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حدود هشت س��ال پيش، كتابي در امريكا منتشر شد كه 
به قول غربي ها صداي بلندي داش��ت. نويس��ندگان اين 
 كتاب كه ن��ام آن »چ��را ملت ها شكس��ت مي خورند« يا 
»Why Nations Fail« ب��ود، دارون عجم اوغلو، يك 
فرد ترك تبار شهروند امريكا و جيمز رابينسون بودند. شروع 
اين كتاب كه شايد برخي از خوانندگان اين يادداشت آن را 
خوانده باشند بسبار جالب است. كتاب با تصوير يك شهر به 
نام نوگاليس آغاز مي شود. بخش شمالي اين شهر در اياالت 
متحده واقع است و بخش جنوبي آن در مكزيك. نوگاليس 
با يك فنس به دو قسمت تقسيم ش��ده است. مردم شهر 
يك نژاد دارند، اسپانيايي تبار هستند، خانواده ها تقريبا با 
هم نسبت خانوادگي دارند،  فرهنگ آنها يكسان است و در 
كل همه چيز آنها شبيه هم و مثل هم است. اما سرنوشت 
آنها با يكديگر بسيار فرق مي كند. فرزنداني كه در نوگاليس 
شمالي بزرگ مي شوند مي توانند آينده درخشاني داشته 
باشند،  مدرس��ه بروند، دانش��گاه درس بخوانند و پزشك 
يا مهندس بشوند. حتي طول عمر آنها بيشتر از نوگاليس 
جنوبي است چون بهداشت آنها بهتر است. اما فرزنداني كه 
در نوگاليس جنوبي هستند بعيد است چنين سرنوشتي 
داشته باشند اگر آنها به باندهاي مافيايي نپيوندد مي توانند 

براي كار به مكزيكوسيتي،  پايتخت مكزيك، بروند. 
در اين كتاب ما با مفهوم تازه اي از توس��عه يافتگي مواجه 
مي شويم كه با توجه به شرايط فعلي )تحريم هاي شديد 
عليه ايران( مي ت��وان از آن بهره جس��ت. اول اينكه الزمه 
توسعه يافتگي، رونق و رفاه چيس��ت؟ آيا منابع طبيعي و 
منابع انساني، كه دو اصل توسعه هستند،  است؟ از برخي 
جنبه ها پاسخ به اين س��واالت تا اندازه اي به بسط موضوع 
مي انجامد. در كتاب چرا ملت ها شكس��ت مي خورند يك 
جغرافيا وجود دارد به  نام  قاره امريكا كه به دو بخش شمالي 
و جنوبي تقسيم شده است. در بخش شمالي هيچ زمينه اي 
براي توليد وجود ندارد. زمين هاي آن نه مرغوب هستند و 
نه اينكه آب و هواي مطلوبي براي زندگي و كش��ت وجود 
دارد. اما برخالف آن در مرك��ز و جنوب نه تنها زمين هاي 

مرغوب براي كش��ت وجود دارد بلك��ه آب و هواي آن هم 
بسيار مطلوب است .از اين رو مي بينيم كه در بخش جنوبي 
و مركزي آن اس��ت كه بوميان امريكايي زندگي مي كنند 
و تمدن ماياها را شكل داده اند و زماني كه اسپانيايي ها به 
آن قاره مي روند در بخش هاي جنوبي و مركزي آن مستقر 
مي شوند و ش��مال را رها مي كنند زيرا اصال براي زندگي 
مناس��ب نمي بينند. آنجا آنقدر نامطلوب است كه حتي 
بوميان آنجا هم نس��بت به جنوب و مركز اندك است.  اما 
پس از 400 س��ال از كشف قاره امريكا ش��اهد يك اتفاق 
عجيب در آنجا هستيم. بخش شمالي قاره كه اكنون اياالت 
متحده است از رشدي چشمگيرتر،  رفاهي مرفه تر و رونقي 
باثبات تر از بخش جنوبي آن برخوردار است. در حالي كه 
در جنوب و مركز مردمان آن از اس��تعمار اسپانيا به ستوه 
آمده اند و در فقر و كشتار و كودتا دست و پنجه نرم مي كنند 
در شمال رشد و توسعه اقتصادي رو به صعود است. چرا؟ 
كليد آن را بايد در توسعه سياسي يا همان مشاركت مردم 
در اداره اقتصاد و سياست حكومت آن ديد. اين يك پاسخ 
تاريخي به تمامي سواالت مربوط به رونق و رفاه مردم است. 
پاسخي است كه مقطع آن فقط مربوط به عصر مدرنيته 
نيست. امام علي)ع( در نامه اي كه به مالك اشتر مي نويسد 
در خصوص خراج به مالك مي فرمايد ك��ه »بايد بيش از 
تحصيل خراج در انديشه زمين باش��ي زيرا خراج حاصل 

نشود مگر به آباداني زمين.« و اين يعني سياست. 
در واقع بدون مش��اركت مردم در امور اقتصادي و سياسي 
 )good governance( و بدون يك حكمراني خ��وب
توسعه اقتصادي پايداري وجود ندارد حتي اگر اقتصادي با 
منابع طبيعي غني و منابع انساني مكفي وجود داشته باشد. 
و در اين خصوص شاهد بوديم و هستيم كه اقتصادهايي 
از اريكه قدرت سقوط كرده اند كه درونگراتر شده بودند و 
نتوانس��تند با مردم خود ارتباط تازه اي كه مناسب عصر 
جديد باشد برقرار س��ازند. و عكس آن نيز صادق است كه 
اگر اقتصادي هيچ منابع طبيعي نداشته باشد، فقط با منابع 
انساني و يك حكمراني خوب كفايت مي كند كه به راحتي 

پله هاي توسعه را باال برود، نمونه بارز آن هم هست: ژاپن. 
به اين گونه مي توان تحريم را شكست داد.

چگونه مي توان تحريم را شكست داد
سرمقاله

فراز جبلي|
مشاور سردبير|

ق��رار ب��ود چند وق��ت ديگر بزرگداش��ت اس��داهلل 
عسگراوالدي، تاجر مشهور، عضو اسبق هيات رييسه 
اتاق ايران و رييس سابق اتاق هاي بازرگاني مشترك 
ايران و چين و ايران و روسيه برگزار شود اما متأسفانه 
اجل مهلت نداد و پير صادرات خش��كبار كشور روز 
گذشته درگذشت. در افكار عمومي نام عسگراوالدي 
با چند كلي��د واژه عجين بود؛ ث��روت، حزب موتلفه 
اسالمي، خش��كبار و صادرات. اما واقعيت اين است 
كه سلوك فردي عسگراوالدي بسيار متفاوت از اين 
موارد بود. عس��گراوالدي از تجار معروف قبل و بعد 
از انقالب بود و به همين دليل ثروت زيادي داش��ت، 

ب��ه واس��طه ب��رادرش 
ارتباط زيادي با احزاب 
سياسي داشت و سال ها 
مهم تري��ن  از  يك��ي 
ن  گا ت كنن��د ا ر د صا
زمين��ه  در  كش��ور 
ام��ا  ب��ود.  خش��كبار 
وي  ك��ه  مس��اله اي 
را متف��اوت ب��ا ديگ��ر 
ثروتمندان، سياسيون و 
مي كرد  صادركنندگان 
مس��اله آزاد انديشي و 
در عين حال ميانه روي 
وي بود. ارتباط نزديك 
عسگراوالدي با موتلفه 
اس��المي و جناح ه��اي 
اصولگرا مان��ع از انتقاد 

وي به دولت هاي اصولگرا نبود. در طول سال هايي كه 
عسگراوالدي را مي شناختم وي هميشه بدون هيچ 
سانس��وري انتقادهاي خود را از دولت هاي مختلف 
مطرح مي ك��رد و در عين حال ياري گر بس��ياري از 
دولت ها بود. در حقيقت به دليل دو ويژگي سياسي 
بودن و اقتصادي بودن وي نه چش��م بسته از كسي 
حمايت مي ك��رد و نه انتق��اد را از ح��د مي گذراند. 
همين موضوع باعث ميانه روي ش��د ك��ه كمتر در 
سياسيون شاهد هستيم. سياست در بسياري موارد 
باعث مي ش��ود كه افراد چشم بر حقيقت ببندند اما 
عس��گراوالدي به خصلت تج��ار و فع��االن اقتصاد 
هميشه راه ميانه را پيش مي گرفت ولي به دليل عدم 

نياز هيچگاه چش��م بر حقيقت نمي بست. در تاريخ 
40ساله اقتصاد ايران پس از انقالب كمتر چهره اي 
مانند عس��گراوالدي وجود دارد. با حكم مس��تقيم 
امام)ره( به اتاق بازرگاني آمد، در خارج از كش��ور به 
ويژه در روسيه و چين چهره اي كامال شناخته شده 
بود به گونه اي كه در اواخر عمر از پوتين مدال افتخار 
و دوس��تي دريافت كرد، سفراي كشورهاي مختلف 
اهميت زيادي به نظر وي مي دادند و با وجود حضور 
در جمع تجار بزرگ در مي��ان بازاريان اعتبار زيادي 

داشت.
همه اين م��وارد با در نظر گرفتن رس��م قديمي وي 
كه ش��بانه روزي به فعاليت مي پرداخت باعث شده 
بود كه خب��ر درگذش��ت وي جامعه اقتص��ادي را 
به ش��دت تح��ت تأثير 
قرار دهد. در س��ال هاي 
عس��گراوالدي  اخي��ر 
مي توانست با بي تفاوت 
مان��دن ب��ه بس��ياري 
م��وارد جايگاهي رفيع 
داش��ته  بي اث��ر  ول��ي 
باش��د اما عسگراوالدي 
اش��تباهات  قب��ال  در 
دول��ت،  در  مختل��ف 
اتاق بازرگان��ي و بخش 
موضع گيري  خصوصي 
مي ك��رد و هزين��ه اين 
خود  موضع گيري هاي 
را نيز مي داد. انتقادهاي 
سال گذشته وي به اتاق 
بازرگان��ي و دولت باعث 
ش��د كه بانك مركزي در اقدامي عجيب و بي سابقه 
عليه وي بياني��ه بدهد اما حتي اين ك��م لطفي ها و 
بي مهري ه��ا ه��م نتوانس��ت وي را از موضع گيري 
شفاف باز دارد. برخالف تصور بسياري عسگراوالدي 
تا روزهاي آخر عمر به فعالي��ت مي پرداخت و پس 
از يك سفر تجاري به روس��يه دچار سانحه و آسيب 
مغزي شد و در نهايت پس از چند روز كما درگذشت. 
احتماال ب��ه زودي ش��اهد بزرگداش��ت هاي زيادي 
براي وي خواهيم بود و بس��ياري ك��ه وي را در اين 
سال ها مورد كم لطفي قرار داده بودند درباره فقدان 
وي س��خنراني خواهند ك��رد.  اي كاش به جاي اين 

بزرگداشت ها روش و راه وي ادامه پيدا كند. 

به ياد اسداهلل عسگراوالدي
يادداشت

 همين صفحه  

سرمقاله

چگونه مي توان تحريم را 
شكست داد

حدود هشت سال پيش، 
كتابي در امريكا منتشر 
ش��د كه به قول غربي ها 
صداي بلندي داش��ت. 
نويس��ندگان اين كتاب 
كه ن��ام آن »چرا ملت ها 
يا  شكست مي خورند« 
 »Why Nations Fail«
بود، دارون عجم اوغلو، يك فرد ترك تبار شهروند 
امريكا و جيمز رابينس��ون بودند. شروع اين كتاب 
كه ش��ايد برخي از خوانندگان اين يادداشت آن را 
خوانده باشند بسبار جالب است. كتاب با تصوير يك 
ش��هر به نام نوگاليس آغاز مي شود. بخش شمالي 
اين ش��هر در اي��االت متحده واقع اس��ت و بخش 
جنوبي آن در مكزيك. نوگاليس با يك فنس به دو 
قسمت تقسيم شده است. مردم شهر يك نژاد دارند، 
اسپانيايي تبار هستند، خانواده ها تقريبا با هم نسبت 

خانوادگي دارند،  فرهنگ آنها يكسان است و ...

منصور  بيطرف

 همين صفحه  

يادداشت

به ياد اسداهلل عسگراوالدي
فراز جبلي|

قرار بود چند وقت ديگر بزرگداش��ت اس��داهلل 
عسگراوالدي، تاجر مشهور، عضو اسبق هيات 
رييس��ه اتاق اي��ران و رييس س��ابق اتاق هاي 
بازرگاني مشترك ايران و چين و ايران و روسيه 
برگزار شود اما متأس��فانه اجل مهلت نداد و پير 
صادرات خشكبار كشور روز گذشته درگذشت. 
در افكار عمومي نام عسگراوالدي با چند كليد 
واژه عجين بود؛ ثروت، حزب موتلفه اس��المي، 

خشكبار و صادرات. اما واقعيت اين است كه...

اقتصاد اجتماعي

بزرگ راه هاي قاچاق دارو 
فهرست مورد عالقه قاچاق برها و قاچاق فروش ها 
فقط به بنزين و گازوئيل ختم نمي شود، بلكه دارو 
هم از مدتي قبل به اين فهرست اضافه و تبديل 
به رقيب جديد براي قاچاق سوخت شده است. 
از يك سو نوسان ارزي و يارانه هاي دولتي كه به 
دارو اختصاص داده مي شود،  اين كاالي اساسي 
را به گزينه مناس��ب براي قاچاق تبديل كرده و 
از س��وي ديگر نبود نظارت كافي و آشفتگي در 
بازار عرضه و تقاضاي دارو مس��ير را براي ورود و 
خروج غيرقانوني آن هموار مي كند. به اين ترتيب 
آن طور كه كارشناسان مي گويند، ارز چهارهزار 
و 200 توماني براي صنعت دارويي كشور تبديل 
به يك تيغ دولبه شده كه اگرچه باعث مي شود 
دارو با نرخ دولتي ميان مردم عرضه ش��ود اما به 
همان اندازه هم زمينه قاچاق آن را فراهم مي كند 
و اين ميان هميشه افراد سودجويي هستند كه 
دارو را به نرخ دولتي خريداري كرده و با ارز آزاد در 

كشورهاي   همسايه  بفروشند. 
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صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود خبر داد

قوه قضاييه به پايان وقت كشي توليد به شيوه قضايي ورود كرد

 افزايش شاخص
 عدم اطمينان تجارت جهاني 

اخطار به جاي احضار

اخبار

 »سيد عباس موس��وي« س��خنگوي وزارت امور 
خارجه جمهوري اسالمي ايران در واكنش به اجراي 
حك��م دادگاه كانادايي در فروش س��اختمان هاي 
فرهنگي ايران در كانادا اين اقدام را غيرقانوني و در 
تقابل آشكار با حقوق بين الملل دانسته و به شدت 
آن را محكوم كرد. موس��وي با اشاره به اينكه دولت 
جمهوري اسالمي ايران در حفظ حقوق مردم خود 
با هيچ دولتي مماش��ات نمي كند، خواستار اعاده 
سريع اين امالك و دارايي ها شد. به گزارش فارس، 
سخنگوي وزارت امور خارجه هشدار داد در صورت 
عدم لغو اين تصميم غيرقانوني و جبران خسارات 
وارده، جمهوري اس��المي ايران منطبق با موازين 
بين المللي راسا نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام 
كرده و در اين صورت مسووليت تمامي عواقب آن 
بر عهده دولت كانادا خواهد ب��ود. منابع كانادايي از 
فروش ده ها ميليون دالر از اموال مصادره شده ايران 
در اين كشور توس��ط دولت »اُتاوا« و پرداخت آن به 
عنوان غرامت به قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر 
جهان خبر دادند.  يكي از اين اموال فروخته ش��ده، 
ساختمان مركز فرهنگي ايران در نزديكي دانشگاه 
اتاوا بود به تنهايي به قيمت 2۶.۵ ميليون دالر به يك 
شركت ساختماني از مونترال فروخته شد. ساختمان 
مركز مطالعات ايران در شهر تورنتو نيز كه رياست 
آن برعهده يكي از مقامات سفارتخانه ايران در كانادا 
بود، به قيمت ۱.۸۵ ميليون دالر فروش رفت.  عالوه 
بر فروش دو ساختمان مذكور، مبلغ 2.۶ ميليون دالر 
نيز از حساب هاي بانكي ايران در كانادا برداشت و به 

آن قربانيان ادعايي پرداخت شده است.

هشدار تهران به كانادا در پي 
فروش اموال مصادره  شده ايران

مسكن

سيد جالل ملكي سخنگوي آتش نشاني تهران 
با بيان اينك��ه تأييديه هاي ايمني س��اختمان 
فقط يك سال اعتبار دارد، گفت: تقريبا مراجعه 
افراد به سازمان آتش نش��اني براي اخذ مجدد 
تأييديه ايمني، نزديك به صفر است. به گزارش 
تس��نيم س��يدجالل ملكي درباره زمان اعتبار 
تأييديه هاي ايمني س��اختمان و برج ها، اظهار 
كرد: برخي مالكان س��اختمان براي اخذ پايان 
كار و تأييديه ايمني، تم��ام كارهاي موردنظر 
از جمله نصب سيس��تم اعالم و اطفاي حريق، 
دِر دودبند، ِدِدكتور، سيس��تم تهوي��ه را انجام 
مي دهند اما بايد بدانند كه تأييديه هاي ايمني 
فقط يك سال اعتبار دارد. تأييديه هاي ايمني 
بايد سال به س��ال تمديد ش��وند و كارشناس 
سازمان آتش نش��اني پس از يك سال مجددا 
از س��اختمان موردنظر بازديد به عم��ل آورد. 
او با بيان اينكه اخذ مج��دد تأييديه ايمني در 
س��اختمان ها، هزين��ه چنداني درپ��ي ندارد، 
متذكر ش��د: تقريبا مراجعه افراد به س��ازمان 
آتش نش��اني براي اخذ مجدد تأييديه ايمني، 
نزديك به صفر اس��ت و عمال درص��د زيادي از 
مالكاني كه اقدام به اخ��ذ تأييديه ايمني براي 
س��اختمان خود كرده اند، طي س��ال هاي بعد 
براي تمديد تأييدي��ه ايمني به آتش نش��اني 
مراجعه اي ندارن��د. ملكي اف��زود: در برخي از 
ساختمان ها، سيستم هاي ايمني چند سال پس 
از اخذ تأييديه ايمني، دچار نقص يا فرسودگي 
مي شوند و بايد كارشناس آنها را بررسي كند كه 
متأس��فانه به دليل عدم اهميت توسط مالكان، 
آن س��اختمان مجدداً در رديف ساختمان هاي 
ناايمن قرار مي گيرد.ش��ايد در بازرس��ي مجدد 
از ساختمان ها توس��ط كارشناسان آتش نشاني 
مشخص ش��ود سيس��تم هاي ايمني نيازي به 
اصالح يا تعميرات ندارند و آن س��اختمان براي 
يك س��ال ديگر نيز تأييديه ايمني بگي��رد. او با 
بيان اينكه اخذ مجدد تأييديه ايمني كار بسيار 
ساده اي است، ادامه داد: در بسياري از كشورها، 
خود فرد براي اخ��ذ مجدد تأييدي��ه ايمني به 
آتش نش��اني مراجعه مي كند اما در كش��ور ما 
به دليل نقص قوانين، الزامي ب��ه اين كار وجود 
ندارد. ملكي با بيان اينكه ساختمان هاي نوساز 
براي بهره برداري الزام ب��ه اخذ تأييديه ايمني و 
پايان كار دارند، تصريح كرد: همان گونه كه براي 
خريد و فروش يك س��اختمان نياز به مواردي 
همچون سند، تصويه حس��اب دارايي و عوارض 
نوسازي است، بايد الزام براي ارايه تأييديه ايمني 
حين خريد و فروش وجود داش��ته باش��د.بايد 
الزامات قانوني براي افرادي كه به ايمني اهميت 

نمي دهند، وجود داشته باشد.

تأييديه ايمني ساختمان ها 
فقط يك سال اعتبار دارد

خبر

اسداهلل عسگراوالدي 
درگذشت
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مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه ۸ 
ميليون تن خريد تضميني گندم انجام شده است، گفت: 
از كل مبلغ ريالي خريد تضميني گندم امسال ۷ ميليارد 
تومان به كشاورزان بدهكار هستيم. به گزارش ايسنا  يزدان 
س��يف درباره واردات گندم خارجي تصريح كرد:  اكنون 
براي مصرف كش��ور در حوزه گندم كمب��ودي نداريم و 
افزايش ذخاير استراتژيك در حال بررسي است؛ لذا براي 
واردات گندم هنوز تصميمي گرفته نشده است. او با بيان 
اينكه با احتساب واحدهاي كوچك، در صنعت شيريني، 
شكالت، نان و آرد معادل يك ميليون اشتغال داريم، افزود: 
امروز ارزش توليد صنعت در حوزه نان و آرد معادل 40هزار 

ميليارد توم��ان و در حوزه ش��يريني و ش��كالت معادل 
۳.۵ ميليارد دالر است. او با اشاره به اينكه در بحث تامين 
زنجيره غذايي كشور دو استراتژي داريم، گفت: استراتژي 
اول مربوط به اين مي شود كه كارخانه هاي صنعتي، توليد 
گندمشان بر مبناي سفارش انجام شود به اين صورت كه 
كشاورز بداند براي چه محصول و با چه كيفيتي بايد گندم 
توليد كند. اين باعث خواهد ش��د حضور دولت در عرصه 
اقتصادي كمتر شود. سيف اضافه كرد: استراتژي دوم در 
بحث تامين زنجيره غذايي كمك به تسهيل ورود موقت 
مواد اوليه صنايع كشور است تا بتوانيم زنجيره توليد، تامين 

و صادرات را تقويت كنيم.

خريد  8  ميليون تن گندم، ۷ ميليارد  بدهي  باال  آورد

كشاورزي

عضو ش��وراي مركزي حزب موتلفه اس��المي 
درگذشت. به گزارش خبرآنالين به نقل از حزب 
موتلفه اس��المي، اسداهلل عس��گراوالدي عضو 
شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي كه به دليل 
عارضه مغزي در بيمارستان بستري بود، دقايقي 
پيش به رحمت ايزدي پيوس��ت. عسگراوالدي 
از جمعه هفته گذش��ته به دليل ب��روز عارضه 
مغزي در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان 
بس��تري ش��ده بود. او از اعضاي قديمي حزب 
موتلفه اسالمي و برادر مرحوم حبيب اهلل عسگر 
اوالدي بود.  عسگراوالدي عالوه بر اين عضو اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن اي��ران و رييس اتاق 

بازرگاني و صنايع ايران و چين نيز بود. 

اسداهلل عسگراوالدي درگذشت

همين صفحه

تسنيم| مديرعامل نمايشگاه بين المللي با اشاره 
به اينكه 400 ميليون نفر در ۱4 كش��ور همسايه 
مصرف كننده حوزه نان هستند، گفت: در شرايط 
كنوني بايد در ه��ر حوزه اي كه ام��كان صادرات و 
ارزآوري براي كش��ور وج��ود دارد ورود كنيم كه 
نان صنعتي يكي از آنهاس��ت. بهمن حسين زاده 
با اشاره به س��رانه مصرف باالي نان در ايران عنوان 
كرد: طبق اعالم س��ازمان غذا و دارو سرانه مصرف 
نان در ايران ۱2۵ كيلوگرم است كه دو برابر سرانه 
مصرف اروپايي هاست با اين تفاوت كه بخش عمده 
نان مصرفي در اروپا نان صنعتي است در حالي كه 
سهم نان صنعتي در كشور ما ۸ تا 9 درصد است و 
بستر مناسبي براي س��رمايه گذاري بدون ريسك 
در اين حوزه در راستاي رونق توليد، اصالح الگوي 
تغذيه اي و اشتغال زايي وجود دارد. او تصريح كرد 
نبايد به راحتي بازار 400 ميليون نفري در ۱4 كشور 

همسايه در حوزه نان را ناديده گرفت .

 بازار ۴۰۰ ميليون نفري نان
در همسايگي

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

   رييس جمهوري به آنكارا سفر مي كند؛ پاد|
رييس جمه��وري ايران براي ش��ركت در اجالس 
سه جانبه سران ايران، روسيه و تركيه روز يكشنبه 
۲۴ ش��هريور ماه به آنكارا س��فر مي كن��د. معاون 
ارتباطات و اطالع رس��اني دفت��ر رييس جمهوري 
 روز جمع��ه گف��ت: روحان��ي به دعوت رس��مي 
رجب طيب اردوغان همت��اي تركيه اي خود براي 
حضور و س��خنراني در پنجمين دور اجالس س��ه 
جانبه سران ايران، روسيه و تركيه كه روز دوشنبه 
۲۵ ش��هريور ماه و در ادامه رايزني هاي سه كشور 
ضامن روند آستانه براي حل بحران سوريه برگزار 
مي شود به آنكارا س��فر مي كند. پرويز اسماعيلي 
افزود: عالوه ب��ر مذاكرات روس��اي جمهور ايران، 
روسيه و تركيه در اين اجالس، طرفين براي ادامه و 
توسعه همكاري هاي سه جانبه در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي و همچنين ارتباطات منطقه اي گفت وگو 
مي كنند. وي يادآور شد: رييس جمهوري اسالمي 
ايران همچنين در حاشيه اجالس آنكارا، ديدارهاي 
جداگانه اي با روساي جمهوري روسيه و تركيه دارد 
كه در آن مهم ترين مسائل فيمابين و روابط دوجانبه 
مورد بحث و بررس��ي قرار مي گي��رد. روحاني را در 
اين س��فر يك هيات بلندپايه سياسي و اقتصادي 

همراهي مي كند.

  هش�دار گوترش درمورد تش�ديد تنش 
در خليج فارس؛ ايرنا|

دبيركل س��ازمان ملل متحد هشدار داد كه جهان 
نمي توان��د ب��ا وج��ود رويارويي ب��زرگ در خليج 
 ف��ارس دوام آورد. به گ��زارش آسوش��يتدپرس، 
»آنتونيو گوترش« با اشاره به تشديد تنش بين امريكا 
و ايران، به خبرنگاران گفت: جلوگيري از متش��نج 
ش��دن اوضاع، يك ضرورت قطعي است. او با بيان 
اينكه ديدگاه خاصي از ديدار احتمالي بين طرف هاي 
ايراني و امريكايي در جريان مجمع عمومي سازمان 
ملل متح��د در نيويورك ندارد، يادآور ش��د كه هر 
تالشي براي جلوگيري از رويارويي و تشديد تنش، 
»همواره مورد استقبال خواهد بود.« دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا مدعي ش��ده ك��ه »ايران 
خواهان ديدار با امريكاس��ت« و اين در حالي است 
كه مقام هاي ايران مذاكره با امريكا را در شرايطي كه 
تحريم ها به قوت خود باقي باشد، منتفي دانسته اند.

  مديركل آژانس بايد مستقل، حرفه اي و 
بي طرف باشد؛ ايسنا|

نماينده دايم اي��ران در آژانس گفت: اگر مديركل 
آژانس از ويژگي هاي مستقل، حرفه اي و بي طرف 
برخوردار باش��د حمايت ايران را خواهد داش��ت. 
غريب آبادي در كنفرانس مطبوعاتي بعد از نشست 
شوراي حكام در مورد برجام، در پاسخ به اين سوال 
كه ايران از ك��دام كانديدا براي تصدي مديركلي 
آژان��س حمايت خواهد كرد، گف��ت: ايران، عضو 
ش��وراي حكام نيست، اما كشور مهمي در آژانس 
بين المللي انرژي اتمي محس��وب مي شود. وي 
گفت: برجام در دس��توركار نشست هاي شوراي 
حكام است و حجم وسيعي از بازرسي هاي آژانس، 
از ايران انجام مي شود. مديركل آژانس بايد مستقل، 
حرفه اي و بي طرف باشد. چنانچه فردي كه به اين 
س��مت انتخاب مي ش��ود، حاوي اين سه ويژگي 

باشد، از همكاري ايران نيز برخوردار خواهد بود.

  مقام ه�اي ايران خواس�تار دي�دار با من 
هستند؛  ايلنا|

رييس جمهوري امري��كا در ادعايي مضحك گفت 
كه مقام هاي ايران خواستار ديدار با وي هستند. به 
گزارش سي ان ان، »دونالد ترامپ« رييس جمهور 
امريكا مدعي شد كه مقام هاي ايران خواستار ديدار 
با وي هستند. مواضع بي اساس ترامپ در حالي اتخاذ 
مي شود كه با وجود ابراز تمايل مكرر وي، مقام هاي 
ايران بارها تاكيد كرده اند كه چنين تصميمي ندارند.

اتهام زن�ي   ب�ه  مطه�ري  واكن�ش    
در صداوسيما؛  ايسنا|

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي به 
اظهارات مطرح شده در يكي از برنامه هاي شبكه 
سوم صداوسيما واكنش نشان داد. پنجشنبه شب 
شبكه سوم س��يما با هدف »روشنگري« درباره 
خودسوزي منجر به مرگ يكي از هواداران باشگاه 
استقالل تهران برنامه اي با حضور دو كارشناس و 
يك حقوق دان كه از قضا نظراتي شبيه به يكديگر 
درباره اين موضوع داشتند، برگزار كرد. هرچند 
تهيه كنندگان اين برنامه معتقد بودند كه پرونده 
ويژه »ميزگردي تخصصي براي واكاوي يك خبر 
تلخ كه افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده« است 
ولي رويكرد جناحي و سياس��ي تند اين برنامه 
كامال مشخص بود و در جريان آن اظهاراتي عليه 
پروانه سلحش��وري و علي مطهري، نمايندگان 

اصالح طلب تهران در مجلس مطرح شد.

  تغيي�رات احتمالي در سياس�ت اياالت 
متحده بعد از رفتن بولتون؛ تعادل|

سفارت كش��ورمان در فرانس��ه در پيامي كه در 
صفحه توييتر خود منتشر كرد نوشت: بسياري از 
رفتن بولتون احساس رضايت دارند، اما بايد ديد 
آيا جهان كنوني متفاوت از گذش��ته، مي تواند با 
رفتن بولتون شاهد تغيير در سياست هاي ناموفق 
اي��االت متحده باش��د؟ در يادداش��ت توييتري 
سفارت كشورمان در پاريس آمده است: » همواره 
دخالت در امور داخلي ديگران امري مذموم تلقي 
مي شود اما آنگونه كه از رسانه ها و افكار عمومي در 
فرانسه و حتي ديگر كشورهاي اروپايي بر مي آيد، 
بسياري از » رفتن « جان بولتون به عنوان طنين 
» ش��وم « جنگ افروزي و » خشونت« احساس 
رضايت دارند. با اين حال بايد ديد جهان كنوني 
متفاوت از گذشته كه يكجانبه گرايي تجربه شده 
در طول اعصار متمادي را بر نمي تابد، آيا مي.تواند 
با رفتن » بولتون « شاهد تغيير در سياست هاي 
ناموفق اياالت متحده در عرصه بين المللي باشد؟«

ايران2

سرلشكر باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ايران: 

امنيت خليج فارس بايد توسط كشورهاي منطقه تامين شود
 ايران آماده دفاع قاطعانه از منافع خود در خليج فارس است

گروه ايران|
در شرايطي كه اياالت متحده با اس��تفاده از ابزارهاي 
اقتصادي و ارتباطي اش تالش مي كند تا ايران را مجبور 
به مذاكرات رو در رو كند؛ ايران بااستفاده از ظرفيت هاي 
ش��ركاي منطقه اي و بين المللي اش تالش مي كند تا 
فش��ارهاي اقتصادي امريكا را تبديل به فرصتي براي 
بهبود شاخص هاي اقتصادي و معيشتي خود كند. بر 
اين اساس رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح ايران كه 
در روزهاي پاياني هفت��ه در راس يك هيات عاليرتبه 
نظامي به دعوت رييس ستاد ارتش چين وارد پكن شده 
بود، با مقامات عاليرتبه نظامي و كارشناسان حوزه هاي 
راهبردي جمهوري خلق چين ديدار و بررسي تحوالت 
منطقه، تعمي��ق روابط دو جانبه دفاعي و گس��ترش 

همكاري ها در تمام سطوح را در دستور كار قرار دادند.
تشكيل كميس��يون مش��ترك نظامي ايران و چين و 
بازديد از مراكز صنعتي و علمي و سخنراني براي نخبگان 
علمي و نظامي در دانشگاه عالي دفاع ملي چين از ديگر 
برنامه هاي سرلش��كر باقري را در اين س��فر سه روزه  
تشكيل مي داد.  رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ايران 
در جمع دانشجويان دانش��گاه دفاع عالي چين ضمن 
ارايه تحليل و برآوردي از مسائل امنيتي منطقه، آسياي 
غربي و جهان اعالم كرد در شرايط كنوني ايران آماده 
دفاع قاطعانه از امنيت و منافع خود در خليج فارس است.
سرلشكر باقري در جمع اساتيد و دانشجويان دانشگاه 
دف��اع عالي چين در پكن با اش��اره به اينك��ه ايران در 
چارچوب اين دكترين ظرفيت ه��اي دفاعي و نظامي 
خود را پس از پيروزي انقالب اس��المي ارتقاء بخشيده 
است اظهار كرد تاريخ نشان مي دهد ما هيچگاه آغازگر 
تجاوز يا هيچ جنگي نبوده و نخواهيم بود ولي از امنيت 
و حاكميت خود در صورت ه��ر گونه تجاوز يا مداخله 

بيگانگان قاطعانه دفاع مي كنيم.
سرلش��كر باقري اظهار داش��ت: عب��ور از بحران هاي 
گوناگ��ون ط��ي ۴ دهه گذش��ته مثل عب��ور موفق از 
جنگ ۸ س��اله تحميلي و بحران هاي متعدد سياسي، 
امنيتي، كودتا، تحريم هاي اقتصادي و مقابله مقتدرانه 
با مداخالت امريكا و غرب و همزمان توسعه بي سابقه 
ظرفيت هاي علمي، صنعتي، دفاعي و نظامي نشانه هايي 
از آن است. رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح ايران در 
ادامه به برخي از مختصات و رويكرد نيروهاي مسلح ايران 
در تحليل و برآورد مسائل جهاني و منطقه اي پرداخت 
و گفت: همانطور كه هم��ه صاحبنظران و تحليلگران 
امنيتي - نظامي و راهبردي بر آن تاكيد دارند جهان پس 
از دوران جنگ سرد گرفتار شرايطي بي ثبات و بحراني 
و ناامن شده و شرايطي شبه آنارشي بر جهان يا الاقل بر 

برخي مناطق جهان حاكم است.
سرلش��كر باقري در ادامه با بين اينكه امريكا به عنوان 
ابرقدرت باقيمانده از دوران جنگ سرد همچنان تالش 

مي كند هژموني نامش��روع خود را با ابزارهاي نظامي، 
اقتصادي، تهديد، تحريم، اتهام زني و مداخله و تجاوز به 
جهان تحميل نمايد، گفت: اين كشور هر كشور و ملتي 
را كه بخواهد به اس��تقالل و حفظ حاكميت ملي خود 
پاي بفشارد به طرق مختلف مورد هجمه قرار مي دهد 
و در اين مسير همه تعهدات و موازين بين المللي را زير 

پا مي گذارد.

  مداخل�ه قدرت ه�اي فرامنطق�ه اي را  
برنمي تابيم

اين مقام بلندپايه جمهوري اس��المي اي��ران در ادامه 
سياس��ت كلي جمهوري اس��المي ايران در مس��ائل 
منطقه اي و در آسياي غربي را دفاع از رويكرد مشاركت 
فعال همه كشورهاي منطقه براي معماري يك ساختار 
امنيت دسته جمعي و منطقه اي دانست و گفت: ايران در 
اين سياست هژموني و مداخله قدرت هاي فرامنطقه اي 
را در مسائل منطقه بر نمي تابد. سرلشكر باقري با بيان 
اينكه اي��ران هيچگاه حضور بي��ش از ۷۰ هزار نيروي 
نظام��ي و بيش از ۴۰ پايگاه نظامي امريكا را در منطقه 
نپذيرفته و تاييد نمي كند گفت: رفتار امريكا در آسياي 
غربي و خليج فارس شباهت زيادي به رفتارها و عملكرد 
آن كشور در درياي جنوب چين و درياي كره و در شرق 

جهان دارد تجربيات بلندمدت ما نشان مي دهد كه اگر 
امريكا در ش��رق جهان نيز فرصت پيدا كند، به توسعه 
بيش��تر پايگاه ها و اس��تقرار انبوه نيروه��ا و در پناه آن 
مداخالت نامشروع در مسائل كشورها خواهد پرداخت 
و آرام��ش و ثبات را از اين منطق��ه نيز خواهد گرفت و 
كشمكش و بحران را جايگزين آن خواهد كرد. رييس 
ستاد كل نيروهاي مس��لح ايران اظهار كرد از ديدگاه 
ايران خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بايد براي 
صدور انرژي مورد نياز جهان امن باشد البته اين امنيت 
الجرم بايد فقط توسط كشورهاي حاشيه خليج فارس 
و تنگه هرمز تامين گردد حضور، استقرار و رفت و آمد 
نيروهاي نظامي امريكا و غرب و طرح هايي چون طرح 
ائتالف از پيش شكست خورده امريكا براي تامين امنيت 
كشتيراني در خليج فارس، به جز توسعه ناامني نتيجه اي 
نداش��ته و نخواهد داش��ت. او گفت: ايران با استراتژي 
مقاومت فعال طي چند سال اخير بر اين ديدگاه خود 
 RQ۴ پافشاري كرده است نمونه آن سقوط هواپيماي
امريكا به دليل نفوذ به فضاي آسيماني ايران در خليج 
فارس بوده اس��ت. ايران قاطعانه و به سهم خود امنيت 
اين منطقه حساس را طي سال هاي طوالني تامين كرده 
و خواهد كرد اما حض��ور نظامي قدرت هاي خارجي را 

چالشي عمده براي امنيت اين منطقه مي داند.

   در برج�ام راهي جز بازگش�ت ب�ه رعايت 
حقوق مردم ايران نيست

سرلشكر باقري در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد 
ايران پس از پيروزي انقالب هيچگاه در انديشه ساخت 
سالح هسته اي نبوده و اصوال توليد و كاربرد سالح هاي 
نامتعارف و كشتار جمعي را بر خالف ارزش هاي اعتقادي 
خود مي داند تالش پژوهشي و صنعتي ايران در موضوع 
هس��ته اي صرف بهره برداري از مواهب و ظرفيت هاي 
هسته اي در حوزه هاي اقتصادي، توليد انرژي، بهداشت 
و درمان و موارد مشابه تحت قواعد و معيارهاي سازمان 
انرژي هس��ته اي بين المللي بوده است و تاكنون حتي 
يك گزارش از تخلف جمهوري اسالمي ايران از موازين 
آن سازمان به مجامع بين المللي ارايه نشده است. وي 
ادامه داد: ايران در همين چارچوب در يك تعامل مثبت 
و منطقي با جامعه جهاني مذاكرات هس��ته اي 1+۵ را 
پذيرفت و حتي محدوديت هايي را براي فعاليت هاي 
هس��ته اي خود قائل شد دوستان چيني و روسي ما در 
اين مذاكرات نقش مهم و تاثيرگذاري داشته اند اما امريكا 
پس از سال ها مذاكره و حتي پس از امضاي اسناد توافق 
با زير پا گذاشتن تعهدات خود و توافقات صورت گرفته 
بين دولت هاي 1+۵ همه تعه��دات خود را انكاركرد و 

همه توان خود را براي تهديد و تحريم ايران گذاشت.

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ايران افزود: جمهوري 
اسالمي ايران اگر چه همچنان به تعهدات خود پايبند 
اس��ت اما با يك رويكرد كامال منطقي تصميم دارد در 
صورت عدم اجراي تعهدات از سوي ساير كشورها همه 
اقدامات هس��ته اي خود را از نو آغ��از كند در مذاكرات 
هس��ته اي 1+۵ هيچ راهي جز بازگشت به يك تعامل 

منطقي با  ايران وجود ندارد.

  توان موش�كي اي�ران در راس�تاي دفاع  از 
خود است

سرلش��كر باقري در ادامه توانايي هاي موشكي ايران را 
يك اقدام دفاعي در برابر تهديدات ادامه دار و پيش روي 
جمهوري اسالمي ايران برش��مرد و گفت: ما با اتكا به 
ظرفيت هاي بومي و بابرآوردي كه از تهديدات موجود 
در منطقه داشته ايم باجديت و با عزمي ملي و دفاعي به 
توسعه توان موشكي خود پرداخته و خواهيم پرداخت.

او تصريح كرد: به طور طبيع��ي در منطقه اي كه رژيم 
صهيونيستي تا بن دندان به انوع سالح ها و حتي سالح 
هسته اي مس��لح بوده و به تهديدات شبانه روزي خود 
عليه ملت هاي منطقه ب��ه ويژه اي��ران ادامه مي دهد، 
ده ها هزار نيروي امريكايي و غربي با استفاده از باالترين 
ظرفيت هاي تسليحاتي هوايي، دريايي و زميني در اين 
منطقه رفت��اري تهديد آميز و تجاوزكارانه را به نمايش 
گذاشته اند و برخي از رژيم هاي منطقه مانند عربستان 
و ام��ارات بخش عمده اي از ثروت هاي ملي خويش را با 
صرف س��االنه ميلياردها دالر به خريد انواع سالح هاي 
پيشرفته مي پردازند، ايران ناگزير است براي تامين امنيت 
خود و مقابله با شرايط احتمالي توان دفاعي خود را در 
باالترين سطح آماده نگهداشته و براي وقوع هر احتمالي 
آماده باشد اين يك رويكرد كامال منطقي و دفاعي است.

    روابط چند هزار ساله ايران و چين
وي در بخش ديگري از سخنانش به اهميت روابط چين و 
ايران اشاره كرد و گفت: روابط ايران و چين رابطه اي چند 
هزار ساله بوده و در گذشته هاي دور در ابعاد فرهنگي، 
اقتصادي و سياسي برقرار بوده است و در حافظه تاريخي 
دو ملت نسبت به يكديگر هيچ نقطه منفي وجود ندارد.

او گفت: اي��ران در همكاري هاي نظام��ي نيز چين را 
شريكي مطمئن براي خود مي داند اراده مشترك رهبران 
دو كشور همچنان بر حفظ و توسعه روز افزون اين روابط 
قرار دارد و س��فر اينجانب به پكن و هيات همراهم در 
عالي ترين سطح نشانه اي بر عمق و گستره روابط نظامي 
و دفاعي و راهبردي بين دو كشور است. سرلشكر باقري 
افزود: نيروهاي مسلح دو كشور اينك روابط عميقي را 
در ابعاد مختلف دفاعي، علمي - آموزشي، فني و صنعتي 
پايه ريزي كرده اند و در مس��يري همگرا و متناسب با 

اهداف و منافع مشترك گام بر مي دارند.

وزير كشور در ديدار با رييس سرويس مبارزه با مواد مخدر قرقيزستان؛ 

 ايران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است
در راس��تاي افزايش هماهنگي هاي ارتباطي ميان ايران 
و كشورهاي همسايه وزير كش��ور آمادگي ايران را براي 
انتقال تجربيات به قرقيزس��تان اعالم كرد و گفت: ايران 
در خط مقدم مبارزه با موادمخدر است. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني وزارت كشور، »عبدالرضا رحماني فضلي« 
در ادامه س��فر خود به قرقيزس��تان در جريان بازديد از 
س��رويس ملي مبارزه با مواد مخدر اين كشور و ديدار با 
رييس اين مركز گفت: ايران اقدامات بسيار گسترده اي 
در زمينه مبارزه با مواد مخدر انجام و با وجود عدم دريافت 
كمك هاي بين المللي، به اين مبارزه ادامه داده است. وزير 
كشور به ميزان كش��ت و توليد مواد مخدر در افغانستان 
اشاره كرد و گفت: باوجود اينكه امريكايي ها در افغانستان 

با تمام امكانات حضور دارند، هيچ گونه مبارزه اي با مواد 
مخدر در افغانس��تان صورت نمي دهند. رحماني فضلي 
افزود: با توجه به دش��واري هاي اعمال حاكميت از سوي 
دولت افغانستان، مرزهاي اين كشور با ايران تقريبًا توسط 
جمهوري اس��المي ايران كنترل مي ش��ود و افغانستان، 
كنترل خاصي روي مرزها براي جلوگيري از مواد مخدر 
ندارد و كشورهاي غربي و اروپايي نيز در اين زمينه كمك 
خاصي به جمهوري اسالمي ايران نداشته و ايران، صرفًا بر 
اساس رسالت اسالمي و انساني خود با مواد مخدر مبارزه 
مي كند. رييس ش��وراي امنيت جمهوري اسالمي ايران 
ادامه داد: ساالنه بيش از ۸۰۰ تن انواع مواد مخدر در ايران 
كشف مي شود و جمهوري اس��المي ايران در حوزه هاي 

مختلف مب��ارزه با مواد مخدر از جمل��ه درمان معتادان، 
راهكارهاي كشف جاسازي مواد مخدر و همچنين مبارزه با 
باندهاي تبهكار، تجربيات بسيار ارزشمندي دارد و آمادگي 
دارد؛ تمامي اين تجربيات را در اختيار قرقيزس��تان قرار 
دهد. وزير كشور ايران خاطرنشان كرد: ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و پليس مبارزه با مواد مخدر ايران، تجربيات بسيار 
خوبي در اين زمينه دارند و من از شما مي خواهم با تبادل 
هيات، چه از طرف ايران و چه از طرف قرقيزستان، سطح 
روابط دو كشور در زمينه مبارزه با مواد مخدر ارتقاء يابد. 
رحماني فضلي همچنين براي تبادل اطالعات و تجربيات، 
تجهيز و آموزش نيروها و همچنين دوره هاي آموزش��ي 

براي پزشكان ويژه درمان معتادان اعالم آمادگي كرد.

  حمايت از برنامه هاي ايران
در ابتداي اين بازديد، رييس س��رويس مبارزه با مواد 
مخدر قرقيزستان، گزارشي از فعاليت هاي اين سرويس 
در قرقيزس��تان ارايه كرد. زاپولس��كي اولگ، با ارايه 
آمار اقدامات قرقيزس��تان در مبارزه ب��ا مواد مخدر از 
جمهوري اسالمي ايران درخواست كرد در اين زمينه 
به قرقيزستان كمك كند. اولگ افزود: طبق آمار رسمي 
در قرقيزستان، ۸ هزار و ۵۰۰ معتاد وجود دارد كه بيشتر 
هرويين و ترياك مصرف مي كنند. مصرف ساالنه مواد 
مخدر در قرقيزستان، ساالنه نيم تن هرويين و نزديك 
دو تن ترياك است و ساالنه بيش از 1۵۰۰ جرم مرتبط 
با مواد مخدر واقع مي شود. وي افزود: سرويس مبارزه 

با مواد مخدر قرقيزستان در حوزه هاي درمان، مبارزه با 
توزيع مواد مخدر و همچنين مبارزه با توليد مواد مخدر 
اقدام مي كند. سرويس زيرنظر نخست وزيري و به نيابت 
از وي زيرنظر وزير كشور فعاليت مي كند. در ادامه اين 
بازدي��د رحماني فضلي از بخش هاي آزمايش��گاهي، 
آموزش پليس و ديگر بخش هاي مركز مبارزه با مواد 
مخدر قرقيزس��تان بازديد كرد. براساس اين گزارش، 
در موافقت نامه انتظامي امنيتي بين دو كش��ور كه در 
جريان اين سفر به امضاي وزراي كشور دو طرف رسيد، 
هم��كاري در زمينه تبادل اطالعات مب��ارزه با جرايم 
سازمان يافته، تروريس��م و مبارزه با مواد مخدر مورد 

تاكيد ويژه قرار گرفته است.
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چهره ها

مبارزه با دانه درشت ها از 
اولويت هاي دستگاه قضايي است
رييس سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور گفت: مبارزه 
با دانه درش��ت ها و مفاسد 
اقتص��ادي از اولويت هاي 
دس��تگاه قضايي كش��ور 
است كه س��بب اميدواري 
و خوش��حالي مردم شده 
است. به گزارش ايس��نا، ذبيح اهلل خداييان در جلسه 
ش��وراي قضايي استان لرس��تان به محورهاي طرح 
تحول در دستگاه قضا اش��اره كرد و گفت: تسريع در 
رس��يدگي ها توام با كيفيت و دقت و نيز اجراي احكام 
آنها از اولويت هاي دس��تگاه قضايي است. معاون قوه 
قضاييه در ادامه با بيان اينكه تسريع در اجراي احكام 
خود عامل بازدارنده اس��ت، افزود: تكريم ارباب رجوع 
بايد سر لوحه كاركنان بنده و برخورد با مراجعين بايد 
توام با احترام و تكريم باشد. خداييان به تكريم همكاران 
قضايي تاكيد كرد و گفت: مبارزه با فس��اد به ويژه در 
دستگاه قضا و مبارزه با دانه درشت ها و مفاسد اقتصادي 
از اولويت هاي دس��تگاه قضايي كشور است كه سبب 
اميدواري و خوشحالي مردم شده است. وي با بيان اينكه 
ارتقاي امنيت بسيار مهم است كه بايد براي آن برنامه 
داشت و بانك اطالعاتي محكومين و مجرمين را رصد 
و به روزرساني كرد، تصريح كرد: شناسايي مجرمان و 
قاچاقچيان مي تواند تاثير بسزايي در جلوگيري از جرايم 

و ارتقاي امنيت داشته باشد. 

  به دليل نزديكي انتخابات 
به مجلس حمله مي شود

يك عض��و هيات رييس��ه 
مجل��س درب��اره تاخت��ن 
يك روحاني ب��ه رد فوريت 
شفافيت آراي نمايندگان 
مجل��س مي گوي��د: آقاي 
پناهيان از جزييات و فرآيند 
قانون گذاري خب��ر ندارد و 
البته مي توانس��ت با ادبيات و اطالع بيشتري نقد كند. 
علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اينكه 
آيا نقد تند و تيز مطرح شده از سوي پناهيان به آنچه كه 
او درباره شفافيت آرا نمايندگان گفته، درست بوده است، 
گفت: بحث شفافيت در تصميم گيري هاي مجلس فرآيند 
خاص خودش را دارد، من ش��خصا با ش��فافيت موافق 
هستم به همين خاطر جزو آن ۶۰-۷۰ نفري هستم كه 
اعالم كرديم با شفافيت آرا نمايندگان موافق هستيم. 
يوسف نژاد تصريح كرد: نمايندگان زيادي هم با اين امر 
كه ش��فافيت آرا اتفاق بيفتد، موافق هستند؛ آن روزي 
هم كه اين مساله مطرح شده درباره فوريت آن بوده و نه 
محتوا. نماينده مردم رشت و ميانرود ادامه داد: آن روز در 
 مورد اينكه طرح دوفوريت باشد يا نباشد اظهارنظر شد
و راجع به خود شفافيت اظهارنظري نشد، بنابراين وقتي 
يك پيشنهاد و ايده مي خواهد تبديل به يك حكم قانوني 
شود، بر اساس دموكراسي، ممكن است استدالل كساني 
حاكم شود كه به هر دليلي نصف به عالوه يك حاضر در 

جلسه را متقاعد كنند كه نظر آنها را بپذيرند. 

 امام حسين)ع( محور همبستگي 
دو ملت ايران و عراق است

مع��اون اول رييس جمهور 
در گفت وگوي��ي تلفن��ي 
با نخس��ت وزير عراق، امام 
حسين )ع( و خاندان رسالت 
و امامت را ريسمان وحدت و 
همبستگي دو ملت ايران و 
عراق توصيف و تاكيد كرد: 
درك اي��ن موضوع كه چگونه در مدت��ي محدود ده ها 
ميليون نفر از عاش��قان اهل بيت عصمت و طهارت در 
ايام اربعين در عراق گرد ه��م آمده و در كمال آرامش و 
بدون هيچ مشكلي به انجام مناسك اين مناسبت مهم 
مي پردازند، براي دنيا راحت نيس��ت. به گزارش ايسنا، 
اسحاق جهانگيري در اين گفت وگوي تلفني با قدرداني 
از لغو رواديد زائران ايراني، براي ايام اربعين و همت دولت 
عراق در بازگشايي مرز خس��روي، اظهار داشت: دولت 
و مردم ايران آمادگي كام��ل دارند تا به هر نحو ممكن 
ياري كننده مل��ت و دولت عراق در برگزاري باش��كوه 
مراسم اين ايام باشند. جهانگيري اظهار اميدواري كرد كه 
توافقات تهران و بغداد در مسير سازنده فعلي و با سرعت 
بيشتر اجرايي و عملياتي شوند و مديريت دولت عراق 
در اجراي اين توافقات را مفيد و موثر عنوان كرد. عادل 
عبدالمهدي نخست وزير عراق نيز در اين مكالمه تلفني 
با تسليت متقابل به ملت ايران و خانواده ايرانيان جانباخته 
در حادثه كربال، گفت: اميدواريم با درس گرفتن از حادثه 

ديروز، جلوي تكرار حوادث مشابه را بگيريم. 

دولت برنامه اي براي ايجاد 
استان هاي جديد ندارد

مديركل تقسيمات كشوري 
وزارت كشور معتقد است: 
دولت هيچگون��ه برنامه اي 
براي ايج��اد اس��تان هاي 
جديد در كشور ندارد. سعيد 
جاللي در گفت وگو با ايرنا، با 
 اشاره به مطالب مطرح شده 
در خصوص ايجاد استان هاي جديد در كشور از جمله 
در الرستان استان فارس افزود: تقسيمات كشوري بر 
پايه بررسي هاي كارشناسي و مطالعات هدفمند انجام 
مي شود و قطعا مبحث مهمي مانند تاسيس استان هاي 
جديد نيازمند تامل بيشتر و انجام فرآيند كارشناسي 
دقيق تر است. وي ادامه داد: با وجود اهميت و حساسيت 
اين موضوع، بعضا مشاهده مي شود كه مساله تقسيمات 
كشوري از س��وي برخي از افراد و گروه ها به يك اقدام 
سياسي تبديل مي شود. جاللي تصريح كرد: قطعا در اين 
زمينه بين دولت و وزارت كشور هيچگونه دوگانگي وجود 
ندارد و صدور هرگونه دستور از سوي رييس جمهوري 
مبني بر ايجاد استان جديد در فارس تكذيب مي شود. او 
افزود: در مجموع مي توان گفت كه اساسا هيچ پروژه اي 
مبني بر شكل گيري استان هاي جديد در كشور در دستور 
كار دولت قرار ندارد كه از نشانه هاي آن به رويه دولت بر رد 
طرح ايجاد استان اصفهان شمالي بود كه توسط برخي از 
نمايندگان مجلس مطرح شد و در بقيه موارد نيز خالف 

اين رويه در دولت ديده نشد. 

 سپاه فراتر از خط كشي
 قومي و مذهبي عمل كرده است
فرمانده كل س��پاه با بيان 
اينك��ه س��پاه فرات��ر از 
خط كشي قومي و مذهبي 
عمل ك��رده اس��ت، گفت: 
در هيچ ش��رايطي به اراده 
دشمنان اجازه ظهور و بروز 
نمي دهيم. به گزارش سپاه 
نيوز، سرلشكر حسين سالمي در آيين افتتاح متمركز 
پروژه هاي طرح جهاد همبستگي ملي با بيان اينكه اراده 
ملت ايران بزرگ تر از اراده دشمنان و سيل است، تصريح 
كرد: مردم ايران آموختند باي��د در جنگ به زيباترين 
صورت زندگي كنند. سرلشكر سالمي با بيان اينكه ما 
امروز در نبرد اقتصادي با دش��من امت واحده هستيم، 
گفت: قرآن م��ا را به اخوت و ب��رادري دعوت كرده و ما 
برادران يكديگر هستيم ما بر اساس خدا، كتاب، پيامبر و 
سنت واحد »يد واحده« هستيم و عمل مي كنيم. فرمانده 
كل سپاه پاسداران تأكيد كرد: سپاه از دل مردم جوشيده 
و بدون منت، آنچه در اختيار سپاه است در خدمت مردم 
قرار دارد. امروز نه تنها س��پاه از مردم حفاظت مي كند 
بلكه مردم از سپاه در برابر دشمنان حفاظت مي كنند 
و مردم هم حافظ سپاه هستند. هرچه به مردم خدمت 
كنيم در مقابلشان لطف آنها اندك است و همه تالش ما 
زدودن غبار فقر و محروميت از مردم است. هرچند سيل 
خانه هاي اين مردم را فراگرفته بود اما ما چيزي جز نجابت، 

صبر، شكيبايي، ظرفيت و تحمل از اين مردم نديديم. 



3 كالن

رييس موسسه دين و اقتصاد عوامل ناباروري اقتصاد ايران را بررسي كرد

مركز پژوهش هاي مجلس براي كمك به رونق توليد پيشنهاد كرد

رانتجويان،همدستتحريمكنندگان

تعيين حداقل دستمز دكارگران به صورت منطقه اي و سني

اقدام گمرك براي تعيين تكليف برنج هاي دپو شده

استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي اظهار كرد: 
وقتي نحوه تخصيص دالرهاي نفتي شفاف نمي شود 
در واقع بستر سازي مي شود تا رانت جويان دست به كار 
شوند. بايد توجه داشت، هر كس و تحت هر عنواني عدم 
شفافيت و مشاركت زدايي از مردم را توجيه كند عماًل با 
تحريم كنندگان همكاري كرده است بنابراين دولت و 
مجلس دوباره بايد اين مطالبه را در صدر برنامه هاي خود 
قرار دهند كه نحوه تخصيص دالرهاي نفتي و اعتبارات 

بانكي با اولويت ويژه شفاف شوند.
به گزارش »تعادل« نشس��ت هفتگي موسس��ه دين 
و اقتصاد در محل اين موسس��ه برگزار ش��د. فرش��اد 
مومني دراين نشست به قدرت نفوذ مافياي رسانه اي 
در مس��ووالن و در نهايت سردرگم كردن آنها در اداره 
كشور اش��اره كرد و گفت: در س��ه دهه اخير با پديده 
مافياي رس��انه اي روبه رو بوده ايم ك��ه تبحر و توانايي 
خارق العاده اي در سردرگم كردن مسووالن داشته اند 
اين مافيا حتي در افرادي كه هيچ زد وبندي نداشته و به 

دنبال بهبود شرايط بوده اند هم موثر بوده است. 
وي ادام��ه داد: اگر مي خواهيد بدانيد كه اقتصاد ايران 
را چه كساني به صورت مافيايي اداره مي كنند، ببينيد 
چه كسي در اول شهريور ماه سال ۹۶، در سرمقاله اي 
به صورت بس��يار خش��ن و تحقيرآمي��ز، خطاب به 
رييس جمهور گفتند كه زمان افزايش نرخ ارز فرارسيده 
است. در آن مطلب به صراحت گفته شد »ديگر بهانه 
انتخابات منتفي ش��ده اس��ت چون ش��ما راي تان را 
گرفته ايد.« اين يك سند تاريخي مهم و گوياي واقعيت 
اقتصاد سياسي ايران است كه به صورت شفاف نشان 
مي دهد كه آنها به خوبي مي دانند وارد كردن شوك هاي 
ارزي چه بر س��ر مردم، توليدكنندگان و ماليه دولت 
مي آورد اما با اين وجود منافع خود را مرجح مي دانند. 
آنها سعي مي كنند از طريق مافياي رسانه اي اوال مسائل 
حياتي را به حاش��يه برانند و دومًا در مورد مش��كالت 

كشور، آدرس هاي اشتباه بدهند.

    پنهان كاري به بهانه جلوگيري از 
سوءاستفاده دشمن 

استاد دانشگاه عالمه طباطبايي اشاره كرد: در شرايطي 
كه تحريم ها بازگشته اس��ت، اين خطر وجود دارد كه 
حكومت به جاي اينكه مردم را معتمدين اصلي خود 
بداند، تحت عنوان جلوگيري از سوءاس��تفاده دشمن 
به پنهان كاري روي بياورد. بايد توجه داش��ت كه هر 
اندازه پنهان كاري بيشتر باشد بستر براي اعمال مقاصد 
رانت جويان و غيرمولدها بيش��تر فراهم خواهد ش��د. 
بنابراين، اين خطر وج��ود دارد كه حكومت از رويكرد 
پنهان كارانه استقبال كند و فسادها و ناكارآمدي ها را 

تحت عنوان شرايط حاد به سمت عدم شفافيت ببرد. 
در اين شرايط نظام تصميم گيري ما نياز به بلوغ سطح 
باال نياز دارد يعني هر چه قدر مردم در جريان بيش��تر 
مسائل باشند، مشاركت فعاالنه داشته و قدرت چانه زني 

و توانايي اجرايي اداره امور نيز افزايش خواهد يافت.

     واگذاري تخصيص دالرهاي نفتي
به مجلس دردوران جنگ

رييس موسس��ه دين و اقتصاد يادآوري كرد: ش��ايد 
بهترين نمونه در اي��ن زمينه، مربوط به دولت دوران 
جنگ اس��ت كه ب��راي اولين و آخرين ب��ار در تاريخ 
اقتصادي معاصر ايران اتفاق افتاده اس��ت. در دولت 
ايشان وقتي ديدند كه در چانه زني هاي پنهان، قدرت 
رانتجويان بيش��تر است، خود نخست وزير به رييس 
مجلس وقت نامه زدند و خواستند كه تصميم گيري 
در م��ورد تخصيص دالرهاي نفت��ي برعهده مجلس 
باشد. تقريبا همه مي دانند كه در شرايط جنگي توجيه 
براي پنهانكاري چندين برابر مي شود اما گوهر اصلي 
موفقي��ت در آن دوران ارجاع تصميم گيري در مورد 
دالرهاي نفتي به مجلس بود كه موجب افزايش هزينه 

فرصت رانتجويان شد البته اين نوآوري نهادي مستقل 
از كيفيت مجلس و نمايندگان موضوعيت داشت.

     همكاري با تحريم كنندگان از محل توجيه 
عدم  شفافيت

فرشاد مومني ادامه داد: اين سوال مطرح است كه چرا 
در دولت آقاي روحاني و در بحران هاي اقتصادي سال 
گذشته، وقتي نحوه تخصيص دالرهاي نفتي اندكي 
شفاف شد و عمق و گس��تره فسادها برمال شد، از آن 
استقبال نكرد و پس از آنكه آب ها از آسياب افتادند، 
دوباره عدم ش��فافيت و پنه��ان كاري را ادامه دادند 
كه بايد مش��فقانه توصيه كرد؛ وقتي نحوه تخصيص 
دالرهاي نفتي را شفاف نمي كنيد در واقع بستر سازي 
مي شود تا رانت جويان دست به كار شوند. بايد توجه 
داش��ت، هر كس و تحت هر عنواني عدم ش��فافيت 
و مش��اركت زدايي از م��ردم را توجيه كن��د عمال با 
تحريم كنندگان همكاري كرده است بنابراين دولت و 
مجلس دوباره اين مطالبه را در صدر برنامه هاي خود 
قرار دهند كه نحوه تخصيص دالرهاي نفتي و اعتبارات 

بانكي با اولويت ويژه شفاف شوند.

     دولت هوشمندانه تر از قبل عمل مي كند
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: نزديك به 8 ماه است كه 
تعداد زيادي مقاله نوشته مي ش��ود تا به اعضاي دولت 
بگويند كه افزايش افسارگس��يخته نرخ ارز تاثيري در 
تورم ندارد. البته اگر دوباره خطايي در اين مورد رخ دهد، 
بنده مانند گذشته آدرس هاي مشخص خواهم داد. دليل 
اينكه فعال آن را مطرح نمي كنم اين است كه سطوحي از 
هوشمندي در درون دولت به وجود آمده است و همانطور 
كه مالحظه كرديم آقاي رييس جمهور با همه خطاهايي 
كه در اتخاذ جهت گيري اقتصادي و انتخاب افراد فاقد 
صالحيت بايسته داشته اند، بيان كرد كه كساني به ما 
مي گفتند اگر نرخ ارز را باال ببريد ايران گلستان خواهد 
شد، در حالي كه نرخ ارز باال رفت و نه تنها ايران گلستان 

نشد بلكه در معرض بحران هاي بي سابقه قرار گرفت.
رييس موسسه دين و اقتصاد با بيان اينكه عده اي رشد 
نقدينگي را عمده، اما عوامل ايجاد جهش در نقدينگي 
را پنهان مي كنند، گفت: دو عامل خلق رانت از كانال 
شوك هاي نرخ ارزي و خلق رانت از كانال شكل گيري 
بانك هاي خصوصي باعث شده تا اقتصاد ايران گرفتار، 
نابرابرساز و نابارور شود. در مورد عامل نخست، كافي 

است سند پيوست برنامه اول توسعه و گزارش عملكرد 
آن در دوره ۶8 ت��ا ۷۲ و با تمديد برنام��ه اول تا ۷۳ را 
مالحظه كنيد، در پيش بيني رش��د نقدينگي و آنچه 
از طريق افزايش نرخ ارز محقق شد، مشاهده مي شود 
تورش پيش بيني از نسبت يك به ۲0 هم فراتر رفت. مثال 
در سال ۷۳ نقدينگي تقريبا ۲0 برابر آنچه پيش بيني 

شده بود، رشد يافت.
مومني اضافه كرد: در سال ۱۳۷۲ كه ۴ ميليارد دالر از 
بدهي هاي دولت سررسيد شده بود تنها از ناحيه تفاوت 
در نرخ ارز بين زمان وام گيري و سررسيد ۶۷۲ ميليارد 
تومان به پايه پولي اضافه ش��د و فقط در سال ۱۳۷۲ 
تقريبا ۱۷۹۴ ميليارد تومان به نقدينگي اضافه ش��د. 
براساس محاسبه عباس شاكري، اقتصاددان در مجموع 
اضافه رش��د نقدينگي تنها از ناحيه افزايش نرخ ارز تا 
پايان سال ۱۳۷۳ از مرز ۱0 هزار ميليارد تومان گذشت. 
در واقع آنهايي كه ادعا داشتند كه رشد نقدينگي در سند 
برنامه يك روند كاهنده خواهند داش��ت، در ۱0 سال 
اجراي برنامه اول و دوم همواره با افزايش نرخ ارز همراه 

بود و رشد نقدينگي ۱۲ برابر شد.

     بانك هاي خصوصي، كج ترين سنگ بناي 
اقتصاد ايران

استاد دانش��گاه عالمه طباطبايي با اشاره به دومين 
كانون اصلي ايجاد رانت در كشور گفت: از برنامه سوم 
يكي از كج ترين سنگ بناهاي اقتصاد ايران و حركت به 
سمت انحطاط با شكل گيري بانك هاي خصوصي در 
غياب توان نظارتي بانك مركزي و بستر نهادي مشوق 
توليد، شكل گرفت. اگر توجه داشته باشيم از اين زاويه 
بي س��ابقه ترين جهش ها در نرخ ارز، طال، مسكن، ... 
همه به تبع ش��كل گيري بانك هاي خصوصي روي 
دادند. البته از همان برنامه سوم، بانك مركزي در برابر 
خلق پول هاي رانتي ضدتوسعه اي مشوق غيرمولدها 

رويكرد كامال همدالنه داشت.
وي اشاره كرد: در سال ۱۳8۷ در حالي كه نقدينگي 
۱۵.۶ درصد رش��د داش��ت، رش��د پايه پولي از مرز 
۴۷درصد هم گذش��ته است. البته در سال هاي اخير 
شكنندگي اين مس��اله افزايش يافته است، بنابراين 
بايد كمك كرد تا اين مناس��بات به ش��كل بنيادي 
اصالح شود. از س��ال ۱۳8۷ كه بانك هاي خصوصي 
به تدريج در حال فعاليت هس��تند بي س��ابقه ترين 
رش��دها در نقدينگ��ي روي مي ده��د، در حالي كه 
حادترين و بحراني ترين مش��كل توليدكنندگان ما 
كمبود نقدينگي اس��ت. از سويي ش��اهد تنش هاي 
دايمي و هجوم نقدينگي س��رگردان به بازار ارز، طال 

و زمين هستيم.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي با انتشار گزارشي 
درباره راهكاره��اي رونق توليد در س��ال ۱۳۹8 در حوزه 
اقتصاد كالن و همچنين راهكارهاي كنترل نقدينگي، بر 
ضرورت اش��تغالزايي از طريق اصالح ساختار دستمزد و 
كنترل تسهيالت كالن براي جلوگيري از خلق پول جذاب 
بانك ها و موسسات اعتباري تاكيد كرد. به گزارش »تعادل« 
بازوي كارشناسي مجلس شوراي اسالمي با انتشار گزارشي 
به راهكارهاي كالن رونق توليد پرداخ��ت. در يكي از اين 
راهكارها به معايب متعدد تعيين حداقل دستمزد سراسري 
پرداخته ش��ده و آمده است: بهتر اس��ت با در نظر گرفتن 
تفاوت هاي ساختار رش��ته فعاليت هاي مناطق مختلف 
حداقل دستمزد به صورت منطقه اي و سني انتخاب شود. 
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: اعطاي تسهيالت 
كالن يكي از مصاديق خلق پول جذاب بانك ها و موسسات 
اعتباري است كه غالباً به شركت هاي تابعه و وابسته آنها تعلق 
مي گيرد و كنترل اين نوع از تسهيالت مي تواند تا حد زيادي 
از حمالت س��فته بازانه نقدينگي به بازارهاي رقيب توليد 
بكاهد. در گزارش بازوي كارشناسي مجلس درباره تعيين 
حداقل دستمزد كارگران به صورت منطقه اي و سني آمده 
است: »در كشورهاي كمتر توسعه يافته به علت نبود نهادهاي 
كارآم��د و كامل، عدم وجود اتحاديه ه��اي كارگري قوي، 
دولت ها به منظور حمايت از نيروي كار )كارگر يا كارفرما( 
مستقيمًا در بازار كار دخالت كرده و قانون وضع مي كنند. 
يكي از اين موارد تعيين حداقل حقوق و دستمزد نيروي 
كار اس��ت و هدف از آن عمدتًا حمايت از نيروي كار شاغل 
و افزايش قدرت خريد، توان چانه زني و ش��رايط رفاهي آن 
است. اين در حالي است كه در بيشتر كشورهاي توسعه يافته، 
دولت هيچ مداخله اي در اين خصوص نداشته و به كارفرمايان 
و كارگران اجازه داده مي ش��ود ب��ا يكديگر مذاكره كنند و 
به صورت دوجانبه به توافق برسند. در ايران نيز طبق ماده 
)۴۱( قانون كار، شوراي عالي كار همه ساله موظف است، 
ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا 

صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين كند: 
۱- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه ازطرف 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود.

۲- حداقل مزد بدون آنكه مش��خصات جسمي و روحي 
كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد 
بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط 

آن توسط مراجع رسمي اعالم مي شود را تأمين كند.
اما در حال حاضر ش��وراي عالي كار ساالنه تنها يك نوع 
حداقل حقوق و دس��تمزد براي تم��ام مناطق و صنايع 
كش��ور اعالم مي دارد و همين ام��ر انعطاف ناپذيري در 
روابط كارگر و كارفرمايي را تشديد كرده و از موانع مهم 
در ايجاد اش��تغال و گسترش اشتغال غيررسمي است. 
اين تأكيد براي آن است كه توان اقتصادي كارفرمايان 
شهري و روستايي، بنگاه هاي خرد و بزرگ يكسان نيست 
و لحاظ اين مساله در تعيين حداقل دستمزد، انعطاف 
روابط كارگر و كارفرما را بيشتر كرده و زمينه گسترش 

اشتغال خواهد بود.
درمجموع مسائل نظام فعلي حداقل دستمزد سراسري 

را مي توان در بندهاي زير خالصه كرد: 
    معيار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد )هزينه 

زندگي(، 
    يكسان بودن براي تمامي مناطق و گروه هاي سني، 

    اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسياري از مناطق و 
ايجاد انگيزه براي اشتغال غيررسمي، 

    محقق نشدن هدف سياست گذار در حمايت از شاغالن 
به خصوص در مناطق محروم به دليل اثرگذاري سياست 
حداقل دستمزد سراسري و قيمت گذاري سراسري در 
بازار محصول بر تخصيص منابع )تمركز منابع در مناطق 
برخوردار( . بنابراين توصيه سياستي اين است كه به دليل 
پيچيدگي و احتمال ايجاد اختالل در بازار كار بهتر است 
با در نظر گرفتن تفاوت هاي ساختار رشته فعاليت هاي 
مناطق مختلف حداقل دستمزد به صورت منطقه اي و 

سني انتخاب شود.
رويكرد اصالحي نيز در اين خصوص به شرح زير است: 

    برداشتن بار حمايتي از روي موضوع حداقل دستمزد، 
    اصالح نظام تأمين اجتماعي به گونه اي كه فشار اجتماعي 

براي حمايت از طريق حداقل دستمزد كاهش يابد، 
    تعيين حداقل دستمزد براساس جغرافيا و سن«.

بازوي كارشناس��ي و پژوهشي مجلس شوراي اسالمي 
با بررس��ي مواردي ديگر از راه هاي كالن رونق توليد، به 
راهكار كنترل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران پرداخته 
و آورده اس��ت: »يكي از الزامات اقتصاد كالني حمايت 
از توليد و ايجاد رونق در س��رمايه گذاري و فعاليت هاي 
اقتص��ادي، پيش بيني پذير ب��ودن بازاره��ا و ثبات در 
قيمت هاس��ت. از مولفه هاي مهم اثرگذار بر اين ثبات و 
پيش بيني پذيري، كّميت و كيفيت نقدينگي و تغييرات 
آن با توجه به انگيزه هاي سفته بازانه است. مشاهده كّميت 
و كيفيت رشد نقدينگي در سال هاي اخير و نوسانات بازار 
ارز و افزايش قيمت ها در سال ۱۳۹۷، ضرورت انديشيدن 

به مساله مديريت نقدينگي را آشكار ساخته است.
رشد نقدينگي در سال هاي پس از نيمه ۱۳۹۲ با سهم 
باالي ش��به پول همراه بوده و متوس��ط نسبت پول به 
ش��به پول طي دوره مذكور به حدود ۱۵ درصد رسيده 
است. اين نگراني زماني جدي تر مي شود كه بدانيم توزيع 
نقدينگي كشور بس��يار نامتوازن و نابرابر است و بخش 
قابل توجهي از س��پرده ها در اختيار اشخاص محدودي 
است؛ لذا تغيير تركيب نقدينگي و آثار تورمي فوق الذكر 

تنها در گرو تصميم افراد معدودي قرار دارد.
همه مسائل مذكور در كنار انتظارات تورمي باال در شرايط 
تحريم، اين دغدغه و نگراني را ايجاد مي كند كه دوره آتي 
مي تواند موعد تخليه آثار تورمي نقدينگي خلق شده در 
اقتصاد؛ بيش از آنچه در سال ۱۳۹۷، تجربه شد، باشد. 
در همين راستا براي جلوگيري از شوك تورمي )تخليه 
دفعي شكاف تورمي سال هاي اخير( در سه محور خلق 
نقدينگي جديد، كنترل نقدينگي موجود و كاهش حجم 

نقدينگي پيشنهاداتي ارايه مي شود:
۱- اعمال محدوديت بر رش��د ترازنام��ه بانك ها به ويژه 

بانك هاي مشكل دار
۲- نظارت شديد بر بانك ها به منظور ممانعت از ورود در 
فعاليت هاي سفته بازانه توسط شركت هاي زيرمجموعه 

و ساير اشخاص مرتبط
۳- كنترل اعطاي تسهيالت كالن توسط مقام ناظر.

خلق پول بانك ها در ش��رايطي كه وصول مطالبات با 

چالش هاي جدي مواجه است موجب انبساط بيشتر 
ترازنامه هاي بانك ها مي ش��ود، لذا يك��ي از اقدامات 
ممكن براي كنت��رل خلق نقدينگي جدي��د، اعمال 
محدوديت هاي مق��داري بر افزايش ان��دازه ترازنامه 
بانك ها به ويژه بانك هاي مش��كل دار است. به عنوان 
مثال بانك مركزي مي تواند به بانك هاي مش��كل دار 
صرفًا اجازه رشد ۱0 الي ۱۵ درصدي ترازنامه را بدهد و 
افتتاح سپرده و سپرده پذيري جديد يا اعطاي تسهيالت 

آنها را محدود كند. 
از س��ويي ديگر بانك ها به واس��طه قدرت خلق پول، 
پتانس��يل بااليي براي بهره مندي از سود سفته بازي 
دارند كه به واسطه عايدي باالي بازار دارايي ها مي تواند 
خلق پول را حتي با وجود نرخ هاي باالي اضافه برداشت 
يا ب��ازار بين بانكي نيز به صرفه كند، ام��ا ورود بانك ها 
به اي��ن بازارها عالوه بر افزودن التهاب، موجب رش��د 
نقدينگي نيز مي شود كه به منظور جلوگيري از چنين 
واقعه اي پيشنهاد مي شود از ورود بانك ها به فعاليت هاي 
سفته بازانه جلوگيري به عمل  آيد. البته اين مساله نيز 
با كنترل مقاصد تس��هيالت اعطاي��ي بانك ها به ويژه 
شركت هاي زيرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز 
و امثالهم محقق خواهد شد. اعطاي تسهيالت كالن 
نيز يكي ديگر از مصادي��ق خلق پول جذاب بانك ها و 
موسسات اعتباري است كه غالبًا به شركت هاي تابعه و 
وابسته آنها تعلق مي گيرد و كنترل اين نوع از تسهيالت 
ني��ز مي تواند تا حد زيادي رش��د نقدينگ��ي را تحت 

مديريت قرار دهد.

  راهكاره�اي چهارگانه كنت�رل نقدينگي 
موجود

در محور كنترل نقدينگي موجود )جلوگيري از افزايش 
سرعت گردش نقدينگي( با هدف كنترل سفته بازي و 
ورود نقدينگي به بازار ملتهب دارايي ها )اعم از ارز، طال، 

امالك، مستغالت و...(، اقدامات زير پيشنهاد مي شود: 
۱ - كنترل سپرده هاي كالن و تراكنش هاي آنها، 

۲- فروش دارايي هاي دولتي و سپرده گذاري يك ساله 

منابع حاصله در بانك ها )با هدف جمع آوري نقدينگي 
مردم و وارد نكردن آن به اقتصاد( 

۳- اجراي ماليات ستاني از عايدي سرمايه
۴ -ثبات بخشي به بازار ارز و سكه.

در شرايطي كه توزيع سپرده هاي بانكي به شدت متمركز 
است، كنترل سپرده هاي كالن ضرورت جدي مي يابد 
چراكه انتقال پول تنها از چند حساب معدود، مي تواند 
موجب التهابات جدي در بازارهاي مختلف و بروز شوك 
قيمتي بر دارايي ها ش��ود. همچنين اج��راي ماليات بر 
عايدي سرمايه و ثبات بخش��ي به بازار طال و ارز انگيزه 
س��فته بازي را كاهش داده و از افزايش سرعت گردش 

نقدينگي جلوگيري مي كند.
ايجاد يك بازار عميق ارز با نرخ آزاد در كنار مداخله ارزي 
هوشمند بانك مركزي و تأسيس بازار مشتقات ارزي براي 
پوشش ريسك و سفته بازي كنترل شده كه البته فضا و 
فرصتي براي مداخله ريالي بانك مركزي را فراهم مي كند، 
نيز به ميزان زيادي منجر به كاهش بيش  از پيش نوسانات 
ارزي خواهد ش��د كه به نوبه خود تأثير زيادي بر سرعت 

گردش نقدينگي دارد.

    دو راهكار پيش�نهادي براي كاهش حجم 
نقدينگي

به منظور كاهش حجم نقدينگي موجود نيز دو راهكار 
پيشنهاد مي شود: 

۱- فروش اموال مازاد بانك ها كه موجب كاهش سپرده ها 
و نقدينگي شده و مي تواند تعهدات بانك ها را كاهش دهد.

۲- تس��ويه مطالبات غيرجاري بده��كاران بانك ها با 
س��پرده هاي اين بدهكاران در بانك هاي ديگر. در اين 
صورت عالوه بر وصول مطالبات بانك ها، موجب كاهش 

نقدينگي مي شود.
اجراي راهكارهاي پيش گفته متضمن اطالع كامل نسبت 
به اطالعات و س��وابق عملكردي و همچنين ذي نفعان 
اصلي كليه دارندگان حساب هاي سپردهاي در شبكه 
بانكي )با اولوي��ت س��پرده هاي كالن( و تراكنش هاي 

آنهاست«

بع��د از اينكه قانون انت��زاع يا تمرك��ز وظايف بخش 
كشاورزي لغو شد، امسال براي اولين بار اعالم شد كه 
در فصل برداش��ت برنج، ام��كان واردات اين محصول 
فراهم است اما با فشار جامعه كشاورزان و رسانه ها اين 
لغو ممنوعيت برداش��ته شد و رييس سازمان برنامه و 
بودجه به كشاورزان قول داد كه اين ممنوعيت شكسته 

نخواهد شد.
ممنويت واردات برنج در فصل برداش��ت سال هاست 

كه با نظر وزارت جهاد كش��اورزي در فصل برداش��ت 
براي حمايت از توليد كنندگان داخلي اعمال مي شود، 
ولي س��تاد تنظيم بازار امسال ظاهرا بدون نظر بخش 
كشاورزي تصميم را تغيير داد و در فصل برداشت اجازه 
واردات برنج را صادر كرد و همين امر باعث شد كه تجار 
و بازرگان��ان براي واردات اين محص��ول اقدام كنند و 
محصول خود را به گمرك بياورند اما امكان ترخيص 
آن را نداشته باشند كه مشكالتي نيز براي آنها نيز ايجاد 

كرد و از س��ويي ديگر اين موضوع محلي براي جدال 
بين گمرك ايران، كارگروه تنظيم بازار، وزارت جهاد 
كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.

در حال حاضر از سرنوشت برنج هاي وارداتي اطالعي 
در دست نيست با اين حال گمرك ايران در مكاتبه اي با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار تعيين تكليف 

موجودي برنج در بنادر كشور شده است.
يكي از آخرين نامه هايي كه از س��وي گمرك ايران به 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، بر ضرورت 
پاس��خگويي اين وزارتخانه و كارگروه تنظيم بازار بر 
موض��وع برنج هاي مانده در بن��ادر و گمركات، تاكيد 

شده است.
در بخشي از نامه مهرداد جمال ارونقي معاون فني و امور 
گمركي گمرك ايران به حسين مدرس خياباني قائم 
مقام وزير صنعت در امور بازرگاني كه مربوط به تاريخ 
۱۶ شهريور ماه مي شود، آمده است: نظر بر اينكه تاكنون 
پاسخي در خصوص نامه هاي ارسالي اين سازمان واصل 
نشده كه اين امر نارضايتي صاحبان كاال و فعاالن تجاري 
و واردكنندگان برنج را در پي داشته است و همان گونه 

كه در نامه اي كه در ۱۲ شهريور ماه تقرير شد و نيز به 
استحضار رسيده نظر بر اينكه موضوع تعيين تكليف 
موجودي برنج در بنادر كشور، از سوي معاون بازرگاني 
داخلي و كارگروه تنظيم بازار طي نامه اي در ۲۷ مرداد 
ماه از معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت 
جهاد كشاورزي استعالم و پاسخ الزم در نامه اي به تاريخ 
ششم شهريور ماه از سوي مرجع مذكور ارايه شده است.

مس��تدعي اس��ت دس��تور فرمايند به قيد فوريت در 
خصوص موضوع تعيين تكليف ك��رده و نحوه اقدام را 
جهت ابالغ به گمركات اجرايي كشور به اين سازمان 

اعالم دارند.
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فصل 6
   چالش فناوري هاي نو

»سيليكون ولي« و همراه با آن پيشرفت در فناوري، 
نماد ابداع امريكايي و كارآفريني شده است. چهره هاي 
بزرگ و اسطوره اي مانند استيو جابز و مارك زاكربرگ 
براي مصرف كنندگان اطراف جهان محصوالتي را ارايه 
كرده اند- محصوالتي كه مصرف كنندگان دوست 
دارند و اين امكان را براي ما فراهم مي سازد تا با يكديگر 
ارتباط بهتر برقرار كنيم.  اين افراد اينتل چيپ هايي 
را توليد كرده كه باعث مي شود محصوالت ما تندتر 
از بهترين مغزهاي جهان »فكر« كنند و محاسبات 
را س��ريع تر انجام دهند. ه��وش مصنوعي مي تواند 
انسان را نه تنها در بازي هاي ساده اي مانند شطرنج 
بلكه در بازي هاي پيشرفت هاي مانند »گو« كه تعداد 
حركات آن بييشتر از اتم هاي جهان است، شكست 
دهد.  به نظر مي رسد بيل گيتس با تخمين انباشت 
۱۳۵ ميليارد دالر ثروت، روح امريكايي را به بهترين 
وجه به تصوير مي كشد. او مقدار زيادي از اين ثروت 

را صرف امور خيريه 
ك��رده و از ان��رژي 
خود ب��راي مبارزه با 
بيماري هاي سراسر 
جه��ان اس��تفاده و 
ت��الش مي كن��د تا 
آم��وزش در اياالت 

متحده بهبود يابد.
 با تمامي آنچه درباره 
فضيلت ها قيد شد، 

اين پيش��رفت ها يك وجه س��ياه تري هم دارد و آن 
نگراني مش��روع درباره از دست دادن شغل هاست. 
همچنين صنايع جديد در معرض سوء استفاده هاي 
زيادي هس��تند از قدرت بازار گرفته تا هجوم به امر 

خصوصي و دستكاري هاي سياسي. 

   اشتغال كامل در دنياي »هاي تك«
اكنون نگراني هاي قابل توجهي نسبت به بازار شغل 
وجود دارد. در قرن بيس��تم ماشين هايي ساختيم 
كه قوي تر از انس��ان بودند. حاال ولي ما قادر هستيم 
ماش��ين هايي كه در ش��غل هاي متداول از انس��ان 
كارآمدتر هستند را بسازيم. اكنون هوش مصنوعي 
چالشي بزرگ تر را پيش روي بشريت گذاشته است. 
ما مي توانيم ماشين هايي بسازيم كه نه تنها وظايف 
برنامه ريزي ش��ده را بهتر از بش��ر انج��ام مي دهند 
بلكه حداقل در محدوده هاي مشخص بهتر هم ياد 
مي گيرند. بنابراين ماشين ها مي توانند در بسياري 
از ش��غل هاي كليدي بهتر از مردم كار كنند. شايد 
آموزش بهتر و تربيت ش��غلي ب��راي كارگران يك 
درمان كوتاه مدت باش��د اما كامپيوترها مي توانند 
راديولوژيس��ت ش��وند و دارند جايگزي��ن آنها هم 
مي شوند.  بنابراين در چنين شرايطي براي شخصي 
با درج��ه »دكتر«، هم م��كان امني وج��ود ندارد. 
پيش بيني مي شود كه طي چند سال آينده خودروها 
و كاميون هاي بدون راننده جايگزين رانندگان شوند، 
اگر اين موضوع حقيقت داش��ته باشد، نگراني هاي 
جدي مطرح مي شود زيرا كاميون هايي كه امروز رانده 
مي شوند منبع بزرگي از اشتغال هستند كه توسط 
افرادي رانده مي شوند كه ديپلم دبيرستان يا مدرك 

پايين تري دارند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

عودت ماليات اخذ شده
از خريداران مناطق آزاد 

مديركل دفتر فني و اعتراضات موديان مالياتي تاكيد 
كرد، فعاالن اقتصادي مقيم مناطق آزاد در زمان عرضه 
كاال، تكليفي در خصوص مطالب��ه و وصول ماليات 
و عوارض نداش��ته و مكلف به عودت مبالغ دريافت 
شده از خريداران كاال و خدمات هستند.  به گزارش 
تسنيم، بر اساس بخشنامه سازمان مالياتي، فعاالن 
اقتصادي مقيم مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه 
اقتصادي در موقع عرضه كاال يا ارايه خدمات در داخل 
محدوده صرف نظر از محل اقامت خريدار تكليفي در 
خصوص مطالبه و وصول ماليات و عوارض نخواهند 
داشت. اگر مبالغي )ماليات ارزش افزوده( از خريداران 
كاال و خدمات وصول شده باشد، فروشندگان مكلف 
به ع��ودت ماليات ارزش اف��زوده و عوارض دريافتي 
به خريداران هس��تند. بر اين اساس اشخاص مقيم 
مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي كه به عرضه كاال 
و ارايه خدمات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده 
فعاليت مي نمايند به عنوان مودي مشمول ثبت نام 
شناخته نمي شوند. همچنين در متن مكاتبه ابراهيم 
بيگي مديركل دفتر فني و اعتراضات موديان مالياتي 
آمده است، در صورت پرداخت ماليات و عوارض هنگام 
خريد كاالهاي مشمول از فعاالن خارج از منطقه، مبالغ 
)ماليات و عوارض پرداختي( قابل استرداد نبوده و فقط 
جزو هزينه هاي قاب��ل قبول برابر قانون ماليات هاي 

مستقيم تلقي خواهد شد.

سرنوشت اليحه ماليات بر 
عايدي سرمايه

فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگو 
با خانه ملت درباره سرنوشت اليحه ماليات بر عايدي 
سرمايه، گفت: در حال حاضر اين اليحه در قالب اصالح 
قانون ماليات  مستقيم در وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در حال نهايي شدن است. وزير اقتصاد افزود: پس از 
اينكه اصالح قانون ماليات مستقيم در وزارت اقتصاد 
نهايي شود، به دولت ارسال شده و پس از بررسي به 

مجلس تقديم مي شود.

اخبار  كالن



اخبار

حمايت از توليد با سياست انبساط پولي بهتر تحقق مي يابد يا فروش اوراق در بازار باز 

اولويت حمايت از توليد و كاهش معوقات بانكي 
گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري| 

بسياري از كارشناس��ان اقتصادي و بانكي معتقدند كه 
در ش��رايط كنوني، نظام بانكي، فعاليت هاي اقتصادي و 
توليدي، و تصميم گيري هاي كالن اقتصاد بايد به صورت 
مكمل يكديگر عمل كنند و حمايت چند جانبه از يكديگر 
داشته باش��ند تا امكان بهبود ش��اخص هاي اقتصادي، 
رونق توليد، بهبود رش��د اقتصادي و رفع مايحتاج مردم 
و همچنين افزايش منابع بانك ها ميس��ر شود. تا شرايط 
به گون��ه اي بهبود يابد تا منابع بانك ها افزايش يافته و در 
اختيار توليد باشد، براين اساس بايد به رونق كسب وكار 
و بهبود فضاي فعاليت اقتصادي توجه ش��ود تا از طريق 
بازگشت منابع و تسهيالت بانكي از واحدهاي اقتصادي به 
بانك ها، كاهش مطالبات معوق و بهبود عملكرد بانك ها، 
بتوان زمينه تجهيز منابع بيشتر بانك ها براي كمك به رونق 

توليد را فراهم كرد.
به گزارش »تعادل«، در حال حاضر رقم مطالبات معوق، 
سررسيد گذشته و مشكوك الوصول، خريد دين، اموال 
معامالت در خ��رداد ماه 98 مع��ادل 163 هزار ميليارد 
تومان اعالم شده كه 109 هزار ميليارد تومان آن متعلق 
به بانك هاي خصوصي و خصوصي شده، 33 هزار ميليارد 
تومان آن متعلق به بانك هاي تخصصي و 21 هزار ميليارد 
تومان آن متعلق به بانك هاي تجاري دولتي است. اين ارقام 
در مقايسه با مانده تسهيالت بانكي 1333 هزار ميليارد 
توماني كه مطالبات معوق معادل 12.3 درصد آن است، 
نشان دهنده رسيدگي وتوجه ضروري به كاهش مطالبات، 
تهاتر با بدهي دولت به بانك ها و اضافه برداشت بانك ها از 
بانك مركزي اس��ت.  در عين حال روند س��ال هاي اخير 
نشان مي دهد كه با وجود تاكيد بر كاهش مطالبات معوق، 
شرايط و مشكالت ساختاري، نامناسب بودن وثايق بانكي 
و... باعث شده كه به تدريج بر حجم مطالبات معوق افزوده 
شود و لذا تاكيد بر اين موضوع نبايد باعث رشد تسهيالت 
بانكي و سياست انبساطي در حمايت از توليد باشد. زيرا 
رشد مطالبات معوق حاصل شرايط عمومي اقتصاد و فضاي 
كسب وكار است و كاهش تسهيالت دهي بانك ها به توليد، 
باعث كاهش مطالبات معوق نمي شود و فعاالن اقتصادي 
و توليد كنندگان، فضاي كسب وكار و بانك ها همگي متاثر 
از رشد هزينه هاي توليد و رش��د نرخ ارز و تورم بوده اند و 
نمي توان براي حمايت يك بخ��ش، بخش هاي ديگر را 
ناديده گرفت و لذا بايد در اين شرايط براي مقابله با رشد 
منفي 5- درصدي اقتصاد، حمايت منابع بانكي از توليد يا 

فروش اوراق در بازار باز را تقويت كرد. 
برخي كارشناسان معتقدند كه اين چرخه حمايتي بايد با 
افزايش منابع بانك مركزي، بازار بين بانكي و رشد منابع 
بانك ها و در نتيجه افزايش تسهيالت بانكي شروع شود 
تا با رشد توليد، اقساط بانكي به بانك ها بازگردد و زمينه 
پرداخت وام بانكي به ساير بنگاه ها را فراهم سازد. اما اين 
سياست انبساطي نيازمند رشد پايه پولي يا فروش اوراق 
مشاركت در بازار باز اس��ت تا بتوان منابع بيشتري را در 

اختيار بانك ها و بنگاه هاي اقتصادي قرار داد. عده اي ديگر 
از صاحب نظ��ران معتقدند كه رش��د بدهي هاي دولت، 
مطالبات معوق و بدهي بخش خصوصي و دولت به بانك ها 
بيش از اندازه رشد كرده و س��ود آوري بانك ها را كاهش 
داده و بيش از اين نبايد انتظار پرداخت تسهيالت بيشتر 
از ناحيه بانك ها و رشد پايه پولي و نقدينگي را داشت. لذا 
بهتر است كه در ساختار كنوني بازار پول، زمينه كاهش 
مطالبات معوق فراهم شود و بنگاه هاي اقتصادي تعهدات و 
اقساط خود را پرداخت كنند تا از اين طريق، بانك ها بتوانند 
مطالبات معوق را كاهش داده و منابع بيشتري را به توليد 
ارايه دهند.  اما از آنجا كه در سال هاي اخير هزينه هاي توليد 
چند برابر شده و امكان پرداخت اقساط بانكي و مطالبات 
معوق و همچنين پرداخت بدهي هاي دولت فراهم نيست 
و فضاي كسب وكار امكان رونق توليد و رشد اقتصادي را 
نمي دهد، لذا چاره كار آن است كه در كنار رشد نرخ تورم، 
نرخ ارز و چند برابر شدن هزينه هاي توليد، از سياست هاي 
حمايت��ي دولت و بانك مركزي اس��تفاده ش��ود و نوعي 
سياست انبساطي از جهت رشد پايه پولي و تزريق منابع به 
بانك ها و توليد و همچنين انتشار اوراق مشاركت توليد در 
بازار باز فراهم شود تا نقدينگي سرگردان موجود در بازار 
ارز، طال و سكه، مسكن، خودرو و سهام را به سمت اوراق 
مشاركت فراهم سازد.  به عقيده برخي كارشناسان، به جاي 
پرداخت سود سپرده 15 تا 20 درصدي بانك ها كه بيش از 

250 هزار ميليارد تومان هزينه ساالنه روي دست بانك ها 
گذاشته است، بهتر است اين هزينه سنگين پرداخت سود 
سپرده، به بخش اوراق مشاركت صنعتي و توليدي در بازار 
باز هدايت شود و دولت و بانك ها و بنگاه هاي توليدي، اين 
سود اوراق مشاركت و بازار باز را براي حمايت مستقيم از 

صنعت، طرح هاي عمراني و توليدي هزينه كنند. 
به خصوص از آن جهت كه برخي صنايع صادراتي و توليدي 
و غذايي، در دو سال اخير با سه برابر شدن سود، درآمد و 
صادرات خود مواجه شده اند، اين اوراق مشاركت مي تواند 
در بخش هاي س��ود ده و داراي ارزش اف��زوده صادراتي 
 و توليدي به كارگرفته ش��ود تا هم سود اوراق مشاركت 
سپرده گذاران و خريداران اوراق را تضمين كند و هم فشار 
كمتري را به بانك ها براي پرداخت سود سپرده وارد كند. 
اما در عين حال برخي فعاالن اقتصادي نيز معتقدند كه 
بايد از هر دو سياس��ت همزمان استفاده شود و در برخي 
موارد از سياست بازار باز و اوراق مشاركت توليد استفاده 
ش��ود و در برخ��ي بخش هاي اقتصادي نيز از سياس��ت 
هميشگي افزايش تس��هيالت بانكي و تامين سرمايه در 
گردش استفاده شود تا سريعتر به نتيجه برسد. زيرا برخي 
بنگاه هاي توليدي امكان دسترسي به اوراق مشاركت و 
بازار باز را ندارند و قادر به اس��تفاده از اين روش نيستند. 
لذا چاره اي جز رشد پايه پولي و سياست انبساطي پولي 
در اين شرايط نيست و در ش��رايطي كه دولت و بانك ها 

به منابع بيشتر دسترسي ندارند و دولت با كسري منابع 
درآمدي و بودجه و كاهش فروش نفت مواجه است و در 
عين حال امكان رشد درآمد مالياتي نيز فراهم نيست، لذا 
بايد ضمن پذيرش اثر تورم و چند برابر شدن هزينه توليد 
و چند برابر ش��دن نرخ ارز، امكان رشد تسهيالت بانكي 
نيز فراهم شود و در اين ش��رايط بايد رونق توليد بيش از 
كنترل مطالبات معوق بانك ها مورد نظر باش��د.  در اين 
زمينه، رييس كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي در 
گفت وگو با ايِبنا گفت: اگر دولت عزم خود را براي كمك به 
واحدهاي توليدي جزم كند بطور حتم با كاهش معوقات 
بانكي چرخش منابع مالي در اقتصاد نيز با سرعت بيشتري 
صورت مي گيرد. حميدرضا فوالدگر با انتقاد از حجم باالي 
معوقات بانكي و مشكالتي كه ايجاد كرده است، گفت: رونق 
توليد يكي از مهم ترين اقداماتي است كه مي تواند به كاهش 
حجم معوقات بانكي كمك كند.نماينده مردم اصفهان در 
مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه با شرايط فعلي اقتصاد 
حجم معوقات بانكي افزايش يافته است، افزود: اگر دولت 
عزم خود را براي كمك به واحدهاي توليدي جزم كند بطور 
حتم با كاهش معوقات بانكي چرخش منابع مالي در اقتصاد 

نيز با سرعت بيشتري صورت مي گيرد.
وي با تاكيد بر ضرورت دسته بندي معوقات بانكي، تصريح 
كرد: بايد معوقات از حيث جاري يا غير جاري و روش هاي 
تامين آنها دسته بندي شوند تا طبق اولويت ها وصول آنها 

در دستور كار قرار بگيرد.فوالدگر با بيان اينكه بسياري از 
معوقات بانكي طبق قانون رفع موانع توليد اجازه استمهال 
دارند، گفت: طبق قوانين موجود دولت بايد با بخش��ش 

جرايم برخي وام ها زمينه تصويه آنها را فراهم كند.
اين نماينده مردم در مجلس ده��م، با تاكيد بر اينكه در 
خصوص تصويه برخ��ي وام هاي معوق خأل قانوني وجود 
دارد، افزود: در اي��ن رابطه مجلس آماده اصالح قوانين يا 

وضع قوانين جديد براي كمك به شبكه بانكي است.
وي ادامه داد: بانك مركزي بايد ليستي از معوقات بانكي 
با توجه ب��ه اولويت ها تهيه ك��رده و در ص��ورت لزوم بر 
همكاري مجلس در خصوص تعيين تكليف آنها حساب 
كند. رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي يادآور 
شد: بايد شرايطي فراهم شود كه اخذ تسهيالت جديد از 
سوي واحدهاي توليدي منوط به تصويه وام قبلي باشد 
 كه براي اين مهم بانك مركزي بايد ليستي از واحدهاي 

خوش حساب و بد حساب تهيه كند.

   مثلث بانكي بهبود وضعيت اقتصادي
همچنين سيدكاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس، استقالل بانك مركزي، افزايش سرمايه بانك ها 
و كاهش معوقات را مثلث بهبود وضعيت اقتصادي كشور 
خواند.وي با تاكيد ب��ر اينكه مجلس منعي براي افزايش 
س��رمايه بانك ها ندارد، گفت: با افزايش سرمايه بانك ها 
دست آنها براي تسهيالت دهي باز تر مي شود.نماينده مردم 
صومعه سرا با بيان اينكه در بودجه سال 9۷ مصوبه اي براي 
افزايش سرمايه بانك ها داشته ايم، افزود: چنين مصوبه اي 
براي برخي بانك ها در بودجه 98 نيز مصوب شد از اين رو 
بانك ها طبق قانون مجاز به افزايش سرمايه هستند.وي با 
تاكيد بر اينكه سيستم پولي كشور با معوقات بانكي امكان 
تسهيالت دهي مناس��ب را ندارد، تصريح كرد: با تسويه 
بدهي هاي معوق به ش��بكه بانك��ي و همچنين افزايش 
س��رمايه در اين حوزه بطور حتم تسهيالت دهي بدون 
وقفه انجام خواهد شد. دلخوش با بيان اينكه بانك ها بايد 
به سمت كاهش معوقات با روش هاي نوين حركت كنند، 
گفت: تالش براي بازگرداندن معوقات به ش��بكه بانكي 
مي تواند جريان نقدينگي در جامعه را احيا كند از اين رو 

دولت بايد در اين حوزه كمك حال بانك مركزي باشد.
وي ادامه داد: منابع مالي بانك ها بايد در چرخه اقتصاد در 
حركت باشد، امروز نه تنها اين منابع در حركت نيست بلكه 
همين معوقات باعث شده كه خود سيستم بانكي هم دچار 
آسيب شود كه اين موضوع روند تسهيالت دهي و كمك به 

توليد را نيز مختل كرده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، با تاكيد 
بر اينكه تالش دولت براي استقالل بانك مركزي مي تواند 
ثمره مستقيمي در رش��د اقتصادي داشته باشد، افزود: 
اينكه ش��بكه بانكي در تصميم گيري ها بتواند به صورت 
مستقل باش��د بطور حتم بسياري از چالش هاي فعلي را 

از بين مي برد.
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 صنعت بانكداري
چه قدر سود دارد؟

در س��ال 2018 صنع��ت بانك��داري در جه��ان 
1.3تريليون دالر سودآوري خالص داشته است. به 
گزارش ويژوال كپيتاليست، شكي نيست كه خدمات 
مال��ي در هر نقط��ه اي از جهان جز س��ودآورترين 
صنايع هستند تا جايي كه اقتصاد برخي كشورها 
كامال مبتني به بانكداري اس��ت. بطور متوس��ط 
5.1درص��د كل توليد ناخالص داخل��ي جهاني را 
صنعت بانكداري تشكيل مي دهد. 30 بانك بزرگ 
جهان در س��ال 2019 ارزشي معادل 3.5 تريليون 
دالر داشته اند كه در اين بين، 36 درصد اين بانك ها 
در امريكا مستقر هستند و پس از اين كشور، چين 
با 25درصد و استراليا و كانادا مجموعا با 16 درصد 
قرار دارند. انگليس با 6 درصد و اتحاديه اروپا و ژاپن 
با 2درصد ديگر مناطقي هستند كه ميزبان بانك هاي 
بزرگ جهان هستند. در حال حاضر بانك »جي پي 
مورگان« با دارايي هايي به ارزش ۷.۴ تريليون دالر، 
با ارزش ترين بانك در امريكا محس��وب مي شود و 
پس از اين بانك نيز بانك اف امريكا، سيتي گروپ، 
ولز فارگو و گلد من ساكس قرار دارند.تا پايان سال 
2018، بانك ه��اي امريكاي��ي ۴03 ميليارد دالر 
سودآوري خالص داشته اند كه اين رقم براي چين 
333 ميليارد دالر و براي اتحاديه اروپا 198ميليارد 
دالر بوده است.در بين كشورهاي جهان، سنگاپور 
بيش��ترين وابس��تگي را به صنعت بانكداري دارد؛ 
به گونه اي ك��ه 13.1 درصد اقتصاد اين كش��ور را 
 بانكداري تش��كيل مي دهد. اين رق��م براي چين
6.6 درصد، امريكا 5.۴ درصد و كانادا 6.5 درصد است. 
 در بين ديگر كش��ورهاي جهان، صنعت بانكداري
6.8 درص��د اقتص��اد انگلي��س، چه��ار درص��د 
اقتص��اد فرانس��ه، 6.6 درصد اقتصاد س��وييس، 
3.8 درص��د اقتصاد آلم��ان، ۴.3 درص��د اقتصاد 
س��وئد، ۷.1 درصد اقتصاد اس��تراليا و 5.1 درصد 
اقتص��اد روس��يه را تش��كيل مي ده��د.در بي��ن 
 كش��ورهاي نوظهور نيز 2.5 درص��د اقتصاد هند، 
2.۴ درصد اقتصاد عربس��تان، چهار درصد اقتصاد 
امارات، ۴.5 درصد اقتصاد تركيه و ۷.5 درصد اقتصاد 

آفريقاي جنوبي مبتني بر صنعت بانكداري است.

سايه سنگين ماليات بر 
ارزش افزوده بر صنعت بيمه

نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي معتقدند: 
صنعت بيمه بايد همانند بان��ك و بورس از ماليات 
بر ارزش افزوده معاف شود و چنانچه اخذ اين نوع از 
ماليات حذف نشود، توسعه صنعت بيمه با چالش 
روبرو خواهد ش��د. هدف از دريافت ماليات، تامين 
بخشي از درآمدهاي حاكميتي دولت و همچنين 
حمايت از توليد به شمار مي رود. در واقع دولت قرار 
است از طريق س��ازوكار ماليات و ماليات بر ارزش 
افزوده از بخش توليد حمايت كرده و جلوي مصرف 
گرايي را بگيرد. اما به نظر كارشناسان، اخذ برخي 
ماليات ها به ويژه ماليات بر ارزش افزوده از شماري 
از بخش ه��اي اقتصادي مانند صنعت بيمه نه تنها 
نتوانسته هدف رشد اقتصادي و حمايت از توليد را 

محقق كند، بلكه مانع رشد نيز شده است.
بر اساس قانون، خدمات بيمه اي مشمول ماليات بر 
ارزش افزوده مي شوند كه البته به تازگي طرحي در 
دست بررس��ي قرار گرفته كه بر اساس آن، قوانين 
موجود اصالح شده و ماليات ارزش افزوده صنعت 
بيمه حذف مي شود.كارشناسان گفته اند: ماليات بر 
ارزش افزوده، تاثيري منفي بر صنعت بيمه گذاشته 
و مانع توسعه آن مي شود.بررسي ها نشان مي دهد، 
باالرفتن هزينه در بخش ه��اي مختلف اقتصادي 
و تولي��دي و به تبع آن افزاي��ش قيمت ها در بازار و 
جلوگيري از سرمايه گذاري و رونق توليدي از جمله 
پيامدهاي منفي اخذ نادرست عوارض و ماليات بر 
ارزش افزوده به ش��مار مي رود. غالمرضا سليماني 
ريي��س كل بيمه مركزي گف��ت: مخالف دريافت 
عوارض از صنعت بيمه هس��تم و بايد تالش شود تا 
جلوي اين موضوع گرفته شود.متخصصان صنعت 
بيمه براي��ن اعتقادند كه از اه��داف اخذ عوارض و 
ماليات از خدمات و كاالها در دنيا اين است كه هزينه 
تمام ش��ده آن كاال و خدمات افزايش يافته و تقاضا 
براي مصرف آن كاهش يابد؛ اين در حالي است كه 
بايد تالش كرد صنعت بيمه به علت مزايايي كه دارد 
توسعه پيدا كند، بنابراين اخذ انواع عوارض و ماليات 

از خدمات بيمه اي، كار سنجيده اي نيست.

ارزش افزوده اقتصادي بانك ها
نظريه مالي نوين به جاي حداكثرسازي سود به 

دنبال حداكثر كردن ارزش است.
نظري��ه مال��ي نوين به ج��اي حداكثرس��ازي 
س��ود به دنب��ال حداكث��ر كردن ارزش اس��ت. 
در اين راس��تا، يك��ي از مهم تري��ن معيارهاي 
 نس��بتا جديد مال��ي، ارزش اف��زوده اقتصادي 
)Economic Value Added(اس��ت كه 
مي تواند بازده بانك را با دقت بيش��تري نسبت 
به ديگر معيارها تش��ريح كند. در ارزش افزوده 
اقتص��ادي )EVA( هزينه فرصت هاي صاحبان 
سهام منظور شده است و مي تواند به عنوان مبنايي 
براي تعيين هدف و ارزش، س��رمايه گذاري در 
پروژه ها و طرح ها، ارزيابي عملكرد، تعيين سرمايه 
فكري بانك، تعيين ميزان پ��اداش و غيره مورد 

استفاده قرار گيرد.
ارزش اف��زوده اقتص��ادي در واقع برآورد س��ود 
اقتص��ادي واقعي يك بانك در يك س��ال بوده و 
بيانگر باقيمانده سود پس از كسر هزينه سرمايه 
اس��ت، بنابراين معياري است كه هزينه فرصت 
همه منابع به كار گرفته ش��ده در بانك را مدنظر 
ق��رار مي دهد. ارزش اف��زوده اقتصادي معياري 
براي اندازه گيري توانايي مديريت جهت افزايش 
عملكرد و ارزش افزوده اس��ت. بايد توجه داشت 
كه EVA مي تواند هم ب��راي كل بانك و هم در 

بخش هاي مختلف يك بانك به كار رود.

هشدار به خريداران طال و سكه در فضاي مجازي
نرخ طال و سكه بعد از دهه محرم كاهش يافت

گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري| 
قيمت طال و س��كه و ارز روز پنج ش��نبه 21 ش��هريور 
98 نسبت به روزهاي قبل همان روند با ثبات را حفظ 
كرده است. صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت ارز 
را اندكي افزايش دادندو خري��د دالر را 11 هزار و ۴00 
توم��ان و قيمت فروش آن 11 هزار و 500 تومان اعالم 
كردند. همچنين اين صرافي ها هر يورو را به قيمت 12 
هزار و 650 تومان مي خرن��د و 12 هزار و ۷50 تومان 
مي فروشند. به گزارش »تعادل«، در بازار آزاد و معامالت 
نقدي نيز ن��رخ دالر به 11۴20 توم��ان كاهش يافت. 
سامانه سنا نيز ميانگين نرخ ارز در روز چهار شنبه 20 
شهريور 98 را براي دالر 11398، يورو 1282۴، درهم 
31۷0، يوآن 1699، پوند 1۴262 و لير تركيه 212۷ 
تومان اعالم كرد. نرخ ميانگين حواله ارزي در بازار نيما 
نيز براي دالر 10953، يورو 12001، درهم 323 و يوآن 
1509 تومان اعالم شد. در بازار طال نيز آخرين قيمت 

هر اونس طالي جهاني به 1506 دالر رسيده و با اعالم 
ه��ر دالر 11۴20 تومان در بازار آزاد و معامالت نقدي، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به چهار ميليون 
و 80 هزار تومان رس��يده و هر گرم طالي 18 عيار نيز 
۴10 هزار تومان قيمت دارد سكه طرح قديم با قيمتي 
معادل چهار ميليون و 20هزار تومان داد و ستد مي شود. 
اين در حالي است كه قيمت نيم سكه دو ميليون و 90 
هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 290 هزار تومان و 

سكه گرمي 900 هزار تومان معامله شد. 

 نرخ به شاخص ها نزديك شود
 از س��وي ديگر، مهدي مفتح عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات با بيان اينكه، سياست هاي اقتصادي 
بانك مركزي موجب آرامش بازار ارز شد، گفت: بايد نرخ  
ارز به قيمت واقعي و منطبق بر شاخص هاي اقتصادي 
نزديك شود.محمدمهدي مفتح، عضو كميسيون برنامه، 

بودجه و محاسابات مجلس شوراي اسالمي، درباره ثبات 
در بازار ارز، گفت: نرخ ارز هنوز باالتر از قيمتي است كه 
شاخص هاي اقتصادي مانند تورم و... تعيين مي كنند.

نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه در حال حاض��ر تالطم هاي بازار ارز كاهش 
پيدا كرده است، افزود: سياست هاي كلي كشور، قدرت 
دفاعي و نظامي، روحيه باال و اعتماد مردم و سياست هاي 
اقتصادي بانك مركزي موجب تزريق آرامش به بازار ارز 
ش��د. بايد با اتخاذ روش هاي ويژه و تداوم به كارگيري 
سياست هاي مذكور، نرخ  ارز به قيمت واقعي و منطبق 
بر شاخص هاي اقتصادي نزديك شود.اين نماينده مردم 
در مجلس دهم در گفت وگو با خانه ملت با بيان اينكه 
نرخ دالر و يورو ش��اخص مهمي در تعيين قيمت هاي 
بازار است، ادامه داد: نرخ ارز بر سطح عمومي قيمت ها 
در روستاها و معيشت تمامي دهك ها موثر است.هرچه 
نرخ دالر و يورو كاهش پيدا كند، سطح عمومي قيمت ها 

 نيز كم ش��ده، در نتيجه زندگي مردم بهتر مي ش��ود. 
از سوي ديگر، رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با بيان 
اينكه معامالت طال و سكه در فضاي مجازي فاقد مجوز 
است، گفت: امكان رسيدگي به تخلفات رخ داده در اين 
بخش وجود ندارد.»ابراهيم محمدولي« در گفت وگو با 
ايرنا درباره فروش طال و سكه در فضاي مجازي، افزود: 
نامه نگاري هايي گسترده  با نهادهاي ذيربط انجام داده 
و اعالم كرديم كه به داليل فني هنوز زيرس��اخت ها و 
بستر خريد و فروش طال در فضاي مجازي فراهم نيست.

رييس اتحاديه طال و جواهر تهران خاطرنش��ان كرد: 
فضاي مجازي داراي مزيت هاي فراواني براي مبادالت 
اقتصادي است اما شرايط مناسبي براي معامالت طال در 
آن، آماده نشده است زيرا خريد و فروش طال و مصنوعات 
طال به الزامات خاصي نياز دارد. محمدولي اضافه كرد: 
خريداران طال تمايل دارند كه از نزديك مصنوعات طال 
را مش��اهده و آن را امتحان كنند، اما در فضاي مجازي 
اين امكان وجود ندارد. وي تصريح كرد: در حال حاضر 
معامالت طال و س��كه در فضاي مج��ازي از طرف نهاد 
خاصي رصد نمي ش��ود، بنابراين امكان رس��يدگي به 
تخلفات وجود ندارد. رييس اتحاديه طال و جواهر تهران 
ادامه داد: مسائلي مانند عيار طال، وزن و نحوه تحويل در 

دادوستد اينترنتي و مجازي طال و سكه مطرح بوده كه 
سازوكاري براي آنها شكل نگرفته است.محمدولي به 
برخي تخلفات رخ داده در اين بخش اشاره كرد و اظهار 
داش��ت: در برخي پرونده ها، افرادي در فضاي مجازي 
اقدام به كالهبرداري تحت عنوان فروش طال و س��كه 
كرده اند. وي گفت: هشدارهايي كه اتحاديه طال براي 
خريد و فروش طال و سكه در فضاي مجازي داده، توسط 
برخي مردم مورد بي توجهي قرار گرفته و جالب اين است 
كه پس از بروز مش��كل، افراد خسارت ديده به اتحاديه 
طال اعتراض مي كنند در حالي كه ما نسبت به اين نوع 
معامالت هشدارهاي الزم را داده ايم. رييس اتحاديه طال 
و جواهر تهران افزود: تاكنون به 2 هزار و 900 واحد طال 
فروش در شهر تهران پروانه كار صادر شده و يك هزار و 
500 پرونده نيز در مرحله رسيدگي قرار دارد، اما تاكنون 
هيچ مج��وزي براي معامالت ط��ال در فضاي مجازي 
صادر نشده است. از شناخته شده ترين و معروف ترين 
كالهبرداري ها در فضاي مجازي و اينترنت در بازار طال، 
پرونده معروف به »س��كه ثامن« بود.در پرونده »سكه 
ثامن« از هزاران نفر به اسم معامالت سكه و طالي آبشده 
كالهبرداري شد. ارزش كالهبرداري صورت گرفته در 

اين پرونده تا 15 هزار ميليارد تومان نيز برآورد شد.

افزايش ۲۵ درصدي بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي
بدهي بخش دولتي به ش��بكه بانكي در خرداد 98 به 
3۴۷ هزار ميليارد تومان رس��يد كه نس��بت به مدت 
مشابه پارسال 25.۷ درصد رشد داشته، اما ميزان بدهي 
شركت ها و موسسه هاي دولتي ۷.۴ درصد كاهش يافته 
است.بدهي بخش دولتي به نظام بانكي به دليل ساختار 
بودجه و كسري هاي مكرر شركت هاي دولتي همواره 
روندي افزايشي بوده است.بر اساس بررسي هاي آماري 
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران، ميزان بدهي 
بخش دولتي به ش��بكه بانكي در دوره زماني يكساله 
)خرداد 9۷ تا خرداد 98( حدود ۷1 هزار ميليارد تومان 

رشد كرده است.
بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در خرداد 9۷ حدود 
2۷6 هزار ميليارد تومان و در اس��فند 9۷ معادل 332 
هزار ميليارد تومان بوده است.بدهي بخش دولتي به 
نظام بانكي در اس��فند 96 مع��ادل 229 هزار ميليارد 

تومان شده بود.

   جزييات بدهي دولت 
و شركت هاي دولتي به بانك ها

بر اساس آمار بانك مركزي، از مجموع بدهي 3۴۷ هزار 
ميليارد تومان بخش دولتي به نظام بانكي، حدود 318 
هزار ميليارد تومان به دولت و 29 هزار ميليارد تومان 
به شركت ها و موسسات دولتي اختصاص داشته است.

بدهي دولت به ش��بكه بانكي در خرداد 98 نسبت به 

مدت مشابه پارس��ال 29.9 درصد و نسبت به اسفند 
9۷ حدود ۴.۷ درصد افزايش داش��ته است.دولت در 
خرداد 9۷ حدود 2۴5 هزار ميليارد تومان و در اسفند 
9۷ معادل 30۴ هزار ميليارد تومان به بانك ها بدهي 
داشت.حجم بدهي ش��ركت ها و موسسه هاي دولتي 
نيز در خرداد امسال به 29 هزار ميليارد تومان رسيد، 
در حالي كه ميزان بدهي اين شركت ها در خرداد 9۷ 
حدود 31 هزار ميليارد تومان بوده كه نش��ان دهنده 
كاهش ۷.۴ درصدي است.اما ميزان بدهي شركت هاي 
دولتي به بانك ها در مقايس��ه با اسفند 9۷ حدود 2.3 
درصد باال رفته است. بدهي اين شركت ها در اسفند 9۷ 

به 28 هزار ميليارد تومان رسيده بود.

   رشد ۲۲ درصدي بدهي بخش غيردولتي
بدهي بخش غيردولتي به ش��بكه بانك��ي در خرداد 
98 به يك هزار و 3۴۷ هزار ميليارد تومان رس��يد كه 
نسبت به مدت مشابه پارس��ال 21.9 درصد و نسبت 
به اس��فند 9۷ حدود 2.۷ درصد باال رفته است.حجم 
بدهي بخش غيردولتي به نظ��ام بانكي در خرداد 9۷ 
حدود يك هزار و 105 هزار ميليارد تومان، اسفند 9۷ 
معادل يك هزار و 312 هزار ميليارد تومان و اسفند 96 
حدود يك هزار و 91 هزار ميليارد تومان بوده اس��ت.

تسهيالت مش��اركت مدني در خرداد امسال با ۴0۷ 
هزار ميليارد تومان، 30.5 درصد از مجموع تسهيالت 

بانك ها و موسس��ه هاي اعتباري را به خود اختصاص 
دادند، تسهيالت قرض الحس��نه نيز در رده سوم قرار 
گرفت.ميزان پرداخت انواع تسهيالت توسط بانك ها و 
موسسه هاي اعتباري امسال نيز روندي افزايشي داشته 
بطوري كه بررسي ها نشان دهنده رشد دسته جمعي 
انواع تسهيالت بانكي است.نگاهي به آمار بانك مركزي 
مش��خص مي كند، بانك ها و موسسه هاي اعتباري تا 
پايان خرداد 98 ح��دود يك هزار و 333 هزار ميليارد 
تومان انوع تس��هيالت قرض الحسنه، مضاربه، سلف، 
مش��اركت مدني، جعاله و... به متقاضيان اعطا كردند 
كه نس��بت به اس��فند 9۷ حدود 2.6 درصد افزايش 
يافت.تسهيالت قرض الحسنه اعطايي توسط بانك ها 
و موسس��ه هاي اعتباري در خرداد امسال به 83 هزار 
ميليارد تومان رسيد كه نس��بت به اسفند 9۷ حدود 
6 درصد رشد داشته است. در اسفند پارسال ۷8 هزار 

ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه اعطا شده بود.
در دوره مورد بررسي حدود 1۴.9 هزار ميليارد تومان 
تس��هيالت مضاربه توس��ط بانك ها و موسس��ه هاي 
اعتباري داده شد كه كاهش 8.5 درصدي را نسبت به 

اسفند 9۷ نشان مي دهد.
در اسفند 9۷ نيز 11.5 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
سلف واگذار شد كه با رشد حدود 10 درصدي به 12.۷ 
هزار ميليارد تومان در خرداد 98 افزايش يافت.ميزان 
تسهيالت مشاركت مدني خردادماه امسال نيز ۴0۷ 

هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به اسفند 9۷ تغييري 
نداشته است.

بررسي ميزان تسهيالت اعطايي در خرداد 98 نشان 
مي دهد كه مشاركت مدني و فروش اقساطي در صدر 
تسهيالت بانك ها و موسسه هاي اعتباري قرار داشته اند.

در خرداد امسال تسهيالت مشاركت مدني با ۴0۷ هزار 
ميليارد تومان 30.5 درصد از مجموع تسهيالت را به 
خود اختصاص داده بودند.تسهيالت فروش اقساطي 
نيز با رقم 38۷ هزار ميليارد تومان معادل 29.1 درصد از 
مجموع تسهيالت را به خود اختصاص داده بودند.پس از 
آن، تسهيالت مرابحه با 11 درصد، قرض الحسنه با 6.2 
درصد و جعاله با ۴.۷ درصد قرار داشته اند.كمترين سهم 

در ميان انواع تسهيالت بانكي به تسهيالت استصناع با 
صفر درصد و سرمايه گذاري مستقيم با نيم درصد تعلق 
داشته است.كسب وكارهاي نوپا و تازه تاسيس گاهي 
اوقات براي توسعه كار خود نياز به دريافت كمك و وام 
دارند. يكي از راه هاي تزريق كمك به اين كسب و كارها 
مشاركت مدني است.قرارداد مشاركت مدني قراردادي 
است كه از طريق آن اشخاص حقيقي يا حقوقي سرمايه 
)مادي يا معنوي( خود را به صورت سهم الشركه نقدي 
يا غير نقدي تعيين كرده و به صورت مشاع و براي انجام 
كار معي��ن در زمينه فعاليت هاي تولي��دي، بازرگاني 
و خدماتي براي مدت مح��دود و به قصد انتفاع به كار 

مي گيرند.



اخبار بورس 5 بازار سرمايه

»تعادل« الزام جهت دهي نقدينگي در بورس را بررسي مي كند 

نسخه درمان بورسي با كمك ظرفيت سازي توليد
گروه بورس|سميرا ابراهيمي|

 بازار س��رمايه كارا و نظام مند يكي از علل تسهيل و 
تسريع در رشد اقتصادي به شمار مي آيد كه در كنار 
شرايط اقتصادي مناسب مي تواند زمينه جهت دهي 
مناسب منابع مالي به بنگاه هاي اقتصادي، پروژه ها 
و حتي دولت را فراهم آورد. به عبارت ديگر اين بازار 
موجب جريان منابع مال��ي از دارندگان منابع مازاد 
به سمت متقاضيان منابع مالي مي شود. اين موضوع 
مي تواند از طريق ابزارها، نهادها و بازارهاي مختلفي 
كه متناس��ب با نياز تأمين مال��ي متقاضيان منابع 

طراحي شده باشند تسريع و تسهيل شود. 
در س��ال هاي اخير، ش��اهد آن بوديم كه مسووالن و 
تصميم گيران بازار سرمايه، در بازه هاي زماني مختلف 
ب��ه راه ان��دازي ابزارهاي مختلف معامالت��ي در بازار 
پرداختند. از اين جمله مي توان به توسعه بازار بدهي 
در دولت دهم اشاره كنيم كه با ورود اسناد خزانه، وزنه 
اين بازار را س��نگين تر كرد. همچنين از اين دوران، 
ان��واع اوراق بدهي نظير اوراق منفعت، اوراق مرابحه، 
صكوك اجاره، س��لف هاي موازي نفتي و امثالهم نيز 
بيش از قبل منتش��ر ش��ده و به رون��د تامين مالي از 
طريق بازار سرمايه، سرعت بخشيدند. صندوق هاي 
س��رمايه گذاري مش��ترك كه با مديريت ريسك بر 
اس��اس ذائقه مخاطب��ان از درآمد ثابت ت��ا طال و در 
سهام مشغول به فعاليت هستند و همچنين صندوق 
پروژه ها كه البته راه درازي تا رس��يدن به سهم بازار 
متناس��ب پيش روي خود دارند نيز از ديگر ابزارهاي 
معامالتي هستند كه ورود آنها به بازار سرمايه باعث 
شده است در بس��تر زمان، شاهد افزايش ارزش بازار 
بورس باشيم. در همين رابطه، گفت وگويي با موسي 

احمدي، كارشناس بازار مالي انجام داديم. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه به »تع��ادل« گفت: 
واضح اس��ت كه تنها با وجود بازار س��رمايه عميق 
كه از ابزاره��اي متنوع و متعدد متناس��ب با ذائقه 
سرمايه گذاران و ناش��ران برخوردار باشد، مي توان 
شاهد رشد اقتصادي مناس��ب در سطح شركت ها، 
پروژه ه��ا و بنگاه هاي اقتصادي ب��ود. در اين ميان، 
س��رمايه گذاران ب��ه دنبال كس��ب بازده��ي مورد 
انتظ��ار خ��ود، منابع م��ورد ني��از را در زمينه هاي 
س��رمايه گذاري مش��تمل ب��ر ابزاره��اي بدهي و 

سرمايه اي سرمايه گذاري مي كنند. 
وي در ادامه افزود: هم اكنون رويكردهاي مختلفي 
در سرمايه گذاري حاكم اس��ت كه برخي بر اساس 
رونده��اي قيمتي )تكني��كال( و برخي بر اس��اس 
ويژگي هاي بنيادين س��هام )فاندامنتال( نسبت به 
س��رمايه گذاري اقدام مي كنند. تكيه بيش از حد و 
صرف به س��ود شركت ها باعث ش��ده در زمان هاي 
ورود نقدينگي زياد به بازار س��رمايه ش��اهد رش��د 
روزافزون پي بر  اي )P/E( شركت ها باشيم كه بعضًا 
اين ش��ركت ها از ويژگي هاي يك سهم بنيادين نيز 
برخوردار نيستند. اين بيم وجود دارد كه با چرخش 
احتمالي وضعيت بازار، سهم ها با كاهش قيمت هاي 
ش��ديد مواجه ش��وند كه اين موضوع در سهم هاي 

غيربنيادين شديدتر خواهد بود. 

   ادامه رشد بورس به ظرفيت سازي اقتصادي 
بستگي دارد

به گفته احمدي، در بازار س��رمايه كش��ور تا سه ماهه 
ابتدايي س��ال جاري، دليل عمده رشد قيمت سهام و 
ش��اخص بورس به نرخ برابري ارز مربوط مي شد اما با 
مديريت نوس��انات نرخ ارز و ركود بازارهاي موازي از 
جمله مسكن از يكس��و و روند رو به رشد نقدينگي در 
كشور و ادامه روند صعودي نرخ تورم از سوي ديگر شاهد 
تغييراتي در شرايط بازار در ماه هاي جاري بوده ايم كه به 
عنوان محرك هاي ادامه روند رو به رشد قيمت سهام 
شاخص بورس مطرح شده اند. قيمت هاي جهاني مواد 
خام و كاموديتي ه��ا در زمينه هاي قيمت محصوالت 
فلزي، فوالدي، سنگ آهن، محصوالت پتروشيمي و 
نفت در بازارهاي جهاني به دليل جنگ تجاري امريكا 

و چين در ماه هاي اخير روند نامناسبي را تجربه نكرده 
و احتمال دورنماي مناس��ب آن نيز كم است لذا لزوم 
ظرفيت س��ازي داخلي و توجه به بازارهاي منطقه اي 
مهم به نظر مي رسد. همچنين ريسك هاي اقتصادي و 
سياسي موجود و ادامه چالش هاي پيش روي ايران در 
تحريم هاي جهاني نيز از اهميت بااليي برخوردار است. 
در نهايت توانمندي توليد و فروش محصوالت شركت ها 
به عنوان عواملي است كه زمينه افزايش قيمت سهام در 

آينده را تعيين مي كند. 

   دغدغه تكراري افزايش سطح نقدينگي
اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: موضوع افزايش 
س��طح نقدينگي موجود در كش��ور به عنوان يكي از 
دغدغه هاي نظام مالي كشور مطرح است كه برنامه ريزي 

منظم و ايجاد س��ازوكار مناس��ب بهره گيري از آن در 
راس��تاي ارتقاي رشد اقتصادي كشور را بيش از پيش 
نمايان مي س��ازد. به نظر مي رس��د با توجه به شرايط 
تحريمي و كاهش فروش نفت كش��ور ش��اهد رش��د 
اقتصادي منفي كشور در سال آينده باشيم. اين موضوع 
از اين حيث جلب توجه مي كند كه وجود نقدينگي مازاد 
از يكسو و پروژه هاي نيمه تمام و ناتمام در كشور كه بالغ 
بر هفتاد هزار پروژه اعالم ش��ده است، اهميت جهت 
دهي صحيح مناب��ع موجود را از طريق تعبيه نهادها و 
سازوكارهاي مشخص بيش از پيش نمايان مي سازد. 

نكت��ه ديگر در بازار س��رمايه رش��د قيم��ت اكثريت 
شركت ها اعم از ش��ركت با ارزندگي باالو شركت هاي 
زيان ده و با س��ود پايين اس��ت، چراكه به دليل وجود 
شرايط تورمي ش��اهد افزايش س��رمايه شركت ها از 
مح��ل تجدي��د ارزياب��ي دارايي ه��ا هس��تيم كه به 
نوبه خ��ود موجب افزايش قيمت س��هام مي ش��ود. 
همچنين در مورد برخي س��هام در نظر گرفتن ارزش 
 جايگزيني ني��ز عامل بع��دي در افزاي��ش قيمت ها

 بوده است. 
وي افزود: افزايش س��طح نقدينگي وارد شده از سوي 
سرمايه گذاران حقيقي به بازار سرمايه در ماه هاي اوليه 
سال كه به دليل روندهاي رشد قيمت سهام و به مدد 
عرضه هاي اوليه و بهره گيري از بازده هاي سه ماهه اوليه 
سال حاصل شد و در سه ماهه دوم كاهش يافت بيانگر 
عدم پايداري منابع مالي سرمايه گذاران خرد در بازار 
سرمايه است كه عمدتا به صورت مستقيم و بدون سطح 
مناسب سواد مالي در بازار سرمايه سرمايه گذاري كرده 
و در برخي مواقع با زيان هاي بااليي مواجه مي ش��وند. 
اي��ن موضوع نيازمند ارتقاء س��طح س��واد مالي براي 
همه و جهت دهي غيرمستقيم سرمايه آنها به سمت 
بازار س��رمايه از طريق صندوق هاي س��رمايه گذاري 
و سبدگرداني و استفاده از مش��اوران سرمايه گذاري 
اس��ت. در غيراين صورت ش��اهد هيجان��ات رفتاري 
س��رمايه گذاران خرد در بازار سرمايه و خريد و فروش 
س��هام در غير از ارزش ذاتي آنها خواهيم بود كه روند 
افزايش قيمت سهام را تشديد مي كند. از اين رو پرهيز 
از رفتار هيجاني از سوي سرمايه گذاران جديدالورود و 
بهره گيري از مشورت هاي نهادهاي تخصصي مشورتي 

بيش از پيش توصيه مي شود.
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غيرحرفه اي ها  مستقيم
در بورس سرمايه گذاري نكنند

يك كارشناس اقتصادي معتقد است سرمايه گذاران 
غيرحرفه اي نبايد به صورت مستقيم وارد معامالت 
سهام ش��وند. به گفته وي اين افراد در شرايط فعلي 
يا منابع خود را در بانك س��پرده بگذارند يا به صورت 
غيرمستقيم در صندوق هاي سرمايه گذاري بورسي 
س��رمايه گذاري كنند.آلبرت بغزيان در گفت وگو با 
ايس��نا درباره فرصت هاي سرمايه گذاري پيش روي 
عامه مردم، اظهار كرد: در حال حاضر ريس��ك ورود 
به بازار ارز زياد اس��ت و از ديد من اتفاقا خروج از بازار 
ارز ريسكي ندارد.وي با اشاره به نوسانات نرخ دالر در 
ماه هاي گذشته گفت: بازار مسكن رشد خود را كرده 
است و توان خريد مردم در اين بخش كم است چرا كه 
وام مسكن هم پاسخ گوي قيمت ها نيست. از طرفي اگر 
وام مسكن را باال ببرند حقوق ها جواب گوي بازپرداخت 
وام نيست.اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به بازار 
ط��ال، بيان كرد: بازار طال وابس��ته به ارز و وضعيتش 
مشخص است. در نتيجه اين بازار هم جايگاه خوبي 
براي سرمايه گذاري نيست. بازار خودرو هم كه به ارز، 
سياست هاي تجاري، تعرفه ها و ممنوعيت ها ربط دارد.

بغزيان با بيان اينكه تنها فرصت هاي سرمايه گذاري 
در اين روزها بانك و بورس است، ادامه داد: در شرايط 
فعلي اگر كسي نخواهد پول خود را در بانك سپرده كند 
و فعال حرفه اي بورس باشد و در بازار سهام داد و ستد 
كند مي تواند سود خوبي ببرد اما به افراد غير حرفه اي 
توصيه مي كنم كه در اين بازار سرمايه گذاري نكنند.

وي در پاس��خ به اينكه نظرتان درباره سرمايه گذاري 
غير مس��تقيم در بورس با اس��تفاده از صندوق هاي 
سرمايه گذاري چيست، اظهار كرد: دليلي ندارد كه 
صندوق هاي سرمايه گذاري بورسي هميشه سود ده 
باشند ولي معموال اين صندوق ها بطور متوسط سودي 
نزديك به نرخ سود بانكي به مردم مي دهند.بغزيان به 
مردم توصيه كرد كه براي گزينه هاي سرمايه گذاري 
هيجاني عمل نكنند گفت: در شرايط فعلي به افرادي 
كه در بورس غير حرفه اي هستند توصيه مي كنم كه 
يا به سراغ بانك بروند يا صندوق هاي سرمايه گذاري و 
به صورت غيرمستقيم در بورس سرمايه گذاري كنند.

چشم انداز بازار سرمايه
در نيمه دوم سال ۹۸ 

يك كارش��ناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه حجم 
قابل توجه و تقاضاي موجود در بازار س��هام موجب 
رشد ش��اخص بورس و قيمت  سهام شركت ها شده 
است، گفت: در نيمه دوم امسال نيز بازار سهام كماكان 
پررونق خواهد بود.به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه 
)سنا( و به نقل از ايبنا، رضا خانلو با اشاره به اينكه بازار 
سرمايه اين روزها ادامه روندي را طي مي كند كه از 
چندي پيش آغاز شده و ادامه دار خواهد بود، گفت: 
يكي از داليل اصلي اين اتفاق، ركود سنگين حاكم بر 
ساير بازارها از جمله خودرو، مسكن، ارز و طال است 
كه موجب شده نقدينگي به بازار سهام براي كسب 
سود بيشتر روانه ش��ود.اين كارشناس بازار سرمايه 
افزود: البته هر چند ركود حاكم بر ساير بازارها يكي از 
عوامل اصلي رونق بورس است اما نبايد از ساير عوامل 
اثرگذار بر بازار سرمايه از جمله نوسانات قيمت هاي 
جهاني، افزايش و كاهش قيمت جهاني نفت، مناسبات 
سياسي و عواملي از اين دست نيز غافل شد، چرا كه 
اين مولفه ها نيز بسته به شرايط مختلف اثرات مثبت 
و منفي بر روي معامالت بازار سهام دارند.وي اضافه 
كرد: بررسي روند حركت شاخص و معامالت سهام 
شركت ها از ابتداي سال نشان مي دهد در اين مدت در 
برخي از روزها نيز كاهش شاخص بورس اتفاق افتاده 
است كه از آن بايد به عنوان اصالح و استراحت شاخص 

و قيمت ها ياد كرد.

گران ترين سهام
متعلق به كدام  شركت هاست؟

در ش��رايطي كه بازارهاي مال��ي تحت تاثير جنگ 
تجاري قرار گرفته اند، برخي نمادها توانسته اند ارزش 
باالي خود را حفظ كنند.در شرايطي كه ارزش پول بر 
اساس قدرت خريد در امريكا طي ۲۰ سال اخير تقريبا 
۴۰ درصد كاهش پيدا كرده است، ارزش بورس اين 
كشور )ش��اخص اس اند پي ۵۰۰( طي ۷۰ سال ۱۱ 
برابر شده است. در ادامه با گران ترين سهام هاي جهان 

آشنا مي شويد: 
 :Berkshire Hathaway ۱- بركشاير هاثاوي
اين ش��ركت كه وارن بافت، س��ومين فرد ثروتمند 
جهان مديري��ت آن را بر عه��ده دارد يك صندوق 
سرمايه گذاري اس��ت كه عالوه بر در اختيار داشتن 
چندين شركت مختلف، بخشي از سهام شركت هاي 
اپل، امريكن اكس��پرس، كوكا كوال و ولزفارگو را در 
اختيار دارد. ارزش هر سهم اين شركت در حال حاضر 

۲۹۶ هزار و ۹۲۲ دالر است.
 Lindt & Sprüngli ۲- ليند اوند اشپرونگلي
AG: اين گروه در س��ال ۱۸۵۴ ميالدي در ش��هر 
زوريخ س��وييس بنيان گذاري شد و در زمينه توليد 
شكالت فعاليت دارد. اين گروه با پيوستن برخي از 
شكالت سازهاي مشهور ديگر از اتريش و ايتاليا به خود 
اكنون بخش بزرگي از بازار اين محصول را در اختيار 
دارد. ارزش هر سهم اين شركت در حال حاضر ۸۰هزار 

فرانك )بيش از ۸۲ هزار دالر( است.
۳- نكست Next: يك شركت چند مليتي توليد 
لباس كه مقر اصلي آن در ش��هر اليكستر انگليس 
است. اين برند تنها در اروپا ۷۰۰ شعبه دارد. ارزش هر 
سهم اين شركت در حال حاضر ۵۷۶۶ پوند )بيش از 

۷۰۶۹ دالر( است.
۴- سي بورد كورپوريشن: يك گروه حمل و نقل 
دريايي كه مقر آن در كان��زاس امريكا قرار دارد. اين 
شركت بيش از ۲۳ هزار كارمند دارد. ارزش هر سهم 

اين شركت در حال حاضر ۳۹۶۳ دالر است.
NVR -5: يك شركت فعال در حوزه ساخت و ساز 
كه مقر آن در ويرجينيا امريكا است. ارزش هر سهم 

اين شركت در حال حاضر ۳۵۴۶.۲۳ دالر است.

مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار، 
برنامه های واحد متبوع خ��ود را برای بهبود فرآيند 
اجرای انواع افزايش سرمايه و انتشار اوراق جديد در 

بازار سرمايه تشريح کرد.
علی بيگ زاده درباره روند افزايش سرمايه ها از ابتدای 
سال تاکنون گفت: معموال افزايش سرمايه در ماه های 
اول س��ال از يک روند متعادل برخوردار است و آمار 
آن هر س��ه ماه يک بار روی سايت سازمان منعکس 
می شود. البته امسال تفاوت هايی نيز با سال گذشته 
داشته ايم و مهم ترين آن عدم تمديد بحث معافيت 
افزايش سرمايه از محل سود انباشته تا به امروز است.

وی افزايش س��رمايه از محل م��ازاد تجديد ارزيابی 
دارايی ها را مهمترين اتفاق امسال در بحث افزايش 
سرمايه خواند و درباره شرکت های مشمول اين نوع 
افزايش س��رمايه افزود: در قانون حداکثر استفاده از 
توان توليدی برای همه شرکت ها اين پتانسيل فراهم 
شده است که افزايش سرمايه از محل افزايش بهای 
ناشی از تجديد ارزيابی دارايی های اشخاص حقوقی 
موضوع حکم مقرر در تبصره )۱( ماده )۱۴۹( قانون 
ماليات های مستقيم عملی کنند، مشروط بر اينکه 
که ظرف مدت يک س��ال پس از تجدي��د ارزيابی به 
حساب س��رمايه افزوده ش��ده و اين امر فقط يک بار 
در هر پنج س��ال امکان پذير است .  افزايش سرمايه از 

محل مازاد سال گذشته بر اساس قانون بودجه سال 
۹۷ و صرفا برای شركت هاي مشمول ماده ۱۴۱ قانون 

تجارت عملی بود.
بيگ زاده از پيگيری اجرای اين قانون و درخواس��ت 
استعالم درباره آن از سازمان امور مالياتی در خصوص 
موارد ذکر شده در قانون خبر داد و خاطرنشان کرد: 
آخرين پيگيری ما حاکی از اين اس��ت که اصالحيه 
آيين نامه تبصره ي��ک ماده ۱۴۹ قانون ماليات های 
مستقيم در حال تهيه  است و چارچوب کار برای اين 
ماده قانونی مشخص شود. البته تفسير ما در سازمان 
بورس يک تفسير موسع است. برای اين که شرکت 
های بيشتری بتوانند از پتانس��يل اين ماده قانونی 
استفاده کنند. افزايش سرمايه از مازاد تجديد ارزيابی 

دارايی ها؛ راهکاری برای همه شرکت ها است.
مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار 
ميزان تاثيرگذاری اين نوع افزايش سرمايه را بر بازار 
س��رمايه دارای جوانب مختلف ارزيابی کرد و گفت: 
افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابی دارايی 
ها هرچند به خودی خود يک عمل حس��ابداری در 
ترازنامه شركت ها است و در صورت صرف نظر کردن 
از اثرات افزايش هزينه اس��تهالک، دارای اثر سود و 
زيان مستقيم نيس��ت، ولی قطعا بر اصالح ساختار 
شركت های مختلف تاثير خواهد داشت.وی افزود: 

در عين حال، دست مديران شركت ها را برای اجرای 
برنامه های اصالحی بازتر می کند چرا که ش��رکتی 
که افزايش س��رمايه از اين محل می دهد، ترازنامه 
به روزتری دارد. تامين مال��ی راحت تری از بانک ها 
انجام خواهد داد و شايد نس��بت های آن نيز بتواند 

نسبت های بهتری باشد.   
بيگ زاده خاطرنش��ان کرد: البته درباره ميزان اين 
تاثير نبايد اغراق آميز  قضاوت کرد، اما همه شرکت 
ها امکان اس��تفاده از اين قانون را دارند و فعاالن بازار 
بايد در کنار موضوع افزايش سرمايه يک شرکت، به 
برنامه های بعدی از جمله افزايش توليد و طرح های 
توسعه توجه بيشتری داشته باشند، چراکه تمام اين 
عوامل در کنار هم زمينه س��ود آوری يک شرکت را 
فراهم می آورند. دو موضوع افزايش س��رمايه ای در 
دس��ت پيگيری و دو نوع اوراق در پروس��ه عملياتی 
شدن است.مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس 
و اوراق بهادار از تالش برای تسريع در اجرای افزايش 
سرمايه در ش��رکت ها خبر داد و گفت: در اين ميان 
پيگيری بح��ث مازاد تجديد ارزياب��ی ها و پيگيری 
مجدد معافيت افزايش سرمايه از محل سود انباشته 
برای شرکت هايی که می خواهند از اين محل افزايش 
سرمايه بدهند، در اولويت کاری اين واحد از سازمان 

بورس قرار دارد.

وی از پيگيری انتش��ار اوراق وکالت به عنوان برنامه 
ديگر اي��ن بخش نام ب��رد و افزود: تالش م��ا بر اين 
اس��ت که بتوانيم مصوبه هيات مديره سازمان را در 
خصوص انتشار اين اوراق اخذ کنيم تا به عنوان يک 
ابزار جديد امسال راه اندازی شود. اوراق وکالت يک 
ابزارعام است و اگر قوانين و مقرراتش تصويب شود 
و فرهنگسازی مناسبی نيز برای آن انجام شود، می 
تواند جايگزين بسياری از اوراق منتشره شود.بيگ 
زاده درباره ميزان پيش��رفت در پروسه انتشار اوراق 
وکالت خاطرنش��ان کرد: اين اوراق در کميته فقهی 
س��ازمان بورس تصويب شده و دستورالعمل آن نيز 
نوشته شده است. اين دستورالعمل در هيات مديره 
سازمان مصوب شده است و پس از ابالغ می تواند ابزار 
مناسبی برای تامين مالی شرکت های زيرمجموعه 

هلدينگ و تامين سرمايه ها باشد.
مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار 
در خصوص ساز و کار استفاده از اين اوراق نيز توضيح 
داد: روش استفاده از اوراق وکالت به اين نحو است که 
شرکت های هلدينگ و تامين سرمايه ها برای طرح 
ها و برنامه های ش��رکت های زيرمجموعه يا طرف 
قرارداد خود درخواست انتشار می دهند و نقدينگی 

مورد نياز آنها را با انتشار اين اوراق تامين می کنند.
وی با تاکيد بر اس��تفاده از اوراق وکالت در همه دنيا 
و نسبت باالی انتش��ار اين نوع اوراق در کشورهای 
ديگر  افزود: مثال در ش��رکت های زيرمجموعه يک 
هلدين��گ طرح های تولي��دی دارد ي��ا يک تامين 
س��رمايه که قراردادهايی با ۱۰ ش��رکت دارد، می 
توانند از اين اوراق استفاده کنند. اوراق بيمه اتکايی؛ 

بهترين تکيه گاه بيمه ها در دوران تحريم است. بيگ 
زاده از پيگيری های صورت گرفته برای انتشار اوراق 
بيمه ای خبر داد و گفت: انتشار اين نوع اوراق از ديگر 
برنامه های پيش روی بازار س��رمايه اس��ت و در اين 
راستا تاکنون بررسی های الزم را با بيمه مرکزی پيش 
برده ايم. اکنون کار اين اوراق در حوزه سازمان نهايی 
شده و اگر بيمه مرکزی بخواهد فرآيند را ادامه دهد، 
قطعا امس��ال می تواند اين اوراق را به مرحله انتشار 
برساند که يک کار مشترک بين دو نهاد ناظر بيمه و 

بازار سرمايه است.
وی در خصوص جزئيات و دليل انتش��ار اوراق بيمه 
اتکايی اظهار کرد: از آنجا که در شرايط تحريم شرکت 
های بيمه ای نمی توانند از خدمات اتکايی بيمه های 
خارجی استفاده کنند، اين ظرفيت اتکا می تواند در 
بازار سرمايه فراهم شود. يعنی شرکت های بيمه ای 
با تکيه بر اوراق منتشر شده بتوانند ريسک را به خارج 
از مجموعه شركت هاي بيمه ای کشور هدايت کنند. 
البته اين اوراق در مقابل ريسک تقبل شده بايد با سود 
بسيار باالتری نسبت به اوراق فعلی منتشره در بازار 
در نظر منتشر شود .مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان 
بورس و اوراق بهادار از تالش برای تسريع در پذيرش 
ش��رکت ها در بورس خبر داد و يادآور شد: به دليل 
اين که ثبت شرکت ها در اداره تمرکز اطالعات اين 
مديريت انجام می شود و برای ورود اين شركت ها به 
بورس تبديل شخصيت حقوقی از سهامی خاص به 
عام و ثبت آنها نزد سازمان مطرح است، تالش داريم 
تا با پيگيری مس��ائل مربوط به اين پروس��ه، امکان 
تسريع در پذيرش شرکت ها در بورس را فراهم آوريم.

برنامه های سازمان بورس برای انتشار اوراق جديد در بازار سرمايه
مدير نظارت بر بازار اولیه تشريح کرد

رونق توليد با حذف قيمت گذاري در اقتصاد
حميد ميرمعيني كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت: تا 
زماني كه نگاه ها به اقتصاد براساس قيمت گذاري باشد، 
همچنان زمينه رانت و دونرخي بودن بازارها فراهم است 
اما با تقويت عرضه محصوالت در بورس، سازوكار عرضه 
و تقاضا ايجاد مي ش��ود و رشد اقتصادي، رونق توليد و 
توسعه صنايع با واقعي شدن قيمت ها سرعت مي گيرد.

وي افزود: بورس كاال داراي فضايي اس��ت كه منجر به 
شفافيت قيمتي مي شود؛ در واقع كااليي كه در بورس 
معامله مي شود، قيمت هاي واقعي به خود مي گيرد كه 
اين كاال مي تواند شامل تمامي موارد از جمله محصوالت 
كشاورزي، صنعتي، معدني، پتروشيمي و فرآورده هاي 
نفتي باش��د.ميرمعيني با بيان اينكه در ب��ازار برخي 
محصوالت كشاورزي شاهد حضور يك بازار انحصاري 
هس��تيم، گفت: اين بازار انحصاري در مقابل معامالت 
شفاف بورس قرار دارد و عدم شفافيت قيمت و معامالت، 
شرايط سوءاستفاده در آن را فراهم مي آورد. از اين رو، 
اگر بتوانيم ش��اهد حضور حداكثري توليدكنندگان و 
كشاورزان در بورس و در نتيجه كشف قيمت محصوالت 
كشاورزي باشيم، از نوسانات كاذب قيمت جلوگيري به 

عمل آمده و بازارهاي غيرشفاف برچيده مي شود.

   اصالح امور در بخش كشاورزي
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص اجراي سياست 
قيمت تضميني محصوالت كشاورزي در بورس كاال 

درراستاي اصالح سياست خريد تضميني دولت، گفت: 
اجراي اين طرح و ورود محصوالت كشاورزي به بورس 
كاال، به معناي رقابت آزاد، كشف قيمت هاي واقعي و 
دست كشيدن دولت از مبادالت است كه با اين رويداد 
بخش خصوصي وارد گود مي شود و شاهد اصالح امور در 
بخش كشاورزي خواهيم بود كه تحقق همه اين موارد 
نيازمند عزم جدي دولت در ايجاد رقابت و فاصله گرفتن 

از قيمت گذاري كاالهاي كشاورزي است.
ميرمعيني تاكيد كرد: ساختارهاي اقتصادي نادرست 
موجود در كشور از ريشه نياز به اصالحاتي دارد كه جز 
با همت دولتمردان و مسووالن امكان پذير نيست؛ در 
حوزه كشاورزي نيز نيازمند قيمت گذاري صحيح براي 
كاالها هس��تيم موضوعي كه از يك سو با كشاورزان و 
توليدكنندگان و از سوي ديگر با مصرف كنندگان در 
ارتباط است كه بهترين سازوكار براي تامين نياز هر دو 
طرف، كشف قيمت ها براس��اس عرضه و تقاضا و بازار 

رقابتي است.

به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، با عرضه محصوالت 
كشاورزي در بورس كاال، شاهد كشف واقعي قيمت ها 
خواهيم بود و اين اتفاق باعث ايجاد شفافيت معامالت، 
كنار رفتن واسطه ها، رسيدن سود اصلي به كشاورزان 
و جلوگي��ري از قاچاق محصوالت به خارج از كش��ور 
مي شود.وي سياست قيمت تضميني را طرح اصالح 

ش��ده خريد تضميني عنوان كرد و گف��ت: با اجراي 
سياس��ت قيمت تضميني، مبال��غ زي��ادي از يارانه 
تخصيصي به خريد تضميني محصوالت كشاورزي به 
دولت بازمي گردد؛ يارانه اي كه از بودجه دولتي هزينه 

شده و متعلق به همه مردم است.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: بايد بارها و 
بارها به كشاورزان اعالم كنيم كه اگر در بورس محصول 
خود را عرضه كنند، مي توانند سريع تر و با نرخي واقعي 
به پول خود برسند و اين اتفاق نياز به فرهنگ سازي و 

آموزش هاي دوره اي دارد.
ميرمعيني در پاي��ان با تاكيد بر اينكه س��اختارهاي 
اقتصادي به هم وابسته اس��ت و نمي توان آنها را از هم 
جدا ك��رد، گفت: هر چه فضاي اقتصاد غيرش��فاف تر 
باشد، رانت و سوءاستفاده و نوسانات قيمتي نيز در آن 
بيشتر مي شود. از اين رو؛ بايد بتوانيم معامالت كاالها 
را در بورس كاال توس��عه دهيم تا بازار رقابتي كامل و با 

حضور بخش خصوصي فعال و موفق را شاهد باشيم.

   طرح قيمت تضميني چيست؟
پس از مشاهده برخي مشكالت در طرح خريد تضميني 
محصوالت كش��اورزي و آغاز بررسي ها به منظور رفع 
مشكالت اين طرح، در تير ماه سال ۸۹ قانون افزايش 
بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در مجلس 
تصويب ش��د كه در ماده ۳۳ اين قانون به جايگزيني 

سياس��ت قيمت تضميني به ج��اي خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي با استفاده از ظرفيت هاي بورس 

كاال اشاره شده است.
در سياست قيمت تضميني، دولت قيمت تضميني 
محصوالت كش��اورزي را اعالم مي كند و كش��اورز 
محصولش را در ب��ورس كاال عرضه مي كند، در اين 
مرحله اگر قيمت كش��ف ش��ده محصول در بورس 
پايين تر از قيمت تضميني اعالمي از سوي دولت بود، 
وجه حاصل از فروش محصوالت در بورس ظرف دو 
روز به حس��اب كشاورز واريز مي شود و مابه التفاوت 
قيمت نيز از س��وي دولت پرداخت مي شود. به اين 

ترتيب كشاورزان براساس سياست قيمت تضميني 
تنها پ��س از دو روز كه محصول ش��ان در بورس به 
فروش رفت به بخش عمده اي از پول شان كه همان 
قيمت بازاري محصول است، مي رسند كه اين اتفاق 
به افزاي��ش انگيزه كش��اورزان براي توليد بيش��تر 

منجر مي شود.
همچنين اگر قيمت محصول عرضه ش��ده در بورس 
باالتر از نرخ اعالمي از سوي دولت بود، كل وجه معامله 
به حس��اب كشاورز واريز مي ش��ود. اين طرح تاكنون 
براي ذرت و جو كل كشور و گندم چند استان اجرايي 

شده است.
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اثر قانون تجارت بر وضعيت تشكل ها چيست؟

جلوگيريازخامفروشيبايداولويتكشورباشدساختمانسازانجورخودروسازانرابكشند!

در هفته هاي اخير اكثر مباحث مطرح شده توسط بخش 
خصوصي درب��اره قانون تجارت جديد ناظر بر س��رعت 
مجلس شوراي اسالمي در تصويب و عدم توجه به نظرات 
تشكل هاي بخش خصوصي بود. چهره اصلي اين موضوع 
نيز رييس اتاق ايران شد كه در جلسات متعددي به سرعت 
زيادي تصويب قان��ون اعتراض كرد. ام��ا ديگر وقت آن 
است كه به ماهيت اين قانون و اثرات آن بر فعاليت بخش 
خصوصي توجه شود. در حقيقت اثرات جانبي اين قانون 
كمتر مورد توجه قرار گرفته است و به نظر مي رسد با تغيير 
قانون تجارت بسياري از موارد كه در مرحله اول بخشي از 

تجارت به نظر نمي رسند دچار تغيير خواهند شد.
قانوني كه در 1311 مصوب شد و هنوز هم بخش اصلي 
قانون تجارت ايران را تشكيل مي دهد در آن زمان بومي 
نبود. در حقيقت ساختار اقتصاد ايران در آن دوره در حال 
تغيير بود و قانون نه بر اساس مناسبات آن روزگار فعاالن 
اقتصادي بلكه بر اساس ساختاري كه قرار بود شكل گيرد 
با استفاده از قوانين كشورهاي ديگر نوشته شد. به همين 
دليل قانون تجارت توانست براي سال ها در اقتصاد ايران 
باقي بماند. اما امروز س��اختار اقتصادي كش��ور متفاوت 
است. اگر در 1311 هنوز اقتصاد به شكل نوين آن شكل 
نگرفت��ه بود و در هم تنيدگي نداش��ت امروز با اقتصادي 
پيچيده با مشكالتي بسيار جدي روبرو هستيم كه تغيير 
قوانين مي تواند مشكالت را پيچيده تر كند. به همين دليل 
مساله ديگر نه موضوع نوشتن يك قانون بلكه قانوني كردن 
رويه هاي موجود و حل كاستي هاي قانون قديمي تجارت 

است. اما آيا اليحه فعلي چنين توانايي دارد؟

   قانون تجارت بومي سازي نشده است
يك عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است اصالح قانون 
تجارت كه اخيرا در مجلس ش��وراي اسالمي در دستور 
كار قرار گرفته، بومي س��ازي نش��ده و متناسب با فضاي 

اقتصادي ايران نيست.
مهرداد عباد مدعي ش��د: به نظر مي رسد آنچه به عنوان 
قانون تجارت در مجلس تصويب شده، ترجمه شده قانون 
تجارت كشور مصر اس��ت و در فرايند تصويب تغييرات 
الزم براي متناسب س��ازي آن با فضاي اقتصادي كشور 
انجام نشده است؛ از اين رو اجراي اين قانون به شكل فعلي 

مناسب حال تجارت كشور نخواهد بود.
به گفته وي، آنچه بسياري از فعاالن اقتصادي را متعجب 
كرده، تعجيل مجلس در تصويب اين قانون است و مشخص 

نيست قانوني كه براي چند دوره تصويب آن به تاخير افتاده 
بود، ناگهان چگونه با اين س��رعت باال به تصويب رسيده 
است. عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به نامه نگاري هاي 
اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران با مجلس براي تغيير در 
روند تصويب اين قانون، تاكيد كرد: اميدواريم با توجه به 
نظراتي كه از طرف فعاالن اقتصادي ارايه ش��ده، مجلس 
تغييري در روند تصويب اين قانون به وجود آورد، زيرا در 

غير اين صورت مشكالتي در اين زمينه به وجود مي آيد.
عباد با بيان اينكه برخي ماده هاي اين قانون به هيچ عنوان 
متناس��ب با فضاي روز اقتصادي كش��ور نيست، گفت: 
براي مثال در يكي از بندها آمده كه در صورت وجود يك 
شاهد، يك قرارداد اقتصادي رسمي بسته شده، مي تواند 
ملغي ش��ود، در حالي كه هيچ ي��ك از اصول اقتصادي و 
قانوني چنين چيزي را تاييد نك��رده و نتيجه اجراي آن 
عمال بي س��اماني و بي نظمي اقتص��ادي خواهد بود. وي 

خاطرنشان كرد: بخش خصوصي پيش از اين بارها اعالم 
كرده كه با اصل تغيير در قانون تجارت كامال موافق است، 
زيرا بخش هايي از اين قانون به شدت قديمي بوده و نياز به 
تغيير دارد. اما چگونگي اين تغيير بايد با دريافت نظر فعاالن 
اقتصادي تعيين شود تا مشكالت گذشته حل شوند، نه 

اينكه با تصويب قانون، مشكالتي جديد به وجود ايد.

  اثراتي به مراتب بيشتر از يك قانون
مشكل جدي تري كه در تصويب اين قانون مشاهده نشده 
اثرات جانبي قانون بر بخش هاي مختلف اس��ت. در حال 
حاضر بس��ياري از بخش هاي اقتصاد داراي قانون كافي 
نيس��تند. نمونه واضح اين موضوع را مي توان در قوانين 
تشكلي ديد. بحث تشكل گرايي هرچند داراي قوانيني 
همچون قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، قانون 
تأسيس اتاق بازرگاني يا قانون دايمي كردن برخي احكام 

برنامه پنجم توسعه است اما اين قوانين در بسياري از موارد 
ساكت هستند. رويه موجود اين است كه هر كجا در مسائل 
تشكلي قانوني وجود نداشت، بخشنامه ها بر اساس قانون 
تجارت نوشته مي شد. به دليل مادر بودن قانون تجارت 
اين موضوع در بسياري از بخش هاي اقتصادي وجود دارد. 
در حقيقت اكثر نگاه ها به موضوع تغييرات فضاي تجاري 
كشور با قانون جديد تجارت داللت دارد در حالي كه مساله 
بسيار جدي تر است و مناسبات غيرتجاري زيادي نيز تحت 

تأثير قانون تجارت جديد قرار خواهد گرفت.

   مساله مالكيت و قانون تجارت
يكي ديگر از مواردي كه قانون تجارت جديد تحت تأثير قرار 
خواهد داد بحث مالكيت است، موضوعي كه از ابتداي انقالب 
مورد بحث بوده و قوانين متناقضي در اين خصوص وجود 
دارد. گفته شد كه حقوق مالكيت از زيرساخت هاي توسعه 

اقتصادي است و براي اثبات اين مساله مي توان با بررسي 
برخي از ش��اخص هاي بين المللي و نگاهي مقايسه ميان 
كشورها بر اساس اين شاخص ها، به اين مساله پي برد. بر 
طبق يكي از اين شاخصه ها تحت عنوان »انجام كسب وكار« 
كه از سوي بانك جهاني منتشرشده است رتبه ايران در حوزه 
حقوق ثبتي از ميان 190 كشور در سال 2019 در زيرشاخه 
»ثبت دارايي«، رتبه 90 را دارد. اين در حالي است كه طبق 
اين آمار كشورهايي چون گرجستان رتبه 4، امارات متحده 
عربي رتبه 7، آذربايجان رتبه 17، قزاقستان رتبه 18، قطر 
رتبه 20، عربستان رتبه 24، بحرين رتبه 26 و حتي يمن 

با رتبه 81 جايگاه باالتري از ايران در اين شاخص دارند.
يكي از موارد بحث برانگيز در تصويب قانون تجارت تصويب 
ماده 5 اين قانون بوده است. در ماده 5 اين قانون چنين آمده 
است: » انعقاد قرارداد، ابراز اراده يا هر عمل ديگر مرتبط با 
قرارداد و اثبات آنها نيازمند هيچ تشريفات خاصي نيست 
و اين امور به هر وس��يله ازجمله شهادت شهود قابل اثبات 
است«. آنچه از متن اين ماده مي توان دريافت حذف نظارت 
حاكميت بر قراردادهاي تجاري و غيرتجاري است. چنين 
موضوعي سبب فرار مالياتي، از بين رفتن شفافيت قراردادي 
براي اش��خاص ثالث ذي نفع، رونق ش��هادت فروشي در 
محاكم، خدشه دار كردن بسياري از مواد مهم قانون تجارت 
و قانون ثبت كه روابط حقوقي بين اشخاص را درصورتي كه 
ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غيرقابل استناد مي داند، 
مي شود. در اين خصوص محمدرضا يزدي زاده عضو سابق 
شوراي راهبردي نظام مالياتي با تأكيد بر اينكه اساس و الفبا 
اقتصاد كشور امنيت سرمايه و امنيت مالكيت است بيان كرد: 
»اين ماده بدان معناست كه شما وقتي اآلن سند رسمي اي 
كه به محضر مي دهي، امضا مي كني و يك ملك، كارخانه 
يا مغازه مي خري و حتي با آن وامي مي دهي و وس��يله اي 
مي گيري اينها همه با شهادت شهود، بي مبنا مي شود« و در 
ادامه نيز بيان مي كند كه »نمايندگان مجلس دارند كشور 
را به جايي مي برند كه يك دفعه حداقل 50 ميليون پرونده 
قضايي راجع به مالكيت مطرح  شود. اين مالكيت، مالكيت 
مسكوني، مالكيت توليدي، مالكيت كارخانه و مالكيت تمامي 
فعاليت هاي اقتصادي است. اين به معني به خطر انداختن 

اساس كشور است«
طبيعتا تغيير ساختار مالكيت باعث تغييرات جدي در فضاي 
كسب و كار كشور مي شود. با اين حساب شايد الزم باشد 
بخش هاي مختلف اين قانون هر چه سريع تر مورد بررسي 

بيشتري قرار گيرد.

عضو هيات  رييسه كارگروه صنايع اسقاط با بيان اينكه 
خودروسازان به وظيفه قانوني خود مبني بر اينكه 30 
درصد از توليدش��ان را جايگزين خودروهاي فرسوده 
كنند، عمل نمي كنند، پيشنهاد كرد كه ساختمان سازها 
در شهرهاي بزرگ به ازاي پاركينگي كه براي هر واحد 
آپارتمان مي سازند، يك گواهي اسقاط خريداري كنند. 
س��يد ابراهيم مناجاتي در گفت وگو با ايس��نا، با ابراز 
تاسف نسبت به فراموش شدن موضوع اسقاط، گفت: 
در گذش��ته روال ب��ه اين صورت بود ك��ه خودروهاي 
فرس��وده ابتدا از بازار جمع و اسقاط مي شدند، سپس 
گواهي اس��قاط آنها براي خودروه��اي وارداتي صادر 
مي شد. اين در حالي اس��ت كه از حدود دو سال پيش 
واردات خودرو ممنوع شده است. وي افزود: در دو سال 

گذشته مراكز اسقاط هر خودروي فرسوده را به قيمت 
ميانگين چهار ميليون تومان خريدند و اسقاط كردند، 
اما به دليل نبود تقاضا در اين بازار، قيمت گواهي اسقاط 
به زير يك ميليون تومان رس��يده است. اين در حالي 
است كه قيمت گواهي اسقاط خودرو چهار سال پيش 
حدود چهار ميليون تومان بوده است. به گفته اين عضو 
هيات  رييسه كارگروه صنايع اسقاط، در حال حاضر 80 
هزار گواهي اس��قاط خودرو توليد شده است كه تقاضا 
براي آنها بسيار كم است و به همين دليل واردكنندگان 
خودرو مي گويند كه گواهي اسقاط را بيش از يك ميليون 
تومان نمي خرند. مناجاتي با بيان اينكه خودروسازان به 
وظيفه قانوني خود مبني بر اينكه 30 درصد از توليدشان 
را جايگزين خودروهاي فرسوده كنند عمل نمي كنند، 

اظهار كرد: هر خودروي فرسوده در سال به اندازه پنج 
ميليون تومان سوخت بيشتري مصرف مي كند كه اين 
مس��اله موجب آلودگي بيشتر هوا مي شود. همچنين 
اختالف هزينه ل��وازم يدكي و تلف��ات تصادفات بين 
خودروهاي فرس��وده و خودروهاي معمولي از جمله 
مواردي است كه نشان دهنده لزوم اسقاط خودروهاي 
فرسوده است. عضو هيات مديره اتحاديه صنايع بازيافت 
ايران در ادامه پيشنهاد كرد كه در راستاي سامان دهي 
به صنايع اسقاط، ساختمان سازها در شهرهاي بزرگ به 
ازاي پاركينگي كه براي هر واحد آپارتمان مي سازند، يك 
گواهي اسقاط خريداري كنند. پيشنهاد ديگر مناجاتي 
اين است كه گواهي اسقاط خودرو به صورتي باشد كه 

در بانك ها و اداره ماليات به صورت پول محاسبه شود.

عب��داهلل رضيان عضو كميس��يون صناي��ع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي درباره تعرفه هاي 25 درصدي 
بر روي صادرات سنگ آهن گفت: متاسفانه بحث خام 
فروشي در جلس��ات مجلس شوراي اسالمي مطرح و 
مورد اعتراض قرار گرفت و هر طور كه شده بايد جلوي 
صادرات مواد خام گرفته شود. او ادامه داد: بايد تالش 
كنيم در راس��تاي اقتصاد مقاومتي و توليد ملي، براي 
جلوگيري از خام فروشي درمعادن سنگ آهن وساير 
معدن ها مانند، نفت و گاز گام برداشته و حركت كنيم. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
افزود: در واقع ما بايد با افزايش قيمت، سنگ آهن نياز 
داخلي را تامين كنيم؛ بطوري كه بتوانيم صادرات هم 
داشته باشيم تا در توليد داخل خللي ايجاد نشود؛ چون 

بحث خام فروشي براي كشوري كه همه منابع مورد نياز 
صنايع را داراست، حائز اهميت است. رضيان در ادامه 
با اشاره به كاهش مواد اوليه سنگ آهن اصفهان اشاره 
كرد و گفت: هم اكنون ب��ا كاهش مواد اوليه ورودي به 
ذوب آهن اصفهان، اين واحد با 60 درصد ظرفيت خود 
كار مي كند و اگر مواد اوليه تامين شود، با شرايط بهتري 
مي توانيم به توليد ادامه دهيم، اين در حالي است كه 
تنها مشكل اين شركت، نبود سنگ آهن مورد نياز است.

او جلوگي��ري از خام فروش��ي را ب��ه عن��وان يكي از 
دغدغه ه��اي جدي مجل��س عنوان كرد و اف��زود: در 
جلس��ات متعددي كه با وزراي مختل��ف كه هركدام 
به نوعي با بخش معدن ارتباط دارند اين مهم مورد بحث 

قرارگرفته است.

دبيركلاتاقبازرگانيايرانوعراقمطرحكرد

صادراتبيشاز۳ميلياردو۹۰۰ميليوندالربهعراق،در۵ماهنخستسال
حميد حسيني دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران 
و عراق در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران درباره 
ش��رايط ويژه صادرات ايران به ع��راق در ايام ويژه 
اربعين، اظهار كرد: در5 ماهه نخس��ت امسال بيش 
از 3 ميليارد و 900 ميلي��ون دالر به عراق صادرات 
داشتيم كه چيزي حدود 500 ميليون دالر بيشتر از 

سال گذشته بوده است.
دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با اشاره 

به اينكه بخش��ي از اين افزايش صادرات نس��بت به 
سال گذشته مربوط به صادرات گاز بوده است، افزود: 
خوشبختانه در روند صادرات كااليي، مشكلي وجود 

ندارد و روند عادي در جريان است.
حس��يني ادامه داد: صادرات از مرزهاي كرمانشاه و 
ايالم همانند سال گذشته ادامه دارد اما در كردستان 
با كاهش صادرات مواجه هس��تيم چرا كه دليل اين 
كاهش صادرات، به خاطر بازس��ازي اوليه )يكسري 

تعمي��رات جزئي( در مرز كردس��تان آن هم از طرف 
كشور عراق بوده است.

دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با اشاره به 
اينكه ممنوعيت عراق صادرات از مرز كردستان، تنها 
براي ايران نيست و تركيه را هم شامل مي شود، اظهار 
كرد: اخيرا صادرات مرغ و تخم مرغ ممنوع اعالم شده 
است، همچنين كشور عراق ورود 83 قلم كاال از تركيه 

به كشورش را ممنوع اعالم كرده است.

به گفته حس��يني، مرزها به خاطر عيد قربان تقريبا 
تعطيل بود اما بعد از مراسم روز عاشورا تا اربعين زائران 
از همه كشورهاي دنيا به عراق سفر مي كنند و انتظار 
مي رود كه در ش��هريور صادرات به عراق رش��د قابل 

توجهي داشته باشد.
دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق در ادامه 
از نرم افزار مس��افرز كه با همكاري دانشگاه تهران و 
صرافان راه اندازي شده است خبر داد و تصريح كرد: 

اين نرم افزار به مسافراني كه به عراق سفر مي كنند اين 
كمك را مي كند كه بتوانند ارز مورد نياز و همچنين 
تهيه سيم كارت مورد نياز سفر را تهيه كنند. از طريق 
اين نرم افزار كه به همت نخبگان ايراني طراحي شده 
و توس��ط بخش خصوصي تامين مالي ش��ده است، 
مي توان موكب ها را مكان يابي و حمل و نقل بار را انجام 
داد، البت��ه اين نرم افزار قابليت هاي ديگري همچون 
رزرو هتل وخريد بليط را هم براي زائران به همراه دارد.
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رشد ۲۵ درصدي توليد 
زعفران در راه است

غالمرضا ميري نايب رييس ش��وراي ملي زعفران از 
كاهش 10 تا 12 درصدي قيمت طالي سرخ نسبت به 
2 هفته اخير در بازار خبر داد و گفت: هم اكنون حداقل 
نرخ هر كيلو زعفران دس��ته 7 ميليون و 400 هزار و 
حداكثر قيمت زعفران نگين 10 ميليون تومان است. 
وي با اشاره به اينكه اتخاذ برخي تصميمات مسووالن 
سازمان بورس منجر به كاهش 2 ميليون توماني قيمت 
زعفران شد، افزود: با وجود آنكه قيمت زعفران نگين 
در مقايسه با پوشال هميش��ه در بازار باالتر است، اما 
هم اكنون قيمت زعفران پوشال به سبب عدم عرضه در 
بورس در مقايسه با نگين باالتر است، در حالي كه بنده 
معتقدم اگر بورس قيمت زعفران را كاهش نمي داد، 
بدون ترديد قيمت اين محصول در بازار افت نمي كرد. 
ميري درباره آخرين وضعيت صادرات زعفران گفت: 
بنابر آمار سه ماهه گمرك، صادرات زعفران نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 15 درصد كاهش يافته است و 
از پايان خرداد تاكنون آماري دريافت نكرديم، اما بنده 
معتقدم تا آغاز فصل برداشت، صادرات با روند كاهشي 
به كار خود ادامه دهد. نايب رييس شوراي ملي زعفران 
از رشد 20 تا 25 درصدي توليد خبر داد و گفت: با توجه 
به افزايش سطح زير كشت، برآورد ميداني از گل دهي 
پياز زعفران و راندمان باالي توليد در هكتار پيش بيني 
مي شود كه ميزان توليد طالي سرخ در سال زراعي 
جديد به 480 تا 500 تن برسد. وي ادامه داد: با توجه 
به آنكه كاهش قيمت زعفران منجر به متضرر شدن 
كش��اورزان شده است، از مس��ووالن سازمان بورس 
انتظار مي رود تجديد نظري در سياس��ت ها داشته 
باش��ند. ميري در پايان با اش��اره به اينكه 80 درصد 
زعفران توليدي صادراتي است، تصريح كرد: با وجود 
تاثيرگذاري اتخاذ تصميمات مستقيم بر صادرات، ثبات 
نسبي قيمت بر توسعه بازار تاثير بسزايي دارد، از اين 
رو به سبب رشد 20 تا 25 درصدي توليد بازاريابي و 
بازارسازي محصوالت امري ضروري است كه متاسفانه 

در چنين شرايطي امكان توسعه بازار وجود ندارد.

 ضعف در فرآوري پشم
معضل اصلي بافندگان فرش

عبداهلل بهرامي مديرعامل و عضو هيات مديره اتحاديه 
سراسري تعاوني فرش دستباف با بيان اينكه فرش 
دستباف ايراني از لحاظ وزني در توليد حرف اول را در 
دنيا مي زند، گفت: از لحاظ صادرات و ميزان توليد در 
دنيا، ايران مقام اول توليدات فرش دستباف را به ارمغان 
آورده است. مديرعامل و عضو هيات مديره اتحاديه 
سراسري تعاوني فرش دستباف ادامه داد: هم اكنون 
بيش از 7 ميليون نفر بصورت غيرمستقيم در اين حوزه 
مشغول به فعاليت اند. بهره مند با اشاره به اينكه عدم 
فناوري پشم داخلي يكي از چالش هاي جدي در اين 
صنعت به شمار مي رود، تصريح كرد: 2 سالي است كه 
پشم، بصورت خام صادر مي شود، همچنين با توجه 
به اينكه ما بص��ورت ارز آزاد، مواد اوليه اين صنعت را 
خريداري مي كنيم اين موضوع بر افزايش قيمت آن 
تاثيرگذاشته و باعث شده كه رقابت با ديگر كشور ها به 
حداقل برسد. مديرعامل و عضو هيات مديره اتحاديه 
سراس��ري تعاوني فرش دس��تباف با اشاره به اينكه 
تحريم ها تا حدودي بر اي��ن صنعت تاثيرگذار بوده 
است، اظهار كرد: 35 درصد از صادرات فرش ايران به 
اياالت متحده امريكا بود كه با آغاز تحريم ها، امريكا از 
خريداري اين كاال منع شد. بهره مند با اشاره به اينكه 
براي مقابله با تحريم ها راه حل ه��اي فراواني وجود 
دارد، افزود: به جرات مي توان گفت كه تحريم داخلي، 
اثرات زيادي به صنعت فرش خواهد داشت به عنوان 
مثال، اجرايي شدن طرح پيمان سپاري ارزي، و اجبار 
صادركنندگان براي بازگزداندن ارز حاصل از صادرات 
در زمان معين به حساب سامانه نيما، از جمله مواردي 
است كه دست صادركنندگان را براي صادرات سرد 
كرده است. در واقع ما ارز براي تهيه مواد اوليه را از بانك 
مركزي نمي گيريم ولي مجبوريم ارز را با نرخ سامانه 
نيما، برگردانيم. مديرعامل و عضو هيات مديره اتحاديه 
سراسري تعاوني فرش دستباف با بيان اينكه صادرات 
طي 2 سال اخير، حدود 4 هزار و 500 ميليون دالر 
بوده است، تصريح كرد: اميدواريم كه روند صادرات 
در اين صنعت بهبود يابد. بهره مند با اشاره به اينكه 
صنعت فرش، نسبت به سال گذشته، 30 درصد اُفت 
صادرات داشته است، گفت: متاسفانه در توليدات هم 
مشكالتي وجود دارد. مديرعامل و عضو هيات مديره 
اتحاديه سراسري تعاوني فرش دستباف با اشاره به 
اينكه ساالنه حدود 76 ميليون متر مربع توليدات در 
اين صنعت داريم، گفت: البته اين توليدات به كمتر از 
30 ميليون متر مربع رسيده است. به گفته بهره مند، 
فرش دس��تباف در بازار از متري يك ميليون تا 30 

ميليون در بازار يافت مي شود.

6۵ درصد پيراهن هاي 
موجود در بازار، ايراني است

 حسين آقا كوچكي رييس اتحاديه پيراهن فروشان 
با اشاره به شرايط فعلي بازار پيراهن هاي داخلي 
اظهار كرد: هم اكنون 60 ت��ا 65 درصد توليدات 
پيراهن در بازار، داخلي است. رييس اتحاديه پيراهن 
فروشان با اش��اره به اينكه پيراهن از كشور هايي 
همچون چين، تركيه و تايلند وارد مي شود، تصريح 
كرد: اميدواريم با عنايت دولت و مسووالن ذي ربط 
واردات كاهش پيدا كرده و توليدات ملي با كيفيت 

روانه بازار داخلي شود.
آقاكوچكي با بيان اينكه بسياري از الياف پيراهن 
همچون نخ، نخ دوخت و دوز از ابزار اصلي صنعت 
دوخت لباس به ش��مار مي رود، افزود: بسياري از 
مواد اوليه از جمله نخ مورد نياز دوخت البسه داخلي 
است و تا مرز خودكفايي فاصله زيادي نداريم. رييس 
اتحاديه پيراهن فروشان با تاكيد بر اينكه توليدات 
پيراهن نسبت به سال گذشته، روند رو به رشدي 
را شاهد است، اظهار كرد: اميدواريم كه توليدات 
داخل به صد در صد برس��د. خوشبختانه قاچاق 
پيراهن نسبت به سال هاي گذشته كمتر شده است.

تمامي پارامترهاي موثر بر صادرات را بايد ديد
عضوهياتنمايندگاناتاقايران:

گزارش هاي جديد اقتصادي نش��ان مي دهد كه ارزش 
صادرات كاالي بدون نفت خام ايران در اين ماه به 3 ميليارد 
و 200 ميليون دالر رسيده است؛ گرچه اين رقم در مقايسه 
با تيرماه امس��ال 3.2 درصد رش��د داشته، اما از متوسط 
صادرات ماهانه در سال گذشته كه حدود 3 ميليارد و 700 
ميليون دالر بود، پايين تر است. بر اساس گزارش معاونت 
بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران صادرات كااليي 
ايران در مردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز 

با كاهش 16 درصدي همراه بوده است.
گذشته از بحث نوسانات ارزي بس��ياري از كارشناسان 
معتقد هستند كه تغييرات در بخشنامه هاي صادراتي 
عامل عدم استفاده صحيح در استفاده از فرصت كاهش 
ارزش پول ملي بود و اين مساله تاكنون ادامه داشته است. 
در همين رابطه علي ش��ريعتي عضو هيات نمايندگان 
اتاق ايران به صدور بخشنامه هاي متعدد صادراتي اشاره 
و آن را مانع بزرگي بر سر راه تجارت خارجي كشور عنوان 
مي كند. بخش��نامه هاي پي در پي و متعددي كه هدفي 
جز سردرگمي فعاالن صادراتي و از دست دادن بازارهاي 

صادراتي را دنبال نمي كند. 
ش��ريعتي در ادامه اما اظهار مي كند اگر متوليان تجاري 
كشور مي خواهند صادرات غيرنفتي را رونق ببخشند و به 

اهداف از پيش تعيين شده در اين زمينه دست يابند، چند 
پرس��ش را مطرح مي كند. او مي گويد: بايد ديد در بحث 
توسعه بازارهاي بزرگ صادراتي و حتي بازارهاي فعلي، 
جايگاه ايران چگونه اس��ت؟ براي حفظ بازارهاي هدف 
چه اقداماتي صورت گرفته است و اينكه آيا توانسته ايم در 
اين سال ها به اهداف مورد نظر در زمينه توسعه صادرات و 

گسترش بازارهاي هدف دست پيدا كنيم يا خير؟
او در اينجا به ذكر مثالي مي پردازد و اظهار مي كند: بطور 
مثال، مشاهده مي كنيم در بازاري مثل عراق كه بيشتر از 
50 درصد صادرات ايران به اين كش��ور انجام مي شود، با 
كوچك ترين حادثه و اتفاقي، صادرات ايران تحت تاثير 
قرار مي گيرد. اين موضوع مهمي كه مسووالن بايد به آن 

توجه داشته باشند.
ش��ريعتي، در عين حال بحث تقويت رايزنان بازرگاني 
و افزايش آنها را در بازارهاي جهاني مهم بر مي ش��مرد و 

خواهان توجه متوليان تجاري به اين مساله مي شود.
او همچنين با بيان اينكه هر چند ش��رايط خيلي براي 
صادرات نامطلوب نيست، عنوان مي كند: كاهش نرخ 
ارز مطلوبيت خود را براي صادر كنندگان از دست داده 
است، از اين رو نمي توان شاهد جهش خاصي در بخش 

صادرات كشور بود.

ش��ريعتي از اينكه آقاي عبدالناصر همتي رييس كل 
بانك مركزي همواره نوك پيكان انتقاداتش را بيشتر به 
سمت صادركنندگان مي گيرد، گله مند است و مي گويد: 
متاس��فانه به جاي روحيه بخش��ي به صادركنندگان، 
ش��اهد هس��تيم كه دولتمردان مدام در حال انتقاد از 
صادركنندگان هستند. اين مساله خود به خود بر روند 

صادرات اثر منفي خواهد گذاشت.
از سوي ديگر عباس آرگون عضو ديگر هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني ايران درباره عمده موانع صادراتي كش��ور 
مي گويد يكي از بحث هاي مهم در صادرات تحريم هاست، 
چراكه در زمان تحريم انتقال كاال و هزينه هاي حمل نسبت 
به شرايط عادي باالتر است و همچنين صادركنندگان از 
لحاظ دريافت پول نيز با مشكالت متعددي مواجه هستند.

وي ادامه داد: عالوه بر موارد گفته ش��ده، تحريم در بازار 
فروش و خريداران ما نيز تاثير گذاش��ته است زيرا نه ما 
مي توانيم با همه كشورها تجارت كنيم و نه هركسي تمايل 

به خريد كاال از ما دارد.
آرگون با تاكيد بر ضرورت اتكا به صادرات غيرنفتي به جاي 
نفتي در شرايط تحريم، تصريح كرد: درحال حاضر عمده 
صادرات ما به شكل مواد خام است زيرا بضاعت و زيرساخت  
الزم براي صادرات كاالهاي ساخته شده با ارزش افزوده 

باالتر در كشور وجود ندارد و همچنين به دليل باال بودن 
قيمت تمام شده محصوالتمان نسبت به ساير رقبا، توان 

رقابت در بازارهاي جهاني را نداريم.
اي��ن فعال بخش خصوصي ادام��ه داد: ما بايد بتوانيم به 
صادرات كاالهاي ساخته شده روي بياوريم، در اين راستا 
بايد كيفيت و بهره وري را افزايش دهيم و همچنين قيمت 
تمام شده را نيز كنترل كنيم تا كاالهايمان قدرت رقابت با 

كاالهاي مشابه ساير رقبا را داشته باشد.
آرگون عدم ثب��ات در قوانين و مق��ررات را يكي ديگر از 
موانع صادراتي دانس��ت و گفت: قواني��ن و مقررات بايد 
پيش بيني پذير باشند، وقتي صادرات يك كاال به دليل 
قوانين خلق الساعه از بين مي رود اعتماد نيز از بين رفته و 
بازگرداندن آن بازار كار بسيار سختي مي شود. پس ثبات 

قوانين و مقررات بسيار مهم است. 
وي با تاكيد بر ضرورت اتكا ب��ه توليدات صادرات محور 
گفت: براي توليد كاال با هدف صادرات هم بايد زيرساخت 
و قوانين داخلي فراهم باشد و هم خود كاال مزيت هاي الزم 
براي صادرات را داشته باشد، يعني با توجه به مزيت هايي 
كه در كشور داريم كاالها توليد كنيم و با قيمت و كيفيت 
مناس��ب و با بسته بندي خوب، ش��رايط صادراتي اش را 

افزايش دهيم .
آرگون افزود: پس توجه به قيمت تمام شده كاال، كيفيت 
كاال، بسته بندي كاال بسيار مهم است و ما مي توانيم كااليي 
را توليد كنيم كه از كيفيت مناسبي برخوردار و رويكرد 
صادراتي مشخصي داشته و داراي بازار هدف مشخصي 
باشد؛ كشور ما از ظرفيت صادراتي بااليي برخوردار است 

ولي متاسفانه ما نتوانستيم اين ظرفيت بالقوه را بالفعل 
كنيم. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني، صادرات ما در حال 
حاضر بيشتر كاالهاي ساخته نشده و مواد خام است و اگر 
بتوانيم كاالهاي ساخته ش��ده با ارزش افزوده باال توليد 
كنيم، مي توانيم از ارزآوري بيش��تري برخوردار شويم و 
نيازهاي داخلي را نيز تامين كنيم ولي شرط الزم و كافي آن 

اين است كه به مزيت هاي كشور نيز توجه كنيم. 
آرگون خاطرنشان كرد: هم توليدكننده و هم دولت بايد 
ش��رايطي را فراهم كنند كه به دنبال بازارهاي صادراتي 
باشيم و بتوانيم كاالهاي بيش��تري را صادر كنيم و اين 
صادرات با خودش به نوعي امنيت به همراه دارد و مي توانيم 

اقتصاد ساير كشورها را به خود وابسته كنيم. 
وي همچنين با اشاره به ممنوعيت صادرات براي جلوگيري 
از گراني تصريح كرد: ممنوعيت صادرات نمي تواند راهكار 
مناسبي براي كنترل قيمت باش��د، توسعه كشور ما به 
صادرات نيز بس��تگي دارد و تا جايي كه امكان دارد بايد 
صادرات حمايت ش��ود چراكه صادرات مي تواند باعث 
اشتغال و جذب سرمايه گذاري شود و در نهايت چرخ هاي 

اقتصادي كشور را به حركت در بياورد. 
وي همچنين با تاكيد بر عدم تصميم گيري سريع براي 
ممنوعيت صادرات كاال گفت: قوانين س��ريع و يك باره 
عمال انگيزه صادركنندگان را مي گيرد و اگر كااليي كه 
صادر شده را ممنوع كنيم صادركننده دچار بالتكليفي 
مي ش��ود، بنابراين كاال نبايد در فرايند صادرات ممنوع 
شود بلكه قوانين ممنوعيت بايد حداقل براي شش ماه 

بعد از صادرات باشد.



گزارش كوتاه

تك خبر

7 انرژي

پيش بيني هاي عرضه و تقاضاي نفت در جديد ترين گزارش اوپك نشان از كاهش زور امريكا در بازار نفت دارد

آغاز سير نزولي صنعت نفت اياالت متحده؟
گروه انرژي|

داده هاي تحليل�ي پيش بيني عرضه و تقاضاي 
نفت و رشد اقتصادي كش�ورهاي جهان كه در 
گزارش هاي ماهانه اوپك انتشار مي يابد، شمايي 
كلي از آينده صنعت انرژي كش�ورها با توجه به 
موقعيت اقتصاديشان به دست مي دهد. با در نظر 
گرفتن فضاي كلي پيش بيني كاهش رشد اقتصاد 
جهاني كه در گزارش ه�اي چند ماه اخير اوپك 
ديده مي ش�ود، نكته تازه اي كه در جديدترين 
گزارش اوپك جلب توجه مي كند، ورود اياالت 
متحده به سراش�يبي اقتصادي جهان است كه 
خود مهم ترين بازيگر شكل گيري آن بوده است. 
در اين گزارش، رش�د اقتصادي اياالت متحده 
كمتر از ماه گذشته تخمين زده شد و رشد عرضه 
نفت آن نيز كمت�ر از پيش بيني هاي قبلي بود. 
سازمان كشورهاي همكاري اقتصادي و توسعه 
)OECD( نيز كه امريكا يكي از اعضاي آن است 
در گزارش ماه اوت اوپك با كاهش تقاضاي نفت 
به نسبت پيش بيني ماه گذشته روبرو بود. همه 
اين داده ها نشان مي دهند كه وضع اقتصادي و 
حوزه نفت اياالت متحده به دليل نامشخص بودن 
انضباط مالي در حوزه نفت و همچنين كند شدن 
حفاري ها و فعاليت هاي تكميلي اين صنعت، در 
حال متأثر شدن بيش از حد انتظار از وضع كلي 
حاكم بر جهان است. البته پيش بيني هاي گزارش 
اوپك ب�ا تازه ترين گزارش آژان�س بين المللي 

انرژي )IEA( اختالفاتي داشت.

در گزارش اوپك پيش بيني رشد اقتصاد جهاني كاهش 
يافت و در سال 2019 به 3 درصد و در سال 2020 به 
3.1 درصد رسيد. گزارش ماه قبل رشد اقتصاد جهاني 
را در سال 2019 معادل 3.1 درصد و در سال 2020 
معادل 3.2 درصد پيش بيني كرده بود. اين كاهش در 
پيش بيني ها به دليل كندي زياد شونده و مداوم رشد 
اقتصادي در اي��االت متحده و منطقه اقتصادي يورو، 
رشد كمتر از حد مورد انتظار هند در سه ماهه نخست 
س��ال 2019، افزايش مسائل مربوط به بدهي دولتي 
در آرژانتي��ن و ادامه يافتن نزاع تجاري چين و امريكا 
به همراه چند عامل ديگر بوده اس��ت. رشد اقتصادي 
اياالت متحده مورد تجديد نظر قرار گرفت و براي سال 
2019 معادل 2.3 درصد و براي س��ال 2020 معادل 
1.9 درصد پيش بيني ش��د. رش��د اقتصادي منطقه 
يورو نيز در س��ال 2019 معادل 1.2 درصد و در سال 
2020 به 1.1 درصد پيش بيني ش��د. رشد اقتصادي 
ژاپن كه در س��ه ماهه نخست سال 2019 عملكردي 
بهتر از پيش بيني ها داشت، براي سال 2019 باالتر از 
ماه قبل و 0.9 درصد تخمين زده ش��د، هر چند براي 
سال 2020 كاهش يافت و به 0.3 درصد رسيد. رشد 
اقتصادي چين در سال 2019 همان 6.2 درصد باقي 
ماند و پيش بيني مي شود كه در سال 2020 آهسته تر 
ش��ده و به 5.9 درصد برسد. رش��د اقتصادي هند نيز 
نس��بت پيش بيني هاي به ماه قبل آهسته تر تخمين 
زده ش��د و به 6.1 درصد در سال 2019 و 6.7 درصد 
در سال 2020 رسيد. پيش بيني رشد برزيل نيز براي 

س��ال 2019 كاهش ياف��ت و به 0.8 درصد رس��يد، 
اما پيش بيني مي ش��ود كه در س��ال 2020 افزايش 
يافته و به 1.4 درصد برس��د. پس از آنكه روسيه رشد 
آهسته اي را در س��ه ماهه نخست سال 2019 تجربه 
كرد، پيش بيني رشد اقتصادي اين كشور براي سال 
2019 كاهش يافت و به 1.1 درصد رسيد. پيش بيني 
مي شود كه روسيه در سال 2020 معادل 1.2 درصد 

رشد اقتصادي را تجربه كند.

 استمرار كاهش تقاضاي نفت
پيش بيني مي شود كه رشد تقاضاي جهاني نفت در 
سال 2019 معادل يك ميليون و 20 هزار بشكه در روز 
باشد كه 80 هزار بشكه در روز كمتر از پيش بيني هاي 
ماه گذشته اس��ت. اين افت تقاضا در پيش بيني ها را 
مي توان به داده هايي مربوط دانست كه تقاضاي جهاني 
ضعيف تر از حد انتظاري را در نيمه نخست سال 2019 
نش��ان دادند و رش��د اقتصادي كندتري را براي باقي 
ماه هاي سال پيش بيني كردند. پيش بيني هاي رشد 
تقاضاي هر دو گروه OECD )س��ازمان كشورهاي 
 non-OECD هم��كاري اقتص��ادي و توس��عه( و
)كشورهايي كه عضو س��ازمان كشورهاي همكاري 
اقتصادي و توسعه نيستند( كاهش يافتند و به ترتيب 
30 هزار بش��كه در روز و 50 هزار بشكه در روز كمتر 
از گذشته ارزيابي ش��دند. رشد تقاضاي جهاني نفت 
در س��ال 2020 يك ميليون و 80 هزار بشكه در روز 
پيش بيني مي شود. اين پيش بيني به دليل تغيير در 
چشم انداز اقتصادي جهان براي سال 2020، معادل 
60 هزار بشكه در روز كمتر از تخمين ماه گذشته است.

 ابهام در عرضه نفت
پيش بيني رشد عرضه نفت خام كشورهاي غيراوپك 
در س��ال 2019 معادل 10 هزار بشكه در روز نسبت 
به تخمين ماه گذش��ته رش��د كرد و به يك ميليون و 
990 هزار بش��كه در روز رس��يد. تجديدنظرهاي رو 
به باال در پيش  بيني هاي توليد نفت خام كش��ورهاي 
روس��يه، قزاقس��تان، اس��تراليا و كانادا از پيش بيني 
كاهش رشد عرضه نفت اياالت متحده پيشي گرفتند. 
هدايت كنندگان اصلي رش��د عرضه در سال 2019، 
عبارتند از اياالت متحده با رش��د توليد يك ميليون 
و 800 هزار بش��كه در روز، برزيل، چين، انگلس��تان، 

استراليا و كانادا. 
پيش  بيني مي ش��ود ك��ه مكزيك و نروژ بيش��ترين 
كاهش عرض��ه نفت خام را در ميان كش��ورهاي غير 
عضو اوپك داش��ته باشند. همچنين پيش بيني رشد 
عرضه نفت خام كشورهاي غيراوپك در سال 2020 
مورد تجديد نظر قرار گرفت و با 136 هزار بش��كه در 
روز كاهش نس��بت به گزارش ماه قبل به 2 ميليون و 
250 هزار بش��كه در روز رسيد. اين كاهش عمدتأ به 
دليل تجديدنظر در پيش  بيني عرضه نفت امريكا بود 
كه هم اكن��ون انتظار مي رود يك ميليون و 540 هزار 
بشكه در روز رشد عرضه را تجربه كند. پيش بيني ها 
براي عرضه نفت در سال آينده نيز همچنان با ابهامات 
زيادي همراه است و اين ابهامات عمدتأ به انضباط در 
صرف كردن سرمايه گذاري ها و كند شدن حفاري ها 

و فعاليت هاي تكميلي در اياالت متحده مربوط است. 
انتظار مي رود كه توليد گاز مايع طبيعي )LNG( اوپك 
در سال 2019 معادل 70 هزار بشكه در روز رشد كند 
و به 4 ميليون و 840 هزار بشكه در روز برسد و در سال 
2020 نيز با 30 هزار بشكه در روز رشد به 4 ميليون و 
870 هزار بشكه در روز برسد. بر اساس گزارش منابع 
ثانويه، در ماه اوت توليد نفت خام اوپك 136 هزار بشكه 
در روز افزايش يافت و بطور ميانگين به 29 ميليون و 

740 هزار بشكه در روز رسيد.
پيش بيني تقاض��ا براي نفت اوپك در س��ال 2019، 
نسبت به پيش بيني ماه قبل كاهش يافت و بر حجم 30 
ميليون و 600 هزار بشكه در روز ايستاد كه يك ميليون 
بشكه در روز كمتر از سطح تقاضاي نفت اين گروه در 
سال 2018 است. پيش بيني تقاضا براي نفت اوپك در 
سال 2020 بدون تغيير نسبت به ماه گذشته باقي ماند 
و بر حجم 29 ميليون و 400 هزار بشكه در روز ايستاد 
كه حدود يك ميليون و 200 هزار بشكه در روز كمتر 

از سطح تقاضاي نفت اين گروه در سال 2019 است.

 نظر IEA: رونق نفت در امريكا
بر اس��اس گزارش آژانس بين المللي انرژي، در ميانه 
بحران هاي اقتصادي، تقاض��اي جهاني نفت خام در 
س��طح پاييني قرار دارد و از طرف��ي به دنبال افزايش 
عرضه از س��وي امريكا كه در ماه ژوئن گوي س��بقت 
را از عربستان به عنوان بزرگ ترين صادركننده نفت 
جهان رب��وده، قيمت ه��اي اي��ن كاالي راهبردي با 
كاهش روبرو بوده اس��ت. اين آژانس در گزارش خود 
آورده است اكنون كه قيمت  نفت نسبت به يك سال 
گذشته 20 درصد كاهش يافته است، اين شرايط به 

سود مصرف كنندگان خواهد بود.افزايش توليد نفت 
شيل سبب شده است امريكا در ماه ژوئن بطور موقت 
عربستان سعودي را به عنوان بزرگ ترين صادركننده 
نفت جهان پش��ت س��ر بگذارد، بطوري كه صادرات 
 نفت خ��ام اياالت متح��ده 3 ميليون بش��كه در روز 

افزايش يافت.
IEA در تازه ترين گزارش چشم انداز كوتاه مدت خود 
پيش بيني كرد كه تقاضا براي نفت خام اعضاي اوپك در 
نيمه نخست سال 2020 ميالدي روزانه يك ميليون و 

400 هزار بشكه كاهش مي يابد.
براساس تازه ترين برآورد اين نهاد مستقر در پاريس، 
رش��د تقاضاي جهاني نفت خام امس��ال روزانه يك 
ميليون و 100 هزار بشكه و براي سال آينده ميالدي 

يك ميليون و 300 هزار بشكه خواهد بود.
پيش بيني مي ش��ود مذاكرات تجاري امريكا و چين 

بيشتر از اين چالشي نداشته باشد.
براس��اس اين گزارش، احياي توليد نفت خام پس از 
پايان توفان دوريان در كنار افزايش توليد نفت برزيل 

و ميدان هاي درياي ش��مال سبب رشد شديد عرضه 
كشورهاي غيرعضو اوپك مي شود.در پي كاهش شديد 
عرضه نفت عربستان و آلودگي در يكي از خطوط لوله 
اصلي صادرات نفت روسيه، فروش نفت امريكا در ماه 
ژوئن بيش از س��ه ميليون بشكه افزايش يافت. توليد 
نفت كشورهاي غيرعضو اوپك در سال 2020 ميالدي 
روزانه 2 ميليون و 300 هزار بشكه افزايش مي يابد كه 
اين رقم نسبت به سال جاري ميالدي 400 هزار بشكه 

افزايش نشان مي دهد.
تقاضا براي نفت خام اعضاي اوپك در نيمه نخس��ت 
سال 2020 ميالدي، به 28 ميليون و 300 هزار بشكه 
در روز مي رس��د، در حالي كه اين رقم نسبت به توليد 
ماه اوت امسال روزانه يك ميليون و 400 هزار بشكه 

كاهش نشان مي دهد.
ثبات ظاهري بازار نفت دوباره به شرايط مازاد عرضه باز 
مي گردد و اين وضع قيمت ها را تحت فشار مي گذارد. 
چالش مديريت بازار نفت براي سال 2020 ميالدي 

نيز باقي مي ماند.
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قرارداد توسعه گازي بالل 
امروز امضا مي شود 

گروه انرژي| امروز با حضور بيژن زنگنه وزير نفت 
طرح توسعه ميدان گازي بالل به پتروپارس واگذار 
مي ش��ود. طبق گفته رضا دهقان معاون مهندسي 
و توسعه ش��ركت ملي نفت، ارزش اين قرارداد 440 
ميليون دالر است.هدف از توسعه ميدان گازي بالل 
توليد روزانه 500 ميليون فوت مكعب گاز ترش است. 
طبق اظهارات گاز توليدي ميدان بالل در نهايت به 
پااليشگاه فاز 12 پارس جنوبي منتقل مي شود.قبال 
شركت نفت و گاز پارس برآورد كرده است كه اجراي 
طرح توس��عه ميدان بالل 34 ماه زمان ببرد. ميدان 
گازي بالل در ش��رق مي��دان گازي پارس جنوبي و 
نزديكي جزيره الوان قرار دارد. ارديبهشت ماه سال 
95 بود كه شركت ملي نفت تفاهم نامه اي را با شركت 
كره اي كوگس براي انجام مطالعات روي ميدان بالل 
منعقد كرد. در آن زمان ركن الدين جوادي مديرعامل 
وقت NIOC گفته ب��ود كه كره اي ها بعد از مطالعه 
اين ميدان قرار است پيشنهاد خود را براي همكاري 
در پروژه ايران ال ان جي يا پ��روژه اي ديگر در زمينه 
ال ان جي به ايران ارايه كنند. به نظر مي رسد كوگس 
به دنبال تحريم هاي امريكا عليه ايران، مانند خيلي از 
ش��ركت هاي ديگر نتواند حضورش در اين ميدان را 
جدي كند. قبال عنوان شده بود كه ميادين بالل، كيش 
و فرزاد امسال تعيين تكليف مي شوند. وب سايت دانش 
نفت پيشتر در گزارشي در توضيح تاريخچه ميدان 
گازي بالل نوش��ته است كه اين ميدان در ابتدا فقط 
نفتي انگاشته شده بود اما در سال 2011 احتمال هايي 

مبني بر وجود ذخاير گاز در آن مطرح شد.

 توييت هاي ترامپ
اثر كوتاه مدت 

ش�انا|واكنش وزيران انرژي عربستان و روسيه به 
پرسشي درباره چگونگي برخورد  اوپك با توييت هاي 
دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا درباره اوپك و 
بازار نفت به اين نحو است كه عبدالعزيز بن سلمان، 
وزير انرژي عربس��تان در اين زمينه گفته است: »از 
توييت هاي ترامپ غافلگير نشده ام. رييس جمهور، 
رييس جمهور است، ايشان اختيار دارد هر پيغامي 
مي خواهد در توييترش بگذارد.« الكس��اندر نواك، 
وزير انرژي روسيه هم عنوان كرده است: »مشاهده 
مي كنيد كه در زمان توييت ترامپ قيمت ها باال و پايين 
مي شود، اما پس از مدتي دوباره به جايي كه بايد باشد 
بازمي گردد. بنابراين به نظر من اينها عوامل بنيادي 
نيست، بنيان هاي بازار بر مبناي حرف نيست بلكه بر 

مبناي عمل و اقدام است.«

گروه انرژي|
مديرعامل شركت ملي گاز تنها مانع بر سر راه صادرات 
گاز ايران به اروپا را »موانع سياس��ي« توصيف كرده و 
گفته مذاكراتي كه ايران در اين زمينه تاكنون با طرفين 
اروپايي داشته جدي بوده و در بين اين كشورها مذاكره با 
يونان از همه جدي تر بوده است.  به گزارش »تعادل« به 
نقل از ايلنا حسن منتظر تربتي با اعالم اينكه در صورت 
عملياتي شدن صادرات گاز به اروپا، يونان اولين كشوري 
خواهد بود ك��ه گاز ايران را دريافت خواهد كرد، اظهار 
داشت: بحث صادرات گاز به اروپا جدي است، بستر و 
زيرساخت انجام اين كار وجود دارد، فقط بحث اين است 
كه موانع سياسي برطرف شود، اگر اروپا تمايل داشته 
باشد، ما محدوديتي نداريم. وي افزود: با شركت هاي 

اروپايي مذاكراتي انجام ش��ده اما هنوز به نتايج نهايي 
نرسيده است، بيشتر بخش خصوصي اروپا خواستار گاز 
ايران است و اگر اين اتفاق بيفتد از مسير تركيه خواهد 
بود، يعني اين كشور مسير ترانزيت گاز ايران خواهد شد.

مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران خاطرنشان كرد: ما 
مذاكراتي هم با شركت هاي ترك داشته ايم و بنا بر اين 
است كه به صورت مش��اركتي يا در قبال گرفتن حق 
ترانزيت بتوانيم گاز را به شركت هاي اروپايي برسانيم، 
البته اين موضوع منوط به اين است كه در مرحله اول 
مش��تريان اروپايي را براي ارس��ال گاز از مسير تركيه 
قانع كنيم. وي يادآور شد: با شركت هاي زيادي از اروپا 

مذاكره شده و فعال يونان جدي تر است.
تربتي درباره استفاده از مسير جاده ابريشم براي ارسال 

گاز نيز گفت: مفهوم ايده جاده ابريشم اين است كه در 
مس��يري كه قبال تجارت ديگر انجام شده، مي توانيم 
تجارت گاز هم انجام دهيم، موقعيت ايران به ش��كلي 
اس��ت كه هم نزديك به كش��ورهاي دارنده گاز مثل 
تركمنستان اس��ت و هم به كشورهاي مصرف كننده 
دسترسي خوبي دارد و از اين بابت مشكلي نيست اما 

فعال بحث صادرات به چين مطرح نيست.
وي تاكيد كرد: ما خوش بختانه با توجه به افزايش توليد 
در عس��لويه توان افزايش صادرات گاز را داريم و اينكه 

اين بازار در عراق، تركيه يا اروپا باشد، فرقي نمي كند.
معاون وزير نفت همچنين بيان كرد: در حال حاضر در 
عراق شرايطي خوبي داريم و طبق قرارداد از دو نقطه به 

اين كشور گاز صادر مي كنيم.

ايرنا| 
شانزدهمين نشس��ت كميته وزارتي نظارت بر توافق 
اوپك و غيراوپ��ك روز پنج ش��نبه در ابوظبي امارات 
متحده عربي با تاكيد بر لزوم همكاري و تعهد بيش��تر 

براي حمايت از ثبات بازار نفت به كار خود پايان داد.
كميته وزارتي نظارت بر توافق توليدكنندگان عضو و 
غيرعضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( 
در بيانيه پاياني شانزدهمين نشست خود در ابوظبي بر 
نياز مبرم به تداوم تعهد نسبت به توافق نامه همكاري 
)DOC( با هدف حمايت از ثبات بازار نفت بر مبنايي 

پايدار تاكيد كرد.
پايبندي به توافق ب��راي كاهش داوطلبانه توليد نفت 
كش��ورهاي عضو و غيرعضو اوپك همچنان در سطح 
بااليي قرار دارد و اين رقم در ماه اوت 136 درصد بوده 
است. كميته وزارتي نظارت بر توافق كاهش توليد نفت 
اوپك و غيراوپك )JMMC( بار ديگر بر اصول اصلي 
زيربناي توافق نامه همكاري يعن��ي عدالت، انصاف و 
شفافيت تأكيد كرد و از همه توليدكنندگان حاضر در 
اين توافق خواست تا تالش هاي خود را براي پايبندي 
كام��ل و به موقع ب��ه توافق كاه��ش داوطلبانه توليد 
افزايش دهند. هم��ه توليدكنندگان حاضر در توافق، 
به ويژه كشورهايي كه هنوز به طور كامل به تعهد خود 

پايبند نبوده اند، درباره عزم خود در دستيابي به تعهد 
100درصدي در ادامه سال 2019، ترديدي نداشتند. 
آن دسته از كش��ورهايي كه بيش از حد به تعهد خود 
پايبند بوده اند بر مشاركت داوطلبانه خود تاكيد كردند؛ 
در نتيجه، ميزان پايبندي مجموع كشورهاي عضو و 

غيرعضو اوپك ركوردهاي بااليي را ثبت خواهد كرد.
كميت��ه وزارتي نظ��ارت بر توافق اوپ��ك و غيراوپك، 
كاهش س��طح ذخيره س��ازي هاي تجاري نفت خام 
كش��ورهاي عضو س��ازمان توس��عه و همكاري هاي 
اقتصادي )OECD( به ويژه در امريكا را مشاهده كرد، 
اگرچه اين رقم همچنان باالتر از ميانگين پنج س��اله 

آن است.
در اي��ن نشس��ت همچني��ن مطرح ش��د ك��ه همه 

شاخص هاي اصلي اكنون در شرايط وارونگي است.
افزون ب��ر اين، كميته وزارتي نظ��ارت بر توافق اوپك 
و غيراوپ��ك دامن��ه ع��دم قطعيت هاي اساس��ي با 
اقتصاد جهاني از جمل��ه تنش هاي مربوط به تجارت، 
سياس��ت هاي پولي و ديگر عوامل كالن اقتصادي در 

سال هاي 2019 و 2020 را بررسي كرد.
كميت��ه وزارتي نظارت ب��ر توافق اوپ��ك و غيراوپك 
خواستار ادامه هوشياري در نظارت بر شرايط بازار نفت 
پيش از نشست وزيران نفت و انرژي اوپك در اوايل ماه 

دسامبر 2019 است.با وجود اين اوضاع چالش برانگيز، 
توافق نامه هم��كاري اوپك و غيراوپ��ك همچنان به 
عنوان چراغي اطمينان بخش و منسجم در بازار نفت 
عمل مي كند و از اين طريق اطمين��ان خاطر را براي 
توليد كنن��دگان، مصرف كنن��دگان و اقتصاد جهاني 

فراهم مي كند.
با توجه به اين عدم قطعيت هاي كالن، كميته نظارتي 
اوپ��ك و غيراوپك تواف��ق كردند ك��ه همكاري ها و 

گفت وگوهاي پيشرفته مهم تر از هميشه است.
به همين دليل، اين كميته بر تعهد خود به »منش��ور 
همكاري اوپك و غيراوپك« مصوب ششمين نشست 
وزي��ران اوپك و غير اوپ��ك در دوم ژوئيه 2019 )11 
تيرماه 98(، تأكيد كرد. اين ابتكار بي نظير س��كويي 
براي تسهيل گفت وگو بين توليدكنندگان حاضر در 
تواف��ق اوپك و غيراوپك، با ه��دف افزايش ثبات بازار 
نفت، همكاري در بخش فناوري و ديگر مناطق، به سود 
توليدكنندگان نفت، مصرف كنندگان، سرمايه گذاران 

و اقتصاد جهاني است.
هفدهمين نشس��ت كميته وزارتي نظ��ارت بر توافق 
اوپك و غيراوپك چهارم دسامبر 2019 )چهارشنبه، 
13 آذرم��اه 98( در دبيرخانه اوپ��ك در وين اتريش 

برگزار مي شود.

موانع سياسي تنها مانع مقابل سفر گاز ايران به اروپا

خروجي كميته نظارتي اوپك پالس:

چالش عدم قطعيت براي بازار 
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ارزيابی خطرات قطع ارتباط امريكا و چین

سنجیدن قبل از پریدن
نويسندگان: 

جاناتان دی. پوالک و جفری ِای. بادر|
مقدمه

طي دهه گذشته - به ويژه از زماني كه شي جين پينگ 
در س��ال 2012 به رياس��ت جمهوري چين رسيد- 
سياس��ت چين و سياس��ت خارجي اين كشور رفتار 
بسيار نگران كننده اي از خود بروز داده است كه همين 
امر پرسش هايي را در مورد ظهور اين كشور به عنوان 
يك قدرت بالقوه پيش م��ي آورد. عالوه بر اطمينان و 
شكيبايي فزاينده در داخل و محدوديت در اعمال قدرت 
در خارج، چين در مسيرهاي واپس گرايي قدم برداشته 
است كه شامل سركوب فشارها براي تغيير در داخل و 
نگراني عميق و فزاينده در خصوص سياست هاي اين 
كش��ور در رابطه با دنياي بي��رون، از جمله در روابط با 

اياالت متحده مي شود. 
به نظر مي رسد رفتار چين شديدا ضدونقيض شده است. 
 )WTO( از زمان پيوستن به سازمان تجارت جهاني
در سال 2001، اين كشور به جايگاه دوم در رده ربندي 
قدرت هاي اقتصادي جهان دست يافته است. اين كشور 
اكنون دومين اقتصاد بزرگ دولتي در جهان به حساب 
مي آيد و در بخش هاي اعظم آسيا، آفريقا و اروپا به دنبال 

دستيابي به اهداف جاه طلبانه زيرساختي است.
رهبران چين ادعا مي كنند كه طرفدار پروپا قرص روند 
جهاني شدن هستند، اما از جيب بخش خصوصي به 
دنبال حمايت از بنگاه هاي اقتصادي دولتي هس��تند 
كه بيشترين بار پيشرفت سريع اين كشور را به دوش 
مي كش��ند. به رغم تعهداتي كه براي ارتقاء بازاريابي و 
بازبودن داده است، رهبري اين كشور در هر دو زمينه 
بس��يار كند عمل مي كند و هنوز تا اج��راي تعهدات 
خود براي فعاليت ش��ركت هاي خارجي كه به دنبال 
ايفاي نقش پررنگ تر در داخل چين هس��تند، فاصله 

زيادي دارد.
در ح��وزه نظامي، چي��ن درگير افزايش چش��مگير 
توانمندي هايي بوده كه چالشي براي اياالت متحده و 
تهديدي براي همسايگان اين كشور به حساب مي آيند. 
البته اين كشور تا به حال آغازگر هيچ درگيري نظامي 
نبوده اس��ت. اما تأسيس پايگاه هاي كوچك در جزاير 
مورد مناقشه در درياي جنوبي چين، زبان اين كشور 
كه به تدريج تهديدآميزتر مي شود و مانورهايي كه بر 
عليه تايوان هستند و استقرار جاه طلبانه توانمندي هاي 
جديد در غرب اقيانوس آرام و فراتر از آن موجب شده 
است كه تحليلگران بپرسند، آيا در درازمدت مي توان 

محدوديت نظامي پكن را اجرايي كرد يا خير.
رفتار چين با بسياري از شهروندان اين كشور حتي به 
مراتب نگران كننده تر اس��ت. پكن از خود محدوديت 
ديدگاه و خودمحافظتي بروز مي دهد و در عين حال با 
دقت مشخصه هاي فزاينده سختگيرانه و تهديد- محور 
رواب��ط امريكا با چين را در برنامه ش��ي جين پينگ و 
سركوب منتقدان در »آموزش مجدد« زير نظر دارد. 
حبس گروهي ايغورها تحت لواي دروغين طرح درون 
حزب كمونيست، زير نظر گرفتن و جاسوسي گاترده از 
دانشگاه هاي چيني، سانسور رسانه هاي چيني و اعمال 
محدوديت هاي شديد براي س��ازمان هاي مردم نهاد 
خارجي، همگي بيانگر وحشت و ناامني شديد هستند 
و از چيني كه ب��ه دنبال رهبري ارتق��اء يافته در امور 
منطقه اي و جهاني است، هيچ نشاني ندارند. اين مسائل 
پرسش هاي بنياديني در خصوص نقش چين به عنوان 
يك قدرت برتر و چگونگي رويكرد اياالت متحده به اين 

آينده مطرح مي كند. 
روي كار آمدن بي نظم ترين و غيرقابل پيش بيني ترين 
رياست جمهوري اياالت متحده در تاريخ نيز به دشوارتر 
شدن اين مسائل دامن مي زند. رييس جمهور ترامپ 
نس��بت به تالش هاي پيشينيان خود براي ايجاد يك 
نظم منصفانه منطقه اي و جهاني توجه چنداني نشان 
نمي دهد. او آشكارا توافقنامه هاي چندجانبه اي كه براي 
دهه ها سنگ بناي اوليه صلح و شكوفايي بين المللي 
بوده اند را تحقير مي كند. در عين حال سياست حمايت 
از توليدات داخلي وي و رويكرد معامله گرانه او به روابط 
با هم پيمانان و ش��ركاي نزديك امريكا، دستيابي به 
همكاري و مشاركت بين المللي را به مراتب دشوارتر هم 
مي سازد. به هر حال منابع اصلي دوري از پيمان سينو- 
آمريكن عميق تر از توئيت ها و اظهارات خشمگين آقاي 

رييس جمهور هستند.
ص��داي امريكايي ها بي��رون از دول��ت بيانگر دغدغه 
فزاينده اي نسبت به رفتار چين در حوزه هاي مختلف 
اس��ت- از جمله در تجارت، فناوري ه��اي مخابراتي، 
راهبرد اقتصاد دولتي، سرمايه گذاري زيرساختي چين 
در سراس��ر آسيا و فراتر از آن، س��ركوب تشديد شده 
داخلي، پيش��روي هاي نظامي اين كشور و پايبندي 

ناپايدار به هنجارهاي بين المللي. 
بسياري از اين دغدغه ها مستقيما به پيش فرض هايي 
در خصوص پيشرفت ناگزير در توانمندي هاي اقتصادي 
و تكنولوژيك چين مربوط مي ش��وند. در هر صورت، 
پژوهشگران چيني قبول دارند كه الگوي رشد قبلي كه 
اقتصاد اين كشور را رو به جلو سوق داد، ديگر قابل اجرا 
نيست. ش��كاف بين مناطق پوياي ساحلي و عملكرد 
كند اس��تان هاي داخلي و كمربند زنگار جنوب شرق 
در حال گسترش است، در حالي كه هيچ راهبرد عملي 
براي تغيير اين روند وجود ندارد. برنامه ريزان اقتصادي 
همچنان به دنبال راهي ب��راي خروج از اين مخمصه 

هستند، اما هنوز راه حلي پيدا نكرده اند. 
در بحبوحه چشم اندازهاي اقتصاد داخلي مشكل دار 
چين، دولت ترامپ به اين نتيجه رس��يده اس��ت كه 
پيشرفت اقتصادي چين تهديد مستقيمي براي اياالت 
متحده به حساب مي آيد. تحميل تعرفه هاي جديد از 
سوي اين دولت روي واردات از چين )و متقابال اقدامات 
تالفي جويانه پكن در خصوص واردات از اياالت متحده 
به چين(، محدوديت هاي عم��ده اياالت متحده روي 
خريدهاي چي��ن از ريزپردازه ه��اي امريكايي، روند 

تدريجي يا يكباره ابطال وي��زاي اياالت متحده براي 
كارشناسان چيني و سختگيري شديد در مواجهه با 
دانشمندان و دانش��جوياني با قوميت چيني، همگي 
حكايت از تحوالت شديد و مشكل زا در سياست اياالت 

متحده دارند.

   گزينه هاي سياستي امريكا
به طور كلي، اياالت متحده در مواجهه با ظهور چين به 
عنوان يك قدرت منطقه اي و جهاني، سه رويكرد بالقوه 
پيِش رو دارد. رويكرد اول عبارت است از پذيرش ضرورتا 
بي قيد و شرط رسيدن چين به جايگاه يك قدرت بزرگ 
كه مبتني بر توقعي اس��ت كه اي��االت متحده و چين 
مي توانند تا حدودي روي يك توازن قدرت جديد با هم 
به توافق برسند. رويكرد دوم مبتني بر ضرورت تحليل 
كامل عوامل اصلي دستيابي چين به ثروت و قدرت و 
همزمان ضرورت تأثيرگذاري بر رفتار پكن در آينده در 
ارتباط نزديك با همپيمانان و شركاي اياالت متحده 
است. سومين رويكرد مبتني بر ضرورت پيدايش يك 
تعارض وجودي بين منافع امريكايي و چيني است كه 
مس��تلزم رقابت بي انتها با چين در تمامي ابعاد قدرت 
ملي است. بر اس��اس اين رويكرد، جدايي دو اقتصاد و 
در صورت امكان عدم مداخله در ساير حوزه ها از جمله 
همكاري تخصص��ي، آكادميك و نظام��ي و تبادالت 

ضروري است."

دولت ترامپ رويكرد س��وم را برگزيده است كه اياالت 
متحده را در موقعيتي خطرن��اك قرار مي دهد. حتي 
مشكل زاتر اينكه بسياري در درون سيستم سياست 
خارجي اين كش��ور ظاهرا تا حد زيادي سياست هاي 
دولت را تأييد كرده اند. با اين حال، در هفته هاي اخير، 
برخي صداهاي مخالف، به ط��ور قابل مالحظه اي در 
نامه اي سرگشاده در واشنگتن پست كه توسط بيش از 
150 كارشناس سياست خارجي )از جمله مولفين اين 
مقاله( به مخالفت با اين ديدگاه ها پرداخته اند. سوزان 
 اي تورنتون، مشاور سابق وزير كشور در امور شرق آسيا و 
اقيانوسيه نيز مخالفت كامل خود با سياست دولت را در 
مقاله مهمي در مجله خدمات خارجي اعالم كرده است.

براي بي��ش از چهار دهه، دولت ه��اي جمهوريخواه و 
 دموكرات به دنبال ايجاد روابط سازنده با چين بوده اند. 
دولت ترامپ به ترغيب و تش��ويق دس��تگاه سياست 
خارجي مصمم به رد برقراري چنين ارتباطاتي است. به 
اين ترتيب، اياالت متحده با چشم انداز رابطه ا  ي با چين 
روبه رو است كه بدجوري ويران شده است و فاقد يك 
شبكه ايمني است و ظاهرا توجه چنداني به اين مساله 
كه اينچنين جدايي به كجا ختم خواهد شد، نمي شود. 

   منتقدان تعامل: آنها چه مي خواهند 
و چرا به آن دست پيدا نمي كنند

منتقدين چين به نظر بر اين باورند كه با رش��د قدرت 
چين، ديپلماس��ي امريكا با مهم تري��ن همپيمانان و 
شركاي آن قادر به تأمين منافع اياالت متحده نخواهد 
بود. اين مساله با رويكردي معامله گرايانه به ائتالف هايي 
كه آنها را مصرفي مي داند، تهديد يا تنبيه همپيمانان 
و ش��ركاي داراي ديدگاه هاي متف��اوت در خصوص 
اعتماد به فناوري چيني و عقب نشيني اياالت متحده 
از شراكت ترنس پاسيفيك، نمايان مي گردد. منتقدين 

احتماال انتظار دارند كه اتخاذ يك سياست يك جانبه 
به مراتب خشن تر منجر به بروز رفتاري فرمانبردارتر از 
سوي پكن يا شايد تضعيف يا فروپاشي نظام سياسي و 

اقتصادي آن شود.
خصوم��ت ب��ا چي��ن پديده جدي��دي در سياس��ت 
اي��االت متحده نيس��ت. طرفداران دوآتش��ه امنيت، 
حاميان حقوق بش��ر و مخالفان سياسي تجارت آزاد، 
 همگي ب��ه خاطر داليل خ��اص خ��ود در اين زمينه 
اشتراك نظر دارند. طرز فكر ميانه روها در بحث رابطه با 
چين دچار تغييرات چشمگيرتري شده است. هواداران 
كاري و فك��ري كه مدت ها حام��ي روابط نزديك تر با 
چين بوده اند، تا حد زيادي ساكت شده يا تغيير عقيده 
داده اند. ميانه روها، ذاتا، اگر نگوييم با طرح و برنامه، به 
شكل فزاينده اي با نيروهاي سياسي و بروكرات ائتالف 
كرده اند كه به صورت حداقلي خواهان مخالفت بسيار 
بيش��تري با اقدامات چين يا حتي قطع رابطه كامل با 

اين كشور هستند.
دوري اياالت متحده از چين همچنين به مش��كالت 
داخلي ما و ناكارآمدي سياست در داخل اياالت متحده 
مرتبط است. اما چين مسوول زيرساخت هاي فرسوده 
امريكا، بحران مهاجرت، كاري بودجه هاي فزاينده يا 
شكست در سرمايه گذاري در تربيت و آموزش نيروي 
كار آينده اياالت متحده نيس��ت. اينه��ا تقريبا تمام 
مشكالتي هستند كه امريكا خود عامل پيدايش آنها 
بوده اس��ت و عميق شدن ش��كاف بين چين و اياالت 
متحده به حل آنها كمكي نخواهد كرد. در مش��اهده 
بيزمان پوگو، ما با دشمن روبه رو شده ايم و اين دشمن 

خود ما هستيم.
عالوه بر اين، صداهاي معترِض رو به رش��دي وجود 
دارند كه چ��وب الي چرخ آنچه ت��ا كنون مركزيت 
فزاينده چين در اقتصاد جهاني بوده است مي گذارند 
و ي��ا )به ش��كلي جاه طلبانه تر( رون��د آن را معكوس 
مي كنند. از زمان پذيرش در سازمان تجارت جهاني، 
چين موتور اصلي رشد اقتصاد جهاني بوده است. اما 
در اياالت متحده، ناراحتي از چين به عنوان يك قدرت 
اقتصادي تمام عيار رو به رش��د است و اين نارضايتي 
منجر به بروز بحث و جدل هاي��ي در حمايت از طرد 
فناوري و جدايي اقتصادي ش��ده است. اين مساله تا 
حدودي نوعي واكنش به سياست هاي مركانتاليستي 
و حمايت از توليد داخل اس��ت، اما در اين ميان نبايد 
از نفرت گسترده نسبت به چين و هراس روزافزون از 

رقيبي بالقوه هم غافل شد.
نارضايتي فراگير از تأثيرات جهاني شدن نيز تغيير سريع 
در ديدگاه هاي امريكا را توجيه مي كند. چين كاراكتر 
منفي اصلي در اين قصه به حساب مي آيد. در سال هاي 
قبل تر، به طور گس��ترده اي انتظار مي رفت تغييرات 
اقتصادي در درون كشور چين منجر به پيدايش نظامي 
بازتر و با تحمل بيشتر شود. توسعه داخلي و اصالحات 
دروني همراه با پذيرش اين كشور در سازمان تجارت 
جهاني، مزاياي عمده اي براي منافع امريكا و سالمت 
اقتصاد جهاني داشته اند. تا مدت ها تصور مي شد يك 
چيِن در حال توسعه و شكوفاتر، حتي اگر با انبوهي از 
اتهامات توسل به افتخارات گذشته ديرين و كهن چين 
روبه رو باشد، كشوري بسيار امن تر خواهد بود تا چيني 

كه عقب مانده و منزوي نگه داشته شده باشد.
برخي تحليلگران همچنين بر اين باور هستند كه يك 
شكاف دوجانبه رو به تعميق مي تواند سياست خارجي 
بين المللي گرايي كه دولت ترامپ ظاهراب مصمم به از 
هم پاشاندن آن است را نجات بخشد. اما چنين شرايطي 
مشروط به آن است كه برخي از شركاي تجاري اصلي 
چين )كه بس��ياري از آنها از متحدان محوري اياالت 
متحده هستند( آمادگي فاصله گرفتن از پكن را داشته 
باشند. بسياري اعتراضات مشروعي به اقدامات تجاري 
چين و رفتار سياسي سلطه جويانه رهبري اين كشور 
دارند، اما اگر طرفداراني ب��راي يك جدايي راهبردي 
گسترده تر وجود داشته باشد، تعداد آنها چندان زياد 
نخواهد بود. پيگيري سياست قطع رابطه با چين بدون 
همراهي همپيمانان يا شركا راهي است كه به ناكجاآباد 

ختم مي شود.
با وجود اين، طرفداران جدايي راهبردي، آن را شدني 
و ضروري مي دانن��د. پارادايم تقس��يم دنيا به بخش 
احتم��االب بزرگ تِر طرفدار اي��االت متحده و بخش 
احتماال كوچك تِر طرفدار اردوگاه چين، يادآور راهبرد 
اياالت متحده در طول دوران جنگ سرد است. اما اين 

تش��ابه تاريخي اندكي بيش از يك مقايسه اجباري و 
شديدا تحريف شده با دوران گذشته است. 

رفتار بين المللي چين، ش��باهت بسيار كمي با اتحاد 
جماهير ش��وروي س��ابق دارد. اين كش��ور به دنبال 
جاه طلبي هاي سلطه جويانه يا تالش در جهت تبليغ 
باورهاي ايدئولوژيك نيس��ت. عالوه بر اين، چين در 
ح��ال حاضر يك قدرت ب��زرگ در اقتصاد جهاني به 
حس��اب مي آيد، در حالي كه اتحاد جماهير شوروي 
هرگ��ز از چنين جايگاه��ي برخوردار نبوده اس��ت. 
جنگ سرد منجر به ش��كل گيري يك شكاف شديد 
ايدئولوژيك و نظامي در قلب اروپا ش��د كه به همان 
نس��بت پيامدهايي در سراسر آس��يا نيز داشت. در 
مقابل، چين مثل اتحاد شوروي از كشورهاي اقماري 
يا تاب��ع برخوردار نيس��ت، اما به دنبال به رس��ميت 
شناخته شدن و مشروعيت يافتن ظهور مجدد خود 
در عرصه جهاني اس��ت، موضوعي كه نبايد كسي را 

شگفت زده كند.
 پيشرفت هاي اقتصاد چين حاصل تصميمات داخلي 
و ت��الش نيروهاي بومي بوده اس��ت ن��ه كپي برداري 
تك��راري از روي اقتص��اد اياالت متحده. اين ش��امل 
گشايش بي سابقه در مقابل دنياي خارج براي تجارت، 
سرمايه گذاري، ايده ها، مش��اركت چيني ها در خارج 
و ب��ازاري كردن مي ش��ود ك��ه هم��ه در دوران دنگ 

ژيائوپينگ در سال 1978 اتفاق افتاد. 

اين راهبرد همچنين بستر الزم براي يك سرمايه گذاري 
زيرس��اختي عظيم را فراهم كرد كه ش��امل مواردي 
مي شد نظير: تربيت تعداد زيادي از شهروندان كامال 
آموزش ديده و سختكوش، ظهور يك طبقه با استعداد 
كارآفرين جهاني ش��ده و ايجاد يك طبقه متوس��ط 
مصرف كننده كه طبق داده هاي مقامات رسمي چين 
به 400 ميليون نفر مي رسد. اينها واقعياتي انكارناپذير 
هستند. پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه گام 
بعدي در فرآيند پيشرفت چين چيست و اياالت متحده 
چگونه مي تواند بر آن تأثيرگذار باش��د. اياالت متحده 
مدت ها به تعري��ف و تمجيد از تح��والت اقتصادي و 
اجتماعي چين پرداخته است، ولي در حال حاضر ظاهرا 
به اين نتيجه رسيده كه يك چيِن داراي موفقيِت كمتر، 

براي امريكا خوشايندتر خواهد بود.

   نااميدي و هشدار
بخش اعظم بحث سياسي اياالت متحده در خصوص 
عدم مش��اركت و جدايي، مبتني بر اين مس��اله نيات 
كه در داخل چين چه اتفاقي ممكن اس��ت رخ دهد، 
بلكه بر اينكه مفس��ران امريكاي��ي تحقير و تضعيف 
موض��ع راهبردي جهان��ي اياالت متح��ده را چگونه 
تفسير مي كنند، متمركز است. چين ظاهرا در آستانه 
معرفي خود به عن��وان يك قدرت دو وجهي -امنيتي 
و اقتصادي- است، قدرتي كه مجموع توانمندي هاي 
آن در دهه هاي آتي توانمندي هاي اياالت متحده را به 

چالش خواهد كشيد. 
افراد بدبي��ن معتقدند، پيش��رفت هاي چين منجر به 
تضعيف قدرت اياالت متحده خواهد شد و چين مي تواند 
سرانجام به سلطه پس از جنگ جهاني اياالت متحده بر 
سياست، اقتصاد و قدرت نظامي جهاني پايان دهد و خود 
جاي آن را بگيرد. آنها بر اين باورند كه بايد با جدا كردن 

چين از اقتصادهاي اصلي دنيا و با تشديد رقابت نظامي در 
حال شكل گيري با آنها، اين تهديد را در نطفه خفه كرد. 
ريچارد نيكسون در مقاله اي به يادماندني در سال 1967 
در نشريه امور خارجي كه به تشريح گشايش بعدي در 
چين مي پرداخت، نسبت به خطرات ناشي از باقي ماندن 
چين در »انزواي خشمگين« از ساير ملل دنيا هشدار 
داد. آن دوران گذشته است. چين ديگر نه فقير است و 
نه ضعيف. اما خردمندي مشاهدات نيكسون امروزه هم 

همچنان كارآمد است.
به نظر مي رس��د اياالت متحده، به طور برنامه ريزي 
شده يا اتفاقي، در مسير همان را تقبيح كرده بود، قرار 
گرفته است. اين كشور آشكارا به دنبال قطع ارتباط 
است، با اين اميد كه چيني ها خودشان را تنها ببينند 
و دوستان آن از اطراف چين پراكنده شده و شركاي 
تجاري كمتري داشته باشند. اين مسيري به مراتب 
خطرناك تر از مسيري اس��ت كه نيكاون نابت به آن 
هش��دار داده بود، زيرا ما اكنون با يك چين قدرتمند 
روبه رو هس��تيم كه مي تواند ب��راي ديگران خطرات 

واقعي پيش آورد.
دولت ترامپ با اين احساسات هش��دار دهنده بسيار 
همسو است و فعاالنه آنها را ترويج و تبليغ مي كند. آقاي 
رييس جمهور و بسياري از مش��اوران ارشِد وي، رشد 
اقتصاد چين و عدم توازن تجارت چين و اياالت متحده 
را بس��يار اهريمني مي دانند. آنها معتقدند كه چين از 
ابتدا قصد داشته قلب كشور اياالت متحده را از پايگاه 
صنعتي خود محروم كند، فناوري امريكا را كپي كرده 
يا بدزدد، با كاالهاي ارزان  قيمت مصرفي به بازار اياالت 
متحده هجوم آورد و مازاد تجاري عظيمي كسب كند 
كه با دزدي )يا به قول ترامپ »تجاوز« به( دارايي هاي 

امريكا برابري كند.
اين ديدگاه ها مس��تقيما در انتخاب دونالد ترامپ به 
عنوان رييس جمهور نقش داشتند، اما با مباحثي كه 
از سوي بس��ياري از سياستمداران شاخص دموكرات 
مطرح مي ش��ود، فرق چنداني ندارند. به نظر مي رسد 
جمهوري خواهان و دموكرات ها به ش��كل مش��ابهي 
مي خواهند نشان دهند كه ترجيح شان اين است كه 
چين هرگز به عنوان يك كش��ور پيش��تاز در تجارت 
جهاني ظاهر نشود. آنها بر اين باورند كه درمان جايگاه 
تضعيف شده امريكا و قدرت و موقعيت ارتقاء يافته چين 
اين نيس��ت كه خودمان را باال بكشيم، بلكه چاره كار 
پايين كشيدن چين است. نتيجه گيري منطقي اين كه، 
همان طور كه رييس جمهور ترامپ در جايي به صورت 
خصوصي گفته اس��ت، بهترين تجارت با چين اصال 
تجارت نكردن با اين كشور است، چرا كه در آن صورت 
اياالت متحده ديگر كار بودجه تجاري نخواهد داشت.

هر دو سر اين طيِف سياس��ي در يك دوري از چين با 
هم اشتراك دارند، اگر چه داليل هر يك متفاوت است. 
آنهايي كه در جناح چپ هستند يك چين غيرليبرال 
مي بينند كه قص��د دارد از ثروت و ق��درت رو به تزايد 
خود براي به چالش كش��يدن نظم ليبرال بين المللي، 
سركوب گروهاي مذهبي و نژادي و معترضين در داخل 
 بهره بگي��رد و از طريق توليد با اس��تفاده از نيروي كاِر

 ارزان قيم��ت، تولي��د داخلي اياالت متح��ده را دچار 
فروپاشي كند. جناح راست سياسي ديدگاهي حتي به 
مراتب بدبينانه تر دارد كه بعضا لحن نژادپرستانه زشتي 
هم به خود مي گيرد. آنهايي كه در جناح راست افراطي 
قرار دارند، معتقدند چين نه تنها قصد س��لطه بر غرب 
اقيانوس آرام و اخراج نيروهاي نظامي اياالت متحده از 
منطقه را دارد، بلكه نهايتا به دنبال سلطه جهاني است. 
بيانيه هاي عمومي مقامات دول��ت ترامپ بيانگر اين 
مفاهيم هستند، از جمله ادعاهايي مبني بر اينكه چين 
به عنوان يك قدرت بزرگ غيرغربي با قوميت متفاوت، 
تهديدي منحصر به فرد و بي سابقه براي اياالت متحده 
است. اين مباحِث خطرناك، به لحاظ تاريخي نابخردانه و 
عميقا در سراسر آسيا تهاجمي هستند. اما آنها به صورت 
مستقيم در طرفداري از شاخه اجرايي و تقنيني براي 
يك راهبرد »تمام دولت« كه به دنبال توقف پيشرفت 
مداوم چين است، نقش دارند. هر دو جناح چپ و راست 
نيز »كمپين نفوذ« چين را به نام خود زده اند. منتقدين 
بحث مي كنند كه امري��كا در مقابل تخريب »كمپين 
نفوذ« هر دو جناح چپ و راست نيز از سوي موسسات 
كنفوسيوس��ي كه زب��ان و فرهنگ چين��ي تدريس 
مي كنند، آسيب پذير است و كمك مالي اين موسسات 
به موسس��ات آكادميك و پژوهش��ي كه از جاسوسان 
چيني در لباس دانشجو غافل هستند، مي تواند موجب 
فريب شود كه براي دهه ها سياست امريكا در آسيا را، »از 
دست دادن چين« اشاره به تخريب با پژواك هاي شوِم 
بحث و جدل هاي ماموم كرده اند، به طور خاص مهلك 
اس��ت. اين اتهامات چندين هزار دانشجوي چيني در 
 اياالت متحده و موسساتي كه ضمانت هاي پيچيده اي

 براي جلوگيري از تأثيرات پولي نامناس��ب دارند را در 
مظان اتهام قرار مي دهند. اين قيل و قال ها اخيرا پس 
از سال ها تس��هيل همكاري نزديك بين دانشمندان 
هر دو كش��ور، منجر به اخراج پژوهشگران سرطان با 
قوميت چيني )و در برخي موارد همچنين تعدادي از 
ش��هروندان اياالت متحده( از جايگاه هاي معتبري در 
موسسات پزش��كي امريكا شده است.  به نظر مي رسد 
دولت اياالت متحده و به طور خاص، موسسات امنيتي 
آن، معتقدند شهروندان شديدا ساده لوح امريكايي قادر 
به تش��خيص تبليغات دروغين از واقعيت نيستند كه 
تفسيري آزاردهنده از سوي آژانس هاي دولتي و نخبگان 
سياسي كشور است. نامه عمومي اخير رييس دانشگاه 
ام آي ت��ي در خصوص نقش ضروري بازبودن و نيروي 
فكر خارجي در موسسات آموزش عالي امريكايي، يك 
عامل بازدارنده بسيار واجب در مقابل اين هشدارگرايي 
و پارانوياي حدي است. اخطارهاي مشابهي از روساي 

ساير دانشگاه هاي ممتاز نيز مطرح شده است.
منبع : مرکز بررسی های استراتژيک 
رياست جمهوری

مقال�ه اي  در  نيكس�ون  ريچ�ارد   
به يادماندني در سال 1967 در نشريه امور 
خارجي كه به تش�ريح گشايش بعدي در 
چين مي پرداخت، نسبت به خطرات ناشي 
از باقي ماندن چين در »انزواي خشمگين« 
از س�اير ملل دنيا هش�دار داد. آن دوران 
گذشته است. چين ديگر نه فقير است و نه 
ضعيف. اما خردمندي مشاهدات نيكسون 
امروزه هم همچنان كارآمد اس�ت. به نظر 
مي رسد اياالت متحده، به طور برنامه ريزي 
شده يا اتفاقي، در مس�ير همان را تقبيح 
كرده بود، قرار گرفته اس�ت. اين كش�ور 
آش�كارا به دنبال قطع ارتباط است، با اين 
اميد كه چيني ها خودشان را تنها ببينند و 
دوستان آن از اطراف چين پراكنده شده و 

شركاي تجاري كمتري داشته باشند

برش
   برخ�ي تحليلگران همچنين ب�ر اين باور 
هستند كه يك شكاف دوجانبه رو به تعميق 
مي تواند سياست خارجي بين المللي گرايي كه 
دولت ترامپ ظاهراب مصمم به از هم پاشاندن 
آن اس�ت را نجات بخشد. اما چنين شرايطي 
مشروط به آن است كه برخي از شركاي تجاري 
اصلي چين )كه بس�ياري از آنه�ا از متحدان 
مح�وري اي�االت متحده هس�تند( آمادگي 
فاصله گرفتن از پكن را داشته باشند. بسياري 
اعتراضات مشروعي به اقدامات تجاري چين و 
رفتار سياسي سلطه جويانه رهبري اين كشور 
دارند، ام�ا اگر طرفداراني ب�راي يك جدايي 
راهبردي گسترده تر وجود داشته باشد، تعداد 
آنها چندان زياد نخواهد بود. پيگيري سياست 
قطع رابطه با چين بدون همراهي همپيمانان يا 
شركا راهي است كه به ناكجاآباد ختم مي شود.

برش
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روايت رسانه هاي عربي 
از بركناري بولتون

بركناري »جان بولتون« مشاور امنيت ملي امريكا 
موضوعي بود كه رسانه ها و مفسران سياسي عربي 
به آن پرداخته و داليل و نتايج احتمالي آن را تحليل 

و بررسي كرده اند.
به گزارش گ��روه تحليل، تفس��ير و پژوهش هاي 
 خبري ايرنا، »دونالد ترامپ« رييس جمهوري امريكا 
سه شنبه نوزدهم ش��هريورماه با انتشار پيامي در 
توييتر اعالم كرد »جان بولتون« مشاور امنيت ملي 
كاخ سفيد را از كار بركنار كرده است. ترامپ در اين 
پيام گفت من شب گذش��ته به جان بولتون اطالع 
دادم ك��ه ديگر نيازي به خدمات او در كاخ س��فيد 
نيس��ت. من و ديگر اعضاي اين دولت با بسياري از 

پيشنهادهاي او به شدت مخالفيم.
 بولتون از زمان آغ��از به كار ترامپ پس از »مايكل 
فلين« و »هربرت مك مستر« سومين مشاور امنيت 
ملي ترامپ محسوب مي ش��ود. پيش تر شماري از 
رسانه ها از وجود اختالف ميان برخي ديدگاه هاي 
بولتون با ترامپ و »مايك پمپئو« وزير امور خارجه 

امريكا  خبر داده بودند.

   داليل بركناري بولتون
روزنامه »القدس العربي« چاپ لندن، نوشت ترامپ 
به دليل اختالف با بولتون درباره بسياري از مسائل 
او را بركنار كرد. اختالف ترامپ و بولتون از آغاز سال 
جاري ميالدي به دليل مخالفت ترامپ با بسياري از 
ديدگاه هاي بولتون درباره مسائل امنيت ملي آغاز 
شد. ترامپ بارها در اظهارات خود تالش كرد با دعوت 
بولتون به آرامش، اختالف خود با وي را پنهان كند 
اما تالش هاي وي با شكست روبرو شد و سرانجام او 
با يك پيام توييتري بولتون را از سمت خود بركنار 
كرد. اختالف ترامپ با بولتون درباره مذاكره صلح در 
افغانستان در راس اختالف هاي اين دو قرار مي گيرد 
و مواضع تن��د بولتون بزرگ ترين مانع پيش��رفت 
مذاكرات صلح امريكا با طالبان بود. ترامپ و بولتون 
درباره ايران، ونزوئال و كره شمالي هم اختالف نظر 
 داش��تند و بولتون به دليل امتياز خواهي بسيار از 
»كيم جون اونگ« درباره سالح هاي كشتار جمعي 

عامل شكست توافق ترامپ و كيم جون اونگ بود.
به نوشته تارنماي »البوابه« مصر، سياست امريكا 
درباره س��ه پرونده حساس كره ش��مالي، ايران و 
افغانس��تان در شرايط آش��فته اي به سر مي برد و 
اين موضوع يكي از داليل منطقي كنار گذاش��تن 
بولتون اس��ت. مخالفت بولتون با سياست تنش 
زدايي واشنگتن با كره ش��مالي و ايران و در پيش 
گرفتن راهبرد افراط گرايان از سوي بولتون سبب 
شد كه دولت امريكا اعتماد خود به وي را از دست 
بدهد. گزارش شوراي آتالنيك نشان مي دهد كه 
سياست بولتون كه يكي از جنگ طلبان كاخ سفيد 
بود بطور كلي با سياس��ت ترامپ كه به دنبال دور 
كردن امريكا از جنگ هاي خارجي است وضعيتي 
متعارض داش��ت. برپايه اين گزارش، مش��اوران 
امنيت ملي موفق مي توانند با به كار بستن سياست 
منسجم و هماهنگ، اعتماد رييس جمهوري را به 
دس��ت آورند. اما بولتون راهبرد افراط گريانه اي را 
در پيش گرفت و سياست هايي را به كار بست كه 
نتيجه اي به دنبال نداشت. اين موضوع سبب شد 
ترامپ اعتماد خود به وي را از دست داد. از اين رو، 
بركناري وي الزم بود و تصميم شگفت آوري نيست. 
اقدام ترامپ در چارچ��وب برنامه ريزي راهبردي 
كميته ملي حزب جمهوري خواه قرار مي گيرد كه 
بولتون را مانعي در مس��ير پيروزي ترامپ يا ديگر 
نامزدهاي اين حزب در انتخابات رياست جمهوري 
آينده مي ديدند. بولتون به دليل سياست هاي خود 
نگراني امريكايي ها را برانگيخته است و آنان نگران 
بودند كه بولتون با سياست هاي جنگ افروزانه خود 
به جنگي دامن زند كه آنان مجبور به اعزام فرزندان 

خود به ميدان هاي جنگ شوند.
روزنامه »راي اليوم« در گزارشي به قلم »عبدالباري 
عطوان« نوشت: بولتون مشاور امنيت ملي امريكا از 
منصب خود بركنار شد بدون اينكه به آرزوهاي خود 
از جمله تغيير نظام در تهران دست يابد. اين در حالي 
است كه او سال گذشته در كنفرانس ساالنه مخالفان 
نظام ايران در پاريس وعده تغيير نظام و جش��ن و 
پايكوبي در تهران را به آنه��ا داده بود. او همچنين 
نتوانس��ت »خوان گوايدو« را به جاي »نيكوالس 
مادورو« در ونزوئال به قدرت برساند يا پيونگ يانگ 
پايتخت كره شمالي را هدف حمله قرار دهد. بسياري 
از افراد از جمله نتانياهو و برخي از رهبران حاش��يه 
خليج فارس به ويژه عربس��تان و ام��ارات كه روي 
او براي هدف قرار دادن ايران حس��اب باز كردند با 

شنيدن خبر بركناري بولتون نااميد مي شوند.
نشريه »الراي« كويت نوشت با خروج بولتون از دولت 
ترامپ پيش بيني مي شود كه قدرت جنگ ساالران و 
در راس آنان مايك پمپئو كه مخالف توافق امريكا با 
طالبان است رو به ضعف رود. پس از اين پمپئو درباره 
بسياري از مسائل جهان از جمله افغانستان و صلح با 

طالبان و ايران نرمش نشان خواهد داد. 
به نوش��ته روزنامه »الش��روق« الجزاير، با وجود 
اينكه هنوز زود است بگوييم كنار گذاشتن بولتون 
نقطه عطفي در سياس��ت خارجي ترامپ ايجاد 
مي كند اما مي توان گفت كه كنار رفتن بولتون 
كه داراي روحيه جنگ طلبانه بود بدون ترديد در 
روند تصميم گيري هاي كاخ سفيد تاثير خواهد 
گذاش��ت. در اين زمينه »رابرت ميلي« رييس 
گ��روه بحران هاي بين المللي گف��ت از آغاز كار 
ترامپ دو صدا در گوش ترامپ پچ پچ مي كردند؛ 
يكي با هش��دار نسبت به عواقب جنگ، خواهان 
به كار بستن گزينه ديپلماسي بود و صداي ديگر 
خواهان درگيري نظامي بود. با رفتن بولتون بدون 
ترديد يكي از بزرگ ترين مدافعان گزينه نظامي 
كنار رفته اس��ت و اين موضوع مي تواند فرصت 
 ديپلماس��ي تازه اي را درباره ايران، افغانس��تان، 
كره شمالي و ونزوئال ايجاد كند و اميد آن مي رود 

كه ترامپ از اين فرصت استفاده كند.



نگاه 9 ايرانشهر

»تعادل« مشكالت صيانت از حريم پايتخت را بررسي كرد

تعارض منافع دليل اصلي تعرض به حريم تهران

4 گام صيانت از حريم شهر تهران 

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
حريم ش��هر تهران از 200 سال پيش تاكنون شاهد 
اتفاقات بس��ياري بوده است. استقرار صنايع بزرگ و 
كوچك، ساخت شهرها و شهرك هاي مسكوني بدون 
هيچ گونه ضابطه اي از جمله اين رويدادها است. براي 
نخستين بار، سال 1347 در طرح جامع، حريم شهر 
تهران تعيين شد. بعد از آن سال 1386 در طرح جامع 
شهر تهران ضرورت ساماندهي حريم تهران و تعيين 
حريمي وسيع تر براي تنظيم رابطه كالبدي، اقتصادي 
و اجتماعي بين اراضي پيرامون و شهر تهران را ضروري 
دانسته و حريم كالن شهر تهران به عنوان نقش هاله 
شهري و عملكرد زيست محيطي و تنفس گاهي شهر 

تهران مطرح شده است.
در حال حاضر حريم شهر، گستره اي به وسعت حدود 
5918 كيلومتر مربع معادل 10 برابر وس��عت شهر 
اس��ت كه فقط 1200 كيلومتر از آن، تحت اختيار و 
نظارت مستقيم شهرداري تهران است. بر اين اساس 
شكل گيري هرگونه ش��هر و شهرستان جديد در آن 

ممنوع شده است.
به گفته محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و 
شهرسازي شوراي شهر، شهرداري تهران براساس طرح 
جامعي كه در سال 1386 به تصويب رسيد، دو دستاورد 
داشته است. نخست طرح تفصيلي شهر تهران و ديگري 
طرح راهبردي حريم شهر تهران كه از سال89 به مدت 
دو سال توسط مركز مطالعات شهر تهران به عنوان يك 
طرح به مشاوران سپرده شد تا در نهايت، طرح راهبردي 
حريم شهر تهران تهيه و تنظيم شود. برپايه اين طرح، 
وظيفه نگهداري و حفاظت از حريم پايتخت به اداره كل 

حريم شهر تهران واگذار شد. 
به گزارش تعادل، طبق ماده 99 قانون شهرداري ها، 
اي��ن نهاد وظيفه صيان��ت از حريم ش��هر را بر عهده 
دارد. س��اماندهي حريم ته��ران از جمله طرح هاي 
موضوعي سند طرح جامع است كه پس از حدود 10 
س��ال از ابالغ طرح جامع در سال 95 صرفا با تصويب 
پهنه بندي حريم در شوراي عالي شهرسازي و معماري 
كش��ور ابالغ ش��د ولي هنوز موضوع نحوه مديريت 
يكپارچه حريم كه مهم ترين چالش فراروي مجموعه 
ش��هري تهران اس��ت، بالتكليف باقي مانده اس��ت. 
در اس��ناد طرح راهبردي حريم پايتخت، حدود 17 
درصد مساحت حريم به پهنه كشاورزي و باغداري، 
23 درص��د به پهنه اندوختگاه هاي محيط زيس��ت، 
24 درصد به پهنه عناصر طبيعي و 2 درصد به پهنه 
صنعتي اختصاص داده شده است. همچنين 15درصد 
نيز براي پهنه س��كونتگاهي در نظر گرفته ش��ده و 
مس��احت باقي مانده حريم به دو پهنه  پرديس هاي 

موضوعي و تجهيزات اختصاص داده شده است.
بر اساس آمار و نقشه هاي شهر تهران از سال 49 تاكنون 
حريم 2 هزار و 100 كيلومتري ش��هر تهران به هزار و 
150 كيلومتر مربع رسيده است. اين نشان دهنده آن 
است كه در دل ش��هر تهران شهرهاي جديدي ايجاد 
شده كه قانوني هم بوده اند. در سال هاي اخير شهرهاي 
اقماري در اراضي پايتخت، حريمي براي توسعه آينده 
خود پيش بيني كرده اند كه گاه با حريم شهر همجوار 
تداخل و تعارض دارد و گاه تا خيابان ها و بزرگراه هاي 
معرف مرز محدوده شهر تهران نيز پيش آمده اند و قرائن 
نشان مي دهد كه ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم 

تهران همچنان ادامه دارد.
هر چند ش��هرداري متولي رسيدگي به حريم تهران 
است، اما گاه متولي برخي اراضي واقع در حريم از عهده 
شهرداري خارج اس��ت. مانند اراضي كشاورزي واقع 

در حريم كه متولي آن جهاد كشاورزي است . حريم 
كنوني شهر تهران براس��اس طرح جامع شهر تهران 
مصوب ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري كشور 
مصوب 1385 از محدوده شهرستان تهران فراتر رفته 
است و شهرستان هاي تهران، كرج، ورامين، شهريار و 
بخش هاي تابعه شميرانات و ري را در بر گرفته است.

  عدم اجراي طرح راهبردي حريم
زهرا نژاد بهرام، عضو كميسيون معماري و شهرسازي 
ش��وراي ش��هر در گفت وگو ب��ا »تعادل« ب��ه بيان 
توضيحاتي در خصوص صيانت از حريم ش��هرتهران 
پرداخ��ت و چالش هاي آن را مورد بررس��ي قرار داد. 
ب��ه گفته نژاد بهرام، موضوع حريم ش��هر تهران يكي 
از مشكالت جدي اس��ت كه مدت ها است كل شهر 
را با چالش مواجه كرده است. نژاد بهرام با بيان اينكه 
اين موضوع مربوط به امروز و ديروز و دو س��ال پيش 
نيست و مدت ها است كه تهران در اين حوزه با مشكل 
مواجه اس��ت،  تصريح كرد: طرح راهبردي تهران كه 
در س��ال1386 توسط شوراي عالي معماري شوراي 
شهرسازي مصوب و براي اجرا به استانداري ابالغ شد 
اما متاسفانه به داليل متعدد سياسي و مشكالت جدي 
كه در محدوده شهر تهران وجود داشت،  اجرايي نشد. 
ايرادهاي متعددي به اين طرح گرفته ش��د از جمله 
اينكه بايد رويكرد آن تغيير كند و حتي به نام آن نيز 

ايراد گرفتند.
او با اشاره به اينكه با گذشت12سال از ابالغ اين مصوبه 
هنوز مشكالت آن به قوت خود باقي است،  گفت: وجود 
فرمانداري مستقل در شميرانات، شهر ري، اسالمشهر 
و پرديس به همراه حوزه استحفاظي باعث شده تا در 
خصوص حريم چالش هاي جدي براي ش��هر ايجاد 
ش��ود. زماني كه طرح راهبردي حريم به استانداري 
تهران ابالغ شد، استانداري با چند مشكل جدي مواجه 
بود از يك طرف محدوده تقس��يمات كشوري وجود 
داشت و از طرفي مساله حريم شهر تهران كه بايد به 
شكل يكپارچه مورد توجه قرار مي گرفت. 22 منطقه 
كه 2 منطقه آن داراي دو فرمانداري مستقل هستند 
و منطقه 17 و 18 در جنوب شهركه موضوع حريم آنها 
به فرمانداري اسالمشهر بر مي گردد، به همين دليل 

اجراي طرح متوقف شد.

  ايجاد شوراهاي هماهنگي
به گفت��ه اين عضوكميس��يون و معماري ش��وراي 
ش��هرتهران از زماني كه شوراي شهر پنجم روي كار 
آمد، تالش هاي ج��دي را در اين زمين��ه آغاز كرد و 
اقدام هاي متعددي را انجام داد. او در اين باره توضيح 
داد: همانطور كه عنوان كردم يكي از ايرادهاي اصلي 
طرح راهب��ردي اين بود كه ن��ام آن بايد تغيير كند. 
به همي��ن دليل آق��اي حناچي زماني ك��ه معاونت 
شهرس��ازي را به عهده داش��تند در نامه اي، نام هاي 
پيشنهادي شهرداري را براي شوراي عالي معماري 
و شهرسازي ارس��ال كرد و خواستار اين شد با تغيير 
نام طرح، ش��رايطي را فراهم آوردن��د تا نگراني هاي 
فرمانداري در اين باره كمرنگ شود و بتوانيم كارهاي 

مربوط به حريم را شروع كنيم.
او با بيان اينكه با گذشت 8 ماه از زمان ارسال اين نامه 
هنوز پاسخي دريافت نكرده ايم، عنوان كرد: مهم ترين 
مش��كل حريم در ارتباط با تقسيمات كشوري است. 
در واقع مديريت يكپارچه شهري نداريم تا تمام اين 
مجموعه تحت يك مديريت يكپارچ��ه قرار گيرد و 
داراي يك حوزه اس��تحفاظي ش��وند. از سوي ديگر 

مديريت هماهنگي نيز براي حوزه حريم وجود ندارد 
تا با هماهنگي و تعامل صيانت از حريم را انجام دهند. 
ب��ا وجود اين، ش��وراي عالي معماري و شهر س��ازي 
اين موضوع را در دس��تور كار قرار داده است. كميته 
شهرسازي شوراي شهر تهران نيز نقطه نظرات خودش 
را مطرح كرده است. با در نظر گرفتن اينكه تقسيمات 
كش��وري مهم ترين معضل حريم شهر تهران است و 
به داليل متعدد سياسي و اجتماعي نمي توان در آن 
تغييري به وجود آورد؛ مهم ترين چيزي كه به زعم ما 
مي تواند به صيانت از حريم ش��هرتهران كمك كند، 
ايجاد شوراهاي هماهنگي است.اين موضوع نيازمند 
تعامل مشترك وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي 
است. در اين زمينه وزارت كشور هم كميته تخصصي 
در زير مجموعه كل تقسيمات كشوري ايجاد كرده و 
در نظر دارد تا بسترهاي تعامل مشترك را فراهم كند.

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه 
تنها راهي كه مي توان از حريم ش��هر تهران صيانت 
كرد، ايجاد ش��وراهاي هماهنگي است،  تصريح كرد: 
مش��كل اصلي اينجا است كه بخش��ي از درآمدهاي 
فرمانداري ه��ا از مح��دوده حريم حاصل مي ش��ود، 
بنابراين اگر قرار شود، حريم تابع نظرات و تصميم هاي 
شهرداري تهران باشد طبيعتا حوزه استحفاظي حريم 
مورد اخت��الف قرار مي گيرد. با توجه به ظرفيت هاي 
تعريف شده ساخت و س��از در حريم هر نوع ساخت 
و س��ازي كه اكنون در محدوده صورت مي گيرد بايد 
تابع نظام شهرسازي شهرداري تهران باشد.اما از آن 
جا كه ساخت و سازها در محدوده حريم استحفاظي 
فرمانداري هاس��ت،  فرمانداري ه��ا اص��رار دارند كه 
س��اخت و س��ازها بر اس��اس مقررات و رويكرد هاي 

شهرسازي منطقه فرمانداري آنها باشد.
نژاد به��رام با بيان اينكه برطرف ك��ردن اين تعارض 
نيازمند تعامل مشترك بين دو وزارتخانه اصلي يعني 
همان وزارت كش��ور و وزارت راه و شهرسازي است، 
عنوان كرد: همچنان حريم در معرض تعرض اس��ت 
و همچنان راهكار مش��تركي براي عبور از مشكالت 

حريم وجود ندارد و به همين دليل پيشنهاد شهرداري 
ته��ران اين بود كه ب��ا تك ت��ك فرمانداري ها تفاهم 
نامه هاي مشتركي منعقد شود كه در راستاي در نظر 
گرفتن مناف��ع دو طرف يعني هم فرمانداري ها و هم 
شهرداري تهران تعامل مشتركي شكل گيرد . در اين 
رابطه حدود دو ماه پيش نيز جلسه مشتركي از سوي 
اداره كل حريم ش��هر تهران برگزار ش��د تا مشكالت 
مربوط به حريم شمال، جنوب غربي و شرق تهران را 
مورد بررسي قرار دهيم اما هنوز به يك دستورالعمل 

مشخص نرسيده ايم.

  ايجاد كمربند سبز 
يك��ي از راه حل هاي��ي كه ب��راي صيان��ت از حريم 
شهرتهران عنوان شده است ايجاد كمربند سبز دور 
تا دور ش��هر تهران است . نژاد بهرام در پاسخ به اينكه 
ايجاد كمربند سبز تا چه اندازه مي تواند به اين موضوع 
كمك كند، گفت: قطعا ايجاد كمربند سبز در صيانت 
از شهر تهران بسيار تاثيرگذار است اما قبل از آن بايد 
رويكرد تقسيمات كشوري را تبيين كنيم.حتي اگر 
كمربند سبز ش��هر هم تكميل ش��ود جز با تعامل با 
فرمانداري ها و مناطق به ش��كل خاص، مشكلي حل 
نخواهد شد. در شمال شهر تهران با توجه به توافقات 
مثبت با فرمانداري شميرانات موفق به تكميل كمربند 
سبز از شرق تا غرب شديم اما در حاشيه جنوب غربي 
و جنوب شرقي اين كار انجام نشده است زيرا همانطور 
ك��ه گفتم تعارض منافع ج��دي در اين زمينه وجود 
دارد و فقط مي توان با ايجاد هماهنگي مشترك بين 
فرمانداري ها و ش��هرداري هاي مناطق اين معضل را 

بر طرف كرد. 
او با آوردن مثال��ي در اين باره بيش��تر توضيح داد و 
گفت: يك پل در منطقه 18 وجود داش��ت كه دچار 
مش��كل شده بود،  ش��هرداري منطقه اين آمادگي را 
داشت كه پل را تعمير كند اما از آن جا كه پل در حوزه 
استحفاظي فرمانداري اسالمشهر بود، اجازه اين كار 
را به ش��هرداري نمي داد نه خودش پول تعمير پل را 

داش��ت و نه به ش��هرداري منطقه اجازه انجام كار را 
مي داد. اين تعارضات منجر به اين شده كه در محدوده 
حري��م دچار نوعي يلگي و رها ش��دگي باش��يم زيرا 
مديريت واحدي آنها را هدايت نمي كند و همانطور كه 
گفتم تنها راه حل آن ايجاد شوراهاي هماهنگي است 
كه اين را براي حوزه اس��تحفاظي كرج هم پيشنهاد 
كرده ايم. براي مث��ال در حوزه حمل و نقل يا محيط 
زيست منافع مشتركي بين تهران و كرج وجود دارد و 
تنها راه برقراري اين تعامل همان شوراهاي هماهنگي 
است. اكنون اين موضوع در كميسيون هاي تخصصي 
وزارت كشور و  وزارت راه و شهرسازي مطرح است و 

ما نيز در جلسات آن شركت مي كنيم.

  راهكارهاي كوتاه مدت حفاظت از حريم 
در دوره گذش��ته به منظور جلوگيري از س��اخت و 
س��ازهاي غيرمجاز در مح��دوده حريم دوربين هاي 
هوشمند در اين محدود كار گذاشته بودند و افرادي 
به نام حريم بان در محدوده حريم گشت زني داشتند. 
نژاد بهرام با بيان اينكه اين اقدام ها هم اكنون نيز انجام 
مي ش��ود،  توضيح داد: تالش هاي ش��هرداري تهران 
در نص��ب دوربين هاي هوش��مند و ايجاد فنس هاي 
حفاظتي وجود دارد اما اين راهكارها كوتاه مدت است 
و از همين راه هم مي توان به حريم نفوذ كرد و اين راه 
نيز پاسخگوي حفاظت از حريم نيست. شركت هاي 
حريم بان و ش��هربان ابزارهاي نگهدارنده هستند اما 

اصل قضيه همان است كه عنوان كردم.
به گفته نژاد بهرام، هم اكنون دو طرح براي حريم شهر 
تهران وجود دارد. طرح راهبردي حريم ش��هر تهران 
كه در واقع زير مجموعه طرح جامع شهر است كه در 
آن حدود 5 هزار و 918 كيلومتر مربع به عنوان حريم 
پايتخت مصوب شده و در مقياس يك ده هزارم تدوين 
شده است.طرح ديگري هم طرح ساختاري حريم شهر 
تهران است كه اكنون كارهاي مطالعاتي آن در دست 
اقدام است. اين طرح كه به جزييات حريم مي پردازد 

در مقياس يك دو هزارم تهيه شده است.

در قان��ون تعاريف محدوده و 
حريم شهر، روستا و شهرك 
و نحوه تعيين آنها آمده است: 
»محدوده شهر عبارت است 
از حد كالبدي موجود ش��هر 
و توس��عه آتي در دوره طرح 
جامع و ت��ا تهيه طرح مذكور 
در طرح هادي شهر كه ضوابط 
و مقررات شهر س��ازي در آن 

الزم االجراء است. «
ش��هرداري ها عالوه ب��ر اجراي طرح ه��اي عمراني از 
جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري 
و تأسيس��ات زيربنايي در چارچ��وب وظايف قانوني 
خود، كنترل و نظارت بر احداث هرگونه س��اختمان و 
تأسيسات و س��اير اقدامات مربوط به توسعه و عمران 
در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند. همچنين 
حريم ش��هر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل 
پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در 
آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان 
و بخش مربوط تجاوز نكند. به منظور حفظ اراضي الزم 
و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت 
حفظ اراضي كش��اورزي، باغات و جنگل ها، هرگونه 
استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل 
حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب 

طرح هاي جامع و هادي امكان پذير خواهد بود.
 نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به 
موجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر 
مجاز ش��ناخته ش��ده و حفاظت از حريم به استثناي 
شهرك هاي صنعتي )كه در هر حال از محدوده قانوني 
و حريم شهرها و قانون شهرداري ها مستثني هستند( 
به عهده ش��هرداري مربوطه است و هرگونه ساخت و 
س��از غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب شده و با 

متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد.
در گذشته محدوده هاي ش��هري به 4 دسته تقسيم 

مي شدند: محدوده قانوني، محدوده خدماتي، محدوده 
استحفاظي يا حريم شهر و حوزه شهري. محدوده قانوني 
يا محدوده طرح توسعه و عمران محدوده اي است كه بر 
اساس قانون تقسيمات كشوري به پيشنهاد شوراي شهر 
و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور، 
تعيين شده و بعد از تصويب به شهرداري ابالغ مي شود. 
از اصطالح محدوده قانوني در طرح هاي جامع استفاده 
و در شهرداري به نام محدوده خدماتي خوانده مي شود.

محدوده خدماتي منطبق بر محدوده قانوني است. در 
اين محدوده شهرداري منطقه به انجام خدمات شهري 
و كنترل ساخت و س��ازها مي پردازد و در آن عوارض 
نوسازي اخذ مي شود. اين محدوده بر اساس نيازهاي 
آتي شهر در يك دوره 25 س��اله تعيين مي گردد، در 
تعيين آن دو مساله مورد نظر قرار مي گيرد اول، وضع 

موجود شهر و دوم، امكانات توسعه شهر در آينده.
محدوده استحفاظي )حريم شهر( اصطالحي است كه 
در وزارت راه و شهرسازي مرسوم بوده و »حريم شهر«، 
در وزارت كش��ور و قانون شهرداري ها مصطلح است. 
اين دو بر هم منطبق  هس��تند. اين محدوده بزرگ تر 
و دربرگيرنده محدوده قانوني ش��هر است كه هرگونه 
عمليات عمراني در آن بايد به تصويب ش��وراي عالي 
شهرسازي و معماري برسد. در تهران، نحوه استفاده از 
اين اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده 
قانوني و حريم ش��هر به عهده كميس��يون نظارت بر 
گسترش شهر تهران اس��ت. )مصوب سال 1355( در 
محدوده اس��تحفاظي براي شهرك سازي يا تفكيك، 
كميس��يون م��اده 13 زمين ش��هري تصميم گيري 
مي كند كه رياس��ت آن را معاونت عمراني استانداري 

بر عهده دارد.
حوزه ش��هري، به كليه نقاطي كه در داخل يا خارج از 
محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي 
واحدي تبعيت كنند، گفته مي ش��ود. حوزه شهري، 
ممكن اس��ت بزرگ تر يا كوچك تر از محدوده حريم 
شهر باش��د. اخيرا محدوده هاي شهري، تنها محدود 

به 2 محدوده ش��ده است؛ محدوده ش��هر و محدوده 
حريم شهر.

حريم تهران 1327 كيلومتر مربع است و 11 منطقه 
ش��هرداري و 28 ناحيه را درگير مس��ائل جانبي خود 
كرده است تا بتواند با بررسي و انجام كارهاي مطالعاتي 
از سرريز جمعيت به داخل شهرها جلوگيري كند .در 
سال هاي گذشته حدود 30 روستا از حريم تهران عبور 
كرده و به تهران منتقل شده است و بايد بگوييم در بحث 
حفظ حريم تهران، مديريت هاي ش��هري گذشته به 

خوبي عمل نكرده اند.
جهت صيانت از حري��م در قدم اول بايد مناطق داراي 
حريم با دهياري هاي روستاهاي حريم خود در راستاي 
ماموريت هاي اجرايي هماهنگ باشند و الزم است در 
شهرداري هاي مناطق، ش��وراي هماهنگي عمران و 
خدمات شهري و روس��تايي در راستاي هماهنگي با 
دهياري هاي روستاهاي حريم ايجاد شود تا بتوانند در 
حل مشكالت في ما بين برنامه ريزي و تصميم گيري 
كنند. براي اين منظور بايد عالوه بر به كارگرفتن نيروي 
انس��اني متخصص و با تجربه در اين زمين��ه، از توان 
شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها نيز بهره گرفت. 
اين شركت ها و گروه هاي متخصص مي توانند با طراحي 
سامانه ها و نرم افزارهاي ويژه و با استفاده از تكنولوژي 
روز، هماهنگي خوب��ي بين دس��تگاه ها و گروه هاي 
مختلف ايجاد كنند. بدين صورت كه هر تصميمي كه در 
سازمان هاي مختلف اخذ مي شود بايد با فرمت مشخص 
در اين سامانه وارد شود و در صورت عدم تداخل با ساير 
تصميم ها و طرح ها، توس��ط سيستم تاييد يا رد شود.

بدين ترتيب مورد بازنگري قرار مي گيرند و از اين پس 
شاهد اخذ تصميم هاي مختلف و متضاد نخواهيم بود .

در ق��دم دوم قوانين اجرايي مديريت حريم و ش��رح 
وظاي��ف ادارات حري��م مناطق بايد بازنگري ش��ود و 
مناطق در مسائل خدمات شهري، حمل و نقل، پسماند 
و ...حريم ورود پيدا كنند. تعدد و تكثر قوانين مربوط به 
امور توسعه شهري كالنشهر تهران وپيرامون به حدي 

است كه تصميم گيران و مجريان را دچار نقض حقوقي 
و قانون ش��كني مي كند. به نحوي كه اجراي صحيح 
يك قانون توسط دستگاه اجرايي آن چه بسا در حوزه 

اجرايي ديگر، اخالل ايجاد كند. 
همچنين گاه به دليل تغييرات مداوم و تعدد مجريان 
و قوانين هم عرض، شاهد نقض قانون در تصميمات و 
مجوزهاي قبلي هستيم و اعمال قانون جديد باعناصر 
ساخته ش��ده قبلي )حتي به شكل قانوني( درتعارض 
قرار مي گيرد؛ به نحوي كه عناصر كالبدي قبلي به شكل 
ناهمگون در فضاي شهري ظاهر مي شوند كه با عناصر 
ساخته شده و جديد التأسيس هماهنگي وهمسويي 
ندارند. چه بسا همجواري اين عناصر ازنظر عملكردي 
نيز در تعارض قرار گرفته وفعاليت يكي در گرو نابودي 

يا تعطيلي ديگري قرار دارد.
تأثيرات فضايي قانون نسبت به استقرار يا عدم استقرار 
برخي از عناصركالبدي نيز از جمله مسائلي است كه 
با وجود تفكي��ك محدود اجرايي هر ي��ك از قوانين، 
دخالت هاي آشكاري در امور يكديگر به وجود مي آيد. 
در قدم سوم بيشتر درآمد توليد شده در حريم بايد صرف 
توسعه حريم ش��ود. براي مثال مي توان از اين درآمد 
براي ايجاد كمربند س��بز در اطراف حريم شهر تهران 
استفاده كرد. حريم شهرهاي ما نبايد فقط با استفاده 
از چند خط بر روي نقشه مشخص شود بلكه بايد مانند 
ش��هر هاي قديم كه حريم خود را با ديوار مش��خص و 
متمايز مي كردند، شهر هاي امروزي نيز با استفاده از يك 
كمربند سبز، مانع نفوذ فيزيكي و حتي بصري به حريم 
شوند. اين خود يك عامل بازدارنده براي تجاوز به حريم 
شهر و گسترش و فروش آن به شمار مي رود. مخارج اين 
طرح مي تواند از منابع مختلف در خود حريم از جمله 
تعريف پروژه هاي اقتصادي، گردش��گري، فرهنگي و 

مذهبي براي شهر تهران حاصل شود.
در قدم چهارم بايد به سمت مديريت هماهنگ شهري 
حركت كنيم. البته اين به معني دادن اختيار شهرهاي 
اقماري به شهر تهران نيست بلكه تهران مي تواند بستر 

نرم افزاري و الگوي مناس��ب حفط حريم را با استفاده 
از نيروهاي جوان و متخصص شهرس��ازي و مديريت 
شهري، تعريف و پياده سازي كند، سپس اين الگو را در 
اختيار شهر هاي اقماري قرار دهد تا آنها نيز طبق همين 
الگو و در نتيجه به صورت هماهنگ به سمت اجرايي 

كردن سايت هاي حفظ حريم شهر ها حركت كنند.
يكي از آس��يب ها در بحث حريم ش��هري، برگزاري 
مناقصات صوري اس��ت. ب��راي مثال چن��د مالك و 
زمين خوار ب��زرگ كه زمين هاي اطراف ش��هرها را با 
قيمت هاي بسيار پايين خريده اند براي اينكه زمين هاي 
خود را در محدوده شهر وارد كنند، با توجه به روابط و 
البي هايي كه در سيستم مديريت شهري دارند، يكي از 
شركت هاي مهندس مشاور شهرسازي را كه قبال با آنها 
هماهنگ كرده اند را در مناقصه برنده اعالم مي كنند و 
سپس از آن شركت مي خواهند كه خط محدوده شهر 
را به گونه اي ترس��يم كنند كه زمين هاي آنها در اين 
محدوده قرار گيرد. اين فقط يكي از نمونه هايي بود كه 

براي مثال آوردم تا عمق فاجعه را درك كنيد. 
راهكاري كه براي جلوگيري از اين مشكالت مطرح 
مي شود اين اس��ت كه كليه مناقصات توسط سامانه 
مناقصات ش��هرداري مركز، جمع آوري و به سيستم 
داده شود و سيس��تم و سامانه اي خاص براي معرفي 
و انتخاب پيمانكار و شركت مجري طراحي شود كه 
طبق فاكتور هاي مختلفي كه توسط خود شركت در 
سامانه مناقصات ثبت شده است، پيمانكار مربوطه را 
برنده اعالم كند. يعني اطالعات توسط خود شركت ها 
در سامانه وارد و س��امانه خود يك يا چند شركت را 
معرفي كند. سپس ش��هرداري يا كارفرما مي توانند 
صحت اين انتخاب را بررسي و برنده نهايي را معرفي 
كنند.. موفقيت در سياس��ت ها، برنامه ها و طرح هاي 
مرتبط با محدوده حريم شهري، نيازمند شكل گيري 
سطح قابل اعتمادي از اراده ملي، منطقه اي و محلي 
اس��ت و در غير اين صورت به نتيجه مطلوب دس��ت 

نخواهد يافت.
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عباس رياضت
كارشناس ارشد شهري 

 نقش »كمربند سبز« 
در حفظ حريم شهر 

عدم توان پاسخگويي محيط شهري به مسائل 
ناش��ي از تحوالت ش��تابان شهرنشيني، باعث 
شده تا حريم كالن شهر تهران دايما در معرض 
هجوم كاربري هاي شهري قرار گيرد. جمعيت 
سكونتگاه هاي حريم شهر در فاصله سال هاي 
1365 ت��ا 1385، ح��دود 200 درصد افزايش 
يافته در حالي كه جمعيت تهران در اين فاصله 
زماني حدود 30 درصد افزايش يافته اس��ت. به 
تبع تح��والت جمعيتي، تح��والت كالبدي در 
محدوده حريم، نس��بت به شهر تهران از شدت 
بيش��تري برخوردار شده اس��ت. از اين رو، اين 
منطقه ب��ا چالش هاي متعددي رو به روس��ت 
كه ضرورت برنامه ريزي ب��راي محدوده حريم 
را آشكار مي سازد. با توجه به موفقيت سياست 
كمربند سبز در شهرهاي مختلف دنيا به عنوان 
نوعي برنامه ريزي براي سياست محدودسازي 
رشد شهري، باعث ش��ده كه نحوه ايجاد آن در 
اين محدوده با رويكرد توس��عه حفاظت محور 

مورد توجه قرار گيرد. 
شهرنشيني شتابزده و افزايش ممتد جمعيت 
فقط منجر به پديدار ش��دن ش��هرهاي بزرگ 
نمي شود، بلكه ش��هرها با پيش��روي به سوي 
فضاهاي زيس��تي موجود، اراضي كش��اورزي 
و باغ��ي و در نهاي��ت محي��ط طبيع��ي، باعث 
ش��كل گيري، دگرگوني يا پيشروي شهرها در 

اندازه هاي گوناگون مي شوند.
موض��وع حريم ش��هرها يا نواح��ي حومه اي و 
كمربند سبز در اشكال مختلف بعد از ايام باستان 
وجود داش��ته اند. به عنوان مثال در قرن هفتم 
ميالدي حضرت محّمد يك فرم اوليه از كمربند 
س��بز را در اط��راف مدينه ايجاد ك��رد. پيامبر 
گرامي اس��الم اين عمل را با ممنوع كردن قطع 
هر گونه درخت درمح��دوده 12 مايلي اطراف 

شهر انجام داد .
در دوران معاص��ر، مفهوم كمربند س��بز، براي 
اولين بار در انگلستان، در دهه 1930 پايه ريزي 
و تبديل به يك سياست شد. ازاين رو، از همان 
زمان در اين كشور كمربندهاي سبز متعددي 
در اط��راف مراكز ش��هري ايجاد ش��د. در دهه 
1990 اثرات كمربند س��بز در انگلستان مورد 
ارزيابي قرار گرفت و يافته ها حاكي از اين بود كه 
اين سياست در تحديد پراكنده رويي شهري و 
جلوگيري از ادغام شهر و شهرك ها بسيار مفيد 

بوده است.
تا پي��ش از دهه 1990 صرف��ًا جنبه حفاظتي 
كمربند س��بز مورد توجه بود اما از دهه 1990 
ويژگي هاي تفريحي و زيست محيطي كمربند 
س��بز نيز مورد توجه قرار گرفته و عملكردهاي 
جدي��دي نيز براي آن تعريف ش��ده اس��ت. به 
پيروي از الگوي لندن، كمربند س��بز در س��اير 
شهرها به ويژه در اروپا و آسيا نيز رواج پيدا كرد 
و به يك سياس��ت تعميم يافته براي مديريت 
رشد و هدايت حومه شهري تبديل شد. در اين 
رابطه نمونه هايي مانند كمربندهاي سبز سئول 
و بانكوك در آس��يا، كپنهاك، بارسلون، برلين، 
وين و بوداپست در اروپا، تورنتو، اوتاوا و بولدر در 

امريكاي شمالي قابل ذكر است.
مح��دوده حريم ش��هر در طرح جام��ع تهران، 
وس��عتي ح��دود 5918 كيلومترمرب��ع را در 
برمي گيرد. اين گستره از شمال به خط الرأس 
البرز، از جنوب به مرز شهرستان ري و رودخانه 
شور، از ش��رق به رودخانه جاجرود )مرز شرقي 
شهرس��تان تهران( و همچنين مرزهاي غربي 
شهرستان هاي پاكدش��ت و ورامين از غرب به 
مرز غربي شهرس��تان هاي قدس، رباط كريم و 
شهريار )به استثناي دهستان جوقين و كمربند 
س��بز حائل بين ش��هرهاي تهران و گرمدره( 

محدود است.
بررسي ها نشان از اين دارد كه پهنه هاي شمالي و 
شرقي شهر تهران به دليل اينكه واجد ارزش هاي 
طبيعي و زيس��ت محيطي هس��تند در اولويت 
حفاظت قرار دارند، اگر چه فعاليت هاي كشاورزي 
و باغداري به صورت پراكنده در اين مناطق انجام 
مي پذيرد، اما در نواحي مركزي و جنوبي حريم 
شهر تهران )نيمه جنوبي محدوده حريم( شرايط 
به گونه ديگري اس��ت، به اين صورت كه عالوه 
بر محوريت كش��اورزي در اين حوزه، ش��رايط 
براي توس��عه پهنه هاي ش��هري و تأسيسات و 

زيرساخت ها در اين منطقه فراهم است. 
به اين ترتيب، تركيبي از هر چهار پهنه را در نيمه 
جنوبي حريم مي توان مش��اهده كرد. با توجه 
به اينكه در كمربند س��بز پيشنهادي، اولويت 
پهنه بندي بر اس��اس حفظ پهنه ه��اي داراي 
ظرفيت حفاظت و توسعه كشاورزي بوده است، 
بنابراين محدوده هاي پيشنهادي براي توسعه 
ش��هري در تداخل با دو پهنه مذكور نبوده و در 
اين رابطه مالحظات زيست محيطي كامال مورد 

توجه بوده است.
همچني��ن مقايس��ه انجام ش��ده در خصوص 
ميزان تغييرات سطوح چهار عملكرد حفاظتي، 
كشاورزي، شهري و تأسيساتي در كمربند سبز 
پيشنهادي و شرايط وضع موجود نشان دهنده 
افزايش 100 و 65 درصدي س��طوح پهنه هاي 
حفاظتي و كش��اورزي بوده است در حالي كه 
افزايش سطح پهنه هاي شهري و تأسيساتي با 
اولويت حفاظت از اراضي واجد ارزش حفاظت 
و اراضي كشاورزي حدود 25 درصد بوده است.

 بنابراين مي توان گفت كه سياست كمربند سبز 
به عنوان يكي از سياست هاي هدايت و كنترل 
رشد ش��هرها، در محدوده حريم شهر تهران بر 
اساس نگرش يكپارچه و بر اساس كاركردهاي 
مورد توجه در اين رويكرد، در راستاي مديريت 
رشد شهري و حفاظت از اراضي واجد ارزش اين 

محدوده موثر است.

يادداشت
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مزايا و معايب استفاده از ايميل به عنوان ابزاري براي ارتباطات تجاري

چالش هاي ارسال ايميل در مكاتبات اداري
گروه دانش و فن |

ايميل يك شكل فوري از ارتباطات تجاري است و تصور 
كردن يك محل كار بدون اينكه در مناسبات و ارتباطات 
داخلي و خارجي خود متكي به ايميل نباش��د، دشوار 
است. مزاياي بي شماري در استفاده از ايميل وجود دارد 
كه مهم ترين آن سرعت و قابل اعتماد بودن است. با وجود 
اين، ايميل ها مش��كالتي هم دارند كه در كنار مزاياي 
موجود، گاهي اوقات ارسال اطالعات به واسطه اين راه 

ارتباطي را با چالش روبه رو مي كنند.
وب سايت smallbusiness، به بعضي از مزايا و معايب 
استفاده از ايميل اشاره كرده است. يكي از مزاياي موجود، 
ارتباط سريع با مشتري است. زماني كه شما نياز داريد 
يك پيام مهم براي يك مشتري يا همكار تجاري خود 
كه هزاران مايل دورتر از ش��ما واقع شده است، ارسال 
كنيد، يكي از س��ريع ترين راه ها، انجام اين كار از طريق 
ايميل است. مزيتي كه ارسال ايميل در مقايسه با تماس 
تلفني دارد اين است كه ش��ما مي توانيد فايل هايي را 
به ايميل پيوس��ت كنيد كه حاوي اسناد مهم است. از 
طرفي برقراري تماس همزمان گير است، زيرا شما بايد 
به شخص مناسب دسترس��ي پيدا كنيد و او هم زماني 
داشته باشد كه بتواند با شما صحبت كند. از طرف ديگر، 
يك ايميل مي تواند به سرعت ارسال شود و طرف مقابل 
هم مي تواند هر زمان كه آماده بود، به آن پاس��خ دهد. 
يكي ديگر از مزاياي استفاده از ايميل، در دسترس بودن 
و قابليت حمل است. افزايش استفاده از ايميل باعث شده 
تا افراد تجاري هر روز صدها ايميل دريافت كنند. با وجود 
اين، هزاران پيام الكترونيكي را مي توان در پوش��ه هاي 
رايانه يا ديگر دس��تگاه هاي ارتباطي مانند تلفن همراه 
بايگاني كرد تا هنگام نياز به آنها رجوع شود. در دسترس 
بودن ايميلي به اين راحتي موجب مي شود شما نيازي 
به استفاده از پوشه هاي پرونده اي و كاغذ نداشته باشيد 
و همچنين باعث مي ش��ود مكاتبات مهم ش��ما بدون 
چسباندن در پوشه هاي پرونده هاي نامرتب، به راحتي 
قابل حمل باشد. كاهش هزينه حمل و نقل و هزينه هاي 
پستي نيز از مزاياي ارسال ايميل است، زيرا صرف نظر از 
هزينه اتصال به اينترنت، ارسال ايميل رايگان است. يكي 
از مزاياي ارتباطات الكترونيكي اين است كه مي توانيد 
بدون پرداخت هزين��ه، هرقدر ك��ه مي خواهيد پيام، 
فايل، فيلم و سند ارسال كنيد. اين موضوع به طور قابل 
توجهي هزينه حمل و نقل و هزينه هاي پستي شركت 
شما را، به عالوه زماني كه شما يا همكارانتان بايد صرف 
بسته بندي اسناد براي ارسال نامه و آدرس دهي كنيد، 

كاهش مي دهد.

     ارسال ايميل هميشه جوابگو نيست
اما همان طور كه گفته ش��د، ارس��ال ايمي��ل در كنار 
برخورداري از اي��ن مزايا، معايبي هم دارد. در حالي كه 
ممكن اس��ت يك نفر تالش كند تا به تمام اسناد مهم 
چاپ شده شما دسترسي پيدا كرده و آنها را نابود كند، 
همه ايميل ها و اطالعات مهم شما در معرض نابودي بر 

اثر خرابي هارد ديسك قرار دارد؛ از طرفي اگر اطالعات 
ايميل خود را در سرور ديگري ذخيره كنيد، ممكن است 
در صورت از دسترس خارج شدن آن وب سايت، اطالعات 
خود را از دست دهيد. بنابراين الزم است كه حتما يك 
روش پشتيبان گيري براي ايميل هاي مهم خود در نظر 
داشته باش��يد، مانند كپي كردن آنها به صورت مرتبي 
روي يك فلش يا درايو كامپيوتري. دسترسي ديگران 
به اطالعات، يك��ي ديگر از مضرات اس��تفاده از ايميل 
اس��ت. زماني كه ش��خصي يك نامه تجاري براي شما 
ارسال مي كند، شما تنها كسي هستيد كه آن را دريافت 
مي كنيد. اما زماني كه براي شما ايميلي ارسال مي شود، 
هرگز آن را شخصي محسوب نكنيد. از آنجايي كه ايميل 
از طريق شبكه ارسال مي شود ، اين امكان وجود دارد كه 
ديگران بتوانند به آن دسترس��ي پيدا كنند يا آنها را به 
اشتباه دريافت كنند، همچنين ايميل مي تواند توسط 
يك هكر م��ورد هجوم قرار گيرد، يا اينكه ايميل از ابتدا 
براي يك آدرس اش��تباهي ارسال ش��ود و در صندوق 
ورودي شخص ديگري قرار گيرد. بنابراين بايد مراقب 
باشيد كه چه اطالعاتي را از طريق ايميل ارسال مي كنيد. 
اگر اين اطالعات خصوصي اس��ت و شما نمي خواهيد 
شخص ديگري آن را ببيند، شايد ايميل بهترين روش 
ارتباطي نباشد، بايد توجه داشته باشيد كه اطالعات و 
پيام هاي حساس شما هنگام اس��تفاده از ايميل، براي 
هكرها و حتي گيرندگان نامناسب، بسيار قابل دسترسي 
اس��ت. يكي از نقاط ضعف ايميل هم اين است كه افراد 

تمايل دارند ب��ا آن مثل مكالمه رفتار كنند، زيرا ايميل 
مي تواند اطالعات را بسيار سريع منتقل كند، به همين 
دليل ممكن است در ايميل خود از اصطالحات عاميانه 
استفاده كنيد؛ با وجود اين بايد توجه داشت كه دو طرف 
فرستنده و گيرنده ايميل، نمي توانند يكديگر را ببينند و 
ايميل هم هيچ گونه تحريك صدا يا احساسي ندارد كه 
بتواند به تفسير مناسب كمك كند. اين موضوع ممكن 
است منجر به سوء تفسير احساسات در ايميل شود و با 
صدمه زدن به احساسات، عصبانيت و نارضايتي طرفين 
را در پي داش��ته باشد. به همين دليل بهتر است قبل از 
ارسال ايميل، آن را دوباره بخوانيد و مراقب متن هايي كه 

ممكن است از آنها سوءتعبير شود، باشيد.

    تقاب�ل همزماني و ناهمزمان�ي ارتباطات با 
ظهور ايميل

همچنين در وب س��ايت زوميت، درباره توسعه ايميل 
و اس��تفاده از آن به عنوان يك��ي از روش هاي ارتباطي 
ب��راي تماس با همكاران و اطرافيان آمده اس��ت كه در 
اوايل ده��ه 60 ميالدي، در آژان��س اطالعات مركزي 
امريكا )CIA( از لوله هاي فوالدي براي سيستم پستي 
درون دفتري اس��تفاده مي ش��د و روزانه 7500 پيام به 
صورت بسته بندي شده در ظروف شيشه اي، با سرعت ۹ 
متر در ثانيه از طريق اين لوله ها ارسال مي شد. سيستم 
لوله اي پستي سيا نمونه اي قطعي از يكي از جنبش هاي 
بزرگ تكنولوژي در قرن بيستم محسوب مي شد، آنچه 

متخصصان ارتباطات از آن با نام »پيام رساني ناهمزمان« 
)asynchronous messaging( در محيط كار ياد 
 )synchronous( مي كنند. تعامل و ارتباطي همزمان
ناميده مي ش��ود كه در آن همه طرفين در همان زمان 
حاضر باشند، اين حضور درحالي ممكن است كه در يك 
محل مانند اتاق يا از طريق تلفن تمام حاضرين شركت 
داش��ته باش��ند. درمقابل، در ارتباط ناهمزمان، نيازي 
نيس��ت كه گيرنده در هنگام ارسال پيام حضور داشته 
باشد. هركسي مي تواند درهر زمان كه مي خواهد پيامي 
ارسال كند و فرد گيرنده  پيام، در اوقات فراغت به آن پاسخ 
دهد. اگرچه درطول تاريخ، بيشترين تعامل بين همكاران 
در محل كار به طور پيش فرض به صورت همزمان بوده 
است، اما اگر روش��ي وجود داشت كه در آن هركارمند 
تنها زماني كه مي توانس��ت، پيامي ارس��ال مي كرد كه 
فرصت مناسب انجام اين كار را داشت و متعاقبا گيرنده 
پيام نيز زماني كه مي توانس��ت پيام را بخواند كه زمان 
مناسبي دراختيار داش��ت. درنتيجه، ميزان سرعت از 
سيستم پستي درون دفتري بهتر مي بود. با ايجاد چنين 
سيستمي، تعامل و همكاري كارآمدتر حتي به صورت 
غيرهمزمان نيز ممكن مي شد. به همين دليل بود كه 
در سال ۱۹۸0، يك فناوري با روشي بسيار راحت تر به 
شكل كامپيوتر هاي روميزي متصل از طريق شبكه هاي 
ديجيتال شكل گرفت و با گسترش اين شبكه ها، نامه 
الكترونيكي يا ايميل )e-mail( براي ايجاد ارتباطات 
ناهمزمان به دفاتر اداري ايجاد ش��د. با ورود ارتباطات 

ناهمزمان به صورت كاربردي، مردم بخش قابل توجهي 
از تعامل خود را جايگزين استفاده از پيام رسان ديجيتالي 
كردند كه در صورت تقاضاي هر فرد آماده پاسخگويي 
به آن بودن��د و ديگر از سيس��تم هاي ارتباطي قديمي 
اس��تفاده نكردند. تخمين زده مي شود در سال ۲0۱۹ 
روزانه بيش از ۱۲۸ ميليارد پست الكترونيكي در حوزه 
كسب و كار ارس��ال و دريافت ش��ود. همچنين به طور 
متوسط هركاربر مرتبط با كسب و كار نيز روزانه با ۱۲6 
ايميل سروكار داشته باشد. ارتباطات ناهمزمان برتري و 
قدرت كاملي نسبت به سيستم قديمي همزمان داشت 
و برخي از توسعه دهندگان ابزارهاي همكاري ديجيتالي 
به سخره اين حقيقت را اعتراف مي كردند كه مي توان 
به اين فناوري به اندازه جلس��ات حضوري اعتماد كرد. 
همان طور كه پست الكترونيكي جاي خود را در دفترهاي 
اداري مدرن باز كرده بود، پژوهشگران در حال مطالعه 
روي تئوري سيستم توزيع ش��ده براي بررسي سود و 
ضرر معامالت تجاري بين سيستم ناهمزمان و همزمان 
بودن و بر خالف نظر جمع غالب، به اين نتيجه رسيده 
بودند كه همزماني، سيس��تم برتري است و ارتباطات 
گس��ترش يافته از سيس��تم ناهمزمان درطول زمان، 
مانع انجام كار به جاي توس��عه آن مي شود و گسترش 
ارتباطات با تاخيرهاي غيرقابل پيش بيني منجربه  به 
وجود آمدن پيچيدگي هاي جديدي مي شود كه كاهش 
اين پيچيدگي ها دشوار است. درنتيجه، زماني كه دنياي 
تجارت همزماني را مانعي مي دانست و درصدد رفع آن 
بود، نظريه پردازان بر اين باور بودند كه اين سيستم براي 
همكاري كارآمدتر بنيادي اس��ت. دور ماندن از تعامل 
همزماني مي تواند باعث پيچيده تر شدن هماهنگي شود. 
روياي جايگزيني تماس تلفني سريع با پست الكترونيكي 
سريع تر به واقعيت نپيوس��ت؛ درعوض، آنچه در مدت 
چند دقيقه از طريق تلفن قابل برطرف شدن بود، اكنون 
نيازمند دوجين پيام رفت و برگش��تي براي اجرا شدن 
بود. نتايج يك مطالعه در امريكا نشان مي دهد كاركنان 
 به طور متوس��ط روزي 77 بار صن��دوق ورودي ايميل

)in-boxes( خود را بررس��ي مي كنند كه اين نشان 
مي دهد اگرچه به س��مت ارتباطات ناهمزمان حركت 
كرديم تا از اتالف وقت براي هماهنگي و تنظيم جلسات 
جلوگيري كنيم، برقراري ارتباط در محل كار بس��يار 

جدي تر و طاقت فرساتر از گذشته شده است.
در نهايت بايد توجه داشت كه هيچ چيزي ذاتا بد نيست. 
در ش��رايطي كه ارتب��اط ناهمزمان به روش��ني ارجح 
است، در پخش يك اعالميه، گفتن يا تحويل يك سند، 
نامه هاي الكترونيكي نس��بت به چاپ هاي مبهم برتر 
هستند. مشكالت هنگامي ش��روع مي شود كه سعي 
مي كنيم پروژه هاي مشترك مانند برنامه ريزي رويدادها 
و تدوين استراتژي ها را به صورت ناهمزمان انجام دهيم. 
بنابراين بايد توجه داش��ت كه با وجود مزاياي ارس��ال 
ايميل به عنوان روش ناهمزمان برقراري ارتباطات، براي 
هماهنگي هاي غيرجزي��ي، همزماني معموال عملكرد 

بهتري دارد.
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ب��ه تازگ��ي كارشناس��ان و پژوهش��گران امنيت��ي 
آس��يب پذيري هاي جدي��دي در م��ودم و روترهاي 
اينترنت��ي برندهاي D-Link و Comba كش��ف 
كرده اند ك��ه به هكره��ا اجازه نفوذ و دسترس��ي به 

اطالعات كاربران را مي داده است.
به گزارش ايسنا، با توجه به افزايش روزافزون امنيت 
س��ايبري و محافظت از حريم خصوصي كاربران در 
فضاي مجازي، بس��ياري از كارشناس��ان و محققان 
امنيتي در تالش��ند كه با كش��ف و رس��انه اي كردن 
حفره هاي امنيتي و آسيب پذيري هاي خطرناك، به 
شركت هاي توس��عه دهنده آنها براي برطرف كردن 
اين ضعف هاي امنيتي و ارايه به روزرساني هاي جديد 
هشدار داده و همزمان از سرقت اطالعات شخصي و 
محرمانه كاربران توس��ط هكرها و مجرمان سايبري 
جلوگيري كنند. حاال در تازه ترين اخبار و گزارش هاي 
منتشرشده در وب سايت تك رادار، پژوهشگران فعال 
در حوزه امنيت س��ايبري به تازگ��ي دريافته و اعالم 
كرده اند ك��ه در مودم و روتره��اي اينترنت واي فاي 
برنده��اي D- Link  و Comba آس��يب پذيري و 
ضعف هاي امنيتي جدي و خطرناكي وجود داش��ته 
كه براي مدت ها به هكرها و مجرمان سايبري امكان 
دسترسي به اطالعات كاربران همچون نام كاربري و 

گذرواژه هاي مورد اس��تفاده آنها روي مودم را فراهم 
مي كرده است.

س��ايمون كني��ن، موس��س و مديرعامل ش��ركت 
امنيت��ي Trustwave، در اين گزارش از كش��ف 
پنج آس��يب پذيري در مودم ه��اي اينترنت واي فاي 
خبر داده اس��ت كه از اين تعداد، دو حفره امنيتي به 
مودم هاي برند D-Link و سه حفره امنيتي ديگر نيز 
  Comba telecom به مودم هاي ساخت شركت
مربوط مي ش��ود. وي در ادامه اظهارات خود افزوده 
است كه اين آسيب پذيري ها قابليت آلوده سازي تمام 
كاربران و دستگاه هاي متصل به مودم هاي مذكور را 
داشته اس��ت و به احتمال زياد به مدت زيادي مورد 
استفاده خيل عظيمي از هكرها و مجرمان سايبري 

قرار گرفته بوده است.

در چند س��ال اخير ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده 
بسياري همچون بيت كوين، مونرو و ريپل از محبوبيت 
و اس��تقبال بي نظيري برخوردار شدند. از طرفي ديگر 
يكي از محصوالتي كه در جريان برگزاري نمايش��گاه 
علم و فن��اوري CES ۲0۱۹ در الس وگاس توجه خيل 
عظيمي از كاربران و كارشناسان فعال در حوزه فناوري را 
به خود جلب كرد، يك گوشي هوشمند اندرويدي مجهز 
به تكنولوژي بالك چين بود كه مي توانست مكالمات 
صوتي، ارسال و دريافت پيامك هاي رد و بدل شده ميان 

كاربران را روي گوشي هاي موبايل رمزنگاري كند.
به گزارش ايسنا، ، بالك چين يكي از فناوري هاي نويني 
است كه اين روزها استقبال كاربران مواجه شده است 
كه در صنايع و حوزه هاي مختل��ف كاربردهاي فراوان 
و متعددي داش��ته و توسط ش��ركت هاي مختلف نيز 

مورداستفاده و بهره گيري قرار گرفته است.
بر اس��اس گزارش وب سايت كوين دسك، پس از اعالم 
برنامه سامسونگ براي معرفي و توسعه يك مدل گوشي 
هوش��مند مبتني بر پلت فرم بالك چين، حاال به نظر 
مي رس��د كه يك شركت كره اي ديگر نيز قصد دارد كه 

چنين كاري كند و به منظ��ور جلب نظر و توجه خيل 
عظيمي از كاربران و عالقه مندان به استفاده از پلت فرم 
بالك چين براي كارهاي مختلفي همچون اس��تخراج 
و خري��د و ف��روش رمزارزهاي ديجيت��ال و همچنين 
افزايش س��هم خود در بازارهاي جهاني، يك گوش��ي 
هوش��مند مبتني بر پلت فرم بالك چين توسعه داده و 
عرضه كند. پيش��تر نيز ال جي از توسعه و عرضه كيف 
پول مجازي اختصاصي گوشي هاي خود تحت عنوان 
ThinQ Wallet خبر داده بود كه به كاربران امكان 
برقراري تراكنش، مبادالت مالي و انتقال پول به صورت 

الكترونيكي را مي دهد.

كاربران هنگام استفاده از درگاه هاي الكترونيكي بانكي و 
سايت هاي داخلي مثل سايت يارانه، كنكور و دانشگاه ها كه 
اطالعات حساسي دارند، بايد فيلترشكن خود را خاموش 
كنند تا از سايت هايي كه به دليل فيشينگ فيلتر شده اند، 
آگاهي پيدا كرده و همچنين از ارس��ال نام كاربري و رمز 
خود به سرورهاي وي پي ان كه رمزگذاري نشده و احتمال 

سرقت از آنها وجود دارد، پرهيز كنند.
به گزارش ايسنا، اگرچه استفاده از فيلترشكن در طول ۱0 
سال گذشته به دليل مسدود شدن برخي از وب سايت ها 
در بين برخي كاربران اينترنت وجود داش��ت، اما در يك 
سال اخير و با فيلتر شدن پيام رسان خارجي تلگرام، افرادي 
كه تا پيش از آن از فيلترشكن استفاده نمي كردند، هم به 
اين گروه پيوس��تند، تا جايي كه اين موضوع نگراني ها را 
از بابت تهديدات ناش��ي از استفاده از فيلترشكن افزايش 
داد. فيلترشكن ها و وي پي ان ها در حالي سد فيلترينگ 
را قابل نفوذ مي كنند كه در مقابل، مسائل امنيتي فراگير 
ش��دن اين اپليكيشن ها مطرح مي ش��ود. كاربران براي 
استفاده از وب سايت هاي فيلترشده، بدون آگاهي اقدام 
به دانلود و نصب اپليكيش��ن هايي مي كنند كه بيشتر از 
اينكه فيلترشكن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسي 
ب��ه اطالعات و واردن كردن انواع بدافزار به گوش��ي افراد 
طراحي شده اند. محمدجواد آذري جهرمي،وزير ارتباطات 

و فناوري اطالعات، در اين باره تاكيد كرده بود: »نمي توان 
اجازه توسعه  اين بدافزارها و فيلترشكن ها را داد و اگرچه 
دولت هم با فيلترينگ موافق نيست، اما استفاده و فراگير 
شدن فيلترشكن ها هم اثرات مخرب امنيتي زيادي دارد.« 
از طرفي بايد توجه داشت وجود تصاوير لوگو، آرم بانك ها 
و موسسات دولتي و اپليكيشن هاي معتبر در درگاه هاي 
جعلي دليلي بر امن بودن خدمات آن درگاه يا اپليكيشن 
نيس��ت، يعن��ي در واق��ع از تصاوير ب��راي كالهبرداري 
سوءاستفاده شده است. كالهبرداران براي اينكه بتوانند 
اعتماد ش��هروندان را جلب كنند، در طراحي درگاه هاي 
جعلي پرداخت به جهت س��رقت اطالعات بانكي افراد از 
لوگو، آرم بانك ها و نش��ان اپليكيشن هايي معتبر بانكي 

سوءاستفاده مي كنند.
يكي از اقدامات كالهبرداران اين اس��ت كه با راه اندازي 

سايت هاي جعلي كه شبيه به سايت هاي اصلي است، به 
ربودن اطالعات افراد، اغلب براي سوءاستفاده هاي مالي 
اقدام مي كنند؛ در اين ش��يوه كه اصطالحًا به فيشينگ 
معروف است، از طريق اطالعات واردشده توسط كاربران 
در صفحات جعلي حس��اب هاي بانك��ي قربانيان خالي 
مي ش��ود. به همين دليل پليس فتا نيز درباره استفاده از 
فيلترشكن ها هنگام اس��تفاده از درگاه هاي الكترونيكي 
بانكي هش��دار داده است: هنگام اس��تفاده از درگاه هاي 
الكترونيكي به هيچ وجه از فيلترشكن استفاده نكنيد كه 
اگر نشاني درگاه قبال فيلتر ش��ده باشد، مشخص شود. 
در اين باره ميالد نوري،كارش��ناس فناوري اطالعات نيز 
درباره نحوه سوءاس��تفاده هنگام اس��تفاده از وي پي ان 
توضيح داده بود: وقتي وي پي ان ش��ما وصل است و وارد 
يك درگاه پرداخت مي شويد و شماره كارت و رمز خود را 
وارد مي كنيد، در واقع اسم كاربري و رمز خود را به سرور 
وي پي ان مي فرس��تيد و س��رور وي پي ان، آن را به بانك 
مي فرس��تد. اگر طرف مقابل بخواهد سوء استفاده كند و 
وي پي ان رمزنگاري نباشد، مي تواند اين كار را به راحتي 
انجام دهد؛ به همين دليل توصيه ش��ده حتما اگر نياز به 
استفاده از وي پي ان وجود دارد، زمان پرداختن و رفتن به 
سايت هاي داخلي مثل سايت يارانه، كنكور و دانشگاه كه 

اطالعات حساسي دارند، وي پي ان را قطع كنيد. 

برخي از لينك هايي كه در اينستاگرام توسط اينفلوئنسرها 
معرفي مي شود، صفحات فيشينگي هستند كه مي توانند 
اطالعات بانكي را س��رقت و حس��اب تان را خالي كنند. به 
گزارش ايس��نا، تبليغات محصوالت و خدمات، اين روزها 
ش��كل جديدي به خود گرفته اس��ت. اگر پي��ش از اين، 
رسانه هايي مانند تلويزيون و بيلبوردهاي خياباني موثرترين 
روش براي تبليغات بودند، امروزه با گسترش پيام رسان ها، 
روش هاي قديمي جاي خود را به روش هاي نوين داده اند. 
بدين ترتيب برخي به ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي اقدام 
مي كنند، برخي تماس هاي تبليغاتي را جايگزين كرده اند 
و برخي از شبكه هاي اجتماعي پرمخاطب براي تبليغات 
استفاده مي كنند. يكي ديگر از روش هاي تبليغات، استفاده 
از اينفلوئنسرهاي اينستاگرام است. اينفلوئنسرها كاربراني 
هستند كه فالوئرهاي زيادي دارند و همين مخاطبان زياد، 
موجب مي شود كس��ب وكارها تمايل زيادي به استفاده از 
تريبون هاي شبكه هاي اجتماعي براي تبليغ محصول خود 
داشته باشند. اين تبليغات معموال با جمالتي مثل »بسياري 
از من پرسيده اند اين لباست را از كجا خريدي؟« آغاز شده و 
با »لينك زير را باز كنيد تا به صفحه اي كه ازش خريد كردم، 

منتقل شويد« تمام مي ش��وند. اما به نظر مي رسد برخي 
لينك هايي كه در اينستاگرام وجود دارند، صفحات فيشينگي 
هس��تند و بدين ترتيب به جاي اينكه ش��ما به وب سايتي 
مطمئن منتقل ش��ويد، آدرس هاي نامعتبري هستند كه 
اطالعات بانكي شما را سرقت كرده و در مدت زمان كوتاهي 
قادر خواهند بود با در دست داشتن اطالعات شما، حسابتان 
را خالي كنند. مجرمان فضاي مجازي با استفاده از لوگوها و 
تيترهاي رسمي از بانك ها و موسسات مالي معتبر درصدد 
به دست آوردن اطالعات بانكي افراد از طرف خود كاربران 
هس��تند كه در اين صورت به راحتي مي توانند به حساب 
بانكي افراد دسترسي پيدا كنند. در كالهبرداري به روش 

فيشينگ، كالهبرداران با راه اندازي سايت هاي جعلي كه 
شبيه به سايت هاي اصلي است، به ربودن اطالعات افراد، اغلب 
براي سوءاستفاده هاي مالي اقدام مي كنند. فيشينگ ممكن 
است از سوي افراد آشنا و دوستان ارسال شود، لينك هاي 
فيشينگ ممكن است به صورت پيغام يا تبليغ در شبكه هاي 
اجتماعي، تحت پوشش وب، سايت هاي خيريه، برنامه هاي 
پيغام فوري اجناس و كاال با قيمت مناسب و ارسال رايگان يا 
از طريق پيام كوتاه براي كاربران ارسال شود. به همين دليل 
كاربران همواره بايد آدرس اين درگاه ها را با دقت بررس��ي 
كنند. همچنين به گفته كارشناسان، از ديگر موارد امنيتي 
اين است كه هر ايميلي را باز نكرده و روي هر لينكي كليك 
نكنيم، آدرس سايت ها را دقيق چك كنيم كه همان آدرس 
مورد نظر باشد، زماني كه يك سايت ما را به مرحله پرداخت 
هدايت مي كند، دقت كنيم كه مثل همان نوش��ته ش��ده 
باشد. در نهايت اينكه سيستم عامل و مرورگرمان را هميشه 
به روز كنيم و آنتي ويروس اصلي و معتبر داشته باشيم كه 
ويژگي هاي امنيت اينترنتي از جمله ويژگي حفاظت در برابر 
وب سايت ها و لينك هاي آلوده داشته باشد و بتواند حمالت 

فيشينگ را تشخيص دهد.

نفوذ هكرها با استفاده از مودم هاي اينترنتي

گوشي مبتني بر بالك چين در راه است

هشدار به كاربراني كه از فيلترشكن استفاده مي كنند

سرقت اطالعات با فيشينگ هاي اينستاگرامي

بهبود بازار موبايل
5G با اينترنت

گ��زارش جديدي نش��ان مي دهد ظه��ور اينترنت 
5G وضعي��ت ب��ازار موباي��ل در ۲0۲0 ميالدي را 
بهبود مي بخش��د. همچنين تخمين زده مي شود 
بازار موبايل در س��ال آينده ۱.6 درصد رشد كند. به 
گزارش مهر، به نقل از گيزموچاينا، طبق پيش بيني 
جديد شركت IDC در وضعيت بازار موبايل طي سه 
ماهه گذشته نشانه هايي از بهبود در نيمه دوم ۲0۱۹ 
ميالدي ديده مي ش��ود و روند بهبود بازار تا ۲0۲0 
نيز ادامه مي يابد. به عبارت ديگر پيش بيني مي شود 
 IDC ميزان محموله هاي موبايل رشد كند. شركت
يا International Data Corporation يك 
شركت تهيه كننده خدمات مشاوره در حوزه فناوري 
اطالعات، مخابرات و بازارهاي فناوري هاي مصرفي 
است و در گزارش خود پيش بيني مي كند در نيمه 
دوم ۲0۱۹ ميالدي حجم محموله ها )0.۴-درصد( 
بدون تغيير بماند. از سوي ديگر مقايسه ساالنه حجم 
كل محموله هاي ۲0۱۹ ميالدي، نشان از كاهشي 
۲.۲ درصدي دارد. به اين ترتيب ۲0۱۹ سومين سال 
متوالي خواهد بود كه وضعيت بازار موبايل نزولي باقي 
مي ماند. اما پيش بيني مي شود در ۲0۲0 ميالدي بازار 
موبايل ۱.6 درصد رشد كند. طبق اين گزارش ظهور 
استاندارد اينترنت 5G نشانه اميدي براي بازار جهاني 
موبايل است. هم اكنون در بسياري از مناطق جهان اين 
استاندارد بهره برداري شده و به نظر مي رسد در ۲0۲0 
ميالدي نفوذ اينترنت 5G بيش��تر شود. همچنين 
IDC پيش بيني مي كند تعداد محموله موبايل هاي 
5G ب��ه ۸.۹ درصد كل موبايل هايي برس��د كه در 
۲0۲0 بارگيري مي شوند. اين ميزان معادل ۱۲۳.5 
ميليون دستگاه اس��ت. تخمين زده مي شود تعداد 
محموله هاي موبايل هاي 5G تا ۲0۲۳ ميالدي به 
۲۸.۱ درصد برسد. طبق اين گزارش سهم موبايل هاي 
اندرويد از بازار از ۸5.۱ درصد در ۲0۱۸ به ۸7 درصد 
در ۲0۱۹ ميالدي رس��يده است كه دليل اصلي آن 
ارايه اس��تاندارد 5G و تس��ريع فروش موبايل هاي 
قديمي تر اس��ت. پيش بيني مي شود رشد تركيبي 
ساالنه در پنج سال آتي به ۱.7 درصد برسد و در ۲0۲۳ 
ميالدي ۱.۳ محموله موبايل اندرويد بارگيري شود. 
عالوه برآن طبق اين گزارش سال ۲0۱۹ همچنان 
براي اپل چالش برانگيز است و پيش بيني مي شود 
ميزان محموله هاي آيفون در مقايسه با سال گذشته 
۱۴.۸ درصد كاهش يابد و به ۱77.۹ ميليون محموله 
برسد. دليل اصلي اين موضوع، اشباع بازار و همچنين 
همخوان نبودن دستگاه هاي اين شركت با استاندارد 
5G است. البته اپل قرار است سال آينده آيفون هاي 

5G به بازار عرضه كند.

اختالف نظر درباره اتصال 
5G تلويزيون هاي هوشمند به

خب��ر همكاري سامس��ونگ با بزرگ تري��ن اپراتور 
مخابراتي در ك��ره جنوبي براي توس��عه تلويزيون 
هوشمند 8k مجهز به شبكه نسل پنجم اينترنت 
همراه، موجب شده كه برخي از منتقدان از عدم لزوم 
پشتيباني از فناوري ش��بكه 5G سخن بگويند. به 
گزارش ايسنا، با توجه به محبوبيت و گسترش استقبال 
كشورهاي مختلف از شبكه نس��ل پنجم اينترنت 
همراه 5G، بسياري از شركت ها و اپراتورهاي بزرگ 
مخابراتي در جهان به توسعه و برقراري زيرساخت هاي 
الزم براي برقراري شبكه نسل پنجم اينترنت همراه 
5G اقدام كرده اند. در اين ميان شركت هاي تكنولوژي 
همچون س��ازندگان گوش��ي هاي هوشمند نيز در 
تالشند تا معرفي و عرضه موبايل هاي مجهز به قابليت 
پشتيباني از فناوري مذكور، از ساير رقباي قدرتمند 
خود س��بقت بگيرند كه از جمله پيشگام ترين آنها 
مي توان به شركت هاي سامس��ونگ، هواوي، لنوو 
و ال جي اش��اره كرد. حاال گزارش هاي جديدي در 
وب سايت ها و منابع خبري منتشر شده كه گوياي 
تالش سامسونگ با شركت SK telecom به عنوان 
يكي از بزرگ ترين اپراتوره��اي مخابراتي فعال در 
كره جنوبي، براي توسعه و توليد يك مدل تلويزيون 
هوشمند با كيفيت تصوير 8k و مجهز به شبكه نسل 
پنجم اينترنت همراه 5G است. در صورتي كه اين 
تلويزيون با قابليت هاي مذكور توسعه يابد، كاربران 
قادر خواهند بود با خريداري و استفاده از اين محصول 
عالوه بر بهره مندي از كيفيت فوق العاده تصاوير در 
صفحه نمايش همزمان از خدمات اينترنت پرسرعت 
ش��بكه 5G نيز بهره مند ش��وند و محتواي آنالين 
موردنظر خود همچون فيلم، س��ريال و همچنين 
محتواهاي مبتني بر واقعيت مجازي را دانلود كنند. 
برخي از كارشناسان و منتقدان بر اين باورند كه تجهيز 
تلويزيون هاي هوشمند به فناوري 5G شبكه چندان 
الزم و ضروري به نظر نمي رسد، چراكه تلويزيون ها 
برخالف ساير گجت هاي هوشمند همچون موبايل، 
سيار نيستند و همگي در خانه و محل كار كاربران مورد 
استفاده قرار مي گيرند؛ بنابراين مي توانند از شبكه 
اينترنت وايرلس خانگي )واي فاي( استفاده كنند و 
نيازي به اتصال به شبكه اينترنت همراه 5G نيست. 
اين در حالي اس��ت كه برخي ديگر از كارشناس��ان 
فعال در حوزه فناوري معتقدند كه همه محصوالت 
و گجت هاي هوشمند مي توانند به قابليت پشتيباني 
از شبكه 5G تجهيز ش��وند تا كاربران حق انتخاب 
براي استفاده از آنها داشته باشند. آنها همچنين در 
ادامه اظهارات خود با انتش��ار گزارشي در وب سايت 
whathifi، عنوان كرده اند كه شبكه نسل پنجم 
اينترنت همراه فراي ساير شبكه هاي پيشين اينترنتي 
است و قابليت هاي فراواني براي كاربران و عالقه مندان 
به فناوري فراهم مي آورد ك��ه از جمله مهم ترين و 
برجسته ترين آنها مي توان به دانلود فيلم و سريال هاي 
باكيفيت و باحجم باال تنها در عرض چند دقيقه كوتاه 
اش��اره كرد. همين موضوع كافي ست تا نظر و توجه 
كاربران به خصوص عالقه مندان به پخش و استريم 
آنالين محتواي ويديويي را به س��مت و سوي خود 
جلب و آنها را براي خريداري و استفاده از محصوالت 
مجهز به قابليت پشتيباني از اين فناوري ترغيب كند. 
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رييس سازمان امور اراضي كشور اعالم كرد 

فرمانده يگان حفاظت اراضي در استان ها معرفي مي شوند

ايستادگي در برابر زمين خواران با سالح قانون
گروهبنگاهها|

در آخرين روزهاي اسفندماه سال93 بود كه رهبر معظم 
انقالب در ديدار با مسووالن و فعاالن محيط زيست، منابع 
طبيعي و فضاي سبز بر ضرورت مقابله با پديده زمين خواري 
كه به باور ايش��ان در برخي نقاط آنقدر وس��عت يافته كه 
مي توان كوه خواري لقبش داد، رهنمودهايي را در خصوص 
ضرورت مقابله با چنين پديده هاي خسارت بار اقتصادي و 
اجتماعي مطرح كردند و از متوليان اين بخش خواستند كه 
در اين زمينه و بدون هيچ استثنايي بر اساس قانون عمل 
كنند.  واقعيت آن است كه هر سال بخش زيادي از اراضي 
مهم در كشور توسط جماعتي كه در ادبيات عمومي از آنها 
ذيل عنوان زمين خواران، كوه خواران، جنگل خواران و...
ياد مي شود غارت مي شود؛ آسيب هايي كه باعث شده طي 
دهه هاي اخير بخشي از مرغوب ترين اراضي كشور كه به طور 
طبيعي مي بايست در راستاي منافع عمومي مردم و كشور 
از آنها استفاده مي شد؛ در مسير تامين منافع زمين خواران 
به كار گرفته شوند. ديروز رييس سازمان امور اراضي كشور 
از تعيين فرمانده يگان حفاظت اراضي كشاورزي در همه 
استان هاي كشور خبر داد تا از اين پس اجراي قانون حفظ 
اراضي زراعي و باغي كش��ور در راس��تاي امنيت غذايي، 
برخورد با پديده زمين خواري و تغيير كاربري غيرمجاز با 
جديت بيشتري دنبال شود. عليرضا اورنگي در آيين معرفي 
فرمانده يگان حفاظت اراضي كشاورزي استان فارس افزود: 
در دس��تورالعمل مورد تاييد فرماندهي كل قوا و سازمان 
نيروهاي مس��لح هدف از تش��كيل يگان حفاظت اراضي 
كشاورزي، اجراي قانون، حفظ اراضي زراعي و باغي كشور 
در راستاي امنيت غذايي، برخورد با پديده زمين خواري و 
تغيير كاربري غيرمجاز در تبديل و تغيير اراضي حاصل خيز 
اعالم شده و همين اهداف با تقويت يگان هاي حفاظت از 

اراضي در كشور دنبال مي شود.
بعد از اين اقدامات قانوني بايد ديد اين ساختار سازي قانوني 
تا چه اندازه مي تواند در مقابل دست اندازان به منافع عمومي 
كشور ايستادگي كند و جلوي سيل ويرانگر تخريب هاي 

اراضي عمومي را سد كند.

   معرفي فرمانده يگان حفاظت اراضي
رييس سازمان امور اراضي كشور در ادامه گفت: در چارچوب 
دستورالعمل يگان حفاظت اراضي كشاورزي تاكيد شده كه 
در سطح همه استان ها با هماهنگي فرمانده نيروي انتظامي، 
فرمانده يگان حفاظت اراضي كشاورزي منصوب شود. وي با 

بيان اينكه يكي از وظايف وزارت جهاد كشاورزي و به تبع آن 
سازمان امور اراضي كشور اجراي قانون حفظ اراضي زراعي 
و باغ ها است، گفت: در راستاي انجام اين وظيفه حاكميتي 
و يكي از احكام قانون برنامه ششم مقرر شد كه با هماهنگي 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح، يگان هاي حفاظت اراضي 

كشاورزي در سطح كشور تاسيس شود.
به گفته وي، در آذرماه س��ال گذشته پس از هماهنگي با 
وزارت كشور، نيروي انتظامي و با تاييد ستاد كل نيروهاي 
مسلح رس��ما يگان حفاظت از اراضي كشاورزي در وزارت 
جهاد كشاورزي و در سازمان امور اراضي كشور تاسيس شد.
اورنگي با اشاره به معرفي سرهنگ اميرعلي رستمي به عنوان 
فرمانده يگان حفاظت اراضي كشاورزي استان فارس افزود: 
اميدواريم اين يگان با هماهنگي با مراجع قضايي و نيروي 

انتظامي در اجراي وظايف محوله موفق باشد.
رييس سازمان امور اراضي كشور يادآور شد: اجراي قانون 
حفظ اراضي زراعي و باغ ها، جلوگيري از خرد شدن اراضي، 

نظارت بر آنچه به عنوان مجوزهاي قانوني صادر مي شود و 
همچنين برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز كه بدون 
اعمال قانون در واقع صورت مي گيرد از وظايفي است كه اين 
يگان به عنوان يك ضابط اجرايي و قضايي در اين موضوع در 

سطح استان انجام وظيفه خواهد كرد.
وي افزود: همچنين نظارت بر آنچه در چار چوب قانون به 
عنوان مستحدثات مجاز در بعضي از حوزه ها در عرصه هاي 
كشاورزي ايجاد مي شود، جلوگيري از خرد شدن اراضي و 
اجراي بخشي از قانون يكپارچه سازي اراضي به عهده اين 
يگان گذاشته ش��ده است. اين مقام مسوول ابراز كرد: يك 
سري وظايف ديگر هم متناسب با وضعيت و شرايطي كه در 
استان ها يا در كشور وجود دارد به تشخيص رييس سازمان 
امور اراضي كشور قابل تفويض به يگان هاي حفاظت است.

رييس سازمان امور اراضي كشورگفت: وظيفه يگان حفاظت 
اراضي كشاورزي، ايجاد ارتباط تنگاتنگ با نيروي انتظامي، 
مرجع قضايي، سازمان جهاد كشاورزي و امور اراضي استان 

در اجراي صحيح اين قانون در سطح استان و كشور است.
اورنگي يادآورشد: توسط رييس پليس پيشگيري در نيروي 
انتظامي كشور در س��طح ملي و در سطح استان از طريق 
معاوني��ن ذي ربط در نيروي انتظام��ي، هماهنگي هايي 
بين حداقل چهار يا پنج يگان��ي كه از نظر نوع و موضوعي 
ماموريت در حوزه زمين همكاري بايد داشته باشند، صورت 

گرفته است.

   فرماندهان ۷   استان معرفي شدند
فرمانده يگان حفاظت اراضي كشاورزي كشور نيز با اشاره به 
اينكه مراحل جذب و شناسايي ۱۷ استان انجام شده، گفت: 
استان فارس هفتمين استاني بود كه فرمانده يگان اراضي 

كشاورزي در آن معرفي شد.
سرهنگ ابراهيم حسن آبادي در ادامه اين مراسم  افزود: از 
سال گذشته يگان اراضي كشاورزي در سطح كشور تشكيل 
شد و با تعامل خوبي كه با ناجا داشتيم، مقرر شد فرماندهان 

استان هاي سراسر كشور از نيروي انتظامي باشد كه تا دو 
ماه آينده فرمانده يگان اراضي كشاورزي در همه استان ها 
معرفي مي ش��وند. وي با بيان اينكه هدف از تشكيل يگان 
اراضي كش��اورزي، صيانت و حفاظت از اراضي كشاورزي 
ابتدا از طريق پيشگيري است، تصريح كرد: در سطح كالن 
به دنبال اجراي قانون حفظ كاربري در راستاي حفظ و تامين 

امنيت غذايي هستيم.
فرمانده يگان حفاظت اراضي كشاورزي كشور با اشاره به 
روند افزايشي تغيير كاربري اراضي كشاورزي در دهه گذشته 
يادآورشد: با تشكيل يگان و هماهنگي و هم افزايي كه بين 
دستگاه قضايي، نيروي انتظامي و همچنين خود ما به عنوان 
مجري اجراي قانون حفظ كاربري ايجاد شده، شاهد روند 

كاهشي در كاربري غيرمجاز هستيم.
حس��ن آبادي افزود: خوشبختانه در ماده ۱۰ قانون حفظ 
كاربري، بر جرم ان��گاري تاكيد كرده ك��ه در صورت نياز 
تشكيل پرونده قضايي صورت مي گيرد يا تبصره ۲ قلع و 
قمع و اعاده به وضع سابق است با حضور نماينده دادستان 
و دادسرا انجام مي ش��ود و در جاهايي كه دادسرا نباشد با 
حضور نماينده دادگاه اقدامات انجام شده كه مي تواند اين 
اثربخشي را فرمانده يگان ما داشته باشد. اين مقام انتظامي 
گفت: عالوه بر گش��ت هاي موجود به عنوان گش��ت هاي 
گردشي 3۴۱ گشت اقدام سريع در سامانه ۱3۱ ثبت شده 
كه به گزارش هاي مردمي اين سامانه رسيدگي و ظرف ۷۲ 

ساعت نتيجه اعالم مي شود.
اما آمارهاي حاكي از آن اس��ت كه اس��تان تهران در ميان 
استان هاي كشور در مقوله زمين خواري، جايگاه نخست را 
به خود اختصاص داده است. شهرستان هاي اين استان به 
بهشت زمين خواران تبديل شده اند، به گونه اي كه در چند 
سال اخير ۴هزار هكتار از اراضي اطراف تهران مورد تطاول 
و دس��ت درازي زمين خواران قرار گرفته اس��ت. هرچند 
زمين خواران تهراني پيش از قطعه بندي و تفكيك زمين ها 
براي ساخت و ساز با موانع قانوني برخورد كردند و بنا به گفته 
رييس كميسيون اصل 9۰ مجلس جلوي ادامه تصرفات 
زمين خواران در اراضي تهران گرفته شد اما بدون ترديد رقم 
فوق الذكر حاكي از عمق فسادي است كه اراضي پايتخت 
را تهديد مي كند. بعد از تهران ش��هرهايي چون مش��هد، 
شيراز، اصفهان و...شهرها و استان هايي هستند كه در آنها 
بيشترين تخلفات مربوط به مسكن رخ مي دهد. فرآيندي 
كه با ايجاد ساختارهاي جديد تالش مي شود تا به صورت 

معكوس درآيد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز:

قبض كاغذي برق از ابتداي مهر ماه   صادر نمي شود
 در شرايطي كه وزارت نيرو اعالم كرده كه از نيمه دوم 
سال پروژه حذف قبض هاي كاغذي را در استان هاي 
مختلف كش��ورمان عملياتي خواهد كرد؛ مديرعامل 
ش��ركت توزيع نيروي برق تبريز ب��ا بيان اينكه قبض 
كاغذي برق از مهر ماه امسال صادر نخواهد شد گفت: 
ضروري است مشتركان شماره تلفن خود را در سيستم 
قبوض الكترونيكي ثبت كنند تا در دريافت قبوض دچار 
مشكل نشوند.  عادل كاظمي ديروز با اشاره به جايگزيني 
قبوض كاغ��ذي برق مصرفي با قب��وض الكترونيكي 
يا همان قبوض س��بز، افزود: بيشتر مشتركان توزيع 
برق تبريز، ثبت ن��ام دريافت قبوض الكترونيكي را به 
انجام رس��انده اند. وي افزود: با آغاز اين طرح از ابتداي 
مهرماه، قبوض كاغذي برق صادر نخواهد شد و معدود 
مشتركاني كه شماره تلفن همراه خود را تا اين لحظه در 
سامانه ثبت نكرده اند، براي پيشگيري از به وجود آمدن 
هر گونه مشكل در تامين انرژي برق، در اولين فرصت 
ثبت نام خود را نهايي كنند. كاظمي اظهار كرد: هدف 
ارايه خدمات بهتر به مش��تركان است و حذف قبوض 
كاغ��ذي با صرفه جويي قابل توجه��ي كه در هزينه و 
وقت ايجاد مي كند، اين موضوع را سرعت مي بخشد. به 
گزارش ايرنا، مراجعه مشتركان به سايت شركت توزيع 
نيروي برق تبريز به آدرس www.toztab.ir و وارد 
نمودن شماره اشتراك يكي از روش هاي اعالم شماره 

تلفن همراه براي دريافت قبوض الكترونيك اس��ت. 
ارسال شماره اشتراك به سر شماره ۱۰۰۰۰۴۱۱۱۲۱ 
به صورت پيامك روش دوم براي انجام اين كار است و 
تماس با تلفن گويا به شماره 3333۶۶99 روش سوم 
براي اعالم ش��ماره تلفن همراه اس��ت. در روش ديگر 
مش��تركان مي توانند با تكميل فرم هايي كه ماموران 
شركت برق با مراجعه به درب منازل، در اختيار ايشان 
ق��رار مي دهند و اراي��ه اين فرم ها ب��ه ادارات خدمات 

مشتركان امورهاي تابعه برق تبريز يا دفاتر پيشخوان، 
ش��ماره خود را در س��امانه ثبت كنند، يا تلفن همراه 
مش��تركان از طريق مامورين قرائت كنت��ور در درب 
منازل مشتركان ثبت مي شود. توزيع برق آذربايجان 
ش��رقي داراي 9۰۰ هزار مشترك است و با اجراي اين 
طرح ساالنه عالوه بر صرفه جويي يك ميليارد و ۷۵۰ 
ميليون توماني از قطع 3۰۰ تا ۴۰۰ درخت در راستاي 

حفظ محيط زيست جلوگيري مي شود.

فرمانده پليس راه ايالم

هوشمندسازي راه هاي منتهي به مرز مهران 
فرمانده پليس راه ايالم هوشمندسازي محورهاي مواصالتي 
منتهي به مرز مهران را از جمله اقدام هاي محوري پليس راه 
براي سامان بخشيدن به تردد سهل و امن دست كم ۲ ميليون 
نفر زائر طي ۲ هفته قبل و بعد اربعين حسيني معرفي كرد.

سرهنگ رضا همتي زاده ديروز در گفت وگو با ايرنا به بازديد 
روز گذش��ته مس��ووالن راهداري از پايانه مرزي مهران و 
راه هاي منتهي به مرز و نيز ازدحام روز افزون زائران اش��اره 
كرد و افزود: حضور گس��ترده زائران اربعين حس��يني در 
محورهاي مواصالتي استان تاكيدي بر مهيا كردن هرچه 
سريعتر زيرساخت هاي ارتباطي و رفاهي است . وي افزايش 
ظرفيت پاركينگ هاي شهر مهران، رفع مشكالت آنتن دهي 
تلفن همراه در نقاط كور، سكوبندي و ساماندهي پاركينگ 
بركت، تكميل پل روگذر مس��ير جاده ارغوان و عمليات 
عمراني و جاده س��ازي را از مهم تري��ن برنامه هاي بازديد 
مسووالن راهداري از محورهاي منتهي به مرز مهران عنوان 
كرد. فرمانده پليس راه اي��الم ابراز اميدواري كرد: با تالش 
و همكاري همه دستگاه ها و برنامه ريزي مناسب تا قبل از 
شروع مراسم اربعين در سال جاري، نواقص احتمالي برطرف 
شده و شاهد خدمات رساني هرچه بهتر از هزاران اباعبداهلل 
الحسين )ع( در سطح استان خواهيم بود. وي تردد سهل و 
امن زائران را ماموريت و رسالت پليس استان عنوان و اضافه 
كرد: براي سهولت در تردد، نيروهاي پليس راه با استفاده از 
تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري در جاده ها حضور دارند 

و با تخلفات حادثه ساز برابر قانون برخورد مي كنند. ايالم و 
مرز مهران از مهم ترين و اصلي ترين كريدورهاي خروج و 
ورود زائران عتبات عاليات در طول چند سال اخير بوده است 
كه در ايام اربعين حضور ميليوني مردم در اين منطقه نمود 
بيشتري دارد. متناسب با حجم ميليوني تردد زائران در چند 
سال اخير توسعه و تقويت زيرساخت هاي ارتباطي و رفاهي 
استان ايالم در دستور كار جدي مسووالن ارشد كشوري و 

استاني قرار گرفته است

 كاهش ۲۶ درصدي واردات كاال 
از گمركات كردستان

كردس�تان|گمركات 
كردستان با چهار شعبه 
فعال در سنندج، باشماق 
مري��وان، س��يرانبند بانه 
و ش��هر بان��ه ب��ه فعاالن 
اقتصادي خدمات گمركي 
ارايه مي كند و واردات كاال 
نيز تنها از طريق گمرك سنندج و مرزرسمي باشماق 
مريوان و صادرات هم از طريق گمركات س��نندج، 
باشماق و سيرانبند بانه انجام مي شود. ۱۴ ميليون 
و 3۴۵ هزار و ۸9۰ دالر كاال در پنج ماهه امس��ال از 
طريق گمركات كردس��تان وارد كشور شد كه اين 
ميزان در مقايسه با مدت مشابه آن در سال گذشته 

۲۶ درصد كاهش يافت.
 مديركل گمركات كردستان ديروز در گفت وگو با 
ايرنا اظهار داشت: 3۰3 تن كاال به ارزش سه ميليون 
و ۷۷3 هزار و ۷۱۰ دالر از طريق گمرك سنندج در 
پنج ماهه سال جاري وارد كشور شده است. بختيار 
رحماني پور اضافه كرد: ميزان واردات كاال از گمرك 
س��نندج از لحاظ وزني پنج درص��د و از نظر ارزش 
دالري هم ۷3 درصد در مقايسه با مدت مشابه آن 

در سال گذشته كاهش يافت.

خشكسالي امان مردم 
روستاهاي يزد را بريده است

ي�زد| نماين��ده م��ردم 
ابركوه، باف��ق، بهاباد، خاتم 
و مهري��ز در مجل��س ب��ا 
اش��اره به خشكسالي هاي 
مس��تمر و چند س��اله در 
روستاهاي شهرستان هاي 
حوزه انتخابيه خود گفت: 
خشكسالي امان مردم روستاها را بريده است. به گزارش 
مهر، محمدرضا صباغيان، عصر پنج ش��نبه در مراسم 
افتتاح مجتمع آبرساني روستاي تنگ چنار مهريز اظهار 
داشت: يزد چندين سال متوالي در خشكسالي به سر 
برد و بارندگي هاي بهار امسال هم نتوانست مشكالت 
ايجاد ش��ده ناش��ي از خشكس��الي ها را برطرف كند. 
وي با بيان اينكه بيش��ترين ميزان خسارت ها متوجه 
روستاهاي استان يزد به ويژه روستاهاي شهرستان هاي 
ابركوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهريز بوده است، افزود: اين 
خشكسالي ها امان روستاييان را بريده و حاصل سال ها 
دسترنج آنها را از بين برده است. صباغيان خاطرنشان 
كرد: خوشبختانه وزارت نيرو برنامه ريزي هاي كالني در 
سطح كشور در حوزه آب براي مناطق كويري از جمله 
يزد دارد كه اميدواريم اين برنامه ها از فشار خشكسالي بر 

مردم روستاها بكاهد.

 توقف صدور پروانه  نشريات
 با توزيع كمتر از ۵۰ نسخه

مع��اون  كردس�تان| 
فرهنگي و رس��انه اي اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
كردس��تان از توقف صدور 
پروانه فعاليت نش��ريات با 
توزيع كمتر از ۵۰ نسخه در 
استان خبر داد و در عين حال 
گفت: آگهي هاي دولتي به نشريات محلي با نظم انتشار 
زير ۵۰ درصد نيز تعلق نمي گيرد. به گزارش ايسنا عبيد 
رستمي ديروز در كارگروه رسانه استان با اشاره به ابالغ 
آيين نامه جديد مديركل مطبوعات و خبرگزاري داخلي 
اظهار كرد: پروانه فعاليت نشريات سراسري و منطقه اي 
در راستاي بند ۱۵ از ماده ۵ شيوه نامه همكاري با دفاتر 
سرپرستي و نمايندگي هاي رسانه ها و توزيع كاغذ براي 
كليه روزنامه هاي كش��ور با قيمت و ميزان مناس��ب و 
تخصيص بخشي از يارانه هاي سال ۱39۸ مطبوعات 
مش��مول تغييراتي خواهد بود. وي ادامه داد: بر همين 
اس��اس اگر تعداد ش��مارگان روزنامه هاي سراسري و 
منطقه اي توزيع مي شوند، روزانه كمتر از ۵۰ نسخه باشد 
از ابتداي مهرماه سال جاري نسبت به توقف صدور پروانه 
فعاليت دفتر سرپرستي اقدام و فعاليت پروانه هاي داراي 

اعتبار به حالت تعليق در مي آيند.

آينده شغلي دغدغه نخبگان 
خراسان جنوبي است

جنوب�ي|  خراس�ان
سرپرس��ت بنياد نخبگان 
خراس��ان جنوب��ي گفت: 
آينده شغلي دغدغه نخبگان 
استان است به همين خاطر 
نخبگان خراسان جنوبي، 
ساير اس��تان ها را با زمينه 
ش��غلي قوي انتخاب مي كنند و در استان نمي مانند. 
سعيد احمدي زاده در نشست استاندار خراسان جنوبي 
با نخبگان افزود: عمده مشكالتي كه نخبگان ما مطرح 
مي كنند ج��ذب نش��دن در دس��تگاه هاي اجرايي و 
ش��ركت هاي بزرگ استان اس��ت.  وي با بيان اينكه در 
خراسان جنوبي ۲۲3 نخبه زير پوشش بنياد ملي نخبگان 
هستند و از تسهيالت بنياد استفاده كردند، اضافه كرد: 
۶3 نفر در استان رتبه هاي برتر كنكور را كسب كردند 
كه اين تعداد آمار بااليي نسبت به برخي استان ها است.

احمدي زاده بيان كرد: ۲۰ رتبه المپياد دانش آموزي و 
دانشجويي، 3۵ جشنواره مورد حمايت بنياد، ۶ جايزه 
استاديار جوان و جذب هيات علمي دانشگاه ها، ۴۰ جايزه 
تحصيلي در دانشگاه هاي ملي، چهار نفر مسابقات ملي 
مهارت، چهار نفر نظام وظيفه تخصصي و ۴۵ نفر مخترع 

در استان داريم.

 آماده باش   براي 
ميزباني زوار اربعين

كرمانشاه| مسوول قرارگاه 
ستاد اربعين استان كرمانشاه 
در مرز خس��روي با انتقاد از 
عملكرد برخي دستگاه ها 
در بح��ث آمادگي خدمات 
رساني به زوار اربعين گفت: 
نهايتا ت��ا ۱۰ مهر بايد همه 
كارها انجام شده و دستگاه ها آمادگي كامل براي ميزباني 
زوار را داشته باش��ند. به گزارش ايسنا، جعفر همتي  از 
راه ان��دازي قرارگاه اربعين در اين مرز خب��ر داد و افزود: 
هر يك از دستگاه ها بايد تا دوشنبه ۲۵ شهريور  معاون 
يا نماينده خود را براي اس��تقرار در اين قرارگاه معرفي 
كنند. نماينده معرفي شده بايد اختيار تام داشته باشد 
تا مشكالت احتمالي   در مرز مرتفع شود. وي با انتقاد از 
عملكرد استان هاي معين در بحث اقدامات صورت گرفته 
در مرز خسروي گفت: متاسفانه استان هاي معين مرز 
خسروي تنها حدود 3۰ درصد از تعهدات شان را عملي 
كرده اند و ۷۰ درصد ديگر باقي مانده است. همتي از عدم 
حضور شهرداري منطقه ۱3 تهران نيز انتقاد كرد و افزود:  
امسال هنوز خبري از شهرداري منطقه ۱3 نيست و با 
توجه به اينكه زماني تا اربعين نداريم از استاندار كرمانشاه 

مي خواهيم اين مساله را با جديت پيگيري كنند.

چهرههاياستاني

 ورود مدعي العموم
به واگذاري هاي اراضي  قشم

قشم| دادس��تان عمومي وانقالب قشم گفت: در 
راس��تاي احقاق حقوق عامه و جلوگيري از تضييع 
احتمالي و بررسي همه قراردادهاي واگذاري اراضي 
ساحلي قشم چه از سوي سازمان منطقه آزاد قشم يا 
ساير سازمان هاي دولتي دادستاني به عنوان مدعي 
العم��وم به موضوع ورود كرده اس��ت. رضا صفايي با 
اع��الم اين خبر و با تاكيد ب��ر اينكه ضابطين مكلف 
به جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اراضي ساحلي 
هستند، اظهار كرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف 
فورا مراتب را به دادستاني گزارش نمايند. دادستان 
قشم در ادامه ازشهروندان خواست تخلفات احتمالي 
در اين خصوص را به اطالع دادستان برسانند.  صفايي 
خاطرنشان كرد: در صورتي كه در واگذاري اين اراضي، 
حقوق عامه ناديده گرفته شده باشد يا تخلفي مشاهده 

شود براي ابطال اين قرارداد اقدام خواهيم كرد.

كشف ۳۵۰۰ كيلوگرم مرغ 
زنده قاچاق در بدره 

ايالم|فرمانده انتظامي بدره از توقيف يك دستگاه 
كاميونت ايسوزو حامل 3 هزار و ۵۰۰ كيلو گرم مرغ 
زن��ده قاچاق خبر داد.  س��رهنگ عزت اهلل متين فر 
اظهار داش��ت: ماموران پاسگاه هندميني در ابتداي 
پل تلخاب حين كنترل خودروهاي عبوري به يك 
دستگاه كاميونت ايسوزو مشكوك شدند كه جهت 
بررسي بيشتر آن را متوقف كردند. اين مقام انتظامي 
افزود: دربازرس��ي هاي اوليه از خودرو تعداد ۱۲۰۰ 
قطعه مرغ زنده به وزن تقريبي 3 هزار و ۵۰۰ كيلوگرم 
كشف ش��د. وي در ادامه با بيان اينكه راننده خودرو 
جهت سير مراحل قانوني پس از تشكيل پرونده به 
مرجع قضايي معرفي ش��د، خاطرنشان كرد: طيور 
كشف شده با دستور مقام قضايي جهت توزيع در بازار، 

تحويل كشتارگاه شد.

ساماندهي سرويس هاي 
مدارس با سامانه سپند 

تبريز|مديرعامل س��ازمان تاكسيراني شهرداري 
تبريز گفت: سرويس هاي مدارس در سال تحصيلي 
جديد در قالب سامانه »سپند« ثبت نام و ساماندهي 
مي شوند. محمدحس��ين اكبرنژاد افزود: بر اساس 
توافق وزير كش��ور و وزير آموزش و پرورش، سامانه 
سپند امسال در كل كشور راه اندازي مي شود و طبق 
آن، شركت ها و رانندگان س��رويس مدارس در اين 
سيس��تم ثبت نام و پس از بررس��ي توسط سازمان 
تاكسيراني تاييد صالحيت مي ش��وند. مديرعامل 
سازمان تاكسيراني شهرداري تبريز بررسي صالحيت 
رانندگان سرويس مدارس و وضعيت فني خودروهاي 
س��رويس را از ويژگي هاي س��امانه سپند دانست و 
گفت: با هماهنگي اتحاديه تاكسيراني كشور، تاكنون 
۱9 شركت توسط س��ازمان تاكسيراني شهرداري 
تبريز تاييد شده و وضعيت ۲۸ شركت نيز در دست 

بررسي است.

آمادگي ۳۱ موكب براي 
خدمت رساني به زائران

ياسوج|استاندار كهگيلويه و بويراحمد با تاكيد بر 
آمادگي كامل اس��تان براي خدمت رساني به زائران 
حسيني، گفت: در صورت دايمي شدن سازه موكب 
استان در مرز شلمچه مي توانيم زمينه فعاليت هاي 
فرهنگي و خدمات رس��اني به مردم استان و كشور 
را به صورت مستمر فراهم كنيم.  حسين كالنتري 
در نشست هماهنگي ستاد اربعين با اشاره به وجود 
گذرگاه هاي چذابه و مهران، خاطرنشان كرد: توسعه 
زيرساخت هاي ضروري مرز شلمچه از جمله توسعه 
پاركين��گ در مس��احت ۶۰ هكتار در دس��تور كار 

مسووالن خوزستان قرار دارد.

دريافت نشان ملي مرغوبيت 
آثار صنايع دستي

اردبي�ل|ريي��س اداره مي��راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري مشگين شهر گفت: ۲ صنعتگر 
مشگين شهري موفق به دريافت نشان ملي مرغوبيت 
آثار صنايع دس��تي در جش��نواره كرمانشاه شدند. 
ايمانعلي ايماني افزود: س��اخت تار تركي اثر يوسف 
عشقي آذر و خراطي چوب اثر يعقوب ستارزاده موفق 
به دريافت نشان ملي مرغوبيت به عنوان نشانه هاي 
هويت فرهنگي، ارزش هاي زيباشناسي و معرفي محل 
توليد صنعت خود شدند. او اظهار داشت: امسال سه 
اثر از اين شهرستان براي دريافت نشان ملي مرغوبيت 
ارسال شد كه راي داوران براي اين ۲ اثر تعلق گرفت. 
وي با اش��اره به اينكه نش��ان ملي مرغوبيت كاالي 
صنايع دستي هر ۲ سال يك بار برگزار مي شود، گفت: 
اقدامات الزم براي معرفي و ارس��ال آثار بيشتري از 

محصوالت صنايع دستي انجام گرفته است.

آشتي كرمانشاهي ها با سينما 
كرمانش�اه|معاون هنري و س��ينمايي اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان كرمانشاه با اشاره به 
بازديد 3۶ هزار نفر در يك ماه از ۲ سينماي اين شهر 
گفت: مردم كرمانشاه با سينما آشتي كرده اند. مظفر 
تيموري در خصوص وضعيت سينما در استان اظهار 
داشت: هم اكنون در شهرستان كرمانشاه 3 سينماي 
فعال آزادي، فرهنگ و بيستون را داريم كه ظرفيت 
خوبي محسوب مي شود. معاون هنري و سينمايي 
اداره كل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان كرمانشاه 
افزود: امسال يك سالن به سينما فرهنگ اضافه شد 
و موسسه سينما شهر در بحث تامين تجهيزات آن 
كمك كرده است. اين مس��وول با اشاره به موضوع 
اختصاص تسهيالت براي توسعه سينما در استان 
گفت: معموال پس از آماده س��ازي فضاي مورد نياز، 
موسس��ه س��ينما ش��هر ۵۰ تا ۷۰ درصد در تامين 

تجهيزات مورد نياز كمك مي كند.



ريي��س انجمن مددكاري اجتماعي اي��ران با انتقاد از 
نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس براي رد اليحه 
تش��كيل نظام مددكاري اجتماعي گفت: در صورت 
تش��كيل نظام مددكاري اجتماعي، ام��كان نظارت، 
بازآموزي، ارزيابي عملكرد و برخورد با تخلفات در حوزه 
اجتماعي به وجود مي آيد. حوزه پزشكي آنقدر در اين 
بخش هوشمند اس��ت كه چندين سازمان نظام دارد، 

اما در حوزه اجتماعي حتي يك مورد هم وجود ندارد.
حسن موسوي چلك با انتقاد از كميسيون اجتماعي 
مجلس به دليل عد م تصويب تشكيل نظام مددكاري 
اجتماعي در كشور، گفت: اين موضوع نشان مي دهد 
كميسيون اجتماعي مجلس نسبت به مسائل اجتماعي 
هوشمندانه عمل نكرده است. پزشكان، روان شناسان يا 
حتي مهندسان در اين حوزه از فعاالن حوزه اجتماعي 
جلوتر هستند، چراكه هوش��مندانه و آينده نگرانه تر 
تصميم گرفته و عمل مي كنند، اين درحالي است كه در 
كميسيون اجتماعي مجلس به جاي حمايت از تشكيل 

نظام مددكاري اجتماعي با آن مخالفت مي شود.
او با اشاره به تخلفات صورت گرفته در يكي از موسسات 
غيردولت��ي كه در حوزه زنان و دختران آس��يب ديده 
فعالي��ت مي كرد و اخي��را مورد شناس��ايي و برخورد 
نيروهاي امنيتي قرار گرفت نيز گفت: موسسه مذكور 
در پوش��ش بين المللي مرتكب تخلفاتي شده بود كه 
اين موضوع ج��اي خالي نهادي مانند نظام مددكاري 
اجتماعي براي پيشگيري از تخلفات و امكان نظارت 
بر اين موسس��ات و فعاالن اجتماعي را نشان مي دهد. 
تخلفات مركز مذكور در صورت عدم ايجاد چنين نهاد 
نظارتي محدود به همين بخش نخواهد ماند و باز هم 
ممكن است اتفاقات مشابه تكرار شود. موسوي چلك 
ادامه داد: مراكز مربوط به زنان و دختران آسيب ديده يا 
در معرض آسيب بايد دولتي اداره شوند. اين بخش جزو 
اموراتي است كه حساسيت زيادي روي آن وجود دارد و 
بايد بخش دولتي روي آن نظارت داشته باشد. البته اين 

مخالفت به معناي اين نيست كه از ظرفيت غيردولتي ها 
براي توانمندسازي زنان و دختران استفاده نشود، اما 
مديريت مراكز بايد دولتي باشد. براي مثال ممكن است 
فردي در قالب مسووليت اجتماعي ساختماني بسازد، 
اما به جاي مركزداري بايد ظرفيت ها را براي پيشگيري 
و توانمندسازي فراهم كند. الزاما كار خير كردن به معني 
مركز زدن با مديريت خودشان نيست، چراكه اگر در 
مركزي اتفاقي بيفتند تبعات زيادي دارد. به همين دليل 
مخالف واگذاري اين مراكز به بخش غيردولتي چه در 

قالب حوزه بين المللي يا داخلي هستم.
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با بيان اينكه در 
حوزه اجتماعي تمام كاستي ها از سوي افراد و نهادهايي 
اس��ت كه به اصطالح اجتماعي هستند، نيز ادامه داد: 
راي منفي كميس��يون اجتماعي مجلس به تشكيل 
نظام مددكاري اجتماعي نشان مي دهد كه كميسيون 
اجتماعي به بلوغ نرسيده اس��ت. انتظار داشتيم اين 
موضوع در كميس��يون هاي ديگر مثل كميس��يون 
بهداشت يا آموزش رد شود، اين درحالي است كه اين 
توقع از كميس��يون اجتماعي وجود نداشت. موسوي 
چلك ادامه داد: در حوزه س��المت جسم اگر پزشكان 
تصميم بگيرند يك نظام ديگر تشكيل دهند همه آنها 
از آن حمايت مي كنند. در حوزه اجتماعي هم با وجود 
نظام مددكاري امكان نظارت فراهم مي ش��ود. زماني 
كه پزشكي خالف كند سازمان نظام پزشكي روي اين 

موضوع نظارت و برخورد مي كند. وقتي روانشناسان 
نيز مرتكب تخلفي ش��وند اين اتفاق مي افتد. در مورد 
پرستاران، مهندسان، دامپزش��كان، منابع طبيعي و 
كشاورزي نيز همين رويه برقرار است. منطق درست كار 
اين است كه آنها را به خودشان واگذار كنيم. اين درحالي 
اس��ت كه اين موض��وع در خصوص نظ��ام مددكاري 
اجتماعي اتفاق نيفتاده اس��ت؛ اين درحالي است كه 
در صورت تشكيل اين نظام، امكان نظارت، بازآموزي، 
ارزيابي عملكرد و برخورد با تخلفات و ... به وجود مي آيد. 
حوزه پزش��كي آنقدر در اين بخش هوشمند است كه 
چندين سازمان نظام دارد اما در حوزه اجتماعي حتي 

يك مورد هم وجود ندارد.
او افزود: تخلف اخير در يك��ي از اين مراكز غير دولتي 
نشان مي دهد كه اگر نظام مددكاري اجتماعي تشكيل 
شده بود اين افراد بايد مورد بررسي، تاييد صالحيت و 
بازآموزي قرار مي گرفتند. اگر سازمان اداري استخدامي 
معتقد اس��ت كه دولت بايد كوچك شود تشكيل اين 

نظام يكي از راه هاي اين كار است.
رييس انجمن م��ددكاراي اجتماع��ي تصريح كرد: 
سوال اينجاس��ت كه چه طور نماينده سازمان اداري 
استخدامي به دنبال كوچك كردن است اما نمي داند 
كه تش��كيل س��ازماني غير دولتي يكي از روش هاي 
اين موضوع اس��ت؟ اين يك تناقض اس��ت. در مورد 
موضوع اخير هم نهادهاي اطالعاتي و امنيتي دخالت 
و به موضوع رس��يدگي كردند اما اگر آنها نبودند چه 
اتفاقي مي افتاد؟ وقتي در حوزه اجتماعي موسسه اي 
عملكرد منفي دارد، اين موضوع صرفا محدود به يك 
مركز نيس��ت، بلكه از تبعات آن اين است كه اعتماد 
مردم به اين مراكز و خيريه ها كم مي شود. اين موضوع 
روي اعتم��اد اجتماعي اثر منفي خواهد داش��ت به 
همين دليل اميدوارم در فرصت باقي مانده مجلس، 
بار ديگر اين موضوع بررس��ي شود و اين طرح دوباره 

به جريان بيفتد.

اقتصاد اجتماعي12خبر

بازار سياه دارو جمع مي شود؟ 

بزرگ راه هاي قاچاق دارو 
فهرس��ت مورد عالقه قاچاق بره��ا و قاچاق فروش ها 
فقط به بنزين و گازوئيل ختم نمي ش��ود، بلكه دارو 
ه��م از مدتي قبل به اين فهرس��ت اضافه و تبديل به 
رقيب جديد براي قاچاق سوخت شده است. از يك سو 
نوسان ارزي و يارانه هاي دولتي كه به دارو اختصاص 
داده مي شود،  اين كاالي اساسي را به گزينه مناسب 
براي قاچاق تبديل كرده و از سوي ديگر نبود نظارت 
كافي و آشفتگي در بازار عرضه و تقاضاي دارو مسير 
را براي ورود و خ��روج غيرقانوني آن هموار مي كند. 
به اين ترتيب آن طور كه كارشناس��ان مي گويند، ارز 
چهارهزار و 200 توماني براي صنعت دارويي كشور 
تبديل به يك تيغ دولبه شده كه اگرچه باعث مي شود 
دارو با نرخ دولتي ميان مردم عرضه شود اما به همان 
اندازه ه��م زمينه قاچاق آن را فراه��م مي كند و اين 
ميان هميشه افراد س��ودجويي هستند كه دارو را به 
نرخ دولتي خريداري كرده و با ارز آزاد در كشورهاي 
همس��ايه بفروش��ند. اين وضعيت در حالي است كه 
مس��ووالن وزارت بهداش��ت معتقدند بازار 23 هزار 
ميلياردي معامالت دارو در كش��ور براي قاچاقچيان 
آنقدر جذابيت دارد كه به سهم يك درصدي از آن هم 
قانع باش��ند چرا كه همين يك درصد هم رقم بزرگ 
و قابل توجهي است. با اين حال اگرچه فعاالن حوزه 
دارو وزارت بهداشت را مسوول ساماندهي و نظارت بر 
قاچاق دارو مي دانند اما مسووالن سازمان غذا و دارو 
رصد بازار س��ياه دارو را در حوزه اختيارات و وظايف 
سازماني خود نمي دانند و معتقدند تنها مي توانند بر 
عملكرد داروخانه ه��ا و وضعيت تخصيص ارز دولتي 
آن هم از طريق س��امانه تيتك نظارت كنند كه البته 

وضعيت اين سامانه هم هنوز مشخص نيست. 

  نظارت بر بازارسياه دارو 
وظيفه وزارت بهداشت نيست

مدي��ركل دارو و م��واد تحت كنترل س��ازمان غذا و 
دارو معتقد است در بحث قاچاق دارو بايد به صورت 
دوجانبه به موضوع نگاه كرد. يعني همانطور كه خروج 
دارو مد نظ��ر قرار مي گيرد باي��د ورود اقالمي كه در 
ايران نيست از مبادي غيررسمي هم مود توجه باشد. 
غالمحسين مهرعليان روز گذشته درباره اين موضوع 
گفت: پدي��ده قاچاق دارو به داخ��ل و قاچاق دارو به 
خارج دو پديده مهم در اين بازار هستند كه سازوكار 
خاص خود را دارند. سوداگران اين حوزه بنا به داليل 
و انگيزه اي كه بر اساس سياست هاي وزارت بهداشت 
ايجاد شده، اقدام مي كنند. او افزود: سوداگران برخي از 
فرآورده هاي دارويي را كه در داخل يافت نمي شود، از 
مجراي غيرقانوني تهيه و از خارج وارد كشور مي كنند. 
البته عمده اين داروها، داروهاي برندي هستند كه ما 

معادل آن را در داخل داريم. اختالف نرخ قيمت دارو 
در داخل كشور با خارج، اين انگيزه را براي سوداگران 
ايجاد كرده كه بخش��ي از داروهاي توليد داخل را از 

كشور خارج كنند.
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو 
ادامه داد: با تخصي��ص يارانه و ارز دولتي به داروهاي 
مورد نياز مردم، قيمت دارو كاهش مي يابد و سوداگران 
نيز با سوءاس��تفاده از اين موضوع، اق��دام و دارو را با 
ترفندهاي خود از ايران خارج مي كنند. سازمان غذا و 
دارو عمده داروهاي مورد عالقه سوداگران براي قاچاق 
به خارج را شناسايي كرده است، كليه فعاليت هاي اين 
حوزه تحت سامانه اي در قالب يك پكيج در نظر گرفته 
شده تا از اين پديده جلوگيري شود.حجم قاچاق دارو 
نس��بت به حجم كل بازار دارويي بسيار ناچيز است و 
البته معتقد هستيم كه اين حجم ناچيز نيز بايد كنترل 
شود. ما بازار دارويي را بطور كامل رصد مي كنيم، اما 
رصد بازار س��ياه دارو در حوزه اختي��ارات و وظايف 

سازماني ما نيست.

  توزيع دارو به قيمت واقعي، سد راه قاچاق
اظهارات مهرعليان در حالي اس��ت كه كارشناسان 
اقتصاد دارو هنوز هم دو چند نرخي بودن ارز را عامل 
بروز و افزايش قاچاق دارو در ش��رايط فعلي كش��ور 
مي دانن��د. علي ايمان��ي، فعال ب��ازار دارو درباره اين 
موضوع بيان كرد: باالرفتن قيمت ارز و بعد از آن ارايه 
ارز دولتي به كاالهاي اساسي مانند دارو در شرايطي 
بود كه هنوز فكري به حال نظارت بر بازار دارو نشده 
بود و همين موضوع سبب شد آشفتگي صورت بگيرد. 
پديده اي كه شاهد آن بوديم اين بود كه ناگهان حجم 
فروش دارو در شهر هاي مرزي افزايش پيدا كرد و اين 
وضعي��ت در حالي بود كه حت��ي اطالعات كافي هم 
درباره حجم قاچاق دارو به دليل قانوني نبودن مسير 
خروج آن در دسترس نيست و در چنين شرايطي ما 

تازه به فكر عالج واقعه بعد از وقوع آن افتاديم.
او اف��زود: اما اين بار اين اتف��اق در حالي رخ داد كه ما 
تجربه دور قبلي تحريم ها را داشتيم. دقيقا همين اتفاق 
چند سال پيش با افزايش قيمت ارز از  هزار به سه هزار 
تومان هم رخ داده بود. وجود ارز دولتي به عنوان يارانه 
كه دولت به كاالهاي اساسي، از جمله دارو پرداخت 
مي كند تا توان پرداخت مردم دچار اش��كال نش��ود، 
باعث ش��ده كه قيمت دارو در ايران بسيار پايين تر از 
كشور هاي همسايه باشد. دليل اين اتفاق هم شايد اين 
باشد كه قيمت دارو بر اساس ارز دولتي قيمت گذاري 
مي ش��ود. با پايين آمدن قيمت دارو در كش��ور، روند 
قاچاق معكوس و دارو از ايران به كش��ور هاي عراق، 
تركيه، پاكستان و افغانستان منتقل مي شود. وقتي 

اين اتفاق مي افتد، يارانه اي  كه دولت براي بيمار ايراني 
هزينه مي كند در كشور  همسايه مصرف مي شود.

ايمان بيان كرد: ب��ا واقعي كردن قيم��ت دارو و بعد 
پرداخت ياران��ه به بيمه ها جهت حماي��ت از مردم، 
مي توان از قاچاق آن جلوگيري كرد. زماني كه قيمت 
ارز ناگهان از  هزار به سه هزار تومان رسيد هم اين اتفاق 
رخ داد و در نهايت با واقعي كردن قيمت ارز توانستند 
جلوي قاچاق دارو به كشور هاي همسايه را بگيرند. آن 
زمان قيمت دارو افزايش پيدا كرد و دولت براي اينكه 
مشكلي براي مردم ايجاد نشود، اختالف قيمت را به 
بيمه ها پرداخت كرد تا مردم براي تهيه دارو دردسري 
نداشته باشند. از طرفي واقعي كردن قيمت دارو مزيت 
ديگري نيز دارد و آن اين است كه بيمار فقط زماني به 
داروي ارزان دسترسي پيدا مي كند كه از بيمه استفاده 
كند و در نهايت اين عم��ل منجر به مصرف منطقي 
دارو مي شود و بيمار بيش از نياز واقعي اش دارو تهيه 
نخواهد كرد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز دارو 
با نرخ واقعي به فروش مي رسد و داروي ارزان زماني در 
اختيار مردم قرار مي گيرد كه از بيمه استفاده كنند. اما 
در ايران شاهد يك روند نا به سامان هستيم، بيمه ها 
به دليل مشكالت مالي ناكارآمد شدند و دولت هم به 

جاي حمايت از آنها ترجيح مي دهد يارانه را با واسطه 
كمتري به مردم برساند اما نتيجه چنين سياستي باز 
هم از بين رفتن حق مردم است چرا كه دارويي كه بايد 
در بازار داخل كشور توزيع شود به خارج رفته و سود 
آن باز هم به جاي برگش��تن به جيب مردم به جيب 

سودجويان مي رود.

  تيتك؛ ناظر بازار دارو يا عامل فساد
با اين حال مسووالن ظاهرا فكر ديگري براي نظارت 
بر بازار دارويي كشور دارند. از مدتي قبل سامانه  تيتك 
براي رصد دارو و هرآنچه به آن مربوط مي شود تهيه 
ش��ده كه البته هنوز هم س��ازوكار آن شفاف نيست. 
كيانوش جهانپور درباره اين سامانه بيان كرد: موضوع 
مالكيت سامانه تيتك تا پايان شهريور ماه حل خواهد 
شد و كليه فرآيندهاي مربوط به تيتك، اعم از ِسرورها 
و فرآيندهاي مديريتي آن تحت نظارت كامل سازمان 

غذا و دارو درخواهد آمد.
او افزود: اطالعاتي مانند ثبت سفارش ها، ثبت ورود و 
بسياري از فرآيندهاي مرتبط در سامانه تيتك وجود 
دارد و قاعدتا بخشي از فرآيندها در اين سامانه انجام 
مي ش��ود. به هر حال يك دايره اطالعاتي بزرگ در 

اين مجموع��ه درباره كليه كاالهاي س��المت محور 
و فرآيندهاي مختل��ف آن از جمله ثبت س��فارش، 
تخصيص ارز و... وجود دارد. البته بايد توجه كرد كه 
مراحل اولي��ه اين فرآيندها در س��امانه تيتك انجام 
مي شود و بقيه مراحل عمال در وزارت صنعت، معدن، 

تجارت، بانك مرزي و گمرك انجام مي شود.
البته تاكيد بر اس��تفاده از س��امانه تيتك براي سر و 
سامان دادن به وضعيت دارو در حالي است كه مرداد 
ماه امس��ال محس��ن جلواتي قائم مق��ام مديرعامل 
ديده بان شفافيت در نشست خبري خود درباره اين 
سامانه گفت: مهم ترين عامل زمينه ساز براي تخلف 
در س��ازمان غذا و دارو، س��امانه تي تك است. علت 
فسادآميز بودن سامانه تي تك نيز امكان دستكاري 
در آن و وارد كردن اطالعات دلخواه است بطوري كه 
حتي كساني كه به آنها ارز تعلق نمي گيرد، با واردات 
داروهاي ممنوعه موفق به دريافت ارز ش��ده اند. اين 
در حالي اس��ت كه در برخي گزارش ها، در خصوص 
داروهايي كه حتي بطور كامل در داخل توليد مي شوند 
اعالم شده كه توليد داخل نداريم و براي واردات آنها 
ارز مصرف ش��ده است و اين موضوع موجب تعطيلي 

توليدكنندگان داخلي مي شود.
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اخبار ضد و نقيض درباره 
دليل احضار رييس هالل احمر 
پس از آنكه برخي رسانه ها از احضار علي اصغر پيوندي، 
رييس جمعيت هالل احمر ايران، براي »بررس��ي 
فس��اد مالي« خبر دادند، رواب��ط عمومي جمعيت 
هالل احمر با انتشار اطالعيه اي، احضار او به عنوان 
»متهم« را تكذيب كرد. روابط عمومي هالل احمر با 
اين حال تاييد كرده كه پيوندي به عنوان »مطلع« در 
خصوص پرونده فساد مالي سازمان تداركات پزشكي 
در واردات دارو، بازپرسي شده است. اين خبر كمتر از 
يك ماه پس از بازداشت علي فرجي، رييس سازمان 
تداركات پزشكي هالل احمر منتشر شد كه وظيفه اش 
واردات دارو و تجهيزات پزشكي به ايران است. اسداهلل 
مسعودي مقام، قاضي پرونده هاي مفاسد اقتصادي، 
روز ۱۷ شهريور از بازداشت شبنم نعمت زاده، فرزند 
محمدرضا نعمت زاده، وزير پيشين صنعت، معدن و 
تجارت، به اتهام سوء استفاده مالي ۱۸0 ميليارد توماني 
از طريق شركت »توسعه دارويي رسا« خبر داده بود.

مسعودي مقام گفت كه نعمت زاده به همراه يكي از 
شركايش به نام احمد لش��كري پور در 2۵ شهريور 
ماه محاكمه خواهند ش��د. پس از اين خبرها بود كه 
روز پنج شنبه 2۱ ش��هريور ماه، چند رسانه نزديك 
به صداوسيما از جمله باشگاه خبرنگاران از »احضار 
علي اصغر پيوندي، رييس جمعيت هالل احمر براي 
بررسي فس��اد مالي« خبر دادند. در تصويري كه از 
»احضاريه« ارسال ش��ده براي پيوندي منتشر شد، 
تاكيد شده اس��ت كه او بايد ظرف »هفت روز« براي 
»اداي توضيح« به شعبه ۴ بازپرسي دادسراي ناحيه 

22 تهران، ويژه جريم اقتصادي، مراجعه كند.
جمعيت هالل احمر اي��ران در اطالعيه  خود تاكيد 
كرده است كه »تفهيم اتهام يا صدور وثيقه« از سوي 
دادستاني در مورد رييس اين جمعيت را »تكذيب« 
مي كند. اين جمعيت البته تاييد كرده كه »به دنبال 
ابهامات��ي در پرونده هاي دارويي س��ازمان تداركات 
پزشكي، رييس جمعيت هالل احمر صرفا جهت اداي 
توضيح در محلي غير از دادسراي مربوطه حاضر شده 
و در گفت وگو با كارشناسان قضايي به ابهامات موجود 
پاسخ داده است«. در اطالعيه اين جمعيت آمده است 
كه »هيچ گونه اتهام��ي متوجه علي اصغر پيوندي« 
نيست و » مسووالن جمعيت هالل احمر با قوه قضاييه 
براي شفاف سازي و پيگيري برخي ابهامات و پيشگيري 
از هرگونه تخلف احتمالي و اقدامات شائبه برانگيز در 
سازمان تداركات پزشكي، همكاري نزديكي دارند و 
رفت و آمدهاي في مابين اغلب جنبه حقوقي و قضايي 
ندارد.« اخبار ضد و نقيض درباره متهم شدن رييس 
جمعيت هالل احمر ايران به »فساد مالي« در حالي 
منتشر شده است كه پيشتر علي فرجي، رييس سازمان 
تداركات پزشكي جمعيت هالل احمر ايران، براي دو 
هفته بازداشت ش��ده بود. در زمان بازداشت فرجي، 
هالل احمر ايران عنوان كرد كه موضوع بازداش��ت 
مديرعامل سازمان تداركات پزشكي »با خريد و واردات 
داروي گلوكانتيم كه دارويي مهم در درمان بيماري 
ليشمانيوز، سالك« ارتباط دارد. واردات اين دارو پس از 
ناياب شدن آن در خرداد ماه سال جاري، در دو محموله 
و با درخواس��ت و تقاضاي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي و سازمان غذا و دارو از سوي سازمان 
تداركات پزشكي هالل احمر انجام شده بود. جزييات 
اتهام و دليل بازداشت فرجي در يك ماه گذشته اعالم 
نشد و او دو هفته بعد از بازداشت در ۱۱ شهريور ماه با 
قرار وثيقه آزاد شد، اما بالفاصله از سمتش بركنار شد. 
علي اصغر پيوندي، رييس جمعيت هالل احمر، در 
۱۵ شهريور ماه، حسن صفاريه را به عنوان جانشين 
فرجي به »سرپرستي س��ازمان تداركات پزشكي« 
منصوب كرد. سازمان تداركات پزشكي هالل احمر 
از جمله س��ازمان هايي است كه بخش��ي از واردات 
داروهاي بيماران خاص و بيماري هاي صعب العالج را 
در ايران انجام مي دهد. اين سازمان همچنين واردات 
داروهاي كم ياب را بر عهده دارد، داروهايي كه در ايران 

به »داروي تك نسخه اي« شهرت دارند. 

رييس مركز ملي خشكسالي مساحت و جمعيت مطرح كرد

۸۵   درصد از جمعيت ايران تحت تاثير خشكسالي انباشته
رييس مركز ملي خشكسالي مساحت و جمعيت تحت 
تاثير خشكس��الي را طي يك دهه و يك سال گذشته 
اعالم و تأكيد كرد كه بيش از ۸۵ درصد جمعيت ايران 

تحت تاثير خشكسالي بلندمدت و انباشته است.
صادق ضياييان در مورد جمعيت تحت تاثير خشكسالي 
در ۱0 سال گذشته گفت: با توجه به شاخص ۱0 ساله 
)SPEI( منتهي به مرداد ۹۸، ۱۱.۱ درصد از جمعيت 
ايران تحت تاثير خشكس��الي خفي��ف، 2۱.۵ درصد 
خشكسالي متوسط، 32.۵ خشكسالي شديد و 20.۷ با 
خشكسالي بسيار شديد هستند و تنها سه دهم درصد از 

جمعيت كشور در شرايط ترسالي بسيار شديد، سه دهم 
درصد ترسالي شديد، دو دهم درصد ترسالي متوسط 
و هفت دهم درصد با ترسالي ضعيف قرار دارند و ۱2.۷ 

درصد جمعيت از شرايط نرمال برخوردار هستند. 
او ب��ا اش��اره به جمعيت تح��ت تاثير از خشكس��الي 
كوتاه مدت ايران تصريح كرد: بررس��ي هاي وضعيت 
بارش، دما، تبخير و تعرق در يك سال گذشته منتهي به 
مرداد ۹۸ حاكي از آن است كه 2۱.۴ درصد از جمعيت 
ايران تحت تاثير خشكسالي خفيف، ۴.۸ خشكسالي 
متوس��ط، 2.2 خشكسالي ش��ديد و يك دهم درصد 

خشكسالي بسيار شديد هستند و در مقابل ۱.۴ درصد 
از جمعيت كشور در شرايط ترسالي بسيار شديد، 2.۹ 
درصد ترسالي شديد، ۶.3 ترس��الي متوسط و ۱0.۴ 
ترسالي ضعيف قرار دارند و ۵0.۵ درصد جمعيت تحت 

تاثير وضعيت نرمال هستند. 
رييس مركز ملي خشكسالي در ادامه مساحت دچار 
خشكسالي در ايران را در دو بازه كوتاه مدت و بلندمدت 
تشريح كرد و گفت: نتايج بررسي هاي پارامترهاي دما، 
بارش، تبخير و تعرق در ۱0 س��اله گذشته منتهي به 
مرداد ۹۸ نشان مي دهد كه ۹.2 درصد مساحت كشور 

دچار خشكس��الي خفيف، ۱۸.2 درصد خشكسالي 
متوسط، 2۸.۷ درصد خشكسالي شديد و 2۹.۸ درصد 
خشكسالي بسيار شديد است. ضياييان با اشاره به اينكه 
بر اساس شاخص ۱0 ساله )SPEI( تنها ۱۱.۴ درصد از 
مساحت ايران در وضعيت نرمال قرار دارد، اظهاركرد: 
در ۱0 س��ال گذش��ته تا پايان مرداد ۹۸، چهار دهم 
درصد از مساحت ايران در شرايط ترسالي بسيار شديد 
و چهار دهم درصد نيز در ش��رايط ترسالي شديد قرار 
دارد همچنين در همين بازه زماني شش دهم درصد از 
مساحت كشور از ترسالي متوسط و ۱.3 درصد ترسالي 

ضعيف برخوردار بوده است.  او در مورد مساحت دچار 
خشكسالي در ايران در يك سال گذشته گفت: در دوره 
يكساله منتهي به مرداد ۹۸، 22.۶ درصد از مساحت 
ايران با خشكس��الي خفيف، ۸.3 درصد با خشكسالي 
متوس��ط، ۱.۴ درصد با خشكسالي شديد و يك دهم 
درصد با خشكسالي بسيار ش��ديد مواجه بوده است. 
از سوي ديگر سه درصد از مس��احت ايران در شرايط 
ترسالي شديد، ۶.۵ درصد ترسالي متوسط و ۸.۸ درصد 
در ترسالي ضعيف است همچنين ۴۸ درصد از مساحت 

كشور در وضعيت نرمال قرار دارد.

واگذاري مراكز نگهداري از زنان آسيب ديده به غيردولتي ها صالح نيست
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»تعادل«ازركودهمزماندرسمتعرضهوتقاضايبازارمسكنگزارشميكند

تنگناي مالي دامن سازندگان آپارتمان را هم گرفت
گروه راه و شهرسازي|

آن گونه كه جمش��يد برزگر، رييس كانون سراس��ري 
انبوه سازان گفته اس��ت، دولت بايد براي حفظ تعادل 
ميان عرضه و تقاضاي مسكن،  به انبوه سازان كمك كرده 
و از آنها حمايت كند. اين در حالي است كه قدرت خريد 
سمت تقاضا در بازار مسكن نيز در پي جهش هاي قيمتي 
يك سال و نيم اخير اين بازار به شدت كاهش يافته است 
به گونه اي كه روي الگوي مصرف مسكن نيز اثر گذاشته 
و هم اينك تقاضاي پنهان براي واحدهاي مس��كوني 
ريزمتراژ افزايش يافته است. از اين رو، مي توان گفت با 
ركود همزمان سمت عرضه و تقاضاي مسكن، وضعيت 

اين بازار بيش از پيش پيچيده شده است.
رييس كانون سراسري انبوه سازان كشور با اشاره به اينكه 
كاهش 35 درصدي ت��ا 50 درصدي صدور پروانه هاي 
س��اختماني براي بخش مس��كن در آينده خوشايند 
نيس��ت، گفت: در حال حاضر وضعيت ساخت و ساز به 
گونه اي شده كه مسكن آماده ارزان تر از ساخت يك واحد 

مسكوني براي سازنده خواهد بود.
 برزگ��ر در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه س��ازندگان 
واقعي و توليدكنندگان مسكن تا زماني كه واحدهاي 
مسكوني خود به مرحله مناسبي براي پيش فروش نرسد 
از پيش فروش خودداري مي كنند، گفت: به هر حال در 
سال هاي گذش��ته در دو مقطع زماني توليدكنندگان 
واقعي به سبب پيش فروش به نوعي ورشكسته شدند. 

برزگر با اش��اره به اينكه با وجود افزايش قيمت مصالح 
س��اختماني و كاهش ارزش پول ملي، توليدكنندگان 
واقعي مس��كن به صنف خود وفادار هستند و ساخت و 
ساز را انجام مي دهند، گفت: به نظر مي رسد سال آينده 
نيز براي بخش مسكن اتفاق خاصي رخ ندهد، در حالي 
كه قيمت مسكن تا حدودي روند نزولي پيدا كرده، اين 
س��ازندگان واقعي باز هم پيش فروش مسكن را انجام 

مي دهند. 
رييس كانون سراس��ري انبوه سازان با بيان اينكه به هر 
حال در ماه هاي گذشته قيمت مسكن به شكل حباب 
افزايش يافته بود و حال اين حباب تا حدودي تركيده و 
تا حدودي در برخي مناطق شاهد كاهش قيمت مسكن 
هس��تيم، اظهار كرد: به دليل رش��د قيمت نهاده هاي 
مسكن، سازندگان كوچك اگر مسكن آماده خريداري 
كنند، ارزان تر از س��اخت يك واحد مسكوني براي آنها 

تمام خواهد شد. 
برزگر در پاسخ به اينكه صدور پروانه هاي ساختماني در 
اين ماه هايي كه ركود بخش مسكن را شاهد هستيم به 
چه شكل بوده است، گفت: وضعيت ساخت و ساز فعاًل 
به دليل اينكه اين ساخت و سازها در سال هاي گذشته 
انجام شده و پروانه س��اختماني آنها اخذ شده در حال 
انجام است، اما اين ركود باعث شده تا صدور پروانه هاي 
ساختماني 35 تا 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل كاهش يابد.

   دولت از سازندگان حمايت كند
وي با تأكيد بر اينكه برخي سازندگان تا زماني كه واحد 
مس��كوني آنها به مرحله 70 درصد پيش��رفت نرسد 
پيش فروش نمي كنند، گفت: اين سازنده ها قصد ندارند 

تجربه تلخ سال هاي قبل را مجدداً تجربه كنند.
برزگر ادامه داد: اگر دولت مي خواهد فاصله زيادي ميان 
عرضه و تقاضا ايجاد نشود، بايد سمت عرضه مسكن را 
تحريك و از س��ازندگان به نوعي حمايت و پشتيباني 
كند، چرا كه سال ها است تقاضا از عرضه پيشي گرفته 
و اين يكي از داليل افزايش قيمت مس��كن در سنوات 

قبل بوده است.
وي ادام��ه داد: به هر حال تورم اثر خود را در س��اخت 
و ساز گذاشته است و متأس��فانه عوارض شهرداري و 
حتي انشعابات آب و برق رشد بااليي داشته است. وي 
همچنين گفت: قيمت تمام شده مسكن طبق آمارهاي 
بانك مركزي و مركز آمار افزايش يافته است، چرا كه تا 
سه سال پيش متوسط قيمت تمام شده هر متر مسكن 
800هزار تومان بود، اما هم اكنون اين عدد به 2 ميليون 
و 200 هزار تومان رسيده است، بنابراين رشد قيمت 
تمام شده مسكن در قيمت نهايي يك واحد مسكوني 

تأثيرگذار است. 

   تقاضاي پنهان براي خانه هاي ۳۰ متري 
با افزايش قيمت نهايي توليد مسكن و در مجموع هزينه 
خريد آپارتمان،  قدرت خري��د متقاضيان در اين بازار 
به ش��دت كاهش يافته و در آمارهاي رسمي به شكل 
تغيير الگوي مصرف از سمت واحدهاي مسكوني بزرگ 
متراژ به سمت واحدهاي مسكوني ريزمتراژ متبلور شده 
است. بر اساس آمارهاي بانك مركزي، خانه هاي 50 تا 
۶0 متر مربع بيشترين تقاضا را در تهران دارد. رتبه هاي 
بعدي به ترتيب از آن واحدهاي ۶0 تا 70 متر، 70 تا 80 
متر و ۴0 تا 50 متر است. خانه هاي كمتراز ۴0 متر نيز 

با وجود محدوديت قوانين و مقررات براي احداث آنها 
3.8 درصد نياز بازار را شامل مي شود. بررسي ها ازعلت 
اقبال شهروندان به واحدهاي كوچك نشان مي دهد، 
محدوديت نقدينگي مانع دستيابي آنها به واحدهاي 
بزرگ متراژ مي شود. افرادي كه توانايي تامين هزينه 
خانه هاي كوچك مت��راژ را ندارند مجبور به مهاجرت 

مي شوند. 
يك كارشناس اقتصاد مس��كن مي گويد: نبايد اقشار 
پايين را از زندگي در كالن شهرها محروم كرد و توليد 
آپارتمان و سوئيت هاي كوچك براي اين قشر در تهران 

مغفول مانده است.
به گزارش ايس��نا، انحراف برداش��ت از عدم تناس��ب 
قيمت ه��ر متر مرب��ع خانه ه��اي كوچك ب��ا بزرگ 
متراژها و همچنين انتظار از خانه آرماني باعث ش��ده 
تا سياست گذاران شهري در قوانين خود مانع از توليد 
آپارتمان هاي كمتر از ۴0 متر مربع شوند. معموال قيمت 
هر متر مربع مس��كن كوچك متراژ، بيش��تر از قيمت 
واحدهاي بزرگ است. علت اين موضوع به فشار تقاضا 
در شرايط كمبود عرضه مربوط مي شود. از سوي ديگر، 
باال نگه داشتن سطح كيفي انتظارات به مقاومت در برابر 
يك واقعيت منجر شده است. بعد خانوار در كالن شهرها 
كاهش يافته و به 3.3 رس��يده اس��ت. كارشناس��ان 

معتقدند بايد اين واقعيت پذيرفته شود.

   برنامه احداث خانه هاي كوچك
مردادماه سال جاري بود كه سخنگوي دولت از احداث 
خانه هاي كوچك متراژ براي مردم ش��هر تهران خبر 
داد. او گفت: »با بحث رييس جمهور، ش��هرداري هاي 

كالن شهر و در پيشگام آنها حناچي در جلسه مسكن 
اعالم كرد كه خانه هاي كوچك براي افراد به خصوص 

افرادي كه تازه ازدواج كرده اند ايجاد مي شود. «
در روزهاي اخير نيز ساخت خانه هاي 30 متري توسط 
شهرداري براي اجاره و فروش، پيشنهادي است كه اين 
روزها زمزمه آن ش��نيده مي شود. هرچند اجراي اين 
طرح منوط به تغييراتي در ضوابط طرح تفصيلي است 
و تصميم گيري درخصوص آن به نتايج آسيب شناسي 
مربوط مي شود كه يكي از دانشگاه هاي تهران در حال 

بررسي آن است.
از جمله مزاياي خانه هاي كوچك مت��راژ مي توان به 
پايي��ن آمدن قيمت فروش و اج��اره و كاهش مصرف 
انرژي اشاره كرد. با اين حال مخالفان احداث اين نوع 
واحدها مي گويند نبايد سكونت در مسكن كوچك به 
عنوان رويه و سبك زندگي قرار گيرد. از سوي ديگر اما 
موافقان مي گويند متقاضيان مسكن طيف هاي متنوعي 
از جمله خانوارهاي تك نفره را شامل مي شود كه نبايد 

در نوسانات بازار مسكن ناديده گرفته شوند.

   رواج كوچك سازي در جهان
در همين رابطه، مهدي سلطان محمدي، كارشناس 
اقتصاد مسكن به ايسنا گفت: در سال هاي اخير قيمت 
مس��كن در تهران و شهرهاي بزرگ به طور مستمر در 
حال افزايش بوده و در بس��ياري از موارد خارج از توان 
خانوار شده است. مباحثي همچون كوچك سازي در 
چنين شرايطي مطرح مي ش��ود. اگر قيمت ساخت، 
ارزان بود و خانوارها امكان تهيه مسكن را داشتند شايد 
اصال كوچك سازي مطرح نمي شد. مساله اين است كه 

همه شهرهاي بزرگ جهان به سمت صنعتي سازي و 
آپارتمان هاي كوچك رفته اند و اين پديده مخصوص 
تهران نيست. حتي در توكيو واحدهاي كپسولي رواج 
يافته كه كمتر از 30 متر مربع اس��ت و امكاناتي مثل 
تخت، يخچال و تلويزيون دارد. در لندن، پاريس، تورنتو، 
هنگ كنگ، نيويورك و اكثر شهرهاي بزرگ دنيا احداث 
واحدهاي كوچك متراژ در دستور كار است و مطلوبيت 

خود را براي جامعه هدف دارد.
وي با اش��اره به بعد 3.3 نفري براي هر خانوار شهري 
مطابق سرشماري س��ال ۱3۹5 گفت: آمار متوسط، 
واقعيت تنوع را در طيف خانوارها پنهان مي كند. انواع 
مختلف متقاضيان مسكن وجود دارد كه بخشي از آنها 
دانش��جويان هستند كه توان س��كونت در واحدهاي 
متوس��ط و بزرگ مت��راژ را ندارند. اين اف��راد معموال 
سوئيت هاي كوچك تهيه مي كنند و حتي در بسياري 
از كشورها چند دانشجو در يك سوئيت كوچك زندگي 
مي كنند. خانواره��اي تك نفره نيز وج��ود دارند كه 
واحده��اي كوچك مي تواند بخش��ي از تقاضا در اين 

اقشار را پاسخ بدهد.

   تعداد اتاق ها افزايش يافته است
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه در سال هاي 
اخير نسبت به دهه هاي قبل، تعداد اتاق هاي در اختيار 
خانوارها به طور تدريجي افزايش يافته است، اظهار كرد: 
از گذش��ته خانه متعارف يك خانوار شهري در تهران، 
كوچك بود كه با وجود تعداد زياد فرزندان، شامل يك 
اتاق يا نهايتا دو اتاق مي شد. به تدريج تعداد اتاقي كه در 
اختيار فرد يا خانوار قرار گرفت افزايش پيدا كرد و حتي 
در ش��رايط فعلي اين روند رو به كاهش نيست. اما در 
عين حال بخشي از متقاضيان كه به دنبال تهيه مسكن 
نيستند بايد مورد لحاظ برنامه ريزان قرار گيرند. اگر اين 
افراد بدون مسكن بمانند مجبورند به حاشيه شهرها 
برون��د و از امكان زندگي در ش��هرهاي بزرگ محروم 
مي شوند. بنابراين بهتر است به اين تقاضا به نحو درستي 

پاسخ داده شود.
سلطان محمدي اظهار كرد: كمبود خانه هاي كوچك 
متراژ با كيفيت به ش��دت در ش��هر تهران احس��اس 
مي شود. علت اين نيست كه متقاضي نبوده يا سازندگان 
نخواستند يا سياست دولت به اين سمت نبوده است، 
بلكه دليل اصلي آن است كه مقررات ساخت در تهران 
اجازه چنين توس��عه اي را نمي دهد. ما در زمين هاي 
ب��زرگ نمي توانيم واحده��اي كوچك بس��ازيم. در 
زمين هاي كوچك هم امكان احداث پاركينگ وجود 
ندارد كه ج��زو الزامات قانوني اس��ت. يك��ي ديگر از 
محدوديت هاي قوانين شهري در تهران اين است كه 
آشپزخانه حتما بايد پنجره به بيرون و نور كامل داشته 
باشد كه به اعتقاد من بايد اين شرط حذف شود. امروزه 
در برج هاي مسكوني كشورهاي توسعه يافته آشپزخانه 
لزوما به بيرون راه ندارد. يكي ديگر از موارد كه البته به 
عطش اس��تفاده از خودرو ش��خصي در تهران مربوط 
مي شود الزام براي ايجاد پاركينگ است. در دنيا الگوي 
فرهنگي را به سمت استفاده از دوچرخه و وسايل نقليه 

عمومي تغيير داده اند. 

تمرد برخي ايرالين ها از نرخ هاي جديد بليت هواپيما
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه هفته گذشته مديركل نظارت بر خدمات 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان از عدم هماهنگي 
سازمان هواپيمايي كش��وري با كارگروه تنظيم بازار 
در افزايش قيمت بليت هواپيما انتقاد كرد و خواستار 
بازگش��ت قيمت ها به س��طوح قيمتي آذرماه س��ال 
گذشته ش��د، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در 
واكنش ب��ه اين اظهارات گفت: ن��رخ  بليت هواپيما با 
حضور كارشناسان س��ازمان حمايت تصويب و اعالم 
شده و با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه، اين نرخ ها 

غيرقانوني نيست.
از تير ماه س��ال ج��اري، ش��ركت هاي هواپيمايي با 
هماهنگ��ي س��ازمان هواپيمايي كش��وري و انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي اقدام به افزايش دوباره نرخ 
بليت هواپيما طي يكسال گذشته كردند موضوعي كه 
انتقادهاي فراواني را به همراه داشت تا اينكه دوهفته 
پيش دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي از كاهش ۱0 

درصدي بليت هواپيما از 2۱ شهريور خبر داد.
اما ي��ك روز مانده ب��ه اجرايي ش��دن تصميم جديد 
انجمن شركت هاي هواپيمايي براي كاهش نرخ بليت 
هواپيما، ش��اهد انتقاد ديرهنگام س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان بوديم، انتق��ادي كه با واكنش دبير 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي درباره قانوني بودن 
افزايش قيم��ت بليت در تير ماه همراه ش��د. مقصود 
اسعدي س��اماني درتوجيه رشد قيمت بليت به ايسنا 
گفت: شركت هاي هواپيمايي در شرايط تحريم كنوني 
با سختي بسياري خود را براي ارايه سرويس و خدمات 
بهتر به مردم آماده و در اين راه با مشكالت و معضالت 

زيادي دست و پنجه نرم مي كنند.
او با بيان اينكه نرخ بليت هواپيما در يك مس��ير يك 

ساعته پرواز در فرانس��ه 283 يورو است، افزود: گرچه 
نمي توان كيفيت پرواز و هواپيماهاي كش��وري مانند 
فرانس��ه را با ايران مقايس��ه كرد ام��ا خدماتي كه در 
پروازهاي داخلي ارايه مي ش��ود، كامال رايگان بوده و 
آنها حتي كترينگ در پروازهايشان ندارند و مردم براي 
نوشيدن يك ليوان آب هم بايد هزينه اضافه پرداخت 
كنند. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اعالم كرد: 
با توجه به پايين آمدن ن��رخ ارز و ثبات آن در ماه هاي 
گذشته، تصميم گرفتيم نرخ بليت هواپيما را كاهش 
دهيم كه اين اتفاق رخ داده است و در حدود ۶0 مسير 
پروازي پرتردد داخلي، نرخ بليت هواپيماي جديد حتي 

از نرخ هاي آذرماه هم پايين تر است.
اسعدي ساماني اضافه كرد: يكي ديگر از نكاتي كه بايد 
به آن توجه كنيم اين است كه با وجود افزايش نرخ بليت 

هواپيما در تيرماه، هيچ كدام از شركت هاي هواپيمايي 
طي ماه هاي گذش��ته پروازهاي خود را تا س��قف نرخ 
تعيين شده نفروختند، بلكه همواره قيمت ها پايين تر 
از آن بود. او ادامه داد: علت انتخاب سقف قيمت بليت، 
برخي سايت هايي بودند كه بليت هواپيما را از ايرالين ها 
خريداري ك��رده و آن را گران تر از نرخ مصوب به مردم 
مي فروختند و اين وظيفه دستگاه هاي نظارتي است كه 

با آنها برخورد كنند و بايد اين برخورد صورت بگيرد.

   نرخ هاي جديد بليت هواپيما 
اما همان گونه كه دبيرانجمن شركت هاي هواپيمايي 
اعالم كرده و وع��ده داده بود، نرخ ه��اي جديد بليت 
هواپيما از روز پنج ش��نبه اعالم ش��د و روي تارنماي 

انجمن قرار گرفت.

اين دامنه بر اساس نرخ جديد دالر در سامانه نيما تهيه 
ش��ده و نس��بت به دامنه نرخ قبلي كه از آذر ماه سال 
گذشته تا روزهاي پيش رعايت مي شد، كاهش يافته 
اس��ت. به عنوان مثال، در اين نرخ نامه جديد، حداقل 
قيمت بليت هواپيما در مسير تهران- مشهد 22۹ هزار 
و ۴00 تومان و حداكثر نرخ اين پرواز 70۱ هزار و 300 
تومان است كه نسبت به نرخ پيشين بيش از 50 هزار 

تومان كاهش داشته است.
همچنين در اين فهرست نرخ پرواز تهران- شيراز در بازه 
22۶ هزار و ۶00 تومان تا ۶۱3 هزار و ۱00 تومان، پرواز 
تهران - اهواز در بازه ۱۹7 ه��زار و ۹00 تومان تا ۶8۹ 
هزار تومان، پرواز تهران-كيش در بازه 252 هزار و 700 
تومان تا ۹05 هزار و 800 تومان و پرواز تهران- اصفهان 
در بازه ۱73 هزار و ۴00 تومان تا ۴۹8 هزار و 200 تومان 

قيمت گذاري شده اند.
بنابر اعالم شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، اين 
پنج مس��ير پر ترددترين مسيرهاي پروازي در تيرماه 

امسال بوده اند. 
در اين نرخ نامه، ارزان ترين قيمت كف بليت ۱73 هزار 
و ۴00 تومان اس��ت كه در تعداد زيادي از مس��يرها از 
جمله تهران- اصفهان، تهران- اراك، اهواز- بوشهر و 

بندرعباس-كيش اجرايي مي شود.
بيشترين نرخ كف قيمت هم متعلق به مسير اروميه-

كيش با قيمت 283 هزار و 300 تومان است. كمترين 
قيمت در ستون حداكثر نرخ نيز متعلق به مسيرهايي 
چون اصفهان- ماهشهر و بندرعباس- ابوموسي با ۴5۹ 
هزار و 500 تومان و گران ترين نرخ مربوط به مس��ير 

رشت- قشم با ۹۹۴ هزار و ۹00 تومان است.
در فهرس��ت جديد اعالم ش��ده در تارنم��اي انجمن 
شركت هاي هواپيمايي، اشاره اي به ايرالين هاي مختلف 

نش��ده و اين طور برداشت مي شود كه نرخ هاي جديد 
به صورت يكس��ان براي همه شركت هاي هواپيمايي 

الزم االجرا است.

   بي توجهي به جدول جديد نرخ پروازهاي 
داخلي

اگرچه براس��اس برنامه قرار بود ك��ه ايرالين ها از 2۱ 
ش��هريور ماه نرخ هاي جديد را در فروش بليت اعمال 
مي كردند اما شواهد نشان مي دهد كه همچنان فروش 
بليت باالتر از نرخ اعالم شده از سوي برخي شركت هاي 
هواپيمايي در حال انجام اس��ت كه اين موضوع بايد از 
سوي س��ازمان هواپيمايي كشوري مورد بررسي قرار 
گيرد. به گزارش تسنيم، جدول نرخ پروازهاي داخلي 
ش��امل قيمت ۱۹3 پرواز توسط انجمن شركت هاي 
هواپيمايي منتشر ش��د، در اين جدول حداقل قيمت 
بليت هواپيما ۱73 ه��زار و ۴00 تومان و حداكثر نرخ 
يك ميليون و ۴۹ هزار و ۶00 تومان براي مسير مشهد-

ماهشهر است. در جدول جديد حداقل و حداكثر بليت 
مسير پر تقاضاي تهران-كيش به ترتيب 252 هزار و 
700 تومان و ۹05 هزار و 800 تومان اس��ت اما با اين 
وجود يكي از شركت هاي هواپيمايي اين بليت پروازي 
را براي روز جمعه به قيم��ت يك ميليون و ۱52 هزار 
تومان يعني حدود 250 هزار تومان گران تر به فروش 
مي رساند. يا در نمونه اي ديگر حداكثر قيمت بليت پرواز 
تهران-مشهد بايد 703 هزار تومان باشد اما نرخ بليت 
اين مسير پروازي براي همان ايرالين حدود 770 هزار 
تومان است. درواقع به نظر مي رسد برخي شركت هاي 
هواپيمايي هيچ توجهي به جداول منتشر شده از سوي 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي كه به تاييد سازمان 

هواپيمايي هم رسيده، ندارند. 
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بارش باران در بيش از ۵ استان
كارش��ناس س��ازمان هواشناس��ي اعالم كرد: در 
استان هاي س��احلي درياي خزر، خراسان شمالي، 
اردبيل و شمال آذربايجان هاي غربي و شرقي، بارش 
باران خواهيم داشت. كبري رفيعي در گفت وگو با ايرنا 
افزود: امروز )شنبه( بارش ها در سواحل درياي خزر و 
خراسان شمالي به شكل خفيف خواهد بود. رفيعي 
ادامه داد: در ارتفاعات هرمزگان و جنوب سيس��تان 
و بلوچس��تان هم احتمال رگبار پراكنده در ساعات 
بعداز ظهر وجود دارد. كارشناس سازمان هواشناسي 
ادامه داد: روز يكشنبه مناطق شمالي آذربايجان هاي 
شرقي و غربي و استان اردبيل بارش خواهند داشت و 
روز دوشنبه بارش ها در سواحل غربي درياي خزر و 

شمال آذربايجان خواهد بود.

 مقاومت ايستگاه هاي مترو 
در برابر حمالت پرتويي و زلزله

علي ام��ام، مديرعامل متروي ته��ران از فعاليت 
كميته پدافند غيرعامل در ايستگاه هاي جديد مترو 
تهران خبرداد. به گزارش ايسنا، علي امام در مورد 
مقاومت ايستگاه هاي مترو در برابر حمالت پرتويي 
با بيان اينكه ايستگاه مترو قيطريه، مقاوم در برابر 
حمالت پرتويي طراحي شده است، گفت: ايستگاه 
مترو قيطريه به عنوان ايستگاه پايلوت به گونه اي 
طراحي ش��د كه در برابر حمالت پرتويي از جمله 
حمالت ميكروبي، شيميايي، هسته اي و ... مقاوم 
باش��د. او با بيان اينكه در زمان مديريت هاشمي 
در مترو، ساخت اين ايستگاه نمونه در دستور كار 
قرار داشت اما با تغيير مديريت اين مهم فراموش 
شد، افزود: برنامه ريزي بر اين بود كه ايستگاه مترو 
قيطريه به ص��ورت پايلوت مقاوم در برابر حمالت 
مختلف ساخته ش��ود اما متاسفانه نيمه كاره رها 
شد و اين الگو )مقاوم در برابر حمالت( در طراحي 
ساير ايستگاه ها ديگر در مديريت قبلي شهر مدنظر 
قرار نگرف��ت. مديرعامل متروي ته��ران با تاكيد 
بر اينكه تمامي ايس��تگاه هاي مترو در برابر زلزله 
مقاوم هس��تند، اظهار كرد: البته در مورد ساخت 
ايس��تگاه هاي جديد جلسات متعددي با سازمان 
پدافند غيرعامل داشتيم و كميته مديريت بحران 
و پدافند غيرعامل شركت مترو نيز راه اندازي شده 
است، اما دقت داشته باشيد كه ايستگاه هاي خط 
۶ و 7 مترو ساخته شده و استانداردهاي پدافندي 

براي خطوط جديد است.

افزايش 2۰ درصدي نرخ 
كرايه هاي سرويس مدارس

شهربانو اماني، عضو ش��وراي شهر تهران گفت: 
امس��ال نرخ كرايه س��رويس مدارس بر اساس 
ن��رخ ت��ورم، ح��دود 20 درصد افزاي��ش يافته 
اس��ت. به گزارش فارس، اماني درباره سرويس 
مدارس اظهار كرد: شوراي پنجم از ابتداي آغاز 
فعاليت خود در زمينه ايمن س��ازي حمل و نقل 
دانش آموزان دغدغه داش��ت و بر همين اساس 
طرح فوريت دار ارايه كرد و ش��ركت هاي تحت 
نظر تاكسيراني ضابطه مند تر شدند.امسال نيز 
آموزش و پرورش سامانه اي به نام سپند معرفي 
كرده اس��ت و مدارس بايد از تاكسي هاي مورد 
تأييد سازمان تاكسيراني استفاده كنند. اين عضو 
شوراي ش��هر تهران درباره نرخ كرايه سرويس 
مدارس گفت: اين نرخ در چارچوب قانون تعيين 
شده و طبق مصوبه شوراي شهر است. همچنين 
طبق قان��ون افزايش نرخ س��رويس مدارس بر 
اس��اس تورم رس��مي انجام مي گيرد كه امسال 
رقمي حدود 20 درصد است. اماني تصريح كرد: 
همچنين امسال براي نخستين بار سرويس هاي 
مدارس مورد تأييد تاكسيراني داراي باركد شده و 
خانواده ها مي توانند سرويس فرزند خود را رديابي 
كنند كه البته اين موضوع در بسياري از كشورها 
سال هاست اجرايي شده و نتايج موثري را داشته 
است.دانش آموزان آينده سازان كشور هستند و 
تأمين ايمني آنها هنگام حمل و نقل بسيار حايز 
اهميت اس��ت و بايد اين مساله در تهران الگويي 
جامع داشته باشد تا ساير استان ها بتوانند از آن 
بهره مند شوند. عضو شوراي شهر تهران با اعالم 
اينكه 30 درصد از رانندگان سرويس مدارس خانم 
هس��تند، تصريح كرد: خانواده ها در صورتي كه 
مدارس فرزندانشان راننده غيرمجاز داشته باشد 
مي توانند آن را به سازمان تاكسيراني اعالم كنند.

پرونده تخريب باغ ۳ هزار متري 
روي ميز سازمان بازرسي

زهرا صدراعظم نوري، عضو ش��وراي شهر تهران از 
ارس��ال پرونده تخريب باغ 3 هزار متري در منطقه 
يك به سازمان بازرسي شهرداري خبر داد. به گزارش 
ايلنا، صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت، 
محيط زيس��ت و خدمات ش��هري ش��وراي شهر 
تهران درباره وضعيت رسيدگي به پرونده تخريب 
باغ 3هزار مت��ري در منطقه يك و همچنين نقش 
احتمالي معاونت خدمات شهري شهرداري تهران 
در اين پرونده اظهار كرد: صحت س��نجي اخباري 
كه در فضاي مجازي منتش��ر مي شود، بسيار مهم 
است و شاهد انتشار اخباري در اين فضا هستيم كه 
صحت ندارند و به راحتي بازنشر مي شوند. او درباره 
تخلفات احتمالي صورت گرفته در اين پرونده و اسناد 
منتشر شده مبني بر امضاي معاون شهردار تهران به 
جاي شهردار منطقه يك در پرونده انتقال درختان 
يك ملك گفت: پرونده اين موضوع از مدت ها قبل 
مطرح بود و هفته گذشته جلسه اي با حضور سازمان 
بازرسي برگزار شد و اين پرونده و چند پرونده مشابه 
ديگر را به سازمان تقديم كردم تا بررسي هاي دقيق 
انجام و امضاهاي انجام ش��ده در اين پرونده صحت 
سنجي شود و در نهايت جمع بندي صورت گيرد.

پس از اعالم نظر سازمان بازرسي شهرداري تهران 
كميسيون محيط سالمت،  محيط زيست و خدمات 

شهري نظرات خود را اعالم خواهد كرد.

۸۰درصدمشكالتصنعتهوانورديضعفمديريتاست
رييس انجمن توس��عه و ترويج ايمني هوانوردي با بيان 
اينكه تحريم ها حداكثر 20 درصد در عدم توسعه يافتگي 
صنعت هوانوردي نقش دارند، افزود: 80 درصد مشكالتي 
كه در اين صنعت مي بينيم، به ضعف مديريت برمي گردد. 
عليرضا خي��ري در گفت وگو با مهر گفت: از 3۱۱ فروند 
هواپيمايي كه در كشور داريم تنها ۱2۴ فروند آن فعال 

است كه به ضعف مديريت هوانوردي برمي گردد.
او اظهاركرد: همچنين از ميان شركت هاي هواپيمايي، 

تنها ۱5 ايرالين فعال داريم و عمر ناوگان هوايي كشور 
به 2۴ سال رسيده است.  به گفته خيري، بر اساس سند 
چشم انداز ۱۴0۴، تعداد ناوگان هوانوردي بايد به ۶00 
فروند برسد كه با وجود آنكه تنها ۶ سال تا رسيدن به زمان 
۱۴0۴ باقي است، در بخش صنعت هوانوردي يك سوم 
مسير طي شده است. رييس انجمن توسعه و ترويج ايمني 
هوانوردي با تأكيد بر اينكه مي توان صنعت هوانوردي را 
با استفاده از همين متخصصان و نخبگان داخلي اصالح 

كرد، گفت: اگر قرار باشد شركت هاي هواپيمايي ايراني 
براس��اس قانون تجارت اداره ش��وند، تقريب��ًا همه آنها 
ورشكسته محسوب مي شوند كه نشان مي دهد اقتصاد 
هوانوردي ايران ضعيف است. خيري ادامه داد: در دو سال 
اخير با افزايش قيمت دالر و كاهش ارزش پول ملي، بخش 
قابل توجهي از متخصصان اين صنعت و خلبانان ايراني، به 
كشورهاي همسايه و عربي مهاجرت كرده اند چرا كه اگر 
در ايران ميانگين پرداختي ماهانه هر خلبان ۱0 ميليون 

تومان باشد، اين شاخص در تركيه يا برخي كشورهاي 
عربي حوزه جنوب خليج فارس، تا ۱0 هزار دالر برآورد 
مي شود. او با بيان اينكه آماري از ميزان مهاجرت خلبانان 
و متخصصان صنع��ت هوانوردي ايران��ي نداريم، بيان 
كرد: براي جلوگيري از اين روند، بايد به توسعه صنعت 
بپردازيم كه مهم ترين آن، توسعه ناوگان است، در حال 
حاضر بر اساس قوانين اعالمي وزارت خزانه داري امريكا، 
هواپيماهاي با عمر كمتر از ۱5 س��ال، ش��امل تحريم 

مي ش��وند و براي خريد هواپيماهاي ۱5 سال و بيشتر، 
محدوديت داريم؛ نه تحريم. خي��ري گفت: روش هاي 
مختلفي براي توسعه ناوگان هوايي وجود دارد، به عنوان 
مثال بس��ياري از شركت هاي خارجي، حاضر به فروش 
هواپيماهاي دست دوم خود به شركت هاي هواپيمايي 
ايراني به روش اجاره به شرط تمليك هستند و تا زمان 
بازپرداخت اقساط آن، ايرالين ايراني مي تواند با لوگوي 
شركت فروشنده هواپيما، اقدام به برقراري پروازها كند.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

قوه قضاييه به پايان وقت كشي توليد به شيوه قضايي ورود كرد

اخطار به جاي احضار
تعادل| نيلوفر جمالي|

مدت زماني اس��ت كه بخش خصوصي با مش��كالت 
قانوني و قضايي در كش��ور دست و پنجه نرم مي كند. 
اين بار نيز پيرو درخواس��ت هاي اتاق بازرگاني تهران 
در راستاي مشكالت ايجاد ش��ده در ماده هاي 688 و 
689 قانون آيين دادرسي كيفري، رييس قوه قضاييه 
طي بخش��نامه اي نحوه احضار اش��خاص حقوقي به 
دادگستري هاي سراسر كشور را ابالغ كرد. سيد ابراهيم 
رييسي در اين بخش��نامه اعالم كرده كه با عنايت به 
تاكيدهاي مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت حمايت 
از رونق توليد و تقويت اقتصاد كشور در مورد پرونده هاي 
مرتبط با اشخاص حقوقي به جاي احضار مديرعامل با 
رعايت مقررات مربوط به احضار، به ش��خص حقوقي 
اخطار ش��ود تا نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي 
كند. اين بخش��نامه از ديد فعاالن اقتصادي گامي رو 
به جلو در جهت تسهيل فعاليت هاي مراكز اقتصادي 
و توليدي كش��ور اس��ت كه مي تواند وقت كمتري از 
مديريت مركزي يك بنگاه اقتصادي تلف كند. نبايد اين 
نكته را نيز فراموش كرد كه ارسال بخشنامه هاي ابالغ 
شده زمان زيادي براي رسيدن به دست سازمان هاي 
ذي ربط نياز دارد. از اين رو، قرار است تا امروز در شوراي 
روساي كميسيون هاي تخصصي اتاق بازرگاني تهران 
درخواس��تي تبيين ش��ود تا ابالغ هرچه سريعتر اين 

بخشنامه را به اتاق بازرگاني بسپارند.

  محتواي ماده هاي 688 و 689 
بر اساس ماده 688 قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه 
دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود 
داشته باشد، عالوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام 
متوجه او اس��ت، با رعايت مقررات مربوط به احضار، 
به ش��خص حقوقي اخطار مي شود تا مطابق مقررات 
نماين��ده قانوني يا وكيل خ��ود را معرفي كند و عدم 
معرفي وكيل يا نماينده مانع رسيدگي نمي شود. در 
تبصره اين ماده آمده است، فردي كه رفتار او موجب 
توجه اتهام به ش��خص حقوقي شده است، نمي تواند 
نمايندگ��ي آن را بر عهده بگي��رد. همچنين در ماده 
689 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است كه پس 
از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات 
براي او تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي 
تنها جهت انج��ام تحقيق يا دفاع از اتهام انتس��ابي 
به ش��خص حقوقي اس��ت و هيچ ي��ك از الزامات و 
محدوديت هاي مقرر در قانون براي متهم، در مورد او 
اعمال نمي شود. در اين راستا، اتاق بازرگاني و فعاالن 
اقتصادي بارها تقاضا كرده اند كه جهت جلوگيري از 
اختالل در روند فعاليت ش��ركت هاي فعال در زمينه 
توليد و مراكز اقتصادي به جاي احضار و ايجاد مشكل 
براي فعاليت هاي مديرعامل ش��ركت به دليل ثبت 
كدملي او در سيس��تم س��ازمان هاي مربوطه؛ اجازه 
دهند او نماينده قانوني يا وكيل خود را براي تحقيقات 

مقدماتي به سيستم معرفي كند.

  بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقي
پس از پيگيري هاي بخش خصوصي به نظر مي رسد، 
سيستم قضايي كشور بر آن ش��ده تا در سال »رونق 
توليد« جه��ت هماهنگ��ي با سياس��ت هاي دولت 
گام ب��ردارد و موانع قانوني براي پاي��داري توليد در 
شرايط تحريم را بردارد. از اين رو، رييس قوه قضاييه 
طي بخش��نامه اي نحوه احضار اش��خاص حقوقي به 
دادگس��تري هاي سراسر كش��ور را ابالغ كرد. سيد 
ابراهيم رييسي در اين بخش��نامه آورده است: »نظر 
به اينكه در پ��اره اي از پرونده هاي مطروحه مرتبط با 
اش��خاص حقوقي به ويژه مراكز اقتصادي و توليدي 
نظي��ر پرونده هاي مرب��وط به حوادث حي��ن انجام 
كار، احض��ار مديرعامل ممكن اس��ت در روند توليد 
و فعاليت اقتص��ادي بنگاه مربوط اثر منفي داش��ته 
باشد، لذا با عنايت به تاكيدهاي مقام معظم رهبري 
»مدظله العالي« مبني بر ض��رورت حمايت از رونق 
توليد و تقويت اقتصاد كش��ور، به دادسر اها و محاكم 
دادگس��تري ابالغ مي ش��ود كه با توجه به مفاد مواد 
688 و 689 قانون آيين دادرس��ي كيفري مصوب 4 
اسفند ماه س��ال 92 با اصالحات و الحاقات بعدي در 
مورد پرونده هاي مرتبط با اشخاص حقوقي الزم است 
به جاي احضار مديرعامل با رعايت مقررات مربوط به 
احضار، به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني 
يا وكيل خود را معرفي كند و با حضور نماينده شخص 
حقوقي تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط صورت پذيرد 

و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باش��د به 
گونه اي كه اقدامات قضايي موج��ب اخالل در روند 
توليد و اشتغال نگردد، رسيدگي قضايي انجام شود.«

  اعطاي اعالم بخشنامه به اتاق بازرگاني
يك عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
تهران درباره بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقي 
به دادگس��تري ها در گفت وگو با خبرن��گار روزنامه 
»تعادل« گفت: زماني كه دستورالعملي توسط رييس 
قوه قضاييه، رييس مجلس يا دولت صادر مي شود تا به 
مبادي ذي ربط ارسال شود يك تا سه ماه زمان مي برد 
و در اين فاصله زيرمجموعه ها روند كاري گذشته خود 
را دنبال مي كنند. از اين رو، خواهش كرديم كه ابالغ 
و ارس��ال اين بخشنامه از س��وي قوه قضاييه به اتاق 
بازرگاني محول شود تا ما طي دستورالعملي به تمام 
انجمن هاي تخصصي خ��ود اعالم كنيم. پيش از اين 
نيز در مورد بخشنامه اي كه معاون اول رييس جمهور 
در س��ال هاي 95 و 97 اب��الغ كرد نيز ارس��ال آن به 
زيرمجموعه ها ب��ه اتاق بازرگاني محول ش��د. امروز 
مي خواهيم پيشنهاد دهيم كه مشابه موارد پيشين 
اين اجازه را ب��ه اتاق بازرگاني بدهند كه بخش��نامه 
مذكور را به تمام مب��ادي خود در بخش خصوصي و 
دولتي از طريق تش��كل ها اعالم كن��د. رضا پديدار با 
بيان اينكه اين بخشنامه در دس��توركار امروز صبح 
شوراي روساي كميسيون هاي تخصصي اتاق بازرگاني 

تهران قرار گرفته است، افزود: بنده درخواست كردم 
تا بررسي بخش��نامه مذكور در دستوركار قرار گيرد. 
تعدادي از ش��كواييه هايي كه براي بخش خصوصي 
ارسال مي شود، مربوط به عارضه هايي است كه نظام 
اجرايي و عملياتي كشور آن را به وجود آورده و متوجه 
شركت ها شده اس��ت؛ به همين دليل هم شركت ها 
نتوانستند به تعهدهاي خود عمل كنند. او ادامه داد: 
به عنوان مث��ال در مورد ماليات ب��ر ارزش افزوده يا 
بدهي به سازمان تامين اجتماعي يا ساير عوارض هاي 
قانوني اينچنيني؛ به محض اينكه مبلغ آن از س��قف 
50 ميليون تومان بگذرد؛ بر اس��اس دس��تورالعمل 
2 س��ال پيش مديرعامل ممنوع الخروج يا به دادگاه 
احضار مي شود. از اين رو، يا عمليات اجرايي شركت 
را مختل يا حساب ها را مسدود مي كنند و بسياري از 

اين دست عوارض.
 به گفته اين فعال اقتصادي، زماني كه پروژه اي انجام 
شده و تسويه حس��اب بيمه اي آن صورت مي گيرد، 
به محض اينكه س��ازمان تامين اجتماعي يك بدهي 
پيدا كند به حس��اب ش��ركت گذاش��ته و از آنجا كه 
كدملي مديرعامل ش��ركت در آنجا فعال اس��ت، تا 
زمان رسيدگي به درست يا غلط بودن محاسبات، او 
را ممنوع الخروج مي كنند؛ چراكه كدملي و شناسه 
ش��ركت به يكديگر متصل بوده و هم��ان لحظه اين 
ممنوع الخروجي اعمال مي ش��ود. او تصريح كرد: در 
شكواييه اي كه ما پيش از اين از طريق اتاق بازرگاني 

تهران و هيات نمايندگان ارس��ال كرده بوديم، اعالم 
كرديم كه اين موارد مس��ائل عمومي كشورهاس��ت 
و زماني كه ش��ما، مديرعامل يك ش��ركت را ممنوع 
الخروج يا احض��ار مي كنيد او به تنهاي��ي در دادگاه 
حضور پي��دا نمي كند؛ بلكه به همراه مديران اجرايي 
و مسووالن مالي، مش��اور حقوقي و ... حضور خواهد 
يافت. اين درحالي است كه اين افراد به دليل در دست 
داشتن مدارك و مستندات موجود بايد ابتدا در دادگاه 
حضور يافته و اين مستندات را در اختيار دادگاه قرار 
دهند. در صورت مورد تاييد ق��رار گرفتن مدارك از 
سوي دادگاه شركت مورد نظر به فعاليت خود ادامه 
مي دهد و مديرعام��ل آن از فعاليت هاي خود عقب 
نمي ماند تا براي بنگاه اقتصادي مش��كل ايجاد شود. 
پديدار با بيان اينكه اين مورد ني��ز مانند باقي موارد 
كه از سوي هيات نمايندگان پيشنهاد شده بود مورد 
پذيرش قرار گرفت، افزود: در حقيقت اين بخشنامه 
يك نكته مثبت اس��ت؛ به همين دليل هم به محض 
دريافت اين بخشنامه آن را براي دبير شوراي روساي 
كميسيون هاي تخصصي اتاق تهران ارسال كرديم تا 

در دستوركار قرار گيرد. 

  برخورد قضايي؛ مچ گيري نيست
دبيركل خانه صنع��ت، معدن و تجارت جوانان ايران 
نيز درباره بخش��نامه نحوه احضار اشخاص حقوقي 
به دادگس��تري ها در گفت وگو با خبرن��گار روزنامه 
»تعادل« گفت: اين بخشنامه است كه روي آن فعاليت 
كارشناسي صورت گرفته است و مدت زيادي است كه 
فعاالن اقتصادي به دنبال اين هس��تند تا موضوع ياد 
شده به سرانجام برسد. شهرام شريعتي ادامه داد: در 
واقعيت قرار نيست در برخوردهاي قضايي مچ گيري 
شود يا اينكه بخواهند فعال اقتصادي واقعي را گوشه 
رينگ گذاش��ته و برايش دردسر درس��ت كنند. به 
گفته او، زماني كه مديرعامل يك ش��ركت را احضار 
مي كنند عمال براي بنگاه اتقصادي دردس��ر درست 
ش��ده و فعاليت هايش با مشكل مواجه مي شود، پس 
عمال اتفاق خوش سرانجامي رخ نمي دهد. اين فعال 
اقتصادي با بيان اينكه اين بخشنامه تصميم درستي 
است كه منتج به راكد نشدن توليد در كشور مي شود، 
افزود: ارتباط اين موضوع به بحث رونق توليد ارتباط 
مشخص و معقولي اس��ت و همين امر باعث مي شود 
كه جريان توليد از ريل خود خارج نش��ود. او از منظر 
حقوقي نيز گفت: زماني كه يك وكيل، مشاور حقوقي 
يا معاونت حقوقي مي تواند توضيحات ابتدايي درباره 
يك پرونده را ارايه كند تا زماني كه آن پرونده مذكور 
فرد را از متهم به مجرم تبديل كند، خواه و ناخواه اين 
روند زمان كمتري از مديرعامل مي گيرد. چه بسا در 
سال ها و سنوات گذشته زمان زيادي از يك مدير سلب 
ش��د؛ بنابراين ارجاع اين موضوع به وكيل يا معاونت 
حقوقي كار درستي است تا زماني كه تصميم بگيرند، 

متهم را به مجرم تبديل كنند يا خير.

وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد

نهضت ساخت داخل فرصتي در برابر تهديد تحريم هاي خارجي 
وزي��ر صنعت معدن و تجارت با اش��اره به تهديدها و 
فرصت هاي ايجاد ش��ده توسط تحريم ها، گفت: بايد 
قدر فرصت هاي ايجاد ش��ده را بداني��م؛ يكي از اين 
فرصت ها نهضت س��اخت داخل و ايجاد پيشران ها و 
همچنين شناس��ايي گلوگاه هاي مهم حوزه توليد و 

صيانت از آنهاست.
به گزارش شاتا، رضا رحماني در جلسه اقتصاد مقاومتي 
استان آذربايجان شرقي با بيان اينكه شركت هاي بزرگ 
صنعتي و معدني مكلفند نيروي انساني مورد نياز خود 
را از مناطق بومي جذب كنند، افزود: معتقديم وجود 
اين قبيل واحدها و ثمرات آن بايد براي مردمان منطقه 
ملموس باش��د. او ادامه داد: همچني��ن گردش مالي 
اينچنين واحدها نيز بايد به استان ها برگردد، در همين 
راستا معاونت معدني وزارت صنعت موظف به پيگيري 

اين موضوع به ويژه در بخش صنايع معدني است.
وزير صمت ب��ا تاكيد بر لزوم داخلي س��ازي صنايعي 
مانند الستيك خودرو و چادر مشكي اظهار كرد: بخش 
محدودي از نياز كش��ور به الس��تيك در داخل توليد 
مي ش��ود كه طبق برنامه ريزي انجام شده اين رقم به 
مراتب بيشتر خواهد شد. همچنين با توجه به اقدامات 
انجام گرفته به زودي اخبار خوبي در مورد توليد نخ تا 
پارچه چادر مشكي خواهيم داشت. او با اشاره به موضوع 
مصوبات ستاد تسهيل در سطح استان ها، گفت: هر آنچه 
در ستاد تسهيل استاني مصوب مي شود در حكم ستاد 
تس��هيل ملي بوده و الزم االجراست؛ در همين راستا 
اختيارات الزم از سوي سران سه قوه به ستاد ملي و در 

عين حال ستادهاي استاني تفويض شده است.
رحماني يك��ي از راهكارهاي برون رفت از چالش هاي 

تحريم، تامين نقدينگي و ارايه تسهيالت الزم و به هنگام 
به واحدهاي توليدي دانست و افزود: تسهيالت فقط 
ش��امل موضوعات مالي و بانكي نيست و سازمان هاي 
خدم��ات رس��ان مي توانند ب��ا حمايت ه��اي الزم از 
واحدهاي صنعتي و توليدي، در ارايه تس��هيالت غير 

مالي موثر باشند. 
او در اين جلس��ه كه نايب رييس اول مجلس ش��وراي 
اس��المي و همچنين اس��تاندار آذربايجان ش��رقي و 
ديگر مديران دولتي و نمايندگان بخش خصوصي نيز 
حضور داشتند؛ گفت: مصداق هاي عملي محور هاي 
هفتگانه وزارت صمت كه در ابتداي سال و در عمل به 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري ترسيم شده در استان 

آذربايجان شرقي وجود دارد.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم افزود: اگر از توس��عه 
س��اخت داخل حرف مي زنيم اين استان نقش خوبي 
در حوزه قطعه سازي و ماشين آالت دارد و جدي شدن 
موضوع نهضت ساخت داخل در كشور بهترين فرصت 
است كه واحدهاي صنعتي استان از نمايشگاه دايمي 
كه به همين منظور ايجاد شده استقبال كنند. او از نقش 
محوري آذربايجان شرقي در حوزه تجارت خارجي ياد 
كرد و اظهار ك��رد: در حوزه صادرات غيرنفتي نبايد از 
كشورهاي همسايه غافل شد؛ چراكه طبق آمار، سهم 
واردات اين كش��ورها از ايران 2 درصد اس��ت كه تنها 

افزايش 2 درصدي آن مي تواند تحول بسيار بزرگي به 
وجود آورد. گرايش به فناوري هاي نو و استارت آپ ها 
نيز در بخش هاي صنعت و تجارت از ديگر موضوعاتي 
بود كه رحماني نقش پژوهشگران آذربايجان شرقي را 
در تحقق آن مهم دانس��ت و عنوان كرد: پژوهشگران 
اين اس��تان مي توانن��د ايفاگر نقش كليدي توس��عه 
فناورانه صنايع باش��ند و گواه اين موض��وع برگزاري 
موفق نمايشگاه ربع رشيدي در چند دوره اخير است. 
او درباره پروژه هاي اقتصاد مقاومتي استان آذربايجان 
شرقي نيز گفت: مجموعه سرمايه گذاري مس سونگون 
در منطقه نزديك به ۱0 هزار ميليارد تومان است كه 
شامل بخش ذوب، تغليظ، ليچينگ و آهك هيدراته 
است كه با تكميل آنها سهم استان حدود يك واحد در 

صد در توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت كه 
در حال حاضر اين عدد 4 است كه تنها با پروژه مس به 
عدد پنج خواهد رسيد. براي افزايش نيم واحدي سهم 
استان آذربايجان شرقي در GDP، تكميل پروژه نفلين 

سينيت سراب است.
وزي��ر صمت افزود: موضوع نفلين س��ينيت به عنوان 
بزرگ ترين پروژه توليد آلومينا براي كشور حياتي است؛ 
چرا كه اكنون بخشي از مصرف آلوميناي كشور وارداتي 
است و اين واردات براي تامين فلز استراتژيكي مانند 
آلومينيوم قابل توجيه نيست. بر اساس اصول اقتصاد 
مقاومتي بايد وابستگي را كم كنيد پس الزم است طرح 
توليد آلومينا در نفلين سينيت سراب كه ميلياردها تن 

ذخيره دارد بيش از اين مورد پيگيري قرار گيرد .
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تعيين تكليف ثبت سفارش 
۱۱۴8 قلم كاالي انتقالي 

مهر| ثبت سفارش ۱۱48 قلم كاالي انتقالي 
از وزارت جه��اد به وزارت صمت تعيين تكليف 
ش��ده كه بر اس��اس آن، ۳26رديف تعرفه قلم 
كاال كه س��ابقه واردات آنها صفر بوده، تا اطالع 
ثانوي در سيستم ثبت س��فارش غيرفعال شد. 
تكليف ۱۱48 قلم كااله��اي انتقالي از وزارت 
جهاد كشاورزي به وزارت صمت روشن شده كه 
بر اس��اس آن، تصميم گيري در خصوص ثبت 
سفارش واردات ۱۱48 قلم كاال كه شهريورماه 
امسال از سوي وزارت جهاد كشاورزي، به وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت منتقل ش��ده بود، به 
پايان رسيده و ثبت س��فارش 400 قلم كاال كه 
سابقه واردات آنها صفر بوده، تا اطالع ثانوي در 
سيستم ثبت س��فارش، غيرفعال شده است. بر 
اساس نامه نگاري هاي صورت گرفته با اداره كل 
مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، كاالهايي ك��ه واردات آنها متوقف و 
رديف تعرفه آن در سيستم ثبت سفارش حذف 
شده اس��ت، مورد نياز جامعه نبوده و متقاضي 
براي واردات آنها وجود نداشته است، بنابراين از 
رديف تعرفه آنها از سيستم ثبت سفارش، حذف 
ش��ده اس��ت. در اين ميان، اگر فردي متقاضي 
واردات اين كاالها باشد، بايد به صورت موردي 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كرده 
و پس از بررس��ي درخواست، رديف تعرفه براي 
آن تعيين ش��ود؛ اما تا اطالع ثانوي اين رديف 
تعرفه ها در سيس��تم ثبت س��فارش براي اين 
كاالها غيرفعال شده است. براي واردات 7۱ كد 
تعرفه كاالي اساسي، شيوه نامه اي تهيه شده كه 
كار تاييد ثبت سفارش براي تخصيص ارز آنها، 
در حال انجام است، ضمن اينكه براي ۱۳۱ كد 
تعرفه واردات مواد اوليه و واسطه اي توليد، ۱54 
رديف تعرفه بخش صنع��ت و 7۳ رديف تعرفه 
محصول نهايي نيز، عمليات بررس��ي تعرفه ها 
ص��ورت گرفته و تعيين تكلي��ف متقاضيان به 
زيرمجموعه هاي تخصصي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت محول شده است؛ ضمن اينكه مابقي 
رديف هاي تعرفه اي نيز در اولويت 4 قرار دارند 
كه در بخشنامه هاي قبلي دولت تعيين تكليف 

شده است.

۱۲ پيشنهاد براي رونق توليد
تس�نيم| مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س، 
پيشنهادهاي دوازده گانه اصالحات در حوزه هاي 
مختلف بازرگاني از جمله حذف ثبت س��فارش 
و راه اندازي سامانه الكترونيكي هوشمند جهت 
نظارت بر فرايند واردات را براي تحقق رونق توليد 
ارايه كرده است. بر اين اساس در محور سياستي 
بهبود مقررات و تسهيل امور و رويه هاي گمركي 
به تكميل سامانه جامع گمركي و تبادل اطالعات 
اين سامانه با ساير سامانه هاي موضوع قانون، به 
روز رس��اني قوانين و مقررات در سامانه مزبور و 
همچنين تس��هيل و كوتاه تر شدن فرايندهاي 
ورود مواداوليه و واس��طه اي مورد نياز توليد در 
قالب كاهش زمان و هزينه تش��ريفات گمركي 
ترخيص كاال در رويه ه��اي واردات و صادرات با 
محوريت وزارت اقتصاد و گمرك اشاره شده است. 
در محور ساماندهي قاچاق كاال به اصالح عملكرد 
بازارچه ه��اي مرزي و س��اماندهي معافيت ها با 
محوريت وزارت اقتصاد، ايجاد و راه اندازي سامانه 
الكترونيكي هوش��مند جهت نظارت بر فرايند 
واردات و ص��ادرات با محوري��ت وزارت صمت و 
كنترل ارز منتقل ش��ده در مبادالت خارجي با 
محوريت 2 وزارت خانه اقتصاد و صمت پرداخته 
شده اس��ت. در حوزه تسهيل و مديريت واردات 
نهاده هاي توليد به ارايه فهرست دقيق گروه بندي 
كااليي و تهيه ارز مورد نياز مواد اوليه، كاهش يا 
معافيت حقوق ورودي و مالي��ات ارزش افزوده 
كااله��اي واس��طه اي و حذف يا تس��هيل ثبت 
سفارش و مداركي مانند گواهي مبدا با محوريت 
2 وزارت اقتصاد و صنعت معدن و تجارت اشاره 
شده است. در حوزه اصالحات نهادي حوزه تجاري 
نيز به وضع عوارض صادراتي بر كاالهاي اساسي 
و يارانه اي و همچنين ساماندهي فرايند صدور و 
تمديد كارت بازرگاني و رتبه بندي كارت بازرگاني 

و تجار اشاره شده است.

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد كاالهاي موضوع بند »يك« آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي از توليدكننده/ تامين كننده واجد شرايط 
خريداري و تامين نمايد.

1( موضوع مناقصه:
الف( شرح مختصر كاال

»آگهي ارزيابي كيفي توليدكنندگان و تامين كنندگان«
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 

شازند ) سهامي عام(

نوبت اول
شماره مجوز: 1398-3655

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

ب( شرايط اوليه متقاضي:
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن كد ملي/ شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
3- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.

4- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن در مناقصه( مطابق آئين نامه 
تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 123402/ت مورخ 1394/09/22.

2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك، كيلومتر 20 جاده بروجرد.

3( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه )بند ب( بوده و  آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم )3 روز پس از انتشار آگهي نوبت اول( به مدت 5 
روز كاري ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر 33672013-086 و 61623660-021 فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: 

WWW.IKORC.IR دريافت و بر اساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند. 
4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان(

زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده )CD( حاوي فرم ها و مدارك 
تكميل شده به نشاني اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- اداره تداركات و امور كاال- ساختمان ب- طبقه همكف اتاق 118- كدپستي 
41111-38671 تلفن: 33492840 و 33492833-086 مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه 
حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 1 ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود. 
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفا بر 
روي لوح فشرده )CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركت هايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب 

نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. 
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه )ريال(مقدار/ تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف

1RNL-9848018-MMPLATE 87.983.000.000399.150.000 قلم خريد/-

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه دو

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره 139860316014000959 مورخ 1398/5/28 هيات اول / موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خيدان عبدلی 
سرونوی فرزند بهرام بشماره شناسنامه 301 صادره از کرمانشاه در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 504/65 مترمربع قسمتی از پالک 136 اصلی واقع در کرمانشاه بخش 2 حومه به 
آدرس شهر هلشی بر خيابان اصلی شهر  خريداری مع الواسطه  از زارع صاحب نسق آقای 
بهرام عبدلی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/06/23
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/07/07

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

فرهاد نوری-رييس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره 139860316001001721 م�ورخ 98/5/19 هيات اول /دوم موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم  کيانوش 
رستمی فرزند خداداد بشماره شناسنامه 9055 صادره از کرمانشاه در سه دانگ از ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 42.161 مترمربع در محدوده اراضی  پالک 94 - اصلی  واقع 
دربخش يک حومه کرمانشاه به آدرس 22 بهمن گلريزان کوچه شهيد عباس مراديان پالک 
40 خريداری از مالک رسمی آقای منوچهر مويد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به اين اداره تس�ليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/06/23
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/07/08

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جعفر نظری-رييس ثبت اسناد و امالک



15 جهان

صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود خبر داد

افزايش شاخص عدم اطمينان تجارت جهاني 
گروه جهان| 

تش��ديد عدم اطمينان تجاري عام��ل مهم ُكندي 
رشد اقتصادي جهان است. صندوق بين المللي پول 
)IMF( در وب سايت خود اعالم كرده در گزارشي 
كه به زودي درباره چشم انداز اقتصادي جهان منتشر 
خواهد كرد، تنش ه��اي تجاري و عدم اطمينان در 
اين حوزه را مهم ترين عامل كندي رشد اقتصادي 

جهان معرفي كرده است. 
در مطل��ب اين نهاد بين المللي آمده: در گزارش��ي 
كه قرار است درباره ش��رايط اقتصاد جهان منتشر 
ش��ود، به تنش هاي تجاري اشاره ش��ده است. اما 
عدم اطمين��ان تجاري چطور پيمايش مي ش��ود؟ 
اين مس��اله چطور در گذر زمان دس��تخوش تغيير 
شده است؟ آيا تغييرات در عدم اطمينان تجاري به 
كشورها و مناطق خاصي محدود مي شود؟ ارزيابي 
جديد درباره تنش هاي تجاري نش��ان مي دهد كه 
عدم اطمينان تجاري به س��رعت در حال گسترش 
اس��ت و تبعات آن تنها به اقتص��اد اياالت متحده و 
چين محدود نمي ش��ود، دو كشوري كه تنش هاي 
تجاري در آن به باالترين سطح خود رسيده است، 
بلكه كشورهاي بسيار ديگري نيز درگير تبعات اين 

پديده خواهند شد. 
صندوق بين المللي پول در اين گزارش آورده است 
كه ما ش��اخص  عدم اطمينان تجارت جهاني 143 
كشور را از س��ال 1996 ميالدي درنظر گرفتيم. تا 
جايي كه مي دانيم، اين نخستين بار است كه تالش 
ش��ده تا يك ش��اخص عدم اطمينان تجاري براي 
اقتصادهاي توس��عه يافته و در حال توس��عه ايجاد 
 ش��ود. پيمايش هاي موجود عدم اطمينان تجاري 
)بر اس��اس ش��اخص عدم اطمينان سياست هاي 
اقتصادي اس��كات بيكر، نيكالس بلوم و اس��تيون 
ديويس( بر اياالت متحده تمركز دارد يا )بر اساس 
ش��اخص بلك راك( بر اقتصاد جهان��ي يا مجموعه 
 Sandile 44 كش��ور )بر اس��اس ش��اخص هاي

 . )Hlatshway
در ادامه اين مطلب آمده است كه شاخص جديد ما 
بر اساس گزارش هاي »واحد اطالعات اكونوميست« 
)EIU( است. اين گزارش ها از يك فرايند و ساختار 

استاندارد پيروي كرده و كمك مي كند تا نگراني ها 
درباره دقت و سوءگيري هاي ايدئولوژيك را برطرف 

كنيم. 
عالوه بر اين، اين منبع منحصر به فرد و معتبر تمركز 
ويژه اي بر پوش��ش تحوالت سياس��ي و اقتصادي 
دارد. اين عوامل شاخص ما را در سراسر كشورها به 
شاخصي قابل مقايسه تبديل مي كند. ما براي ايجاد 
اين شاخص تعداد دفعاتي كه »عدم اطمينان« در 
گزارش هاي جهاني مربوط به تجارت مطرح شده را 

در نظر گرفته ايم.
 به ويژه م��ا براي كش��ورهاي مختلف اي��ن واژه يا 
واژه هاي نزديك به آن را در گزارش هاي مربوط به 
شرايط تجاري جست وجو كرديم. همچنين كلماتي 

چون »حمايت گرايي، توافق تجارت آزاد امريكاي 
شمالي، تعرفه، تجارت، كنفرانس تجارت و توسعه 
سازمان ملل و س��ازمان تجارت جهاني.« و نتيجه 
اين بررسي ما نشان داد كه عدم اطمينان تجاري در 

حال افزايش است.

   تشديد عدم اطمينان در تجارت جهاني 
در س��طح جهان��ي ش��اخص ع��دم اطمين��ان از 
سياس��ت هاي تجاري به شدت افزايش يافته است، 
آن هم در ش��رايطي كه در 20س��ال گذش��ته در 

پايين ترين سطح خود قرار داشته است.
 اين شاخص نشان مي دهد كه تشديد عدم اطمينان 
از سه ماهه س��وم سال 2018 ميالدي و همزمان با 

گسترده تر شدن افزايش تعرفه هاي تجاري متقابل 
اياالت متحده و چين آغاز شده است. اين شاخص 
س��پس در س��ه ماهه چهارم 2018 كاهش يافت، 
يعني زماني ك��ه مقام هاي امريكاي��ي و چيني در 
حاشيه اجالس گروه 20 در ماه دسامبر در بوينوس 
آيرس اعالم كردند كه بر س��ر جلوگيري از تشديد 
تنش هاي تعرفه اي توافق كرده اند. اما اين شاخص 
بار ديگر بطور چش��مگيري در س��ه ماهه نخست 
2019 ميالدي افزاي��ش يافت؛ كه دليلش افزايش 
تعرفه هاي اياالت متحده بر كاالهاي وارداتي از چين 

در اول ماه مارس بود. 
بر اس��اس ارزيابي ه��اي صن��دوق بين المللي پول 
افزايش ع��دم اطمين��ان تجاري كه در س��ه ماهه 

نخس��ت 2019 روي داد، به تنهاي��ي كافي بود تا 
رش��د اقتصادي جه��ان را تا 0.75درصد در س��ال 

2019ميالدي كاهش دهد. 

   عدم اطمينان تجاري فراتر از امريكا و چين 
عدم اطمينان تجاري نه تنها در اياالت متحده و چين 
كه در كش��ورهاي بسياري در سراسر جهان افزايش 
يافته است. باالترين سطح عدم اطمينان در شركاي 
تجاري اياالت متحده يعني كشورهايي چون كانادا، 
مكزيك، ژاپن، و اقتصادهاي بزرگ اروپا و بس��ياري 
از كشورهاي ديگر كه به لحاظ جغرافيايي به اياالت 

متحده و چين نزديك هستند، روي داده است. 
بااين حال، س��طح عدم اطمينان تج��اري در مناطق 
مختلف و گروه ه��اي درآمدي بطور چش��مگيري با 
يكديگر تفاوت دارد. تازه ترين افزايش در شاخص عدم 
اطمينان در نيمكره غربي و پس از آن آسيا، اقيانوسيه و 
اروپا مشاهده شده است. برعكس، عدم اطمينان تجاري 
در خاورميانه، اسياي مركزي و آفريقا در سطح پاييني 
باقي مانده اس��ت. اقتصادهاي توسعه يافته باالترين 
س��طح عدم اطمينان تجاري را نش��ان مي دهند و در 
رده بعد، اقتصاده��اي نوظهور قرار دارند. اين در حالي 
است كه افزايش عدم اطمينان تجاري در اقتصادهاي 
با درآمد كم يا متوسط همچنان در سطخ نسبتا پاييني 

باقي مانده است. 
گفته شده است كه هايتس آهير )Hites Ahir( و 
ديويد فورسري )Davide Furceri( از صندوق 
بين المللي پول و نيك بل��وم )Nick Bloom( از 
دانشگاه اس��تنفورد از جمله اقتصادداناني هستند 
ك��ه آخري��ن اندازه گيري ه��ا را از ش��اخص عدم 
قطعيت انجام داده اند. آنها براي دس��تيابي به يك 
اندازه گيري در ط��ول زمان، گزارش هاي اقتصادي 
جمع آوري ش��ده از واحد اطالعات اكونوميست از 
كشورهاي مختلف را مورد بررسي قرار داده اند. اين 
اندازه گيري ها به اين ش��كل است كه هر چقدر در 
اين گزارش ها كلمات »عدم قطعيت«، »نامشخص« 
و »نااطميناني« در نزديكي كلمه »تجارت« يا واژه 
مربوط به تجارت وجود داشته باشد، شاخص عدم 

قطعيت هم در آن كشورها باالتر است.

دريچه

كوتاه از منطقه

اعتصاب گسترده در شبكه 
حمل و نقل شهري فرانسه 

گروه جهان|ش��بكه حمل و نقل شهري پاريس 
جمعه در پ��ي بزرگ ترين اعتص��اب كاركنان در 
اعتراض به اصالح قانون بازنشس��تگي دستخوش 
اختالل هاي شديد شد به نحوي كه ساكنان پايتخت 
فرانسه براي تردد با وسايل نقليه عمومي با مشكالت 
جدي مواجه ش��دند.  به گزارش يورونيوز، 10خط 
متروي پاريس به كلي تعطيل شد و خطوط ديگر به 
صورت جزئي فعاليت كردند؛ از قطارهايي كه مركز 
پايتخت به مناطق حومه را به هم متصل مي كنند و 
نيز تراموهاي درون شهري در اين روز خبري نبود و 
تنها يك سوم اتوبوس هاي شهري در خطوط تعيين 
شده فعال هستند. اعتصاب كنندگان به طرح كاهش 
مزاياي بازنشستگي خود معترض هستند تا بدين 
طريق، برنامه اصالحات بازنشستگي امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه، را به چالش كشند. دولت 
ماكرون قصد دارد 42 سيستم مختلف بازنشستگي 
فرانس��ه را در قالب يك سيستم واحد امتيازبندي 
شده ادغام كند. نتايج نظرس��نجي ها حاكي از آن 
است تقريبا سه نفر از هر چهار فرانسوي معتقد است 
دولت ماكرون از پس اصالحات بر نمي  آيد. از اعتصاب 
سراسري كاركنان اين شبكه حمل و نقل كه تحت 
نظارت دولت اداره مي ش��ود به عنوان بزرگ ترين 
حرك��ت اعتراضي پ��س از اكتبر 2007 ن��ام برده 
مي شود. شبكه حمل ونقل شهري پاريس با توجه به 
مختل شدن روند عادي تردد در پايتخت تسهيالتي 
در اختيار ش��هروندان گذاشته تا بتوانند به نوعي از 
تبعات اين حركت اعتراضي ب��ر برنامه روزانه خود 
بكاهند. رايگان كردن استفاده از شبكه دوچرخه هاي 
شهري و موتورهاي برقي اشتراكي به مدت 30 دقيقه 

از جمله اين راه كارها اعالم شده است. 

اتحاديه اروپا ۳۰ ميليون يورو 
به كلمبيا كمك مي كند

گروه جهان| رييس سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا گفته، اين اتحاديه قرار است مبلغ 30 ميليون 
يورو ب��ا هدف كمك ب��ه كلمبيا ب��راي مواجهه با 
موج عظيمي از مهاج��ران ونزوئاليي كمك كند. 
به گزارش رويترز، فدريكا موگريني گفته اين پول 
براي تأمين منابع مالي مورد نياز كلمبيا به منظور 
كمك به مهاج��ران ونزوئاليي اس��ت كه به دليل 
فقر و مش��كالت سياس��ي و اقتصادي اين كشو را 
ترك گفته اند. بيش از چهار ميليون ونزوئاليي در 
سال هاي اخير از اين كش��ور گريخته اند و كلمبيا 
يكي از كشورهايي است كه مأمني براي اين افراد 
بوده؛ بطوري كه بي��ش از 1.4 ميليون ونزوئاليي 
اكنون در اين كشور ساكن هستند و اكثرا بي پول 
بوده و نياز شديدي به خدمات بهداشتي و درماني 
دارند. موگريني در نشست خبري مشترك با ايوان 
دوكو، رييس جمهوري كلمبيا در بوگوتا گفته: »از 
تالش هاي كلمبيا براي ارايه شغل، كارآفريني و ارايه 
مس��كن به مهاجران و آوارگان حمايت مي كنيم. 
اين اتحاديه حدود 130ميليون يورو به كشورهاي 
منطقه داده تا به آنها براي تأمين منابع پشتيباني 
از مهاجران كمك كن��د.« در همين حال، امريكا 
نيز اخيرا اعالم كرده كه120ميليون دالر ديگر در 
قالب كمك هاي بشردوس��تانه به امريكاي التين 
اعطا مي كند تا با اين بحران مهاجرتي روبرو شود. 
خالف بسياري از همس��ايگان كلمبيا، اين كشور 
قوانين سخت مهاجرتي عليه ونزوئاليي ها اعمال 
نكرده و به جاي آن، مهاجراني را كه غيررسمي وارد 
اين كشور شده اند، تشويق مي كند تا خود را معرفي 
كرده و نامشان را ثبت كنند تا به اين ترتيب، بتوانند 

از خدمات اجتماعي بهره مند شوند.

وعده مسكن و اشتغال براي 
كاهش اعتراض هاي هنگ كنگ 
گ�روه جهان|پ��س از س��ه م��اه ناآرامي ه��اي 
خشونت بار، »كري الم« رييس اجرايي هنگ كنگ، 
براي كاهش اعتراض ها در اين منطقه وعده داده كه 
بر مس��كن و اشتغال تمركز داشته باشد. به گزارش 
رويترز، كري الم در پست فيس بوك خود اعالم كرد، 
دولتش تأمين منابع براي مسكن را افزايش مي دهد 
و سياست هاي بيشتري هم اعالم خواهد شد. علت 
اصلي وقوع ناآرامي ها در هنگ كنگ، اعتراض مردم 
به اليحه استرداد مظنونان به چين براي محاكمه و 
دادگاهي بود كه به درخواست هايي براي بركناري 
كري الم نيز كش��يده ش��د. هنگ كن��گ يكي از 
گران ترين نرخ هاي مس��كن  دنيا را دارد و بسياري 
از جوان ها مي گويند، سياست هاي مسكن در اين 
منطقه ناعادالنه و به نفع ثروتمندان است. اظهارات 
كري الم در حالي مطرح ش��ده كه فعاالن معترض 
هنگ كنگ قصد دارند تا يك سري اعتراضات جديد 
را سازمان دهي و برگزار كنند. در همين حال، چين 
ني��ز از بزرگ ترين نهادهاي امالك خود خواس��ته 
تا نقش فعال تري در هنگ كنگ داش��ته باش��ند و 
سرمايه گذاري در آن را س��رعت بخشند و كنترل 
بيشتري بر كمپاني هاي ساخت و ساز مسكن داشته 
باشند. قرار است يكشنبه )فردا( تجمعي در مقابل 
كنسولگري بريتانيا برگزار شود و در آن معترضان از 
چين بخواهند كه به اعالميه مشترك چين-انگليس 
امضا شده در 1984 احترام بگذارد. پكن دخالت در 
امور هنگ كنگ را رد و امريكا، بريتانيا و ساير كشورها 
را به دامن زدن بر ناآرامي هاي اين منطقه متهم كرده 
است. اين كشور اخيرا نيز در واكنش به ديدار هايكو 
ماس وزير خارجه آلمان، با فعال جنبش اعتراضي 

هنگ  كنگ، سفير اين كشور را احضار كرده است.

گوگل يك ميليارد يورو جريمه
 و ماليات پرداخت مي كند

گروه جهان| ش��ركت امريكايي گوگل با صدور 
بياني��ه اي از موافق��ت خود ب��راي پرداخت حدود 
يك ميلي��ارد يورو )يك ميلي��ارد و يكصد ميليون 
دالر( جريمه و ماليات به فرانس��ه خبر داده است. 
به گزارش رويترز، از چهار سال پيش پرونده اي درباره 
كالهبرداري مالي اين غول فناوري گش��وده شد و 
اين مبلغ در چارچوب اين پرونده پرداخت مي شود. 
بازرسان فرانسوي گوگل را متهم كرده اند كه با اعالم 
نكردن بخشي از فعاليت هايش در فرانسه سعي كرده 
است از پرداخت ماليات به اين كشور خودداري كند. 
مبلغي كه گوگل با پرداخت آن موافقت كرده شامل 
جريمه اي پانصد ميليون يوريي و 465 ميليون يورو 
ماليات است. گوگل بخشي از شركت »آلفابت« است 
كه در كشورهاي اروپايي ماليات چنداني پرداخت 
نمي كند زيرا تقريبا همه فروش هايش را به ايرلند 
اعالم مي كند. مقر اروپايي گوگل در دوبلين پايتخت 
جمهوري ايرلند ق��رار دارد. ژرال��د دارمانين وزير 
بودجه فرانسه،  گفته جريمه گوگل يك رويه حقوقي 
تازه ايجاد مي كند و گفت وگو با ش��ركت هاي ديگر 
براي دريافت ماليات در جريان اس��ت.  كشورهاي 
اروپايي در دريافت ماليات از شركت هاي چندمليتي 
فناوري كه در در حوزه قضايي آنها فعاليت مي كنند، 
ناموفق بوده است. فرانسه تالش كرده تا همه اعضاي 
اتحاديه اروپا را براي وضع ماليات از غول هاي فناوري 
ترغيب كند اما ايرلند، دانمارك، س��وئد و فنالند با 
اين پيش��نهاد مخالفت كرده اند. ب��ه همين دليل، 
فرانسه يكجانبه قانوني براي وضع ماليات بر درآمد 
شركت هاي فناوري تصويب كرده است. اين قانون با 
اعتراض ترامپ روبرو شده و تهديد كرده در اقدامي 

تالفي جويانه بر شراب فرانسه ماليات مي بندد. 

مجلس نمايندگان امريكا 
استيضاح ترامپ را كليد زد

گروه جهان| كميته قضايي مجلس نمايندگان امريكا 
قطعنامه اي را تصويب كرد كه شامل دستورالعمل هاي 
الزم براي انجام تحقيقات در زمينه استيضاح دونالد 
ترامپ اس��ت. به گزارش هيل، اين قطعنامه كه پس 
از 2 س��اعت بحث و ب��ا 24 راي مواف��ق در مقابل 17 
راي مخالف به تصويب رس��يد به منزله آغاز رسمي 
روند استيضاح ترامپ نيست اما نخستين باري است 
كه كميته قضايي مجلس نمايندگان مصوبه اي ارايه 
مي دهد كه زمينه را براي آغاز تحقيقات گسترده در 
مورد تخلفات ترامپ و حركت به س��مت استيضاح او 
فراهم مي كند.  اين قطعنامه ب��ه جرالد نادلر رييس 
دموكرات كميته قضايي نمايندگان، اجازه مي دهد تا 
جلسات استماعي در راستاي استيضاح ترامپ برگزار 
كند. همچني��ن وكالي اين كميته اج��ازه خواهند 
داشت تا در جلسات اس��تماع فرصت بيشتري براي 
شاهدان درخواس��ت كنند. نادلر نخس��تين بار اوت 
گذش��ته اعالم كرد كه كميته تحت نظارت وي روند 
استيضاح رييس جمهوري را به راه انداخته است. اولين 
جلسه اي كه كميته قضايي در اين راستا برنامه ريزي 
كرده، قرار اس��ت 17 س��پتامبر برگزار شود. كوري 
لواندوفسكي مدير اسبق س��تاد انتخاباتي ترامپ در 
2016، اولين نفري است كه به عنوان شاهد به جلسه 
استماع فراخوانده مي ش��ود. واشنگتن پست نوشته: 
»دموكرات هاي كميت��ه قضايي مجلس نمايندگان 
قصد دارند تحقيقاتي را درباره دخالت احتمالي ترامپ 
در پرداخت حق الس��كوت به دو زن ك��ه با آنها رابطه 
نامشروع داشته، آغاز كنند. موضوع تحقيقات درباره 
پرداخت حق الس��كوت فصل تازه اي را در تالش هاي 
چند ماه گذشته مجلس نمايندگان براي دستيابي به 
ادله اي قوي در زمينه طرح استيضاح خواهد گشود.«
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برندگان و بازندگان رقابت 
مقدماتي دموكرات ها

گروه جهان| جو بايدن نامزد پيش��تاز رقابت هاي 
مقدمات��ي ح��زب دموك��رات ب��راي انتخاب��ات 
رياست جمهوري 2020 پنج شنبه شب در مناظره 
با رقباي اصلي خود از مواضع آنها انتقاد كرد. معاون 
باراك اوباما كه اكنون 76 س��ال دارد در ابتداي اين 
مناظره طرح اليزابت وارن، سناتور ايالت ماساچوست 
و برني سندرز، س��ناتور ايالت ورمونت براي اصالح 
نظام بيمه خدمات درماني در اي��االت متحده را به 
باد انتقاد گرف��ت. بايدن طرح وارن و س��ندرز براي 
اصالح نظام بيمه خدمات درماني را غير واقع بينانه 
ارزيابي كرد.  يورونيوز نوشته، جو بايدن، بتو اورورك 
و كامال هريس برندگان اين مناظره بودند و در مقابل 
خوليان كاسترو، اندرو يانگ و اليزابت وارن در صف 
بازندگان قرار داش��تند. در اين گزارش آمده: كامال 
هريس س��ناتور ايالت كاليفرنيا، مناظره پنج شنبه 
ش��ب را توفاني آغاز كرد. او ضمن اس��تفاده از شعار 
كارزار انتخاباتي س��ال 2008 باراك اوباما )»بله ما 
مي توانيم«( از ترامپ انتقاد كرد. او در پايان مناظره 
نيز خطاب به رييس جمهور امريكا گفت: »خوب حاال 
رييس جمهور ترامپ مي توانيد به تماش��اي شبكه 
محبوب خود فاكس نيوز بپردازيد!« خوليان كاسترو 
از بازندگان اين مناظره بود. شهردار پيشين شهر سن 
آنتونيو در ايالت تگزاس در اين مناظره قصد داشت 
استراتژي كامال هريس در مناظره هاي قبلي را دنبال 
كند: هدف او انتقاد شديد از جو بايدن بود. اما واكنش 
حساب شده بايدن به انتقادهاي كاسترو و باعث شد كه 
او نتواند در حد و اندازه رقابت با بايدن ظاهر شود.  اندرو 
يانگ هم در جريان مناظره وعده داد كه با منابع مالي 
كارزار انتخاباتي خود به 10 خانواده امريكايي كمك 
مالي خواهد كرد. اين پيشنهاد عجيب و نامتعارف در 
رقابت هاي انتخاباتي باعث شد يانگ كه در ماه هاي 
گذشته ش��اهد افزايش محبوبيت خود بود نامزدي 
در حد و اندازه انتخابات رياست جمهوري امريكا به 
نظر نرسد. اليزابت وارن سناتور ايالت ماساچوست كه 
در هفته هاي اخير شاهد افزايش محبوبيت خود بود 
پنجشنبه شب نتوانست عملكرد موفقيت آميزي در 
برابر انتقادهاي بايدن داشته باشد. اين در حالي است 
كه از او در حال حاضر به عنوان مهم ترين رقيب جو 
بايدن نام برده مي شود. در حالي كه همچنان بيش از 
يك سال تا انتخابات رياست جمهوري سال 2020 و 
رقابت نامزد منتخب دموكرات ها با ترامپ باقي مانده 
است جو بايدن همچنان در نظرسنجي ها با محبوبيت 

26 درصدي پيشتاز است. 

داووداوغلو از حزب حاكم 
تركيه جدا شد

نخست وزير پيش��ين تركيه اعالم كرد كه از حزب 
عدال��ت و توس��عه خارج ش��ده اس��ت. به گزارش 
اسكاي نيوز، احمد داووداوغلو از خروج خود از حزب 
حاكم عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان 
خبر داده است. نخست وزير پيشين تركيه پيش از 
اين، از عملكرد حزب حاكم عدالت و توس��عه پس 
از شكست در انتخابات شهرداري استانبول انتقاد 
كرده بود. در پي باال گرفتن تنش ميان نخست وزير 
تركيه و رييس جمهوري، داووداوغلو از رهبري حزب 
عدالت وتوس��عه كناره گيري كرد و گفت كه ديگر 

نامزد پست رياست اين حزب نمي شود.

مخفي كاري دولت ترامپ 
درباره حمالت 11سپتامبر

دولت دونالد ترامپ نام يك مقام كليدي عربستان 
را كه خانواده قربانيان حمالت 11 سپتامبر به دليل 
ارتباط او با اي��ن حمالت خواس��تار خروج نامش 
از فهرس��ت اطالعات محرمانه ش��ده بودند، از اين 
فهرست خارج كرد. به گزارش يورونيوز، دولت امريكا 
با اين حال تاكيد كرده نام اين مقام عربستاني آشكارا 
اعالم نخواهد شد. اسم اين مقام عربستاني به وكيل 
خانواده قربانيان حمالت 11سپتامبر اعالم خواهد 
شد. وكيل خانواده قربانيان اجازه نخواهد داشت كه 

نام اين مقام عربستاني را علني كند. 

محكوميت خواهر بن سلمان 
به حبس 

دادگاهي در پاريس خواهر وليعهد عربس��تان را 
به جرم مش��اركت در ضرب و ش��تم و آدم ربايي 
يك كارگر به 10ماه حبس تعليقي محكوم كرد. 
به گزارش رويترز، وكيل حصه بنت سلمان اعالم 
كرده به اين حكم اعتراض مي كند. به گفته اشرف 
عيد، لوله كش مصري االصل كه در پاريس براي 
انجام تعميرات به منزل شخصي شاهزاده رفته بود، 
او بطور اتفاقي از تصوير بنت سلمان در آينه عكس 
گرفته و همين باعث خشم شاهزاده شده است. 
سپس محافظ شخصي شاهزاده به دستور او دست 

و پاي اشرف عيد را بسته و او را كتك زده است.

احضار خليل زاد به كنگره امريكا 
كنگره امريكا زلمي خليل زاد نماينده ويژه اين كشور 
در امور افغانستان، را براي اداي توضيحات در خصوص 
مذاكرات با طالبان احضار كرده است. به گزارش رويترز، 
رييس دموك��رات كميته رواب��ط خارجي مجلس 
نمايندگان گفته پس از آنكه وزارت خارجه درخواست 
حضور خليل زاد را جهت اداي توضيحات درباره طرح 
صلح ناديده گرفت، احضاريه اي در اين زمينه براي او 
صادر شد. مذاكرات صلح با طالبان در ماه هاي اخير 
ادامه داشت و دو هفته پيش خليل زاد گفت كه توافق 
در اصول نهايي شده و تنها به تاييد ترامپ نياز دارد. 
اما ترامپ اعالم كرد كه تصميم گرفته ديدار با رهبران 

طالبان و رييس جمهوري افغانستان را لغو كند.

بسته محرك مالي منطقه يورو تصويب شد

بروكسل به دنبال فرار از ركود اقتصادي
گروه جهان| 

بانك مركزي اروپا در جريان نشست پنج شنبه اعضاء 
هيات مدي��ره اين بانك در فرانكفورت آلمان، بس��ته 
محرك مالي را با هدف ممانعت از حاكم ش��دن ركود 
اقتصادي در منطقه يورو تصويب كرد. بانك مركزي 
اروپا همچنين در اين نشست پيش بيني خود از رشد 
اقتصادي و تورم كاهش و هش��دار داده كه ش��رايط 

اقتصادي شكننده است. 
نشريه گاردين نوش��ته، گرچه ماريو دراگي گفته كه 
در اين نشست تمامي اعضا از طرح او حمايت كرده اند 
اما گزارش هايي منتش��ر ش��ده مبني بر اينكه برخي 
از اعضاي هيات مديره از جمله وزير اقتصاد فرانس��ه 
با اين طرج چندان ني��ز موافق نبوده اند. ماريو دراگي 
همچنين هشدار داده كه ريسك هاي ركود در منطقه 
يورو تشديد شده و دليلش هم به اعتقاد اقتصاددان هاي 

بسياري، كاهش رشد اقتصادي آلمان است. 
بر اساس اين مصوبه، بانك مركزي اروپا متعهد شده تا 
زماني كه نياز باشد به خريد اوراق قرضه و دارايي هاي 
مالي كشورهاي منطقه يورو ادامه دهد. بانك مركزي 
اروپا همچنين كاهش نرخ بهره به زير صفر درصد را نيز 

تصويب كرد. بدين ترتيب نرخ بهره بانكي با يك دهم 
واحد كاهش به رقم بي سابقه منفي نيم درصد مي رسد 
و از ابتداي نوامبر خريد 20 ميليارد يورو اوراق قرضه 

توسط بانك مركزي اروپا آغاز خواهد شد.
ماريو دراگ��ي رييس بانك مركزي اروپ��ا، در جريان 
نشست مطبوعاتي روز پنج شنبه كه با هدف اعالم نتايج 
نشس��ت هيات مديره اين بانك برگزار شد، گفت كه 
اين بسته محرك مالي در عمل موجب كاهش هزينه 
وام دهي در 19كش��ور عضو منطقه يورو مي شود و با 
كاهش نرخ برابري يورو به 1.1دالر باعث تحريك نرخ 

تورم و افزايش رونق اقتصادي خواهد شد.
گفته شده، بانك مركزي اروپا اميدوار است تا با اجراي 
اين بس��ته مالي تبعات جنگ تجاري چين و امريكا و 
نيز خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را به حداقل ممكن 
برس��اند. اين اقدام عملي بانك مركزي اروپا فش��ار را 
بر بانك هاي مرك��زي اقتصادهاي برتر جهان به ويژه 
امريكا و ژاپن كه با مساله كاهش رشد اقتصادي مواجه 
ش��ده اند، افزايش خواهد داد و انتظارها از آنها را براي 
بروز واكنش س��ريع نسبت به ش��رايط اقتصادي باال 
مي برد. بط��وري كه دونالد ترام��پ رييس جمهوري 

امريكا، با انتشار توئيتي از سرعت عمل بانك مركزي 
اروپا در كاهش نرخ بهره تمجيد كرد. گاردين در اين 
باره نوشته: »اقدام بانك مركزي اروپا در تصويب بسته 
محرك اقتصادي و كاهش نرخ بهره با واكنش فوري 
كاخ سفيد روبرو ش��د. آن هم در شرايطي كه ترامپ 
شديدا به دنبال البي كردن با بانك مركزي امريكا براي 

كاهش نرخ بهره است. «
البته ترامپ بانك مركزي اروپا را به تضعيف تعمدي 
يورو در برابر دالر با هدف ضربه زدن به صادرات امريكا 
متهم كرد. دونالد ترامپ در ادامه اين توئيت خود، بانك 
مركزي امريكا را به نهادي منفعل تشبيه كرد كه تنها به 
كسب نرخ سود از طريق اعطاي وام  عادت كرده است. 
او در توييت خود با انتقاد از جرومي پاول رييس بانك 
مركزي امريكا، نوشته: »اين فقط ضعف جرومي پاول و 
فدرال رزرو است كه به ما اجازه نمي دهند كاري را انجام 
دهيم كه كش��ورهاي ديگر در حال انجام آن هستند. 
ما اين فرصتي را ك��ه يك بار در زندگي به وجود آمده 

به خاطر اين كله شق ها از دست مي دهيم.« 
ماريو دراگي اما در واكنش به اتهام ترامپ تاكيد كرد كه 
تنها دستوركار خود را دنبال مي كند و به دنبال ضربه 

زدن به اقتصاد هيچ كش��وري از جمله اياالت متحده 
نيست. او در توييتر نوشت: »ما دستور كار خود را دنبال 
مي كنيم. ما به دنبال ثبات قيمت ها هستيم.« دراگي 
همچنين به امريكا هشدار داد كه كشورهاي گروه 20 

تعهد دارند كه درگير جنگ ارزي نشوند. 
گاردين نوشته: كارشناس��ان اقتصادي از طرح بانك 
مركزي اروپا استقبال كرده اما همزمان هشدار مي دهند 
كه اين برنامه محدوديت هاي خودش را دارد. فلورين 
هانز از كارشناسان بانك برگنبرگ در اين باره مي گويد: 
»آيا بسته محرك اقتصادي تغيير بزرگي ايجاد خواهد 

كرد؟ شايد نه. چرا كه تاثير كاهش بيشتر هزينه هاي 
كسب و كار و خانوار احتماال بسيار ناچيز است. «

در مجموع كارشناسان اقتصادي منتقد بانك مركزي 
اروپا معتقدند كه اين نهاد بايد فارغ از محافظه كاري و 
براي بهبود اوضاع اقتصادي منطقه يورو نرخ سود بانكي 
را تا 2 دهم واحد كاهش داده و تا پايان س��ال 2020 
ميالدي هم بايد يك دهم واحد ديگر آن را تنزل دهد. 
همچنين آنها معتقدند كه بانك مركزي اروپا حداقل 
بايد 30 ميليارد دالر از اوراق قرضه دولت ها را تا پيش 

از ماه اكتبر خريداري كند.
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عكسروز

چهرهروز

پيشنهاد راه اندازي يك بازار اينترنتي ملي  است
عليرضا داودنژاد گفت: تنها اميد براي سينماي ملي خالصي از انحصار نمايش در سالن هاي سينما، دستيابي به يك بازار امن و گسترده 
آنالين است.  سخنگوي انجمن كارفرمايي كارگردانـ  تهيه كنندگان سينماي ايران به ايسنا گفت:  راه اندازي وي او دي به عنوان يك 
بازار اينترنتي ملي مي تواند در سراسر كشور در اختيار ده ها ميليون مخاطب قرار بگيرد و فيلمساز داخلي را در ارتباط با مخاطبان 
قراردهد تا او بتواند مستقيما از آنها سفارش و سرمايه دريافت كند.  امكان تاسيس يك وي اودي ملي مي تواند براي توليد كنندگان 
محتواهاي ديداري شنيداري در سراسر كشور امكان اشتغال و كار و شرايط الزم براي راه اندازي تعاوني هاي توليدي و خدماتي فراهم 

كند و انحصار كمپاني هاي انحصارطلب را براي شكستن قيمت محصوالت داخلي از بين ببرد. 

بازارهنر

كيهانكلهربراي»مجبوريم«درميشيانموسيقيميسازد

مستند»كارون«ميهمانجشنوارهتركيهاي

هشدارونگرانيمديرانپرديسهايسينمايي

متريششونيموپسر-مادردرجشنوارهزوريخ

ــراي فيلم »مجبوريم« رضا  كيهان كلهر ب
درميشيان موسيقي متن مي سازد. كيهان 
كلهر هنرمند سرشناس موسيقي ايراني 
براي فيلم »مجبوريم« تازه ترين فيلم رضا 
درميشيان موسيقي متن مي سازد تا دومين 
تجربه مشترك كلهر و درميشيان پس از 
فيلم »النتوري« باشد.  كلهر اولين ايراني 
است كه در فهرست برندگان جايزه گرمي 

قرار گرفته و در سال 1395 با آلبوم »مرا به خانه بخوان« از 
پروژه »راه ابريشم« جايزه موسيقي جهاني گرمي را گرفته 
است. او پيش از اين چهار بار نامزد جايزه گرمي بوده است.  
نواي كمانچه كيهان كلهر در موسيقي متن فيلم »جواني 
بدون جواني« ساخته فرانسيس فوردكاپوال و موسيقي 
ــاخته بهمن قبادي تنها بخشي از  »فصل كرگدن« س
تجربه هاي سينمايي كيهان كلهر است. كلهر به تازگي 
برنده جايزه وومكس شده است. اين جايزه كه به چهره هاي 

تاثيرگذار موسيقي هاني و موسيقي ملل اهدا 
مي شود قرار است، آبان ماه امسال در فنالند 
به كلهر اهدا شود. مجبوريم« پنجمين فيلم 
رضا درميشيان پس از فيلم هاي »بغض«، 
ــوري« و فيلم  ــتم!«، »النت »عصباني نيس
ــت.  ــكي« اس به نمايش در نيامده »يواش
»مجبوريم« پربازيگرترين و پر لوكيشن ترين 
فيلم درميشيان است كه فيلمبرداري آن 
ــن در تهران انجام شده كه از  در سه ماه در100 لوكيش
ــهر تهران  ــان بخش عمده اي از آن در جنوب ش اين مي
ــر بازيگر حضور  ــت. اين فيلم پ ــده اس فيلمبرداري ش
نسل هاي مختلف بازيگران زن در »مجبوريم« است. ژاله 
 علو، فاطمه معتمدآريا، نگارجواهريان و پرديس احمديه 
ــكيل  ــل هاي مختلف بازيگران زن اين فيلم را تش نس
مي دهند. »مجبوريم« به سرمايه گذاري و تهيه كنندگي 

رضا درميشيان توليد شده است.

ــتند »كارون« به كارگرداني محمد  مس
ــاني در پنجمين حضور بين المللي  احس
در جشنواره فيلم هاي مستند اكولوژيك 

»بوزكادا« در تركيه به نمايش در مي آيد.
اين فيلم در ششمين جشنواره بين المللي 
ــتند اكولوژي »بوزكادا« كه از تاريخ  مس
ــت و يكم  ــا 13 اكتبر، هفدهم تا بيس 9 ت
ــور تركيه برگزار  ــال در كش مهر ماه امس

مي شود به نمايش درخواهد آمد. اين جشنواره يكي از 
شناخته شده ترين جشنواره هاي فيلم با موضوع محيط 

زيست در سطح جهان است و فيلم مستند 
»كارون« در بخش پانوراماي جشنواره به 
نمايش در خواهد آمد. مستند »كارون« 
روايتي تغزلي و شاعرانه از رودخانه كارون 
است كه با آسيب هاي جدي محيط زيستي 
ــش از اين در  ــن فيلم پي ــت. اي روبه رو اس
جشنواره هايي چون »اكو زينه«، »زاراگوزا« 
ــپانيا، تالش براي حفظ و نجات زمين  اس
روسيه، رد آيلند امريكا و جشنواره فيلم هاي ايراني دركلن 

و نيز جشنواره سينما حقيقت به نمايش درآمده است. 

»ادامه ركود و افت فاحش فروش سينماي 
ــرمايه گذاران ساخت  ايران، باعث فرار س
ــت پرديس هاي  ــينماها و توقف فعالي س
ــان خواهد  ــينمايي ايران و تعطيلي آن س
ــترك برخي مديران  ــد.« در بيانيه مش ش
پرديس هاي سينمايي آمده است: »در اولين 
ــي مديران پرديس هاي  جلسه هم انديش
سينمايي كشور و بررسي شرايط بحراني 

به وجود آمده در كاهش شديد فروش و جذب مخاطبان 
ــتان؛ علل اين كاهش و معضالت حوزه  سينمايي تابس
توليد، توزيع و نمايش به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. 
افزايش روزانه و بي رويه هزينه هاي اين بخش هاي مهم 
سينمايي )توليد، توزيع و نمايش( و باالخص هزينه هاي 
كمرشكن پرديس هاي سينمايي باعث نگراني شديد 
ــت كه در صورت ادامه اين روند، خطر  اين پرديس هاس

ــينماهاي ايران )طي ماه هاي  تعطيلي س
گذشته تعدادي از سينماهاي كشور تعطيل 
ــديد امنيت شغلي  ــده اند( و كاهش ش  ش
دست اندركاران اين گلوگاه هاي اصلي و مهم 
سينماي ايران شده است.  پرديس هاي مهم 
سينمايي ايران ضمن اظهار نگراني شديد و 
هشدار بابت ادامه ركود سينماها در ماه هاي 
آتي از مديران محترم دولتي و صنفي سينما 
درخواست دارند، ضمن جلوگيري از ادامه اين ركود نسبت 
ــا در راستاي رونق  به اتخاذ تصميم هاي عاجل و راهگش
سينماي ايران اقدامات الزم را در دستور كار قرار دهند.« 
گروهي از مديران پرديس هاي سينمايي ايران كه در اين 
ــتند عبارتند از: ايران مال، كوروش،  جلسه حضور داش
زندگي و مگامال، باغ كتاب، هنر شهرآفتاب و گلستان 

شيراز، اكو مال كرج، ويالژ توريست مشهد.

دو فيلم ايراني در بخش رقابتي پانزدهمين 
جشنواره فيلم »زوريخ« در كشور سوييس 
براي كسب جايزه چشم طاليي بهترين 
فيلم اين رويداد سينمايي رقابت مي كنند. 
ــنواره  ــت فيلم هاي حاضر در جش فهرس
بين المللي فيلم »زوريخ« در سال ۲019 
ــد و فيلم »متري شش و نيم« به  اعالم ش
كارگرداني سعيد روستايي و »پسر- مادر« 

ــي اصلي اين  ــاخته مهناز محمدي در بخش رقابت س
ــينمايي به نمايندگي از سينماي ايران روي  رويداد س
پرده خواهند رفت. »متري شش و نيم« چندي پيش 
در بخش افق هاي هفتاد و ششمين جشنواره فيلم ونيز 
اولين حضور بين المللي خود را تجربه كرده بود. اين فيلم 
دومين تجربه فيلمسازي بلند سعيد روستايي با بازي 
پيمان معادي، نويد محمدزاده و پرينار ايزديار است و 
هومن كيايي، مازيار سيدي، مهدي حسيني نيا، علي 
باقري، مرجان قمري و پيمان شريعتي جمعي از ديگر 
بازيگران آن هستند كه داستاني اجتماعي را با محوريت 
معضل مواد مخدر به تصوير مي كشد. »پسر- مادر« نيز 
كه در اولين حضور خارجي خود در بخش ديسكاوري 

جشنواره تورنتو روي پرده مي رود، محصول 
ــت  ــترك ايران و جمهوري چك اس مش
ــي را روايت مي كند  ــتان زن تنهاي و داس
ــتانه تعطيلي  ــه در يك كارخانه در آس ك
مشغول كار است. او با پيشنهاد ازدواجي 
مواجه مي شود كه مي تواند زندگي مالي 
ــواده اش را نابود كند.  ــن اما خان او را تامي
1۴ فيلم از كشورهايي چون ايران، سوئد، 
ــه، گواتماال، مكزيك، انگليس،  استراليا، برزيل، فرانس
دانمارك، بوسني و هرزگوين و امريكا در بخش رقابتي 
جشنواره فيلم زوريخ براي كسب جايزه چشم طاليي 
ــد. فيلم كوتاه  ــنواره رقابت مي كنن بهترين فيلم جش
»سكوت« به كارگراني علي عسگري و فرنوش صمدي 
ــينماي ايتاليا در قالب بخش  نيز به عنوان نماينده س
نمايش هاي ويژه جشنواره در كنار چند فيلم كوتاه ديگر 
ــال »اوليور استون« كارگردان  روي پرده مي رود. امس
مطرح امريكايي رياست هيات داوران بخش رقابتي اين 
رويداد سينمايي را بر عهده دارد.  پانزدهمين جشنواره 
 بين المللي فيلم زوريخ از تاريخ ۲۶ سپتامبر تا ۶ اكتبر 

)۴ تا 1۴ مهر ماه( در كشور سوييس برگزار مي شود.

تاريخنگاري

تشكيل اوپك 
ــورهاي صادركننده نفت )اوپك( با حضور 5 كشور  ــهريور 1339 سازمان كش ۲3 ش
توليد كننده عمده نفت جهان در نشستي در بغداد پايتخت عراق تشكيل شد. از جمله 
هدف هاي اين سازمان مي توان به هماهنگي و يكنواخت ساختن سياست كشورهاي 
عضو و تعيين بهترين روش به منظور حفظ منافع كشورهاي مزبور، تثبيت قيمت نفت 
خام در بازارهاي جهاني با ايجاد راه ها و وسايل الزم و جلوگيري از تغييرات غيرمعقول و 
زيان آور قيمت ها و اداره سازمان براساس تساوي كشورهاي عضو اشاره كرد.  نمايندگان 
كشورهاي صادر كننده نفت از جمله ايران از دهم سپتامبر 19۶0 يك نشست چهار 
روزه در بغداد برگزار كردند تا راهي براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت بيابند. در پايان 
همين اجالس تصميم به ايجاد سازمان كشورهاي صادر كننده نفت –اوپك- گرفته 
شد تا از منافع توليد كنندگان محافظت كند. ايران از اعضاي موسس اوپك بوده است. 
ديگر اعضاي موسس اين سازمان عبارت بودند از: عراق، كويت، عربستان و ونزوئال. اين 
ــازمان در بازه زماني سال هاي ١٩٦٠ تا ١٩٧٥ گسترش يافت. در اين سال ها، قطر  س
)١٩٦١(، اندونزي )١٩٦٢(، ليبي )١٩٦٢(، امارات )١٩٦٧(، الجزاير )١٩٦٩( و نيجريه 
)١٩٧١( به جمع اعضاي بنيان گذار اوپك پيوستند. گينه، آنگوال، اكوادور و گابن از ديگر 
كشورهايي بودند كه بعدها به عضويت اوپك در آمدند، اما اكوادور در دسامبر ١٩٩٢ و 
گابن در ژانويه ١٩٩٥ از جمع كشورهاي عضو اوپك خارج شدند ولي در سال هاي اخير 
دوباره به اين سازمان بازگشتند. برآوردها نشان مي دهد اعضاي اوپك حدود ٤٠ درصد 
از نفت خام جهان را توليد مي كنند و حدود دو سوم )5/ ۸1 درصد( ذخاير نفتي اثبات 
شده جهان را در اختيار دارند. اسناد موجود نشان دهنده آن است كه در مذاكرات اوليه 
ــيس اوپك، دو ديدگاه عمده وجود داشت. ديدگاه ايران كه صرفا از تاسيس  براي تاس
اوپك قصد اقتصادي و افزايش درآمد از طريق كاهش وابستگي به شركت هاي بزرگ 
نفتي و احقاق حق توليد كنندگان و صادر كنندگان در تعيين بهاي جهاني نفت را طلب 
داشت و خواهان رويارويي سياسي با غرب و شركت هاي بزرگ نفتي نبود. ديدگاه ديگر 

متعلق به عراق بود كه عالوه بر اهداف اقتصادي، مي خواست از نفت، به جاي يك كاال، 
به عنوان يك حربه بالقوه سياسي عليه غرب بهره جويد. در واقع در آن زمان حكومت 
عراق درگير يك مناقشه جدي با كمپاني هاي بين المللي نفتي بود. به نظر محمد نجيب 
الربيعي رييس جمهور و عبدالكريم قاسم نخست وزير نظامي آن كشور، شركت هاي 
نفتي، در اقدامي با نيات سياسي و به فرمان رهبران كشورهاي خود عرصه را بر عراق 
ــت عمر خويش سعي در تداوم بقا و در دهه دوم  تنگ كرده بودند.  اوپك در دهه نخس
سعي در تأثيرگذاري بر بازار نفت و اعاده حقوق كشورهاي توليدكننده داشت. اكنون 
اوپك با افزايش وحدت نظر اعضايش، توانسته است تأثيرات مثبتي در جهت جلوگيري 

از سقوط ناگهاني و نيز افزايش انفجاري قيمت نفت داشته باشد.

میراثنامه

تاريِخ پست خانه چابهار را كف خيابان ببينيد!
يك استوري اينستاگرامي از مرمت پست خانه بيش از 1۶0 ساله چابهارـ  در حالي كه 
سفال هاي قاجاري آن در كف خيابان به حال خود رها شده و بعضا شكسته اند ـ كافي است 
تا نخستين حدس ها را درباره وضعيت اين بناي تاريخي به ُرخ بكشد. ساختمان پست خانه 
چابهار اين روزها يكي از بناهاي مهم در حاشيه سواحل درياي مكران و از قديمي ترين 
بناهاي سنگي در شهرستان چابهار است كه كاربري اوليه اش در گذشته »تلگراف خانه« 
ــت زمان اداره پست در اين بنا مستقر شده است، اما تصاوير منتشر شده  بوده و با گذش
از اين ساختمان تاريخي، نشان مي دهد كه طرحي براي ساماندهي اين بناي تاريخي 
برنامه ريزي شده كه بيشتر شبيه به بازسازي است تا مرمت! آن هم در حالي كه عالوه بر 
انجام نخستين مرحله مرمت ساختمان در سال 139۲ كه ساماندهي در و پنجره هاي 
چوبي، استحكام بخشي نقاط آسيب ديده برخي فضاها و رنگ آميزي در و پنجره ها را در 
دستور كار داشته است، دي ماه سال 139۶ نيز عدنان حسيني - رييس گروه حفاظت و 
مرمت بناهاي تاريخي سيستان و بلوچستان - مهم ترين اقدام مرمتي آن زمان را مرمت اين 
ساختماِن تاريخي با اعتباري بالغ بر دو ميليارد ريال اعالم كرده است. او در آن زمان گفته 
بود كه »در حال حاضر ساختمان پست قديم چابهار در حال مرمت است و تاكنون مرمت 
آن ۷5 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. مهم ترين برنامه براي مرمت اين بنا درسال 
جاري مرمت و ساماندهي فضاهاي داخلي و بيروني مطابق طرح است. اجراي تاسيسات 
برقي، ترميم و تعويض درب و پنجره هاي چوبي مطابق فرم اوليه و آجرفرش پشت بام از 
ديگر برنامه هاي مرمت اين اثر تاريخي است.«  اما با توجه به تصاويري كه ديروز، جمعه 
۲۲ شهريور،  از اين پستخانه ثبت شده اند، به نظر مي رسد مرمت اين بناي تاريخي بعد از 
آن هزينه كردها، وارد فاز جديدي شده و قرار است بازسازي شود، پوشش هاي سفالي اين 
بنا امروز در كنار اين ساختمان 1۶0 ساله و در اطراف پراكنده شده اند و در فضاي داخلي 
ساختمان مصالح ساختماني جديدي روهم دپو شده اند. ساختمان پستخانه چابهار، را 
از قديمي ترين بناهاي سنگي مي دانند كه انگليسي ها در زمان نفوذ پرتغالي ها به منظور 
رونق دريانوردي، تجارت و ايجاد ارتباط بين هند، گوادر، چابهار، جاسك و بندرعباس 
ساخته اند، كاربري ابتدايي اين ساختمان براي امور تلگرافي و دريانوردي بود و به عنوان 

»تلگراف خانه« شناخته مي شد. باتوجه به كتيبه سنگي باقي مانده در قسمت جلوي 
ساختمان، زمان ساخت آن به سال 1۸۶9 ميالدي يعني 1۲۴۸ شمسي است، تا چند 
سال پيش نيز اداره پست شهرستان چابهار در اين ساختمان كه بناي اصلي اش نبش 
 خيابان و چهار ساختماِن ديگر آن اطراف ساختمان اصلي است، مستقر بود كه آن در
 1۸ شهريور سال 13۷۷ در فهرست آثار ملي كشور ثبت شد. اين بنا در دو طبقه اجرا شده 
و پوشش سايبان هاي آن سفالي است. طبقه همكف آن دو اتاق اصلي قديمي و دو اتاق 
الحاقي )با سرويس هاي بهداشتي( دارد و پوشش سقف ها مسطح با تيرهاي چوبي است، 
كف اتاق ها و راه پله و پاگرد در طبقه اول با الوارهاي چوبي پوشش داده شده وهر كدام از 
اتاق ها در همكف دو در ورودي با قوس هاي هاللي دارند. در قسمت باالي درها دو دريچه 
وجود دارد كه به پشت بام رواق ها باز مي شوند. اين بنا ويژگي مختص مناطق گرمسيري 
يعني همان وجود رواق هاي هاللي دورتا دور را در خود دارد، استفاده از سنگ هاي رسوبي 

ماسه اي ساحلي در اندازه هاي مختلف از ويژگي هاي ديگر اين بناست.

ايستگاه

اعالم نامزدهاي جايزه ادبي 
»بيلي جيفورد« 

شان پن: وليعهد سعودي 
مسوول قتل خاشقجي است 

فهرست اوليه نامزدهاي 
ت  ــا بي د ا ه  ــز ي جا
ــي  ــتاني »بيل غيرداس
جيفورد« در سال ۲019 
ــنده  با حضور يك نويس
ــد. جايزه  ايراني اعالم ش
ــدي »بيلي  50 هزار پون
ــورد« كه مهم ترين  جيف

ــتاني  ــتان در حوزه ادبيات غيرداس جايزه انگلس
محسوب مي شود نام آزاده معاوني را براي نگارش 
كتاب »مهمانخانه براي بيوه هاي جوان« در ميان 
1۲ نامزد اوليه اين رويداد ادبي در سال ۲019 قرار 
ــنده ايراني- امريكايي  داد. رمان نوشته اين نويس
روايتگر زندگي زناني است كه با وجود داشتن مدارك 
ــياري در سر براي يافتن  دانشگاهي و روياهاي بس
سرزمين عدالت و تقوا، ناگهان خود را در ميان اعضاي 
گروه تروريستي داعش يافتند. »هرگز دوباره جهان 
را نخواهم ديد« نوشته »آحمد آتالن«، »ساعت هاي 
خشمگين« نوشته »روي شن هاي كليسا« نوشته 
ــي: ظهور بي امان كمپاني  »الرا كامينگ«، »آنارش
ايست اينديا« به قلم »ويليام دالريمپل«، »در فراق 
وطن: چرا در سايه زندگي كردم« نوشته »كاترينا 
ديويس«، »زندگي هاي لوسين فرويد: جواني« از 
»ويليام فيور«، »خيانت ويندراش« نوشته »آنليا 
جنتلمن«، »مائوئيسم: يك تاريخ جهاني« نوشته 
ــا الول«، »وزارت حقيقت: بيوگرافي كتاب  »جولي
ــورج اورول«، »پنج: زندگي هاي ناگفته  19۸۴ ج
ــدند« از  ــته ش ــت جك قاتل كش زناني كه به دس
ــته  ــد« و »اقيانوس ياغي« نوش ــي روبنهول  »هال
»يان اوربينا« ديگر نامزدهاي جايزه ادبي »بيلي 
جيفورد« هستند.  فهرست نامزدهاي نهايي اين 
جايزه ادبي روز ۲۲ اكتبر )30 مهر( و برنده نهايي 
ــمي در لندن  روز 19 نوامبر )۲۸ آبان( طي مراس
معرفي مي شود. جايزه ادبي »بيلي جيفورد« كه 
ــتاني، از  ــام موضوعات غيرداس كتاب هايي با تم
ــا زندگي نامه و خاطرات  تاريخ و طبيعت گرفته ت
را دربرمي گيرد، تا چند سال پيش با نام »ساموئل 

جانسون« شناخته مي شد. 

ــردان  ــر و كارگ بازيگ
ــناس امريكايي در  سرش
يك مصاحبه درباره مسائل 
ــددي صحبت كرد و  متع
ــفرش  با توضيح درباره س
براي تهيه مستندي درباره 
ــقجي گفت محمد  خاش
سلمان مسوول قتل اين 

روزنامه نگار است. به گزارش هاليوود ريپورتر، شان پن 
در مصاحبه اي با حضور شماري از عالقه مندانش در 
نيويورك، گفت روزنامه نگار سرشناس و ستون نويس 
واشنگتن پست كه در سال ۲01۸ با ورود به سفارت 
ــتان در تركيه جان باخت، توسط محمد بن  عربس
ــده است. پن  ــتان كشته ش ــلمان وليعهد عربس س
همچنين گزارش هاي قبلي مبني بر تهيه مستندي 
در اين باره را تاييد كرد و گفت در هر حال، اين ايده از 
ساخت مستندي ديگر كه همان اواخر درصدد تهيه 
آن بود نشات گرفت. مستند ديگر درباره بهار عربي 
است كه به گفته پن، موجب شد تا او بخواهد چهره به 
چهره با بشار اسد ديدار كند و با او به گفت وگو بنشيند. 
او گفت اين مستند درباره اين است كه چرا با وجود همه 
پيش بيني هاي مقامات امريكا و وزارت امور خارجه، 
اسد هنوز در سوريه در راس قدرت است. در ديدار از 
سوريه دوستي از بيروت شان پن را همراهي كرد و به 
گفته پن همه تالش وي اين بود كه بتواند با ديدگاه هاي 
مختلف مردم از موافق و روزنامه نگاران اپوزيسيون و 

حتي زندانيان داعشي صحبت كند.

كناره گيري ناصر نوربخش از كادر فني كشتي فرنگي

عليدايي؛آخرينرقيبرونالدو

ــي در حالي عازم  ــتي فرنگ تيم ملي كش
رقابت هاي جهاني قزاقستان شد كه ناصر 
نوربخش يكي از مربيان تاثيرگذار تيم ملي 
در اين سفر حضور ندارد تا بار ديگر شاهد قطع همكاري 
وي با محمد بنا باشيم. تيم ملي كشتي فرنگي ايران بامداد 
ــلطان محل برگزاري رقابت هاي  پنج شنبه عازم نورس
ــس از آنكه محمد بنا بار  ــد. پ قهرماني جهان ۲019 ش
ديگر و اين بار توسط حميد بني تميم به كار دعوت شد و 
هدايت تيم ملي را بر عهده گرفت، وي از ناصر نوربخش 
براي حضور در كادر فني تيم ملي دعوت كرد تا بار ديگر 
شاهد همكاري اين دو مربي باشيم، اما عمر همكاري بنا و 
نوربخش زياد به درازا نكشيد و اين مربي با تجربه به گفته 
خود در اعتراض به نحوه انتخاب ملي پوشان كشتي فرنگي 
ــكالت ديگر از  ايران در رقابت هاي جهاني و برخي مش
سمت خود كناره گيري كرد و در آستانه رقابت هاي جهاني 

ديگر در اردوي تيم ملي نيز حاضر نشد.

1۴9 بازي، 109 گل يك ركورد فوق العاده با يك رقيبي 
ــدن كريستيانو رونالدو به  فوق العاده. بعد از نزديك ش
ــين ايران و  ــورد گلزني علي دايي، نام مهاجم پيش رك
آقاي گل فوتبال جهان بر سر زبان ها افتاده است. سايت 
ــي به علي دايي  ــي زبان Min 90 در گزارش انگليس
پرداخت و نوشت: هم علي دايي و هم رونالدو با تالش و 
پشت كار زياد توانستند به اين جايگاه برسند. دايي در 
استان اردبيل ايران ديده به جهان گشود. پدر او مخالف 
اين بود كه پسرش فوتبال بازي كند و به همين خاطر 
ــه مي رفت مجبور  مادر دايي هر بار كه دايي به مدرس
ــوهرش  ــي  او را پنهان كند تا ش بود لباس هاي ورزش
ــود كه علي دايي فوتبال بازي مي كند. پدر  متوجه نش
دايي عالقه زيادي داشت كه پسرش تحصيالت خود 
ــود چون بازيكني از  را پيش ببرد. اين رفتار طبيعي ب
اردبيل تا آن موقع در تيم ملي ايران بازي نكرده بود.  با 
اين حال دايي توانست در كنار فوتبال تحصيل خود را 
نيز انجام دهد و در رشته متالوژي در دانشگاه شريف به 
تحصيل پرداخت. درخشش او در تيم تاكسيراني و آن 
طور كه ويكيپديا مي گويد يعني 1۴ گل در ۲0 بازي نام 
ــر زبان ها انداخت. او در ادامه  علي دايي را كم كم بر س
ــت در ۷5 بازي براي  ــد و توانس راهي بانك تجارت ش

ــاند. او به تيم ملي دعوت و  اين تيم ۴9 گل به ثمر برس
داستان علي دايي تازه شروع شد.  او به تيم هايي چون 
بايرن مونيخ و هرتابرلين رفت و در بوندسليگاي آلمان 
ــن دو تيم چندان  ــت. البته دايي در اي به بازي پرداخ
عملكرد درخشاني نداشت و به همين خاطر است كه 
ما او را زياد به ياد نمي آوريم و مدام با كريستيانو رونالدو 
مقايسه نمي شود. علي دايي اولين بازيكن آسيايي شد 
ــت در ليگ قهرمانان اروپا براي بايرن مونيخ  كه توانس
بازي كند. درخشش او بيشتر با تيم ملي فوتبال ايران 
بود.  چنين عملكردي در رده ملي به فوتبال باشگاهي 
ــيب زد چون بارها محبور بود براي همراهي تيم  او آس
ــركت كند. دايي  ملي فوتبال ايران اردوهاي ملي را ش

عالقه زيادي براي بازي كردن داشت. علي فوتباليست 
بهتري از رونالدو نبود و طبق گفته اوتمار هيتزفلد حتي 
فوتباليست بهتري از الكساندر زيلكر نيز نبود.  همانطور 
كه رشته تحصيلي او مي گويد، دايي مهاجمي خشك 
و باثبات بود. شايد هيچ كدام از گل هاي او در تيم ملي 
سوپر گل نباشد ولي شوت هاي محكم او و تالش او براي 
قرار گرفتن در خط حمله ايران ستودني بود. او در زمان 
ــت و بدون تكنيك بود ولي چارچوب  بازي كمي زمخ
شناس و دقيق بود و توپ را به تور دروازه مي رساند.  زدن 
9 گل در 1۷ بازي در انتخابي جام جهاني 9۸ ايران را به 
جام جهاني فرانسه رساند تا اين تيم در ديداري تاريخي 
ــود. او توانست در تمام اين  موفق به شكست امريكا ش
سال ها در خط حمله ايران به عنوان مهاجمي قدرتمند 
ــكاش  وظيفه گلزني را انجام دهد و ابتدا به ركورد پوش
برسد سپس بتواند در صدر برترين گلزنان قرار گيرد. در 
بازي برابر كاستاريكا بود كه او توانست آخرين گل ملي 
خود را براي تيم ملي ايران به ثمر برساند. در نهايت بعد 
از جام جهاني ۲00۶ آلمان بود كه اين بازيكن تصميم 
ــت و از بازي هاي ملي خداحافظي  به خداحافظي گرف
كرد تا ركوردي از او به جاي بماند كه سال ها استانداري 
براي درخشش بازيكنان در رده ملي فوتبال جهان باشد.

ورزشي
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