقتصادي
وماليبرايهمراهيباآنتاكيدكردند.
وزيرانامورخارجهآلمان،فرانسهوانگليسيازدهمبهمنماه
امسال در حاشيه نشس��ت اتحاديه اروپا اعالم كردند ساز
وكار حمايت از تبادالت تج��اري اروپا و ايران تحت عنوان
اينستكسبهثبترسميرسيدهاست .شركتيكهباعنوان
اينستكس ثبت شده اس��ت در پاريس مستقر ميشود و
يك كارشناس بانكي آلماني مسووليت آن را برعهده دارد،
همچنينانگليسرياستهياتنظارترابرعهدهميگيرد.
پسازخروجامريكاازبرجامدرارديبهشتماهامسالاتحاديه
اروپا با موضعگيري عليه اين اقدام ،به بررسي طر حهايي با
هدفحفظتجارتباايرانپرداخت.
اين اتحادي��ه با اجراي قان��ون مسدودس��ازي تحريمها
( )Blocking Statuteگامي در حمايت از شركتهاي

كوچك و متوسط برداشت تا اين شركتها به موجب اين
قانون،مشمولتحريمهايامريكاقرارنگيرند.
در اين پيوند ،عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو در
دانشگاهعلموصنعتبهخبرنگاراقتصاديايرناگفت:اصل
اين حركت ،كار بزرگي است ،اما هنوز مشكالت زيادي بر
سر راه وجود دارد؛ در عين حال به نظر ميرسد كه چارهاي
جز آن وجود ندارد« .اميرحسن كاكايي» بيان داشت :اروپا
با اين حركت خود نش��ان داد كه به دنبال باز كردن روزنه
جديدي خارج از مسير دالر است .وي يادآوري كرد :در50
سال گذشته به سمت جهاني شدن تحت كنترل و سلطه
امريكاحركتكرديمامااكنونحركتجديديبرخالفآن
درحالشكلگرفتناست.
به گفته كاكايي ،اروپاييها با اين اقدام در وهله نخست به
دنبالكمككردنبهخودوتامينمنافعشانهستند.
وي ادامه داد :در  30تا  40س��ال گذشته امريكا حركت
در مسير جهاني ش��دن را آغاز كرد اما در  10سال اخير
با مديريت هوشمندانه چين و رشد پيوسته و پايدار اين

كشور،مسيرطراحيشدهپيشيندرحالبههمريختن
استوبرهميناساسامريكاحركتهاييرابهمنظوربر
هم زدن اين بازي را آغاز كرد .اين اس��تاد دانشگاه اضافه
كرد :اروپاييها به دنبال ايجاد كانال مالي جديدي خارج
ازكنترلامريكاييهاهستند،درحاليكههمهنظامهاي
مالي كالن جه��ان به نوعي به فدرال رزرو (بانك مركزي
امريكا) وصل است و بر اين اساس كاري پيچيده به نظر
ميرسد.
ويابرازاميدواريكردبابازشدناينكانالمالي،بتوانيماز
حقوقخودكهتوسطامريكاييهاپايمالشدهدفاعكنيمو
رفتوآمدهاوتبادالتتجاريتسهيلشود.
كاكايياضافهكرد:اينكانالبرايايرانيك«آبباريكه»
است و همه مشكالتمان را حل نميكند .وي پيش بيني
كرد هرچقدر اين ماجرا جديتر ش��ود ،امريكا بيشتر به
آن حمله كند؛ زيرا هژموني بزرگ آن كشور با اين اقدام
شكستهميشود.عضوهياتعلميگروهمهندسيخودرو
در دانشگاه علم و صنعت با تاكيد بر لزوم همراهي ايران با

اينحركتاروپاييها،خواستارحفظاصولشفافيتمالي
شد و ابراز اميدواري كرد متخصصان بانكداري و مالي نيز
روي همه جوانب آن كار كرده و افراد و فعاالن اقتصادي،
توليديوصنعتيرابرايتغييراتجديدآماهكنند.
لزومحفظهوشياريدرشرايطحساسكنوني
رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعهس��ازان
كشور نيز گفت :اينستكس يك قدم به جلو است ،زيرا اروپا
جراتكردسازوكاريدرمقابليكجانبهنگريامريكاايجاد
كند« .محمدرضا نجفي منش» افزود :اينكه اين ساز وكار
مالي تا چه حد موفق باشد ،به اتفاقات آينده و هوشياري و
هوشمنديمابستگيدارد.
وي بيان داشت :بايد ضمن حفظ حقوق خود ،بهانه دست
امريكاييهاندهيموتاامروزنيزبااقدامغيراحساسيبهويژه
بهم نزدن برجام با خروج امريكاييها از آن ،هوش��مندانه
عمل كردهايم .نجفي منش تاكيد كرد :مسائل سياسي از
پيچييدگيهاي زيادي برخوردار است ،بطور مثال شايد

موضوع «جليقه زرده��ا» در فرانس��ه ،بيارتباط با وضع
تعرفههاياقتصاديامريكاييهانباشد.
ساحات،گاميمثبتوروبهجلو
يكعضوانجمنصنايعهمگننيرومحركهوقطعهسازاننيز
دربارهسازوكارحمايتازمبادالتتجاريايرانواروپاوتاثير
آن بر فعاالن قطعهسازي و شركتهاي كوچك و متوسط
گفت :فارغ از هر نتيجهاي كه اين ساز وكار مالي بخواهد به
دنبالداشتهباشد،گاميمثبتوروبهجلوتلقيميشود.
«رضارضايي»درگفتوگوباخبرنگاراقتصاديايرناافزود:
اولويت در نظر گرفته شده در اين سازوكار مالي ،دارو ،غذا
و مايحتاج عمومي مردم عنوان شده اما ممكن است بتوان
براي مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز قطعهس��ازان و
خودروسازاننيزازآناستفادهكرد.ويگفت:بهنظرميرسد
روزنهاي جديد براي صنايع خودروس��ازي و قطعهسازي
باز شده باشد و بايد ببينيم مقامهاي اروپايي تا چه حد به
تعهداتشاندراينتوافقجديدپايبندند.
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رويترز از درخواست كمك «نيكوالس مادورو» از اوپك خبر داد

گروه انرژي| نادي صبوري|
ونزوئال ك�ه يك بار در اواخر س�ال  1949هياتي
 3نف�ره را ب�ه خاورميان�ه اعزام كرد ك�ه زمينه
هم�كاري نفت�ي ب�ا كش�ورهاي خاورميانه را
پايهگذاري و در واقع نطفه اوليه سازمان اوپك را
ايجاد كرد ،حاال خواهان كمك از اين كارتل نفتي
است .اين خبر را رويترز شامگاه دوشنبه منتشر
كرد و از ارس�ال نامهاي از سوي مادورو در تاريخ
 29ژانويه سال جاري ميالدي به اوپك خبر داده
كه طي آن رييسجمهوري ونزوئال از اين كارتل
خواستهاستكهازآنكشوردرمقابلتحريمهاي
اياالت متحده حماي�ت كنند .نامهاي كه رويترز
به نقل از يك منبع آگاه در اوپك مينويس�د كه
س�ازمان آن را به صورت رسمي پاس�خ نداده و
عنوان كرده است كه اوپك در زمينه «سياست
نفتي»فعاليتداردوسازماني«سياسي»نيست.

پيش از آنكه در آوريل سال« 1959كنگره نفت اعراب»
از ايران و ونزوئال دع��وت كند تا به قاهره بروند و درباره
ام��كان ايجاد س��ازماني مركب از تمامي كش��ورهاي
توليدكننده نفت ،بحث كنند ،ونزوئالييها ايده همراه
كردن كش��ورهاي خاورميانه با خود در اتخاذ سياست
واحد در فروش نفت را دنب��ال ميكردند .در مذاكرات
 1959ني��ز كه از آن با عنوان «اولين قدم» در راه ايجاد
وحدت عمل بين كشورهاي صاحب نفت ياد ميشود.
آنطور كه در كتاب «يادداش��تهاي ف��واد روحاني»
عنوانشدهاست«،پرزآلفونسو»وزيروقتنفتومعادن
ونزوئال در كنار عبداهلل الطريقي مديركل نفت عربستان
نقش مهمي ايفا كردن��د و در واقع قراردادي كه تحت
عنوان قرارداد «سري شرافتي» به عنوان خروجي اين
بحثها ميان نمايندگان كشورهاي صادركننده نفت از
جمله منوچهر فرمانفرماييان مدير وقت شركت ملي
نفتايرانبهامضارسيد،بهابتكارآلفونسووالطريقيبود.
حال  60س��ال پس از آن روزه��ا ،ونزوئال كه در يكي از
بحرانيترين دوران خود به سر ميبرد ،از سازماني كه
خودپايهگذاراصليآنبودهاستدرخواست«حمايت»
و «كمك» دارد.
آنطور كه رويترز گزارش داده است ،نيكوالس مادورو
رييسجمهوري ونزوئ�لا در  29ژانويه ،يك روز پس از
آنكه اياالت متحده شركت نفت دولتي ونزوئال را تحريم
كرد ،نام��هاي را به محمد باركيندو دبيركل س��ازمان
كشورهاي صادركننده نفت خام ارسال كرده و در آن از
سازمان ميخواهد كه كاراكاس را در مقابل تحريمهاي

آخرين وضعيت بارشها

برش

رييسجمه�وري ونزوئلا در نام�هاش
خطاببهدبيركلاوپكاينمسالهرامطرح
كرده است كه اقدام امريكا در تحريم نفتي
ونزوئال براي «بازار ان�رژي جهان» اثرگذار
بوده و همچنين ب�راي ديگر اعضاي عضو
س�ازمان نيز مخاطراتي را به دنب�ال دارد.
حس�ب همين مخاطرات مادورو خواستار
اين شده است كه اوپك راهحلهايي بالقوه
را براي اين شرايط دنبال كند.
درابتدايسال 2000معادل 3ميليونبشكهدرروزبود.
اين كش��ور در كنار ايران و ليبي از ش��ركت در توافق
كاهش توليد سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام
مستثني شده است.
مانوئل كودو وزير نفت ونزوئال به تازگي ضمن انتقاد از
تحريمهايغيرقانونيامريكاعليهكشورشگفتهاست

نفت در ميان بازيهاي سياسي جهاني سرگردان است

افزايش يك درصدي قيمت نفت در روز سهشنبه
گروهانرژي|فرداداحمدي|
قيمت نفت روز سهشنبه تحت تأثير كاهش توليد اوپك و
تحريمهاي امريكا عليه ونزوئال و ايران يك درصد افزايش
پيدا كرد .اين در حالي اس��ت كه رشد توليد نفت امريكا و
حصولتوافقتجاريمياناينكشورباچيننيزبرمعادالت
نفتاثرگذاربودهاست.عربستانسعوديكهبودجهخودرا
برايسال 2019بانفت 80الي 85دالريبستهاست،براي
افزايشقيمتنفت،توليدخورا500هزاربشكهبيشازآنچه
طبق توافق به كاهش توليد ملزم بود كاهش داده ،در حالي
كهامريكاروزبهروزبهتوليدنفتخودميافزايد.همچنين
تحريمهاياياالتمتحدهعليهنفتدوكشورموسساوپك،
ايرانوونزوئال،ونيزابهامدرسرنوشتمذاكراتتجاريميان
چين و امريكا آينده نفت را بيش از پيش پيشبينيناپذير
كردهاست.بهايمعامالتآتيشاخصجهانينفتبرنت،
با 61سنتافزايشبه ۶2دالرو 12سنتدرهربشكهوبهاي
معامالتشاخصوستتگزاساينترمديتامريكانيزبا54
سنتافزايشبه ۵۲دالرو 95سنتدرهربشكهرسيد.
پسازيكتعطيليجزئيدرواحدتقطيرنفتخامفيليپس
 66درروزدوشنبهكهمنجربهتوقففروشبراينخستينبار
شد،معاملهگرانگفتندكهادامهتعطيليقسمتهاييازخط
لولهكياستونكهنفتكانادارابهامريكامنتقلميكندنيز
بهتقويتبهايوستتگزاساينترمديتكمككردهاست.
تحليلگرانميگويندباكاهشداوطلبانهتوليدازسوياوپك
و متحدانش از جمله روسيه و نيز تحريمهاي امريكا عليه
ونزوئالوايران،بازارنفتباكمبودعرضهمواجهشدهاست.
عربستانسعودي،بزرگترينصادركنندهنفتجهانورهبر
اوپك ،روز سهشنبه اعالم كرد كه توليد نفت خود را در ماه

مارس به حدود 9ميليون و 800هزار بشكه در روز كاهش
خواهددادكهاينميزانكاهشتوليدتقريبأ500هزاربشكه
درروزبيشترازتوافقانجامشدهبرايكاهشتوليدنفتميان
اعضاياوپكومتحداناست.
همچنين اظه��ارات اميدواركنندهاي از س��وي مقامات
امريكايي و چيني مطرح ش��ده اس��ت ك��ه در دور جديد
مذاكراتي ك��ه از روز دوش��نبه در پكن آغاز ش��د ،اين دو
كشور به اشتراك نظر درباره سهلگيري در جنگ تجاري
نزديكترشوند.
پكن و واشنگتن سعي دارند قبل از مهلت مقرر  1مارس،
بدوناينكهاياالتمتحدهتعرفهبركاالهايچينيبهارزش
 200ميليارددالررااز 10درصدبه 25درصدافزايشدهد،
بهتوافقيدستيابند.
با اين حال ،رشد توليد نفت اياالت متحده ،جنگ داخلي
در نزديكي ميدان نفتي اصلي كش��ور ليبي ،تحريمهاي
عليهونزوئالونامعلومبودناينمسالهكهآيااياالتمتحده
مجبورخواهدشدمعافيتهابهبازارهايخريدارنفتايران
را تمديد كند يا خير ،بازارها را نسبت به تصوير كلي عرضه
نفتنامطمئنكردهاست.
درهمينزمينه،بانكجيپيمورگانامريكادريادداشتي
هفتگي نوشت :ما بر اين باوريم كه نفت روي ريسكهاي
عرضهاخيرحسابنكردهاست،زيرابازارهادرحالحاضربر
مذاكراتتجاريامريكاوچينمتمركزشدهاند.
اين بانك امريكايي ادامه داد :اگر مذاكرات تجاري ميان
چين و امريكا موفقتآميز باش��د ،بازارهاي نفت توجه
خود را از نگرانيهاي كالن اثرات آتي رشد تقاضاي نفت
در بلندمدت به سمت كمبود عرضه فيزيكي و خطرات

مقاومت عراق براي توقف خريد انرژي از ايران

ايسنا|
دولتترامپعراقرابرایتوقفخریدانرژیازهمسایهخود
ایرانتحتفشارقراردادهواینموضوعبهعاملاختالفنظر
عمدهمیانواشنگتنوبغدادتبدیلشدهاست.
نیویورک تایمز با این مقدمه ،در گزارشی نوشت :رهبران
عراقازاینواهمهدارندکهکمبودبیشتربرق،بهاعتراضات
گس��ترده و بیثباتی سیاسی در این کش��ور منجر شود و
درخواست آمریکا را که ریشه در تحریمهای ترامپ علیه
ایراندارد،رد میکند.
ایناختالف،دیپلماسیآمریکاییدرقبالعراقرادرمنگنه
قراردادهزیراعراقتالشمیکندپسازخروجنظامیآمریکا
ازاینکشوردرسال ۲۰۱۱وجنگباداعش،وضعیتخودرا
تثبیت کند .دفاع عراق ،هدف ترامپ برای وادار کردن همه
کشورها به توقف همکاری انرژی با ایران را دچار مخاطره
بیشتریمیکند.درحالحاضرهمکشورهایاروپایییک
مکانیزم مالی قانونی برای همکاری تجاری با ایران ایجاد
کردهاند و چین و هند در برابر تالشهای آمریکا برای قطع
وارداتنفتازایران،مقاومتمیکنند.
عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر عراق در دیدار اخیرش با
عبدالناصر همتی ،رئیس بانک مرکزی ایران با اشاره به۱۳

سالتحریمهایفلجکنندهآمریکاعلیهعراقدردورانصدام
حسین،اظهارکردهبود:عراقبخشیازرژیمتحریمهاعلیه
ایران و کسان دیگر نخواهد بود .همتی نیز ابراز امیدواری
کرده ب��ود که عراق و ایران بتوانند همکاری بیش��تری در
بخشبانکیداشتهباشندکهاینمسئلهتحریمهایآمریکا
راتضعیفخواهدکرد.
مقاماتآمریکاییدرصددهستندخریدگازطبیعیوبرق
عراقازایرانراقطعکنند،درحالیکهاینکشوربرایتأمین
اینبخشازنیازهایانرژیخود،رویایرانحسابمیکند.
تولید انرژی و توانمندیهای ش��بکه نیروی عراق از زمان
تهاجم آمریکا به این کش��ور در س��ال ۲۰۰۳دچار ضعف
اس��ت و قطعی مکرر برق در عراق با وجود واردات انرژی از
ایران ،اتفاق متداولی محس��وب میشود .کمبود انرژی به
خصوص در ماههای گرم تابستان شدت میگیرد که این
مسئله باعث اعتراضات گستردهای شد که به بحران ملی
عراقتبدیلشدند.
گاز طبیعی ایران ،مهمترین واردات انرژی عراق است ،اما
مقاماتآمریکاییمیگویندخریدهابایدخاتمهپیداکنند
زیراگازتحتتحریمهایآمریکاقرارمیگیرد.
دولت ترامپ به رهبران عراق اعالم کرده است که تا اواخر

اتحاد روسيه و اوپك فعال
مطرحنيست

ايلنا|كاخكرمليناعالمكردكهدرحالحاضرهيچ
گفتوگويارزشمنديبرايايجاداتحادميانروسيه
وكشورهايتوليدكنندهنفت(اوپك)دركارنيست.
بهگزارشرويترز،كاخكرملينروزسهشنبهاعالمكرد
كه در حال حاضر هيچ گفتوگوي ارزشمندي براي
ايجاداتحادميانروسيهوكشورهايتوليدكنندهنفت
(اوپك) در كار نيست« .الكساندر نواك» وزير انرژي
روسيه،درماهدسامبرگفتهبودكهاحتمالكميوجود
داردكهاوپكوديگرتوليدكنندگاننفتبهساختاري
مش��ترك براي توليد دست يابند ،چرا كه اين امر به
افزايش قيمت نفت ميانجامد و ممكن است امريكا
دستبهتحريمآنهابزند.روسيهعضواوپكنيستولي
گفتهميشودقصدداردبهصورتدايمبهاينسازمان
بپيوندند .اوپك و روس��يه روي هم  40درصد نفت
جهانراتوليدميكنند .ايدهايجادسازمانيمتشكل
از كشورهاي عضو اوپك و غير عضو ،پس از آن مطرح
شدكهتالشهايمشتركبرايثباتقيمتنفتدر
سال 2017بهنتيجهرسيد.

كاراكاس خواهان حمايت اوپك
اياالت متحده تنها نگذارد .در همين روزها بود كه خوان
گوايدو در جريان بحران رياستجمهوري ونزوئال خود
را به عنوان رييسجمهور موقت معرفي كرد و شماري
از كشورها كه در راس آن اياالت متحده و اتحاديه اروپا
قرار داشتند ،او را به رسميت شناختند.
در اين نامه آمده اس��ت« :كش��ور ما اميدوار است كه
همبستگي و حمايت كامل را از كشورهاي عضو اوپك و
كميتهوزارتيدرمبارزهايكهماهماكنونباتحريمهاي
مستبدانهوغيرقانونيامريكاودخالتاينكشوردرامور
داخلي ونزوئال داريم ،شاهد باشد»
م��ادورو در ادامه اين نامه عنوان كرده اس��ت« :من به
دنبال حمايت و همكاري قاطعانه ش��ما براي محكوم
كردن مشترك اين مصادره بيشرمانه اموال مهم يكي
از اعضاي اوپك هستم».
رييسجمهوري ونزوئال در نامهاش خطاب به دبيركل
اوپك اين مساله را مطرح كرده است كه اقدام امريكا در
تحريم نفتي ونزوئال براي «بازار انرژي جهان» اثرگذار
بوده و همچنين براي ديگر اعضاي عضو س��ازمان نيز
مخاطراتي را به دنبال دارد .حس��ب همين مخاطرات
مادورو خواس��تار اين شده است كه اوپك راهحلهايي
بالقوه را براي اين شرايط دنبال كند.
اقدامات امريكا عليه ونزوئال باعث افزايش قيمت جهاني
نفت ش��ده كه روز دوشنبه هر بشكه به حدود  ۶۲دالر
رسيد .تحريمها ،حمل و نقل نفت خام را با اختالل روبرو
كرد و باعث شده 20تانكر نفتي حامل نفت خام ونزوئال
موسوم به مري ،پشت خليج متوقف شوند.
رويترز در بخش��ي از گزارش خود ادعا كرده است كه
همچنان برخي تحليلگ��ران بر اين باور هس��تند كه
ظرفيتشناورتوليدبرخيكشورهايتوليدكنندهنفت
خام ،خواهد توانست كمبود عرضه پيش آمده از سوي
ونزوئال را جبران كند.
همچنيناينخبرگزاريبهاينموضوعاشارهكردهاست
كه اوپك سال گذشته نامه بيژن زنگنه وزير نفت ايران را
كه خواستار موضعگيري اين سازمان عليه تحريمهاي
اياالت متحده شده بود ،به صورت رسمي جواب نداد.
ونزوئال در ابتدا يكي از سه كشور بزرگ توليدكننده نفت
خام در اوپك بود اما به دنبال فروپاش��ي اقتصادي ،اين
روند تغيير كرد.
طبق آماري كه از سوي ش��ركت تحقيقات و مشاوره
انرژي ريستاد منتشر شده اس��ت احتماال توليد نفت
خام ونزوئال سال آينده به روزانه 680هزار بشكه خواهد
رسيد .اين كشور در سال 2018حدود 1ميليون و340
هزاربشكهتوليدنفتخامداشت.توليدنفتخامونزوئال

كوتاهازدنيايانرژي

ژئوپوليتيكيتأثيراتفوريعرضهمعطوفخواهندكرد.
بهگزارشرويترز،هرگونهكاهشرشداقتصادجهانيدر
سال پيشرو ممكن است پيشروي بازار نفت را محدود
كند .بانك مركزي امريكا نسبت به كاهش قابل توجه
رشد اقتصاد جهاني هشدار داده و اضافه كرده است كه
انتظار ميرود شاخصهاي نفتي برنت و دبليو تياي در
سال  2019بطور متوسط به  70دالر و  59دالر به ازاي
هر بشكه برسند و در سال  2020به ترتيب با  65دالر و
 60دالردرهربشكهمعاملهشوند.
بانكامريكامريللينچاعالمكردهبامديريتعرضهازسوي
اوپكومنازعاتسياسيدرخاورميانهوافزايشعرضهغير
اوپك ،س��هم بازار جهاني اوپك از ۳۱ميليون و 900هزار
بشكه در روز در سال ۲۰۱۸به ۲۹ميليون بشكه در روز در
سال ۲۰۲۴كاهشپيداخواهدكرد.
ادواردمويا،تحليلگربازاردرشركت OANDAدراينباره
گفت:نگرانيهانسبتبهمازادعرضهكهناشيازرشدعرضه
امريكا است ،با نزديك ش��دن به ماههاي گرمتر همچنان
موضوعاصليموردتوجهبازارهاينفتخواهدماند.
طبقيادداشتمورگاناستنلي،افزايشتوليدنفتامريكاكه
عمدتاًازنوعسبكاستوسالگذشتهبهركورد ۱۱ميليون
و 900هزار بشكه در روز دست يافت ،به توليد مازاد بر نياز
بنزينمنجرشدهاست.
حاشيه سود بنزين از اواسط سال ۲۰۱۸سقوط كرده و در
آس��يا و اروپا در بحبوحه رشد ضعيف تقاضا و رشد عرضه،
منفي ش��ده است .حاش��يه س��ود ضعيف پااليش و آمار
اقتصادي نه چندان مطلوب به معناي آن است كه قيمت
نفتفضايمحدوديبرايافزايشخواهدداشت.

مارس باید خرید برق از ایران را که به حدود  ۱.۲گیگاوات
بالغمیشودخاتمهدهند.مقاماتدربغدادمیگویندهیچ
جایگزین راحتی ندارند و حداقل سه سال یا بیشتر طول
میکشدتازیرساختانرژیمناسباینکشورتوسعهپیدا
کند .عراق یک معافیت  ۴۵روزه ب��رای خرید برق از ایران
دریافتکردهبودکهدردسامبربهمدت ۹۰روزدیگرتمدید
شد.بهگفتهسخنگویوزارتخارجهآمریکا،مایکپمپئو،
وزیر خارجه آمریکا نهم ژانویه با دو تن از رهبران بلندپایه
عراق در بغداد درباره استقالل انرژی گفتوگو کرده است.
مقاماتعراقیگفتهانددرخواستآمریکاییها،نهبهنیازهای
انرژیعراق.نهروابطپیچیدهمیانبغدادوتهرانتوجهدارد.
مقاومت رهبران عراقی در برابر خواسته آمریکا ،بارزکننده
عدمحمایتبسیاریازکشورهاازتحریمهاوهدفآمریکا
برای فلج کردن دولت ایران اس��ت .تحلیلگران میگویند
انتظار ندارند چی��ن و هند خرید نفت ایران را حتی پس از
منقضیشدنمعافیت ۱۸۰روزهمتوقفکنند.کشورهای
انگلیس،فرانسهوآلماندر ۳۱ژانویهمکانیزمیرارونمایی
کردند که به این کش��ورها امکان میدهد به ش��کلی که
تحریمهای آمری��کا را نقض نکنند به تجارت با ایران ادامه
دهند.

كه اقدامات واشنگتن يك آسيب « 20ميليارد دالري»
به اقتصاد ونزوئال وارد كرده است .او اين اظهارات را در
جريان سفرش به دهلي براي رايزني به منظور فروش
نفت خام اين كش��ور به هند مطرح كرده است .مقصد
عمدهصادراتينفتخامونزوئالپااليشگاههايامريكايي
بودند .كاراكاس حاال به دنبال اين است كه چين و هند
را جايگزين كند.
تحريمه��اي امريكا راههاي پرداخت به ش��ركت نفت
دولتي ونزوئال موسوم به  PDVSAرا بلوكه كرده است.
به اين ترتيب پرداختها به حسابي انجام ميشود كه
 PDVSAبه آن دسترسي ندارد .اين اقدامي است كه
نيكوالس مادورو رييسجمهوري ونزوئال در نامهاش به
دبيركل اوپ��ك آن را «مصادره اموال ونزوئال» توصيف
كرده است.
ماجراي نفتكش سعودي
اما همزمان با انتش��ار خبر درخواست كمك مادورو از
اوپك،اساندپيگلوبالدرخبرينوشتكهيككشتي

حامل ميعانات گازي توليد عربستان سعودي را در راه
سواحلونزوئالرصد كرده است .در اين خبر عنوان شده
استكهاينكشتيپسازوضعتحريمهايامريكاعليه
ونزوئال به اين كشور ارسال شده است.
ونزوئال براي اينكه از ش��دت سنگيني نفت خام خود
بكاهد و آن را قابل حمل كند ،آن را با نفت خام سبك يا
ميعانات گازي مخلوط ميكند.
همچنين سناريوي ديگري نيز وجود دارد كه كشتي
سعودي ،به اين قصد به ونزوئال رفته باشد كه نفت خام
توليدي اين كش��ور را بارگيري كرده و آن را به مقصد
ديگري ببرد.
اين مقصد ممكن اس��ت آس��يا از جمله هند باشد كه
پيشتر نيز از اين نوع تانكر براي واردات نفت از ونزوئال
استفاده كرده است.
با تمام اين تفاس��ير اساند پي گلوبال در گزارش خود
مينويسدكهممكناستتمامياينتفاسيروسناريوها
غلط بوده و مقصد تانكر از س��وي خدمه آن به اشتباه
وارد شده باشد.

تس�نيم| با ثبت  ۱۵۲.۲ميليمتر بارش در ۱۴۱
روز ابتدايي سال آبي جاري ،حجم بارشهاي كشور
به  ۲۵۰.۸ميليارد مترمكعب رس��يد كه اين مقدار
نس��بت به حجم بارشهاي مدت مشابه سال قبل
رش��دي  ۲۲۷.۳درصدي و نس��بت به مدت مشابه
بطور متوسط در درازمدت رش��دي  ۲۰درصدي را
نش��ان ميدهد .بر اساس آمار رسمي دفتر مطالعات
پايهمنابعآبشركتمديريتمنابعآبايران،ارتفاع
كل ريزشهاي جوي از اول مهر تا 21بهمن سال آبي
 141( 97-98روز ابتدايي س��ال آبي جاري) بالغ بر
 152.2ميليمتر است .اين مقدار بارندگي نسبت به
ميانگيندورههايمشابهدرازمدت( 126.8ميليمتر)
 20درصد افزايش و نس��بت به دوره مشابه سال آبي
گذشته( 46.5ميليمتر) 227.3درصدافزايشنشان
ميدهد.همچنينحجمبارشهايكشورازاولمهر
تا 21بهمنبه 250ميلياردو 830ميليونمترمكعب
رسيد.ازمجموع 152.2ميليمتربارشثبتشدهدر
 141روزابتداييسالآبيجاري 92.1،ميليمترسهم
پاييز و 60.1ميليمتر سهم 51روز ابتدايي زمستان
است.دراينمدت،برخينقاطكشوربسياركمبارش
وبرخينقاطكشوربسيارپربارشبودند.پربارشترين
نقطه ايران چلگرد در استان چهارمحال و بختياري
استكهدر 141روزابتداييسالآبيجاري1115.8
ميليمتربارش،يعنيبيشازيكمترو 11سانتيمتر
بارش داشته است .كمبارشترين نقطه ايران ،نقاطي
همچون رحمتآباد-ريگان در كرمان و تصفيهخانه
زاهدان در سيستان و بلوچستان است كه حتي يك
قطرهباراننيزدرايننقاطنباريدهاست.

ادامهازصفحهاول
خوان گوايدا كيست؟
گوايدا در زمان كودتاي سال  2002كه با هدف
س��رنگوني هوگو چاوز رييسجمهور منتخب
ونزوئال انجام گرفت سن و سال چنداني نداشت
و اين موض��وع به نفع او تمام ش��د .در آن زمان،
بس��ياري از رهب��ران مخالف دولت ب��ه خاطر
همپيماني با واشنگتن اعتبار سياسي خود را از
دست دادند .اما اينبار همهچيز روشن و آشكار
بودوچيزيپنهانيامخفيوجودنداشتبنابراين
آسيبيبهوجههسياسياينرييسجمهورجوان
وارد نش��د .از هماكنون حداقل به نظر ميرسد
حمايتهاي بينالمللي از او باعث شده است كه
آسيبي به او نرسد.
اگر «ماركو روبيو» نبود اكثر كشورهاي امريكاي
التين و س��ازمان دولتهاي امريكايي ()OAS
چنينبرايشناسايياوسرودستنميشكستند.
روبيوارتباطنزديكيبا()OASداردواينسازمان
از انتخاب نامزد دست راستي در برزيل و كلمبيا
س��ال قبل ناراحت و آش��فته نش��د .آنان از اين
ميترسند كه اگر مادورو همچنان بر مواضعش
مبني بر عدم ترك قدرت پافش��اري كند سيل
آوارگان ونزوئال بر كشورشان جاري خواهد شد.
بيش از س��ه ميليون ونزوئاليي از خانه و كاشانه
خود آواره شدهاند و بخش عمده آنان به كلمبيا
پناه بردهان��د .طي هفتههاي اخير فش��ار روي
مادورو به طرز فزايندهاي زياد شده است .ماركو
روبيو پيشنهاد داد كه ديپلماتهاي ونزوئاليي از
امريكا اخراج شوند ،داراييهاي آن كشور مسدود
ش��ود و دولت جديدي با هدف برگزاري انتخاب
جديد س��ر كار بيايد .فدريكو موگريني رييس
سياستگذاري اتحاديه اروپا اعالم كرده است كه
يكفرآيندسياسيفوريمنتهيبهانتخاباتآزاد
و معتبر بايد در ونزوئال تشكيل شود .اتحاديه اروپا
همچنين هشدار داد اگر مادورو ظرف هشت روز
اقدامبرايبرگزاريانتخاباتآزاداقدامنكندگوايدا
را به عنوان رهبر جديد ونزوئال به رسميت خواهد
شناخت .طي روزهاي اخير خيلي از كشورها به
صف امريكا ،كانادا و س��اير كشورهاي امريكاي
التينبرايبهرسميتشناختنگوايداپيوستهاند.
آنانمادورورابهدخالتگستردهدرانتخاباتسال
گذشتهمتهمميكنند.
اما گوايدا اين رييسجمهور خود خوانده نيازمند
حامياني در درون دولت ونزوئال اس��ت تا از اين
طريق بتواند مردم را به شركت در انتخابات جديد
دع��وت كند .اما اين موض��وع ميتواند با در نظر
گرفتن اينكه اقدام او بطور آشكار مغاير با قانون
اساسي كشور است دش��وار است .قانون اساسي
ونزوئال زماني به رييس پارلمان اجازه ميدهد كه
كنترل دولت را در اختيار بگيرد كه رييس دولت
بطور دايم در دسترس نباشد يا به خاطر بيماري
يا هر گونه مشكل جسمي و پزشكي نتواند كشور
را اداره كند .اما مادورو نه بيمار اس��ت و نه ناتوان
از انجام وظايف قانوني رياستجمهوري .موضوع
اين است كه مجمع ملي مادورو را به عنوان رهبر
منتخبومشروعكشورقبولندارد .بنابرايننوبت
به ارتش ميرس��د كه در شرايط انسداد سياسي
درباره سرنوش��ت رييسجمه��ور خودخوانده
تصميمگيريكند.
گوايدادرصدداستتاباترتيبدادنيكتظاهرات
درخيابانهايكاراكاسودرخواستعفوعمومي
براي سربازاني كه از او حمايت كنند ارتش را به
حمايت از خود متقاعد كند .در حال حاضر هيچ
ش��واهد مبني بر اقبال ارتش و نيروي مسلح به
گوايدا وجود ندارد .تنها تعداد انگش��ت شماري
از افس��ران رده پايي��ن ارت��ش به حماي��ت از او
پرداختهاند .دليل اين امر آن اس��ت كه سربازان
مانند شهروندان ونزوئاليي از بحران كمبود مواد
غذايي در مضيقهاند.
فرانسيس��كو تورو بنيانگذار وب�لاگ كاراكاس
كرونيكلز مينويسد :فشار روي نيروهاي مسلح
بس��يار زياد اس��ت .انگار اكثر نيروهاي مس��لح
خواستار كنار رفتن مادورو هستند .اما هيچكدام
ازآناناولينقدمرابرنميدارند.آنهاممكناستبا
عواقبي مانند زندان ،شكنجه يا مرگ روبرو شوند.
فرمانده كل نيروهاي مسلح ونزوئال اخيرا اعالم
كرده اس��ت كه ارتش از مادورو حمايت ميكند
و به اين حمايت خود ادامه خواهد داد .وزير دفاع
ونزوئال نيز اعالم كرده كه ما كاري انجام نخواهيم
داد كه قانون اساسي كشور را به خطر بيندازد.
قبل از اين مادورو از دس��تگيري مخالفين ابايي
نداش��ت اما در خصوص گواي��دا چنين اقدامي
ميتواند ريسك بااليي براي او داشته باشد .توسل
مادوروبهايناقدامميتواندباعثبرافروختهشدن
شعله ناآراميها در داخل و نتايج غير قابل پيش
بيني آن در خارج از كشور باشد .واكنش مادورو
به اين موضوع اين بود كه اعالم كرد ديپلماتهاي
كشورش را از امريكا بيرون خواهد كشيد .ماركو
روبيو سناتور جمهوريخواه ايالت فلوريدا تهديد
كرده است اگر مادور دست به اقدام خشونتباري
بزند كاسه صبر كشورش لبريز خواهد شد و اين
اقدام براي دولت ونزوئال گران تمام خواهد شد.
او تهديد كرده اس��ت كه تمام گزينهها روي ميز
است .اما تاكنون هيچ نشانهاي از مواجهه با امريكا
ديده نشده است .البته چند اهرم فشار ديگر نيز
وجودداشت.دولتترامپدرحالبررسياحتمال
اعمال تحريم نفت ونزوئال و قرار دادن آن كشور
در فهرست كشورهاي حامي تروريست بود .يكي
از مقامات بلند پايه كاخ سفيد ميگويد آنها هنوز
در اول راه تحريم قرار دارند .مايك پمپئو درصدد
ارايه يك كمك انساندوس��تانه بيست ميليون
دالري به ونزوئالست .او از دولت ونزوئال به خاطر
س��وء مديريت و اتالف س��رمايه م��ردم ونزوئال
بهشدت انتقاد ميكند .برخي از صاحبنظران از
بروز شكاف در بين نيروهاي مسلح ونزوئال سخن
به ميان ميآورند .اي��ن موضوع ميتواند عواقب
ناگواري براي ونزوئال داشته باشد.
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دريچه

پاسخ به  18سوال درباره روابط ايران و «افايتياف»

الزامات الحاق به گروه ويژه اقدام مالي

بيش��ترين تاكيد بر لزوم عاديسازي وضعيت با گروه
ويژه اقدام مالي ( )FATFاز سوي كشورهاي غيرغربي،
همسايگان و طرفهاي عمده تجاري ايران از جمله دو
شريك عمده تجاري چين و روسيه بوده كه در ديدارها
در س��طوح مختلف مطرح شده است .حدود يك دهه
است كه دس��تگاههاي متولي درگير استانداردسازي
قوانين و مقررات بانكي هستند .با اين حال طي سالها
و به ويژه در ماههاي اخير بحثها درباره تصويب و تاييد
لوايح مرتبط با گروه اقدام مالي در محافل كارشناسي
و تصميمگيري كش��ور ش��دت گرفته است .تاكنون
دو اليحه مرتبط ب��ا افاي تي اف از س��وي نهادهاي
تصميمگيركشورتعيينتكليفشدهودواليحهالحاق
ايران به كنوانسيونهاي مبارزه با جرايم سازمان يافته
فراملي (پالرمو) و مقابله با تامين مالي تروريسم ()CFT
منتظرتعيينتكليفازسويمجمعتشخيصمصلحت
نظام است.
از س��وي ديگر قرار است نشست گروه ويژه اقدام مالي
در روزهاي آينده برگزار و در اين نشست درباره نحوه
تعامل با نظام بانكي ايران تصميمگيري شود .با توجه
بهاينكهتصميمگيريمجمعتشخيصمصلحتنظام
و همچنين گروه اقدام مالي و خطوط آتي تعامل نظام
بانكيايرانبانظامبانكيبينالملليرامشخصميكند،
در گزارش ايرنا در همين خصوص به برخي از مهمترين
س��والها و ابهامات پيرامون گروه اق��دام مالي و نحوه
تعامل ايران با اين نهاد پاسخ داده شده است.
 FATF-1چيست؟
تروريستها با استفاده از تبادالت بينالمللي بانكها
سالهاس��ت كه تامين مالي ميش��وند و ايران خود
سالهاست در اين بازي تلخ قرباني حمالت تروريستي
بوده است ،حمالت منافقين ،تحركات مرزي گروههاي
تجزيه طلب و مورد اخير آن ربايش مرزبانان ايراني از
جمله حمالت تروريستي است .از حدود 30سال پيش
هفت كشور صنعتي جهان (معروف به گروه  )G7كه
بيشتر تبادالت پولي جهان با ارزهاي آنها انجام ميشد،
براي جلوگيري از رشد حمالت تروريستي ،باندهاي
مافيايي ،قاچاقچيان اس��لحه و مواد مخ��در اقدام به
تشكيل «گروه ويژه اقدام مالي» كردند.
اين گروه براي موسس��ات مال��ي و بانكها روشهاي
اس��تانداردي را تعريف ميكند كه امكان تامين مالي
فعاليتهايغيرقانونيراكاهشداده يا سختميكند.
عمل به اين استانداردها به نظام بانكي كمك ميكند
ك��ه نقل و انتقال غيرقانوني پول را ردگيري ،و منش��أ
و هدف آن را مش��خص كن��د .به عبارت س��ادهتر با
اجراي دستورالعملهاي اين گروه بانكها ميتوانند
جلوي پولش��ويي را بگيرند ،دقيق��ا همان هدفي كه
در قانون مقابله با پولش��ويي مصوب  1386مجلس
شوراي اسالمي دنبال ميش��د .مفاد استانداردهاي
«گروه ويژه اقدام مالي» يا همان  FATFمطابق همان
دستورالعملي است كه مجلس در سال  88براي قانون
مب��ارزه با پولش��ويي تصويب كرده اس��ت و در واقع
ميتوان گفت حدود  9سال است كه اين قانون البته تا
حدي در نظام بانكي كش��ور در حال اجرا است و آنچه
در نهايت با پيوستن ايران به FATFبايد به اجرا بگذارد
تطبيق بخش نامههاي اجرايي قانون پولشويي كشور
با گردش كاري است كه در  205كشور جهان در حال
اجرا است.
 -2چ�را خ�ود تروريس�تپنداري ي�ا خ�ود
تروريستنمايي؟
دستورالعملهاي  FATFناظر بر پولشويي براي انواع
فعاليتهاي غيرقانوني و غيرانس��اني است كه يكي از
اين فعاليتها تروريس��م است.در حال حاضر از سوي
نهادهاي بينالمللي مانند سازمان ملل متحد تنها دو
گروه تروريستي در جهان فعاليت دارند كه عبارتند از
القاعده و داعش كه اين دو گروه هر دو دش��منان نظام
جمهورياسالميايرانمحسوبميشوندوبطورحتم
ايران خود در صف اول مبارزه با اين دو گروه قرار دارد.
اما گروههاي��ي مانند حماس ،ح��زباهلل لبنان و اين
گروههاي مبارز اسالمي هيچ يك در فهرست گروههاي
تروريستي قرار ندارند و ايران هم براي حمايت مالي از
اين گروهها از سوي نهادهاي بينالمللي محدوديتي
ندارد و تنها كش��ورهايي مانند امري��كا اين گروهها را
تروريس��تي قلمداد ميكنند .اين ط��رز تلقي تنها در
ارتباط با قوانين داخلي آنها قابل اعمال است و پيوستن
ايرانبه FATFنميتواندمانعيبرايحمايتماليايران
از گروههاي مبارز غيرتروريستي باشد كه در هيچ نوع
فعاليت غيرقانوني و غير انساني مانند قاچاق اسلحه،
انسان و مواد مخدر دست ندارند.
امااگرايرانبهبهانهحمايتازگروههاييمانندحزباهلل
(درحالي كه لبنان خود در  FATFعضو است) نخواهد
با اين نهاد بينالمللي همكاري كند دو پيام براي جهان
ارس��ال كرده اس��ت :اول آنكه ايران خود تروريس��ت
است كه حاضر نيس��ت مانع تامين مالي فعاليتهاي
تروريستي شود .دومين پيام كه بسيار خطرناك است
اعالم اين موضوع اس��ت كه گروههاي آزادي بخش و

مبارزيمانندحماسوحزباهللفعاليتهايتروريستي
دارندوايرانبرايحمايتازاينفعاليتهاحاضرنيست
با قوانيني كه مانع پولش��ويي اس��ت همراهي كند.
درعمل ما با تن ندادن به استانداردسازي فعاليتهاي
بانكي خود تروريست پنداري كرده و براي جهان خود
تروريستنماييميكنيم.
 -3آيا  FATFمانع فعاليتهاي سپاه پاسداران
خواهد شد؟
در اي��ن زمينه باي��د اين س��ئوال را مطرح ك��رد ،آيا
تحريمهايبانكيامريكادراينسالهامانعفعاليتهاي
برون مرزي سپاه شده است؟ پاسخ به اين سوال بطور
قطعمنفياست،اگرفعاليتهايسپاهمحدودشدهبود،
سردار سليماني نميتوانست داعش را زمينگير كند،
بنابراين زماني كه تحريمهاي بينالمللي شديد امريكا
نتوانسته اس��ت تبادالت مالي الزم براي فعاليتهاي
برون مرزي سپاه را مشكل كند ،اجراي استانداردهاي
 FATFهم نميتواند مانع اين تبادالت باشد.
 -4آي�ا  FATFبه امري�كا براي افزايش فش�ار
تحريمهاكمكميكند؟
افزايش فشار تحريمها از س��وي امريكا تنها از طريق
در اختيار داشتن سوييفت (جامعه جهاني ارتباطات
مالي بين بانكي  )SWIFTكه ناظر بر تبادالت دالري
در جهان اس��ت ممكن ميش��ود و در حال حاضر اين
اتفاق افتاده و امكان تبادالت دالري از ايران سلب شده
است و  FATFهيچ مورد تازهاي به اين موقعيت اضافه
نميكند.
ايران براي آنكه بتواند از تله دالري تحريمهاي امريكا
عبور كند در اين سالها تالش كرده است تا تبادالت
تجاري خود را با ارزه��اي محلي و غيردالر انجام دهد
ولي به دليل آنك��ه بانكهاي ايراني اس��تانداردهاي
 FATFرا رعايت نميكنند ،بانكهاي كشورهاي عضو
اين گروه نميتوانند با آنها تبادل مالي و پولي داش��ته
باشند بنابراين فرصت ايران براي تبادالت غيردالري
و دور زدن تحريمه��اي امريكا از بين ميرود .چنانچه
دولتهاي اروپايي براي تبادل يورويي با طرف ايراني
ابرازتمايلكردهاندوليحتيبانكهايكوچكاروپايي
كه با امريكا تبادل پولي ندارند به دليل استاندارد نبودن
بانكهاي ايراني امكان تبادل مالي با ايران را ندارند.
 -5آيا اس�تانداردهاي  FATFميتواند به نظام
بانكيايرانكمككند؟
همانطور كه اش��اره ش��د از تصويب قواني��ن مقابله با
پولشويي در ايران نزديك به يك دهه ميگذرد ولي به
چند دليل اين قوانين هنوز در داخل كشور به درستي
اجرا نشده است .اول آنكه موسسات غيرمجاز پولي در
اين سالها حاضر به شفافس��ازي ترازنامههاي خود
نبودهاند(نتيجهعملكردآنهابحرانپوليدركشوربود).
دوم بانكهاي رس��مي نيز به خاطر هزين��ه بر بودن
اجراي كامل قوانين در اين سالها تنها بخشهايي را
به اجرا گذاشتهاند (نتيجه كاهش نظارت بانك مركزي
در بانكها و بحران پولي امروز در كش��ور است)  .سوم
زيرس��اختهاي فني و يكپارچهاي كه نياز زيربنايي
قوانين ناظر بر پولشويي است ،در كشور بطور كامل
فراهم نش��ده بود و بخشهايي كه بر عهده بانكهاي
خصوصي بوده است بنا به داليل قبلي به كندي فراهم
يا آمادهسازي شده است.
اما اگر ايران استانداردهاي الزم براي پيوستن بهFATF
را بپذيرد ،سيس��تم بانكي به خ��ودي خود مجبور به
تسريع در اجراي قوانين پولشويي خواهد شد زيرا هر
بانكيكهنتواندايناستانداردهارااجراييكندبهخودي
خود از تبادالت مالي خارجي محروم و مشتريان خود

را از دست ميدهد.
 -6پيوستن به  FATFبه معني اعتماد به اروپا و
امريكاست؟
بحث برجام و  FATFاز هم جداس��ت ،برجام توافقي
بين ايران و  5+1اس��ت كه خروج امريكا توسط همه
كش��ورهاي دنيا مورد انتقاد قرار گرفت ،اما  FATFدر
واقعشبكهايمتشكلاز 204صالحيتقضاييمستقل
ازجمله برخي سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي كه
استانداردهايي را بين خود وضع كردهاند و از كشورهاي
ديگر درخواست ميكنند كه در صورت عالقهمندي به
برقراري روابط عادي بانكي و مالي با اعضاي اين شبكه
بايد استانداردهاي مورد توافق اين گروه را بپذيرند .در
حال حاضر حتي عراق و سوريه نيز درحال پيوستن به
اينپيمانهستندوحضورايراندرآنبهمعنيپذيرش
يا عدم پذيرش وعدههاي امريكا و اروپا نيس��ت و تنها
بهانه طرف اروپايي را ب��راي انجام مبادالت بانكي را از
آنها خواهد گرفت.

برش

بيش�ترين تاكيد ب�ر لزوم عاديس�ازي
وضعي�ت كش�ورمان با اي�ن نهاد از س�وي
كش�ورهاي غيرغرب�ي و همس�ايگان و
طرفهايعمدهتجاريكشورمانبودهاست
كه بارها به صراحت نام برده شدهاند از جمله
دو ش�ريك عمده تجاري چين و روس�يه در
ديدارها در س�طوح مختلف بر ضرورت اين
امر تاكيد كردهاند .رف�ع نواقص فني مطابق
با اس�تانداردهاي  FATFبهانههاي فني را از
طرفهاي تجاري كشورمان ميگيرد و البته
بهانهازبانكهايغربيهمگرفتهميشودولي
درصورتانجامتبادالتباكشورهايهمسايه
وغيرغربيهمكاريبانكهاياروپاييديگر
ازدرجهاهميتباالييبرخوردارنخواهدبود
 -7آيا اجراي قوانين  FATFامنيت كش�ور را به
خطر مياندازد؟
اراي��ه اطالعات از س��وي سيس��تم بانكي براس��اس
اس��تانداردهاي  FATFبه طرفه��اي خارجي بدون
اجازه نهادهاي ناظر و امنيتي داخلي ممكن نيست و
هيچ شخص يا نهادي حق ارايه اطالعات به طرفهاي
خارجي مگر در م��وارد مبارزه با جرايم مالي و با مجوز
نهادهاي نظارتي مطاب��ق قانون ندارد .مركز اطالعات
مالي كه از  10س��ال پيش در كشور فعاليت ميكند،
اطالعات مالي را از بانكها و ساير دستگاهها و موسسات
مرتبطجمعآوريكرده،منطبقباقانونتجزيهوتحليل
ك��رده و در صورت احراز ارتكاب ج��رم ،مراتب رابراي
شروع تحقيقات كيفري و صدور حكم به قوه قضاييه
اعالم ميكند .هيچ امكان��ي نه در قوانين قبلي و نه در
قوانين جديد براي انتقال اطالعات كشور به طرفهاي
خارجي خارج از رويههاي قانوني وجود ندارد و نهادهاي
نظارتي بهشدت با هرگونه اهمال برخورد ميكنند.
 -8آيا پس از پيوستن ايران به  FATFعربستان
ميتواند مانع خروج ايران از ليس�ت سياه اين
توافق شود؟
شورايتصميمگيريايننهادمتشكلاز 35دولتعضو
و دو سازمان منطقهاي است .عربستان عضو ناظر اين
نهاد است و در روند تصميمگيري دخالتي ندارد البته
اين به معني تالش نكردن عربستان براي ايجاد مانع
براي ايران نيست ولي تالش اين كشور هم نبايد مانع
تالش ايران براي رفع محدوديتها باشد.

 -9آيا تعريف تروريسم ميتواند در FATFبراي
ايران مشكل ساز باشد؟
تعريف تروريس��م كمابيش در همه كشورها و اسناد
بينالمللي ماهيت مشابهي دارد .تنها گروه كشورهاي
اسالمييكاستثناءدارندوآنكهفعاليتهايمللتحت
استعمار و اشغال خارجي است كه نبايد در زمره اعمال
تروريستي محسوب شود .غير از اين استثناء ،مشكل
جامع��ه بينالمللي امروز بيش��تر در تعيين مصاديق
تروريس��م هست كه هر كشور س��ليقه خود را اعمال
ميكند و به همين دليل كش��ورها فهرستهاي ملي
افراد و سازمانهاي تروريستي مختص به خود را دارند.
امريكاييها با اس��تفاده از نفوذ و قدرت رسانهاي خود
درصددالقايفهرستتروريستيخودبهديگركشورها
هستند .اين امر صرفا براي تامين منافع امريكاست و
نبايد طوري وانمود شود كه تصميمات يكجانبه امريكا
براي همه جنبه الزام آور دارد.هر كشوري محق است
كه شروط خود را براي تعيين مصاديق تروريسم داشته
باشد .كنوانسيون كشورهاي اسالمي در موضوع مقابله
با تروريسم اين شرط را به روشني در متن خود لحاظ
كرده است .در ساير كنوانسيونها هم ايران مانند ساير
كشورها حق ش��رطهاي خود را ملحوظ نموده است.
اين شروط همراه با الحاق به اسناد بينالمللي نزد امين
معاهده توديع ميشوند و در روابط بين اطراف معاهده
الزم االتباع است.
 -10آيا دولت با پذيرش  FATFقانون اساسي را
زير پا گذاشته اس�ت؟ (به مواد  77و  125قانون
اساسياستنادميشود)
برنامه اقدام ايران مانند همه كش��ورهايي كه برنامه
اقدام ذيل اين نهاد داش��ته و دارن��د ،مجموعهاي از
تدابير اجرايي براي رفع كاس��تيهاي فني از جمله
آموزش پرسنل و تقويت مركز اطالعات مالي است.
دولت جمهوري اس�لامي ايران خ��ود را ذيل قانون
اساس��ي كش��ور به اين برنامه متعهد كرده اس��ت.
بخش مهم اين برنامه اقدام ،اصالح دو قانون مبارزه
با پولش��ويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم است
كه كامال در حيطه اختيارات قوه مقننه است و دولت
در اين خصوص جز تهيه و ارايه اليحه پيش��نهادي
به مجلس شوراي اسالمي منطبق با نيازهاي كشور،
مسووليت ديگري نداشته است .اين رويه ارايه تعهد
براي اجراي برنامه اقدام در مورد همه دولتها صادق
است .همچنين در مورد كشورمان هماهنگيهاي
الزم بين قواي كشور از طريق نهادهاي عالي نظارتي
مستمرا در جريان بوده است.
 FATF-11مانع تبادالت نهادهاي امنيتي كشور
است؟
مجموعه تدابي��ر نظارتي بر اس��اس قوانين داخلي و
منطبق با اس��تانداردهاي بينالملل��ي اجرايي عليه
مجرمي��ن مالي اعم��ال ميش��ود و در اين خصوص
هيچگون��ه محدوديتي ب��ر هيچ فرد و نه��اد دولتي و
حكومتي اعمال نشده و نخواهد شد.
 -12پيوس�تن ب�ه  FATFمانع كمك اي�ران به
حزباهلل و نيروهاي مقاومت سوريه ميشود؟
دولت سوريه خود برنامه اقدام مرتبط با كشور خود را
به صورت كامل اجرا كرده اس��ت .عراق هم در تيرماه
گذش��ته پس از اجراي كامل مفاد برنامه اقدام توصيه
شده از س��وي  ،FATFروابط خود را با اين نهاد عادي
كرد.همانگونهكهمكررتوضيحدادهشد،فهرستملي
تروريسم هر كشور منطبق با معيارهاي هر دولتي تهيه
شده و فهرست اجماعي ملل متحد تنها شامل افراد و
جريانهايتروريستيوابستهباطالبان،القاعدهوداعش

است .برچسب تروريستي به هر گروه ديگري اقدامي
يكجانبه و براي دولتهاي ديگر بالاعتبار است .ضمن
اينكهدامنزدنبهاينكهجريانهايمقاومتدرشمول
تروريسم قرار دارند اقدام بخردانهاي نيست.
 -13آيا ايران براي پيوستن به FATFمجبور به
پذيرش ش�رايط محرمانه چهار صفحهاي شده
كه به ايران ديكته كرده اند؟
گروه ويژه اقدام مالي ،معيارهاي ارزيابي يكساني براي
همه كشورها دارد و اين معيارها را در مورد دولتهايي
كهقصدهمكاريبراياجراياستانداردهايآنرادارند،
اعمال ميكند .در ارزيابي از وضعيت كشورها مجموعه
نقاط ضعف قانوني و اجرايي و كاستيهاي موجود در
قالب برنامه اقدام به كشور مربوطه اعالم ميشود.
بدلي��ل اينكه وضعيت هر كش��وري متفاوت اس��ت،
برنامهه��اي اقدام ه��م منطبق ب��ا ارزيابيهاي فني،
تفاوتهايي باهم دارند .ليكن ماهيت همه برنامههاي
اقدام ،جرم انگاري پولشويي و تامين مالي تروريسم و
اطمينان از وجود بسترهاي قانوني در هر كشور براي
مقابله با اين جرايم است.
 -14با وجود تحريمه�اي ثانويه خروج ايران از
ليست سياه FATFبيفايده است؟
تحريمه��اي يك جانب��ه امري��كا بخ��ش مهمي از
محدوديته��ا عليه نظ��ام بانكي و مالي را تش��كيل
ميدهد .اما فقدان تعامل ايران با گروه ويژه اقدام مالي
به معناي بستن همه منافذ تعامل با دولتهايي است
كه تحريمهاي امريكا را رعايت نميكنند .تحريمهاي
امريكا ممكن است دچار ش��دت يا افول شوند ليكن
محدوديتهايناشياز FATFبصورتاصوليو فراگير
تا زمان عادي شدن روابط كشورمان با اين نهاد ،پابرجا
خواهد بود.
مضافااينكهباتوجهبهتالشهايبسيارسنگينامريكا،
رژيم صهيونيستي و عربستان براي جلوگيري از عادي
شدن وضعيت كشورمان با اين نهاد ،كامال محرز است
كهآنهاوضعيتجاريرابهترينابزارمقابلهباكشورمان
ميدانند و اين موضوع مكم��ل تحريمهاي يكجانبه
امريكاست.هرگونهتاخيردراجرايكاملبرنامهاقدامبه
منزله مساعدتبهدشمنانبرايايجادمحدوديتهاي
بيشتراست.
 -15آيا با پذيرش  FATFايران ملزم به همكاري
قضايي با امريكا و مس�ترد شدن محكومين (از
اتباع ايراني) خواهد بود؟
بحث اس��ترداد مجرمين يك موضوع حقوقي بسيار
حس��اس براي همه كشورها است .جمهوري اسالمي
ايرانمطابقهيچقانونداخليوسندبينالملليملزمبه
مستردكردناتباعخويشبهكشورهايديگرنيست.در
اين زمينه حتي كوچكترين ابهامي براي دستگاههاي
تصميمگير در اين خصوص به ويژه قوه قضاييه وجود
ندارد .هر اظهارنظري در اين خصوص حاكي از دانش
بسيار اندك از مباني اوليه حقوقي و قانوني كشور است.
 -16با پذيرش  FATFبانكه�اي غربي با ايران
همكاريخواهندكرد؟
بيش��ترين تاكي��د بر ل��زوم عاديس��ازي وضعيت
كشورمان با اين نهاد از سوي كشورهاي غيرغربي و
همسايگان و طرفهاي عمده تجاري كشورمان بوده
اس��ت كه بارها به صراحت نام برده شدهاند از جمله
دو ش��ريك عمده تجاري چين و روسيه در ديدارها
در سطوح مختلف بر ضرورت اين امر تاكيد كردهاند.
رفع نواق��ص فني مطابق با اس��تانداردهاي FATF
بهانههاي فن��ي را از طرفهاي تجاري كش��ورمان
ميگيرد و البت��ه بهانه از بانكهاي غربي هم گرفته
ميشود ولي در صورت انجام تبادالت با كشورهاي
همسايه و غيرغربي همكاري بانكهاي اروپايي ديگر
از درجه اهميت بااليي برخوردار نخواهد بود.
 -17پذي�رش  FATFمان�ع دور زدن تحريمها
توسط ايران ميشود؟
دور زدن تحريمه��ا ،ف��روش نف��ت ،تحصيل منابع
درآمدي نفت ،تس��هيل تجارت كش��ورمان با ساير
كش��ورها و تامين بودجه س��االنه دول��ت بر عهده
دولت است و مطمئنا دولت چنين ارادهاي ندارد كه
روشهاي رسيدن به اين اهداف را مختل نمايد .هيچ
يك از اقدامات مندرج در برنامه اقدام كشورمان به
اهداف دولت در اين زمينه خدشهاي وارد نميكند.
ضمن اينكه برخي روشهاي پيشنهادي بينالمللي
با همكاري دولته��اي ديگر ،تنها با عادي ش��دن
وضعيت ايران نزد  FATFقابل اجرا شدن است .در
س��الهاي اخير دولتهاي تحت تحريمي همچون
روسيه ،كوبا ،ونزوئال و سوريه برنامه اقدام خود را اجرا
كردهاند و وضعيت آنها نزد اين نهاد عادي شده است.
 -18براي عضوي�ت  FATFاطالعات صرافيها
بايد گزارش شود؟
اين موضوع همچنان ك��ه در اطالعيه چهارم مهرماه
وزارت اقتصاد آمده ،كذب محض است .اطالعات هيچ
صرافي به هيچ طرفي داده نش��ده و اصوال اين موضوع
در برنامه اقدام FATFجايي ندارد .تكرار اين اتهام قابل
پيگرد قانوني است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ارتباط سازوکار مالی اروپا با  FATFدر دو کمیسیون مجمع بررسی شد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام از بررسی ارتباط
 FATFبا س��از و کار مالی اروپا در جلسه مشترک روز سه
شنبه  2کمیس��یون امنیتی و قضایی مجمع تشخیص
مصلحت نظام خبر داد و گفت که این بحث به جلسه روز
شنبهآیندهمجمعدربارهالیحهپالرموکمکمیکند.
غالمرضامصباحیمقدمروزگذشتهدرگفتوگوباخبرنگار
سیاسی ایرنا با اشاره به این که شنبه آینده جلسه مجمع
تش��خیص مصلحت نظام با موضوع بررسی کنوانسیون

مبارزهباجرایمسازمانیافتهفراملیموسومبهپالرموبرگزار
خواهد ش��د ،افزود :در جلسه روز سه شنبه به این نتیجه
رسیدیمکههیچگونهارتباطیبینلوایحمرتبطبا FATFبا
ساز وکار مالی اروپا وجودندارد.
ویبابیاناینکهموضوعاتمنطقهمربوطبهماوکشورهای
منطقه می شود ،تاکید کرد :اروپایی ها باید تعهدات خود
را نس��بت به برجام عمل کنند ،نه این که برای جمهوری
اسالمی ایران ش��روط جدید تعیین کنند .هم اکنون دو

الیحه پالرمو و CFTروی میز مجمع تشخیص مصلحت
نظام قرار دارد و قرار است اعضای این مجمع در خصوص
اینلوایحتصمیمگیریکنند.کنوانسیونمللمتحدعلیه
جرایمسازمانیافتهفراملیازمعاهدههایچندجانبهمورد
حمایتسازمانمللمتحداستکهدر 15نوامبر 2000با
قطعنامهمجمععمومیاینسازمانبهتصویبرسید.طرح
کنوانسیونیاینمعاهدهدردسامبر2000درپالرمویایتالیا
برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای  147دولت

از جمله ایران رس��ید به همین دلیل به این کنوانسیون،
کنوانسیون پالرمو نیز گفته میشود .کنوانسیون پالرمو
دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری،
س��رکوب و مجازات قاچاق اش��خاص مخصوص��اً زنان و
کودکان ،پروتکل علیه قاچ��اق مهاجران از طریق زمین،
دریا و هوا وپروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات
استکهدفترمقابلهباموادمخدروجرمسازمانمللمتحد
به عنوان عهدهدار این کنوانسیون و پروتکلهای آن عمل

میکند .دولتبرایپیوستنبهاینکنوانسیونکهازلوایح
چهارگانهمرتبطبا FATFاست،الیحهایراتقدیممجلس
شورای اسالمی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با
توجهبهعدمتطابقترجمهبامتناصلی،درسال 96مورد
ایرادشوراینگهبانقرارگرفتودر 20خرداد 97باردیگر
درمجلسبررسیونمایندگانبا 136رأیموافق 89،رأی
مخالف و 11رای ممتنع از مجموع 256نماینده حاضر با
اصالحآنموافقتکردند.

حمل و نقل
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«تعادل» آثار احتمالي كانال مالي اروپا بر صنعت هوايي را بررسي ميكند

گرهگشاييجزئي ازتحريمهاي هوايي با«اينستكس»
گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|
همگام با خروج اياالت متحده امريكا از برجام
در تاريخ  ۱۸ارديبهشت سال جاري ،دو مهلت
از س�وي ايران به اروپاييها داده شد تا توافق
هس�تهاي موس�وم به برج�ام را حف�ظ كنند،
نخس�تين مهلت ۱۸ ،تير  ۹۷يعني  ۶۰روز پس
از خروج امري�كا از برجام بود ك�ه اروپا در اين
مدت اقدامي براي حفظ برجام و تضمين منافع
انجام نداد.
دومين مهلت ۱۳ ،آب�ان  ۹۷و همزمان با اعمال
تحريمه�اي نفتي و بانكي امري�كا عليه مردم
ايران بود كه موع�د اين تاريخ هم رس�يد ،اما
باز اروپاييها ب�راي تضمين منافع ايران گامي
برنداش�تند ت�ا اينك�ه اواخر هفته گذش�ته،
خبرهاي�ي درب�اره آغ�از ب�ه كار INSTEX
(Instrument in Support of Trade
 )Exchangesمطرح شد.
اينس�تكس ي�ا  INSTEXبه كس�ب وكارهاي
اروپايي امكان ميدهد تا بدون تحريم ش�دن
توسط امريكا به روابط تجاري خود با ايران ادامه
دهند ،اما س�وال اين اس�ت كه اين كانال مالي
چه كمكي به حل مشكالت تحريمهاي امريكا
ميكند ،يك�ي از حوزههايي كه بي�ش از همه
تحت تاثير تحريمهاي اياالت متحده قراردارد،
حوزه هوايي اس�ت ،اين حوزه پس از تحريمها
با  4مش�كل اساسي روبرو ش�د كه عبارتند از
تأمين قطعات هواپيما ،خريد هواپيما ،مشكل
سوخت رساني و تحريم پرواز برخي ايرالينها
در فرودگاههاي اروپايي.
اما اجراي  INSTEXچه تاثي�ري در حل اين 4
مشكل اساس�ي دارد؟ درباره مشكل نخست
يعني تأمين قطع�ات هواپيما ،با توجه به اينكه
اين قطعات اغلب توسط شركتهاي امريكايي
ساخته ميش�ود نميتوان انتظار داشت كه با
اجراي سازوكار مالي اروپا و ايران ،شاهد فروش
قطعات و تجهيزات به ايران باشيم چون فروش
آنها به ايران ،نيازمند مجوز اوفك است.
درب�اره ف�روش هواپيماي ن�و ه�م نميتوان
ب�ه اج�راي  INSTEXدل خ�وش ك�رد ،چون
هواپيماهايي مانند بويينگ ،ايرباس و  ...بيش
از  10درصد قطعات خود را توس�ط شركتهاي
امريكايي تأمين ميكنند و باز هم اين سازوكار
مالي در اين زمينه نميتواند موثر باش�د ،چون
خريد هواپيما نياز به مجوز اوفك دارد و با توجه
ب�ه اينكه صنع�ت هوايي ايران توس�ط اياالت
متحده امريكا تحريم است نميتوان در انتظار
بهبودي در اين زمينه بود.
در بحث سوخت رساني به هواپيماهاي ايراني،
اميد به بهبود ش�رايط با اجراي اين س�ازوكار
مال�ي وج�ود دارد ،البت�ه ش�ركتهاي بزرگ
س�وخت رس�ان مانند توتال به دليل مبادالت
مالي با امريكا حتي با اجراي اين سازوكار مالي
هم ريس�ك همكاري با ايران را نميپذيرند اما
اين احتمال وجود دارد كه شركتهاي كوچك
سوخت رسان كه مبادله مالي با اياالت متحده
ندارند ،براي س�وخت رس�اني به هواپيماهاي
ايراني پيشقدم شوند.
آخرين مشكلي كه صنعت هوايي ايران پس از
اعمال تحريمهاي امريكا با آن دست و پنجه نرم
ميكند ،تحريم پرواز تع�دادي از ايرالينهاي
ايرانيدرفرودگاههايبرخيكشورهاياروپايي
است كه با توجه به اينكه اين تحريمها ناشي از
نگراني درباره درگيرشدن با تحريمهاي ثانويه
امريكا است بنابراين بازشدن كانال مالي ايران
و اروپا نميتواند كمكي به حل اين مشكل كند.
درواقع اجراي سازوكار مالي ايران و اروپا شايد
بتواند در زمينه سوخت رساني به هواپيماهاي
ايراني در فرودگاههاي اروپايي راهگشا باشد اما
در زمينه تأمين قطعات ،خريد هواپيما و تحريم
پرواز برخي ايرالينها در فرودگاههاي اروپايي
اثرگذار نيست .در اين ميان ،برخي كارشناسان
معتقدند كه اجراي س�ازوكار مالي ميان اروپا و
ايران اگرچه در حل مش�كالت اساسي صنعت
هوايي ايران پس از اعم�ال تحريمهاي امريكا
موثر نيست اما در تسهيل تبادالت مالي مربوط
بهخدماتفرودگاهي،هزينهناوبري،جابهجايي
مس�افر و بازاريابي بين ايرالينه�اي ايراني و
اروپايي موثر است.
نكتهديگريكهنبايددراينزمينهناديدهگرفته
شود اين اس�ت كه فارغ از اينكه مكانيزم مالي
ايران و اروپا چقدر ميتواند اثرگذار باشد بحث
بر س�ر اين اس�ت كه اجراي اين مكانيزم مالي
وابسته به پذيرش  FATFاز سوي ايران است و
تا زماني كه ايران آن را نپذيرد اجراي اين كانال
مالي امكان پذير نيست.
حل مشكل سوخت رساني
به هواپيماهاي ايراني
مقصود اسعدي س��اماني ،دبير انجمن شركتهاي
هواپيماي��ي معتقد اس��ت ك��ه اج��راي INSTEX
نميتواند ،مش��كل اصلي تحريمهاي اعمال شده از
س��وي امريكا عليه صنعت هوايي ايران را حل كند و
فقط تبادالت مالي را تسهيل ميكند ،او در گفتوگو
با تعادل ميگويد :با توجه به اينكه راهاندازي مكانيزم
مالي اروپا براي همكاري با ايران وابس��ته به پذيرش
 FATFاز س��وي ايران اس��ت و ايران هنوز  FATFرا
نپذيرفته است نميتوان چندان به اجراي اين مكانيزم
مالي اميدوار بود.
اس��عدي س��اماني ميافزايد :جدا از اينك��ه اجراي

اين س��ازوكار ميتوانند هزينه بهرهگيري از خدمات
فرودگاهي را بپردازند و با مشكل خاصي روبرو نشوند.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي تصريح ميكند:
همچنين هزينه جابهجايي مسافر و هزينه بازاريابي
كه بين شركتهاي هواپيمايي ايراني و اروپايي هم با
اجراي اين سازوكار تسهيل ميشود كه اين موضوع
ش��ايد مهمترين اثر عملياتي ش��دن  INSTEXبر
صنعت هوايي كشورمان باشد.
ابراهيم پور اضافه ميكند :خريد هواپيماهاي دست
دوم هم با توجه به اينكه امريكا سهم باالي 10درصدي
در ساخت اين هواپيماها دارد ،نيازمند دريافت مجوز
اوفك است اما راههايي براي دورزدن تحريمها و خريد
هواپيماتوسطشركتهايواسطهامكانپذيراستكه
در تحريمهاي دوره گذشته هم انجام ميشد و با كمك
يك حساب ارزي ،هزينه خريد هواپيما مبادله ميشد.
به گفته او ،با اجراي سازوكار مالي ايران و اروپا ،بحث
تب��ادل مالي خريد هواپيماي دس��ت دوم تس��هيل
ميشود اما كمكي به حل مشكل خريد هواپيماهاي
مورد نياز ايران نميكند ،چون اين مشكل وابسته به
دريافت مجوز اوفك است و با بازگشايي راههاي تبادل
مالي بين ايران و اروپا حل نميشود.

بازخواني

تحريمهاي اوليه و ثانويه

با توجه ب�ه اينك�ه در اين گ�زارش بارها به
تحريمهاي ثانويه امريكا عليه ايران اش�اره
ش�د ،توضيحي درباره تف�اوت تحريمهاي
اوليه و ثانويه ميتواند به شفافس�ازي اين
گزارش كمك كند.
تحريمهاي اعمالشده ازسوي امريكا عليه
اي�ران را ميتوان به دو گ�روه اوليه و ثانويه
تقسيم كرد .تحريمهاي اوليه مجازاتهايي
است كه بهطور مستقيم شامل ايران ميشود،
يعني تحريمهايي كه امريكا بهطور مستقيم
بر افراد يا شركتهاي ايراني اعمال ميكند
و كليه افراد و شركتهاي امريكايي بايد آن

را رعايت كنند .از تحريمهاي اوليه ميتوان
به تحريم صادرات ،ف�روش و اجاره و انتقال
هواپيماه�اي مس�افربري و اراي�ه خدمات
مرتبط با آن به ايران اش�اره ك�رد كه دولت
امريكا با اجراي برجام ،آن را تعليق كرد.
در تحريم ثانوي�ه ،مجازاتها ميتواند افراد
حقيقي و حقوقي ساير كش�ورها را نيز كه با
افراد يا شركتهاي ايراني تحريمشده مبادله
داشتهاند ،شامل ش�ود بنابراين آنها هم بايد
بهمنظور جلوگيري از تحريم ازسوي امريكا،
از مبادله با افراد و ش�ركتهاي ايراني تحت
تحريم ،اجتناب كنن�د و در غير اين صورت،

 INSTEXهنوز مشخص نيست ،موضوع ديگر اين
است كه ايران با شركتهاي بزرگ اروپايي همكاري
ميكند در حالي ك��ه اين مكانيزم مال��ي مربوط به
شركتهاي كوچك صنعت هوايي است.
او ادام��ه ميدهد :ايرالينها از اجراي اين س��ازو كار
مالي بين اي��ران و اروپا حتي اگر محدود به همكاري
با ش��ركتهاي كوچك اروپايي هم باش��د ،استقبال
ميكند اما به نظر نميرسد كه اجراي اين ساز و كار،
كمكي به حل تحريمهاي صنعت هوايي ايران كند.
به گفته دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي ،بايد روند
اجراي اين سازوكار مالي مورد بررسي قرار گيرد ،در
گام اول قرار است فقط درباره واردات غذا و دارو اجرايي
شود و بايد ببينيم كه در اين مرحله چگونه عملياتي
ميشود و پايبنديها به سازوكار چقدر است و سپس
درباره مراحل بعدي اظهارنظر كرد.

مجوز اوفك (وزارت خزانه داري امريكا) است.اسعدي
س��اماني تصريح ميكند :در زمينه مشكل سوخت
رساني به ايرالينهاي ايراني كه پس از اعمال فاز دوم
تحريمه��اي امريكا عليه ايران آغاز ش��د INSTEX
ميتواند تاحدودي موثر باش��د درواقع شركتهاي
كوچ��ك س��وخت رس��ان اروپاي��ي كه مب��ادالت
مالي با امري��كا ندارند ،با اجراي اين س��ازوكارمالي
ميتوانن��د ب��ه هواپيم��اي ايراني ،سوخترس��اني
كنند.گفتني اس��ت ش��ركت بزرگ توت��ال كه كار
سوخترس��اني به هواپيماها در فرودگاه بينالمللي
بي��روت را برعه��ده دارد پ��س از آغ��از تحريمهاي
امريكا عليه ايران اعالم ك��رد كه به مفاد تحريمهاي
سازمان ملل ،اتحاديه اروپا يا امريكا پايبند است و از
ميان تحريمهايي كه اين ش��ركت به آن پايبند است
خودداري از سوخت رساني به هواپيماهاي ايراني در
فرودگاه بيروت است.

هوشنگ شهبازي:
مديرعام�ل ش�ركت هواپيماي�ي جمهوري
اسالميايراندراظهاراتياعالمكردهاندكهاز
طريقاسپياي()SPAاقدامبهخريدهواپيما
ميكنند ،اس پياي يك روش مديريتي براي
خريدهواپيماباافزايشتبادالتباشركتهاي
هواپيمايي و همكاري ياتا و ايكائو است كه به
نظر نميرسد كه با اجراي اينستكس بتوان از
 SPAاستفاده كرد.
اينكانالمالينميتواندبرايخريدهواپيماي
نو موثر باش�د ،زيرا اين كانال مالي بهش�دت
تحت نظارت امريكا است و تمام هواپيماهاي
س�اخت ش�ركتهاي اروپايي هم  10درصد
قطعاتشان امريكايي است و براي فروش آنها
نيازمند مجوز اوفك هستيم كه اين امكان با
توجهبهتحريمهاياعمالشدهازسويامريكا
وجود ندارد.
اروپا تلاش دارد ،براي حفظ برج�ام با ايران
هم�كاري كند اما اين هم�كاري بيش از همه
سياس�ي اس�ت تا اقتص�ادي ،ضم�ن اينكه
مديريت ش�ركتهاي بزرگ سوخترساني
هواپيم�ادر اروپا در اختيار دولتها نيس�ت
و دردس�ت ش�ركتهاي خصوصي است كه
تعامالت گستردهاي با امريكا دارند

مشكل اصلي؛ تأمين قطعات هواپيما
محمدرض��ا ابراهي��م پور ،كارش��ناس ارش��د حوزه
هوايي هم مانند دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي
معتقد است كه اجراي  INSTEXنميتواند اثري بر
تحريمهاي صنعت هوايي ايران داش��ته باشد ،او در
گفتوگو با تعادل ميگويد :مهمترين مشكل صنعت
هوايي پس از اعمال تحريمه��اي امريكا عليه ايران،
تأمين قطعات هواپيماس��ت كه اين مشكل با ايجاد
س��ازوكار مالي بين ايران و اروپا حل نميشود چون
بيش از اينكه بحث تأمين منابع مالي مطرح باش��د،
مش��كل در اين اس��ت كه اغلب قطعات و تجهيزات
صنعت هوانوردي امريكايي هستند يا امريكا سهمي
باالي  10درصد در ساخت آنها دارد.
ابراهيم پور ميافزايد :براس��اس قواني��ن اگر امريكا
سهمي باالي  10درصد در ساخت تجهيزات و قطعات
هواپيما داشته باشد ،شركتهايي كه اقدام به فروش
قطعات ميكنند بايد مجوز اوفك را دريافت كنند كه
چون ايران توس��ط امريكا تحريم شده است ،اوفك
مجوز فروش اين قطعات را به ايران نميدهد.
او ادام��ه ميدهد :به عن��وان نمونه پي��ش از برجام،
همكاري ايران با شركت لوفتهانزا به عنوان شركتي
فع��ال در بخش نگهداري و تعمير مح��دود بود ،اين
مش��كل با اجراي برجام حل ش��د اما با خروج امريكا
از برجام دوباره ايران براي هم��كاري با لوفتهانزا با
مشكل مواجه شد ،عدم همكاري اين شركت با ايران
مربوط به مشكالت مربوط به انتقال منابع مالي نبود
بلكه مربوط به اعمال تحريمها از سوي امريكا بود كه
اجراي سازوكار مالي جديد بين ايران و اروپا نميتواند
در اين زمينه موثر باشد.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي ،در حل
مشكل سوخت رساني هم به نظر نميرسد كه اجراي
اين سازوكار مالي نقش پررنگي ايفا كند در تحريمهاي
دوره قبل ،خلبانها به صورت نقدي هزينه سوخت را
به شركتهاي سوخت رسان ميپرداختند اما مساله
اين است كه در دوره جديد ،س��وخت رساني هم به
ايرالينهاي ايراني در ليست تحريمها قرار گرفته است
و بحث فقط محدود به نقل و انتقال منابع مالي نيست
كه با پرداخت نقدي يا اجراي اين سازوكار مالي بتوان
اميدي به حل اين مشكل داشت.
ابراهيم پور اضافه ميكن��د :درحال حاضر راهكاري

برش

اس��عدي س��اماني اظهار ميكند :بحث تحريمهاي
اعمال ش��ده در صنعت هوايي مربوط به تحريمهاي
امريكا اس��ت و س��ازوكار مالي همكاري اروپا با ايران
نميتواند در كاه��ش يا بياثرك��ردن اين تحريمها
نقشي ايفا كند.
او بيان ميكند :اغلب قطعات و تجهيزات هواپيمايي
بايد از طريق ش��ركتهاي امريكايي تأمين شود كه
اجراي سازوكار مالي اروپا و ايران نميتواند تاثيري بر
اين موضوع داشته باشد.
دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي با اشاره به بيتاثير
بودن اجراي INSTEXبر تحريمهاي امريكا ميگويد:
البته برخي قطعات و تجهيزات هم از ش��ركتهاي
اروپايي مانند ايرباس و بويينگ و ...تأمين ميش��وند
اما با توجه به اينكه حداقل  10درصد اين قطعات هم
امريكايي است فروش اين قطعات و تجهيزات نيازمند

ب�ا مجازاته�اي مختل�ف روب�هرو خواهند
شد.دليل اصلي خروج شركتهاي هواپيمايي
هم از ايران ،ترس از تحريمهاي ثانوي امريكا
اس�ت كه ش�ركتهاي غيرامريكايي طرف
حساب ايران را هم در صورت رعايت نكردن
تحريمهاي اي�االت متحده مجازات ميكند.
پ�س از اجرايي ش�دن توافق هس�تهاي در
س�ال  ،94امريكا تحريمهاي هستهاي عليه
ايران را لغو نكرد؛ بلكه براس�اس توافقنامه
برج�ام ،برخ�ي تحريمه�اي اولي�ه و تم�ام
تحريمهاي ثانوي مرتبط با برنامه هس�تهاي
تعليق شد.
براي حل اين مشكل وجود دارد و آن هم اين است كه
هواپيما در ايران سوخت الزم براي رفت و برگشت را
ذخيره كند كه اين اقدام هم مشكالت ديگري در بحث
امنيت پرواز ايجاد ميكن��د اما راهكار ديگري پيش
روي صنعت هوانوردي وجود ندارد.
او بيان ميكند :در تحريمهاي گذشته مشكل تأمين
سوخت مربوط به مسائل مالي و چگونگي نقل و انتقال
هزينه س��وخت بود اما در دوره جدي��د تحريمهاي
امريكا عليه ايران ،شركتهاي سوخت رسان به دليل
همكاري و مبادالت اقتصادي با امريكا و از ترس اعمال
تحريمهاي ثانويه اياالت متحده ،با ايرالينهاي ايراني
همراهي نميكنند و از سوخت رساني به هواپيماهاي
كشورمان سرباز ميزنند.
اين كارشناس ارشد ش��ركتهاي هواپيمايي اظهار
ميكند :البته برخي ش��ركتهاي كوچك س��وخت

برش

محمدرضا ابراهيم پور:
اج�راي اين س�ازوكار مال�ي نميتواند اثري
برتأمينقطعات،خريدهواپيماوتحريمپرواز
برخي ايرالينه�ا در فرودگاهه�اي اروپايي
داشته باشد اما بر سوخت رساني تاحدودي
موثر اس�ت البت�ه در تبادالت ش�ركتهاي
هواپيمايي ايراني و اروپايي موثر است.
اين سازوكار ميتواند بر حل مشكل تبادالت
مالي مربوط به خدم�ات فرودگاهي و هزينه
ناوبريموثرباشدوايرالينهايايرانيازطريق
اين س�ازوكار ميتوانند هزينه بهرهگيري از
خدم�ات فرودگاهي را بپردازند و با مش�كل
خاصيروبرونشوند.
مقصود اسعدي ساماني:
بح�ث تحريمهاي اعمال ش�ده در صنعت
هوايي مربوط به تحريمهاي امريكا اس�ت
و س�ازوكار مالي هم�كاري اروپا ب�ا ايران
نميتوان�د در كاهش يا ب�ياثركردن اين
تحريمهانقشيايفاكند.
اغلبقطعاتوتجهيزاتهواپيماييبايداز
طريقشركتهايامريكاييتأمينشودكه
اجراي سازوكار مالي اروپا و ايران نميتواند
تاثيري بر اين موضوع داشته باشد
رس��ان كه ب��ا امريكا هم��كاري اقتص��ادي ندارند با
اجراي اين س��ازوكار مالي ميتوانند به هواپيماهاي
ايراني س��وخت رس��اني كنند اما شركتهاي بزرگ
به دليل نگراني از اعمال تحريمها ،حتي با راهاندازي
اين س��ازوكار ،اق��دام به هم��كاري ب��ا ايرالينهاي
ايران��ي نميكنند.ابراهيم پور با اش��اره ب��ه اينكه اثر
 INSTEXبر صنعت هوايي كش��ور كم رنگ خواهد
بود ،ميگويد :اجراي اين سازوكار مالي نميتواند اثري
برتأمين قطعات ،خريد هواپيما و تحريم پرواز برخي
ايرالينها در فرودگاههاي اروپايي داشته باشد اما بر
سوخترساني تاحدودي موثر است ،البته در تبادالت
شركتهاي هواپيمايي ايراني و اروپايي موثر است.
او ادامه ميدهد :اين سازوكار ميتواند بر حل مشكل
تبادالت مالي مربوط به خدمات فرودگاهي و هزينه
ناوب��ري موثر باش��د و ايرالينهاي ايران��ي از طريق

امكان خريد هواپيماي نو وجود ندارد
هوشنگ شهبازي ،كاپيتان باسابقه كشورمان با انتقاد
از فرصت س��وزي مس��ووالن صنعت هوان��وردي در
فرصت برجام ،به تاثيركم رنگ اجراي  INSTEXبر
تحريمهاي اعمال شده از سوي امريكا اشاره ميكند
و به تعادل ميگويد :براساس اينستكس ،كانالي مالي
بين ايران و اروپا راهاندازي ميشود تا تاثير تحريمهاي
امريكا عليه ايران كم رنگ شود.
ش��هبازي ميافزايد :با اجراي اينستكس ،مثال ايران
نفت به ايتاليا ميفروش��د و در قبال آن كاالهايي را از
آلمان خريداري ميكند ،درواقع پول نفت از طريق اين
تبادل مالي به آلمان انتقال مييابد.او ادامه ميدهد:
اجراي اينستكس بيش از همه براي واردات غذا و دارو
و كمكهاي بشردوستانه است و اگر در اين گام موفق
بود به ساير كاالهاي تحريم شده از سوي امريكا تعميم
داده ميشود.به گفته اين كاپيتان باسابقه كشورمان،
به نظر ميرس��د ك��ه اروپا با اجراي اي��ن كانال مالي
ميخواهد اساسيترين نيازهاي ايران را تأمين كند
و ايران را دربرجام حفظ كند.شهبازي اظهار ميكند:
اين كانال مالي نميتواند براي خريد هواپيماي نو موثر
باشد ،زيرا اين كانال مالي بهشدت تحت نظارت امريكا
است و تمام هواپيماهاي ساخت شركتهاي اروپايي
هم  10درصد قطعاتشان امريكايي است و براي فروش
آنها نيازمند مجوز اوفك هستيم كه اين امكان با توجه
به تحريمهاي اعمال شده از سوي امريكا وجود ندارد.
او بيان ميكند :البته مديرعامل ش��ركت هواپيمايي
جمهوري اس�لامي ايران در اظهاراتي اعالم كرد ه كه
از طريق اس پي اي ( )SPAاق��دام به خريد هواپيما
ميكنند ،اس پياي يك روش مديريتي براي خريد
هواپيما با افزايش تبادالت با شركتهاي هواپيمايي و
همكاري ياتا و ايكائو است كه به نظر نميرسد با اجراي
اينستكس بتوان از  SPAاستفاده كرد.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي معتقد است :با
توج��ه به اينك��ه در زمان اج��راي برج��ام كه مجوز
خزانهداري امريكا را هم داشتيم نتوانستيم در زمينه
خريد هواپيما موفق عمل كنيم به نظر نميرسد كه با
توجه به فشارهاي وارده از سوي اياالت متحده امريكا
بتوانيم هواپيماي نو خريداري كنيم.
شهبازي درباره تأمين س��وخت اظهار ميكند :اروپا
تالش دارد ،براي حفظ برجام با ايران همكاري كند اما
اين همكاري بيش از همه سياسي است تا اقتصادي،
ضمناينكهمديريتشركتهايبزرگسوخترساني
هواپيمادر اروپا در اختيار دولتها نيس��ت و دردست
شركتهاي خصوصي است كه تعامالت گستردهاي
ب��ا امريكا دارن��د.او اضافه ميكند :با توج��ه به اينكه
ش��ركتهاي خصوصي  90درصد سوخترس��اني
هواپيما در اروپا را برعهده دارند و اين ش��ركتها هم
تعامالت گس��تردهاي با امريكا دارند بنابراين به نظر
نميرس��د كه با اجراي اين س��ازوكار مال��ي اقدام به
همكاري با ايران كنند چون فعاليت آنها با امريكا تحت
تاثير قرار ميگيرد.اين كاپيتان باسابقه بيان ميكند:
منافع اقتصادي ش��ركتهاي سوخترسان اروپايي
درعدم سوخترس��اني به هواپيماهاي ايراني و ادامه
فعاليت با امريكا است و در اين ميان دولتهاي اروپايي
نميتوانند دخالت كنند به عنوان نمونه شركت شل،
توتال و ...حتي با آغاز به كار اين سازوكار مالي هم به
هواپيماهاي ايراني سوخترساني نميكنند.
او ادام��ه ميده��د :البت��ه دربرخ��ي كش��ورها كه
سوخترساني برعهده ش��ركتهاي دولتي است ،با
اجراي اينس��تكس ميتوان اميدوار بود كه مش��كل
سوخترساني به هواپيماهاي ايراني حل شود.
شهبازي درباره تأمين قطعات هواپيمايي با كمك اين
س��ازوكار مالي اظهار ميكند :اين امكان وجود دارد
كه برخي ش��ركتهاي سازنده قطعات كه تحت نظر
دولتهاي اروپايي فعاليت ميكنند بتوانند قطعاتي
را در اختيار ايرالينهاي ايراني قرار دهند اما با توجه
به اينكه اجراي اين سازوكاربهش��دت از سوي امريكا
نظارت ميشود احتمال اين اقدام هم بسيار كم است.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هواي��ي ادامه ميدهد:
اينس��تكس درباره خريد هواپيماهاي دس��ت دوم با
عمر كمتر از  15سال هم نميتواند راهگشا باشد مگر
درباره هواپيماهايي با عمر باالتر از  15س��ال كه اين
هواپيماها هم مش��كلي از ناوگان هوايي ايران را حل
نميكند ضمن اينكه تنها كمك اينستكس تسهيل
مب��ادالت مالي در اين زمينه اس��ت .او بيان ميكند:
خريد هواپيماهاي با سن باال هم تنها هزينهساز است
و براي ارتقاي ناوگان هوايي ايران موثر نيست.

گزارش
آثار سازوكار مالي اروپا
بر صنعت هوايي
همگام با پررنگ ش��دن احتمال اجراي «ساز و كار
حمايت از روابط تجاري» يا  INSTEXميان ايران
و اروپا (كه پيشتر با نام  SPVيا ابزار خاصمنظور)
مطرح ميشد ،بحث بر سر تاثير راهاندازي اين كانال
ماليبر حوزههاي مختلف اقتصاديكشور ،داغ شد.
اين سازوكار مالي كه براي بهرهگيري از مردم ايران
از مزاياي لغو تحريمها و باقي ماندن ايران دربرجام
طراحي شده است ،يك كانال مالي است كه امكان
تجارت ايران و اروپ��ا را در عين تحريمهاي امريكا
فراهمميآورد،اماسوالايناستكهاينكانالمالي
چه تاثيري بر تحريمهاي صنعت هوايي ايران دارد؟
روزنامه تعادل ،براي بررس��ي اي��ن موضوع درگام
نخست نگاهي به س��ازوكار اين كانال مالي دارد و
سپسراهكارهاييبرايمقابلهباتحريمهايصنعت
هوايي ايران ارايه ميدهد.
سازوكارهاي كانال مالي ايران و اروپا
 INSTEXدر واقع يك ابزار خاص منظور است
(يا  )SPVكه بهطور ويژه ب��راي تجارت با ايران
فراهم شده است.
قرار اس��ت به عنوان كانال مال��ي و تجاري براي
صادراتووارداتبينايرانواتحاديهاروپاعملكند.
طبق ساز و كار پيشنهادي اروپا ،شركتي كه از
ايران نفت ميخرد به جاي پرداخت وجه به ايران،
آن را مستقيما يا با واسطه به شركتي كه كاال به
ايران ميفروشد پرداخت خواهد كرد و وجهي به
ايران نخواهد رفت.
همچنين مبادالت در اين مكانيزم بر حسب يورو
خواهد بود و دالر از مبادالت كنار گذاشته ميشود،
به گفته برخي سياستمداران اروپايي ،اين مكانيزم
مشابه سيس��تمي اس��ت كه براي مبادله با اتحاد
جماهيرشوروياستفادهميشد.
اين سيستم پرداخت به كسب وكارهاي اروپايي
امكانميدهدتابدونتحريمشدنتوسطامريكابه
روابط خود با ايران ادامه دهند و حتي با بهرهگيري از
اينمكانيزم،شركتهابرايتبادلماليباايراننيازي
بهسيستمسوئيفتندارند.
اما و اگرهايINSTEX
با وجود اينكه نتايج مثبتي از گشايش كانال مالي
و تجاري ايران و اروپا براي صادرات و واردات متصور
ميشدامابرخيكارشناساناقتصاديمعتقدندكه
در نتيجه تهديدهاي امريكا هدف مكانيس��م ويژه
ممكن است كاهش يافته و تنها به مبادله كاالهاي
كمتر حساس مانند كاالهاي انساني و غذا محدود
شود.بهعبارتديگرممكناست،ايناقداماتكمتر
از آن چيزي باشد كه ايران براي مقابله با آثار ناشي از
تتحريمهايامريكاانتظاردارد.
بازگش 
اين احتمال وجود دارد كه برخي ش��ركتهاي
بزرگ به دليل ترس از تحريمهاي امريكا و از دست
دادن بازار اين كش��ور ،بازار ايران را رها كنند ضمن
اينكه چندي پيش رولف موتس نيش ،سخنگوي
كميته روابط خارجي حزب سوس��يال دموكرات
آلمان گفته بود كه احتمال روي آوردن شركتهاي
بزرگ آلماني به اين سيستم اندك است .اگرچه او،
سازوكارجديدرابرايهمكاريشركتهايكوچك
و متوسط با ايران بسيار مناسب ارزيابي كرد.
اگرچ��ه INSTEXبه ش��ركتهاي اروپايي اين
امكانراميدهدتاقانونپايبندنبودنبهتحريمهاي
امريكا را كه كميسيون اروپا در ماه گذشته تصويب
كرد ،اجرايي كنند اما با اين حال ميزان ايمن بودن
اينسيستممشخصنيست.
گزينهه�اي پي�ش رو براي حل مش�كل
صنعتهوانوردي
با توج��ه به اينك��ه ام��ا و اگرهايي درب��اره اجراي
 INSTEXو همچنين تاثير آن بر صنعت هوانوردي
كشوروجوددارد،بايدراهكارهايديگريبرايمقابله
با تحريمهاي صنعت هوانوردي كشور اجرايي شود؛
در اين ميان ،با توجه به اينكه مشكل اصلي صنعت
هوانورديخريدهواپيماوتأمينقطعاتاستبهحل
اين مشكل پرداخته شده است.پيش از بحث درباره
راهكارهاي پيش روي خري��د هواپيما ،بايد در گام
نخستايرالينهااقدامبهتدويناستراتژيكنند،زيرا
يكي از اساسيترين مشكالت صنعت هوايي كشور
طي سالهاي گذشته ،نبود استراتژي مشخص در
اينحوزهبوده استوهمين موضوع موجب شدهكه
ايرالينها اقدام به خريد انواع متفاوتي از هواپيماها
كنند .درحالي كه در ساير كشورها مدل هواپيماها
براس��اس اهداف و استراتژي ش��ركت هواپيمايي
مشخصميشودوبههميندليلكمتر شاهدتنوع
درتايپهواپيماهادريكشركتهستيم.
اما براي حل مشكل خريد هواپيما ،راهكار نخست
خريد هواپيماهاي دست دوم غربي با عمر باالست
كه ايران در دوره گذش��ته تحريمه��ا هم با خريد
هواپيماازشركتهايواسطهاقدامبهتوسعهناوگان
هوايي خود ميكرد و هماكنون هم اين امكان براي
ايرالينها وجود دارد.
اگرچه گزينههايي مانند خريد هواپيما سوخو هم
پيش روي ايرانيها قرار دارند اما با توجه به آنكه اين
ش��ركت هنوز نتوانسته سهم قطعات امريكايي در
هواپيماهايش را به كمتر از 10درصد برساند ،خريد
ايننوعهواپيمانيازمندگذشتزمانوعملبهوعده
شركت سوخو دارد.
در بخش تأمين قطعات هم يكي از راهكارهايي
كه پي��ش رو قرار دارد ،تعمي��ر قطعات هواپيما
توس��ط متخصصان ايراني است كه براي اجراي
اينراهكاربايدبهتوانوتخصصمهندسانايراني
اعتماد داشت.
راهكار ديگري ك��ه در تأمين قطع��ات هواپيما
ميتواند اثرگذارباشد تبادل قطعات با شركتهاي
سازندهاست،درواقعاگردربخشيازساختهواپيما
مانندساختبدنهخودكفاشويم،ميتوانيمباتبادل
بدنهباشركتهايسازندهقطعات،همكاريكنيم.

اخبار
رونمايي از سيستم ناوبري
واقعيت افزوده گوگل

آس�ين ايج| گوگل يك سيستم هدايت و ناوبري
مبتني بر واقعيت افزوده طراحي كرده كه برگرفته از
امكانات عينك هوشمند اين شركت است .سيستم
مذكور با نقش��ههاي گوگل نيز س��ازگاري دارد و از
آن ميتوان براي مسيريابي استفاده كرد .البته اين
سيستم فعال در مرحله آزمايش��ي قرار دارد وبراي
تعدادمحدوديازكاربرانعرضهشدهاست.سيستم
يادش��ده از دوربين گوش��ي براي يافتن مسير بهره
ميگي��رد و اطالعات مربوط به محيط اط��راف را از
همين طريق در معرض دي��د كاربران قرار ميدهد.
اپليكيشنيكهبههمينمنظورطراحيشدهدادههاي
مربوطبهموقعيتمكانيوهمينطوراطالعاتيرااز
طريقنرمافزارنمايخيابانيگوگلدريافتميكندو
تماميايناطالعاترابهصورتپويانماييدردسترس
عالقهمندانقرارميدهد.

حق امتياز اپل براي استفاده از
مشخصاتبيومتريك

انگجت|بهتازگيحقامتيازاختراعيمتعلقبهاپل
منتشر ش��ده كه طبق آن به فرد اجازه داده ميشود
به وس��يله مش��خصات بيومتريك به خودرويش
دسترس��ي يابد .بازكردن در خودرو با كليد ،روشي
بسيار قديمي است .اگر فرد بخواهد سوار خودروي
شخصياش بشود ميتواند از موبايل به عنوان كليد
خودرو اس��تفاده كند .هيونداي نيز تصميم دارد در
س��ال جاري خودرويي عرضه كند كه با بررسي اثر
انگشت فرد در آن باز ميشود .درهمين راستا به نظر
ميرسد اپل مشغول كار روي سيستمي باشد كه به
فرداجازهميدهدبهوسيلهمشخصاتبيومتريكبه
خودرويش دسترسي يابد .به تازگي يك حق امتياز
اختراعبهنام«سيستموروشهاييبراياحرازهويت
خودرو»منتشرشدهاست.دراينحقامتيازفناوري
توضيح داده شده كه با استفاده از  FaceIDامنيت
خودروتضمينميشود.چنينفناوريمسيررابراي
ايجادحسابهايكاربريجداگانهرويخودروفراهم
ميكند.همچنينميتوانتنظيماتيبرايموسيقي،
وضعيت صندلي و كنترل ه��واي داخل خودرو نيز
تعريف كرد .تمام اين تنظيمات با نزديك شدن فرد
به خودرويش اجرا ميشود .هرچند اين حق امتياز
اختراع چند روز قبل منتشر شده اما در حقيقت در
فوريه ۲۰۱۷ميالديثبتشدهاست.

جلوگيري از هك شدن
با تكنيك احراز هويت جديد

اسپكتروم|فناوريليپاسيااحرازهويتبااسكن
حركات لب ،براي جلوگيري از سوءاستفاده از تلفن
همراه طراحي شده است .همانطور كه در فيلمهاي
جاسوس��ي مش��اهده كردهايم ،هكره��ا ميتوانند
صدا يا اثر انگش��ت ما را به سرقت ببرند و از اطالعات
موجود در تلفن همراه سوءاستفاده كنند .با توجه به
خطر سيستمهاي تشخيص هويت فعلي ،محققان
دانشگاهشانگهايبراياولينبارازسيستمتشخيص
حركاتلببادقت ۹۰درصدرونماييكردند.اساس
عملكرد اين سيستم بر مبناي اثر دوپلر است .اين اثر
كه اولينبار توسط يوهان دوپلر ،فيزيكدان اتريشي
معرفي شد بيانگر تغييرات بس��امد يك موج بر اثر
حركتفرستندهياگيرندهآناست.پلتفرمتشخيصي
فناوريليپاسباالگوريتميادگيريعميقمجهزشده
است .الگوريتم يادگيري عميق ،شاخص دوپلر هر
كاربررابااستفادهازمتغيرهايمعرفيشده،شناسايي
ميكند .محققان به منظور تشخيص عملكرد اين
فن��اوري ،آن را روي چهار تلفن هم��راه پرطرفدار
5 Galaxy Note ،6P، Galaxy S6 Nexus
و  8 Huawei Honorنص��ب كردند و در اختيار
كاربرانقراردادند.

امكان تشخيص چهره
سهبعدي با حسگرهاي جديد

جياسام| كمتر از يك ماه ديگر گوش��ي معرفي
ميشودكهبابهرهگيريازحسگرTimeofFlight
امكان تشخيص چهره سهبعدي پيشرفته را فراهم
ميكند.حسگر ToFبهجاياستفادهازالگوريتمهاي
خاصبرايمحاسبهوپردازشفاصلهميانلنزسلفيو
اشيادرواقعمدتزمانالزمبرايحركتسيگنالهاي
مادون قرمز را از زمان پرتاب شدن تا برخورد به اشيا
و بازگشت به محل اوليهشان رديابي ميكندToF .
نهتنهاازاسكنكردنسهبعديبرايتشخيصچهره
به صورت هوشمند اس��تفاده ميكند بلكه دوربين
سلفي را همچنين به برخي قابليتها و ويژگيهاي
پيش��رفته ديگر هم مجهز ميس��ازد .اين گوشي با
همكاري الج��ي و كمپان��ي  Infineonبه عنوان
پرچمدارتازهبانام ThinQG 8معرفيميشود.
گفتنياستكهاگركمپانياپلدرآيفونهاي2020
خودازدوربين TrueDepthدرپنلپشتياستفاده
كند،احتماالازحسگرهاي ToFبهرهخواهدگرفت.
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دانش و فن

مركز مديريت «افتا» رياست جمهوري هشدار داد

فريب كاربران براي دريافت اطالعات محرمانه

گروه دانش و فن | مرجان محمدي|
فعاليت هكرها طي چند س��ال اخير رشد محسوسي
داشته است،بطوريكه هكرها با استفاده از حفرههاي
امنيتيدرسايتهانهتنهاتوانستهاندازاطالعاتكاربران
سوءاس��تفاده كنند،بلكه با برمال ك��ردن حفرههاي
امنيتي توانستهاند خسارتهاي جبرانناپذيري را به
برخي شركتهاي بزرگ و برندهاي معروف دنيا بزنند،
به عنوان مثال چندي پيش اپليكيشن فيس تايم در
گوشيهاي آيفون مشكل ساز ش��د و شركت اپل در
اطالعيهايازكاربرانخودخواستتارفعحفرهامنيتي،
اپليكيشن فيس تايم را غير فعال كنند .
گفته ميش��ود در همان دقايق اول كه برخي كاربران
آيفون سيس��تم عامل گوش��ي خود را به روز رساني
كردند با اين مشكل مواجه شدند و هكرها با پيدا كردن
حفرههاي امنيتي توانستند از برخي كاربران اخاذي
كنند،همچنين اين حفره امنيتي در فيس تايم باعث
لو رفتن اطالعات محرمانه برخي از كاربران ش��د كه
دردسرهايي را نيز براي آنها ايجاد كرد ،پس از مشخص
شدناينمشكالتشركتاپلسريعااقدامبهرفعحفره
امنيتي در سيستم عامل جديد كرد .
اين دو آس��يبپذيري با شناس��ههاي معرفي شده از
سوي اپل برطرف ش��د بطوريكه كاربران توانستند با
به روزرساني نسخه جديداي او اس به حمالت هكرها
پايان دهند،در ادامه رفع اين آسيبپذيري اپل اعالم
كرد؛ اين آسيبپذيري يك مشكل خرابي حافظه است
كه به دليل اعتبارسنجي نامناسب وروديها به وجود
آمده است .سوءاستفاده از اين آسيبپذيري منجر به
افزايش دسترس��ي ميشود .همچنين آسيبپذيري
دوم در سيستم عامل جديد نيز برطرف شد،همچنين
گفته ميش��ود مشكل ش��نود عمومي گس��ترده در
تماسهاي گروهي فيس تايم نيز برطرف شده است
 .اما سوءاس��تفاده و باج خواهي هكرها تنها به برندها

فراسو

و ش��ركتهاي بزرگ محدود نميش��ود بلكه آنها با
پيش��ي گرفتن از فناوري از كاربران نيز سوءاستفاده
ميكنند بطوري كه روز گذشته اعالم شد طبق بررسي
پژوهشگران حوزه امنيت ،گروههاي هكري به تازگي
نسبت به استفاده از صفحه مترجم گوگل براي مخفي
كردن دامنه واقعي سايتهاي فيشينگ (آدرسهاي
جعلي) خود اقدام ميكنند.
در اين خص��وص مرك��ز مديريت راهب��ردي افتاي
رياس��تجمهوري ،اعالم كرد ،روند اجراي اين فريب،
سادهبودهوبهاينصورتاستكهايميلهاييبهقرباني
ارسال ميشود كه به جاي هدايت مستقيم قرباني به
دامنه صفحههاي فيشينگ ،او را به يك صفحه URL
فيشينگداخلصفحهمترجمگوگلهدايتميكنند.
درواقعبهمحضاينكهقربانيدرداخلايميلفيشينگ
دريافتي ،كليدي را فشار دهد يا از لينكي بازديد كند،
به پورتال مترجم گوگل هدايت ميشود كه يك صفحه
فيشينگ با نوار ابزار مترجم گوگل بر باالي آن است.
اين فري��ب روي كاربراني كه از دس��كتاپ اس��تفاده
ميكنند ،زياد كارآمد نيست.چون نشانههاي زيادي
وجود دارد كه به كاربر ،هشدار فريب را ميدهد .از جمله
اين نشانهها ،غيرفعال ش��دن موس روي لينكهاي
داخل ايميل براي ديدن صفحه مترجم گوگل يا براي
دي��دن نوار ابزار مترجم گ��وگل در باالي صفحه ورود
تقلبياست.
اما اين فريب روي كاربران موبايل كارآمد اس��ت ،زيرا
صفحه نمايش فشرده ايميل و وب روي موبايل ،باعث
ميش��ود نوار ابزار مترجم گوگل بسيار واقعي به نظر
برسد.
يكي از اين كمپينهاي هك��ري كه از صفحه مترجم
گوگلبرايمخفيكردنصفحهفيشينگخوداستفاده
ميكرد،درماهگذشتهتوسطپژوهشگرامنيتيآكاماي
( ،)Akamaiكشف شد.

اين كمپين هكري خاص ،بعد از تالش براي جمعآوري
اطالعات كاربري ورود به حساب گوگل ،بالفاصله كاربر
را به صفح��ه فيسبوك ،براي جم��عآوري اطالعات
كاربري فيسبوك هدايت ميكرد كه اين در واقع يك
اشتباه حريصانه اين كمپين محسوب ميشد .چرا كه
بهاحتمالزيادكاربرمتوجهفريبشدهوممكنبودرمز
عبور خود را تغيير دهد.

نگراني چيندرباره پيشرفتهوشمصنوعي
فورچون|
بسياريازكارشناسانومنتقدانفناوريهوشمصنوعي
در چين بر اين باورند كه توسعه اين فناوري ميتواند منجر
بهوقوعجنگجهانيسومشود.
به تازگي اخبار و گزارشهاي جديدي از سوي انديشكده
سازمان امنيت ملي امريكا منتشر شده كه نشان ميدهد
بسياري از سياس��ت مداران و كارشناسان فعال در حوزه
هوشمصنوعيدرخصوصپيشرفتروزافزوناينفناوري
ابرازنگرانيكردهاند.
در اين گزارش آنها عن��وان كردهاند كه برخي از مقامات
سياس��ي ،منتقدان و همچنين كارشناس��ان فعال در
حوزهه��اي فن��اوري ،معتقدند كه توس��عه روزافزون و
پيش��رفت هوش مصنوعي ب��ه خص��وص در صنايع و
تسليحات جنگي ،نظامي و دفاعي خطر و تهديد بزرگي
براي آينده بش��ريت و جهان ايج��اد خواهد كرد چرا كه
منجربهساختوتوسعهتسليحاتجديدوپيشرفتهاي
ميشود كه بدون نياز به كنترل و نظارت انسان قادر است
عملكرد خوب��ي را از خود به نمايش بگ��ذارد و وظايف و
مسووليتهايخودراانجامدهد.
اينبدانمعناستكهتسليحاتجنگيونظاميمبتنيبر
فناوريهاينويننظيرهوشمصنوعيويادگيريماشيني
بدون درگير شدن احساسات و عواطف انساني ميتوانند
كارهاي موردنظر فرماندهان جنگي و سياس��تمداران را

انجام دهند و كام ً
ال طبق برنامهنويس��يهاي انجام شده
عملكند.
دراوايلسال ۲۰۱۸ميالديبودكهخبريمبتنيبرتالش
ونگرانيجامعهجهانيدرخصوصتوسعههوشمصنوعي
وتهديداتآنمنتشرشد.
درآنزمانبسياريازكارشناسان،متخصصان،دانشمندان
و همچنين ش��ركتهاي بزرگ تكنولوژي در جريان يك
اجالس جهاني كه در سويس برگزار ش��د ،از لزوم مقابله
با توس��عه بيرويه و جايگزيني كامل و بدون برنامه هوش
مصنوعيباانسانسخنگفتند.
از آنجا كه فناوري هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني در
سالهاي اخير با پيش��رفت قابل مالحظهاي مواجه شده
اس��ت ،غولهاي تكنولوژي متعددي همچ��ون گوگل،
مايكروسافت ،آمازون ،اپل ،سامسونگ و غيره به طراحي و
ساختابزارهايهوشمندمبتنيبرفناوريهوشمصنوعي

رويداد

كاهش ۲۰درصدي فروش آيفون

فون آرنا | تازهترين اخبار و گزارشهاي منتشر شده
حاكي از آن است كه ميزان فروش گوشيهاي آيفون
در چي��ن در آخرين فصل از س��ال  ۲۰۱۸ميالدي با
 ۲۰درصد كاهش روبرو ش��ده است .به نظر ميرسد
كه تحريم و بايكوت محصوالت شركت امريكايي اپل
نظير گوشيهاي هوشمند آيفون توسط شهروندان و
كاربران چيني كارساز شده است چرا كه ميزان فروش
اپل در سه ماهه پاياني سال  ۲۰۱۸ميالدي در آخرين
آمارهاي منتشر شده توسط موسسه تحقيقاتي IDC
با يك كاهش و افت  ۲۰درصدي در اين كشور پهناور
واقع در شرق آسيا مواجه شده است .از آنجايي كه چين
جمعيت بسيار بااليي دارد ،بازار فروش بسيار مطلوب
و مساعدي براي محصوالت و شركتهاي مختلف به
شمار ميرود ،بنابراين به نظر ميرسد كه در طول مدت
سه ماهه پاياني س��ال  ۲۰۱۸ميالدي ،تبعات منفي
جنگ تج��اري ميان چين و اي��االت متحده امريكا و
همچنين كشمكشهاي سياسي و اقتصادي ميان اين

دو كشور به باالترين حد خود رسيده است .پيشتر نيز
كارشناسان و تحليلگران متعددي برآورد كرده بودند
كه ميزان فروش محصوالت و گوش��يهاي آيفون در
چين با كاهش و افت ش��ديد و قابل مالحظهاي روبرو
خواهند شد كه بدون شك اين شركت بزرگ امريكايي
را با مشكالت و دردسرهاي زيادي مواجه خواهد كرد.
چين و امريكا به جز جنگ تجاري ،در طول يك سال
گذش��ته با مش��كالت و چالشهاي متعدد ديگري
نيز مواجه بودهان��د كه از مهمترين آنه��ا ميتوان به
دستگيري و بازداشت مدير ارشد مالي شركت چيني
هواوي در كانادا به اتهام دور زدن تحريمهاي اقتصادي
امريكا عليه برخي كشورها نظير ايران و نقض قوانين
تجاري امري��كا و همچنين اتهام جاسوس��ي به اين
شركت و اعالم ممنوعيت فروش و استفاده از تجهيزات
مخابراتيتوسعهشدهتوسطهواويوهمچنينگوشي
و ساير محصوالت ساخت آن در خاك اياالت متحده
اشاره كرد.

تصمیمات مجمع مورخ 1397/11/03
صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت سرآمد

به استحضار می رساند براس�اس مصوبات مجمع مورخ 1397/11/03
س�قف واحدهای س�رمایه گذاری از  20میلیون ب�ه  50میلیون واحد
افزایشیافت.

جهتکسباطالعاتبیشتربهسایت
 www.saramadfixedfund.comمراجعهفرمایید.

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت ميچرخد

تلفن66124025 :
66429973

گوگل اعالم ك��رده كه  URLمرب��وط به اين كمپين
هكري را مسدود كرده و در صورتي كه كاربران با چنين
س��ايتهاي فيشينگي ،بطور مش��ابه مواجه شدند با
مراجعه به اين آدرس به گوگل اعالم كنند.
درهرصورتبهتراستكاربراندراستفادهازسايتهاي
مختلف هوشيار باشند و درصورتي كه به سايتي وارد
ميشوند نس��بت به اصل بودن آدرس سايت مطمين

دريچه

باش��ند و از ارايه اطالعات ش��خصي و كاربري خود به
س��ايتها خودداري كنند،چرا كه هيچ سايتي مجاز
نيس��ت كه اطالعات امنيتي كاربران را براي دريافت
خدمات در اختيار بگيرد،در صورتي كه اين اتفاق براي
كاربرانبيفتدآنهابايدمطمينباشندكههكرهاآنهارابه
سايتيراهنماييكردهاندكهاصلنيستوقصددريافت
اطالعات شخص آنها را دارند .

بمغزيباتبديلسلولهابهنورونهايجديد
ترميمآسي 
( )Artificial intelligenceبس��ياري روي آوردهاند.
همانطور كه در اخبار گذشته نيز اش��اره شده بود ،يكي از
جديدتريننمونههاييكهسروصداوجنجالهايبسياريرا
درجهانبهپاكرد،دستيارصوتيمبتنيبرهوشمصنوعي
گوگلدوپلكسبودكهصدايآنشباهتبسياربينظيري
به صداي انس��ان دارد به گونهاي كه توس��ط كاربران قابل
تشخيصنيستومخاطبيكروباتاستنهيكانسان!
جالباستبدانيدكهاستفنهاوكينگ،الونماسك،استيو
ووزنياك ،بيل گيتس و بسياري ديگر از نامهاي بزرگ در
زمينهعلموفناوري،مدتهاستكهدررسانههاونامههاي
سرگشادهخود،دربارهخطراتناشيازهوشمصنوعيابراز
نگراني كرده و به خيل محققان برجسته هوش مصنوعي
پيوستهاند .خطراتي كه ميتواند به مجرمان اين امكان را
بدهد تا با سرعت و دقت بيش��تري و با كمترين زحمت و
احتمالرديابي،بهانجامسرقت،قتلهايزنجيرهاي،فريب
افرادوكالهبرداريهايتلفنيواينترنتيبپردازند.
حاال به نظر ميرس��د كه چالشهاي اخالقي پيش روي
هوشمصنوعيبهسايركشورهايجهاننيزسرايتكرده
است چرا كه بسياري از مقامات چين نيز در اين خصوص
ابراز نگراني كردهاند و خواستار جلوگيري از توسعه بدون
برنامهريزي فناوري هوش مصنوعي شدهاند تا از تهديدات
جديآنكهبهعقيدهآنهاممكناستبهوقوعجنگجهاني
سوممنجرشود،جلوگيريبهعملبياورند.

گيزمگ|
دانشمندان دانشگاه پنسيلوانيا موفق به ابداع يك فرمول
شيمياييشدهاندكهميتواندباتبديلسلولهابهنورونهاي
جديد ،منجر به س��اخت دارويي شود كه ميتواند آسيب
مغزيراترميمكند.
بااينكهمغزانسانبسيارقدرتمنداستامازمانيكهآسيب
ميبيند،نميتواندخودرابطوركاملبهبودبخشد.
در حال حاضر محققان دانش��گاه پنسيلوانيا با استفاده از
مولكولهايي خاص براي تبديل س��لولهاي همسايه به
نورونهاي جديد ،راهي براي تقويت تواناييهاي بازسازي
مغز پي��دا كردهاند .اي��ن روش در نهايت منج��ر به توليد
قرصهايي خواهد شد كه آسيبهاي مغزي به جا مانده از
سكتهمغزييابيماريآلزايمررادرمانخواهدكرد.
اكثرسلولهايبدنميتوانندبهوسيلهتقسيمكردنخود
به نسخههاي جديدي از خودش��ان ،آسيب ايجاد شده را
ترميم كنند .اما نورونها فاقد اين توانايي هستند ،بنابراين
هنگامي كه بر اثر يك بيماري آس��يب ميبينند كاري از
دستشان برنميآيد .بدتر از آن ،سلولهاي گليال در تالش
بيشازحدبرايمحافظتازمحلآسيبديده،اطرافمحل
آسيبديدهمغز،بافتزخمراتشكيلميدهندكهميتواند
رشد اندك نورونها را كاهش دهد و مانع ارتباط موثر آنها
با يكديگر شود .محققان دانشگاه پنسيلوانيا با اين مطالعه
جديد متوجه ش��دند كه اين سلولهاي گليال ميتوانند

بهجايبستنراه،برايترميمآسيببهكارگرفتهشوند.
“گونگ چن “ پژوهش��گر ارش��د اين مطالع��ه ميگويد:
بزرگترين مشكل براي ترميم مغز اين است كه نورونها
پسازآسيبمغزيبازسازينميشوند،چراكهآنهاتكثير
نميشوند .در مقابل ،سلولهاي گليال كه در اطراف بافت
آس��يب ديده مغز جمع ميشوند ميتوانند پس از آسيب
مغزيتقسيمشوند.
وي افزود :من اعتقاد دارم كه تبديل سلولهاي گليال كه
همسايگان نورونهاي مرده هستند به نورونهاي جديد
بهترينراهبرايبازگرداندنكارايينورونهااست.
درمطالعاتگذشته محققاندريافتندكه يك تركيباز۹
مولكول ميتواند سلولهاي گليال را به نورونهاي جديد
تبديل كند .اما با وج��ود اميدواركننده بودن اين تركيب،
درماني بس��يار پيچيده بود كه آن را از كاربردي شدن دور
ميكرد.

نخستينرباتانساننماييكه
نقاشيميكند

درخواست براي نمايش ندادن
ايستگاههاي پليس در «ويز»

بدافزاري كه كيف پول مجازي
كاربران را سرقت ميكند

ديليميل |يك شركت مهندسي كه در حوزههاي
هنري فعاليت ميكند ،اولين ربات انساننماي نقاش
جهان را ساخته است.
يك شرت مهندس��ي انگليس��ي كه در حوزه هنري
فعاليت ميكند ،با اس��تفاده از هوش مصنوعي رباتي
س��اخته اس��ت كه از طريق ميكروتراشههايي كه در
چشمانش اس��ت ،قادر به نقاش��ي از چهره انسان يا
اشياي ديگر است.
اين ربات كه “آيدا “ ( )Ai-Daنام دارد ميتواند با دقت
در چهره افراد و با استفاده از مدادي كه در بازويش قرار
دارد ،نقاشي بكشد.
آيدا با استفاده از الگوريتمهايي كه دارد ،ويژگيهاي
انس��اني پيدا ك��رده كه اي��ن ربات را قادر ميس��ازد
تصويرهايي واقعي بكشد.
آيدان ملر “ ( )Aidan Mellerمهندس و طراح اصلي
اين ربات اميدوار اس��ت كه ربات ساخت وي به زودي
قابليت تكلم نيز پيدا كند.
وي ادام��ه داد ما از ارايه اين ربات بس��يار هيجانزده
هستيم زيرا آيدا اولين ربات هوش مصنوعي هنرمند
جهان است كه خود آثار هنري خود را خلق ميكند.
دوربينهايي كهدر چشمان ربات قرار گرفته آيدا را قادر
ميس��ازد چيزي كه در مقابلش قرار گرفته را ببيند و
سپس با استفاده از ديد هوش مصنوعي خود انسانها
را تشخيص دهد و ويژگيهاي آن را شناسايي كند و
به تقليد از رفتار آنها بپردازد.آيدا ميتواند چيزي كه
ميبيند را نقاشي كند.سازندگان اين ربات با استفاده
از پوس��ت س��يليكوني به آيدا ويژگيهاي انس��اني
بخش��يدهاند.از ديگر ويژگيهاي انس��اني ربات اين
است كه دهاني متحرك دارد و ميتواند پلك هم بزند.
دندانهاي آيدا با اس��تفاده از فناوري چاپ سهبعدي
س��اخته ش��ده و صدايي دارد كه اين ربات را قادر به
پاسخگويي به سواالت ميكند.آثار هنري اين ربات در
اواخر امسال در لندن به نمايش گذاشته خواهند شد.

س�ينت | اداره پليس ش��هر نيويورك امريكا از شركت
گوگلبهعنوانصاحبامتيازاپليكيشنموقعيتيابويز
()Wazeخواستكهنمايشخودرووايستگاههايپليس
را متوقف كند .اپليكيشن مس��يرياب و موقعيتياب ويز
()Wazeكهتوسطشركتگوگلتوسعهدادهشدهاست،
عالوهبرنمايشبهترينمسيرهايرفتوآمدبرايكاربران،
عالئمونشانههايديگرينيزرويگوشيآنهانشانميدهد
كه يكي از پركاربردترين اين عالئم ،خودرو و ايستگاههاي
مخفيپليسراهنماييورانندگياست.
با نمايش ايس��تگاههاي پليس بدينترتيب كاربران قادر
خواهندبودقبلازرسيدنبهمحلاستقرارمامورانپليس،
سرعتخودراكمكردهياكمربندخودرويخودراببندندو
دوبارهبعدازگذرازاينعالمت،بهكارهايخالفقانونخود
ادامهدهند.حاالادارهپليسنيويوركامريكاازشركتگوگل
درخواست كرده است كه اين قابليت را ديگر روي گوشي
كاربرانبهنمايشنگذاردچراكهگزارششدهاستبسياري
ازكاربرانبعدازگذرازمقرپليس،بهخالفهايرانندگياعم
ازسبقتهايغيرمجاز،سرعتغيرمجاز،نبستنكمربندو
موارديازاينقبيلادامهدادهاند.
به گفته آن پرانتي ،عضو اداره پليس نيويورك ،با اينكه اين
عالئم به منظور كمك به كارب��ران براي كاهش ترافيك و
افزايش س��رعت و بهبود رفت و آمد افراد تعبيه و طراحي
شدهاستامامواردزيادينيزگزارششدهكهازاينقابليت
سوءاستفادهشدهاست.ويهمچنينخاطرنشانكردهاست
كهاينامرمحدودبهپليسراهنماييورانندگينميشود،
بلكه بسياري از ايس��تگاههاي پليس نيز به منظور تست
مصرفالكلوموادمخدردربزرگراهوجادههايمختلفدر
شهرواطرافشهررانيزتحتتأثيرقراردادهاستوبسياري
ازكاربرانيكهازالكلوموادمخدراستفادهكردهاند،برايبه
دامنيفتادنوگريختنازنيروهايپليسوبازرسيDWI
از راههاي فرعي و ديگري گذر ميكنند كه اين امر به ضرر
شهروندانتمامشدهوقوانينومقرراتوضعشدهدرمعابر
شهريوبرونشهريرانقضميكند.

تك كرانچ | بسياري از كارشناس��ان امنيتي به تازگي
دريافتهاند كه بدافزار جديدي در پلتفرم فروشگاه آنالين
گوگلپلياستوروجودداردكهارزرمزهايموجوددركيف
پولمجازيكاربرانرابهسرقتميبردهاست.
ارزهايديجيتاليرمزنگاريشدهخيليزودترازآنچيزي
كهتصورميشد،درميانمردموكاربراندرفضاياينترنت
به محبوبيت و شهرت بااليي دس��ت يافته به گونهاي كه
بسياريازكاربرانوسازمانهاازاينطريقتوانستندثروت
بسياريرابهدستبياورند.
همزمان با استقبال بينظيري كه از استخراج اين ارزهاي
ديجيتال شد ،بس��ياري از هكرها و مجرمان سايبري نيز
به منظور اس��تخراج بيت كوين ماينينگ ،از حسابهاي
كاربري ،مرورگره��اي اينترنتي و دس��تگاههاي متصل
به اينترنت كاربران (گوش��ي هم��راه و رايانه) ب��ه رايانه و
دس��تگاههاي الكترونيكي آنها نفوذ يافت��ه و از اطالعات
شخصيآنهاسوءاستفادهكردهوبهسرقتارزهايديجيتال
استخراجشدهميپردازند.
حاالبهتازگيمحققانفعالدرحوزهامنيتسايبريعنوان
كردهاند كه هكرها و مجرمان سايبري با انتشار يك بدافزار
جديد و خطرناك در پلتفرم فروش��گاه آنالين و اينترنتي
گوگل پلي اس��تور ،حجم زيادي از ارز رمزهاي ديجيتال
اس��تخراج ش��ده كاربران را از كيف پوله��اي مجازي به
سرقتبردهاند.
اين كارشناس��ان ك��ه در حوزه امنيت س��ايبري فعاليت
ميكنند،بهتازگيكشفكردهودريافتهاندكهاپليكيشني
در گوگل پلي استور منتشر ش��ده و در دسترس كاربران
گوشيهاي اندرويدي قرار گرفته است كه به نظر ميرسد
يك برنامه كاربردي است ،اما در واقع خود يك بدافزار است
كهارزهايديجيتالرمزنگاريشدهواستخراجشدهكاربران
رابهسرقتميبرد.گفتهميشوداينبدافزاردرپوششيك
اپليكيشنتحتعنوانمتاماسكپنهانشدهاستوليدر
حقيقتبهسرقتاطالعاتكاربرانوهمچنيننفوذبهحريم
شخصيآنهاميپرداختهاست.

بنگاهها

11

چهارشنبه  24بهمن  7 1397جماديالثاني  1440سال پنجم شماره Wed. Feb 13. 2019 1318

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تکثیر ،پرورش و صادرت آبزیان مطرح کرد؛

ورود تیالپیا ،بازار ماهی قزلآال را به خطر انداخت
سیستم فرآوری ماهی کشور قدیمی است

گروهبنگاهها|
مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری تعاونیه��ای تکثیر،
پرورش و صادرت آبزیان معتقد اس��ت :در سال جاری
از نظر تولید تقریبا معادل سال گذشته هستیم و این
بدان معناست که نباید در ایام پایانی سال مشکلی در
تامین ماهی بازار وجود داشته باشد اما به خاطر نوسان
قیمت که دلیل آن مشکل اقتصادی کشور و سیستم
حاکم داللی بر بازار ماهی بوده ما افزایش قیمت در این
بازار را خواهیم داشت.
ارسالن قاسمي گفت :به خاطر نوسان قیمت که دلیل
آن مش��کل اقتصادی کشور و سیستم حاکم داللی بر
بازار ماهی بوده ما افزایش قیمت در این بازار را در ایام
پایانی سال خواهیم داشت.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق تع��اون ایران،
مدیرعاملاتحادیهسراسریتعاونیهایتکثیر،پرورش
وصادرتآبزیاندرخصوصتامینماهیشبعیداظهار
کرد :از آنجایی که بیشترین مصرف ماهی در بهمن و
اسفند است ما به خاطر افزایش تقاضا هر سال حدود
 ۷درصد افزایش قیمت داشتهایم.
او افزود :در سال جاری از نظر تولید تقریبا معادل سال
گذشته هس��تیم و این بدان معناست که نباید در ایام
پایانی سال مشکلی در تامین ماهی بازار وجود داشته
باشد اما به خاطر نوس��ان قیمت که دلیل آن مشکل
اقتصادی کش��ور و سیستم حاکم داللی بر بازار ماهی
بوده ما افزایش قیمت در این بازار را خواهیم داشت.
مدیرعاملاتحادیهسراسریتعاونیهایتکثیر،پرورش
و صادرت آبزیان در ادامه در رابطه با سیس��تم عرضه
محصوالت مختلف تولیدی اذعان داش��ت :سیستم

عرضه کشور بیمار است و س��رمایه حاصل از عرضه و
تقاضا به ضرر تولیدکننده و مصرفکننده است و تنها
دالالن از این بازار بیمار س��ود میبرند .وی با اشاره به
غفلت کشور در زمینه پیشرفت صنایع فرآوری ماهی

بیان کرد :سازمان حمایت از مصرفکننده ،شیالت و
دامپزشکی اهمیتی به بازار ماهی نمیدهند و آن هم به
ایندلیلاستکهاینمحصولهنوزبهعنوانیکمنبع
پروتئین در سبد خانوار پذیرفته نشده است .سیستم

فرآوری هم کنار سیس��تم عرضه دچار مشکل است و
همین امر باع��ث واردات تیالپیا به عنوان ماهی آماده
طبخ به کشور شد.
قاسمی در رابطه با ورود تیالپیا و اخالل در بازار ماهی

بومی کش��ور تصریح کرد :ورود تیالپیا با نوع فرآوری
آماده و راحت برای طبخ ،بازار ماهی قزلآال را که از نظر
کیفیت و تغذیه بسیار فراتر از ماهی وارداتی چین بود
به مخاطره انداخت و تنها دلیل آن هم نبود کارخانجات
فرآوری مرغوب و بستهبندی مناسب برای استفاده بود
و سیستم دولتی هنوز به این موضوع پی نبرده است.
وی افزود :شیالت و وزارت جهاد کشاورزی همچنان
مجوز ف��رآوری ده��ه  ۴۰و  ۵۰را ص��ادر میکنند در
حالی که این سیس��تم در حال حاضر بسیار پیشرفت
کرده اس��ت .بنابراین ،این دو عامل سیستم فرآوری و
عرضه نوسان شدید قیمت را برای شب عید به دنبال
خواهد داشت.
بهگزارشایلنا،مدیرعاملاتحادیهسراسریتعاونیهای
تکثیر ،پرورش و صادرت آبزیان تاکید کرد :وزیر جهاد
کشاورزی هم عضو سازمان میادین میوه و ترهبار است
و غرفهها در این میادین را حق تولیدکنندگان ماهی
میدانداماوزیربهعنوانتنها صدای تولیدکنندهدر این
سازمان هم کاری از پیش نبرده است.
دس��تگاههای نظارتی باید بازار را کنترل و قیمتها را
پایش کنند تا مصرفکننده متضرر نش��ود .قاسمی با
اشاره به این نکته که تیالپیای تولید داخل نمیتواند
راه خود را در بازار پیدا کند ،اذعان داش��ت :تیالپیای
یزد نمیتواند بازاری برای خود به وجود بیاورد؛ به این
دلیل که این ماهی بر خالف ماهی چینی به صورت فله
عرضه میشود و تنها اقبال ماهی چینی در بازارهای ما
فرآوری اصولی و آماده طبخ بودن آن بود .اگر شبیه به
قزلآال وارد بازار ش��ود در مقابل رقبای داخلی و بومی
اقبالی نخواهد داشت.

اشتراك تجربههاي آموزش فني و حرفهاي ايران و آلمان

با استفاده از ظرفيتهاي اتاقهاي تعاون در سراسركشور
كارگاه مش��ورتي تخصصي حكمران��ي آموزشهاي فني و
حرفهاي در ايران با همكاري موسس��ه فدرال آموزشهاي
فني و حرفهاي آلمان برگزار ش��د .به گزارش تعادل از پايگاه
اطالعرس��اني اتاق تعاون ايران ،علي مطي��ع جهاني كه به
نمايندگيازاتاقتعاوندراينكارگاهجضورداشت،محوراين
نشست را همكاري بخش تعاون با سازمان فني و حرفهاي و
موسسهفدرالآموزشهايفنيوحرفهايآلماندرراستاي
بهرهگيريازظرفيتاتاقهايتعاونسراسركشورعنوانكرد.
رييس موسسه فدرال آموزش فني و حرفهاي آلمان در روز

نخستكارگاهمشورتيتخصصيحكمرانيآموزشهايفني
وحرفهايدرايرانكهباهمكاريموسسهفدرالآموزشهاي
فني وحرفهاي آلمان برگزار شده است ،برگزاري اين كارگاه
آموزشيرافرصتمناسبيبراياشتراكتجاربدوكشوردر
حوزهآموزشهايفنيوحرفهايعنوانكردوگفت:هدفما
دراينكارگاهآموزشنبودهبلكهارايهمشاورهاست.پروفسور
فريد ريش هوبرت ايسر ،رييس موسسه فدرال آموزش فني
و حرفهاي آلمان ( )BIBBدر بخش آغازين كارگاه مشورتي
تخصصي مذكور با اشاره به اجراي الگوي آموزشهاي فني

وحرفهاي دوآل (دوگانه عملي و نظري) در اين كشور گفت:
اين الگوي آموزشي در ارتباط آموزش نظري و عملي ،ضمن
همزيستيمسالمتآميزباجوانانباعثكاهشبيكاريآنهادر
كشورآلمانشدهاست.ايسردرادامهتصريحكرد:آموزشهاي
دوآل ب��ر پايه همكاري دولت و كارفرماي��ان و فعاالن حوزه
آموزشهاي فني و حرفهاي اجرا ميش��ود .رييس موسسه
فدرال آموزش فني و حرفهاي آلمان گفت :حضور در جمع
فعاالنومتخصصانآموزشهايفنيوحرفهايايرانفرصت
مناسبياستكهماهمازتجربههايشمااستفادهكنيم.

درحاليكهدراسنادباالدستيكشورمانندسند20سالهو
برنامههايتوسعه5سالهكشوربرتوسعهدامنهفعاليتهاي
شركتهاي تعاوني تاكيد ش��ده است؛ آمار مستند نشان
ميدهددرديماهامسالتعداد ۲۸۰شركتتعاونيجديد
ايجاد شده كه با توجه به سهمي 25درصدي تعاونيها در
شاكله كلي اقتصاد همچنان تارسيدن به افقهاي تعيين
شدهحمايتهايبيشتريازتعاونيهابايدانجامشود..
بر اساس گزارش��ات اخذ شده از س��امانه جامع آمارهاي
ثبتي ،در ديماه سال جاري تعداد ۲۸۰شركت تعاوني و۳
اتحاديه تشكيل و ثبت شدهاند كه وضعيت فعاليت آنها در
حالبهرهبردارييادردستاجراهستند.تعدادكلاعضاي

تعاونيهاي مذكور ۴هزار و ۳۹۳نفر و تعداد افراد شاغل در
اين تعاونيها نيز ۳هزار و ۹۹۶نفر است كه با سرمايه اوليه
حدود ۳۷ميلياردرياليايجادشدهاند.متوسطتعداداعضا
وشاغلمربوطبهاينتعاونيهابهترتيب ۱۶و ۱۴نفراست.
بيشترين تعداد تعاوني ثبت ش��ده به استانهاي فارس با
تشكيل ۲۶تعاوني و خراسان رضوي با تشكيل ۲۴تعاوني
تعلقدارد.همچنينبيشترينتعاونيثبتشدهمربوطبه
فعاليتهاي كشاورزي و صنعت به ترتيب با ۹۶و ۶۹واحد
است .تعاونيهاي داراي فعاليت كش��اورزي و صنعت به
ترتيب با  ۱۲۲۷و  ۷۵۳نفر عضو ،بيشترين اعضا را به خود
اختصاصميدهند.

اضافه شدن سه مسير ريلي
جديد به قطارهاي مشهد

خراس�ان رض�وي|
مديركل راه آهن خراس��ان
گفت:سهمسيرجديدريلي
براي مسافران راه آهن طي
ايام نوروز آتي از مش��هد به
شهرهايهمدان،كرمانشاه،
اروميهوبالعكس اضافه شد.
محمدهاديضياييمهرديروزدرگفتوگوباايرناافزود:
در طول ايام نوروز پارسال قطارهاي مسافربري زائران و
مسافران را از مشهد به 25شهر و مركز استان در سطح
كشورجابهجاكردند.باافزايشاخيرسهشهرشماراين
مسيرها به 28شهر افزايش يافت .او در ادامه همچنين
گفت :پيش فروش بليت قطارهاي مس��افربري براي
روزهاي  24اسفند امس��ال تا  16فروردين  1398نيز
به ص��ورت اينترنتي يا از طري��ق 311مركز فروش در
خراسان رضوي طي روزهاي 16و 17بهمن ماه جاري
صورت ميگيرد .مديركل راه آهن خراس��ان افزود :در
بازه زماني  24اس��فند امس��ال تا  16فروردين 1398
روزانه  91رام قطار مسافربري رفت و برگشت  20هزار
و  623مسافر و زائر را در مسير ريلي مشهد به  28شهر
و مركز استان كشور جابهجا ميكنند .او مبدا قطارهاي
مسافربري به مقصد مشهد را ش��هرهاي تهران ،اهواز،
تبريز،كاشان،شيراز،ساري،سرخس،يزد،بندرعباس،
طبس،خواف،زنجان،قزوين،اصفهان،كرمانشاه،اراك،
مالير،قم،كرمان،همدان،خرمشهر،شوشتر،ماهشهر،
انديمشك،اروميهوكرجاعالموبيانكرد:حملخودرو
توسط قطار نيز در مسيرهاي تهران ،بندرعباس ،اهواز،
كرمانوشيرازبهمشهدوبالعكسنيزدراينبرنامهپيش
بينيشدهاست.ضياييمهرهمچنينگفت:دراينمدت
سيرقطارهايمسافربريدرمسيرهايهمدان-مشهد،
مشهد-يزدومشهد-شيرازهمهروزهصورتميگيرد.

ايالم|مديركل نوسازي
م��دارس اس��تان ايالم در
جمع خبرنگاران گفت :در
چهلمين سالگرد پيروزي
انقالب اس�لامي  ۱۴باب
فضاي آموزش��ي ب��ا ۴۰
كالس درس با اعتبار بالغ
بر ۱۴۰ميليارددرسطحاستانافتتاحوبهبهرهبرداري
رسيد .حيدري افزود :اس��تان ايالم داراي يك هزار و
 ۱۱۵باب فضاي آموزش��ي با پنج هزار و ۲۳۷كالس
درس اس��ت كه از اين تعداد ۱۷۷فضا با ۵۱۷كالس
درس فرس��وده و تخريبي هستند و ۴۴۳فضا با يك
ه��زارو  ۹۶۱كالس درس نيازمن��د مقاومس��ازي و
ايمنسازي هستند  .وي افزود :از ابتداي سال جاري
 ۸۸پروژهدردستاجرابودهكهتاكنونتعداد ۲۰فضا
تحويل و به بهرهبرداري رسيدند كه تالش ميشود تا
پايان سال نيز تعداد ديگري از اين فضاها به سرانجام
برس��د .مديركل نوس��ازي مدارس اس��تان ايالم در
خصوص اعتبارات گفت :باپيگيريهاي انجام گرفته
اعتبارمليازمبلغ۹۵ميلياردريالبه۲۷۵ميلياردريال
وتعهداتخيريناز ۱۶۵ميلياردريالبه ۲۰۰مليليارد
ريالافزايشيافتهواعتباراتاستانينيزاز ۲۰۰ميليارد
ريالبه ۲۵۶ميلياردريالافزايشيافتهاست.ويبيان
داشت :از ابتداي سال جاري تاكنون۳۲ميليارد ريال
جهتاستانداردسازي۴۰بابفضاغيرايمنتخصيص
اعتبار ش��ده است همچنين با امضاي تفاهم نامه و با
تخصيصاعتباردرسالآيندهيكهزارو ۸۵۶كالس
درسغيراستانداردايمنسازيخواهندشد.حيدري
ادامه داد :با ش��روع به كار ايزوگام مدارس در س��طح
استان  ۶۹هزار مترمربع با مبلغ اعتبار  ۱۰۰ميليارد
ريالازمحلمنابعملي،مرتفعخواهدشد.

آذربايج�ان غرب�ي|
مس��ووالن گم��ركات
«بازرگان» در شمال غربي
اي��ران و «گوربالغ» تركيه
جهت پذيرش حداقل450
دستگاه كاميون به صورت
روزانه توافق كردند تا از بروز
صفهاي طوالني كاميونها در 2سوي مرز جلوگيري
شود.سرپرستادارهكلگمركبازرگانديروزدرحاشيه
اين توافق گفت :با توجه به افزايش تردد كاميونها بين
ايرانوتركيهوبروزصفهايطوالنيطيروزهاياخير،
درخواستمالقاتاضطراريبهمقاماتگمركگوربالغ
ارس��ال و اين جلسه بر همين اساس برگزار شد .صادق
نامدار با اعالم اينكه مديركل گمرك گوربالغ ،فرماندار
«دوغوبايزيد» و جمعي از مس��ووالن اين شهر نزديك
به مرز ايران در اين جلسه حضور داشتند ،اظهار داشت:
در اين جلسه عالوه بر توافق براي پذيرش حداقل450
دستگاهكاميونبهصورتروزانه،جلوگيريازبدرفتاري
با مس��افران نيز مورد تاكيد طرفين قرار گرفت .او بيان
كرد« :ظفر انگين» فرمان��دار «دوغوبايزيد» تركيه در
اين جلس��ه به برخي اقدامات براي جلوگيري از توقف
ناخواستهكاميونهادرگمركگوربالغتركيهاشارهكرد
وبرايرفعمشكلترددكاميونهاقولمساعدداد.نامدار
اضافه كرد :تردد آسان مسافران نوروزي از مرز بازرگان
 گوربالغ و تردد روان خودروهاي سواري از ديگر مواردمطرح شده در اين جلسه بود .او اضافه كرد :در پايان اين
مالقات مرزي تفاهم نامهاي در  5بند براي حل و فصل
مشكالتبهامضايفرماندهگروهانمرزيبازرگانوقائم
مقام «دوغوبايزيد» تركيه رسيد« .اسكن» و «هانگار»
تريلرهاي خروجي از مرز بازرگان طي روزهاي اخير در
تركيهبهكنديانجامشدهاست.

نمايندهشهردارانكالنشهرها
درشورايگفتوگو
اصفهان|نوروزي شهردار اصفهان در يكصدمين
نشستمجمعشهردارانكالنشهرهايايرانكهروز
 23بهمن ماه در تهران برگزار شد ،به عنوان نماينده
شهرداران كالنشهرها در شوراي گفتوگوي دولت
و بخش خصوصي انتخاب ش��د .اين جلسه پيش از
ديدار ش��هرداران كالنشهرها با جهانگيري معاون
اولرييسجمهوربرگزارشدوتعيينوضعيتبدهي
دولتبهشهردارانورسيدگيبهمعضالتاستخدامي
در شهرداريها از جمله مهمترين محورهاي مورد
بحث در اين جلس��ه بود .همچنين در اين جلس��ه
دكتر نوروزي ش��هردار اصفهان ب��ه عنوان نماينده
شهرداران كالنشهرها در شوراي گفتوگوي دولت
و بخش خصوصي انتخاب شد .پيش از اين تقيزاده
خامسي شهردار سابق مشهد مقدس ،اين سمت را
برعهدهداشت.
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چهرههاياستاني
بهرهبرداري از  14باب فضاي
آموزشي در استان ايالم

نايبريي��س هياتمدي��ره و مديرعامل ش��ركت
بهرهبرداري متروي تهران و حوم��ه گفت :امروز در
چهلمينسالگردشكوهمندپيروزيانقالباسالمي
ايران و در راهپيمايي يوماهلل  ۲۲بهمن ،حدود ۹۲۷
ه��زارو ۴۵۶نفر با متروي تهران جابهجا ش��دند .به
گزارش تعادل از مديريت ارتباطات و امور بينالملل
شركت بهرهبرداري راه آهن شهري تهران و حومه،
نوبختبااشارهبهحضورباشكوهمردمدرراهپيمايي
 ۲۲بهمنامسالگفت:مترويتهرانازابتدايصبح
 22بهمن با آمادگي كامل و ب��ا تالش همكارانم در
بخشهايمختلفشركتبهرهبرداريمترويتهران
و حومه؛ تمام توان خود را براي ارايه خدمات مطلوب
به ش��ركتكنندگان در چهلمين سالگرد پيروزي
انقالباسالميبهكارگرفتهوبنابرآماربهدستآمدهاز
ابتدايسرويسدهيتاپايانمراسم،حدود ۹۲۷هزار
و ۴۵۶نفر با متروي تهران به صورت رايگان جابهجا
شدند .نايبرييس هياتمديره و مديرعامل شركت
بهرهبرداري متروي ته��ران و حومه افزود :به منظور
جابهجايي بهتر مس��افران فاصله حركت قطارهاي
مترو به خصوص در خطوط ۲و ۴كه ايس��تگاههاي
آن در مسير راهپيمايي قرار داشتند ،كاهش يافت.
نوبختخاطرنشانكرد:همچنيندرپايانمراسمبه
علتازدحامدرخطچهار،تعدادپنجقطارفوقالعادهبه
منظورجابهجاييسريعترمسافراناعزامشد.گفتني
استتعداداستفادهكنندگانازمتروبرايشركتدر
مراسمراهپيمايي۲۲بهمنماهامسالنسبتبهسال
گذشتهافزايشچشمگيريداشت.

شركت نفت ايرانول به منظور تكميل سبد كااليي
خود و افزايش س��هم بازار در راس��تاي اس��تراتژي
 ۱۴۰۴شركتبراينخستينبارروغنموتورسيكلت
«موتورو»بهبازارعرضهكرد.عيسياسحاقيدرمراسم
جشن چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي و
تقدير از بازنشستگان اين شركت در جمع كارگران
پااليشگاه ايرانول تهران ،گفت :در پي استقبال بازار
از چهار محصول جديد ايرانول در نيمه اول امسال با
باالترينسطحكيفيدنياعرضهچندمحصولجديد
نيز در دستور كار اين شركت قرار دارد و طي ماههاي
آينده به بازار به مرورعرضه خواهد ش��د .وي گفت:
روغن موتورسيكلت «موتورو» با فرموالسيون ويژه
خود مناس��ب جهت حفاظت از مجموعه يكپارچه
موتوروگريبكسوانواعموتورسيكلتهايچهارزمانه
طراحيشدهاست.

مقايسهعملكردوضعيتتعاونيهادرديماهنسبتبهآذرماه
نشان ميدهد ،تعداد تعاونيهاي ثبت شدهدرديماه سال
جاري ( ۲۸۰واحد) ،افزايشي معادل ۳۵درصد دارد.
تع��داد اعض��ا افزايش��ي مع��ادل  ۴۱درص��د و تع��داد
فرص��ت ش��غلي ني��ز ب��ا رش��د ۶۲درص��دي مواج��ه
است .اما مقايس��ه عملكرد وضعيت تعاونيها در ديماه
امسال نسبت به ديماه سال گذشته حاكي از آن است كه
در ديماه امس��ال تعداد تعاونيها ۳۸درصد كمتر از سال
گذشتهتشكيلشدهاندبهطوريكهدرديماهامسال۲۸۰
واحد در مقابل تشكيل  ۴۵۰واحد تعاوني در ديماه سال
گذشتهايجادشدهاست.

توافق بر سر پذيرش روزانه
 450كاميون در مرز تركيه

جابهجايي ۹۲۷هزارو ۴۵۶نفر
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ايرانول روغن موتورسيكلت
«موتورو» به بازار عرضه كرد

دورنماي آماري فعاليتهاي تعاونيهاي استاني

تشكيل  ۲۸۰تعاوني جديد در ديماه

اخبارشهرستانها

خيانتي باالتر از ناديده گرفتن
ظرفيتهانيست

سيستانوبلوچستان|
نماين��ده ول��ي فقي��ه در
سيس��تان و بلوچس��تان و
امام جمعه زاه��دان با بيان
اينكهخيانتيباالترازناديده
گرفتن ظرفيتها نيست،
گفت:دشمنباالقايناتواني،
سعيدرپنهانماندنظرفيتهايمليكشورماندارد.به
گزارشايرناآيتاهللعباسعليسليمانيديروزدرهمايش
نخس��تين رويداد معدني در جنوب شرق كشور كه در
سرس��راي اتاق بازرگاني شهر زاهدان برگزار شد اظهار
داشت :سيستان و بلوچستان به عنوان يكي از مناطق
مهم و مستعد از ظرفيتهاي مختلف كشور است كه
تاكنونآنگونهكهبايداينظرفيتهاوتوانمنديهاشكوفا
نشدهاست.امامجمعهزاهدانبابياناينكهظرفيتهاي
بسياريدركشوروجودداردامادركنارآنضعفهايينيز
هستبيانكرد:يكيازاينضعفهااقتصادمبتنيبرنفت
و ديگري ترويج نشدن فرهنگ صرفه جويي در كشور
است .نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس
خبرگانرهبريايناستانراكمربندفلزيكشوردانست
و اف��زود :در اين منطقه كانس��ارهاي فلزي و غيرفلزي
بسياريوجودداردكهباتوجهبههمجواريباكشورهاي
پاكستانوافغانستانوآبهايآزاددنياميتواندفرصتي
مناسبدربهرهمنديبيشترازاينپتانسيلهاوفرآوري
وصادراتمحصوالتآنهاباشد.آيتاهللسليمانيبهساير
ظرفيتهايسيستانوبلوچستانازجملهگردشگري
اش��اره كرد و اظهار داشت :مناطق بكر و دست نخورده
بسياريدرايناستانوجودداردكهسواحلزيبايچابهار
و كنارك از جمله آنهاست و در صورت توجه بيشتر در
زمينه تامين زيرساختها و سرمايهگذاريهاي بخش
خصوصيميتواندصنعتگردشگريرامتحولكند.

وجود  650معدن داراي
پروانه بهرهبرداري

آذربايجانشرقي|رييس
س��ازمان مديري��ت و
برنامهريزيآذربايجانشرقي
گفت :ح��دود  650معدن
داراي پروانه بهرهبرداري در
استان وجود دارد كه از اين
بين  317معدن فعال57 ،
مع��دن در وضعيت تعطيلي موق��ت و 222معدن نيز
غير فعال است .به گزارش ايسنا ،داود بهبودي در اولين
جلس��ه حوزه معدن و فرآوري مجمع تعامل توس��عه
استان،اظهاركرد:دراينمجمععمدتاًبهدنبالتشكيل
يكنهادتوسعهايتعامليومشاركتيبخشخصوصي
هستيم كه با ادبيات برنامهريزي آشنا باشد و بتواند به
عملياتي كردن ايدهها بپردازد .او افزود :در دومين سند
تدبيرتوسعهاستان ۱۴هستهكليديتعريفكرديمكه
يكيازآنهاتكميلزنجيرهارزشصنايعمعدنونوسازي
صنايع است كه شناس��ايي اين زنجيرهها مطالعات و
سازوكارهاي خود را نياز دارد و استمرار و نهادينهسازي
جلساتمجمعراميطلبد.اوبابياناينكهبرايدستيابي
بهتوسعهموردانتظاراستانموانعيدرمحيطبينالملل،
كشورودروناستانوجوددارد،گفت:مابايددرداخلاين
مفروضات حركت كرده ،تأثيرگذار بوده و محدوديتها
را رفع كنيم.رييس س��ازمان مديري��ت و برنامهريزي
آذربايجانشرقيبيانكرد:مجمعتعاملتوسعهميتواند
جايگاهنهادهايمدنيتوسعهاستانراتقويتومطالبهو
فراترازآنگفتمانتوسعهرانهادينهكند.رييسمجمع
تعامل توسعه استان نيز در اين جلسه به تشريح فلسفه
وجودي و اهداف مجمع اشاره كرد و گفت :در راستاي
آسيبشناسيتمامبرنامههايچهاردههبعدازانقالبو
انجاممطالعاتتطبيقيباكشورهايموفقوناموفقدر
عرصهبرنامهريزيبهضرورتوجوداينمجمعرسيديم.

گرگان|شهردارگرگانبااشارهبهمكانيابيهاي
صورتگرفتهبرايبالنسواريدراينشهر،گفت:
در ايام عيد نوروز آغاز رس��مي بالنس��واري را در
شهر گرگان خواهيم داشت .عبدالرضا دادبود در
گفتوگوباخبرنگاراندرخصوصبالنسواريدر
گرگان ،گفت :براي اين كار در چند نقطه از شهر
مكانيابي صورت گرفته و س��رمايهگذار كارهاي
اوليه را انجام داده و تا  ۱۵اسفند ماه بالنهايشان
را در گرگان مس��تقر خواهند كرد و انش��ااهلل در
ايام عيد نوروز آغاز رسمي بالن سواري را در شهر
گرگان خواهيم داشت .وي خاطرنشان كرد :مبدا
بالن سواري را در پارك جديدي كه در محور صياد
شيرازيدرحالايجاداست،درنظرگرفتيمومقصد
نيزبخشيدرناهارخورانوبخشيدرحريماطراف
شهرتعريفشدهاست.

كرمانشاه به جمع
كالنشهرهاي كشور پيوست
كرمانشاه|وزير كشور در ابالغيهاي به استاندار
كرمانش��اه ،از تعيين ش��هر كرمانش��اه به عنوان
كالنشهر خبر داد .عبدالرضا رحماني فضلي در
اين ابالغيه به هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه،
با اشاره به آخرين سرش��ماري رسمي كشور در
س��ال 1395ناظر بر جمعيت946ه��زار و651
نفري شهر كرمانش��اه و با توجه به آخرين برآورد
جمعيتدرشهرمذكورتوسطسازمانمديريتو
برنامهريزياستانكرمانشاهدرديماهسالجاري
و گزارش جمعيت يك ميليون و هفت هزار و 18
نفرياينشهر،اعالمكرد«:شهركرمانشاهدرزمره
كالنشهرهاي كشور قرارگرفته است ».بر اساس
مصوبه ش��وراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در تاريخ  31فروردي��ن  1388با موضوع تعريف
مجموعه ش��هري و تبيين ش��اخصهاي آن ،در
صورتي كه جمعيت ش��هر مركزي هر مجموعه
شهري ،يك ميليون نفر يا بيشتر باشد ،مجموعه
شهريمذكورمنطقهكالنشهريناميدهميشود.

اخبار
مستمريمعلوالن
بين  ۵۰تا  ۳۰۰هزار تومان

رييس انجمن نداي معلوالن با اش��اره به اينكه
مستمري معلوالن بين  ۵۰تا  ۳۰۰هزار تومان
است ،گفت :دولت بايد در اين زمينه تجديدنظر
و ش��رايطي را فراهم كند ت��ا حداقل  ۵۰درصد
معشيت زندگي افراد معلول تامين شود .محمود
كاري درباره مس��تمري افراد داراي معلوليت
گفت :يك ميليون و  ۳۰۰هزار معلول در سايت
سازمان بهزيستي ثبتنام كردهاند ،اما در حال
حاضر  ۳۵۰هزار نفر مستمري دريافت ميكنند
كه مستمري اين افراد از  ۵۳هزار تومان تا ۳۰۰
هزار تومان است .او اظهار كرد :دولت بايد بنابر
ماده  ۲۷قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن
كه امسال تصويب و ابالغ شده ،شرايطي را فراهم
آورد تا حداقل حقوق ب��ه افراد داراي معلوليت
پرداخت شود .با  ۵۰يا  ۱۰۰هزار تومان كه اين
روزها فقط پول خريد گوشت ميشود ،زندگي
مردم نميچرخد .مس��تمريهاي اين ميزان را
نوعي تحقير به حس��اب ميآوريم و دولت بايد
در اين زمينه تجديدنظر و ش��رايطي را فراهم
كند تا حداقل  ۵۰درصد معشيت زندگي افراد
معلول تامين شود .رييس انجمن نداي معلوالن
درخصوص اجراي ماده  ۲۷قانون جامع معلوالن
بيان كرد :براي معلوالن ش��ديد و خيلي شديد
كه قادر به اشتغال نيستند ،در قانون جديد كه
 ۲۰اس��فند ماه  ۹۶تصويب و  ۸ارديبهشت ۹۷
ابالغ شد ،پيشبيني شده حداقل حقوق به آنان
داده شود ،اگر مجلس سازوكارهاي تامين اعتبار
و بودجه را فراهم كند ،احتماال از س��ال  ۹۸اين
قانون وارد چرخه اجرا ميش��ود و پيشبيني ما
اين است ،مستمريها  ۲۰درصد افزايش يابد.
او اظهار كرد :اگر اين قانون اجرا شود ،شرايط
بخشي از معلوالن كه قادر به اشتغال نيستند
و منابع درآمدي نيز ندارند ،بهتر خواهد ش��د
و هزينه زندگيش��ان تامين ميش��ود ،ما نيز
پيگير مطالبات وحقوق افراد معلول هس��تيم
و تالش��مان اين اس��ت ،قانون تصويب ش��ده
اجرا شود.

تدوين اطلس زنان و خانواده

معاون امور زنان و خانواده با اشاره به اينكه زنان
تحصيلكرده دو تا سه برابر پسران تحصيلكرده
بيكار هس��تند ،گفت :اطلس زنان و خانواده با
توجه به ش��رايط و فرهنگ هر اس��تان تدوين
شده است .معصومه ابتكار در پنجمين جلسه
ش��وراي هماهنگي كارگروه توانمندس��ازي
زنان سرپرست خانوار گفت :در زمينه حمايت
از زنان سرپرس��ت خان��واده برنامههاي ويژه
براي آنها در حال انجام اس��ت و در حال حاضر
بهزيس��تي و معاونت رفاهي وزارت تعاون كار
و اجتماعي اقدامات خوب��ي انجام دادهاند كه
اميدوارم با رويه بهتر و جدي دنبال شود.
او گفت :اطلس زنان و خانواده را معاونت زنان
منتشر كرده كه در حال حاضر موجود است و
اين اطلس به صورت استاني تهيه شده و ۱۹۲
نقش��ه موضوعي دارد .ابتكار با اشاره به اينكه
از اين اطلس ميتوان براي سياس��تگذاري و
برنامهري��زي در بخشهاي مختلف اس��تفاده
كرد ،افزود :ش��رايط هر استان براي اشتغال و
وضعيت زنان سرپرست خانواده متفاوت است
و بايد بر اساس آن ،برنامهريزي كرد.
وي افزود :دختران تحصيلكرده دو تا سه برابر
پس��ران تحصيلك��رده بيكار هس��تند كه اين
موضوع نياز به برنامهريزي جدي دارد .معاون
امور زنان و خانواده با اشاره به اينكه  ۴۲درصد
از  ۱۸هزار ميليارد تومان اعتبار و تس��هيالت
پايدار روس��تايي را زنان كس��ب كردهاند و تا
دوبرابر نسبت به مردان ،زنان روستايي كاركرد
موفقيت آميزي داشتهاند.
او همچنين با اشاره به كارگروه اقتصاد مقاومتي
و كارآفريني افزود :ع�لاوه بر اين دو كارگروه،
طرح كسب و كار زنان از ديگر كارهايي است كه
شروع شده است و جشنوارهاي نيز براي معرفي
زنان كارآفرين موفق برگزار كردهايم كه ادامه
خواهد داشت .ابتكار ادامه داد :در حال حاضر
طرح زنان نس��ل تحريم را داريم كه بخشي از
آن را رونمايي كردهايم بط��وري كه  ۱۰۰زن
كارآفرين خود را داوطلبانه در س��ايت معرفي
كردهاند و مردم ميتوانند به آنها راي داده و به
اين ترتيب كارآفرين نمونه معرفي ميشود.
وي با اشاره به برگزاري نشستهاي تخصصي
در م��ورد اش��تغال و كارآفريني زن��ان گفت:
توانس��تهايم مشكالت اش��تغال و كارآفريني
زنان را احصا كنيم و نقايص آموزشي و مهارت
اوليه كس��ب و كار را نيز رفع نماييم كه در اين
خص��وص وزارت ارتباطات هم��كاري خوبي
داشته است.
ابتكار اظهار ك��رد :تفاهم نامه س��ه جانبهاي
با ش��وراي اجتماعي كشور و س��ازمان فني و
حرفهاي در مورد توان افزايي زنان سرپرس��ت
خانوار انجام شده است.
مع��اون امور زن��ان و خانواده اف��زود :در مورد
نرخ مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان ،فراز و
نشيبهايي وجود دارد به همين دليل اشتغال
غير رسمي و خانگي زنان كه ميزان آن باالست
مورد ارزيابي قرار گرفت��ه و به دليل اينكه اين
اش��تغال ثبت نميش��ود به همين دليل جزو
مشاغل نيز محاسبه نشده است.
او گف��ت :يك ميلي��ون و ۳۰۰هزار اش��تغال
خانگي زن��ان در پورتال وزارت رف��اه به ثبت
رسيده و ما دنبال اين هستيم كه طرحي بيابيم
كه مساله ضمانت براي زنان حل شود و اينگونه
بخش��ي از نيازهاي زنان كارآفرين نيز برطرف
خواهد ش��د و اين موضوع در بودجه سال ۹۸
درنظر گرفته شده است.
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اقتصاداجتماعي

ستاد مردمي نجات «آشوراده» در نامه به معاون دادستان كل كشور خواستار توقف طرح گردشگري جزيره شد

آشوب در آشوراده
چهارده سال از نخس��تين حرف و حديثها براي اجراي
طرح گردشگري در آشوراده ،تنها جزيره درياي خزر كه
زيستگاهگونههايگياهيوجانوريمهمودرمعرضخطر
انقراض است ،ميگذرد .مخالفت فعاالن محيط زيست
با اجراي اين طرح با اتكا به اين دليل كه س��اخت و ساز و
گردشگري ،آشوراده را به قهقرا ميبرد ،در تمام اين سالها
به قوت خود باقي بود ،اما با اين وجود ،طرح گردش��گري
آشورادهازنظرفنيتصويبشدوهرروزجديترميشودتا
آشوراده به كيش دوم تبديل شده و نفسش به شماره افتد.
آذر امسال با ايين كلنگ زني در اسكله بندر تركمن طرح
گردشگري جديدي شروع به كار كرد كه فعاالن محيط
زيس��ت بر اين باورند ،اين طرح تنها جزيره درياي خزر را
نابود ميكند چرا كه نهتنها ابعاد ارزيابي محيطزيستي آن
معلوم نيست ،شفافيت هم نداشته و جزيياتش تاكنون
بطور رس��مي اعالم نش��ده اس��ت .دغدغه كارشناسان
محيطزيستدرحالياستكهمسووالنسازمانحفاظت
محيط زيست كشور نسبت به طرح گردشگري آشوراده
اظهارات ضد و نقيضي دارند .در حالي كه معاون محيط
زيست طبيعي سازمان اعالم كرده است در هر مرحله از
طرح كه تخلف صورت گيرد ،درخواست توقف ميدهند،
مديركل اكوسيستمهاي تاالبي سازمان حفاظت محيط
زيس��ت بر اين باور اس��ت كه تاكنون طرحي از س��وي
سرمايهگذار بخش خصوصي براي اجرايي شدن اين طرح
بهسازمانحفاظتمحيطزيستارايهنشده.اظهاراتضد
ونقيضمحيطزيستيهادرحالياستكهاستانداراستان
گلستان كه مسووليت طرح را پذيرفته و امور اجرايي را به
سازمان همياري شهرداريهاي استان سپرده ،ميگويد،
هيچ فردي نميتواند مان��ع اجراي طرح طبيعت گردي
جزيره آشوراده شود.
دغدغه مردم و فعاالن محيطزيست
نابساماني و شفاف نبودن طرح گردشگري جزيره آشوراده
سبب شد تا روز گذشته س��تاد مردمي نجات آشوراده و
حمايت از مناطق چهار گانه حفاظتي ايران (س��منا) با
ارسال نامهاي به معاون دادستان كل كشور از وي تقاضا
كردند دس��تور توقف طرح گردشگري جزيره آشوراده را
صادر كند .در بخشي از نامه كه در مهر منتشر شد ،آمده
است » :طرح گردشگري جديدي كه در تاريخ 8آذرماه در
محلاسكلهبندرتركمنباايينكلنگزنيرسماآغازشده
است ،از هيچ شفافيتي برخوردار نيست .عدم شفافيت و
فقدان اعالم رسمي جزييات اين پروژه مغاير با اعالم نظر
رهبري است كه فرمودهاند «به جز اسناد و مدارك مربوط
به جنگ و امنيت ملي در كشور هيچ امر محرمانهاي وجود
ندارد»؛ مقام معظم رهبري در ضمن اين فرمايشات تاكيد
كردند كه كليه امور عمراني و اجرايي كش��ور بايد كامال

ظ و احيا و اصال ح
شفاف باشد .همچنين از آنجايي كه حف 
و توس��ع ه و بهرهبرداري از جنگلها و مرات ع و بيشههاي
تب هعهده
قب هدول 
طبيعيواراضيجنگليمليشدهمتعل 
ت سازمان حفاظت
ن جنگلها و مراتع كشو ر اس 
س��ازما 
محيط زيست بر اس��اس كدام مجوز قانوني طرح مذكور
را آغاز كرده است.
با اين اوصاف ،و نظر به مالحظات محيط زيستي مربوط
به منطقه و كنوانس��يونهاي جهاني ،اجراي اين پروژه
غيرقانوني است و هيچ توجيهي ندارد و بايد سريعا متوقف
شود .بدينوسيله ستاد مردمي نجات آشوراده ،بر اساس
اصل 50قانوناساسي،ماده 38قانونبرنامهششمتوسعه،
آيي��ن اجرايي ماده  88قانون تنظيم بخش��ي از مقررات
مالي دولت در واگذاري برخي از طرحها ،ماده  690قانون
مجازات اسالمي و ماده  7قانون الحاق جمهوري اسالمي
ايران به كنوانسيون تنوع زيس��تي و مواد  10 ،6 ،1و16
قانونحفاظتوبهسازيمحيطزيست،عليهدكترعيسي
كالنتريرييسسازمانحفاظتمحيطزيستهمچنين
آقاي عبدوس مديركل حفاظت محيطزيس��ت استان
گلستان اعالم جرم مينمايد ».اين نامه در حالي است كه
از مدتها قبل فعاالن محيط زيست نسبت به گردشگري
درآشورادههشداردادهبودند،محمدسعيدي،فعالمحيط
زيست ،درباره اين موضوع به «تعادل» گفت :در شرايط
فعلي در فصل گردشگري آشوراده ،شاهد آن هستيم كه
بيش ازدو تا سههزار گردشگر بهاين منطقه سفر ميكنند
آن هم بدون اينكه ضوابط خاصي بر منطقه حاكم باشد.
بنابراين مس��ووالن بايد توجه كنند كه آش��وراده براي
رونق اكوتوريسم بيش از آنكه به تاسيسات آسيبزننده
نياز داش��ته باش��د ،به قوانين حمايتي نياز دارد .به جاي
استفاده از پيمانكاران براي اجراي طرحهاي پر خرج بايد
برظرفيتنيروهايبوميتوجهشدهوبومگرديگسترش
داده شود .فلسفه حضور گردشگر و توسعه گردشگري در
مناطق حفاظت شده اين است كه مردم منطقه را ذينفع
كند و اگر قرار باشد؛ سرمايهگذار از منطقه ديگري بيايد
و س��رمايهگذاري كرده و سود كسب كند مردم به عنوان
صاحبان آن منطقه احساس عدم تعلق خاطر به منطقه را
خواهندداشتوميتوانندمشكالتراباانجامصيدوشكار
بيشتركنند،چراكهاحساسميكنندمنطقهازدستشان
بيرون رفته است.
او افزود :بارها و بارها مردم به اين منطقه آمده و با ايجاد سر
و صدا باعث مزاحمت پرندگان ميش��وند و در آنجا آتش
روشن ميكنند و زبالههايشان را رها ميكنند در حالي كه
هميشه يك پنجم مناطق حفاظت شده به عنوان منطقه
امن حيات وحش در نظر گرفته ميشود و حياتوحش
در آن مناط��ق باي��د از امنيت كافي برخوردار باش��د اما
هجوم افراد بيش��مار در چنين مناطقي باعث ميشود،

اين مناطق دستخوش تخريبها و نابوديهايي در عرصه
طبيعتشود.
اين فعال محيط زيست بيان كرد :ارزيابي زيستمحيطي
ك��ه ب��راي پروژهه��اي مختلف انج��ام ميش��ود فاقد
استانداردهاي بينالمللي اس��ت .پروژههاي اينچنيني
بايد براساس شاخصهاي زيستمحيطي ارزيابي شود و
براساس اين ارزيابيها نظارت شود.بنابراين نميتوان ادعا
كرد كه ساخت و سازها در منطقه ميانكاله باعث نابودي و
سيرقهقهرايياينمنطقهنميشود.
اظهارات ضد و نقيض مسووالن
نگرانيهاي فعاالن محيط زيست در حالي است كه ميان
صحبتهاي مس��ووالن درباره اين ط��رح تناقض وجود
دارد .پيش از اين معاون محيط طبيعي و تنوع زيس��تي
سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرده بود كه اگر در
روند اجراي طرح گردشگري آشوراده تخلفي از پيمانكار
ديده شود سازمان محيط زيس��ت طبق قرارداد منعقد
ش��ده اقدام به خلع يد و توقف ط��رح خواهد كرد .حميد
ظهرابي درب��اره جزييات اين موض��وع بيان كرد :محلي
كه كلنگ زني ش��ده در س��ايت  138هكتاري خارج از

پناهگاه حيات وحش است كه در بندر تركمن قرار دارد.
بنابراين جايي كه اكنون كلنگ زده ش��د در محدودهاي
خارج از پناهگاه حيات وحش آش��وراده اس��ت اما داخل
ذخيره گاه زيس��تكره قرار دارد يعن��ي در زون بينابيني
ذخيره گاه زيستكره ميانكاله واقع شده كه قرار است تمام
فعاليتهاي سنگين ساخت وس��ازي كه احيانا تخريب
محيط زيس��ت را به دنبال دارد در اين بخش انجام شود.
برايناساسآنچهقراراستدرداخلحياتوحشوجزيره
آش��وراده انجام شود فعاليت در يك محدوه  22هكتاري
است كه در اين وسعت مساحت اشغالي پيشبيني شده
كمت��ر از  7درصد اس��ت و واگذاري زمي��ن هم صورت
نميگيرد .با اين حال اگر تخطي صورت گيرد يا از نحوه
كاررضايتنداشتهباشيمميتوانيمخلعيدكنيموقرارداد
تمديد نشود كه در اين صورت تمام ساخت و سازهايي كه
انجام شده به هم سازمان حفاظت محيط زيست تحويل
داده ميشود .اين اظهارات در حالي است كه  12دي ماه
امسال ،مناف هاشمي ،استاندار گلستان در يك نشست
خبري درباره آشوراده گفت :توانستيم پروژه گردشگري
آشوراده را كلنگزني كنيم و  5ميليارد تومان اعتبار هم
براي آن درنظر گرفتيم .اما آيا اين حق گلستان است كه

عدهاي با اين طرح مخالفت كنند و رسانهها پاسخ آنها را
ندهند .اينكه يكي خوش��ش نميآيد ف��رد ديگري روي
سبزههاي آنجا قدم بزند ،مشكل ما نيست.آشوراده روال
قانوني را پشت سر گذاشته و چيزي نميتواند مانع اجراي
آن ش��ود .امروز پيمانكار در شرايطي كار ميكند كه قرار
است پولش را سال بعد بگيرد ،اگر به پيمانكار توهين شود
كار را رها ميكند .اما ما پاي اجراي اين طرح ايستادهايم و
براي سال آينده هم به دنبال افزايش اعتبارات آن هستيم.
از طرف ديگر مديركل اكوسيس��تمهاي تاالبي سازمان
حفاظت محيط زيس��ت با بيان اين موضوع كه سازمان
حفاظتمحيطزيستباايجادشرايطتوريستيدرجزيره
آشوراده مبتني بر اكوتوريسم و بدون ساخت و ساز موافق
اس��ت ،اعالم كرد :تاكنون طرحي از سوي سرمايهگذار
بخش خصوصي براي اجرايي شدن اين طرح به سازمان
حفاظت محيط زيس��ت ارايه نش��ده اس��ت .هنوز گروه
سرمايهگذار بخش خصوصي بطور جدي طرحي را جهت
تاييد به سازمان محيط زيس��ت ارايه نكرده است اما در
صورتيكهطرحيمطابقباموازينزيستمحيطيمذكور
به س��ازمان ارايه ش��ود بطور قطع جهت اجرايي شدن از
سويسازمانحفاظتمحيطزيستمجوزخواهدگرفت.

چه كسي بايد جلوي قاچاق خاك را بگيرد

فرسايش ساليانه  ۲ميليارد تن خاك

قاچاق خاك گرچه موضوع جديدي نيس��ت اما هنوز
ابهاماتي حول اين مس��اله وجود دارد؛ البته در شرايط
كنوني ابهام بزرگ اين اس��ت كه بدانيم باالخره قاچاق
خ��اك داريم يا نه؟ چون در حالي كه س��ازمان محيط
زيست حدود دو ماه پيش صراحتا اعالم كرد كه قاچاق
خاكوجودداردامااخيراهمينسازمانوجوداينپديده
مخرب را انكار ميكند.
گرچهماجراهايقاچاقخاكازچندسالپيشدركشور
مطرح بوده و بارها افراد مختلف از رييسجمهور گرفته
تا رييس سازمان محيط زيست و تعدادي از نمايندگان
مجلس نسبت به وجود و وقوع پديده شوم قاچاق خاك
اظهارنظر كردهاند ،اما آخرين اظهارنظر در اين مورد به
حدود دو ماه پيش برميگردد كه علي مريدي ،مديركل
دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست اعالم
كرد ك��ه قاچاق خاك مزارع و مراتع كش��ور از دهه ۸۰
شروع شده و همچنان ادامه دارد.
او همچنين در مورد مقصد خاكهاي قاچاقشده هم
گفت :مقصد اين خاكهاي قاچاقش��ده كش��ورهاي
حاش��يه خليج فارس بهويژه امارات و قطر است كه در
امارات براي س��اخت جزاير مصنوع��ي و در قطر براي
خشك كردن دريا استفاده ميشود.
طي روزهاي گذش��ته ،اين خبر بازتاب بسياري داشت
و حساس��يتهايي را در مجل��س ش��وراي اس�لامي و
دس��تگاههاي مختلف از جمله س��ازمان محيط زيست
برانگيخت،البتهدرنهايتخبريازقولمسعودتجريشي،
معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست روي
پايگاه خبري سازمان محيط زيست با تيتر «قاچاق خاك
صحت ندارد» منتشر ش��د ،مبني بر اينكه بررسيهاي
انجامشدهطيهفتههاياخيرنشانميدهدتماممواردي
كه تحت عنوان قاچاق خاك رسانهاي شده ،تأييد صحت
نشده و عمدتاً صادرات خاك صنعتي بوده كه طبق قانون
منعي ندارد .ب��ا اين وجود برخي همچن��ان به احتمال
وقوع قاچاق خاك قائل هستند .در همين مورد حسين

بشارتي عضو هيات علمي موسسه تحقيقات خاك و آب
با بيان اينكه متأسفانه ادامه قاچاق خاك ايران كه از چند
سال پيش شروع شده صحت دارد ،اميدواريم مسووالن
موضوع قاچاق خاك را ج��دي بگيرند چون خاك يك
منبع تجديدناپذير يا ديرتجديدپذير اس��ت و تشكيل
يك سانتيمتر از آن سالها زمان ميبرد ،به ايسنا گفت:
تعداديافرادسودجوبابهانههايمختلفخاكحاصلخيز
كشور را جمعآوري و به كش��ورهاي حوزه خليجفارس
صادر ميكنند تا صرف ساخت جزاير مصنوعي شود.او با
تاكيدبرايننكتهكهقاچاقچيان،قاچاقخاكرادرپوشش
كاالي ديگر انجام ميدهند تا اسناد و مداركي درباره آن
وجود نداشته باش��د ،ادامه داد :برخي به بهانه صادرات
محصوالت گلداني خاك ص��ادر ميكنند برخي هم در
پوشش سيمان اين كار را انجام ميدهند.
ممنوعيت فروش و قاچاق خاك
اين كارش��ناس حوزه خاك با بي��ان اينكه در اليحه

حفاظ��ت از خاك به صورت ويژه ب��ه موضوع قاچاق
خاك پرداخته شده و در يكي از مواد اليحه حفاظت
از خاك آمده ك��ه «هرگونه ف��روش و قاچاق خاك
ممنوع اس��ت» ،گفت :خاك در كشور خشك و نيمه
خشكي مانند ايران موضوع فوقالعاده مهمي است و
متأسفانه خاك كشور ما به غير از قاچاق ،با روشهاي
ديگر نيز در حال از دس��ت رفتن اس��ت بطوري كه
ساالنه  ۲ميليارد تن خاك را در اثر فرسايش از دست
ميدهيم و حجم خاكي كه س��االنه در اثر فرسايش
خاك و شور شدن اراضي از بين ميرود قابل مقايسه
با قاچاق نيست.
اين عضو هيات علمي تحقيقات آب و خاك در موسسه
تحقيقات آب و خاك در مورد قاچاق يا صادرات خاك از
طريق صادرات گلدانهاي زينتي در برنامهاي راديويي
گفت :يكي از صادركنندگان گل ،اين اتفاق را در س��ال
 ۱۳۹۵تأييد كرد كه برخ��ي صادركنندگان اين كار را
در قالب صادرات گل انجام ميدادند .در داخل كارخانه

سيمان نيز به جاي پروسه توليد سيمان ،خاك را غربال
و آن را از طري��ق كش��تي به كش��ورهاي ديگر قاچاق
ميكردند .او تاكي��د كرد :قطعاً همه وزارتخانه و نهادها
با قاچاق خاك مخالفند و نهتنها مجوزي براي اين كار
صادرنميكنندبلكهدرصورتمشاهدهباآنبرخوردهم
ميكننداماقاچاقچيان،قاچاقخاكرادرپوششكاالي
ديگر انجام ميدهند تا اسناد و مداركي درباره آن وجود
نداشته باشد .بنابراين اگر قاچاق خاك شايعه باشد خبر
خوشحالكنندهاي است اما بايد مبادي ذيربط يعني
گمرك و دس��تگاههاي نظارتي اين قضيه را به صورت
دقيق بررسي كنند.
بش��ارتي با تاكيد بر اينكه وزارت جهادكش��اورزي در
مورد صيانت از خاك هيچ كوتاهي نداشته است ،گفت:
دس��تگاههاي نظارتي بايد در مورد قاچ��اق و صادرات
خاك در اي��ران گزارش بدهند ت��ا متوليان جلوي اين
مساله را بگيرند.
خاك را بايد با چنگ و دندان حفظ كنيم
علي خادم آستانه معاون حفاظت منابع طبيعي سازمان
جنگلها با بيان اينكه هماكن��ون حفاظت از خاك به
اشكال مختلف انجام ميشود گفت :بايد جلوي عوامل
تخريبكننده خاك ،از جمله قاچاق خاك گرفته شود.
خاك يك منبع زيستي و پايه است و قطعا قاچاق آن هم
باديگركاالهامتفاوتاست،بههمينخاطربايدباچنگ
و دندان از آن محافظت كرد.
اين مقام مسوول در سازمان جنگلها با تاكيد بر اينكه
يكي از وظايف اصلي سازمان جنگلها حفاظت از منابع
طبيعي است و اين سازمان بايد از خاك به عنوان يكي
از اركان اصلي منابع طبيعي كشور حفاظت كند ،اظهار
كرد :البته خاك زارعي با خاك معدني متفاوت اس��ت.
طبق بررس��يها ،قضيه خاكي كه در كارخانه سيمان
خبرساز شده يك خاك معدني است و مجوز خاكهاي
معدني هم توس��ط وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت با

استعالم از س��ازمان جنگلها ،صادر ميشود ،بنابراين
اگر اين سازمان احساس كند كه قرار است خاك زراعي
نابود يا به عنوان ماده معدني برداشت شود؛ قطعاً مجوز
صادر نميكند يا جلوي آن را خواهد گرفت ،ضمن اينكه
متأسفانه در اين قضيه معناي عام خاك در نظر گرفته
شده و در جامعه شائبه ايجاد كرده است.
معاون حفاظت منابع طبيعي سازمان جنگلها تاكيد
كرد :حتي بع��د از مجوزهايي كه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در مورد فعاليتهاي معدني بعد از اس��تعالم
و موافقت منابع طبيعي ص��ادر ميكند از معدنكاران
ميخواهد تا خاك حاصلخيز زراعي روي ماده معدني را
تحويل سازمان منابع طبيعي دهند تا براي بازسازي و
احياي معدن از آن استفاده شود.
اخيرا رمضانعل��ي ابراهيمپور رييس گ��روه حفاظت و
حاصلخيزي خاك و معاون��ت آب و خاك وزارت جهاد
كشاورزي اعالم كرد كه دستگاههايي كه بايد در رابطه
با قاچاق خاك پاسخگو باشند ،دستگاههاي امنيتي و
نظارتي هستند و وزارت جهاد كشاورزي در اين رابطه
مسووليتي ندارد.
او تاكيد كرد :هيچيك از دس��تگاههاي دولتي مجوزي
براي صادرات خاك معدني و ديگر خاكها صادر نكردند
و نخواهند كرد اما از آنجايي كه قاچاق به شكل رسمي و
آشكار انجام نميشود ،قطعاً از ساليان دور و دهه  ۸۰به
بعد خاك از كشور ما به شكل غيرقانوني خارج ميشود.
او با بيان اينكه اولين نامهاي كه در خصوص قاچاق خاك
از اصل كميس��يون  ۹۰به وزارت جهاد كشاورزي ابالغ
شد مربوط به سال  ۹۴است گفت :اولين اقدام ما ،ارسال
نامه به روس��اي سازمان جهاد كش��اورزي استانهاي
خوزستان ،بوش��هر ،هرمزگان ،سيستان و بلوچستان،
فارس ،خراس��ان جنوبي و كرمان بود ك��ه آيا صادرات
خاك معدني و كشاورزي از مراجع قانوني انجام ميشود
ياخير؟وهمهاستانهانامهرسميزدندكهمجوزچنين
چيزي صادر نشده است.

توسعه صنايع آب بر در محدودههاي خشك كشور
پدر علم كويرشناس��ي و جغرافياي ايران ،سه راهكار
اساسي براي مشكل كمآبي كشور ارايه و خاطرنشان
كرد :ايج��اد صنايع در كنار منابع آب��ي بهويژه درياي
جنوب ،كشاندن جمعيت به سمت منابع آبي نه انتقال
آب به داخل كش��ور و نيز اس��تفاده و مصرف مناسب،
اصولي و صحيح آب س��ه راهكاري اس��ت كه نتيجه
بخش خواهد بود.
پرويز كردواني ب��ا انتقاد از رويكرد غل��ط دولتها در
جمهوري اسالمي مبني بر توس��عه صنايع آب بر در
محدودههايخشكو مركزكشوراظهاركرد:اكنوندر
اصفهان كه مشكل كمآبي دارد در شعاع ۵۰كيلومتري

ش��رق ،غرب ،جنوب و شمال از مركز اصفهان صنعت
ايجاد شده است يا در تبريز نيز در فاصله ۲۵كيلومتري
از هر طرف به صنايع برخورد ميكنيم.
او اشتهاي بيانتهاي صنايع براي دريافت آب را منجر به
تمام شدن مخازن سدهاي استانهاي هم جوار دانست
و گفت :اكنون تنها چاره برپا نگه داش��تن اين صنايع،
مطرح كردن موضوع انتقال آب از دريا است و صاحبان
صنايعمعتقدنداگراينامرمحققنشودميلياردهادالر
سرمايه يكي پس از ديگري از بين خواهد رفت .پدر علم
كويرشناسيوجغرافيايايراندرادامهباانتقادازچنين
تصميماتنادرستيتوضيحداد:كسيكهماشينيرابه

قيمت ۲ميليارد تومانخريدهحتياگربنزينباليتري
 ۱۰۰هزار تومان نيز برسد ناچار است براي آنكه ماشين
ميلياردي او از حركت باز نايس��تد به هر نحوي بنزين
مورد نياز را تأمين كند.
كردواني با اش��اره ب��ه رويكرد كش��ورهاي صاحب
صنعت در احداث كارخانههاي عظيم به ويژه فوالد
اظهار ك��رد :كش��ورهاي صاحب ن��ام توليد فوالد،
كارخانهها را در كنار دريا س��اخته و حتي از ساخت
آن در مج��اورت رودخانه جلوگيري ميكنند اما در
ايران وج��ود صنعت فوالد در گلگهر س��يرجان و
چادرملوي يزد با حدود تقريب��ي بارش  ۱۲۰و ۶۰

ميليمتر در سال اش��تباه بزرگي بود .رييس كميته
بيابانزدايي انجمن متخصصان محيط زيست ايران،
پيشنهاد مديران مبني بر گسترش صنايع فوالد در
مناطقي غير از حاشيه دريا را خيانت توصيف كرد و
به ايسنا گفت :اگر ايران به صنايع فوالد وابسته باشد
بهتر از اين است كه به مواد غذايي وابستگي داشته
باش��د .كردواني با ابراز نگراني و نارضايتي از توسعه
صنعت فوالد كشور و رتبه  ۱۰توليد آن در جهان به
عدم آگاهي مديران درباره آس��يبهاي اين توسعه
اش��اره و تصريح كرد :اين يك افتخار نيست چراكه
بايد بدانيم يك كارخانه فوالد به اندازه  ۴روستا آب

نياز داش��ته و به ازاي هر متر مكعب فوالد  ۱۵تا ۲۰
متر مكعب آب نياز است.
او با تصريح اينكه افتتاح طرح از سوي مديران و احداث
كارخانههايعظيمبهنوعي ُمدتبديلشدهاست،باذكر
مثالي اظهار كرد :در خبرها ميشنويم رييسجمهور
براي افتتاح  ۱۲۰طرح به اصفهان سفر كرد و فردا نيز
براي افتتاح  ۱۴۰طرح در كرمان خواهد بود ،آيا افتتاح
اين طرحها به آب نياز ندارد؟ وي با بيان اينكه بايد در
مصرفآباولويتهارارعايتكردگفت:ترجيحوتقدم
اول ،استفاده شرب اس��ت ولي آيا اكنون در شهرهاي
كشور اين اولويت رعايت ميشود؟

راهوشهرسازي
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كليات طرح ساماندهي دستفروشان در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

استاندارد دوگانه درباره مشاغل سيار

دستفروشي در قانون جرم و تخلف نيست ،اما سد معبر در قانون ممنوع شده است

گروهراهوشهرسازي|
«ساماندهي دستفروشان» موضوع مورد بحث و بررسي
اعضايشورايشهرتهراندرجلسهعلنيروزگذشتهاين
شورابود.سالهااستكهدستفروشيبهيكيازمعضالت
كالنش��هرها به خصوص شهر تهران تبديل شده است
و در عين حال ،بارها ش��اهد برخورد نامناسب نيروهاي
شهرداري با دستفروش��ان بودهايم .در شرايط اقتصادي
كنوني كه بس��ياري از برخي اقشار جامعه دستفروشي
را به عنوان شغل دوم برگزيده و برخي نيز تنها از اين راه
ارتزاق ميكنند ،جمع كردن بساط دستفروشان نهتنها
فشار مضاعف بر آنها وارد ميكند ،تاثير رواني منفي نيز
بر شهروندان دارد .بنابراين اعضاي شوراي شهر تهران،
كليات طرح ساماندهي مشاغل سيار و بيكانون در شهر
تهران را تصويب كردند.
طرح س��اماندهي مشاغل سيار پيش��نهاد كميسيون
فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران بود كه پيش از
اين ،يك فوريت آن به تصويب رسيده بود.
حجت نظري س��خنگوي اين كميس��يون در توضيح
الزامات تصويب اين طرح گفت :دستفروش��ي در قانون
جرموتخلفنيست،اماسدمعبردرقانونممنوعشمرده
شده است .دستفروشان ،ونهاي سيار و وانتبارها ،ابزار
ارتزاقبسياريازشهروندانهستندكهبرايفعاليتخود
وجوهي را ميپردازند اما بر اين پرداختها نظارتي وجود
نداردواينوجوهبهحسابشهردارينميرود.هيچنظمي
براياخذاينوجوهوقيمتيبرايآنهاوجودندارد.بنابراين
ماميتوانيمباساماندهيدستفروشيهمبرايشهركسب
درآمدپايداركنيموهمعدالترابرايكسانيكهدرسطح
شهرازاينمشاغلارتزاقميكنند،فراهمكنيم.براساس
اينطرح،دستورالعملمشخصيبراياستفادهازفضاهاي
مختلف شهر براي بساط گستران پيشبينيشده است
كه ساماندهي اين دستفروشان هم به نفع اقشار ضعيف
جامعه است كه از اين محل كسب درآمد ميكنند و هم
شهروندان.
مغايرت قانوني دارد
سيد حسن رسولي ،خزانهدار شوراي شهر تهران نيز در
مخالفتبااينطرحبابياناينكهطرحساماندهيمشاغل
س��يار و بيكانون در شهر تهران با قانون شهرداريها در
سال  ۴۸مغايرت دارد ،گفت :با مصوب كردن اين طرح،
دستفروشي در شهر تهران را رسمي و قانوني نكنيم.
ب��ه گفته او ،در تبص��ره يكبند دو ذيل م��اده ۵۵قانون
ش��هرداري ،دستفروش��ي به عنوان يك ش��غل مزاحم
و عاملي��ن ب��ه امر ش��غل مزاحم ،مس��بب س��د معبر
معرفيشدهاند ،همچنين بر اساس اين مادهقانوني براي
شهرداري وظيفه تعريفشده كه با اين پديده به عنوان
يكعملناهنجارشهريبرخوردكند .اوبابياناينكهشورا
وضعكنندهقانوننيستودرخصوصساماندهيمشاغلي
مانند دستفروشي نياز به قانون داريم ،تصريح كرد :براي
مشاغلبايدمالياتساالنهدرنظرگرفتهشودوكدكسب

و پيشه وجود داشته باشد ،در خصوص دستفروشان اين
امكان فراهم نيست و با مصوبه شورا نيز نميتوان چنين
قانوني را وضع كرد ،چرا كه ش��ورا جايگاه قانونگذاري
ندارد .در قانون نظام صنفي نيز فعاليت اصناف سيار تنها
ش��رط اخذ پروانه مجاز شمردهشده است .همچنين از
اعضاي ش��ورا درخواس��ت ميكنم براي برقراري نظم و
انضباط ش��هري كه جزو وظايف ذاتي شورا و شهرداري
است به اين طرح رأي ندهند .شهربانو اماني در واكنش به
سخنانرسوليگفت:قانونيكهشمابهآناشارهميكنيد،
مربوط به سال  ۴۷و  ۵۰سال پيش است كه بيشتر مردم
روستانشينبودندواينگونهمهاجرتبهشهرهابهخصوص
پايتختانجامنشدهبود.ماچهبخواهيموچهنخواهيماين
مشاغل در سطح شهر وجود دارد.
او با اشاره به بازديد ش��بانهاي كه از برخي از اين مشاغل
سيار داشته است ،گفت :بازديدي به همراه شهردار شب
از برخ��ي از اين ون كافهها كه جگرفروش��ي ميكردند
داشتيم؛ متأس��فانه به دليل نبود قانون هيچكدام از آنها
مجوزبهداشتنداشتند.
مصوبه قبلي اصالح شود
ناهيد خداكرم��ي يكي ديگر از مخالفان اين طرح گفت:
شورايشهردرسال ۸۵مصوبهايدرخصوصساماندهي
مشاغل داشته است و مصوبه جديد تنها به تلنبار شدن
مصوبات ميانجامد و درخواست ميكنم همان مصوبه

گذشته اصالح شود .او با اشاره به سخنان يكي از اعضاي
شورا كه به قانون  ۵۰سال پيش در مخالفت با اين طرح
استناد كرده بود ،گفت :زماني كه ما در جريان برنامه سوم
به ماده  ۵۵قانون شهرداريها در خصوص ساختوساز
ورزشگاه اس��تناد كرديم ،اعالم كردند اين قانون مربوط
به قبل از انقالب است اما حاال به قوانين گذشته استناد
ميكنند.
سدمعبرگناهكبيرهاست!
محسنهاشمي،رييسشورايشهرنيزاعالمكرد:پيش
از انقالب دستفروشي به فروش مرغ و خروس و گوسفند
ختم ميشد ،اما االن دستفروشي ش��امل فروش اقالم
مختلفي ميش��ود از ميوه گرفته تا كيف و كفش .ورود
سازمان س��رمايهگذاري شهرداري به اين موضوع ايجاد
حق ميكند و موجب ميش��ود كه پيادهروه��ا را براي
دستفروشان تبديل به سرقفلي كنيم و بعدا اين موضوع
مشكالتي را ايجاد ميكند كه نميتوانيم از آن بگذريم در
نهايتبااينپيشنهادمخالفهستم.
او در ادامه و بعد از تصويب كليات طرح پيشنهاد داد :عضو
كميس��يون حمل و نقل به عنوان عضو ناظر در كميته
برنامهريزي مش��اغل س��يار و بيكانون حذف شود .وي
گفت:مانبايدبهموضوعدستفروشيوجههقانونيبدهيم.
در حوزه دستفروشي مترو اين يك اتفاق خطرناك است.
اين حجم مسافر در مترو و با اين شكل نحوه فروش روش

هشدار نسبت به عوارض بيتوجهي به فرونشست زمين

فرونشست زمين معضلي است كه در سالهاي گذشته
دامنگير ش��هرها و روستاهاي كشور ش��ده و به عقيده
بسياري از كارشناسان و متخصصان در آيندهاي نزديك
پديده فرونشس��ت زمين در ش��هرهاي ب��زرگ جان و
مال ميليونها ش��هروند را به مخاطره خواهد انداخت.
بر اس��اس اعالم اتحاديه اروپا اگر س��رزميني ساالنه ۴
ميليمتر فرونشست داشته باش��د ،بايد كميتهاي براي
حل اين بحران ايجاد شود .اين درحالي است كه در ايران
فرونشست  ۵۴ميليمتر اس��ت اما مسووالن عمال هيچ
واكنشي از خود نشان نميدهند.
به گفته مسعود ش��فيعي ،رييس سازمان نقشهبرداري
كشور فرونشست ميتواند به خيابانها ،پلها و بزرگراهها
آس��يب زده ،خطوط آبرس��اني ،گاز و فاضالب را مختل
كرده ،به پي س��اختمانها آسيب رسانده و موجب ترك
در آنها شود.
بهگزارشمهر،شفيعيبااشارهبهاينكهپديدهفرونشست
ناش��ي از تغييرات ارتفاعي در سطح پوسته زمين است،
اظهار كرد :اين پديده لزوما عالئم ظاهري ندارد ،اما گاهي

به شكل ش��كافهاي عميق در سطح زمين و فروريزش
خودرانشانميدهدوازسوييديگرموجبميشودابنيه
وساختمانهادچارشكستياتركشوند.درمناطقمتأثر
از فرونشست بايد متناسب با پهنهبندي فرونشستها،
زيرساختهايحياتيكشورراطراحيكردوتوسعهدادو
قبلازايجادوتوسعههرگونهزيرساخت،استقرارجمعيت
و طراحي شريانهاي حياتي ،مطالعات فرونشست را به
عنوان يك��ي از تحقيقات ضروري و اولي��ه انجام داد تا با
اقدامات خود ،ميزان فرونشست را تشديد نكنيم.
وي با بيان اينكه فرونشس��ت و شكافهاي زمين كه به
آهس��تگي و به تدريج گس��ترش مييابند ،شايد همان
تاثير خطرهاي ناگهاني و فاجعه بار مانند س��يل و زلزله
را نداشته باشد ،تصريح كرد :ممكن است ميزان تخريب
در منطقه در حال فرونشست به ميزان گسترده مشاهده
نشود ،حتي آثار سطحي حاصل از آن نيز بهراحتي قابل
تشخيص نباشد ،با وجود اين ،بطور معمول خسارتهاي
ناشي از فرونشستها و شكافهاي زمين ،ترميم ناپذير،
پرهزينهومخرباست.رييسسازماننقشهبرداريكشور

گفت :به عنوان نمونه فرونشستها ميتوانند به تخريب
سيستمهاي آبياري و خاكهاي حاصلخيز كشاورزي (با
پايينآوردنتخلخلآنها)بينجامند.خسارتبهچاههادر
منطقههاي فرونشست روستايي و شهري متداول است،
اين مساله موجب خرابي چاهها ميشود ،بهنحوي كه در
ظاهر لوله چاه كه از سطح زمين باال آمده ديده ميشود،
در حالي كه لوله ثابت بوده و اين س��طح زمين است كه
پايين رفته است .مناطق شهري به دليل تراكم جمعيت،
ساختمانهاوشريانهايحياتيبطورويژهآسيبپذيرتر
هستند.اينپديدهميتواندبهخيابانها،پلهاوبزرگراهها
آس��يب زده ،خطوط آبرس��اني ،گاز و فاضالب را مختل
كرده ،به پي س��اختمانها آسيب رسانده و موجب ترك
در آنها ش��ود .در اين حالت سازههايي كه وسعت زيادتر
و ارتفاع بيشتري دارند ،آسيب پذيرترند .به عنوان نمونه
خطوط راهآهن ،سدهاي خاكي ،تصفيهخانهها و كانالها
از آسيبپذيري زيادتري برخوردار هستند .بطور كلي هر
سازهاي كه در مسير شكلگيري شكاف يا فروچاله واقع
شده باشد ،در معرض آسيب بيشتري قرار دارد.

درستي نيست .بنابراين براي آنكه به آن وجاهت قانوني
ندهيمدرخواستميكنمنمايندهكميسيونحملونقل
عمران از عضويت در اين كميته حذف شود.
وي تاكيد كرد :همانطور كه اجازه نميدهيم در تاكسي
و اتوبوس دستفروشان فعاليت كنند ،در مترو نيز نبايد
دستفروشانفعاليتكنند.زيرادرسدمعبرگناهيكبيره
اس��ت و نبايد ساماندهي آنها تبديل به قانوني شدن آنها
شود .همچنين شهرداري نبايد فضايي را به دستفروشان
اختصاصدهد.
الهامفخاري،عضوديگرشورايشهرتهراننيزدرموافقت
با طرح گفت :برخي مشاغل ممكن است در دورههايي از
تاريخ و زمان تعريف نشده باشد .مثال در قانون شهرداري
آن زمان راجع به چگونگي نگهداري احش��ام در ش��هر
صحبتشده؛درحاليكهاكنوناصالمعناندارد.بنابراين
بايد به شرايط جديدي كه در شهر وجود دارد توجه كرد.
اينكهبهيكموضوعورودنكنيماصلواقعيتآنرادرشهر
انكارنميكندضمناينكهاينتعريفشغلجديدنيستو
در واقع شيوه عرضه و ارايه جديد است.
حجتنظريدرتكميلسخنانفخاريگفت:طرحجديد
به خاطر آن اس��ت كه ساير مشاغل در طرح ديدهشده و
قانون قبلي منسوخ خواهد شد .همچنين در هيچ جاي
قانون،دستفروشيجرموتخلفنيست.
درادامهحميدرضاتحصيلي،مديرعاملشركتساماندهي
صنايعومشاغلشهرنيزدرمخالفتباطرحپيشنهادشده

معاون س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور اف��زود :پديده
فرونشس��ت با ايجاد تغيير در وضعيت توپوگرافي زمين
ميتواند سبب بروز تغييرات چشمگيري در هيدرولوژي
منطقه شود .به عنوان مثال ،در اين مناطق ممكن است
سيالبهاي عظيم و مخربي بهوقوع بپيوندد در حالي كه
قبل از ايجاد فرونشست هيچ سابقهاي از سيالب وجود
نداشته است.از س��وي ديگر اين پديده ميتواند با ايجاد
تغيير در وضعيت «زمينآبشناختي منطقه» از قبيل
جهتوسرعتجريانآبزيرزميني،بيالنآبزيرزميني
و غيره نتيجههاي ناهنجار بيشتري در پي داشته باشد.
شفيعيبابياناينكهوجودنقاطمبنايارتفاعيدرفواصل
مشخص در سراسر پهنه سرزمين ،يكي از نيازهاي اوليه
براي پايش تغييرات هندسي پوسته زمين در كشورها
استكهاينمهمدربيشترنقاطجهانتوسطسازمانهاي
ملينقشهبرداريبهانجامميرسد،گفت:وجوداينشبكه
نقاط كه ارتفاع آنها نس��بت به سطح متوسط درياها در
مقطع زماني معيني اندازهگيري شده است ،ضمن اينكه
در تهيه نقشههاي توپوگرافي ضرورت دارد و بدون آنها

اظهار كرد :در شهرداري دستورالعملي تهيه كردهايم و
ساعتها و بلكه ماهها روي آن كار شده است .اگر دوستان
آن را بخوانند دغدغهشان حل ميشود .دستورالعملي كه
ما داريم دغدغههاي اين طرح را نيز در برميگيرد .پس از
سخنانتحصيليكلياتطرحساماندهيمشاغلسيارو
بيكانوندرشهرتهرانبا 12موافقو 7مخالفبهتصويب
رسيد.علياعطاءسخنگويشورايشهردرجريانبررسي
جزييات اين طرح نيز پيشنهاد حذف ماده 2و 3اين طرح
را مطرح كرد و گفت :در ماده 2اشاره به تشكيل كميتهاي
براي سياستگذاري اين طرح ساماندهي شده است و در
ماده 3نيزشرحوظايفاينكميتهآمدهاست.منپيشنهاد
ميدهم اين مواد حذف شوند و شهرداري اليحهاي براي
ساماندهي دستفروشان ارايه دهد.علت پيشنهاد من اين
استكهمادرمصوباتمختلف،كميتهتعريفميكنيمو
بعدهمهيچاتفاقينميافتد.اينكهبخواهيممدامكميته
تعريفكنيموآنهانيزجلسهتشكيلدهندهيچفايدهاي
ندارد .پيشنهاد ميكنم شهرداري ظرف شش ماه اليحه
برنامهساماندهيمشاغلراارايهكنند.
پس از س��خنان اعطاء حجت نظ��ري و مجيد فراهاني،
ديگر اعضاي شوراي شهر تهران با اين پيشنهاد مخالفت
كردند .مجيد فراهاني در اين خص��وص گفت :اگر ماده
 2و  3ك��ه درخصوص سياس��تگذاري طرح و ش��رح
وظايف كميتههاي آن مطرح ش��دهاند ،حذف شوند در
واقع كليات طرح را حذف كردهايم.پيش��نهاد اعطاء با 6
موافق و 10مخالف به تصويب نرس��يد.در ادامه ،اعضاي
شوراي شهر تهران به بررسي اعضاي كميته برنامهريزي
ساماندهي مشاغل س��يار پرداختند كه جزييات آن در
ماده 2طرح آمده است .در اين ماده آمده است :اين كميته
متشكل از معاون خدمات ش��هرداري به عنوان رييس
كميته ،معاون امور مناطق يا نماينده تاماالختيار ،معاون
فرهنگي و اجتماعي ش��هرداري يا نماينده تاماالختيار،
مديرعامل ش��ركت ساماندهي مش��اغل به عنوان دبير
كميته ،مديرعامل شركت ش��هربان ،عضو كميسيون
فرهنگيواجتماعيشورايشهر،عضوكميسيونحمل
و نقل ش��ورا و عضو كميسيون سالمت ،محيط زيست و
خدمات شهري شهرداري باشد.
در همين حال ،احمد مس��جدجامعي پيش��نهاد داد تا
نماينده نيروي انتظامي نيز در اين كميته حضور داشته
باشد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد.پس از پيشنهاد
وي،ناهيدخداكرميپيشنهادعضويتنمايندهبهزيستي،
كميته امداد و كميسيون شهرسازي و معماري شوراي
ش��هر را مطرح كرد كه اين پيشنهاد راي نياورد.عالوه بر
اين پيشنهاد عضويت نماينده كميسيون برنامه و بودجه
شوراي شهر نيز تصويب نشد و پيشنهاد مجيد فراهاني
مبنيبرحضوريكمتخصصاقتصاديغيردولتيدراين
كميته نيز راي نياورد.در ادامه ،محسن هاشمي رييس
شوراي شهر تهران پيشنهاد حذف نماينده كميسيون
حمل و نقل عمران ش��ورا را از اين كميته مطرح كرد كه
اين پيشنهاد با 11موافق و 4مخالف به تصويب رسيد.

انجام پروژههاي عمران��ي ،احداث راهها ،خطوط لوله و...
غيرممكن است ،اين امكان را به وجود ميآورد كه با تكرار
اندازهگيريها در فواصل زماني تعريف ش��ده ،به تغيير
احتمالي ارتفاع ناشي از عوامل مختلف ،از جمله حركات
تكتونيكي پوس��ته زمين يا تغيير چگال��ي در اليههاي
پايينترپوستهپيببريم.
وي با بي��ان اينكه بعضاً گفته ميش��ود كه نخس��تين
گزارشه��اي فرونشس��ت در ايران مربوط ب��ه دهه ۴۰
شمسي اس��ت ،اظهار كرد :با توجه به اينكه اساساً در آن
زمان شبكه ارتفاعي قابل اتكايي در كشور وجود نداشته
است،اينمطلبرانميتوانچندانمعتبردانست.بهنظر
ميرسد گاهي كاهش سطح ارتفاع آبهاي زيرزميني
با فرونشست يكسان گرفته ميشود ،در حالي كه لزوما
اينگونه نيس��ت .دقيقترين روش براي بررسي وقوع يا
عدم وقوع فرونشست و ميزان آن ،اندازهگيري تغييرات
ارتفاعي در سطح پوسته زمين است كه اين امكان صرفا با
دانش،فناوريهاوتجهيزاتحوزهمهندسينقشهبرداري
فراهم ميشود.

معاون دريايي سازمان بنادر و دريانوردي مطرح كرد

شرط توقيف كشتيهاي ماهيگيري چيني
گروهراهوشهرسازي|
از ابتداي س��ال جاري اخبار ضد و نقيضي درباره حضور
ماهيگيران چيني در آبهاي ايران مطرح شد ،در همان
ماههاي نخست مديران ارشد سازمان شيالت ،سازمان
بنادر و دريانوردي و ...موضعگيريهاي متفاوتي درباره
اين خبر اعمال كردند تا اينكه درنهايت در اواخر مرداد ماه
معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي
درباره حضور كش��تيهاي ماهيگيري چيني در درياي
عمان ،گفت :چينيها قراردادي در قالب اجاره بلندمدت
باشيالتكشورماندارند،گويافناوريكهاينشناورهاي
چيني دارن��د در ايران وجود ندارد كه بتوانيم ماهي را در
عمق ۲۰۰متريصيدكنيم.
حال با گذش��ت 6ماه از انتش��ار خبر حضور ماهيگيران
چيني در درياي عمان ،معاون دريايي س��ازمان بنادر و
دريانوردي درباره نظارت بر كشتيهاي ماهگيري چيني
درآبهايايرانميگويد:كشتيهايماهيگيريچيني
كه از فاصله ۱۰مايلي س��احلي و  ۲۰۰متري عمق دريا
اقدام به ماهيگيري كنند ،توقيف خواهند شد .به گزارش
مهر ،هادي حقش��ناس ميافزايد :با توجه به اينكه اين
كشتيهاباپرچمايرانترددميكنندبهآنهاكشتيايراني

ميگوييمالبتهاگرقوانينرارعايتنكنندتوقيفخواهند
شد اما آماري در خصوص تعداد كشتيهاي ماهيگيري
توقيف شده ندارم.
اودربارهتحريمكشتيهاوبنادرايرانياظهارميكند:هيچ
يكازبنادرايرانتحريمنيستندوهمهكشتيهايايراني
و خارجي در همه بنادر در حال تخليه و بارگيري هستند،
هيچمشكليبرايترددشناورهاباپرچمايرانوجودندارد.
ضمن اينكه موسسات ردهبندي داخلي هم كشتيهاي
ايران��ي را تح��ت كالس و كالسبن��دي درآوردهاند كه
سبب شده كشتيهاي ايراني مشكلي از نظر ردهبندي
نداشتهباشند.
افزايش 70درصدي گردشگران دريايي
حقشناس همچنين با اشاره به اهميت انتقال شهرها به
سواحل ميگويد :همه كشورهاي عضو گروه ( )G 20در
كنار سواحل قرار دارند و اگر شهرهاي ايران هم از گذشته
در س��واحل احداث ميشد ،مشكالت زيست محيطي،
كمبود آب و آلودگي هوا را در شهرها شاهد نبوديم ،با اين
حال ،سازمان بنادر و دريانوردي به دنبال توسعه سواحل
مكران بوده و پس از توسعه چابهار ،قدم بعدي تالش براي

توسعه بندر جاس��ك به عنوان غربيترين بندر سواحل
مكران خواهد بود .معاون س��ازمان بن��ادر و دريانوردي
همچنيندربارهتحريمهايحملونقلدرياييميگويد:
در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم .با اين حال ،سازمان
بنادر از تحريمهاي قبلي درس گرفته و سبب شده تا در
تحريمهايجديدمشكليدرزمينهتبادالتبانكي،مالي
وبيمهحملونقلدرياييوكشتيهانداشتهباشيم.
حقشناسبااشارهبهتوسعهگردشگريدرياييميافزايد:
در تعطي�لات  17تا  ۲۲بهمن ماه  ۸۴۰هزار مس��افر به
جزيره قشم سفر كردند كه نسبت به سال گذشته رشد
 ۷۰درصدي داش��ته اس��ت و پيش بيني ميش��ود كه
نوروز  ۹۸شاهد پرترددترين سفرهاي دريايي نسبت به
سالهاي گذشته باشيم .او اظهار ميكند :صف خودروها
در بندر مسافري ش��هيد حقاني براي انتقال به قشم در
تعطيالتهفتهجاريبه ۸كيلومتررسيدهبودكهنسبت
به سالهاي گذشته بيسابقه بود ،ضمن اينكه در نوروز
 ۹۸فروش بليته��اي دريايي بندرعباس به قش��م به
صورت الكترونيكي انجام خواهد شد .عضو هيات عامل
س��ازمان بنادر و دريانوردي با تاكي��د بر اينكه كمترين
بيكاريفارغالتحصيالندانشگاهيدرايرانبهرشتههاي

دريانوردي اختصاص دارد ،ادامه ميدهد :با وجود تالش
ش��ركتهاي كش��تيراني و ملي نفتكش ب��ه عنوان دو
ش��ركت مهم حمل و نقل دريايي ايران براي استفاده از
ظرفيت اشتغال ايرانيان در بخش حمل و نقل دريايي و
راهاندازي موسسات آموزش فنون دريانوردي ،با اين حال
همچنانبخشيازنيروهايعملياتيايندوشركتروي
كشتيهاي غيرايرانيهستند.
اتمام مهلت استفاده ازسوخت استاندارد
حق ش��ناس در خصوص اتمام مهلت س��ازمان جهاني
دريانوردي براي استفاده از سوخت كم سولفور و تبديل
س��وختهاي موجود با ۳.۵درصد سولفور به نيم درصد
براي حفظ محيط زيس��ت دريايي ،ميگويد :از س��ال
آينده اين اس��تاندارد اجباري ميشود و سازمان بنادر به
پااليشگاهها و وزارت نفت اعالم كرده است تا به توليد اين
نوع س��وخت بپردازند .او اظهارمي كند :ميزان استفاده
داخلي س��وخت كش��تيها  ۱.۳ميليون تن اس��ت اما
سرمايهگذاريسنگينيدربانكرينگداشتهايمكهامكان
فروشسوختهايكمسولفوربهسايركشتيهارادربنادر
ايران داريم با اين حال اگر نتوانيم تا موعد مقرر سوخت

اس��تاندارد مورد نظر IMOرا توليد كنيم ،از گازوئيل يا
 LNGاستفاده خواهيم كرد .عضو هيات عامل سازمان
بن��ادر و دريانوردي درباره فعاليتهاي جديد س��اخت
و س��از در بنادر ميگويد :كليه اسكلههاي قديمي بندر
امامخميني بازس��ازي شده و اسكلههاي كانتينري اين
بندرنوسازهستند .حقشناساضافهميكند:هزارهكتار
اراضي جديد به بندر امام افزوده شد و اسكله بندر امام به
عنوان بزرگترين اسكله ميان بنادر كشور از نظر طول و
همچنيناينبندربهعنواندارايبيشترينحجمانبارها،
سيلوهاوباراندازهادرميانبنادركشورمحسوبميشود،
فاز ۳طرح توسعه بندر شهيد رجايي هم با ساخت اسكله
 ۱۴۰۰متريوآبخور ۱۷.۵متريازسويمهندسانايراني
در حال احداث است.
او درباره ناوگان س��نتي باري ميگويد ۴۶۰۰ :لنج باري
داريم كه نزديك به  ۶۰۰لنج باالي  ۴۰سال عمر دارند و
مشخص است كه امكان اعمال استاندارد براي اين لنجها
وجودنداردچوناگربخواهيماستانداردهارااعمالكنيم،
بايددرترددآنهامحدوديتايجادشود،بااينحالبهدنبال
نوسازي ناوگان شناور باري كوچك هستيم كه يك كار
زمان بر خواهد بود.

ايرانشهر
بازار مسكن مسدود نيست

ي قلي خس��روي ،رييس اتحاديه مشاوران
مصطف 
امالك با بيان اينكه در بازار مس��كن خريد و فروش
انجامميشودومسدودنشدهاست،گفت:اگرقيمتها
با قدرت خريد خانوارها تناس��ب داش��ته باشد ،هم
خانههايكوچكوهمخانههايبزرگ،مشتريخود
را خواهد داشت.قلي خسروي در گفتوگو با ايسنا
اظهار كرد :با وجود برخي گمانهزنيها از ركود كامل
در بازار مسكن ،در  ۱۵روز ابتداي بهمن ماه ،۱۳۹۷
معامالت ۱۳۰۰فقرهنسبتبه ۱۵روزابتدايديماه
افزايش يافت ،البته اوضاع چندان مطلوب نيس��ت
كه آن هم به كاهش قدرت خريد متقاضيان مربوط
ميشود.اوافزود:نوساناتنرخارزطيسالهاياخير
اثر منفي در بازار مسكن ايجاد كرده و توليد به اندازه
نياز كشور نيست ،زماني كه عرضه به اندازه كافي در
بازارمسكنوجودنداشتهباشد،انباشتتقاضاموجب
به هم خوردن توازن ميشود ،به همين دليل دولت
بايد ساخت و ساز را در دستور كار قرار دهد كه در اين
صورتبازارروالطبيعيخودراپيداميكند.
رييس اتحاديه مشاوران امالك استان تهران با بيان
اينكهالزماستبهسمتصنعتيسازيبرويمگفت:
متراژ خانهها بايد مطابق ساليق همه گروهها باشد و
اگرچه در بسياري از محلهها نياز به متراژهاي كمتر
از ۸۰متر داريم ،اما در مناطق ديگر نياز به واحدهاي
بزرگ متراژ ديده ميش��ود ،بنابراي��ن نميتوانيم
صرفاً آپارتمانهاي كوچك يا بزرگ متراژ را مالك
برنامهريزيبرايتوليدقراردهيم.

آغازفروشبليت
خآذر
يبانر 
پروازهاينوروز 

ن ش��ركتهاي هواپيمايي با بيان اينكه
دبير انجم 
فروشبليتپروازهاينوروز ۹۸ازسويشركتهاي
هواپيمايي آغاز شد ،گفت :با هماهنگي شركتهاي
هواپيمايي ،نرخ بليت پ��رواز براي ايام نوروز افزايش
نمييابدوهمانقيمتهايآذرماه ۹۷است.
مقصود اسعدي ساماني در گفتوگو با فارس ،درباره
پيشفروش بليتهاي نوروزي هواپيما اظهاركرد:
برنامهشركتهايهواپيماييبهصورتفصليبسته
ميشود،دراينرابطهبرخيشركتهايهواپيمايي
فروش بليتهاي ن��وروزي را آغاز كردهاند و در حال
حاضر از طريقس��ايت ش��ركتهاي هواپيمايي و
برخ��ي آژانسهاي فروش ،ام��كان تهيه بليتهاي
نشركتهاي
نوروزيهواپيماوجوددارد.دبيرانجم 
هواپيمايياضافهكرد:اينقيمتهاكهشاملطيفياز
نرخهابينحداقلتاحداكثردرهمهمسيرهايداخلي
اس��ت ،در حال حاضردر سايت انجمن شركتهاي
هواپيماييدرجشدهاست .اوادامهداد:امسالبهدليل
ازردهخارجشدنتعداديازهواپيماهاوغيرعملياتي
شدن برخي هواپيماها ،ظرفيت حمل و نقل هوايي
براينوروز۹۸كاهشمييابد،برخيهواپيماهامشكل
موتوروتأمينقطعاتدارند،بنابراينتعدادهواپيماها
نسبت به سال گذشته كاهش يافته است .اسعدي
س��اماني ادامه داد :با وجود كاه��ش صندلي پرواز،
ش��ركتهاي هواپيمايي تالش ميكنند ،براي ايام
نوروز،بابرقراريپروازهايمتعددفوقالعاده،نيازهاي
مسافران را در ايام نوروز پاسخگو باشند .دبير انجمن
شركتهايهواپيماييبيانكرد:درايامنوروزحدود
 ۱۵۰فروندهواپيمابرايجابهجاييمسافراننوروزي
آمادهميشود.اوادامهداد:سعيميكنيمباوجودآنكه
درنوروز ۹۷نسبتبهنوروز ۹۶حدود ۸درصدكاهش
جابهجاييمسافرداشتيم،حداقلدرنوروز ۹۸بااقبال
مسافران ،تالش شركتهاي هواپيمايي و برقراري
پروازهايفوقالعاده،بهاندازهنوروز ۹۷مسافرجابهجا
كنيموآماركاهشينداشتهباشيم.

مشوقهاي ساخت
در بافتهاي فرسوده بيشترشود

ش��هردار تهران با تاكيد بر اينكه بايد مش��كل بافت
فرسودهراهرچهزودترحلكنيم،گفت:برايساخت
وسازدربافتفرسودهمشوقهاييدرنظرگرفتهشده
استكهبهنظرميرسدبايداينمشوقهابيشترشود.
به گزارش ايسنا ،پيروز حناچي در جمع نمازگزاران
مسجدابوذرواقعدرمنطقه،۱۷ضمنتبريكايامدهه
فجروتسليتبهمناسبتشهادتحضرتزهرا(س)،
گفت :از نزديك با مش��كالت مردم منطقه ۱۷آشنا
هس��تم و تعداد زيادي از دوستان من در دوران دفاع
مقدس اهل اين منطقه بودند ،عدد  ۴۰۰۰شهيد با
توجه به تراكم اين منطقه عدد بااليي است و نشان از
روحيهفداكارانهوسختكوشياهاليايننقطهازشهر
دارد.شهردارتهرانبااشارهبهموضوعفرسودگيبافت
بهعنوانيكيازمشكالتمهماينمنطقهتصريحكرد:
بخشهاييازمنطقه ۱۷مانندمناطق۱۸،۱۵،۱۰،۹
و ۱۹جزمناطقياستكهابتدابافتدرآنايجادشدو
بعدبهاصولمهندسيوشهرسازيتوجهشد.
حناچي تاكيدكرد:بايد مشكلبافت فرسوده در اين
منطقه را هر چه زودتر حل كنيم ،چرا كه خطر زلزله
در تهران جدي است و بايد كاري كنيم كه حتي يك
واحد هم در شهر تخريب نشود .البته براي ساخت و
سازدربافتفرسودهمشوقهاييدرنظرگرفتهشده
استكهبهنظرميرسدبايداينمشوقهابيشترشود.
وي با اش��اره به تراكم باالي جمعيت در اين منطقه
گفت:درشهرسازيمعموالباآيتمهايتعدادخانوار،
واحدهاي س��اختماني و تعداد اف��راد در هر هكتار،
تراكمراميسنجندوبرايناساس،اينمنطقهتراكم
بااليي دارد و مشكالتي را براي اهالي اين منطقه به
وجود آورده است .حناچي با اشاره به پروژه مربوط به
مسير عبوري خط راه آهن تهران  -تبريز عنوان كرد:
اين پروژه از نظر طول و مس��احت يكي از پروژههاي
كم نظير اس��ت و با توجه به سازه بتني آن نميتوان
بارگذاري س��نگيني روي آن انجام داد .با وجود اين،
براياينپروژهيكمناقصهرقابتيتعريفشدهاست
و حدود  ۱۰۰شركت طرحهاي خود را ارايه دادهاند.
حتيبرخيازشركتهايخارجينيزدراينمناقصه
شركتكردهاندكهيكيازاينشركتهاتجربهاجراي
پروژهمشابهيرادربارسلوناياسپانيادارد.

اخبار
تأكيد وزيرصنعتبراستفادهاز
رويكردبازار در برخوردباتخلفات

تسنيم|وزيرصنعتبااعالماينكهبازاربابخشنامه
اصالح نميش��ود گفت :بايد با مكانيزمهاي علمي
به اين حوزه ورود كرد .رضا رحماني در جلس��ه روز
گذشته ستاد تنظيم بازار با اشاره به وضعيت فعلي
بازار گوش��ت و مرغ ،گف��ت :بايد درب��اره كاالهاي
پرمصرف ،همچون گوشت و مرغ تصميمات شفاف
و روش��ني گرفته شود تا مطمئن ش��ويم در دو ماه
آيندهبامشكليمواجهنيستيم.وزيرصنعت،معدنو
تجارتبابياناينكهبااجرايتصميماتستادتنظيم
بازار ،در آينده قيمتها تعديل خواهد شد ،گفت :در
بحث نظارت مردم بايد احساس كنند كه با متخلف
بهطور جدي برخورد ميشود .برخورد هم اعالم آمار
 5هزار نفري از تشكيل پرونده نيست ،بلكه ممكن
است 2پرونده تشكيل شود اما اين پرونده بايد براي
تخلفهاياساسيباشد.وزيرصنعت،معدنوتجارت
ازدستوربهرييسسازمانحمايتمصرفكنندگانو
توليدكنندگان براي تشديد نظارت خبر داد و افزود:
در موقعيتهايي بايد از مكانيزم بازار براي كنترل و
نظارتاستفادهكرد،درموقعيتيديگرهمكهازسوي
عدهايطمعكاريوجوددارد،مابايدورودكنيمواين
همبايدمحسوسباشد.

 17خودروي سواري
 4ستاره گرفتند

شاتا| بر اساس گزارش ارزشيابي ملي خودروهاي
ساخت داخل ،پرستارههاي ردههاي كيفي در دي
ماه امسال مشخص ش��دند و  17خودروي سواري
 4ستاره كيفي گرفتند .در دسته قيمتي يك ،گروه
خودروهايسواريپژو 2008وسوزوكيگرندويتارا
و نيو مزدا 3و در دسته قيمتي 2كياسراتو ،هيونداي
،accentهيونداي I20وهاوال H2موفقبهدريافت
 4ستاره كيفي شدند .در دسته قيمتي سه نيزB30
وچانگان،CS35آريواتوماتيكودردستهقيمتي4
رنوساندرواتوماتيك،تندر 90پالساتوماتيك،تندر
 90پالس ،پارس تندر ،پژو 207اتوماتيك ،پژو207
وآريودندهاي 4ستارهگرفتند.
دردستهقيمتي 5اماهيچكدامازخودروهايساخت
داخلينتوانستنددرردهكيفيباالقراربگيرندوسايپا
ايكس ،111سايپا ايكس ،131سايپا ايكس 132و
س��ايپا ايكس 131پارس خودرو دو ستاره گرفتند.
همچنيندربخشوانتودردستهقيمتييكوانت
نيو پيكاپ فوتون س��ه س��تاره و در دسته قيمتي2
وانت تندر 3ستاره دريافت كرد .در گروه خودروهاي
سنگين،مينيبوس،ونمسافريوانا 4ستارهگرفت.
درگروه كاميونت،كاميونت ايس��وزو ،NPR75K
كاميونت هيون��داي  HD65و كاميونت ايس��وزو
 NMR85و درگروهكاميون،كاميون ايسوز FVRو
درگروهكشندههانيزكشندهولوو،FH500كشنده
اسكانيا G410موفقبهدريافت 4ستارهشدند.

سهم  ۱۸درصدي اصناف
از توليد ناخالص ملي

پايگاه خبري اتاق اصن�اف ايران|عضو هيات
رييسهاتاقاصنافايرانورييساتاقاصنافمشهدبا
اشارهبهنقشاصنافدراقتصادمقاومتي،توليدملي
و اشتغالگفت :اصناف ،سهمي ۱۸درصدي از توليد
ناخالص ملي را در اختيار دارند .محمود بنانژاد افزود:
ايندرحالياستكه ۳ميليونواحدصنفيدرسراسر
كشور مشغول فعاليت هستند و به جرأت ميتوان
گفت اصناف درحوزههاي اش��تغال ،گردش مالي،
كاالييوبهويژهتوليدناخالصملينقشموثريدارند.
عضووخزان هداراتاقاصنافايرانتصريحكرد:ماتالش
داريمتاجايگاهاصنافراپيداوتقويتكرده،نسبتبه
معرفي ظرفيتهاي صنفي اقدام نموده تا بتوانيم در
حوزههايتوسعهاقتصاديحركتكنيم.بنانژادبابيان
اين نكته كه در سطح كشور  ۶۰۰هزار واحد صنفي
توليدي در حوزه توليد ،صناي��ع خرد و كوچك و تا
حديمتوسطفعاليتدارند،ادامهداد:مقرونبهصرفه
بودن آنها از نظر مديريتي و هزينهاي ،نياز به سرمايه
اندكدرراهاندازي،كارباتعدادكارگراناندك(كمتراز
 ۵۰نفر)وحتيتغييركاربريآسانتروكمهزينهتر،از
مهمترينويژگيهاياينواحدهايصنفي توليدي
است.ويگفت:مامعتقديمچنانچهاينكارگاههاي
توليديتقويتشدهونسبتواحدهايصنفيتوليدي
بهواحدهايصنفيتوزيعيدرسطحاصنافافزايش
يابد ،قطعا آنها در حوزه اشتغال و توليد ناخالص ملي
همافزاييبيشتريخواهند.

قولاستاندارتهرانبرايحضور
مستقيمدرشهركهايصنعتي

آيين افتتاح يك واحد صنعتي در ش��هرك صنعتي
فيروزكوهباحضوراستاندارتهرانومديرعاملشركت
شهركهايصنعتياستانتهرانبرگزارشد.بهگزارش
روابط عمومي ش��ركت شهركهاي صنعتي استان
تهران ،صابر پرنيان مديرعامل شركت شهركهاي
صنعتي تهران با گراميداش��ت چهلمين س��الگرد
پيروزي انقالب اس�لامي در جمع صاحبان صنايع
و توليدكنندگان ش��هرك صنعتي فيروزكوه اظهار
كرد:بهصورتشبانهروزيدرخدمتسرمايهگذاران
و واحدهاي صنعتي هس��تيم .مديرعامل ش��ركت
شهركهايصنعتياستانتهرانباتاكيدبرحمايت
ازتوليدمليوكااليايرانيافزود:توليدكنندگانامروز
سرداران جنگ اقتصادي هستند .پرنيان همچنين
در حاشيه آيين افتتاح يك واحد صنعتي در شهرك
صنعتي فيروزكوه از اس��تاندار تهران خواس��تار شد
تا حضور مستقيم در ش��هركهاي صنعتي داشته
باشد.محسنيبندپي استاندار تهران نيز در پاسخ به
درخواستصابرپرنيانمديرعاملشركتشهركهاي
صنعتي تهران قول مساعد داد تا هر٢هفته يكبار از
ش��هركهاي صنعتي تهران و واحدهاي مستقر در
شهركهايصنعتيبازديدداشتهباشد.
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صنعت،معدنوتجارت

در نشست بهمن ماه هيات نمايندگان اتاق تهران تشريح شد

كارنامه هشتم اتاق

تعادل|
تازهترين نشست هيات نمايندگان پايتخت با سه محور
برگزار ش��د« .برنامه راهبردي توسعه صنايع صادراتي و
رقابتي»« ،نهمين دوره از انتخابات اتاقهاي سراس��ري
كش��ور» و «علمكرد ات��اق تهران در هش��تمين دوره از
فعاليتخود»،از مهمترينمباحثيبودكهموضوعبحثو
بررسي فعاالن اقتصادي قرار گرفت .رييس اتاق تهران در
جمع فعاالن اقتصادي ،دستاوردهاي  4ساله اتاق هشتم
را تشريح كرد و در عين حال از نمايندگان فعال اتاقهاي
بازرگاني سراس��ر كشور خواست تا در انتخابات اين دوره
مش��اركت حداكثري داشته باش��ند؛ چراكه به گفته او،
هرچه مش��اركت اعضاي اتاقها در انتخابات باالتر باشد،
قدرت مطالبهگري بخش خصوصي بيش��تر خواهد بود.
موضوع ديگري كه زير ذره بي��ن اتاق تهران قرار گرفت،
«برنامه راهبردي توسعه صنايع صادراتي و رقابتي» بود .بر
اساس گزارشي كه توسط كارشناسان موسسه مطالعات
و پژوهشهاي بازرگاني با همكاري كميسيون صنعت و
معدن اتاق تهران ارايه شد ،بخش صنعت از سال 1376
تاكنون ،با وجود توليدات بيشتر ،ارزش افزوده اقتصادي
كمتري داشته است .اما چرا توسعه بخش صنعت دچار
افول ش��د؟ در پاس��خ به اين پرس��ش ميتوان گفت كه
سياستهاي كالن اقتصادي ،صنعتي ،تجاري ،فناورانه و
قيمتي به دليل ضعف در ساختارها و فرآيندهاي تدوين
و اجرا كارآمدي الزم براي تقويت و توسعه صنعتي كشور
و ايجاد تركيب ارزشآفرين و پايدار را نداشته است .حال
راهكار چيس��ت؟ صاحبنظران ،مواردي چون «تدوين
استراتژي توس��عه صنعتي و تجاري»« ،انجام مطالعات
رشتهاي» و «تدوين سياستهاي اقتضايي در چارچوب
ي��ك برنامه راهبردي بلندمدت براي هر رش��ته فعاليت
صنعتي» را راهكاري براي بهبود ساختار صنعتي كشور
ميدانند كه بايد مد نظر سياستگذاران قرار بگيرد.
صداي اتاق شنيده شد
نمايندگان پارلمان بخش خصوصي در چهل و هفتمين
نشس��ت خود عالوه بر تصويب برنامه و بودجه سال 98
اتاق تهران ،در مورد مساله توسعه صنعتي و راهبردهاي
آن به بحث و گفتوگو نشستند .آنها همچنين خواستار
مشاركت حداكثري فعاالن بخش خصوصي در انتخابات
پيش رو براي تقويت قدرت مطالبهگري اتاق شدند .اما از
نمايي ديگر ،اتاق تهران روز گذشته ،محل ارايه خالصهاي
ازعملكرد 4سالگذشتههشتميندورهازفعاليتپارلمان
بخش خصوصي پايتخت بود.
در آغاز اين نشس��ت ،رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره
به برگ��زاري نهمين دوره انتخاب��ات اتاقهاي بازرگاني،
صنايع ،معادن و كش��اورزي در سراس��ر كش��ور در روز
 11اس��فند ،گفت :خواسته من از همه اعضاي فعال اتاق
تهران و اتاقهاي بازرگاني سراس��ر كش��ور اين است كه
در اين انتخابات شركت كنند تا اين انتخابات پرشور و با
مشاركت حداكثري برگزار شود .هرچه مشاركت اعضاي
اتاقها در انتخابات باالتر باش��د ،قدرت مطالبهگري اتاق
بيشتر خواهد بود .مسعود خوانساري همچنين از اعضاي
هيات نمايندگان كه براي دور جديد نامزد انتخابات نشده
و در دوره هشتم فعاليتها داشتند ،تشكر كرد و در ادامه
به مهمترين دستاوردهاي اتاق تهران در  4سال گذشته
اشارهكرد.بهگفتهاو،دورههشتميكيازبهتريندورههايي
بود كه همصدايي ،همدلي و هماهنگي خوبي در آن وجود
داشت .به گفته افرادي كه از ابتداي انقالب در اتاق بودهاند؛
ازجمله عالمير محمدصادقي اين هماهنگي ،همراهي،
پشتكارواينبنيهكارشناسي،دراتاقكمسابقهبودهاست.
خوانساري ادامه داد :در طول 4سال گذشته تالش زيادي
در اتاق ش��د كه بتوانيم از دو زاوي��ه كارها را پيش ببريم؛

يكي اينكه ارتباط قوي با اعضا داشته باشيم دوم اينكه در
راستاي خواستههاي بخش خصوصي و بهبود وضعيت
اقتص��اد ،مطالبهگر نهادها و دس��تگاههاي حاكميتي و
سياستگذاري باش��يم .خوانساري موفقيت بعدي اتاق
تهران را حضور مس��ووالن عاليرتبه و تراز اول كش��ور از
مع��اون اول رييسجمهور گرفته تا وزرا و ...در جلس��ات
هيات نمايندگان و همايشه��اي اتاق و همچنين بيان
خواستهها و مش��كالت بخش خصوصي به اين مقامات
دانست .به گفته او ،تهيه گزارشهاي متعدد اقتصادي هم
در كميسيونها و هم در بدنه كارشناسي اتاق كه بيش از
چندين هزار صفحه است از دستاوردهاي ديگر اين دوره
است كه براي مقامات مس��وول هم ارسال شده است .او
ادامه داد :اگر بحث تحريمها و بيتدبيريهاي داخلي كه
در ح��وزه اقتصاد صورت گرفت نبود ،حتما ظرفيتهاي
نهفته بيشتري از اتاق ش��كوفا و موفقيتهاي بيشتري
حاصل ميشد .رييس اتاق تهران گفت :هدف اصلي ما در
اين دوره از هيات نمايندگان اتاق تهران اين بود كه صداي
اتاق و فعاالن بخش خصوصي را به جامعه برسانيم و فكر
ميكنم بهدرستي آوازه اتاق به جامعه رسيده است .براي
اولينبار است كه در طول سالهاي پس از انقالب نام اتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي از سوي رهبر انقالب
در نشستهاي عمومي و خصوصي مطرح شد و ايشان به
مسووالنعاليرتبهكشورفرمودندصحبتهاييكهدراتاق
صورت گرفته را بشنوند .اين توصيه ايشان در جلسه سران
هم مورد تاكيد قرار گرفت.
او با اشاره به مساله تقويت ارتباط اتاق با تشكلهاي بخش
خصوصي گفت :تشكلها ميتوانند ستون و فونداسيون
اتاقراشكلدهند.ماازسالگذشتهتاكنونموفقشدهايم
 20تشكل اس��تاني را در تهران شكل دهيم و بحثهاي
حمايت از تش��كلها را پيش ببريم .تالش ش��د بهجاي
اينكه به تشكلها پول تزريق كنيم خدمات مناسب ارايه
دهيم .خوانساري همچنين اشاره كوتاهي به فعاليتهاي
بينالمللي اتاق داشت وگفت :در بحث سياست خارجي
بعد و قبل از برجام اقدامات بس��يار خوبي انجام ش��د اما
به دليل اتفاق��ات اخير و تحريمه��اي ظالمانه مجددا با
مشكالتي روبهرو شديم .با اين حال اتفاقات مهم و مثبتي
در حوزه ارتباطات بينالمللي اتاق رخداد كه ميتوان به
تشكيل مركز خدمات سرمايهگذاري اتاق تهران و ستاد
ويژه پساتحريم اشاره كرد.
اتاق در اين  4سال چه كرد
در ادامه اين نشس��ت ،دبيركل اتاق تهران به تش��ريح
گزارش��ي از خالصه عملكرد اتاق تهران طي چهار سال
گذش��ته پرداخت و همچنين رئوس برنام��ه و بودجه
اتاق تهران براي س��ال آينده را ب��ه اطالع اعضاي هيات
نمايندگان اين اتاق رساند .بهمن عشقي ابتدا به ثبت و
پيادهسازي صدور گواهي مبدا الكترونيكي در اتاق تهران
اشارهواجرايآنرادرراستايبهرهگيريوهمسانسازي
اتاق بازرگاني تهران با تجربيات موفق جهاني عنوان كرد.
او با بيان اينكه مذاكرات قابل توجهي با س��ازمان ثبت
شركتها از سوي اتاق بازرگاني تهران انجام شده ،اظهار
كرد:درصورتيكهمراحلپايانيكارنيزطيشودميتوان
انتظار داش��ت كه در حوزه ثبت شركتها در هفتههاي
پيشرو خبرهاي مثبتي براي اعضاي اتاق مطرح شود.
به گفته عشقي ،اتاق بازرگاني امروز يكي از شاخصهاي
بهرهگيريازتجاربجهانياقتصادبهشمارميرودوامروز
ايناتاقتوانستهنامخودرادرجمع ۱۴اتاقبازرگانيمهم
جهانمطرحكند.بهگفتهاو،بحثبازرگانكارتنيزيكي
از س��ازمان يافتهترين اقداماتي بود كه در اتاق بازرگاني
پيگيري شد ،به زودي از سوي اين اتاق در مجمع جهاني
مطرح شده و پيگيري ميشود.

عش��قي در ادامه ،از واحد امور تش��كلها و مس��ووليت
اجتماعي اتاق تهران به عنوان يكي از فرازهاي عملياتي
اتاق تهران در اي��ن دوره ياد كرد« .برگزاري جش��نواره
امينالض��رب»« ،ارايه خدمات متنوع ب��ه اعضا از طريق
بازرگان كارت» و نيز« ،تدوين مدل مبارزه با فساد از سوي
اتاق تهران و پيش��گامي بخش خصوصي در اين امر» ،از
ديگر مواردي بود كه دبيركل اتاق تهران به آن اشاره كرد.
عشقي همچنين بازگشت مديريت بيمارستان بازرگانان
به اتاق تهران و تجهيز و بازس��ازي آن براي ارايه خدمات
درماني متنوع را در صف مقدم ماموريتهاي اتاق تهران
در حوزه مسووليتهاي اجتماعي عنوان كرد و يادآور شد
كه بودجه مناسبي براي نوسازي اين بيمارستان از سوي
هياترييسهاتاقتهرانمصوبشدهاست.اوسپس«،ارايه
خدماتمشاورهمالياتي»«،تاميناجتماعي»«،گمركي»
و «كسب وكارهاي نوين» را از اقدامات قابل توجه معاونت
كس��ب وكار اتاق تهران طي دوره هشتم اتاق عنوان كرد
و يادآور ش��د كه اين معاونت در تقويت عملكرد و كارايي
نمايندگان اتاق تهران در هياتهاي بدوي و تجديدنظر
نقش بسزايي داشته است.
نقدي بر برنامه راهبردي توسعه صنعتي
در بخش ديگري از اين نشس��ت ،داريوش مبصر ،مشاور
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني به ارايه
گزارشي در باب برنامه راهبردي توسعه صنايع صادراتي و
رقابتي پرداخت .اين گزارش با عنوان «تحول در ساختار
صنعتي كشور» طي فرآيند همكاري موسسه مطالعات
و پژوهشهاي بازرگاني با اتاق تهران تهيه ش��ده و مبصر
توضيح داد كه در اين گزارش ،آخرين يافتههاي موسسه
مطالع��ات و پژوهشهاي بازرگاني در رابطه با س��اختار
صنعتيكشوروپيشنهاداتيبرايبهبودآنارايهشدهاست.
او در ادامه به روند تغييرات س��هم ارزش افزوده زيرگروه
صنعت از توليد ناخالص داخل��ي به قيمتهاي جاري و
ثابت سال 1376اشاره كرد وگفت :بخش صنعت با وجود
توليدات بيش��تر ،ارزش افزوده اقتصادي كمتري داشته
است .به نحوي كه ارزش افزوده اين بخش به قيمتهاي
جاري از  19.9درصد طي  5برنامه توسعه به  15.3درصد

رسيده و اين روند بر اساس قيمتهاي ثابت از 15.5درصد
به  20درصد افزايش يافته است .مبصر همچنين درباره
تركيب رشته فعاليتهاي صنعتي كشور طي برنامههاي
توسعه بر حسب سهم از ارزش افزوده صنعتي توضيح داد:
اين سهم در بخش كش��اورزي پايه از  38درصد به 16.5
درصد تقليل يافته است .سهم محصوالت هيدروكربوري
از  12.5درصد به  38.5درصد رسيده و سهم محصوالت
معدني پايه از  16.5درصد به  21.9درصد افزايش يافته
اس��ت .اما س��هم ارزش افزوده صنايع س��اخت محور از
 12.1به  10.8افول كرده اس��ت .او به برخي از مهمترين
مالحظات كاهش سهمبري بخش صنعت از اقتصاد ملي
پرداخت و گفت :به دليل روند رو به تحول ساختار صنعتي
جهان به سمت محصوالت پيچيدهتر امكان تداوم توليد
محصوالت كنوني در آينده در مع��رض ترديد قرار دارد.
همچنينتركيبرشتهفعاليتهابهسمتتوسعهصنايع
معدني به ويژه هيدروكربوري در حركت است كه آلودگي
زيستمحيطي جديايجادميكند.
اوهمچنينروندكاهشقدرتمليورقابتهايصنعتيو
فناورانهباديگركشورهاونيزضعفسرمايهداريصنعتيبه
نسبت سرمايهداري تجاري را از موارد حائز اهميت در اين
بخشعنوانكردوگفت:سياستكالناقتصادي،صنعتي،
تجاري ،فناورانه و قيمتي به دليل ضعف در س��اختارها و
فرآيندهاي تدوين و اجرا كارآم��دي الزم براي تقويت و
توسعهصنعتيكشوروايجادتركيبارزشآفرينوپايداررا
نداشته است .اين كارشناس اقتصادي ،از مواردي همچون
«تدوين استراتژي توس��عه صنعتي و تجاري»« ،انجام
مطالعات رشتهاي» و «تدوين سياستهاي اقتضايي در
چارچوب يك برنامه راهبردي بلندمدت براي هر رشته
فعاليت صنعتي» به عنوان راهكار بهبود ساختار صنعتي
كشور ياد كرد.
انتقاد اعضا از متوليان صنعتي
در ادامه ،نوبت به اعضاي هيات نمايندگان رسيد تا نظرات
خ��ود را درباره اين گزارش ارايه كنن��د .محمد اتابك ،به
بخشي از س��خنان مبصر مبني بر عدم رشد مورد انتظار
صنعت اشاره كرد و گفت :نگاهي به آمارها در صنايع مادر

نظير س��يمان ،فوالد و صنايع غذايي ،حاكي از رشد قابل
مالحظه اين صنايع است .چالش عمده صنعت ،در اندازه
اقتصاد نهفته است كه نتوانسته توليدات صورت گرفته را
جذب كند .در چنين شرايطي ،صادرات نيز به يك مساله
فرعي تبديل شده و س��مت عرضه ،ساماندهي مناسبي
نداشته است.
پدرام سلطاني ،هم به درهمتنيدگي اقتصاد جهاني اشاره
كرد وگفت :اين درهمتنيدگي اجازه نميدهد كشوري كه
داراي مناقشه با جامعه جهاني است ،توسعه پيدا كند .در
چنين شرايطي توسعه كشور ما نيز منتفي است .بنابراين
موسسات پژوهش��ي بايد از پوسته محافظهكاري خارج
ش��وند و ضرورتهاي توسعه را با صراحت بيان كنند .او،
«نبود يك چشمانداز مشترك در وزارت صنعت ،معدن و
تجارت»را مورد انتقاد قرار داد و به كارشناسان موسسه
مطالعاتوپژوهشهايبازرگانيتوصيهكردكهبهمديران
اين وزارتخانه گوش��زد كنند كه توسعه صنعتي صرفا با
حمايت از صنايع بزرگ محقق نميشود.
فريال مستوفي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران
نيز با بيان اينكه تاكنون هيچيك از برنامههاي توسعهاي
كشور ،بهطور كامل به اتمام نرسيده است ،گفت :ضرورت
تدوين يك برنامه اس��تراتژي اقتصادي كامال احس��اس
ميشود .محمدرضا انصاري ديگر عضو هيات نمايندگان
اتاقتهراننيزبرضرورتتقويتتعامالتبينالملليايران
با ساير كشورها تاكيد كرد و يادآور شد كه بدون برقراري
ارتباط نزديك به دنيا نميتوان استراتژي توسعه صنعتي
را پيادهسازي كرد.
از آنس��و ،محمدرضا نجفيمنش نيز با اش��اره به اينكه
برنامههاي استراتژيك توس��عه صنعتي عمدتا در پايان
دوره دولتها تدوين شده اس��ت ،گفت :اين برنامهها به
اجرا درنيامده و اين بيم وجود دارد كه هر برنامه استراتژي
توسعه صنعتي جديدي كه تدوين شود نيز به سرنوشت
اسالف خود گرفتار ش��ود .عليرضا كالهيصمدي هم با
انتقاد از اينكه منابع عمدتا به س��مت صنايع باالدستي
سرازير شده است ،گفت :صنايع پاييندستي نهتنها مورد
حمايت قرار نميگيرند كه بيش��ترين آسيبها را نيز از
ناحيهسياستهايصنعتيمتحملميشوند.

معاون امور صنايع وزارت صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

توسعه برنامههاي صنعتي مشترك ايران و روسيه

معاون امور صنايع وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ديدار
بامديرعاملبيمهاكسيار()EXIARروسيهازآمادگياين
وزارتخانه براي آغاز دور تازهاي از همكاريهاي اقتصادي با
اينكشوردررشتههايمختلفصنعتيومعدنيخبرداد.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،فرشاد مقيمي
با تشريح وضعيت پروژه مشترك بين دو كشور در حوزه
ساخت داخل واگن در ايران افزود :تامين  6هزار دستگاه
واگن باري با تامين منابع روس��يه با همكاري مش��ترك
شركتهايسازندهايرانيوروسيهدرتوافقبابيمهاكسيار
وارد مرحله اجرايي خواهد شد .به گفته وي ،پيشتر براي
اجراي اين پروژه موارد فني توس��ط شركتهاي سازنده

ايرانيوروسيتوافقشدهبود.نهممردادماهپارسالقرارداد
توليد مشترك واگن بين س��ازمان گسترش و نوسازي
صنايع ايران (ايدرو) و ش��ركت «ترنس مش هلدينگ»
روسيه از طريق كارخانه واگن پارس با حضور محمدرضا
نعمتزاده وزير وقت صنعت،مع��دن و تجارت و عباس
عراقچي معاون وزير امور خارجه امضا شد.
مقيمي در ادامه ،استفاده حداكثري از توان فني ساخت
داخل را مورد تاكيد قرار داد و گفت :ش��ركتهاي ايراني
آمادگيهمكاريمشتركدارندوباتوجهبهرفعمشكالت
انتقالارزبيندوكشور،درصورتتامينمنابعمالياجراي
اينتوافقتسريعخواهدشد.مقيميهمچنينبايادآوري

توسعه همكاري مش��ترك بين دو كشور ،اضافه كرد :در
رش��تههاي معدني و همچنين ساير صنايع نيز آمادگي
وجود دارد تا با معرفي به طرف روسي ،از توانمنديهاي
طرفين براي همكارهاي جديد اقتصادي استفاده كرد.
وي خاطرنش��ان كرد :معاونت امور صنايع با همكاري
ايدرو در مدت يك هفته فهرستي از پروژههاي صنعتي
و معدن��ي مورد نظ��ر را به طرف روس��ي ارايه خواهد
كرد تا در صورت توافقهاي اوليه ،نس��بت به برگزاري
جلسههاي رو در رو هماهنگيهاي الزم انجام شود .اين
مقام مسوول همچنين همكاري مشترك دو كشور در
زمينهساختبالگردراازبرنامههايآيندهبرشمردوابراز

سرپرست سازمان توسعه تجارت مطرح كرد

تكميل اهداف صادراتي برنامه ششم بعيد است

سرپرستسازمانتوسعهتجارتبابياناينكهبعيداستبهاهدافصادراتي
برنامه ششم برسيم گفت :حتي اگر امروز ،نه از تحريمها خبري بود و نه
از مش��كالت فعلي ،تحقق اهداف صادراتي برنامه ششم باز هم بعيد بود.
محمدرضامودوديبابعيددانستنتحققاهدافصادراتيكشوردربرنامه
ششم توس��عه ادامه داد :در شرايط موجود به نظر ميرسد تحقق اهداف
صادراتي در نظر گرفته ش��ده در برنامه ششم كه رش��د  21.7درصدي
صادرات را تعيين كرده ،بعيد خواهد بود و رسيدن به آن به دليل مشكالت
زيرس��اختي دور از دسترس است .به گزارش تسنيم ،سرپرست سازمان
توس��عه تجارت ايران تاكيد كرد :البته اين ش��رايط ارتباطي با تحريمها
و اتفاق��ات اخير ندارد چراكه اگر امروز ،ن��ه از تحريمها خبري بود و نه از
مش��كالت فعلي ،با توجه به زيرساختهاي ما كه مهمترين آن ،ظرفيت
صادراتي است ،نميتوانستيم اين هدف را محقق كنيم.
اوادامه داد :متاسفانه در بحث زيرساختهاي صادراتي و ظرفيت صادرات،
سرمايهگذاريهاي الزم انجام نشده است .مثال در حال حاضر ،تعداد اقالم
صادراتي كشور كه بيش از  10ميليون دالر صادرات دارند ،تنها  350قلم

كاال اس��ت و اين نشاندهنده محدود بودن س��بد صادراتي كشور است.
مودودي با بيان اينكه بايد سبد صادراتي كشور به بيش از  1000قلم كاال
افزايشيابدگفت:هماكنونكشورهايهمسايهما،بيشاز 1000ميليارد
دالر واردات دارند ،ولي متاسفانه سهم كاالهاي وارداتي آنها از ايران ،تنها
 23-22ميليارد دالر است .اين حجم كم هم به دليل كوچك بودن سبد
صادراتي ما است و متاسفانه اقالمي كه آنها نيازمند آن هستند ،در سبد
صادراتي ما قرار ندارد .سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاكيد بر لزوم
افزايش سرمايهگذاري در ظرفيت صادراتي كشور گفت :نكته قابل توجه
آن اس��ت كه اگر ميخواهيم  10ميليارد دالر به صادرات كش��ور افزوده
ش��ود ،بايد حداقل  30تا  40ميليارد دالر در داخل سرمايهگذاري كنيم
و اين س��رمايهگذاري به سطح درآمد كشور و ميزان اعتقاد به پروژههاي
صادراتي و مگا پروژهها بستگي دارد .او خاطرنشان كرد :يك هزار ميليارد
دالر واردات كشورهاي همسايه ما نشان ميدهد كشش صادراتي براي
سرمايهگذاري بيشتر در افزايش ظرفيت صادراتي كشورمان وجود دارد و
بستر براي توسعه سرمايهگذاري در اين بخش فراهم است.

اميدواري كرد كه در حوزه صنعتي و معدني پروژههاي
مشتركي بين دو كشور اجرايي شود.
مديرعامل شركت بيمه اكسيار روسيه نيز در اين ديدار
با اس��تقبال از همكاري مشترك بين دو كشور گفت:
آمادگي هرگونه همكاري و كمك مالي با ايران وجود
داشته و در سريعترين زمان ممكن نسبت به اختصاص
منابع مالي به بانكهاي روس��يه براي اجراي پروژه و
همچنين پوش��ش بيمهاي انتقال واگنها و قطعات
مرتبط به ايران اقدام ميشود .نيكيتا گوساكوف گفت:
طبق توافق انجام ش��ده ،شركتهاي بهرهبردار ايراني
اطالعات مرتبط با توان مالي خود را به اين بيمه اعالم

كنند تا براساس برنامه زمانبندي ،اقدامهاي الزم انجام
شود .وي درباره فهرست ارسالي از سوي وزارت صنعت
در حوزه معادن و صنايع اعالم كرد :با ارسال فهرست
از س��وي ايران نسبت به بررسي فهرس��ت مربوطه و
همچنين همكاري مشترك اقدام خواهد شد.
براس��اس آمار گمرك روسيه ،ميزان صادرات ايران به
اين كشور در سال گذشته ميالدي با افزايش 30درصد
ي نسبت به سال  ،2016از  303به  392ميليون دالر
رسيد و در مقابل واردات ايران از روسيه از يك ميليارد
و  800ميليون دالر به يك ميليارد و  30ميليون دالر
كاهش يافت.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت پيشنهاد كرد

سرمايههاي صنعت بيمه به سمت توليد سوق پيدا كند

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :نقش صنعت
بيمه در نظام تامين مالي در اقتصاد بسيار مهم است و بايد تالش كنيم
بخشي از سرمايههاي موجود در اين بخش را به طرف توليد سوق دهيم.
سعيدزرنديگفت:دربرنامهششمازبيمهمركزيخواستهشدهتاازمنابع
اين بخش در راستاي تامين مالي پايدار در اقتصاد ملي استفاده شود .به
گزارششاتا،اوگفت:باتوجهبهساختارمالكيتموسساتبيمهووابستگي
آنها به بانكها ،بخشي از منابع موسسات بيمهاي ،در سپردهگذاري بانكي
است .بنابراين پيشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعيين سقف براي
سپردهگذاريمنابعماليموسساتبيمهنزدبانكهاوموسساتاعتباري
كشوراست.بهاينترتيببخشبيشتريازمنابعتجهيزشده،بااطمينان
بيشتر صرف تامين مالي بخشهاي مولد اقتصاد كشور ميشوند.
معاونطرحوبرنامهوزارتصنعتتاكيدكرد:دردنيابخشسرمايهگذاري
ش��ركتهاي بيمه به اندازهاي قوي هس��تند كه عمده هزينه عملياتي
شركتهاي بيمه از محل درآمدهاي سرمايهگذاري تامين ميشود و از
زاويه بخش توليد نيز شركتهاي بيمه جزو اصليترين تامينكنندگان

مالي پروژههاي بزرگ و بلندمدت اقتصادي محسوب ميشوند .او ادامه
داد :س��اختار سرمايهگذاري براي ش��ركتهاي بيمه بايد تغيير كند تا
بيمهها ترغيب شوند به صورت حرفهاي به سرمايهگذاريهاي مستقيم
در حوزههاي مولد توليدي ورود كنند .معاون طرح و برنامه خاطرنشان
كرد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،آمادگي تعامل كامل با شركتهاي
بيمه و معرف��ي پروژههاي س��ودآور و اولويتدار براي س��رمايهگذاري
مستقيم را دارد.
زرندي گفت :پروژههاي مذكور ميتوانند در قالب مشاركت در ساخت
(پروژههايدارايدرصدپيشرفتفيزيكيباال)،جذبمنابعجهتسرمايه
در گردش و همچنين جذب منابع در راستاي توسعه ،بازسازي و نوسازي
و ساير انواع س��رمايهگذاريهاي مستقيم به عنوان طرف سرمايه پذير
شركتهاي بيمه باشند .او در پايان تاكيد كرد :رويكرد جديد ما استفاده
از ابزارهاي جديد تامين مالي براي توليد است و به دنبال استفاده از همه
ظرفيتهاي اقتصادي همچون بورس ،بيمه و ...باشيم كه البته اين امر
مستلزم فرهنگسازي در ميان فعاالن صنعتي هم هست.
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تحليل فارن پالسي از سياست خارجي دولت فرانسه

ماكرون ،مردي كه ميخواهد «شارل دوگل» باشد

گروهجهان|
وقتي صحبت از عكس رسمي امانوئل ماكرون باشد ،هر
تصويرنههزارانكلمهبلكهارزشصدهاهزاركلمهراپيدا
ميكند.تصويريكهماكروندوسالپيشازخودمنتشر
كرد ،او را در حالي نشان ميدهد كه پرچمهاي فرانسه و
اتحاديه اروپا در پشت سرش قرار دارند و چند كتاب باز
روي ميزي قرار دارد ،ميزي كه او به آن تكيه زده است.
گرچهعناوينكتابديدهنميشوداماماكرونخودبعدها
اع�لام كرد يكي از اين كتابها خاطرات ش��ارل دوگل
بوده است .دو سال از انتشار اين تصوير گذشته و ماكرون
در اي��ن مدت تالش كرده تا خود را براي فرانس��ويها،
اروپا و باقي جهان همچون دوگل به تصوير بكشد .اين
تالشها از جمله در تعامالتش با آلمان ،ايتاليا و بريتانيا
موفقيتهايي هم داشته است.
فارنپالس��ي مينويس��د ،ب��راي بيش از ني��م قرن هر
رييسجمه��وري در جمهوري پنجم فرانس��ه مجبور
بود كه سياس��تهاي خود و نس��بتش با سياستهاي
مردي كه اي��ن جمهوري را برپا ك��رد(دوگل) ،تعريف
كند .اين مس��اله بهويژه درباره علت وجودي جمهوري
جديد دوگل صادق بود :توانايي انجام پروژههاي بزرگ
در س��طح جهاني .به همين دليل ،ماك��رون در اينكه
موضع خود را بهعنوان رهبر فرانس��ه در جهان آشكارا
بيان كند هيچ ترديدي به خود راه نداده است .از فرانسوا
فيون سياستمدار گوليست فرانسه كه بگذريم ،ماكرون
ت جمهوري در س��ال  2017از
بيش از هر نامزد رياس�� 
ش��ارل دوگل ياد كرد .او بهوي��ژه در مصاحبهاي كه در
ميانه دو مرحله انتخابات رياس��تجمهوري انجام داد،
از رويكرد  Gaullo-Mitterrandistدر سياس��ت
خارجي گفت .هربرت ودرين شايد دقيقا اين اصطالح
را بهكار نبرد اما قطعا در ترويج آن در افكارعمومي نقش
داشت .او كه بهعنوان مشاور ديپلماتيك رييسجمهور
سوسياليست كار ميكرد و مدتي هم وزير خارجه ليونل
جوزپين نخس��توزير سوسياليس��ت بوده ،ميگويد
كه سياس��ت خارجي فرانس��ه در دوره س��نتگرايانه
دوگل ،دوره سوسياليس��تي ميت��ران ،و البت��ه دوران
محافظهكارانه ژاك شيراك بر سه ارزش غيرقابل تقليل

حق حاكميت ،استقالل و خودمختاري استراتژيك بنا
ت جمهوري
شده بود .بهگفته ودرين ،اين روند با رياس 
نيكال ساركوزي و فرانسوا اوالند به پايان رسيد .ودرين
ميگويد كه گرچه سياست ساركوزي و اوالند از بسياري
جهات با يكديگر تفاوت داشت اما هر دو رييسجمهور
يك سياس��ت خارجي نئومحافظهكاران��ه را در پيش
گرفته بودند كه در آن فرانسه در تعامل با ديگر كشورها
با تاكيد بيشتر بر حمايت از حقوق بشر ،مداخله در امور
كشورهايديگررابهزمانيمنوطكردهبودكهدولتهاي
خارجي حقوق بشر را نقض كنند كه نتيجهاش در يك
مورد مداخله نظامي ناتو در ليبي بود كه ساركوزي براي

اجرايي شدنش تالش زيادي كرد .ماكرون به سهم خود
همواره بر تفاوت ميان مواضع گوليستي و آتالنتيستي
تاكيد كرده اس��ت .او پس از پيروز شدن در انتخابات در
چندمصاحبهگفت«:بهنئومحافظهكاريكهدر 10سال
وارد فرانسه شده ،پايان خواهم داد ».ماكرون با رد تالش
اياالت متحده براي ملتسازي در عراق نتيجه گرفت:
«دموكراس��ي را نميتوان از خارج و بدون مش��اركت
مردم به كش��وري تحميل كرد .فرانسه حق داشت كه
در جنگ عراق مشاركت نكرد و وارد شدنش در جنگ
ليبياشتباهبود».
اصالحاتداخليماكرونكهاخيرابامخالفتگستردهاي

موسوم به جنبش جليقهزردها روبهرو شده ،او را بيش
از هر زماني ترغيب كرده تا روي سياست خارجي بهويژه
در سطح اروپايي تمركز كند .ماكرون درباره آلمان همان
راهي را ادامه ميدهد دوگل آغاز كرد .او ماه گذشته در
ديدار با آنگال مركل صدراعظم آلمان ،شصتوپنجمين
سالگرد امضا پيمان تاريخي ميان دوگل و كنراد ادناور
موس��وم به «پيمان دوس��تي» را گرامي داشت .گرچه
احياي اين پيمان نشاندهنده تمايل ماكرون و مركل
براي همكاري نزديكتر دو كش��ور اس��ت ،اما ماكرون
همچن��ان بر ارزشهاي گوليس��تي ح��ق حاكميت و
اس��تقالل تاكيد دارد؛ به همين دلي��ل وقتي برخي از

رهبران سياس��ي آلمان از پاريس خواس��تند تا كرسي
دائم خود در ش��وراي امنيت را به اتحادي��ه اروپا واگذار
كند ،اين درخواست را ناديده گرفت .ماكرون همچنين
بارها از پروژه خط لوله نورثاستريم و همكاري آلمان و
روسيهانتقادكردهاست.سياستفرانسهدربرابربرگزيت
نيز بسيار منتقدانه بوده است .تابستان گذشته ترزا مي
نخستوزيربريتانيا،بهاميدجلبحمايتماكرونازطرح
خود براي خروج كشورش از اتحاديه اروپا به فرانسه سفر
كرد اما اميدهاي او خيلي زود نااميد ش��د بهطوري كه
ماكرون ضمن مخالفت آش��كار با ترزا مي ،حتي حاضر
نشد كه كنفرانس خبري مش��تركي را با او برگزار كند.
ماكرون برگزي��ت را طرحي خن��دهدار خوانده و اعالم
كرده "آنهايي كه ميگفتند لندن ميتواند بدون اروپا
به راه خود ادامه دهد ،دروغگو هستند و اين حقيقت بايد
آشكار شود ".ميتوان گفت كه ماكرون به نوعي رويكرد
خصمانه فرانسه دوگل در برابر بريتانيا را احيا كرده است.
به عوان مثال،دولت او بارها تالش لندن را براي عضويت
در انجمن اقتصادي اروپايي را رد كرده است.
ماك��رون با ايتاليا هم وارد ي��ك جنگ لفظي تمامعيار
شده اس��ت .دولت جوزپه كونته نخس��توزير ايتاليا،
عمال توسط ماتيو سالويني و لوييجي ديمايو معاونانش
(سياستمداران پوپوليست) اداره ميشود .اندكي پس
از تش��كيل دولت ايتاليا ،ماكرون درباره ش��يوع جذام
مليگرايي افراطي هشدار داد و سالويني از او خواست تا
از توهين به مردم ايتاليا دست بردارد .مدتي بعد حمايت
دولت ايتاليا از معترضان فرانس��وي باعث شد روابط نه
چندان حسنه دو كشور كامال متشنج شود .واقعيت اين
است كه گرچه ش��رايط اروپا در نيم قرن گذشته تغيير
كرده ،اما ماكرون همچون دوگل معتقد است كه فرانسه
بايد همچنان نقش رهبري خود را ايفا كرده و اين بار با
پوپوليسمونيروهايضدليبراليسممقابلهكند.اينكهآيا
اوميتوانداينكارراانجامدهدبايدبهانتظارآيندهنشست
اما يك نكته را نبايد فراموش كرد ،اينكه در كنار كتاب
خاطرات دوگل كتاب ديگري از اس��تاندال بود با عنوان
«سرخوسياه»داستانمردجوانيكهنردبانقدرتراباال
ميرود و درست در لحظه آخر سقوط ميكند.

تنشهاي امنيتي در كانون كنفرانس مونيخ

گروه جهان| ارزش ش��اخصهاي سهام آسيايي
در معامالت سهش��نبه بازارهاي آسيايي با اميد به
حصولتوافقتجاريبينچينوامريكادردورجديد
مذاكراتدوكشوراندكيرشدكرد.بهگزارشرويترز،
سرمايهگذاراناميدوارنددورجديدمذاكراتتجاري
چينوامريكابتواندبهحلاختالفاتيمنجر شودكه
رش��د اقتصادي جهان و درآمد شركتها را كاهش
دادهاست.بزرگترينشاخصسهامآسيا-اقيانوسيه
اماسسيآي در خارج از ژاپن۰.۳درصد رشد داشت.
شاخصكامپوزيتشانگهايهم۰.۶درصدرشدكرد
و به ارزش سهام استراليا هم ۰.۴درصد افزوده شد.
س��هام نيكي ژاپن پس از تعطيلي بازارها دوشنبه
 ۲درصد جهش كرد كه البته تضعيف نرخ ين نيز در
رشداينسهامنقشداشت.آنچهحالوهوايبازارها
را بهتر كرد اين بود كه قانونگذاران امريكا به توافق
تاييد نشدهاي در مورد بودجه امنيت مرزي دست
يافتند كه احتماال ميتوان��د از يك تعطيلي ديگر
دولت كه قرار بود از شنبه آغاز شود ،جلوگيري كند.
مقامات چين و امريكا ابراز امي��دواري كردهاند دور
جدي��د مذاكرات تج��اري كه از دوش��نبه در پكن
آغاز ش��ده مواضع طرفين را به هم نزديكتر كند و
اختالفاتي كه منجر به ش��كلگيري جنگ تجاري
چندين ماهه بين دو كش��ور ش��ده است را كاهش
دهد .پكن و واش��نگتن در تالش هستند تا بتوانند
قبل از ضرباالج��ل در اول ماه م��ارس ترامپ ،به
توافقي تجاري دس��ت پيدا كنند .ي��ك مارس قرار
استتعرفههايواردات۲۰۰ميليارددالرازكاالهاي
چيني از۱۰درصد به۲۵درصد افزايش داده شود.
دور اول مذاكرات تجاري چين و امريكا از دوش��نبه
در شهر پكن و با حضور هياتهايي از دو طرف و در
سكوت كامل رسانهاي برگزار شد .اين مذاكرات فعال
در سطح معاون وزير برگزار شده و قرار است بخش
اصلي گفتوگوها با حضور مقامات بلند پايه از هر دو
كشور روزهاي پنجشنبه و جمعه (فردا و پس فردا)
انجامشود.استيونمنوچينوزيرخزانهداريورابرت
اليتزرنمايندهتجاريامريكاسرپرستيهياتاصلي
مذاكرهكننده از روز پنجش��نبه را برعهده خواهند
داشت و رياست هيات چيني هم برعهده «ليو هي»
معاوننخستوزيراينكشورخواهدبود.ايندرحالي
استكهگزارشهايينيزدربارهاحتمالبرگزارييك
نشستدوجانبهبيندونالدترامپوشيجينپينگ
روسايجمهوريامريكاوچين ،منتشر شدهاست.

سفر سرپرست وزارت دفاع
امريكا به عراق

از توليد ناخالص داخلي برسند ،اياالت متحده به خروج از
ماده 5اصل دفاع جمعي كه اساس اتحاد به شمار ميرود،
تهديد كند .به اش��تراكگذاري بار نظامي يكي از موارد
اصلي در دستورجلس��ه ديدار 2روزه وزراي دفاع ناتو در
بروكسل است كه از (امروز) چهارشنبه آغاز ميشود .طبق
برآوردها ،جداي از اياالت متحده تنها 4عضو ديگر از 29
كش��ور عضو پيمان در سال گذشته توانستهاند به سطح
هدف 2درصدي هزينههاي دفاعي دست يابند .بسياري
از اروپاييها درباره تاكيد و اصرار مقامات امريكا مبني بر
اينكه واشنگتن به ناتو متعهد است ،ترديد دارند .ترامپ
در كمپينهاي انتخابات رياس��تجمهوري ائتالف ناتو
را «منس��وخ» خوانده و از زمان ورود به كاخ سفيد بارها
اعضاي ائتالف را به دليل خودداري از پرداخت هزينههاي
الزم براي دفاع مورد انتقاد قرار داده اس��ت .ناتالي توچي
مدير موسسه امور بينالملل در رم و مشاور ويژه فدريكا
ت خارجي اتحاديه اروپا ،گفت:
موگريني مسوول سياس 
«تمركز [ترامپ] در گذشته بر هزينههاي دفاعي متمركز
ش��ده اس��ت و مس��اله ماده  5هم وجود دارد .اما مساله
جديد احتمال به وجود آمدن ارتباط بين اين دو اس��ت
كه حقيقتاً با ماهيت مبادالتي روابط بينالملل در دوران
رياستجمهوري ترامپ ميخواند».
در كنفرانسهاي بروكس��ل و مونيخ همچنين ش��اهد
تالشها براي كش��ف نيات واش��نگتن در زمينه كنترل

تس��ليحاتي خواهند بود .دولت ترام��پ اخيرا از تصميم
خود به خروج از پيمان موش��كهاي ميانبرد هستهاي
(آياناف) خبر داده و باتوجه به اينكه روس��يه هم قصد
خ��روج از توافق را دارد و درباره «تدابير گس��ترده» براي
كسباطمينانازامنيتخودهشدارداده،اروپاييهانگران
يك رقابت جديد تسليحات هستهاي هستند و اميدوارند
بتوانند از امريكا در اين زمينه تضمينهايي دريافت كنند.
اما اروپاييها يك س��ري درگيريهاي داخلي نيز دارند
كه بهويژه ميتوان به چگونگي پذيرش مسووليت بيشتر
امنيتيواقداممستقلازحمايتاياالتمتحدهاشارهكرد.
توماس واالسك مدير انديشكده «كارنگي اروپا» و سفير
پيشيناسلواكيدرناتوگفتاظهاراتيكهازبرلينوپاريس
درباره «ارتش» اتحاديه اروپا شنيده ميشود و درخواست

گسترده اروپايي مبني بر «استقالل استراتژيك» تاثيرات
بدي بر روابط با اياالت متحده داشته است« :حاميان اتحاد
در دو سوي اقيانوس اطلس در اياالت متحده ميگويند
براي متعهد ماندن كش��ور به دفاع از اروپا با مش��كالت
بس��ياري مواجهند و آخرين چيزي كه ب��ه آن نياز دارند
اين است كه اروپا بگويد ميخواهد به تنهايي عمل كند».
اما مشكالت در روابط دو سوي اقيانوس اطلس به همين
موارد ختم نميشود و ابراز تمايل اروپاييها به تجارت با
چين در ميانه رويكرد خصمانه واشنگتن در قبال پكن ،بر
وخامت شرايط افزوده است .به طور كلي به نظر ميرسد
درخواست سال گذشته كنفرانس مونيخ از جهانيان در
ارتباط با «فاصله گرفتن از حواشي» به گوش هيچكسي
نرسيده است.

گوايدو از ورود كمكهاي
بشردوستانه به ونزوئال خبر داد

آغاز محاكمه جداييطلبان
كاتالونيا به اتهام شورش

توافق كنگره براي جلوگيري
از تعطيلي دولت امريكا

ي تا تابستان از قدرت
ترزا م 
كنارهگيري ميكند

مبارزه اردوغان با تروريسم
مواد غذايي در تركيه

گروه جهان| خوان گوايدو رهبر اپوزيسيون ونزوئال،
گفتهتيمتحترهبرياونخستينمحمولهكمكهاي
بشردوستانهرادريافتكردهاست.گوايدهنحوهدريافت
اينكمكهارااعالمنكردهاست.كمكهايبشردوستانه
در روزهاي گذش��ته موضوع كش��مكش ميان رهبر
مخالفان ونزوئال و نيكالس م��ادورو رييسجمهوري
ونزوئال بوده اس��ت .بهگزارش يوروني��وز ،گوايدو كه از
سوي برخي كشورها به عنوان رييسجمهوري قانوني
بهرس��ميت شناخته شده با انتش��ار ويدئويي در كنار
مجموعهاي از جعبههاي ويتامين و مكملهاي غذايي
از دريافت كمكهاي بشردوس��تانه خبرداده است .او
گفته« :حجم اين كمكها كوچك است زيرا همانطور
كهميدانيددولتمرزهارابستهاست».گوايدوازارتش
خواسته اجازه دهد اين كمكها وارد كشور و بين مردم
تقسيمشود.گفتهشدهرهبراپوزيسيونونزوئالبزودي
روزي را اعالم خواهد كرد كه كمكهاي بشردوستانه
از كلمبي��ا و برزيل بطور هماهنگ ب��ه ونزوئال خواهد
رسيد .اپوزيس��يون ونزوئال با كمك كشورهاي غربي،
شركتها و س��ازمانهاي بشردوستانه تالش ميكند
تا كمكهاي بشردوس��تانه وارد كشور شود ،جايي كه
مردم با سوء تغذيه و كمبود شديد مواد غذايي و دارويي
مواجه هستند .گوايدو در روزهاي گذشته تالش كرده
كمكهاي غذايي و دارويي امريكا وارد ونزوئال ش��ود،
موضوعي كه با مخالفت مادورو مواجه ش��ده اس��ت.
نيكالس مادورو گفته اين كمكها بخشي از استراتژي
سازماندهي شده از سوي امريكا براي سرنگوني دولت
اوست و او اجازه نميدهد كه اين نمايش اجرا شود.

گروه جهان| ديوان عالي اسپانيا در مادريد محاكمه
۱۲فعال جنبش جداييطلبان كات��االن را آغاز كرده
است .يكي از اتهامات وارده بر اين فعاالن جداييطلب،
شورش عليه دولت است .بسياري در مشروعيت اين
دادگاه تردي��د دارند .بهگ��زارش دويچهوله ،در ميان
۱۲فعال جنبش استقالل كاتاالن كه در دادگاه عالي
اسپانيا مورد محاكمه قرار گرفتهاند ،اوريول جونكراس
اتهامات سنگينتري دارد .اين معاون پيشين رييس
دولت كاتاالن از يك س��ال پيش در بازداش��ت به سر
ميبرد زيرا مقامهاي قضايي بيم داشتند كه او از كشور
فرار كند .جاي كارلس پوجدمون رييس پيشين دولت
كه به بلژيك فرار كرده هم در دادگاه خالي است .بيشتر
كساني كه در برابر دادگاه قرار ميگيرند ،از مقامهاي
پيشين دولت جداييطلب كاتاالن هستند .عالوه بر
دادستاني كل اسپانيا ،دولت نيز از اين فعاالن شكايت
كردهاست.چهرههايفعالكاتاالنمتهمهستندكهدر
اينمنطقههمهپرسيبهراهانداختهاندكهدادگاهقانون
اساسي اسپانيا آنها را از اين عمل منع كرده بود .از نظر
دادستانيكلاينعملنوعي«شورش»وبرابرباخيانت
است و به همين علت براي جونكراس باالترين مجازات
يعني ۲۵سال حبس را تقاضا كرده است .اما آندرئو فان
دنآيندوكيلمدافعجونكراساتهاميادشدهراناموجه
ميداند«:طبقتعريفعلمحقوقشورشهموارهباقيام
خشونتآميز همراه است .بيترديد منظور قانونگذار
اقدام مس��لحانه اس��ت .امروزه هيچ حقوقداني قبول
نميكند كه يك تظاهرات مس��المتآميز كه هدف
آن تنها اعتراض مدني بوده را بتوان شورش خواند».

گروه جه�ان| اعض��اي تيمه��اي مذاكرهكننده
نمايندگان دموك��رات و جمهوريخ��واه در كنگره
اياالتمتحدهازدستيابيبهتوافقاوليهبرايجلوگيري
از تعطيلي دوباره دولت فدرال خبر دادهاند .با اين حال
چند دستيار اعضاي كنگره گفتهاند در توافق به دست
آمده تامين بودجه پنج ميليارد و ۷۰۰ميليون دالري
براي س��اخت ديوار در مرز مكزيك پيشبيني نشده
است .دونالد ترامپ خواستار تامين اين بودجه براي
ساخت ديوار در مرز جنوبي امريكا است .دموكراتها
تاكنون با ساخت اين ديوار مخالفت كردهاند.
برخي مناب��ع گفتهاند در توافق به دس��ت آمده بين
اعضاي كنگ��ره اقداماتي در راس��تاي تقويت امنيت
مرزي امريكا پيشبيني ش��ده است .اين توافق پيش
از اجرا بايد ب��ه تصويب مجلس نمايندگان و مجلس
سنا و تاييد دونالد ترامپ برسد .دستيار يكي از اعضاي
كنگره گفته در توافق به دست آمده رقمي معادل يك
ميليارد و  ۳۷۰ميليون دالر براي حصاركشي در مرز
مكزيك اختصاص يافته است .طوالنيترين تعطيلي
دولت فدرال در تاريخ امريكا  ۲۵ژانويه پس از بيش از
يك ماه پايان يافت .دموكراتها و جمهوريخواهان در
آن زمان براي تامين بودجه ادارات دولتي تا  ۱۵فوريه
(جمعه) توافق كرده بودن��د .در صورت عدم تصويب
بودجهدولتفدرالپيشاز ۱۵فوريهاحتمالتعطيلي
مجدد ادارات دولتي وجود دارد .با اين حال با اعالم خبر
توافق جمهوريخواهان و دموكراتها بر س��ر تامين
بودجه دولت فدرال به نظر ميرسد احتمال تعطيلي
مجدد دولت كمرنگ شده است.

گ�روه جه�ان| ب��ه نوش��ته رس��انههاي محلي
بريتانيا ،اعض��اي كابينه دولت ت��رزا ميمعتقدند
كه نخس��توزير اين كش��ور تابس��تان پيشرو از
رياس��ت دولت استعفا خواهد كرد .ترزا مي دسامبر
به قانونگ��ذاران محافظ��هكار گفته ب��ود پيش از
انتخاب��ات آتي كه براي  ۲۰۲۰برنامهريزي ش��ده،
استعفا ميكند .او با اين حال تاريخي براي استعفاي
احتمالي خود مشخص نكرده است .منابع مطلع به
روزنامه «سان» گفتهاند ،ترزا ميدرباره كنارهگيري
از سمت نخستوزيري دس��تكم با دو مقام ارشد
كابينه از جمله ليام فاكس وزير تجارت بينالمللي،
گفتوگو كرده است و ظاهرا قصد دارد تا تابستان و
پس از خروج برنامهريزي شده كشورش از اتحاديه
اروپا ،از نخس��توزيري كنارهگي��ري كند تا بتواند
بر تعيين شخص جانش��ين خود نفوذ داشته باشد.
يك قانونگذار حزب محافظهكار هم گفته استعفاي
«مي» گام درس��تي خواهد بود« :همه ميخواهند
كه او برگزي��ت را طبق برنامه انجام ده��د ،اما اين
احساس وجود دارد كه او از جاده خارج شده است.
تمام سرمايه او ،هم در اينجا و هم بروكسل ،سوخته و
الزم است فردي با دستوركار جديد كارها را به دست
بگيرد ».روزنامه س��ان نوشته كه اين اقدام ترزا مي
در اصل تالشي براي مانعتراشي در مسير به قدرت
رسيدن بوريس جانسون وزير خارجه سابق بريتانيا
است كه از حاميان خروج سخت از اتحاديه اروپا به
شمار ميرود و در انتقاد به دستوركار برگزيتي ترزا
مياز دولت جدا شده است.

گروه جهان| رجب طيب اردوغان رييسجمهور
تركي��ه ،گفته قصد دارد درس��ت مانن��د مبارزه با
تروريسم با تروريسم مواد غذايي مقابله كند .قيمت
مواد غذايي در تركيه به سرعت رو به افزايش است و
دولتتركيهقصدداردموادغذاييرابطورمستقيمبه
دستمصرفكنندگانبرساند.بهگزارشدويچهوله،
اردوغان نه سياستهاي غلط اقتصادي دولت خود،
بلكه كاس��بكاران حريص و همچنين دش��منان
خارجي را عامل گران��ي مواد غذايي ميداند .گفته
شده ،در آنكارا بيش از  ۳۰چادر فروش مواد غذايي
و در استانبول ۵۰چادر تشكيل شده است .در تركيه
ماه مارس آينده انتخابات محلي برگزار ميش��ود و
دولت نگران اس��ت كه حزب حاكم (حزب عدالت
و توسعه) دو شهر مهم آنكارا و استانبول را از دست
بدهد بهويژه اينكه بهاي مواد غذايي به محور رقابت
حكومت و نيروهاي مخالف تبديل شده است .برات
البايراك وزير دارايي و داماد رييسجمهور ،برنامه
ويژهاي را براي ارزان كردن مواد غذايي اعالم كرده و
دولت شماري مفتش را براي جستوجوي انبارهاي
مخفي در بازارها مامور كرده است .به نظر منتقدان،
كاهش محصوالت كشاورزي در كنار سياستهاي
نادرس��ت اقتصادي كه به پايين آمدن قدرت ليره
انجاميده ،در كمبود و گراني مواد غذايي مقصر بوده
است.امادولتتنهابهعواملفردي،مانندسودجويي
و گرانفروشي دكانداران توجه دارد .دولت اردوغان با
باالبردنحداقلدستمزدهاميكوشدازناخرسندي
اليههاي كمدرآمد بكاهد.

گروهجهان|طالتسليمي|
كنفرانسامنيتيمونيخكهتاچنديپيشموقعيتيبراي
ابراز صميميت دو سوي اقيانوس اطلس به شمار ميرفت
و در آن از تعلق خاطر س��خن گفته و پيمانهاي نظامي
تجديد ميشد ،امسال حاكي از افزايش تنشها و فاصلهها
ميان اياالت متحده و اروپاس��ت .نگرانيهايي وجود دارد
كه گردهمايي در مونيخ در روزهاي  15تا 17فوريه (26
تا 28بهمن) به پيشزمينهاي براي يك جدايي حقيقي
يا بدتر ،تبديل ش��ود .برخي كارشناسان حتي در آستانه
برگ��زاري پنجاهوپنجمين كنفران��س امنيتي جهان را
همچون «يك پازل شكس��ته» توصيف كرده و هش��دار
دادهاند كه «نظم ليبرال جهاني» در شرف فروپاشي است.
به نوشته «فايننشالتايمز» ،از كنفرانس سال گذشته در
پايتخت باواريايي اختالفات در اتحاد غربي افزايش يافته
است :اياالت متحده و روسيه از پيمان كنترل تسليحاتي
كه به جنگ س��رد پايان داده خارج شدهاند ،امريكا خود
را از توافق هستهاي ايران بيرون كشيده و جيمز متيس
وزير دفاعي كه اروپاييها او را تجسم ثبات ميدانستند،
از رياس��ت پنتاگون اس��تعفا كرده است .مسائل ديگري
همچون تنشهاي فزاينده ميان ناتو و مسكو ،مناقشات
سايبريباچينودرگيريهاواختالفنظرهادراروپادرباره
سياستهاي دفاعي و امنيت انرژي هم وجود دارد .جاي
تعجب ندارد در دستوركار كنفرانس كه دوشنبه منتشر

رشد سهام آسيايي با اميد
به مذاكرات چين و امريكا

كوتاهازمنطقه

اختالفات دو سوي اقيانوس اطلس به جدايي امريكا و اروپا ميانجامد؟

شده ،اين سوال مطرح شده است« :چه كسي قطعات اين
پازل در هم ريخته را برميدارد؟»
سوفيا بش يكي از كارشناسان دفاع و امنيت در انديشكده
«مركز اصالحات اروپايي» گفت« :دونالد ترامپ اكنون
نسبتبهقبلدرسياستخارجيخودمحدوديتكمتري
دارد .شرايط بهويژه براي آلمان دشوار است .برلين هدف
محبوب ترامپ به ش��مار ميرود ،اما روابط بين پاريس و
برلين هم چندان خوب به نظر نميرسد».
در اي��ن كنفرانس ك��ه در جريان جنگ س��رد به عنوان
مجمعي براي سياستگذاران غربي تاسيس شد ،بيش از
 35رييس دولت كشورهاي گوناگون از افغانستان گرفته
تا اوكراين حضور خواهند داشت .حدود ۵۰وزير خارجه و
 ۳۰وزير دفاع از سراسر جهان نيز در اين كنفرانس شركت
ميكنند .در برنامه رس��مي اين گردهمايي 3روزه كه از
جمعه آغاز ميشود درباره «عصر جديد رقابت قدرتهاي
بزرگ» بين اياالت متحده ،چين و روس��يه و همچنين
«خالء رهبري خاص» در غرب هشدار داده شده است.
باتوجه ب��ه اقدامات اخير ترامپ عليه نات��و ،اروپاييها با
اضطرابديداربامايكپنسمعاونرييسجمهوريامريكا
و مايك پمپئو وزير خارجه اين كشور را انتظار ميكشند.
برخي از ناظران اروپايي نگران اين مساله هستند كه اگر
ديگر كش��ورهاي عضو سازمان پيمان آتالنتيك شمالي
نتوانند به سطح هدف هزينههاي نظامي معادل 2درصد

دريچه

پاتريك شاناهان سرپرس��ت وزارت دفاع امريكا در
سفريسرزدهوازپيشاعالمنشدهسهشنبهبهبغداد
رفت .بهگزارش سومريهنيوز ،شاناهان در جريان اين
س��فر با مقامهاي ارشد عراق گفتوگو كرده است.
شاناهانپيشازاينسفربهافغانستانسفركردهبود.

كسري تراز تجاري پاكستان
ركورد زد

كس��ري ت��راز تج��اري پاكس��تان ب��ا كاهش
9.66درصدي و رق��م  19.26ميليارد دالري در
هفت ماه نخست س��ال مالي  2018-19ركورد
زد .بهگزارش سماء ،صادرات پاكستان از جوالي
تا ژانويه 13.23ميلي��ارد دالر بوده و وارداتش به
رقم بيسابقه  32.49ميليارد دالر رسيد .دولت
پاكستانانتظارداشتدرپايانسالگذشتهشاهد
كاهش  5تا  6ميليارد دالري در تراز تجاري باشد.
اينكشوردرزمينهصادراتووارداتهموارهبا تراز
منفي تجاري روبرو بوده است .درواقع ،مطابقت
چنداني ميان نقدينگي ،رش��د اقتصادي و تورم
در اين كش��ور وجود ندارد و در نتيجه ،اسالمآباد
به وامها و قروض خارجي و داخلي وابسته است.
پاكستان  18ميليارد دالر اوراق قرضه خارجي و
نزيك به  9ميليارد دالر وام داخلي دارد.

توافقنامه گفتوگوي
راهبردي فرانسه و قطر

فرانسهو قطر يك توافقنامهگفتوگويراهبردي
بر محور امنيت منطقه امضا كردند .قرار اس��ت
اين توافقنامه به افزايش هم��كاري دو دولت در
عرصههاي اقتص��اد ،فرهن��گ ،ورزش و مبارزه
با تررويسم منجر ش��ود .بهگزارش خبرگزاري
فرانسه ،اين نخس��تين توافق از اين دست ميان
قطرويككشوراروپايياست.درروزهايگذشته
قطر اولين سري از جنگندههاي فرانسوي رافال
را دريافت كرد .دوحه ٣٦فروند از اين جنگندهها
را از فرانسه خريداري كرده است.

بازداشت بيش از  ۱۰۰۰نفر
در تركيه

تركيه حكم بازداشت يك هزار و ۱۱۲نفر را به اتهام
همدستي با گروهي كه متهم به طراحي كودتاي
 ۲۰۱۶است ،صادر كرده است .بهگزارش سيانان،
اين گروه وابس��ته به فتحاهلل گولن رهبر مخالفان
دولتاستكهدرتبعيديخودخواستهدرامريكابه
سر ميبرد .گولن متهم به طراحي كودتاي نافرجام
 ۲۰۱۶تركيه است و آنكارا بارها از واشنگتن براي
اس��ترداد وي تقاضا كرده است .عمليات سهشنبه
بر آنكارا متمركز بوده حال آنكه جس��توجو براي
بازداشت مظنونان در ۷۶استان ديگر نيز در جريان
اس��ت .بيش از  ۷۷هزار نفر از زمان وقوع كودتا در
تركيه زنداني ش��دهاند حال آنكه حدود  ۱۵۰هزار
نفر نيز از كار تعليق يا اخراج شدهاند.
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مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبس�ايت رسمي روزنامه در دسترس است

عكس روز

چهره روز

مرزهاي بين تئاتر تهراني و شهرستاني را برداريد

يك كارگردان تئاتر گفت:اي كاش مرزهاي بين نمايش تهراني و شهرستاني رابرداريم .تنها تفاوتي كه ميان واژه تئاتر شهرستاني
و تهراني وجود دارد ،اعتماد به نفس است؛ اما مطمئنم كه  ٩٠درصد بدنه تئاتر تهران كه االن فعاليت ميكنند از بچههاي سالهاي
قبل تئاتر شهرستان هستند .جواد صداقت به ايسنا گفت :متأسفانه برخي افراد نميتوانند خودشان را در قياس با ديگران در جشنواره
قرار دهند و به هر دليلي عقبنش��يني كردهاند .ناداوري در جشنوارههاي قبل از جشنواره تئاتر فجر مانند جشنوارههاي استاني يا
غيراستاني ،براي من هم بارها به وجود آمده است اما همين اتفاقها باعث شده كه من بيشتر تالش كنم و روند فكري خود را ارتقا
دهم و نقصهاي دوران قبلي خود را پوشش دهم.

بيتوجهيفدراسيون بهپديده اينستاگرامي ژيمناستيك

در حال��ي ك��ه ش��ش روز اس��ت پديده
ورزشي اينستاگرامي ژيمناس��تيك در پايتخت
حضور دارد اما فدراس��يون ژيمناستيك
تاكنون هيچ تماس و ديداري به او نداشته است .ساسان
پركان پسر  ۱۵ساله چابهاري كه بعد از انتشار فيلمي از
حركات ژيمناستيكش در فضاي مجازي معروف شد از
چهارشنبه هفته گذشته به دعوت يك برنامه تلويزيوني
به تهران آمده اما با وجود گذش��ت  ۶روز از حضورش در
تهرانفدراسيونژيمناستيكهيچتماسيبااوومربياش
نداشتهاندوديدارينيزصورتنگرفتهاست.اينبيتوجهي
فدراسيون در حالي صورت گرفته كه رضا صالحي اميري
رييسكميتهمليالمپيكدستورشناسايياينفردرابه
فدراسيوندادهبودتابادعوتازپركانوپدرشبتواندبااين
پسرمستعدچابهاريديداريداشتهباشدواقداماتالزم
جهتاستعداديابيوحمايتازاورافراهمكند.

شوراي تأمين ميتواند اجازه برگزاري بازي را ندهد

علينصيريانبراينخستينباردرعمرفعاليتهنريخودبرندهسيمرغبلورينجشنوارهفيلمفجرشد
ايستگاه

«فيلم لگو »۲وارد بازار شد
«فيلم لگو »۲با شروعي
 ۳۴ميلي��ون دالري در
باكسآفي��س داخلي
امري��كا ضعيفت��ر از
انتظاره��ا ظاهر ش��د.
ب��ه گ��زارش ورايت��ي،
باكسآفي��س داخلي
اياالت متح��ده كم كم
بايد شروع به فرس��تادن درخواست كمك براي
اساواس كند چون شروعي بسيار نااميدكننده
در س��ال  ۲۰۱۹داشته است .اين در حالي است
كه ناظران اين صنعت اميدوار بودند «فيلم لگو:
قسمت دوم» س��اخته برادران وارنر بتواند كمي
اوضاعراتغييردهد.ايندنبالهانيميشنبافروشي
 ۳۴.۴ميليون دالري از  ۴۳۰۳س��الن س��ينما
بهراحتي در صدر باكسآفي��س قرار گرفت ،اما
نتوانس��ت آن نوع عالقهاي را به وجود بياورد كه
اس��توديو انتظارش را داشت .تخمينهاي اوليه
حاكي از اين بودند كه فيلم ميتواند با فروش��ي
حداقل  ۵۰ميلي��ون دالري كارش را آغاز كند.
با استناد به كاماسكور ،بازار باكسآفيس داخلي
اياالت متح��ده در حال حاض��ر  ۱۴.۵درصد از
فروش كل همين بازه در سال گذشته عقب است.
فروش نخستين آخر هفته «فيلم لگو  »۲تقريبا
 ۵۰درصد كمتر از قسمت اولش محصول سال
 ۲۰۱۴بود كه  ۶۹ميليون دالر فروخته بود و در
نهايت فروش خود را به  ۴۶۹ميليون دالر رساند.
خارج از كشور« ،فيلم لگو »۲با ۱۸.۱ميليون دالر
كسب شده از  ۶۳بازار خارجي كارش را آغاز كرد
و به اين ترتيب در سطح جهان با ۵۳ميليون دالر
نخستين آخر هفته فروش خود را به پايان برد.

حذف فيلم «ژانگ ييمو»
از جشنواره برلين

جديدتري��ن س��اخته
سينمايي«ژانگييمو»در
حالي از نمايش در بخش
رقابتي جش��نواره برلين
ج��ا ماند كه ع��دهاي اين
موضوعرابهمسائلمربوط
بسانس��ور از سوي دولت
چيننسبتميدهند.
بهگزارشهاليوودريپورتر«،يكثانيه»ساخته«ژانگ
ييمو»كارگردانصاحبسبكونامدارچينيكهقرار
بود در بخش رقابتي شصت و نهمين جشنواره فيلم
برلين رونمايي شود با اعالم صفحه رسمي فيلم در
شبكههاياجتماعيبهسببآنچه«مشكالتفني»
اعالم شد از نمايش در اين رويداد سينمايي بازماند.
جش��نواره برلين نيز اعالم كرد فيلم «يك ثانيه» به
كارگرداني«ژانگييمو»بهدليلدشواريهايفنيدر
مرحلهپساتوليدقادربهنمايشدرجشنوارهدرتاريخ
 ۱۵فوريه نيست و بنابراين بخش رقابتي جشنواره
برلين با حذف يك فيلم شاهد رقابت  ۱۶فيلم براي
كسبخرسطاليبهترينفيلمخواهدبود.
همچنين قرار است به جاي فيلم «يك ثانيه» ،يكي
ديگر از آثار گذش��ته «ژانگ ييمو» در تاريخ مقرر به
رويپردهبرود.بااينوجود،فعاالنسينماييچينيدر
برلينبالفاصلهپسازانتشارخبرنمايشدادهنشدن
فيلم «يك ثانيه» از احتمال اعمال مس��ائل مربوط
بسانسوربراياينفيلمازسويدولتچينخبردادند.
ازاينفيلمكهبراساسرمانينوشته«يانجلينگ»
ساخته شده با عنوان نامه عاشقانه «ژانگ ييمو» به
سينما تعبير شده است اما داس��تان فيلم در دوره
انقالب فرهنگي در چين روي ميده��د؛ دورهاي
حساس از لحاظ سياس��ي كه تنها سينماگري در
جايگاه«ژانگييمو»ميتواندمجوزپرداختنبهآن
را داشته باشد .داستان فيلم درباره يك فراري و يك
دختر بيخانمان اس��ت كه توسط يك حلقه فيلم
پررمزورازبههمپيوندميخورند.

بازار هنر

عكس   :ايرنا

آغاز جشنواره موسيقي فجر از امروز

سي و چهارمين جش��نواره موسيقي
فجر از امروز چهارش��نبه  ۲۴بهمن ماه
با اجراي چند برنامه و نشست مختلف
در تاالر وح��دت ،تاالر رودك��ي ،تاالر
ايوان شمس ،فرهنگسراي نياوران ،برج
آزادي ،تاالر س��وره ح��وزه هنري ،برج
ميالد و خانه سينما آغاز ميشود.
طب��ق برنامهريزيهاي انج��ام گرفته
مهمتري��ن برنام��ه روز اول كه به نوعي كنس��رت
افتتاحيه اين دوره از جش��نواره محسوب ميشود،
اختصاص به اجراي اركس��تر ملي ايران به رهبري
فريدونشهبازيانورهبريمهمانآقاورديپاشايف
رهبراركسترمليآذربايجاندارد.دراينكنسرتكه
ساعت 18:30در تاالر وحدت تهران برگزار ميشود،
آثاري از جواد معروفي ،حس��ين دهلوي ،همايون
رحيميان ،فكرت اميراف ،توفيق علي اف پيش روي
مخاطبان قرار ميگيرد .در بخش «گفتمان چهل
سالگي موسيقي فجر» كه اختصاص به موضوعات
مرتبط با چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي و
موسيقي اختصاص دارد ،نشست «بررسي چالشها
و موانع عدم تحقق قانون حمايت از مولف و مصنف
در موس��يقي ايران» با حضور ش��هاب منا مولف و
پژوهشگر موسيقي و بابك چمنآرا ناشر موسيقي
به ميزباني شبكه راديويي «گفتوگو» در محل تاالر
وحدت برگزار ميش��ود .بر اساس جدول ارايه شده
از سوي س��تاد برگزاري سي و چهارمين جشنواره
موس��يقي برنامه كنس��رتها و نمايش فيلمهاي
مستند موس��يقي در روز چهارشنبه  ۲۴بهمن به
ترتيب زير اعالم شده اس��ت :تاالر وحدت :ساعت

18:30؛ اركس��تر ملي ايران به رهبري
فريدون شهبازيان /ساعت21:30؛ تريو
ام ُنل از كشور اس��لووني .تاالر رودكي:
س��اعت  18:30تكنوازي پيانو آرپينه
ايسراييليان /س��اعت 21:30؛ اركستر
س��مفونيك «رس��انه هنر» به رهبري
پدرام طاهري��ان .تاالر ايوان ش��مس:
ساعت ۱۹؛ كنس��رت گروه «همايون
پرنيا»بهسرپرستيحسينپرنياوخوانندگيفاضل
جمشيدي .فرهنگس��راي نياوران :ساعت 18:30؛
كنسرت گروه «موغام» از كشور آذربايجان /ساعت
21:30؛ اركس��تر نوجوانان رودكي به رهبري قادر
رودكي��ان و گروه «گلبانگ» به سرپرس��تي بهناز
ذاكري .برج آزادي :س��اعت ۱۹؛ گروه «خنياگران
خيام» به سرپرس��تي صمد برقي /گروه «فاخته»
به سرپرستي رضا موس��ويزاده .تاالر سوره حوزه
هنري :س��اعت ۱۹؛ گروه «راس��ت موغام تبريز»
به سرپرس��تي ش��هريار صديقي /گ��روه «زندگي
مازندران» به سرپرستي علي حسننژاد .برج ميالد:
س��اعتهاي  18:30؛ 21:30؛ بهنام باني .س��الن
سيفاهللدادخانهسينما:ساعت16:30؛فيلممستند
«مايس��ترو» به كارگرداني وحيد زارعزاده – فيلم
«س��مفوني ايران» به كارگرداني وحيد موساييان/
س��اعت 21:30؛ فيلم «ش��ش قرن و شش سال»
بهكارگردانيمجتبيميرتهماسب.
سي و چهارمين جشنواره موسيقي فجر از امروز
چهارش��نبه  ۲۴بهمن ماه تا پايان روز دوش��نبه
 ۲۹بهم��ن ماه به دبيري ش��اهين فرهت ميزبان
دوستداران موسيقي است.

اكران قطعي «جن زيبا» از امروز
سرانجام پس از چندين بار تأخير قرار
است فيلم سينمايي جن زيبا از امروز
چهارش��نبه  24بهمن در سينماهاي
ته��ران اكران ش��ود .مه��رداد فريد،
تهيهكننده فيلم جن زيبا ،با اشاره به
آخرين وضعيت اكران اين فيلم به ايلنا
گفت :بعد از اينكه چند بار نمايش اين
فيلم به داليل مختلف به تأخير افتاده
بود از امروز چهارشنبه فيلم در سينماهاي سراسر
كشور اكران ميشود و پيشفروش بليتها نيز از
امروز آغاز شده است.
او با اشاره به برنامههايي كه پيش از اين براي برگزاري
مراسمهايخاصوفرشقرمزاينفيلمطراحيشده
بود ،گفت :متاس��فانه تأخير چند باره در اكران اين
فيلم به برنامههاي ما لطمه زد .قرار بود براي اكران
افتتاحيه و فرش قرمز اين فيلم از نورگل يشيل چاي
بازيگر اصلي فيلم دعوت كنيم تا در مراسم حضور
پيدا كند .وي ادامه داد :همچنان برنامههاي ما براي

برگزاري فرش قرمز به قوت خود باقي
اس��ت و مجوزهاي الزم نيز اخذ ش��ده
است اما متاس��فانه نورگل يشيلچاي
هماكنون در حال بازي در يك سريال
تركيهايبهنامگلپرياستوباتوجهبه
مشغوليت وي ،برنامهريزي براي حضور
او در ايران كمي مشكل شده است.
فريد ادامه داد :در تالش هستيم يك
برنامه ويژه براي اكران اين فيلم در  10روز آينده
در تهران و تبريز اجرا كنيم و منتظر هستيم تا با
هماهنگي سريال تركيهاي گلپري ،زمان حضور
نورگل يشيلچاي را فراهم كنيم.
فيل��م ج��ن زيبا ب��ه كارگردان��ي باي��رام فضلي و
تهيهكنندگ��ي مهرداد فري��د و با حض��ور نورگل
يشيلچاي ،فرهاد اصالني ،ليال زارع ،ليال موسوي،
محرم زينالزاده ،ميث��م پويانفر ،علياكبر جعفري،
هوشنگ راديپور و منظر لشگري در ايران و تركيه
ساخته شده است.

رمان «وقتي كه او رفت» به چاپ دوم رسيد
رم��ان «وقتي كه او رفت» نوش��ته ليزا
جوئل ،با ترجمه علي ش��اهمرادي بعد
از گذشت يك ماه ،به چاپ دوم رسيد.
اين رمان درباره الي است؛ دختر نوجوان
خانوادهايگرموصميمي،كهناگهانگم
ميش��ود و هيچ رد و اثري از او به دست
نميآيد .همين اتفاق ،س��رآغاز ويراني
خانواده و س��ر برآوردن بحرانهاست.
ده س��ال بعد ،پاي مرد مرموزي به زندگي مادر الي
باز ميشود .همزمان پليس تماس ميگيرد و خبر
ميدهد كه نشانههايي از الي پيدا كرده است.
در بخشي از اين رمان ميخوانيم :زن نامه را به دست
پليسميدهدواورادرحاليكهداردنامهراميخواند
تماش��ا ميكند ،ميبيند كه با خواندن نامه حالت
چهرهاش از بيعالقگي به هراس و از هراس به غم و
شوكهشدنتغييرميكند.پليسميگويد:ببخشيد

دوباره بهم بگو چطوري پيداش كردي...
«وقت��ي ك��ه او رف��ت» در فهرس��ت
پر فر و شتر ي��ن كتا به��ا ي
ي تودي و
والاس��تريتژورنال ،يواسا 
نيويوركتايمزبودهاستونامزدبهترين
رمان معمايي سال  ۲۰۱۸در گودريدز
اس��ت .ديلي ميل درباره رمانهاي ليزا
جوئل مينويس��د :احساساتي عميق و
به طرزي غيرقابل باور ،هوشمندانه .جوئل از فضاي
داستانهاي زنانه به س��مت داستانهاي جنايي و
روانشناسانهرفته،وليفوقالعادهبودنودرخشيدن
را از دست نداده است.
چاپ اول «وقتي كه او رفت» در دي ماه سال جاري
منتشر شد و اكنون چاپ دوم آن در  ۳۵۲صفحه و با
بهاي  ۳۵هزار تومان از سوي نشر «خزه» راهي بازار
نشر شده است.

مسابقهدوتيمپرسپوليسوفوالداهوازحواشيزياديبه
همراهداشت.تيمپرسپوليسدربازيهفتهدومليگبرتر
برابرفوالدخوزستانشكستخورد.ايرجعرب،سرپرست
مديرعامل باش��گاه پرس��پوليس پس از اين مسابقه در
اظهاراتي درباره درخواست تعويق بازي و تعمدي يا غير
عمديبودنقطعبرقورزشگاهغديرگفت«:منبهبحث
عمديياغيرعمديبودناينمسالهكاريندارم.بحثمن
اين است كه جلوگيري از برگزاري يك مسابقه كه از يك
هفتهقبلهماهنگيهايآنصورتپذيرفتهبايدآخرين
رفتار ميآقايان باشد .كميته انضباطي و ديگر كميتهها
ميتواننداگرتخلفيانجامشدهباآنبرخوردكنندوبگذارند
اينمسائلبعدازبازيصورتپذيردنهمثلبازيباپديده
كه هنوز بازي تمام نش��ده بود و قبل از بازي آقاي فتاحي
مصاحبهكندوبگويدپرسپوليسجريمهميشوديااينكه
نميخواستيماينبازيبرگزار شود.به قول معروف«گنه
كرد در بلخ آهنگري ...به شوشتر زدن گردن مسگري».
يك ارگان ديگر اش��تباه كرده است آنوقت قبل و حين
يدادندبازي
بازيبرايماحاشيهدرستميكنند.اجازهم 
تمام شود و آن وقت دنبال مقصر ميگشتند ».اما رييس
كميته مسابقات سازمان ليگ توضيحاتي درباه حواشي
ديدار فوالد و پرسپوليس كه در ش��هر اهواز برگزار شد،

ارايه كرد .سعيد فتاحي درباره حواشي ديدار پرسپوليس
و فوالد خوزستان هم گفت :پس از جلسه هماهنگي كه
برگزار شد ،از استانداري خوزستان با من تماس گرفتند و
گفتند شوراي تأمين ،مجوز برگزاري بازي را نداده است.
طبققانونهمشورايتأمينميتوانداجازهبرگزاريبازي
راندهد.بههمينخاطرساعت ۱۰شبباآقايعربتماس
گرفتموتمامنكاتيكهازسوياستانداريعنوانشدهبود
را به او گفتم و خواس��تم كه بازي با يك روز تأخير در روز
 ۲۲بهمن پس از راهپيمايي برگزار شود كه آقاي عرب با
اين درخواست مخالفت كردند و گفتند نميتوانند تيم را
 ۴۸ساعت در اهواز نگه دارند .بنابراين مجدداًبا مسووالن
استانداري خوزستان تماس گرفتم و قرار بر اين شود طي
جلس��ه بعدي كه قرار بود روز بازي برگزار شود ،شوراي

تأمين موضوع برگزاري بازي را مجدداًبررس��ي و نتيجه
نهايي را اعالم كن��د .او افزود :خود من هم صبح روز بازي
به ورزشگاه رفتم و ديدم پليس در ورزشگاه مستقر شده و
پسازساعتيدوتيمهمبهورزشگاهرسيدند.البتهزماني
كه تيم پرس��پوليس به ورزشگاه رسيد به مسووالن تيم
اعالم كرديم با توجه به قطع برق ورزشگاه ،رختكن نوري
ندارد بنابراين منتظر باشند تا شرايط مهيا شود و پس از
گذشتدقايقيتيمپرسپوليسرابهسمتنيمكتبرديم
و در آنجا به آقاي برانكو گفتم شايد شوراي تأمين مجوز
برگزاريبازيراصادرنكندكهآقايبرانكوهمگفتندمنتظر
ميمانند.فتاحيبهايسناگفت:باگذشتدقايقيشوراي
تأمين مجوز برگزاري بازي را صادر كرد و در ادامه باز هم
بهآقايبرانكوگفتمباتوجهبهقطعبرقورزشگاه،اگرشما
بخواهيدميتوانمبازيرالغوكنمودرتاريخديگريبرگزار
كنمكهسرمربيتيمفوتبالپرسپوليسگفتندباهمين
شرايطحاضربهانجامبازيهستند .اوادامهداد:آقايعرب
خودشانسالهامديركلحراستوزارتورزشبودهاندو
برايمعجيباستچطورشرايطامنيتيرادركنميكنند؟
وقتيشواريتأمينمجوزانجامبازيراصادرنكردهبودما
چطورميتوانستيمبازيرابرگزاركنيم؟واقعاًبرايمبرخي
اظهاراتآقايعربعجيباست.

ميراثنامه

كشف فضايي مرتبط با آيينهاي ايران باستان در كاشان

«با كش��ف بنايي جديد در شهر زيرزميني سفيد شهر
كاش��ان ،باستانشناس��ان احتمال ميدهند اين فضا
مرتبط با آيينهاي ايران باستان باشد ».مجيد منتظر
ظهوري ،سرپرس��ت هيات باستانشناس��ي دومين
فصل از كاوش باستانشناس��ي در مجموعه معماري
دس��تكندهاي زيرزميني س��فيد ش��هر (نصرآباد) در
شهرستان آرانوبيدگل ،با اعالم اين خبر گفت :در اين
كاوشها بنايي نمايان ش��د كه با توجه به وجود فضاي
چليپاييبانورگير،چاهآب(دوعنصرمقدس)ويافتههاي
باستانشناسياحتماالًمرتبطبهايينهايايرانباستان
است.اوبابياناينكهاينكارگاهكاوشدردوكارگاهمجزا
در حال انجام اس��ت ،توضيح داد :كارگاه نخست در زير
عمارتي خشتي با نام «بقال» يا «چهارطاقي» انتخاب
و دو فصل كاوش منجر به شناسايي فضاها و كانالهاي
ارتباطيغيرهمسطحدرآنشد.همچنينادامهكاوشها
در اين كارگاه در بخش ش��مالي و جنوبي در دو جبهه
ادامهپيداكرد،آنبه شناساييبخشهايديگريازاين
دستكندمنجرشدكهروندمخربتوسعهشهريباعث
تخريب راههاي ارتباطي در اين بخشها شده است .اين
باستانشناسافزود:برايبهدستآمدننتيجهمطلوب
بهمنظورشناساييمسيرهايارتباطيازمطالعاتميان
رشتهاي ژئوفيزيك به روش ( )GPRكمك گرفته شد و
گمانه زني در نقاط شناسايي شده مشخص كرد كه اين
مجموعهدستكنددربخششماليتداومداشتهوخيابان
 ۲۲بهمن اين مس��ير را تخريب كرده است .همچنين
مطالعاتژئوفيزيكمسيرهايديگريرادربخشهاي
ديگر شهر نيز شناسايي كرده كه ادامه كاوش در آنها به
فصلهايبعدموكولشد.منتظرظهوريازيافتههاياين
بخشازدستكندهابهسفالهايدورانقرنششموهفت
هجري قمري اشاره كرد كه از نمونههاي آن ميتوان از

سفالهايفيروزهقلممشكيوسفالهايلعابتكرنگ
فيروزهايبالبهچكشينامبرد.اوبااشارهبهاينكهقطعاتي
از س��فالهاي نقاش��ي زير لعاب كه روي برخي از آنها
بخشهايازكتيبههاياسالميديدهميشود،بيانكرد:
يكقطعهكاشيزرينفامازبخششمالياينمجموعهبه
دست آمد كه احتماالً از نمونههاي ساخت شهر كاشان
درقرن ۶وهفتمهجري(خوارزمشاهيوايلخاني)است.
سرپرست هيات باستانشناس��ي با بيان اين نكته كه
كارگاه دوم در بخش جنوبي عمارت قدمگاه با توجه به
گفتههاياهاليبوميشهرانتخابشد،اظهاركرد:پس
ازروندكاوشدراينبخش،فضاييباپالنيچليپاييشكل
نمايانشدكهبخشعمدهاينفضادربخشهايفوقانيبا
آوارونخالههايشهريپرشدهبودودربخشهايپاييني
آننهشتههايفرهنگيباموادفرهنگيشناساييشد.او
فضايچليپاييبهدستآمدهدربخشمركزيراداراي
سقفي مدور و گنبدگون با خيز كم توصيف كرد كه در
مركزگنبدياآسمانهآننورگيريمدورقرارداردوافزود:
در مركز و كف فضاي چليپايي حلقه چاهي قرار دارد كه
تاعمق ۱۱مترموردكاوشقرارگرفتوليبهعلتپايان
زمانكاوشفعاليتباستانشناسيدرآنمتوقفشد.وي
بااشارهبهايننكتهكهسقفچهارايوانياصفههاياينبنا

بهصورتطاقجناغياست،افزود:صفه شماليدرروند
توسعهبنايقدمگاهبهجهتنوسازيباعملياتپيسازي
آس��يب ديده و سقف آن نيز تخريب شده است .منتظر
ظهورياظهاركرد:مسيردسترسيبهاينفضايچليپايي
از س��مت جنوب غرب بوده كه اين مسير در يك برهه
تاريخيبهعلتينامشخص(احتماالمذهبي-سياسي)با
سنگچينمسدودودرتغييراتبعديحتيمسيرپلكاني
آن تخريب و به فضاهاي سردابي متاخر پيوند داده شده
است .همچنين كاوشها نشان ميدهد به احتمال زياد
دور تا دور اين فضاي چلپيايي سكوهايي براي نشستن
وجودداشتهاستكهدرسيرزمانيوتخريبهايتاريخي
ازبينرفتهاند.اوبااشارهبهوجودطاقچههاييكهدرزواياي
فضايمركزيچليپاكندهشدهوآنهانيزدربخشيازبين
رفتهاند،افزود:دربخشجنوبيفضايچليپايفضاهاي
الحاقي دستكندي نيز ايجاد شده كه پالني مربع شكل
دارد و طاقچههايي در آن كنده شده است .از سوي ديگر
شواهد زيادي از س��ازههاي حرارتي و آثار سوختگي بر
روي بدنه ش��مالي اين فضاي الحاقي ديده ميشود .به
گفته او ،اين فضاها نيز در دورههاي متاخر مورد استفاده
قرار گرفته و ديوارهاي خشتي در آن ايجاد شده است .او
ازيافتههاياينكارگاهراسفالهايمربوطبهقرونمياني
اسالمي تا دوره صفوي و قاجار عنوان كرد و افزود :نقوش
رويبرخيازسفالينههايشناساييشده،نشانازآييني
بودن فضاي چليپايي دارد كه نقوشي همچون صليب،
خورشيد و سرو از اين نوع است .منتظر ظهوري گفت :با
توجهبهاينشواهدمعماريدستكندزيرزميني(فضاي
چليپاييباهورنويانورگيروچاهآب«دوعنصرمقدس»)
و يافتههاي باستانشناس��ي احتماال اين بنا مرتبط به
آيينهاي ايران باستان است كه در مطالعات آينده بايد
موردارزيابيقرارگيرد.

تاريخنگاري

قتل رييس نخستين مجلس شوراي ملي

بيس��ت و چهارم بهمن 1289مرتضي قلي خان صنيع
الدوله نخستين رييس مجلس شوراي ملي در چهارراه
مخبرالدولههدفگلولهقرارگرفتوبهقتلرسيد.قاتالن
كه2كارگر روسي بودند بدون مجازات به سفارت روسيه
تحويلدادهشدند.صنيعالدولهپسازآنكهتحصيالتش
را در آلمان به پايان رس��اند به ايران برگشت و به رياست
اداره پست و گمرك منصوب شد .در همان سال يكي از
نخستينكارخانههاينخريسيرادرتهرانبهراهانداخت
وليبهعلترقابتخارجي،اينكارخانهخيليزودازادامه
فعاليت باز ماند .در۱۷شعبان ۱۳۲۴ه .ق .پس از افتتاح
نخستيندورهمجلسشورايملي،صنيعالدولهبهرياست
آن انتخاب شد و در رجب  ۱۳۲۵از آن مقام استعفا كرد.
ازآنپسباسمتوزيرماليهدردوكابينهمشيرالسلطنه،
وزير عل��وم و سرپرس��ت وزارت فوايد عام��ه در كابينه
ناصرالملك و نظامالسلطنه شركت داشت .پس از دوره
استبداد صغير و فتح تهران به دست مجاهدان در كابينه
اول محمدولي سپهدار تنكابني به وزارت معارف و اوقاف
منصوبشد.دركابينهدومحسنمستوفيالممالكمقام

وزارتماليهراداشت.درهميندورهبهدستيكگرجي
تبعهروسيهوهمدستروسشبهقتلرسيد.مهديقلي
هدايت در كت��اب «خاطرات و خطرات» درباره اين قتل
مينويسد«:قاتلصنيعالدوله 2نفرارمنيبودندكهبراياو

كارميكردند،هردوتبعهروس...تحريكازسپهساالربود
و هفت تير را در منزل او ،سردار محي به آن ارمنيها داده
است».كسروينيزپسازاينقتلدرمورددستهبنديها
وترورهايسياسيپسازفتحتهرانوفرارمحمدعليشاه
تعبيرجالبيدارد.اومينويسد:تاوقتينوبتمبارزهواقعي
وكشتنوكشتهشدنبود،ستارخانوباقرخانوعدهيي
از سادهترين و عاميترين مردم با كمال رفاقت و يكرنگي
پابهميدانگذاشتند.اماوقتينوبتبهروشنفكرانواهل
سياسترسيد،نهايتبيگذشتيوچشمتنگيراازخود
به نمايش گذاش��تند.دار و دسته دموكرات به جلوداري
تقيزاده و همفكران او از يك س��و و دس��ته اعتدالي به
رياستسپهساالروديگرانازجانبديگربهجايدرنظر
گرفتن امروز و فرداي مملكت و كوش��ش در راه نهادينه
كردنبنيانهايسياسيواجتماعيروييكديگرتپانچه
كشيدند.نتيجه؟نمايشغمانگيزاينواقعيتتلخكهمااوال
ازسياستچيزينميفهميموتنهابهپيروزيفوري-وبه
هرقيمت-خودونابوديرقيبميانديشيمدرثانيبراي
رسيدنبهاينپيروزيآمادهفناكردنهمهچيزهستيم.

