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رييس��ان 3 كميته مجلس نمايندگان امريكا روز 
پنج ش��نبه در نامه اي به وزير خارجه اين كش��ور 
درباره سوءاستفاده از طبقه بندي و سياسي كردن 

اطالعات پيرامون ايران ابراز نگراني شديد كردند.
به گزارش ايرنا، در اين نامه كه در تارنماي رسمي 
مجلس نماين��دگان امريكا منتش��ر ش��د، »آدام 
ش��يف«، »اليوت انگل« و »آدام اسميت« رييسان 
كميته هاي اطالعات، امور خارجه و نيروهاي مسلح 
درباره گزارش اخير وزارت خارج��ه امريكا درباره 
ايران ابراز نگراني ش��دند كردن��د. رهبران مجلس 
نمايندگان امريكا در اين نامه گفتند عميقا نگرانند 
كه اين گزارش حاصل انتصاب هاي سياسي بدون 
توجه ب��ه اطالعات يا تحريف معن��اي اطالعات به 
منظور زمينه سازي براي اقدام نظامي باشد. در اين 
نامه همچنين آمده اس��ت كه گزارش هاي منتشر 
ش��ده كه حاكي اس��ت تالش هايي براي سياسي 
كردن ارزيابي هاي معمول پيرامون ايران، منجر به 
اختالف نظرهاي شديدي در وزارت خارجه امريكا 
و ميان اين وزارتخانه و ديگر نهادهاي اين كش��ور 
شده است. اعضاي كنگره امريكا همچنين با بيان 
اينكه گزارش سال 2019 وزارت خارجه اين كشور 
80 درصد خالصه تر از گزارش هاي مشابه سال هاي 
پيشين بوده، نسبت به تالش وزارت خارجه براي 
پنهان ك��ردن اطالع��ات از اين نه��اد قانونگذاري 
اعتراض كردند. وزارت خارج��ه امريكا در گزارش 
ساليانه خود پيرامون پايبندي كشورها به كنترل 
تسليحات و عدم اشاعه كه در 26 فروردين ماه در 
12 صفحه منتشر كرد، با حذف برخي كشورها به 
شكلي غيرمتناسب بر ايران تمركز كرده بود. اين در 
حالي است كه به گفته رييسان سه كميته مجلس 
نمايندگان امريكا، گزارش هاي مشابه در سال هاي 
2017 و 2018 بالغ بر 45 و 54 صفحه بوده است. 
اين اعضاي مجلس نماين��دگان همچنين تاكيد 
كردند كه گ��زارش امس��ال وزارت خارجه امريكا 
بيشتر ش��امل گمانه ها و نظرات ش��خصي بوده و 
شائبه سياس��ي كاري در ارايه اطالعات به كنگره 
را تقويت مي كند. 3  كميته مجلس نمايندگان با 
بيان اينكه اين گزارش از واقعيات چشم پوش��ي و 
اطالعات غير واقعي ارايه كرده، ت��ا دوم خرداد ماه 
ب��ه وزارت خارجه امريكا فرص��ت دادند تا توضيح 
مفصلي درباره چگونگي تهيه اين گزارش و افراد و 
نهادهاي دخيل در توليد آن ارايه كند. خبرگزاري 
رويت��رز فروردين ماه گ��زارش كرد ك��ه اختالف 
ميان دولت دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا 
با »گ��زارش انطب��اق و هماهنگ��ي بين المللي در 
خصوص كنترل تسليحات« تشديد يافت. براساس 
اين گزارش، وزارت خارجه امريكا روز سه شنبه 27 
فروردين نسخه اي غير طبقه بندي شده از گزارش 

س��اليانه به كنگره را منتشر و س��پس آن را حذف 
كرد كه اين موضع اختالفات تشديد شده را شدتي 
دوباره بخشيد. وزارت خارجه امريكا در اين گزارش 
به ادعاهاي س��ال گذشته رژيم صهيونيستي عليه 
برنامه ه��اي هس��ته اي جمهوري اس��المي ايران 
پرداخته و نوشته بود كه چنين تالش هايي از سوي 

ايران ممكن است نقض ان پي تي به شمار رود.
اين در حالي اس��ت ك��ه در اين گ��زارش ارزيابي 
نهادهاي اطالعاتي و هس��ته اي بين المللي درباره 
برنامه هس��ته اي اي��ران كه براس��اس 14 گزارش 
پيامي آژانس بين المللي ان��رژي اتمي با پايبندي 

كامل به برجام دنبال شده، هيچ جايي نداشت.
اي��ن موضوع در نام��ه رييس��ان 3 كميته مجلس 
نماين��دگان امري��كا ني��ز منعك��س ش��ده و اين 
نمايندگان انعكاس اين ارزيابي ها را وظيفه دولت 
ترامپ براس��اس »قانون نظارت بر توافق هسته اي 
ايران« مصوب كنگره دانس��ته اند ك��ه در گزارش 

مزبور نقض شده است.

   دولت ترامپ درباره ايران 
جلسه محرمانه اي با كنگره برگزار مي كند

در همين حال منابع آگاه در كنگ��ره امريكا اعالم 
كردند كه مقام��ات دولت دونال��د ترامپ در هفته 
پيش رو، جلس��ه اي محرمانه درباره اي��ران با تمام 
اعضاي مجلس سنا برگزار خواهند كرد. به گزارش 
روز جمعه خبرگزاري رويترز، برخي اعضاي كنگره 
اعالم كردند ك��ه مايك پمپئو وزير ام��ور خارجه، 
جينا هاس��پل رييس س��ازمان اطالعات مركزي، 
ج��وزف دانفورد رييس س��تاد مش��ترك ارتش و 
پاتريك شاناهان وزير دفاع موقت امريكا سه شنبه 
هفته آينده اين جلسه را برگزار خواهند كرد.  اين 
تصميم پس از درخواس��ت نمايندگان��ي از هر دو 
حزب امريكا اتخاذ شده است.  اعضاي كنگره امريكا 
هفته هاس��ت كه به علت عدم ارايه اطالعات كافي 
در مورد تنش با اي��ران به دول��ت ترامپ اعتراض 
كرده اند. برخي اعضاي مجلس نمايندگان امريكا 
نيز اعالم كردند كه اين هفته انتظار برگزاري يك 
جلس��ه با حضور پمپئو را دارند، ام��ا جزييات آن 
هنوز نهايي نش��ده اس��ت. اين در حالي است كه 
روس��اي 3 كميته مجلس نماين��دگان امريكا روز 
پنجش��نبه در نامه اي به وزير خارجه اين كش��ور 
درباره سوءاستفاده از طبقه بندي و سياسي كردن 
اطالعات پيرامون ايران ابراز نگراني ش��ديد كرده 
بودند.رهب��ران مجلس نماين��دگان امريكا در اين 
نامه گفتند عميقا نگرانند ك��ه اين گزارش حاصل 
انتصاب هاي سياس��ي بدون توجه ب��ه اطالعات يا 
تحريف معناي اطالعات به منظور زمينه س��ازي 

براي اقدام نظامي باشد.

وزير صنعت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي تهران مطرح كردنامه نمايندگان كنگره امريكا به پمپئو
رفع مشكالت صنايع در اولويتشائبه سياسي كاري نسبت به ايران وجود دارد منصور بيطرف|

سردبير|
در حالي كه چهارشنبه شب مايك پمپئو، وزير امور 
خارجه امريكا، مس��كو ر ا به مقصد واشنگتن ترك 
مي كرد، محمد جواد ظريف،  وزير امور خارجه ايران 
هم از دهلي نو به مقصد توكيو پرواز كرد. هر دو وزير 
امور خارجه يك پالن يا طرح را در دست داشتند، آن 
هم »ايران« است. پمپئو در تور يك هفته اي كه بين 
عراق، بريتانيا، بروكسل و روسيه، داشت – نقشه اي 
كه سي ان ان از اين تور روي صفحه تلويزيون ترسيم 
كرده بود، مس��ير رفت و برگشت هاي آن از اين همه 
تالش حيرت آور بود- س��عي در اقن��اع دولت ها در 
همراهي و همس��ويي با امريكا بود و ت��وري هم كه 
ظريف در اين مدت به راه انداخته تركمنستان، هند، 
توكيو و پكن،  س��عي در اقناع دولت ه��ا در همراهي 
نكردن با امريكا اس��ت. هر دو وزير يك ماموريت در 
دست دارند اما اينكه كدامشان موفق تر هستند ديگر 
به روند آتي و موضعگيري هاي دولت ها در برخورد با 

غيرمنتظره ها برمي گردد. 
گزارش هايي كه رس��انه ها از ديداره��ا و مصاحبه ها 
با اين دو وزير پخش مي كنند، نش��ان مي دهد كه تا 
به حال پمپئو در قانع كردن دولت ها آنچنان موفق 
نب��وده اس��ت. او از يك ط��رف در ديدار با روس��اي 
حكومت عراق آنها را همچنان در فهرست معافيت ها 
قرار مي ده��د و از ط��رف ديگر خواهان همس��ويي 
با امريكا اس��ت، نظ��ري كه دولت عراق به ش��دت با 
آن مخالفت كرد،. پمپئو در دي��دار با جرمي هانت، 
 وزير امور خارجه بريتانيا، هم نتوانس��ت آن كش��ور 
را با موضع امريكا همس��و كند و هان��ت همچنان از 
موضع برجامي با پمپئو س��خن گف��ت و در ديدار با 
همتايان اتحادي��ه اروپايي هم  فدري��كا موگريني، 
 مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، با بي اعتنايي 
با پمپئو برخورد كرد و خواس��تار تندروي نكردن در 
برخورد با ايران ش��د. در مرحله آخر ه��م كه ديدار 
پمپئو با پوتين بود،  پوتين اظهار كرده بود كه روسيه 
آتش نشان نيس��ت كه هر زمان از او بخواهيد آتش 
خاورميانه را خاموش كند،  جل��و برود. نقل قولي كه 
متاسفانه برخي رس��انه ها آن را عليه ايران برداشت 
كرده بودند اما به نظر مي آيد پاس��خ ب��ه امريكا بوده 
اس��ت. اينها نش��ان مي دهند كه پمپئو در تورهاي 
خود آنچنان موفق نبوده اس��ت لذا امريكا در مرحله 
بعد جنگ روان��ي ديگري را راه انداخ��ت و آن اعالم 
خروج كاركن��ان غير ض��روري از س��فارتخانه ها و 
كنس��ولگري هاي خود در عراق و چند كشور ديگر 
عربي بود. اعالمي كه باز متاسفانه برخي از رسانه ها 
در دام آن افتادن��د. اما پنهان قضيه ب��ه نظر مي آيد 
چيز ديگري اس��ت كه برخي ه��ا با تيزبين��ي آن را 
افش��ا كردند و آن كاهش هزينه هاي سفارتخانه ها و 
كنسولگري ها بوده است. چيزي كه از مدت ها قبل 
وزارت امور خارجه امريكا به دنبال آن بوده اس��ت و 

آن كشور اكنون از آن به مثابه يك جنگ رواني عليه 
ايران بهره برداري مي كند.

اما اگر روي خود را به ش��رق برگردانيم و س��فر وزير 
امور خارجه ايران را رصد كني��م  ماجرا را متفاوت تر 
مي بينيم. در حالي كه كشورهاي هند، ژاپن و چين 
از معافيت هاي امريكا خارج ش��ده اند و در عين حال 
رنج مي برند، به دنب��ال منطق��ه اي آرام و اقتصادي 
مرفه تر هس��تند. آنها در گفت وگوهاي خود با وزير 
امورخارجه اي��ران خواهان تن��ش زدايي در منطقه 
خاورميانه هستند. اين نگراني به وضوح در سخنان 
شينزو آبه، نخست وزير ژاپن ديده مي شود. هند هم 
آنچنان از برخورد منطقه اي امريكا خوشحال نيست 
و چين هم كه اكنون آتش تيز تعرفه ها و ممنوعيت 
بر س��ر كاالهاي آن كش��ور افتاده جن��دان از رفتار 
ترامپ راضي به نظر نمي رس��د. همه اينها مي تواند 
نشانه هايي از آن باشد كه رفتار ترامپ باعث شده كه 
امريكا در برخورد با دنيا زير س��وال برود، و اين خود 
يك شروع از كنار زدن رهبري امريكا از سردمداري 
جهان است. نگراني اي كه مي توان آن را به وضوح در 

نوشته هاي نخبگان امريكايي ديد. 
اما به كشور خودمان برگرديم. در حالي كه امريكا يكه 
و تنها از برجام خارج شده و جزو چند كشور ماجراجو 
مانند عربس��تان س��عودي و اس��راييل ب��ا او همراه 
نيس��تند، اين ر فتار يكجانبه گرايي ترامپ به شدت 
نگران كننده شده است. زيرا اكنون جهان در مقطعي 
حس��اس به س��ر مي برد. فارغ از قضاوت سياسي در 
مورد ايران، همراهي با ترامپ و دولتمردان جنگجوي 
وي، دنيا را به س��مت يك جنگ ن��ه فقط منطقه اي 
بلكه مي تواند جهاني هم بش��ود، هداي��ت مي كند. 
مگر جنگ جهاني اول چگون��ه رخ داد ؟ چند قطبي 
شدن دولت هاي آن موقع باعث شد كه ترور وليعهد 
اتريش موضعگيري هاي دولت ه��ا در مقابل هم قرار 
گيرد و جرق��ه جنگ جهان��ي اول را بزند. جنگي كه 
نتايجش فقط سقوط سه امپراتوري اتريش،  روسيه 
و عثماني نبود بلكه خلق كشورهاي جديد با مرزهاي 
تازه بود كه همچنان اتش درگيري هاي منطقه اي را 
دربرگرفته اس��ت. جنگ جهاني دوم هم با يكجانبه 
گراي��ي هيتل��ر و ناديده گرفت��ن تواف��ق و تعهدات 
بين الملل��ي – كاري ك��ه اكنون ترام��پ دارد انجام 
مي دهد - بروز پيدا كرد. در واقع جهان براساس اين 
تجربيات بود كه به دنبال تاسيس سازماني با اجماع 
بين المللي رو نه��اد تا در برابر يك��ه تازي هاي فردي 
بايستد و دنيا را به آتش نكشد.  اكنون در اين مقطع 
است كه جهان بايد خردورزي خود را نشان دهد. در 
حالي كه تمامي نهادهاي بين المللي و كش��ورهاي 
جهان از تعه��د ايران ب��ه برجام س��خن مي گويند، 
چگونه اج��ازه مي دهند يك كش��ور با داش��تن ابزار 
قدرت نظامي يا اقتصادي بخواه��د يكه تازي كند و 
دنيا را به آشوب بكشاند؟ اين همان مقطعي است كه 

دولت هاي جهان بايد در كنار هم بايستند .

عصر خردورزي دولت ها 
سرمقاله

پنجاه و يكمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان 
تهران برگزار ش��د و ط��ي آن به بررس��ي مهم ترين 
مش��كالت توسعه اي اس��تان پرداخته ش��د. متولي 
توليد كش��ور ني��ز در جم��ع مديران ش��هرك هاي 
صنعتي پس از س��مع مش��كالت و نيازهاي فعاالن 
صنعت، از اولويت ه��اي وزارت صنعت در جهت رفع 
اين مش��كالت خب��ر داد. طبق گفته وزي��ر؛ »حفظ 
وضعيت توليد و اش��تغال موجود« اولويت نخست و 
»فعال كردن ظرفيت هاي خالي واحدهاي توليدي« 
در اولويت دوم برنامه هاي راهب��ردي وزارت صنعت 
در س��ال 98 قرار دارد. از آنسو، مهم ترين مشكالتي 
كه مديران صنعتي خواستار رفع آن بودند، »تامين 
زيرساختها از جمله آب و برق« و »موضوع ماليات بر 

ارزش افزوده« بود.
وزير صنعت، معدن و تج��ارت گفت: حفظ وضعيت 
توليد و اشتغال موجود اولويت اول سال جاري است 
و فعال كردن ظرفيت ه��اي خالي واحدهاي توليدي 
و توس��عه واحدهاي توليدي كه امكان و پتانس��يل 
توسعه را دارند، اولويت هاي بعدي هستند. به گزارش 
ش��اتا، رضا رحماني در پنجاه و يكمين جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتي اس��تان تهران با بي��ان اين مطلب، 
افزود: موضوع تعميق س��اخت داخل كه مورد تاكيد 
مقام معظم رهبري است را با جديت دنبال مي كنيم 
و هر كاالي��ي كه در داخل امكان س��اخت دارد نبايد 
وارد كش��ور ش��ود. او با بيان اينكه در راستاي حفظ 
وضعيت موج��ود، نبايد واحده��اي توليدي تعطيل 
شوند، تصريح كرد: حتي واحدهايي كه داراي بدهي 
به بانك ها هستند، نبايد تعطيل ش��وند. رحماني با 
اش��اره به برخي مشكالت و مس��ائل مطرح شده در 
اين جلسه، بيان كرد: كمبود برق واحدهاي صنعتي، 
تامين س��رمايه در گردش و نقدينگ��ي و ماليات بر 
ارزش افزوده مسائل مهمي است كه مطرح شد و بايد 

سريعا در دستور كار قرار بگيرند.
او با يادآوري اينكه در سال گذش��ته واردات 1339 
قلم كاال ممنوع اعالم ش��د، گفت: س��ال گذشته به 
صورت ميانگين 22 درصد كاهش واردات داش��تيم 
و فروردين ماه س��ال جاري نيز شخصا 149 قلم كاال 
را به ليس��ت اقالم داراي ممنوعي��ت وارداتي اضافه 
كردم. وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت در خصوص 
بافت هاي صنعتي غيرمجاز گفت: س��ازمان صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي ايران و به خصوص 
ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي تهران در اين راستا 

پيگيري هاي خوبي داشتند. 
رحماني با اش��اره به اينكه پاكدش��ت در حوزه گل و 
گياه ظرفيت هاي خوبي دارد، تصريح كرد: س��ازمان 
توس��عه تجارت در اين زمينه بايد كمك كند و البته 
در حوزه بسته بندي جاي كار بسياري داريم. او با بيان 
اينكه در برخي حوزه ها مانند پوشاك و لوازم خانگي 
برنامه هايي براي خودكفايي و تعميق ساخت داخل 

داريم، گفت: شهرك صنعتي پوشاك ظرفيت خوبي 
اس��ت و بايد از هر اي��ده و طرحي در حوزه پوش��اك 

حمايت كنيم.

    نياز به نقدينگي
 براي تكميل پروژه هاي صنعتي

از ديگرس��و، رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان تهران گفت: 260 پروژه با پيش��رفت فيزيكي 
باالي 60 درصد در استان تهران داريم كه براي تكميل 
آنها حدود 3 ه��زار و 200 ميليارد توم��ان اعتبار الزم 
است. يداهلل صادقي با بيان اين مطلب، افزود: 9 پروژه از 
اين 260 پروژه را براي تامين اعتبار به ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي استان تهران معرفي كرديم. او در ادامه 
تصريح كرد: يكي از اين پروژه هاي معرفي شده در حوزه 
صنايع غذايي و توليد شيريني فعاليت دارد و به تنهايي 
براي يك هزار و 500 نفر اش��تغال زايي داش��ته است. 
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
همچنين بيان كرد: ح��دود 6.8 درصد از تس��هيالت 
تبص��ره 18 را به ما اختص��اص دادند ك��ه 11 ميليارد 
و يكص��د ميليون توم��ان آن براي تكمي��ل طرح هاي 
نيمه تمام و حدود 20 ميليارد تومان براي بازس��ازي و 
بهسازي بوده اس��ت. صادقي با اعالم اينكه يك هزار و 
898 جواز تاسيس صنعتي در استان تهران صادر شده 
اس��ت، اضافه كرد: يك هزار و 32 فق��ره از اين جوازها 
به مرحله ارايه طرح نرس��يدند و حدود 800 جواز نيز 
بين 2 تا 80 درصد پيش��رفت فيزيكي دارند.  در ادامه 
اين نشست، مديرعامل ش��ركت شهرك هاي صنعتي 
استان تهران گفت: در س��ال 1397 حدود 45 ميليارد 
تومان در حوزه زيرس��اخت هاي شهرك هاي صنعتي 
هزينه كرديم كه درسال جاري اين رقم بايد افزايش 5 
برابري يابد. صابر پرنيان افزود: در س��طح شهرك هاي 
صنعتي اس��تان تهران به يك هزار و 701 مگاوات برق 
نياز داريم ك��ه ح��دود 537 مگاوات آن تامين ش��ده 
اس��ت و تامين 134 مگاوات به صورت اضطراري الزم 
و ضروري اس��ت. او همچني��ن اصافه ك��رد: به حدود 
400 ميليارد تومان با برآورد سال گذشته براي تامين 
برق شهرك هاي صنعتي مس��تقر در استان تهران نياز 
داريم. مديرعامل ش��ركت شهرك هاي صنعتي استان 
تهران با اعالم اينكه به يك هزار و 676 ليتر بر ثانيه آب 
در شهرك هاي صنعتي تهران نيازمنديم، گفت: تامين 
300 ليتر بر ثانيه آن به صورت اصطراري و ضروري بايد 
در دستور كار قرار بگيرد. پرنيان به كلنگ زني شهرك 
صنعتي پوشاك در سال 1395 اشاره كرد و افزود: براي 
اين شهرك 4 هزار ميليارد تومان اعتبار توسط بخش 
خصوصي اختصاص داده شده است كه با رفع موانع اين 
شهرك تحرك جديدي در حوزه پوشاك ايجاد خواهد 
كرد. او همچنين ادامه داد: مطالعات ش��هرك صنعتي 
ict نيز توس��ط كنسرس��يومي متش��كل از »ايران«، 

»انگليس« و »تركيه« انجام شده است.

خبر گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

عصر خردورزي دولت ها 
در حالي كه چهارشنبه 
شب مايك پمپئو، وزير 
ام��ور خارج��ه امريكا، 
مس��كو ر ا ب��ه مقصد 
واشنگتن ترك مي كرد، 
محمد ج��واد ظريف، 
 وزير امور خارجه ايران 
هم از دهلي نو به مقصد 
توكيو پرواز كرد. هر دو وزير امور خارجه يك پالن 
يا طرح را در دست داشتند، آن هم »ايران« است. 
پمپئو در تور يك هفته اي كه بين عراق، بريتانيا، 
بروكسل و روسيه، داشت – نقشه اي كه سي ان ان 
از اين ت��ور روي صفحه تلويزيون ترس��يم كرده 
بود، مس��ير رفت و برگش��ت هاي آن از اين همه 
تالش حيرت آور بود- سعي در اقناع دولت ها در 
همراهي و همسويي با امريكا بود و توري هم كه 
ظريف در اين مدت به راه انداخته تركمنستان، 
هند، توكيو و پكن،  س��عي در اقن��اع دولت ها در 

همراهي نكردن با امريكا است. 

منصور  بيطرف

 صفحه 10  

دانش و فن

 آزمايش موفقيت آميز
 سپر دفاعي ايراني 

مرجان   محمدي |
از  اطالع��ات  فن��اوري  و  ارتباط��ات  وزي��ر 
موفقيت آمي��ز ب��ودن آزماي��ش س��پر دفاعي 
)فايروال( براي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي 
كه از س��وي دانش��مندان جوان ايران ساخته 
ش��ده، خبر داد. محمدجواد آذري جهرمي در 
پستي در صفحه اينس��تاگرام خود نوشت: »از 
حمله اس��تاكس نت حتمًا شنيدين! خبرخوب 

اينكه، امروز يك گزارش دريافت كردم. 

كالن

رانت 1000 هزار ميليارد توماني 
نوسان نرخ ارز

يك پژوهش��گر امور اقتصادي، با انتقاد از رويه 
اقتصادي موجود در كشور كه به نظر او موجب 
پرداخت هزينه هاي رانتخواران از جيب مردم 
مي شود، انگش��ت اتهام را به س��مت برخي از 
واردكنندگان، توليدكنندگان خاص، بانك ها و 
بدهكاران بانكي نش��انه رفت و گفت: اين افراد 
همگي از نوس��ان اخير قيمت ارز حدود 1000 
هزار ميليارد تومان س��ود جس��تند. در مقابل 
فرودستان، كارگران و توليدكنندگان بازندگان 
اين تحوالت هس��تند. از نظر اين كارش��ناس 
اقتصادي هنگام��ي كه دولت هاي ميانه س��ر 
كار هستند، شرايط س��خت تر مي شود چراكه 
بايد رانت دو طيف پرداخت ش��ود و تاكيد كرد 
هزينه اي كه امروز صرف معيشت اقشار ضعيف 
جامعه ش��ود، به زودي بايد براي سركوب آنها 
هزينه شود. موسسه دين و اقتصاد ميزبان اين 

سخنراني بود تا براي چندين هفته متوالي...
3

 ادامه رايزني هاي ديپلماتيك ظريف
 در هند، ژاپن و چين

بانك مركزي، آمار رسمي ميزان بازگشت ارز صادراتي را اعالم كرد

در جست وجوي 
منافع برجام

پايان يك جدال ارزي 

آخر

 بازتاب قهرماني سرخ ها 
AFC در سايت
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روي موج خبر

   ب�ا فس�اد در خصوصي س�ازي برخ�ورد 
شود؛تسنيم|

نمايندگان تشكل هاي دانشجويي در ديدار با رييس 
ق��وه قضاييه خواس��تار برخورد جدي با فس��اد در 
زمينه هاي مختلف از جمله حوزه خصوصي سازي 
شدند. دانشجويان از خصوصي سازي، برخورد جدي 
با فساد، رفتار نامناسب برخي از قضات، شفافيت، نقش 
زنان در قوه قضاييه و دادگاه ها، پيگيري پرونده هاي 
پديده، لواسانات و نگين غرب گفتند.  در اين جلسه 
رييس ق��وه قضاييه تاكيد كرد كه دس��تگاه قضا با 
اصلي ترين مطالبه دانشجويان كه مقابله با فساد در 

خصوصي سازي است برخورد قاطع خواهد كرد. 

   مجامع بين المللي مانع از تكرار جنايات در 
يمن شوند؛مهر|

س��خنگوي وزارت امورخارجه كش��ورمان ضمن 
محكوميت بمباران منازل مسكوني در صنعا از مجامع 
بين المللي و حقوق بش��ري خواس��ت مانع از تكرار 
جنايات در يمن شوند. سيد عباس موسوي جنايت 
جديد ائتالف س��عودي در بمباران منازل مسكوني 
در ش��هر صنعا پايتخت يمن را كه منجر به كشته و 
زخمي شدن ده ها نفر از كودكان و زنان شد، به شدت 
محكوم كرد.وي ضمن ابراز همدردي با بازماندگان 
قربانيان اين حمله هوايي در ماه مبارك رمضان افزود: 
از مجامع بين المللي و حقوق بشري مي خواهيم كه به 
مسووليت خود عمل كنند و از هر طريق ممكن مانع 

تكرار اين جنايات شوند.

   مذاكره با امريكا غلط و از حرف هاي شيطاني 
است؛ايسنا|

معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه امريكا جز به نابودي 
ما و اسالم ناب علوي راضي نيست، گفت: ما نمي توانيم 
با كسي كه مخالف اسالم و مسلمين است به مذاكره 
بنشينيم. محسني اژه اي در مراسم توديع و معارفه 
رييس كل دادگستري مازندران با بيان اينكه مذاكره 
با امريكا غلط و جزو حرف هاي شيطاني است، اظهار 
كرد: خناس ها در تالش هستند تا تصميم گيران را به 
تصميم غلط بكشانند. وي تصريح كرد: دو سال ما را 
معطل برجام و وابسته به خارج كردند تا از اين طريق 
مشكالت را حل كنند در حالي كه رهبر انقالب، عنوان 

كرده بودند كه نبايد به شيطان اعتماد كرد.

   دي�دار س�فير انگليس با س�فير اي�ران در 
عراق؛خبرآنالين|

س��فير انگليس در بغداد با حضور در محل سفارت 
ايران در عراق با ايرج مس��جدي سفير ايران در اين 
كشور همسايه ديدار و رايزني كرد. »جان ويلكس« 
عصر روز پنج شنبه با حضور در سفارت ايران در عراق 
با ايرج مسجدي ديدار و رايزني كرد. محور رايزني اين 
دو ديپلمات ارش��د ايراني و انگليسي بررسي روابط 

دو جانبه و آخرين تحوالت منطقه بود.

   اعالم فهرس�ت مش�اغل هم تراز با ماده ۲۹ 
قانون انتخابات؛پرتال وزارت كشور|

موسوي فهرستي از مشاغل هم تراز با عناوين مطرح 
در م��اده ۲۹ قانون انتخابات كه براي كانديداتوري 
در انتخابات مجلس، بايد استعفا كنند را اعالم كرد. 
سيد اسماعيل موسوي، با اشاره به صدور اطالعيه 
شماره يك س��تاد انتخابات كشور گفت: بر اساس 
تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس ش��وراي 
اس��المي كليه مقامات داراي عناوي��ن هم طراز با 
عناوين مذكور در بند هاي )ال��ف( و )ب( اين ماده 
نيز مش��مول حكم اين ماده هستند، لذا فهرستي 
از مشاغل كه به واسطه هم ترازي با مشاغل مصرح 
در قانون، براي كانديداتوري انتخابات مجلس نياز 
به استعفا دارند، براساس قانون و مستندات قانوني 

موجود، احصاء شده است.

با حكم فرمانده معظم كل قوا انجام شد
انتصاب جانشين و معاون 

هماهنگ كننده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي

حض��رت آيت اهلل خامنه اي فرمان��ده معظم كل قوا 
در احكام جداگانه اي س��ردار دريادار پاس��دار علي 
فدوي را به عنوان جانشين فرمانده كل سپاه و سردار 
سرتيپ بسيجي محمدرضا نقدي را به سمت معاون 
هماهنگ كننده س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي 
منصوب كردند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
مقام معظم رهبري، متن احكام فرمانده معظم كل قوا 

به اين شرح است:  بسم اهلل الرحمن الرحيم
سردار دريادار پاسدار علي فدوي

بنا به پيشنهاد فرمانده كل سپاه و نظر به تجارب ارزنده 
و شايستگي، شما را به سمِت جانشين فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي منصوب مي كنم. ايفاي 
نقش جهادي و انقالبي در ارتقاي سطح آمادگي هاي 
عملياتي و پيشرفت مقتدرانه ماموريت هاي سپاه با نظر 

فرمانده كل سپاه مورد انتظار است.
توفيقات شما را از خداوند متعال مسألت مي كنم.

سيد علي خامنه اي
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

بسم اهلل الرحمن الرحيم
سردار سرتيپ بسيجي محمدرضا نقدي

بنا به پيش��نهاد فرمانده كل س��پاه و نظر به تجارب 
ارزنده در سپاه و بسيج و شايستگي، شما را به سمت 
معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

منصوب مي كنم.
ارتقاي ظرفيتهاي كارشناسي و كارآمدي ستاد سپاه 
با بهره گي��ري از توانمنديها و قابليت هاي نخبگي و 
جهادي سپاه و بس��يج در نيل به پيشرفت و كسب 
آمادگيهاي همه جانبه در پاسداري از انقالب اسالمي 
و حفظ دستاوردهاي آن در تعاملي سازنده و هم افزا با 
ستادكل و ساير سازمان هاي نيروهاي مسلح با لحاظ 
تدابير فرمانده كل سپاه مورد انتظار است. توفيقات 

شما را از خداوند متعال مسألت مي كنم.
سيد علي خامنه اي
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

ايران۲

ادامه رايزني هاي ديپلماتيك ظريف در هند، ژاپن و چين

در جست وجوي منافع برجام
گروه ايران|

همزم��ان با اعالم ضرب االجل ايران ب��ه اروپا براي تحقق 
منافع جمهوري اسالمي از برجام، وزير امور خارجه ايران 
در جريان سفر به كشورهاي مختلف تالش مي كند تا از يك 
طرف ديدگاه هاي ايران براي رويارويي با حاشيه سازي هاي 
اياالت متحده را به طرف هاي تاثيرگذار منتقل كند و از سوي 
ديگر راه هاي توسعه مناسبات اقتصادي با كشورهاي هدف 
را مورد بررسي قرار دهد. مناسبات اقتصادي كه مدت هاست 
ترامپ و تيم همراهانش در كاخ سفيد تالش دامنه داري 
را براي محدود ساختن آنها آغاز كرده اند و ايران از طريق 
ديپلماسي فعال تالش مي كند تا سطح مراودات اقتصادي 

و تجاري خود را با جهان پيراموني ارتقا دهد. 
 بر اساس اين دس��تور كار مشخص است كه محمدجواد 
ظريف در روزهاي پاياني هفته، چمدان سفرش را بست و 
ابتدا راهي دهلي نو در هند شد، سپس به توكيوي ژاپن سفر 

كرد و در نهايت روز گذشته به پكن پايتخت چين رسيد. 
هرچند اخبار روشني از محتواي جلسات برگزار شده در اين 
كشورها به بيرون درز نكرده اما تحليلگران معتقدند مساله 
فروش نفت و تداوم مناسبات بانكي ايران دو محور اصلي 
موضوعاتي است كه ظريف در جريان سفر به اين سه كشور 

به عنوان مهم ترين مشتريان نفت ايران دنبال مي كند. 
وزيرامور خارجه كش��ورمان ديروز پس از ورود به پكن در 
گفت وگو با رس��انه ها به تش��ريح اهداف خود از اين سفر 
پرداخت و گفت: چين يكي از مهم ترين شركاي جمهوري 
اسالمي است و هم شريك سياسي ما و هم شريك بسيار 
نزديك اقتصادي ما و هم از اعضاي باقي مانده در برجام است. 
مهم است كه در اين مرحله جديد مشورت هاي نزديكي با 
طرف چيني، به ويژه در خصوص تحوالت اخير و تصميم 
جمهوري اسالمي ايران در مورد اجراي حقوقش در برجام 
طبق بند ۳۶ داشته باشيم. وي افزود: همين طور در مورد 
روابط دو جانبه و مسائل بسيار خطرناكي كه در منطقه ما 
امروز در جريان است گفت وگو كنيم، به هر حال فرصت 
خوبي بود كه بعد از سفر به ژاپن توقفي در چين داشته باشم 

و بتوانم با دوستان چيني گفت وگو كنم.
ظريف در پاسخ به سوالي درباره اينكه براي نجات برجام به 
سه كشور ديگر سفر كرديد، نتيجه مذاكرات تان چيست؟ 

گفت: بيشتر مذاكرات ما براي اعالم شرايط و مشورت بود 
و نجات برجام وظيفه جامعه بين المللي است و اگر جامعه 
بين المللي احساس مي كند كه برجام يك دستاورد مهم 
است، بايد همانند ايران اقدام عملي براي حفظ برجام كند 
و تاكنون جامعه بين المللي بيشتر اظهارنظر و صدور بيانيه 

داشته تا اينكه اقدام عملي داشته باشد.
وزير امور خارجه كش��ورمان در پايان افزود: اقدام عملي 
كامال مشخص است و بايد وضعيت روابط اقتصادي ايران 
عادي س��ازي شود و اين اقدامي است كه برجام صريحا به 
آن اشاره دارد و قطعنامه شوراي امنيت و قطعنامه ۲۲۳۱ 
به همين موضوع اش��اره دارد؛ لذا الزم اس��ت اگر جامعه 

بين المللي و ساير كشورهاي عضو برجام و دوستان ما در 
برجام مثل چين و روسيه تمايل دارند كه اين دستاورد حفظ 
شود با اقدامات عملي باعث شوند كه مردم ايران از منافع 

برجام بهره مند شوند.

     ديدار »ظريف« با وزير امور خارجه چين
بالفاصله پس از گفت وگو با رسانه ها محمد جواد ظريف با 
همتاي چيني خود ديدار و رايزني كرد.ديدارهايي كه پشت 
درهاي بسته و به صورت خصوصي برگزار شد و محتواي 

قابل ذكري از جلسات به بيرون درز نكرد. 
 ظري��ف و »وانگ يي« در اين دي��دار در خصوص برجام و 

آخرين تحوالت مربوط به آن، تحوالت اخير در منطقه و 
روابط دوجانبه رايزني و گفت وگو كردند. وزير امور خارجه 
كشورمان، در ديدار با » وانگ يي«وزير امور خارچه چين 
اظهار كرد: چين بزرگ ترين شريك تجاري ايران است و 
چشم انداز روشني از توسعه مناسبات پيش روي دو كشور 
قرار دارد. ظري��ف در اين ديدار بر حفظ چند جانبه گرايي 

تاكيد كرد.

     حفظ برجام با مساعدت همه طرف ها
قب��ل از ديدار با مقامات چيني، محمدجواد ظريف كه به 
دعوت همتاي ژاپني خود - تارو كونو - به توكيو سفر كرده 

بود صبح پنج ش��نبه به وقت ژاپن با وي ديدار و گفت وگو 
كرد. بعد از اين دي��دار محمد جواد ظريف، راهي ديدار با 
نخست وزير ژاپن شد و تاكيد كرد كه تنها راه حفظ برجام، 
اجراي اين توافق بين المللي توس��ط همه طرف هاي آن 
است. سيد عباس موسوي سخنگوي وزارت خارجه كه در 
جريان سفر ظريف به ژاپن او را همراهي مي كند با انتشار 
عكسي از ديدار وزير امور خارجه كشورمان با نخست وزير 
ژاپن در صفح��ه توييتر خود نوش��ت:  »دكتر ظريف در 
توكيو: نمي شود يك توافق »چندجانبه« را »يك جانبه« 
اجرا كرد. تنه��ا راه حفظ برجام اجراي آن توس��ط همه 

طرف هاي آن است.«
وزير امور خارجه كشورمان در روز پنچ شنبه در سفر به ژاپن 
گفت وگويي صريح و مش��ترك با سه رسانه مطرح ژاپني 
)ان اچ كي / كيودو / تي ب��ي اس( انجام داد. ظريف در اين 
گفت وگوها تاكيد كرد: تيم »B« با اقدامات جنگ طلبانه، 
دست به خودكشي ]سياس��ي[ خواهد زد. ظريف در اين 
مصاحبه در خصوص آخرين تح��والت برجام و اقدامات 

عملي ايران، انتظار از جامعه جهاني و ... سخن گفت.
اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان در بخشي از اين مصاحبه 
گفت: تيم »B« با اقدامات جنگ طلبانه، دست به خودكشي 
]سياسي[ خواهد زد. وي همچنين گفت: آيا جهان متمدن، 
قلدري رژيم امريكا عليه كساني كه قانون را رعايت مي كنند 

و قطعنامه شوراي امنيت را اجرا مي كنند، مي پذيرد؟!
همچنين در ديدار ظريف و وزير خارجه ژاپن طرفين با اشاره 
به روابط تاريخي ايران و ژاپن بر لزوم توس��عه و تعميق آن 
و تداوم رايزني هاي سياسي ميان مقامات دو كشور تاكيد 
كردند. آخرين تحوالت برج��ام و اقدام قانوني جمهوري 
اسالمي ايران براي مقابله با بد عهدي و قانون شكني دولت 
امريكا و عدم اقدام قابل قبول اروپايي ها در اجراي برجام از 
محورهاي اصلي گفت وگوهاي دو وزير بود كه طي آن وزير 
امور خارجه كشورمان مواضع اصولي جمهوري اسالمي 
ايران را در اين زمينه به تفصيل تشريح كرد. بررسي ابعاد 
مختلف روابط دو جانبه و مهم ترين مس��ائل منطقه اي و 
بين المللي از ديگر محورهاي گفت وگوي دو وزير خارجه 
بود. ظريف و تارو كونو دور دوم گفت وگوهاي خود را به طور 

خصوصي برگزار كردند.

رييس جمهوري در ديدار صميمي با وكال و حقوقدانان خواستار شد

مقابله با مشكالت جنگ اقتصادي امريكا عليه ملت 
رييس جمهور با بيان اينكه بهره گيري از نظر قضات، وكال 
و اساتيد حقوقي و همچنين حضور يكي از اساتيد حقوقي 
دانشكده حقوق براي دفاع از ملت در مجامع بين المللي، مايه 
فخر و مباهات دولت است، تأكيد كرد: بايد از اين توانمندي 
و نظرات ارزشمند حقوقدانان در مجامع بين المللي حقوقي 

بيشتر استفاده كرد. 
به گزارش پاد، روحاني در ديدار صميمي با وكال و حقوقدانان 
با تأكيد بر اينكه فه��م و دانش حقوقي،  قدرت براي ملت و 
كشور و براي احقاق حقوق ايرانيان در داخل و خارج است، 
گفت: روزهاي سخت و مشكالت جنگ اقتصادي امريكا 
عليه ملت شروع شده است و بايد از قدرت حقوقدانان در اين 
زمينه استفاده كرد كه كار امريكا جنايت عليه بشريت است 
و مشكالت براي زندگي، غذا و داروي مردم ايجاد كرده است 
و اين جنگ نه عليه دولت جمهوري اسالمي ايران بلكه عليه 
ملت ايران است. رييس دولت دوازدهم در بخش ديگري از 
سخنان خود با تأكيد بر اينكه بزرگ ترين قدرت در كشور كه 
مي تواند از نظام دفاع و حراست و همچنين حكومت و دولت 
را ياري كند، مردم ايران هستند، گفت: اين مردم در صورتي 
در كنار نظام خواهند بود كه باور كنند همه به قانون احترام 
مي گذارند و بايد قانوني تدوين شود كه مردم باور كنند آن 

قانون به نفع كشور، جامعه و مردم است.

رييس جمهور با اش��اره به اينكه تهيه و تصويب يك قانون 
از مجلس ش��روع مي شود و بايد اين قانون شفاف، محكم، 
حساب شده، منطقي، برمبناي تحقيقات و در نظر گرفتن 
همه جوانب و پيامدها باشد، گفت: اين قانون نبايد به گونه اي 
باشد كه تفسيرهاي گوناگون و سليقه اي از آن به وجود ايد و 

مردم نيز بايد آن قانون را عادالنه بدانند.
روحاني با بي��ان اينكه كتاب و س��نت از مهم ترين منابع 
قانونگذاري در كشور هستند، اما در عناوين ديگر قانوني از 
فقه، عرف و منابع اقتصادي نيز استفاده مي شود، ادامه داد: اگر 
وجدان عمومي همه قوانين را باور نكند و حق نداند يا اينكه 
بر مبناي عدالت و منافع عمومي تدوين نشده باشد، اجراي 

قانون با مشكالتي روبرو مي شود.
رييس جمهور تصريح كرد: هر چقدر باور مردم به قضات و 
وكال و قانون افزايش يابد، آرامش مردم بيشتر مي شود و مردم 
آمادگي دارند براي كشور، منافع و امنيت ملي فداكاري كنند 
اما اگر در ايمان و باور مردم خدشه اي وارد شد كار سخت و 
مشكل مي شود. روحاني با بيان اينكه اساتيد بزرگ حقوقي 
بار مسووليت سنگين تربيت قاضي و وكيل را بر دوش دارند، 
گفت: بسيار مهم است كه از ساعات كالس درس حقوقي 
چگونه استفاده مي كنيم و مهارت هاي الزم را به مشاوران 

حقوقي، وكال و قضات ارايه دهيم.

رييس جمهور با اشاره به اينكه در كالس هاي دانشگاه هاي 
ايران كت��اب، قان��ون و مق��ررات ارايه مي ش��ود و بعد از 
فارغ التحصيلي دانشجويان، دانش حقوقي قابل مالحظه اي 
را دارن��د، گفت: اما هنگام ورود به صحن��ه دفاع و رقابت با 
مشكالت بسياري مواجه مي شوند چرا كه در كالس هاي 
دانش��گاهي رأي قاضي و اليحه وكيل در اختيار دانشجو 
نيست. رييس جمهور با تأكيد بر اينكه اليحه شفافيت از 
افتخارات دولت دوازدهم است، گفت: اميدواريم فضايي را در 
قانون به وجود آوريم كه همه سازمان ها و ارگان هاي دولتي 
و همچنين بخش هاي مختلف دستگاه هاي قضاييه و مقننه 
كارهاي انجام شده را به صورت شفاف در اختيار مردم قرار 

دهند تا عالقه مندان هم ببينند و قضاوت كنند.
رييس جمهور تأكيد كرد: بسيار مهم است كه بتوانيم آراء، 
افكار و قانون را براي مردم ش��فاف كنيم تا مردم دقيق تر و 
صحيح تر راجع به خود، جامعه و كشور و مسووالن قضاوت 

عادالنه كنند.
روحاني تأكيد ك��رد: حكومت جمهوري اس��المي ايران 
حكومت قانون است و هر چه به قانون نزديك تر شويم به 
مشروعيت نزديك تر خواهيم شد و هر چه از قانون فاصله 

بگيريم از مشروعيت نظام و قانون فاصله گرفته ايم.
لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور نيز در ابتداي اين 

نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقي رياست جمهوري 
و تهيه لوايح مختلف از جمله اليحه ش��فافيت، مديريت 
تعارض منافع و مسووليت موسسات عمومي تأكيد كرد: اداره 
بهتر جامعه تنها وظيفه و متوجه دولت نيست بلكه آحاد ملت 
به ويژه جامعه حقوقي در بهبود شرايط و پيشرفت كشور 

نقش حائز اهميتي دارند.
معاون حقوقي رييس جمهور با اشاره به آمادگي اين معاونت 
و جامعه حقوقي كشور براي حق مشكالت و معضالت جامعه 
در بخش هاي مختلف، تصريح كرد: وكال و اساتيد حقوقي 
نقش ويژه اي در كمك ب��ه دولت در طرح دعاوي حقوقي 

در مجامع بين المللي حقوقي با توجه به اعمال تحريم هاي 
ظالمانه امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران برعهده داشته و 

از هيچ كمكي در اين راستا دريغ نخواهند كرد.
جنيدي تالش براي پيش بيني و تعيين رديف بودجه براي 
وكالي تسخيري و معاضدتي، ساماندهي حق الوكاله ها و 
تالش براي تعيين روح ملي حقوق در تقويم كشور را از جمله 
فعاليت هاي معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري در دولت 
دوازدهم عنوان كرد و افزود: در تالش هستيم تا كانون هاي 
وكال و دانشگاه ها بطور گس��ترده در زمينه اجراي منشور 

حقوق شهروندي مشاركت داشته و به كار گرفته شوند.

 ايران در حوزه اقتصادي
قدم هاي استثنايي برداشته است
خطي��ب نماز جمع��ه اين 
هفته تهران گف��ت: انصافًا 
جمهوري اس��المي در اين 
چهار دهه در حوزه اقتصادي 
با تمام ضعف هايي كه داريم 
قدم هاي استثنايي برداشته 
است. با اينكه چهاردهه است 
كه تحريم هستيم، هشت سال در جنگ بوديم اما امروز 
زير ساخت هاي كشور به اندازه اي پيش رفته كه برخي 
از اين كشورهاي در حال توسعه از آن بهره مند نيستند. 
به گزارش ايسنا، حجت االسالم ابوترابي فرد در خطبه 
سياسي نماز جمعه اين هفته تهران اظهار كرد: حضرت 
يوسف )ع( انتخاب مي كنند كه مديريت اقتصادي كشور 
مصر را در دست بگيرند. چرا اين انتخاب را كردند؟ اين 
انتخاب به دليل اهميت اقتصاد در مديريت كشور است.

وي ادامه داد: اينكه مي بينيد نزديك به دو دهه است كه 
سكان دار انقالب اسالمي بر اهميت اقتصاد كشور با ادبيات 
و شعارهاي مختلف تاكيد دارند، به دليل جايگاه اقتصاد 
است. اگر اقتصاد كشوري اقتصاد قدرتمندي بود راه براي 
تحول امكان پذير مي شود. حضرت امير )ع( هم در نامه 
به مالك اشتر به اين موضع اشاره و بر جمع آوري ماليات 
بر اساس اقتصاد سالم تاكيد كردند. وي خاطرنشان كرد: 
زير ساخت هاي اقتصادي يك بخش است. شاخص هاي 
اقتصادي كالن يك بحث ديگر است؛ در اين حوزه مشكل 
داريم و بايد بطور جدي به آن بپردازيم. اقتصاد و مديريت 
آن محور شعار قرآن است. خطيب نمازجمعه تهران گفت: 
اينكه رهبر معظم مي فرمايند توليد يعني اين آيه قرآن؛ 
توليد بي درنگ، دانش بنيان، مبتني بر دانايي و اينكه 

سرمايه باالترين سود را داشته باشد.

 ترامپ با ادعاي مذاكره
به دنبال فريب افكار عمومي است
معاون سياسي دفتر عقيدتي 
سياسي فرماندهي معظم 
كل قوا گفت: ترامپ با ادعاي 
تمايل به مذاكره تالش دارد 
يك چهره اهل صلح و مذاكره 
از خ��ود نش��ان داده و افكار 
عمومي را فريب دهد. سردار 
رسول سنايي راد در گفت وگو با مهر، با اشاره به سخنان 
اخير رييس جمهور امريكا كه گفته بود منتظر تماس سران 
ايران هستم، اظهار داشت: به نظر مي آيد آقاي ترامپ با اين 
اقدامش هدف اصلي خود از فشار و تحريم هاي ظالمانه 
عليه ملت ايران و البته خروج از برجام را آشكار كرد. وي 
با اشاره به اخبار منتشرشده در يكي از رسانه هاي اياالت 
متحده امريكا در خصوص اينكه كاخ سفيد شماره تلفني 
را در اختيار س��وييس قرار داده تا به دول��ت ايران داده و 
دولت ايران بتواند با استفاده از آن با سران امريكا تماس 
بگيرد، اظهار داشت: اقدامات ترامپ به حدي ناشيانه است 
حتي تحليل گران بين المللي هم اذعان كرده اند، سفارت 
سوييس چنين شماره اي در اختيار ايران قرار نخواهد داد 
و ايراني ها هم هرگز به دنبال چنين شماره اي نخواهند 
بود. سردار سنايي راد گفت: اقدام سران امريكا در فشار و 
تحريم و از سوي ديگر سخن گفتن از مذاكره همانند آن 
است كه اسلحه به سمت يك نفر بگيريم و تقاضاي دوستي 
و مذاكره داشته باش��يم. او تصريح كرد: خروج ترامپ از 
برجام و ديگر پيمان هاي بين المللي بي اعتمادي به امريكا 
را بيش از پيش عيان كرد و مشخص ساخت هيچ تضميني 
وجود ندارد كسي كه قراردادهاي قبلي را زير پا گذاشته و 
سابقه مذاكره با كره شمالي نشان مي دهد ادعاي ترامپ 

پوچ و فرمايشي است.

 يارانه هاي پنهان
باعث ايجاد رانت شده است

يك عضو كميسيون برنامه 
و بودج��ه مجل��س گفت: 
آنچه امروز باعث نارضايتي 
مردم است كمبودها نيست 
بلكه بي عدالتي اس��ت كه 
در وضعي��ت كنون��ي قابل 
مش��اهده اس��ت. ش��هباز 
حس��ن پور بيگل��ري در گفت وگو با ايلنا، درب��اره لزوم 
سامان دادن به يارانه هاي پنهان گفت: مجلس به دنبال 
شفاف سازي است و مطالبه گري در بحث هزينه هاي 
پنهان را دنبال مي كند چرا كه يارانه هاي پنهان در كشور 
ما بعضا به ايجاد رانت تبديل شده است كه اين امر باعث 
مي شود بي ثباتي اقتصادي در كشور حكمفرما شود. وي 
عنوان كرد: عالوه بر اينكه عده اي بهره هاي زيادي از اين 
نوع شرايط نصيب شان مي شود اما در مقابل عده اي از 
مردم معيشت شان دچار اشكال شده و با سختي مواجه 
مي شوند، در نتيجه بهتر است هزينه ها به صورت شفاف 
بررسي شود و به صورت كامال روشن در اختيار افراد قرار 
بگيرد. نماينده مردم سيرجان تاكيد كرد: اميدوارم كه 
مجلس و دولت به راهكارهاي مناسبي براي تك نرخي 
كردن ارز دس��ت پيدا كنند تا جلوي رانت هاي ناشي از 
وضعيت فعلي ارز گرفته ش��ود. وي ادامه داد: كاالها با 
ارز ۴۲۰۰ تومان وارد مي ش��ود اما با نرخي تا چند برابر 
به دس��ت مصرف كننده مي رس��د. او در پاسخ به اين 
س��وال كه ارايه كاالبرگ چه تاثيري در سامان دادن به 
يارانه هاي پنهان دارد؟ گفت: يكي از مباحث مطرح شده 
ارايه كاالبرگ اس��ت كه به سبد معيشتي مردم كمك 
مي كند و به صورت ش��فاف و واضح مي تواند در اختيار 

افراد قرار بگيرد. 

محاسبات امريكا درباره ايران 
ساده لوحانه است

معاون وزير ام��ور خارجه 
روس��يه و مذاكره كنن��ده 
ارشد هسته اي اين كشور 
اعالم كرد كه ما نمي دانيم 
تش��ديد تنش ميان تهران 
و واشنگتن به كجا خواهد 
كشيد اما مي دانيم سياست 
فش��ار حداكثري واش��نگتن نتيجه بخش نيست و 
محاسبات واشنگتن در اين زمينه ساده لوحانه است. به 
گزارش برنا، سرگئي ريابكوف در مصاحبه با خبرگزاري 
دولتي تاس، در پاس��خ به اين پرسش كه آيا امريكا به 
دنبال درگيري با ايران است، اين مطلب را بيان كرد و 
افزود: براي ما معلوم نيست كه آيا واقعا واشنگتن اميدوار 
است كه سياست فشار حداكثري در نهايت منجر به آن 
شود كه ايران نه فقط براي مذاكرات بلكه براي پذيرش 
خواسته هاي اين كش��ور آماده باشد؛ من معتقدم كه 
اين محاسبه ساده لوحانه است. وي در واكنش به اين 
پرسش كه آيا ايران محور اصلي گفت وگوهاي مقامات 
روسيه و امريكا در سوچي بود نيز گفت: من با اين ديدگاه 
كه ايران موضوع اصلي در مذاكرات سوچي بود موافق 
نيستم اما اين موضوع مورد بحث قرار گرفت و بديهي 
است اين رويدادها نگراني ما را برانگيخته است.  مايك 
پمپئو وزير امور خارجه امريكا روز سه شنبه با والديمير 
پوتين رييس جمهور و سرگئي الوروف وزير امور خارجه 
روسيه در شهر بندري سوچي در ساحل درياي سياه 
ديدار و گفت وگو كرد.  ديپلمات بلند پايه روس اظهار 
داش��ت: ما همچنان پس از ديدار با پمپئو نمي توانيم 
تصور كنيم كه امريكا استراتژي سنجيده اي براي بهبود 

وضعيت داشته باشد.

اميدواريم اروپا به تعهدات خود 
در برجام عمل كند

 رييس كميته هسته اي 
 : ي��د مي گو مجل��س 
اميدواري��م كه اروپايي ها 
در مهل��ت دو ماهه ايران 
به تعهدات خود در برجام 
عمل كنن��د. درغير اين 
صورت اي��ران به اقدامات 
ديگ��ري كه وعده داده اس��ت، عم��ل خواهد كرد. 
مجتبي ذوالنوري ديروز در گفت وگو با ايرنا درباره 
مهل��ت ۶۰ روزه اي��ران به اروپايي ه��ا در خصوص 
برجام افزود: در برجام براي غني سازي و توليد آب 
سنگين محدوديت گذاشته نشده بود بلكه در آنجا 
گفته شده انباشت و نگهداري اين مواد سقف دارد. 
نماينده مردم قم در مجلس ده��م ادامه داد: براي 
اينكه ذخاير آب س��نگين و اورانيوم ايران انباشته 
نشود آن را مي فروخت كه االن جلوي فروش آن را 
گرفته اند و بايد راه فروش اين مواد را باز كنند. ذوالنور 
در عين حال گفت: مهم موعد دو ماه آتي است كه اگر 
شركاي برجام نظر جمهوري اسالمي را تامين نكنند 
ايران توقف محدوديت هاي خود در برجام را ادامه 
خواهد داد. اگر امروز اروپايي اقدامي نكنند اقدامات 
بعدي جمهوري اسالمي در حوزه سطح غني سازي 
و راكتور آب سنگين اراك اجرا خواهد شد. رييس 
كميته هسته اي مجلس شوراي اسالمي گفت: در 
حال حاضر طبق برجام تا ۳.۶7 درصد غني سازي 
مي كنيم ولي اگر طي اين دو ماه نظر ايران را تامين 
نكنند، ما اين سطح را افزايش مي دهيم و راكتور ۴۰ 
مگاواتي اراك را مجددا به حالت اول بر مي گردانيم و 

اين دو موضوع آنها را نگران مي كند.
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چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

يك منتقد اقتصادي با اشاره به نوسانات اخير ارز اظهار كرد

رانت 1000 هزار ميليارد توماني نوسان نرخ ارز
يك پژوهشگر امور اقتصادي، با انتقاد از رويه اقتصادي 
موجود در كشور كه به نظر او موجب پرداخت هزينه هاي 
رانتخواران از جيب مردم مي ش��ود، انگشت اتهام را به 
سمت برخي از واردكنندگان، توليدكنندگان خاص، 
بانك ها و بدهكاران بانكي نش��انه رف��ت و گفت: اين 
افراد همگي از نوس��انات اخير قيمت ارز حدود 1000 
هزار ميليارد تومان سود جستند. در مقابل فرودستان، 
كارگران و توليدكنندگان بازندگان اين تحوالت هستند. 
از نظر اين كارشناس اقتصادي هنگامي كه دولت هاي 
ميانه سر كار هستند، شرايط سخت تر مي شود چراكه 
بايد رانت دو طيف پرداخت شود و تاكيد كرد هزينه اي 
كه امروز صرف معيشت اقش��ار ضعيف جامعه شود، 
به زودي بايد براي س��ركوب آنها هزينه شود. موسسه 
دين و اقتصاد ميزبان اين سخنراني بود تا براي چندين 
هفته متوالي، جلس��ات روزهاي پنج شنبه آن تبديل 
به اعتراضات ش��ديد منتقدان ب��ه عملكرد اقتصادي 

كشور باشد.
به گزارش »تعادل«، حميد رضا قاس��مي، كارشناس 
ارزي، و يك��ي از پژوهش��گران اقتصادي كش��ور روز 
پنج شنبه در موسسه دين و اقتصاد با اشاره به سخنراني 
دو سال قبل خود كه پيش بيني تالطم هاي جدي را در 
اقتصاد ايران كرده بود، تاكيد كرد: ائتالف مسلط براي 
كنترل خشونت و اصطالحاً سير كردن خودي ها مجبور 
است به شوك درماني رو بياورد و آن را در يك سيكل 
چند ساله هر بار ادامه دهد. امروز متأسف هستم كه اين 
اتفاق افتاده و همچنان هم در حال تشديد شدن است 
و در نهايت كسي كه ضرر مي كند فرودستان هستند. 
اميدوارم اتفاقات بدتري به واسطه شوك درماني كه از 
اواخر سال 96 شروع شده و كماكان ادامه دارد، نيفتد. 
وي گفت: من فكر مي كنم در ايران  هم فهم اقتصادي 
به ش��كل وارداتي و براساس نوش��ته هايي وارد شده 
و اتفاقات��ي كه ناش��ي از تصميمات غلط اس��ت و در 
كشورهاي ديگر رخ داده، براي ما هم در حال رخ دادن 
اس��ت. البته آقاي اسميت و آقاي » س��ه«  از بزرگان 
اقتصاد هستند ولي آنها با توجه به شرايط و جامعه خاص 
خودشان نسخه ها را پيچيدند و ترجمه و پياده سازي آنها 
در جامعه اي كه به شدت نهادها و ساختارهاي متفاوتي 

با آن جوامع دارد، مي تواند راه انزوا را پيش ببرد.
اين پژوهشگر اقتصاد ايران افزود: در نامه اي كه فردريك 
ليست به رييس كانون س��ازمان صنايع فيالدلفيا در 
پانزده جوالي 1827 مي نويسد و مي گويد: »نظام آدم 
اسميت چنان مرجعيتي براي خود دست و پا كرده كه 
هر كسي با آن مخالفت مي كند يا حتي لغزش ناپذيري 
آن را مورد سوال قرار مي دهد از قبول برچسب بي عقلي 
بر خود استقبال مي كند. آقاي »سه« در سراسر نوشته 
به معترضين به كارش عنوان عوام، هرزه و... مي دهد و 
آقاي كوپر به سهم خود احتمااًل متوجه هست كه در اين 
كشور مناسب نيست به صورت پاريسي ها از عوام و توده 
و... حرف بزنند لذا كلمه جهالت را به منتقدين خود نثار 
مي كند.« مشابه اين را ما در ايران هم مي  بينيم درنتيجه 
توهين هايي كه صورت مي پذيرد هم وارداتي هستند و 

بايد كمتر از آن ناراحت شويم.

  تجارت آزاد براي ايران مهلك است
حميد رضا قاسمي ادامه داد: امروز مي توان از مسائلي 
سخن گفت كه شايد قباًل نمي شد آن را با قاطعيت گفت. 
از جمله آنها اين است كه براي غارت كشورها الزم نيست 
به آنها لشكركشي كنيم؛ اجازه دهيد هر كسي هر كاري 
مي خواهد انجام دهد، با حداكثر شدن مطلوبيت تك تك 
افراد جامعه به سمت مطلوبيت حداكثري خواهد رفت. 
اجازه دهيد دولت شبگرد و دخالت هاي آن در اقتصاد 
حداقلي باشد زيرا زماني كه دولت شبگرد شد طبيعتًا 
غارتگرها زمان بيش��تري را براي ج��والن و غارتگري 
خواهند داشت. بايد تجارت آزاد باشد، تجارت آزاد براي 
كشورهايي كه راه صنعتي شدن را نپيمودند مانند اين 
هس��ت كه بگوييم يك وزير جنگ توهم صلح جهاني 
را بپذيرد و بگويد ما نيازي به موشك و سالح نداريم و 

جامعه در صلح جهاني به سر مي برد. 
وي با طرح اين پرسش كه چگونه سير غارت به وسيله 
نوسانات نرخ ارز رخ مي دهد، پاسخ داد: غارتگري نرخ 
ارز با بسيج رسانه ها شروع مي شود. چيزي حدود هزار 
صفحه روزنامه از س��ال 86 تا 96 جم��ع آوري كردم 
كه در رس��انه هاي مربوط به ائتالف مس��لط به بحث 
نرخ ارز، يكسان س��ازي، به تبعاتي كه پايين بودن نرخ 
ارز براي جامعه مي پردازد عنوان مي ش��ود. رس��انه ها 
جوسازي را شروع مي كنند و طبيعتًا خام فروش ها با 
آنها همراهي مي كنند. بعد از آن در دستگاه حاكميتي 

سراغ مس��ووالن مي روند و با موج عظيم رسانه اي كه 
راه افتاده برخي از مس��ووالن را از سر جهالت و برخي 
از مسووالن را با وعده هاي گلس��تان شدن و برخي از 
مس��ووالن را با وعده شفافيت تطميع مي كنند تا آنها 
هم اين را بپذيرند. تصميم به افزايش شروع مي شود و 

جامعه به هم مي ريزد.
وي گفت: قرار بود يكسان سازي نرخ ارز صورت بگيرد 
اما مي بينيم كه چندين ن��رخ به وجود مي آيد. در اين 
زمينه دولت انفع��ال كامل نش��ان مي دهد كه باعث 
مي شود فصل برداش��ت رانت از راه برسد كه درنهايت 
اين رانت ها ميان عواملي كه از رسانه ها و نهادها بودند، 
خ��ام فروش ها و عناصري كه در بدن��ه قواي مجريه و 
مقننه فعاليت كردند، تقسيم  ش��ود. اما محصول اين 
رويه براي فرودستان از جايي شروع مي شود كه تورم 
افسار گسيخته و بي اعتمادي شديد در جامعه به وجود 
مي آيد. از اين تورم برداش��ت دوم رانت آغاز مي شود؛ 
صاحبان كسب و كارهايي كه آنچه را كه مي توانستند 
صادر يا تبديل كنند، از كشور خارج مي كنند و قيمت 
آنچه را كه نتوانستند در داخل براي مردم باال مي برند 
و مصرف را سخت تر مي كنند. در بعضي از جوامع اين 
قس��مت باعث فروپاشي مي ش��ود. دو راه وجود دارد؛ 
يكسري جوامع به سمت فروپاشي مي روند و يكسري 
جوامع كه ممكن اس��ت ايدئولوژي  هاي قوي داشته 
باشند يا دلبس��تگي هاي عميق وطن پرستانه در آنها 
وجود داشته باش��د تاب آوري خواهند داشت، اما اين 
تاب آوري فقط از جيب فرودس��تان است. فشار فقط 
بر قش��ر پايين جامعه هس��ت، ثبات برقرار مي شود و 
بعد از برقراري ثبات دوباره رسانه ها شروع مي كنند به 
جوسازي و اين سيكل باطل كه بيش از 25 سال است 

در كشور وجود داشته، ادامه مي يابد.

  دول�ت ب�ازي ارز را براي تس�ويه بدهي با 
بانك ها انجام داد

وي گفت: معمواًل هر نوس��ان ارزي، 6 سال بعد دوباره 
تكرار مي ش��ود و اين چرخه همين گونه ادامه خواهد 
يافت. نم��ودار نرخ رش��د و قيمت س��االنه دالر را در 
دولت هاي مختلف بايد بررسي كنيم. هر چه منسب هاي 
رانتي در دولت ها كمتر بوده جهش هاي ناگهاني نرخ ارز 
و بازي با نرخ ارز كمتر اتفاق افتاده است. در دولت آقاي 
احمدي نژاد سال 91 اين بازي اتفاق مي افتد. در دولت 
آقاي روحاني س��ال 97 اتف��اق مي افتد. اينكه جهش 
بيشتر هس��ت حدس بنده اين است كه تعداد افرادي 
كه دور سفره نشسته اند بيشتر است. پس بايد جهش 
بيشتري داشته باشيد تا بتوانيد همه را راضي نگه داريد. 
زماني كه هر كدام از دو س��ر طيف كه در كشور وجود 
دارد دولت را مي گيرند الزم است كه فقط آن بخش را 
به عنوان حامي خودتان نگه داريد ولي زماني كه حالت 
ميانه مي گيريد بايد هر دو بخش را راضي نگه داريد و 
براي راضي نگه داشتن هر دو بخش در يك نظام رانتي 

بايد رانت بيشتر توليد كنيد.
وي در ادامه با طرح اين سوال كه رانت خواران چه كساني 
هستند و چه چيزي را از چه كساني غارت كردند، گفت: 
صادركنندگان مواد خام و توليدكننده هايي كه هزينه 
قالب ريالي دارد ولي ف��روش دالري دارند با برآوردي، 
بيش از 200 هزار ميليارد تومان در آش��فته بازار اخير 
نفع برده اند. سود سال 96 و 97 را مقايسه كرديم و نرخ 
افزايش سود در بخش حقيقي معمواًل تا 474 درصد 
هم پيش رفته و اين س��ود كالني هست كه بنگاه هاي 
صنعتي اي كه غالبًا هزينه هاي ريالي و فروش دالري 
دارند به دس��ت آورده اند. مجموع س��ود نه ماه هفده 
بنگاه به نرخ اسمي 125 درصد و به نرخ حقيقي حدود 

77 درصد رشد داشته است.
وي رانت خوار بعدي را نظام بانكي فاسد و بدهكار دانست 
و گفت: برآورد مي شود بيش از 400 هزار ميليارد تومان 
از آشفته بازار ارز س��ود عايد بانك ها شده باشد. مورد 
بعدي بدهكاران بزرگ بانكي هس��تند كه بدهي هاي 
ريالي و دارايي هاي دالري دارند. تقريبًا بدهي هاي آنها 
به يك س��وم و يك چهارم تقليل پيدا كرده و بيش از 
200 هزار ميليارد تومان از اين بابت سود كسب كردند. 
صادركننده هايي كه ارز خود را به اقتصاد برنگرداندند 
حدود 100 هزار ميليارد تومان از اين بابت سود كسب 
كردند. س��وداگران، س��فته بازان، دالالن و نيروهاي 
قيمت گذار دلخواه نيز بيش از 100 هزار ميليارد تومان 

از اين بابت سود كسب كردند.
اين پژوهشگر اقتصادي تاكيد كرد: در اين ميان دولت 
مانند بچه پولداري هس��ت كه ب��ه او مي گويند از پدر 
خودت دزدي كن و بخشي را ما مي بريم و بخشي را به تو 

مي دهيم. دولت از بابت تسويه بدهي هاي بانكي به بانك 
مركزي چيزي حدود 400 هزار ميليارد تومان س��ود 

برده كه در كنار آنچه از دست داده واقعًا ناچيز است.
قاسمي خاطرنشان ساخت: من حس مي كنم چيزي 
كه دول��ت را قانع كرد تا بازي با نرخ ارز را ش��روع كند 
بحث بدهي هاي بانكي بود زي��را با اين كار مي توان به 
واسطه افزايش نرخ ارز بدهي ها را جبران كرد. متأسفانه 
بيشترين سهم غارت شده ها، سهم فرودستان است. اين 
سهم از طريق تورم كاالهاي نهايي و توليدي، تورم ناشي 
از قيمت گذاران دلخواه به آنها تحميل مي شود. قيمت 
گذاران دلخواه كس��اني هستند كه فعاليت شان هيچ 
ربطي به نرخ دالر ندارد. نرخ مسكن و اجاره نشيني در 
كوتاه مدت حداقل ربطي به نظر ارز ندارد ولي متأسفانه 

جهشي در نرخ ها در اين بخش رخ داد .
وي افزود: مورد بعدي كاهش نسبي دستمزدها است. 
حداقل دستمزدها و مزاياي قانوني در ايران از سال 87 تا 
پايان 97 با كاهش عظيم روبرو بوده است. كاهش سطح 
ارايه خدمات عمومي و آنچه عمومًا گروه هاي فرو دست 
را بايد نشانه بگيرد، از تبعات بعدي اين غارتگري است. 
در فصول مختل��ف هزينه اداره كش��ور اين كاهش را 
مشاهده مي كنيد. اين در حالي است كه سود خالص 

هفده شركت صنعتي و معدني جهش مي يابد. 

  منابع�ي كه ص�رف معيش�ت نش�وند، براي 
سركوب خرج مي شوند

قاس��مي ادامه داد: غارت ش��ده بعدي توليدكننده ها 
هستند كه با كمبود و افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي 
روبرو مي ش��وند. با ركود گس��ترده به خاطر تقاضاي 
موثري كه از جانب مردم به وجود آمده است، غارت شده 
بعدي وطن يا كش��ور است كه وظيفه به وجود آوردن 
حس اعتماد عمومي و پناهگاه بودن براي شهروندان 
را بر عهده دارد ولي شهروندي كه دارايي هايش ظرف 
اندك زماني يك س��وم ش��ده، دولت را پناهگاه خود 
نمي بينيد. اين بدان معناست كه كشور پناهگاه عمومي 
خودش را براي مردم از دست داده چيزي كه سرمايه 
عظيمي بود و نبود آن مي تواند لطمات جبران ناپذيري 

را به كشور وارد كند.
او با اش��اره به آمارهاي مختلف جرم و بزه در سال هاي 
بحراني اقتصاد، تاكيد كرد: روند رش��د س��رقت در دو 
دهه اخير را مشاهده  كنيد. در سال 91 كه شوك ارزي 
داشتيم مالحظه مي كنيد جهش به چه صورتي اتفاق 
افتاده است. حتمًا در سال 98 و 99 اين سير به شدت 

صعودي تر خواهد شد.
او خسارت بعدي كشور را در اين زمينه از دست دادن 
سرمايه هاي انساني دانست و گفت: نيرويي كه سرمايه 
كشور را براي او خرج كرديد تا بتواند در كشور خودتان 
خدماتي را ارايه كند، زماني كه پشتوانه اي نمي بينيد 
و همه مناس��بات را رانتي مي بيند، و مي بيند هيچ گاه 
نيازي به تحصيالت و تجربه وجود ندارد، با نرخ بااليي 
مهاجرت مي كند. سهم دانشجويان ايراني از تحصيالت 

تكميلي امريكا افزايش مي يابد.
وي موضوع بعدي را از دست دادن سرمايه هاي مادي 

دانس��ت و گفت: حجم عظيمي از سرمايه ها از كشور 
خارج  شد. دولتي كه از اعتماد مردم سوءاستفاده كند 
حتمًا تاوان آن را در جاي ديگر خواهد داد. حفظ اعتماد 
وظيفه دولت است. آنچه قرار است بعداً صرف سركوب 
مردم شود بهتر است امروز صرف معيشت آنها شود و 
يك پيش��گيري پيش از ابتالء به بيماري اتفاق بيفتد. 
معمواًل تا حدود 7 درصد GDP هر كشور در آشوب ها 
صرف س��ركوب فرودستان مي شود. بهتر است دولت 
قبل از اينكه به آنجا برس��د اين هزينه را در معيش��ت 

صرف كند.

   نظام انتخاباتي كشور نيازمند تغيير
اين كارشناس ارزي در ادامه به بحث درباره رابطه بين 
توليد و غارتگري پرداخت و گفت: هر چه ارزش افزوده 
بيش��تري در توليد اتفاق بيفتد سهم غارتگري كمتر 
خواهد بود و معمواًل غارتگرترين افراد كساني هستند 
كه سهم آنها در توليد ارزش افزوده كشور بسيار ناچيز 
يا صفر اس��ت. آيا در كشور شرايط جنگي وجود دارد؟ 
به نظرم شرايط جنگي هس��ت ولي نه مشابه جنگي 
كه هشت س��ال با عراق داش��تيم چرا كه در آن زمان 
سرمايه هاي كشور پشتيبان جنگ بودند. يادمان باشد 
در موصل چه اتفاقي افتاد و مردم خودشان به استقبال 
داعش و گروه هاي تروريستي رفتند. من فكر مي كنيم 
اگر امروز هم كشور درگير ناآرامي و جنگ شود، چنين 
شكلي دارد. ما با از بين بردن حس اعتماد عمومي كاري 
انجام مي دهيم كه مردم خودش��ان به سمت ميزباني 
گروه هاي خارجي و ش��به نظامي يا گروه هاي مشابه 

مي روند، چيزي كه وضعيت را سخت مي كند.
او با طرح اين س��وال كه اگر تصميم گيري درباره نرخ 
ارز را به مجلس بس��پاريم آيا مي تواند بازخورد خوبي 
داش��ته باشد، پاس��خ داد: دوران جنگ 8 ساله تجربه 
موفقي در اين زمينه بود؛ چنانكه تخصيص دالرهاي 
نفتي به مجلس سپرده شده و دست رانت جوها اندكي 
كوتاه شد. اما اگر امروز اين اتفاق رخ دهد برداشتم اين 
است محدوديت هايي كه در رسيدن به اين پست وجود 
دارد، باعث شده سطح نمايندگي ما خيلي كوتاه شود 
و نماينده ها غالبًا نماينده هاي اكثريت مردم نباشند. 
مي توان گفت آدم هاي كوتاه تري وارد مجلس كرديم. 
از اين رو ش��ايد خطرناك باشد كه تخصيص دالرها را 
به مجلس بسپاريم و فكر مي كنم در اين صورت رانت 
بيشتري توليد خواهد شد. به دليل دسترسي محدودي 
كه در نظام انتخاباتي به وجود آمده براي فرودستان و 
عامه مردم انتخاب بين بد و بدتر هست. چيزي كه به 
نظر مي رسد براي ائتالف مسلط انتخاب بين خوب و 
خوب تر هست. هر دوره انتخاب مي كنيم از ترس اينكه 
بدتر نشود بد را انتخاب مي كنيم در صورتي كه گزينه 

خوب را براي ائتالف مسلط انتخاب مي كنيم.
وي گفت: در شرايطي كه در انتخابات كشور وجود دارد، 
بايد بازنگري جديدي صورت گيرد و اجازه دهند همه 
طيف ها و گروه ها حضور داشته باشند و آنگاه شايد از دل 
انتخابات تصميمات به نسبت معقول تر و اقتصادي تري 

براي جامعه به وجود آيد.

   بقاي فرودستان در معرض تهديد
اين كارش��ناس اقتصادي در ادامه س��خنان خود به 
راهكارها پرداخت و گفت: اولين راهكار حاكميت قانون 
بر فرادستان اس��ت. اينكه هر كسي احساس كند هر 
تصميمي در كشور مي گيرد تبعاتي دارد و اگر تبعات 
آن سوء بود بايد مورد مواخذه قرار گيرد و جريمه شود. 
اين باعث مي شود تصميمات از دايره كارشناسي عبور 
كنند و س��خت تر گرفته ش��وند و اصطالحًا يك شبه 

تصميمات گرفته نشوند.
وي گفت: اكنون برخ��ي از مقاماتي كه در بخش هاي 
خصوصي يا ديگر بخش ها حضور دارند در مورد بازگشت 
ارز حاص��ل از ص��ادرات مي گويند قب��اًل زياده گويي 
مي كرديم تا جايزه صادراتي ببريم و آن آمار اش��تباه 
بوده و اكنون كم گويي مي كنند. تاوان زياده گويي ها و 
رانت هايي كه از جيب مردم تحت عنوان جايزه پرداخت 
شده را چگونه بايد پرداخت كنند؟ آيا نظام قضايي نبايد 
ورود كند؛ به دليل اينك��ه آن زمان دروغ مي گفتيد يا 
هم اكنون دروغ مي گوييد، هر دو فعل بد است اما براي 

يكي حداقل بايد جريمه شويد. 
قاسمي گفت: بقاي مناسبات سطح بقاء براي فرودستان 
جهت جلوگيري از آش��وب اهميت دارد. عرض كردم 
آنچه قرار است بعداً صرف سركوب مردم شود بهتر است 

اكنون صرف معيشت شود تا كار به آنجا نرسد.
او با اشاره به ضعف آگاهي در جامعه افزود: افزايش سطح 
اطالعات عمومي جامعه مدنظر است. متأسفانه جامعه 
ما با وجود اينكه دانشگاه زياد دارد و خروجي دانشگاه 
بسيار زياد هس��ت ولي جامعه دانايي نيست. معمواًل 
قضات، قانون گذاران، حقوقدانان مردم را حقير مي كنند 
و برخي از تصميمات آنها نش��ان مي دهد دغدغه ها را 
درست نمي فهمند يا در اولويت بندي دغدغه ها دچار 
مشكل هس��تند كه روز به روز شكاف بين حاكميت و 
ملت را بيش��تر مي كند. آموزش و پرورش در خدمت 
مناسبات رانتي هست كه باعث ش��ده دانايي جامعه 
كاهش پيدا كند تا سطح سواد جامعه در حدي باشد كه 
با هر شايعه اي سريع واكنش نشان دهند و داخل صف 
بايستند وقت خود و ديگران هدر دهند و در آخر متوجه 
مي شوند ش��ايعه اي بيش نبوده يا اتفاقات ديگري در 

حال رخ دادن است. 
اين پژوهشگر اقتصادي تأكيد كرد: نرخ ارز بايد بر مبناي 
مقتضيات توليد تعيين ش��ود، ب��ر مبناي مقتضيات 
رانتي و صادرات خام فروشي نباشد. گسترش خدمات 
عمومي دولت از منظر كمي و كيفي بايد در رأس امور 
قرار گيرد. لغو معافيت هاي مالياتي صادراتي؛ ممنوعيت 
صادرات منابع بين نسلي كه مي تواند پتروشيمي ها و 
صادرات محصوالت نفت��ي و فرآورده هاي نفت و گاز 
را شامل ش��ود. ممنوعيت صادرات كاالهاي ضروري 
و برخورد قاطع با قاچاقچيان اهمي��ت دارد. برقراري 
ماليات بر صادرات به نسبت ارزبري و استفاده از يارانه 
و برقراري ماليات بر امالك مازاد و مسكن هاي خالي؛ 
انضباط بخش��ي به بودجه دولت و قطع عوامل نامولد 
و تش��ديدكننده ركود؛ ممنوعي��ت واردات كاالهاي 

غير ضرورت از راهكاري پيش روي ماست.

۲۷۰۰ خودرو در آستانه ورود به بازار ضرورت اخذ ماليات بر عايدي سرمايه در بازارهاي سفته بازانه
وحيد شقاقي شهري با بيان اينكه اقتصاد ايران به دليل 
نفتي بودن از كس��ب درآمدهاي ديگر عقب مانده است، 
اظهار داشت: يكي از درآمدهايي كه تاكنون ناديده گرفته 
شده است درآمد حاصل از ماليات بر عايدي سرمايه است. 
در حالي كه درتمام دنيا، ماليات بر عايدي س��رمايه يك 
پايه مالياتي بسيار دقيق براي افزايش درآمدهاي دولت و 

مسدود كردن مسير سفته بازي و سوداگري است.
اين اقتصاددان اف��زود: با توجه به اينك��ه اخذ ماليات بر 
عايدي س��رمايه راه خوبي براي كاهش س��فته بازي در 
بازارهاي مختلف است، همواره در ايران در برابر اجراي آن 

مقاومت هاي زيادي صورت گرفته است.
وي ادامه داد: حتي در زماني كه بحث ماليات پزش��كان 
مطرح شد ش��اهد بوديم كه چه ميزان مقاومت صورت 
گرفت و چه ميزان حاش��يه درست شد. شاهد بوديم كه 
پزش��كان حاضر به پرداخت ماليات نبودن��د. در رابطه با 
ماليات بر عايدي سرمايه يا فروش هم همين مقاومت ها 
مطرح است. شقاقي شهري با بيان اينكه ماليات بر عايدي 
سرمايه پايه مالياتي بسيار خوبي است، به مهر گفت: در 

اجراي اين طرح بايد مالحظه هاي زيادي داشته باشيم و 
الزم است كه نرخ ماليات و بازه زماني آن به صورت دقيق 
در نظر گرفته شود. نرخ بازارهاي مختلف نبايد مانند هم 
باش��ند. وي ادامه داد: اگر اجراي طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه بدون مالحظه باشد شاهد تشكيل بازار ثانويه يا 
معامالت غيررسمي خواهيم بود كه فرد به عنوان مثال 20 
ميليون از فروش خود را به صورت پنهان و نقدي دريافت 
مي كند و مابقي را به ص��ورت علني ثبت مي كند. خطر 
تشكيل اين بازار بسيار باال است. سياست گذاران بايد توجه 
داشته باشند كه در صورت تشكيل بازار پنهان، مشكالت 
بيشتر از حال حاضر مي شود؛ تخلفات گسترش مي يابد و 
شفافيت از بين مي رود. اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه 
»نرخ ماليات« و »بازه زماني« دو مالحظه جدي در اجراي 
ماليات بر عايدي س��رمايه است، گفت: ماليات بر عايدي 
سرمايه بايد به صورت يك طرح جامع در بازارهاي مختلف 
همزمان اجرا شود تا از اين طريق جلوي كوچ نقدينگي از 
يك بازار به بازار ديگر گرفته شود. شقاقي شهري با بيان 
اينكه اولويت اجراي ماليات بر عايدي سرمايه بايد مقابله 

با سوداگري يا ورود دالالن باشد، افزود: بايد در نظر داشته 
باشيم كه ماليات بر عايدي سرمايه زماني به اقتصاد كمك 
مي كند كه به صورت دقيق در قالب يك طرح جامع و نه 
فقط در يك بازار خاص اجرا شود. اما بايد به تدريج و گام به 

گام براي اجراي آن قدم  برداريم.
وي تاكيد كرد: بايد ابتدا از بازارهايي كه سفته بازي بااليي 
دارند آغاز كنيم، بازارهايي مثل خودرو، طال و س��كه كه 
در آنها خريد و فروش يك ش��به گس��ترش دارد و بعد به 
ساير بازارها وارد شويم. اين اقتصاددان افزود: بايد مراقبت 
زيادي در اين حوزه شود و تحليل درستي از كوچ نقدينگي 
داش��ته باشيم چرا كه انتقال نقدينگي از يك بازار به بازار 
ديگر به التهاب دامن مي زند. وي در رابطه با اجراي ماليات 
بر عايدي س��رمايه در بازار مسكن، گفت: در حال حاضر 
ميزان س��وداگري در بازار مسكن زياد نيست و بازارهاي 
ديگر همچون خودرو در حلقه دالالن افتاده است. اولويت 
اجراي طرح بايد در بازارهايي باشد كه با سوداگري دست و 
پنجه نرم مي كنند در غير اين صورت شاهد بروز مشكالت 

زيادي خواهيم بود. 

بررس��ي ها نش��ان مي دهد، از حدود 2700 خودرو 
پروانه شده در 4ماه گذشته تعداد قابل توجهي خودرو 

از گمركات مختلف ترخيص شده است. 
از زمان مصوبه خودرويي هيات دولت در نيمه بهمن 
س��ال گذش��ته وضعيت بازار خودروي كشور بسيار 
نامتعادل بوده و حتي ترخيص خودروهاي درگمرك 

مانده نيز نتوانسته در اين بازار اثر گذار باشد.
هر چند به نظر مي رسد ترخيص اين دست خودروها 
و همچنين احياي تزريق خودروهاي وارد شده بدون 
ثبت س��فارش نوعي رانت قيمتي براي صاحبان آنها 
ايجاد مي كند اما به هر حال دولت بايستي براي بازار 
متشنج خودروهاي داخلي و خارجي تدبير مشخصي 
داشته باش��د. بر اساس پيگيري هاي تسنيم، از نيمه 
بهمن ماه سال قبل تا اواخر ارديبهشت ماه سال جاري 
بي��ش از 2700 خودرو در گم��ركات پروانه گمركي 
صادر شده است. بر اين اساس در 15 گمرك مختلف 
از جمله سلفچگان، باهنر، رجايي، غرب تهران، لنگه، 
خرمشهر، بوشهر و... پروانه ترخيص خودرو صادر شده 

است. بر مبناي اعالم مس��ووالن از 2700 خودروي 
داراي پروانه حدود 1600 دستگاه خودرو از گمركات 

مذكور ترخيص شده اند.
اين گزارش حاكي از اين است كه گمرك سلفچگان با 
صدور 895 پروانه در صدر فهرست مذكور قرار گرفته 
است. نكته جالب توجه اينكه بر اساس گزارش تا 20 
ارديبهش��ت تنها 39 دس��تگاه خودرو از اين گمرك 

خارج شده است.
به عبارت ديگر بيشتر تعداد خودروي ترخيص شده 
ب��ه گمرك باهنر مربوط مي ش��ود. بر اين اس��اس با 
وجود اينكه 646 پروانه در گمرك شهيد باهنر براي 
خودروهاي وارداتي صادر شده است نزديك به 330 

دستگاه خودرو از گمرك مذكور خارج شده است.
گفتني است، در حالي بر اساس يك گزارش مكتوب، 
تا 17 ارديبهشت ماه 1007 دس��تگاه خودرو از 15  
گمرك اصلي ترخيص ش��ده اند كه ظاهرا ظرف يك 
هفته اخير اين آمار به بيش از 1600  دستگاه رسيده 

است.
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 حساب يارانه بگيران
از ۴.۵ ميليون تومان رد شد

با واريز نودونهمين مرحله از پرداخت يارانه هاي 
نقدي حساب هر يارانه بگير از 4.5 ميليون تومان 

گذشت.
با وجود الزام چند س��اله قانون ب��راي غربالگري 
يارانه بگيران و حذف افراد پردرآمد همچنان روال 
قبلي پرداخت ادامه داشته و در هر ماه حدود 78 
ميليون نفر يارانه نقدي 45 ه��زار و 500 توماني 

دريافت مي كنند.
از س��ال 1389 كه قانون هدفمن��دي يارانه ها به 
مرحله اجرا درآمده تاكنون هر يارانه بگير حدود 
چهار ميليون و 500 هزار تومان يارانه نقدي دريافت 
كرده است هرچند كه اين رقم در طول حدود هشت 
سال گذشته و با تغييرات تورم به مرور ارزش خود را 
از دست داده اما به هر حال در هر ماه حداقل 3,400 
ميليارد تومان بابت يارانه هاي نقدي به دولت هزينه 
تحميل مي ش��ود كه اين رقم در سال به 42 هزار 

ميليارد تومان مي رسد.
در مجموع در طول سال هايي كه قانون هدفمندي 
يارانه ها اجرايي شده بيش از 350 هزار ميليارد 
تومان بابت پرداخت هاي نقدي 45 هزار و 500 
توماني در هر ماه هزينه شده كه رقمي به اندازه 
منابع عمومي دولت در بودجه ساالنه آن به شمار 

مي رود.
با اينكه همواره نقدهاي بسياري نسبت به شيوه 
پرداخت هاي نقدي وجود داشته و در قانون بودجه 
دولت ملزم به حذف پردرآمدها بوده اس��ت، ولي 
تاكنون اين اتفاق بطور برنامه ريزي شده و مشخص 
نيفتاده است بطوري كه براي سال جاري نيز منابع 
حدود 42 هزار ميلياردي براي پرداخت هاي نقدي 
و غيرنقدي در بودجه 1398 پيش بيني شد و در 
كنار آن تاكيد بر حذف سه دهك باالي درآمدي 
بود با اين حال نه تنها دولت برنامه اي براي غربالگري 
اعالم نكرده، بلكه ش��واهد از اين حكايت دارد كه 
سال جاري نيز ادامه روند پرداخت هاي نقدي در 

سال هاي گذشته خواهد بود.

فشار بر صنايع با عدالت مدنظر 
سازمان جهاني كار در تضاد است

عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارفرمايي ايران با اشاره به تاثير مخرب تحريم ها، 
معتقد اس��ت كه با توجه به رس��الت  »سازماِن 
بين المللي كار« اين نه��اد بايد در خصوص رفع 

نگراني هاي شركاي خود در ايران، گام  بردارد. 
»مرتضي رجبي« با بي��ان اينكه اگر بگوييم كه 
تحريم ها بر فضاي توليد اثر نداشته، نادرست است 
گفت: خروج يكجانبه امريكا از برجام و برقراري 
تحريم ها، اگر نگوييم وضعيت كس��ب و كارها را 
بدتر نكرده، بهتر هم نكرده اس��ت. از اين منظر 
نمي توان تحريم ها را فرصت يا نعمت دانس��ت؛ 
هرچند بر اين باور هستم كه تحريم ها اثر خود را 

بر توليد گذاشته اند.
وي با بيان اينكه به جاي پاك كردن صورِت مساله، 
بايد آن را خوب بررسي كرد، گفت: تمام تمركز ما 
بايد بر كمرنگ كردن اثرات تحريم ها باشد؛ به ويژه 
در حوزه صنعت. تحريم هاي اين حوزه مستقيم بر 
زندگي مردم تاثير مي گذارند؛ چراكه سبب ريزش 

اشتغال موجود و تشديد بيكاري مي شوند.
عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارفرمايي ايران با بيان اينكه واضع تحريم بايد، 
نزد افكار عمومي رس��وا ش��ود، افزود: به همين 
جهت تش��كل  هاي كارگري و كارفرمايي بايد از 
ظرفيت هاي در اختيار خود بهره ببرند. سازمان 
بين المللي كار اين ظرفيت را در اختيار نمايندگان 

كارگران و كارفرمايان قرار مي دهد.
وي مي افزايد: كان��ون عالي انجمن هاي صنفي 
كارفرمايي اي��ران بنا دارد ك��ه در اجالس 108 
سازمان بين المللي كار، چهره ضد حقوق بشري 
تحريم ها را نمايان كند. از سويي سازمان جهاني 
كار بايد به منافع اعضاي خود توجه داشته باشد.

رجبي با بي��ان اينكه س��ازمان جهاني كار خود 
مبلغ اين پيام اس��ت كه در حوزه روابط كار بايد 
عدالت و برابري وجود داشته باشد، گفت: از اين رو 
تحريم هاي اقتصادي ايران با سياست هاي سازمان 

جهاني كار در تضاد است.
عضو هيات مديره كانون عال��ي كارفرمايان، با 
اش��اره به اساسنامه سازمان جهاني كار و بيانيه 
فيالدلفيا، گف��ت: محور هر دو بر حقوق بش��ر 
بنا شده اس��ت. در هر دو اين موارد تاكيد شده 
اس��ت كه اقتصاد جهاني زماني شكوفا مي شود 
كه عدالت با آن همراه شود. از اين منظر اگر در 
گوشه اي از جهان قدرت ها بتوانند با تمهيداتي 
جلوي رش��د اقتصادي كش��وري يا شركتي را 
بگيرند، عدالت اجتماعي مدنظر سازمان جهاني 

كار تحقق پيدا نمي كند.
وي تصريح كرد: به نظر من تحريم ها با تاكيدات 
درج شده در اساس��نامه سازمان بين المللي كار 
و بيانيه فيالدلفيا منافات دارد. كشورهاي عضو 
سازمان جهاني كار، موظف شده اند كه حداقل به 
خاطر برقراري عدالت، جنگي را به وجود نياورند. 
شكوفايي اقتصادي هم با عدالت اجتماعي معنادار 

مي شود.
رجبي با بيان اينكه نبايد اجازه داد كه بيش از اين 
به عدالت تعرض ش��ود، گفت: بي عدالتي در هر 
جاي جهان موجب فقر مي شود و فقر به تنش هاي 
جهاني كه امروز دنيا مي خواهد در جهت رش��د 

اقتصادي از آنها دور شود، در تضاد است.
عضو هيات مديره كانون عالي كارفرمايان با بيان 
اينكه همراه با به حاشيه بردن تحريم ها بايد تيم 
ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه با قدرت 
بيشتري وارد عمل ش��ود، گفت: در واقع وزارت 
امور خارجه در راس چانه زني با قدرت هاي بزرگ 
قرار دارد و تشكل  هاي كارگري و كارفرمايي در 
پايين دست آن؛ از اين منظر هماهنگي ميان اين 

سه ضروري است.



بانك و بيمه4اخبار

رييس كل بانك مركزي با اشاره به برگشت 60 درصد ارز ناشي از صادرات نيمه اول 97 خبرداد

پذيرش مشروط رمز دوم ايستا براي ارقام زير 500 هزار تومان 

كاهش نرخ ارز و سكه و طال در بازار ادامه دارد

بازگشت 18.7 ميليارد دالر ارز صادراتي در سال 97 

اما و اگرهاي طرح رمز دوم يك بار مصرف

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
 بر اساس روش هاي ابالغي بانك مركزي شامل فروش در 
سامانه نيما، عرضه در صرافي ها، واردات در مقابل صادرات 
خود، واگذاري ارز پروانه صادراتي و نيز واگذاري به بانك 
مركزي، در سال 97 رقمي معادل 18.7ميليارد دالر ارز 
حاصل از صادرات به كش��ور بازگش��ته است. به گزارش 
روابط عمومي بانك مركزي، رييس كل بانك مركزي، با 
اعالم اين مطلب گفت: با توجه به برآوردي كه از خالص ارز 
صادراتي، با لحاظ هزينه هاي مبادالتي ناشي از تحريم و 
متداول بودن تسويه ريالي صادرات در نيمه اول سال قبل 
مي شود، تاكنون نزديك ۶۰ درصد ارز ناشي از صادرات، به 
چرخه اقتصاد برگشته است.وي در مورد ميزان برگشت ارز 
ناشي از آن اظهار داشت: در سال 97، ارز برگشتي بر اساس 
روش هاي ابالغي بانك مركزي يعني: فروش در س��امانه 
نيما، عرضه در صرافي ها، واردات در مقابل صادرات خود، 
واگذاري ارز پروانه صادراتي و نيز واگذاري به بانك مركزي، 
به رقمي معادل 18.7ميليارد دالر رس��يد. همتي افزود: 
توجه به چند نكته در اين زمينه ضروري اس��ت اول آنكه 
صادرات غير نفتي، نقش مهمي در رونق توليد، اشتغال و 
خصوصا ثبات بازار ارز و تقويت ارزش پول ملي دارد و ارز 
صادرات فصل زمستان هنوز فرصت كافي براي برگشت 
دارد و براساس هماهنگي هاي انجام گرفته با اتحاديه هاي 
صادراتي، اتاق بازرگاني و اقدامات در دست اجرا، اميدواريم 
شاهد تحول جدي در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشيم.
وي تاكيد كرد: اسامي صادركنندگاني كه تا به حال ارزي 
را برنگردانده اند به مرجع قضايي اعالم شده است و البته از 
تمام صادركنندگان كه به مسووليت ملي خود در شرايط 

ويژه اقتصادي كشور عمل كرده اند قدرداني مي كنم

    بانك ه�ا به طور هدفمند س�رمايه درگردش 
تأمين  مي كنند

 همچنين رييس كل بانك مركزي درجمع مديران عامل 
بانك هاي كش��ور با اش��اره به تأكيدات اخير مقام معظم 
رهبري درجمع كارگزاران نظام يكي از اولويت هاي مهم 
سيستم بانكي را تأمين نقدينگي بنگاه هاي توليدي عنوان 
كرد واز مديران بانكي خواست با شناختي كه از واحدهاي 
توليدي فعال و موثر كش��ور دارند نسبت به پشتيباني از 
آنها اقدام كنند. وي تأكيد كرد واحدهاي توليدي موانع 
متعددي در مقابلشان هست كه بدون رفع آنها صرف تأمين 
نقدينگي مشكل آنها راحل نمي كند ليكن بانك ها بايد با 
شناختي كه از واحدهاي توليدي دارند نسبت به تأمين 
س��رمايه درگردش واحدهاي فعال و نيازمند نقدينگي 
اقدام كنند. رييس كل بانك مركزي روند اصالح بانكي را 
با وجود پيچيدگي اين كار وحساسيت آن خوب توصيف و 
ابراز اميدواري كرد كه با مجوزهاي دريافتي از شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه به نتايج خوبي برسيم.

همتي با اش��اره به اختصاص ۵هزارميلي��ارد تومان وام 
قرض الحسنه 7و1۵ ساله براي بخش كشاورزي ومسكن 
مناطق سيل زده ازمديران بانك ها خواست در پرداخت 
سهميه هاي تعيين شده تسريع نمايند و بانك مركزي نيز 
ازنظر اعتباري از آنها پشتيباني خواهد كرد.دراين جلسه 

مديران بانكه درمورد ضرورت احياي كانون بانك ها، مساله 
نحوه تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك ها، موضوع 
رمزهاي يك بار مصرف، مسائل مربوط به واگذاري اموال و 
دارايي هاي مازاد بانك ها و ساير موارد نظرات خود را مطرح 
و بحث و تبادل نظر و مقرر ش��د پيگير ي الزم جهت حل 

وفصل مطالب مطروحه انجام گيرد.

   كاهش نرخ ها در بازار
از سوي ديگر، به دنبال اعالم مواضع ترامپ مبني بر مخالفت 
با اقدام نظامي عليه ايران و اختالف نظرهايي كه بين كنگره 
و برخي مشاوران واطرافيان ترامپ در مورد نحوه برخورد و 
حضور امريكا در منطقه مطرح شده است، روز پنج شنبه نرخ 
ارز و سكه و طال به روند كاهشي خود كه از روز شنبه هفته 
گذشته شروع شده بود ادامه داد. و نرخ دالر در سامانه سنا به 
1481۵ تومان، يورو 1۶74۰، درهم 4۰12، يوآن 2191، 
پوند 1883۶ لير تركيه 2۵۵۰ تومان رسيد كه نشان دهنده 
ادامه روند نرخ دالر در زير مرز 1۵ هزار تومان است. به گزارش 
»تعادل«، فعاالن بازار ارز نيز معتقدند كه با توجه به حضور 
بازارساز، اعالم خبر افزايش بازگشت ارز صادراتي و همچنين 
مخالفت ترامپ با حضور نظامي و تمايل به مذاكره با ايران، 
هفته گذشته نرخ ارز و سكه و طال روبه كاهش گذاشته است 
و نرخ ارز در بازار آزاد و نقدي كاهش قابل توجهي داش��ت 
بطوري كه عصر پنج شنبه 2۶ اردييبهشت 98، نرخ دالر به 
14۶47 تومان، يورو 1۶۶۰۰، پوند 1878۵، درهم 3988، 
لير تركيه 2438 تومان و يوآن 2129 تومان كاهش يافت.  
در صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ فروش دالر 14۶۵۰ و 
نرخ خريد 14۵۵۰ تومان، نرخ فروش يورو 1۶۶۰۰ و نرخ 
خريد 1۶۵۰۰ تومان اعالم شده كه نشان دهنده روند كاهنده 
نرخ ها از سوي بانك مركزي، بانك ها، و صرافي ها به دنبال 
بهبود شرايط بازار ارز است. اين نرخ ها نشان مي دهد كه نه 
تنها دالر به قيم��ت 14۶47 تومان كاهش يافته و كاهش 
حداقل 8۰۰ توماني نسبت به هفته قبل از آن داشته است، 
بلكه قيمت درهم نيز به زير 4 هزار تومان رس��يد و 3988 
تومان شده است كه مي تواند نشان دهنده تسهيل و بهتر 
شدن شرايط تامين ارز در بازار امارات و ايران باشد.  در بازار 
طال نيز با اعالم هر اونس طال در بازار جهاني به قيمت 1291 
دالر و همچنين كاهش نرخ دالر به 14۶۰۰ تومان در بازار 
آزاد، قيمت طال و سكه كاهش يافت و هر گرم طالي 18 عيار 
عصر پنج شنبه به 4۵3 هزار تومان، مظنه هر مثقال طالي 
17 عيار يا طالي آب شده 1 ميليون و 9۶3 هزار تومان، رسيد 
كه نش��ان دهنده كاهش نرخ طال در روز پنج شنبه است. 
همچنين قيمت سكه طرح جديد نيز كه باالي ۵ ميليون 
تومان بوده به زير ۵ ميليون و 4 ميليون و 94۰ هزار تومان 
كاهش يافته است. سكه بهار ازادي نيز بين 4 ميليون و 7۰۰ 
هزار تا 4 ميليون و 8۰۰ هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 
8۰۰ هزار ربع سكه 1 ميليون و 81۰ هزار تومان معامله شد. 

   6 نكته مهم در مورد فهرست دريافت كنندگان 
ارز

 از سوي ديگر، به دنبال انتشار فهرست دريافت كنندگان 
ارز، كه موجب ايجاد سواالت و ابهاماتي در اذهان عمومي 

شده بانك مركزي توضيحاتي را به منظور شفافيت براي 
آگاهي عم��وم ارايه كرد.  به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، اين توضيحات به ش��رح زير است: اقدام بانك 
مركزي بنا به تكليف دولت در راستاي ايجاد شفافيت به 
عنوان يك اصل اساس��ي در مبارزه و پيشگيري از فساد 
اس��ت و مورد اس��تقبال مردم قرار گرفته است.  فرآيند 
قانون��ي واردات كاال به كش��ور به اين طريق اس��ت كه: 
واردكننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت كه 
قاعدتا ب��ا ارزيابي اهليت وارد كننده از تمام جوانب و نيز 
ضرورت و ارزيابي ظرفيت و نياز كشور به كاالي وارداتي 
مجوزهاي الزم را اخذ مي كن��د. در مرحله دوم به بانك 
عامل مراجعه كرده، وثايق و اعتبار س��نجي الزم توسط 
بانك صورت مي گيرد، س��پس بانك عام��ل به نيابت از 
واردكننده به بانك مركزي براي اخذ تخصيص ارز و تامين 
ارز مراجعه مي كند.بنابراين در اين فرآيند بانك مركزي، 

تنها تخصيص و تامين ارز را بر عهده دارد.
 باتوجه به سياست هاي اقتصادي و ارزي جاري كشور، 
تخصيص ارز توس��ط بانك مركزي و شبكه بانكي به 
واردكنندگان كاالها و خدمات، امتيازي است كه صرفًا 
به شرط وارد كردن كاالها و خدمات به اشخاص اعطا 
مي شود و تمام افراد و شركت هايي كه از بانك مركزي 
و نظام بانكي ارز دريافت مي كنند، براساس مقررات 
موج��ود و قرارداده��اي منعقده ب��ا بانك ها، متعهد 
مي شوند كه به ميزان ارز دريافتي، اقدام به وارد كردن 
كاالها و خدمات به كشور كنند. از اين رو، دريافت ارز 
از سيستم بانكي يك حق نيست، بلكه امتيازي است 

كه در مقابل تكليف مشخصي به واردكنندگان كاالها و 
خدمات اعطا مي شود و واردكنندگان مكلف به رعايت 
دقيق تكليف مزبور هس��تند. بنابراين انتشار اسامي 
دريافت كنندگان ارز، نقض اصل محرمانگي و رازداري 
بانكي محسوب نمي شود و دولت نيز برهمين اساس، 
بانك مركزي را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد 

اشاره كرده است.
 فهرست هاي انتشار يافته از س��وي بانك مركزي، صرفًا 
بيانگر مش��خصات كساني هس��تند كه اقدام به دريافت 
ارز براي موارد واردات كاال، واردات خدمت يا بازپرداخت 
اقس��اط و بدهي هاي ارزي كرده اند و اطالعات مربوط به 
اينكه آيا واردكنندگان نسبت به انجام دقيق تكاليف قانوني 
خود )وارد كردن كاالها و خدمات يا استرداد عين ارز( اقدام 
كرده اند يا خير، در اين فهرست ها قابل مشاهده نيست. لذا 
صرف وجود نام شخص يا شركتي در فهرست انتشار يافته 
از سوي اين بانك بيانگر انتساب هيچ تخلفي به آنها نيست.
 ذكر اين نكته ضروري است كه فروش ارز به واردكنندگان، 
پس از اخذ تعهد ارزي از آنها توسط بانك ها و با رعايت تمام 
مقررات و بررسي ها اعم از شناسايي مشتري، اخذ وثايق، 
حصول اطمين��ان از رعايت مقررات ص��ادرات و واردات 
و س��اير الزامات و مقررات جاري كشور انجام مي گيرد و 
بانك ها مكلف هستند كه در صورت عدم ايفاي تعهد توسط 
واردكنندگان، نسبت به پيگيري حقوقي موضوع تا حصول 
اطمينان از ايفاي تعهدات اقدام كنند. و نكته ششم آنكه، 
بانك مركزي در راستاي انجام وظايف قانوني خود اقدام به 
ايجاد سامانه هاي تخصصي براي رصد ايفاي تعهدات ارزي 

واردكنندگان كرده است و آمار ايفاي تعهدات مزبور به طور 
منظم و مستمر تحت نظارت و پايش قرار دارد. در مواردي 
كه واردكنندگان، به تعهدات ارزي خود عمل نكنند، بانك 
مركزي و بانك ها مكلفند با معرفي واردكننده به مراجع 
ذي صالح قضايي، از تمام اهرم هاي قانوني موجود براي 

الزام واردكنندگان به انجام تكليف خود استفاده كنند.

   اخذ ماليات خريداران ارز
از س��وي ديگر، محمد قاسم پناهي، سرپرست سازمان 
امور ماليات��ي از اخذ ماليات از خري��داران ارز خبر داده 
است. به گزارش ايسنا، آقاي پناهي گفته: كليه اطالعات 
مربوط به خريد ارز اشخاص حقوقي در پايگاه اطالعاتي 
مالياتي بارگذاري شده است و ادارات امور مالياتي مربوطه 
مطابق مقررات اقدام مي كنند. بر اساس آنچه اعالم شده 
اگر خريدار ارز پرونده مالياتي مشاغل نداشته باشد ابتدا 
تش��كيل پرونده مالياتي صورت مي گيرد و سپس براي 
گرفتن “ماليات هاي مس��تقيم و ارزش اف��زوده “ اقدام 
خواهد شد. آقاي پناهي همچنين گفته در مواردي كه 
مودي، پرونده مالياتي داشته باش��د، اگر ارز خريداري 
شده مرتبط با فعاليت شغلي مودي باشد و قباًل ماليات 
آن تشخيص و مطالبه شده باشد، ماليات مجدد مرتبط 
با همان فعاليت، موضوعيت نخواهد داش��ت؛ اما اگر ارز 
خريداري شده مرتبط با فعاليت شغلي مودي باشد و قباًل 
به نحوي در رسيدگي اداره امور مالياتي ذي ربط منظور 
نشده باشد، نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول 

مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

گروه بانك و بيمه |
بانك مركزي در بخش��نامه اي به شبكه بانكي اعالم كرد 
كه اس��تفاده از رمز دوم ايس��تا براي تراكنش هاي كمتر 
از ۵۰۰ ه��زار تومان صرفا در صورت پذيرش مس��ووليت 
سوءاس��تفاده ها و جبران خسارت توس��ط بانك است. به 
گزارش »تعادل«، بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران 
دس��تورالعمل تكميلي جايگزيني رمزهاي پويا به جاي 
رمزهاي ايس��تا در پرداخت هاي بدون حضور كارت را به 
منظور افزايش سطح امنيت مشتريان بانكي و جلوگيري 
از تضعيع حقوق سپرده گذاران به شبكه بانكي ابالغ كرد؛ 
اين بخشنامه كه از سوي ناصر حكيمي، معاون فناوري هاي 
نوين بانك مركزي ابالغ و منتشر شده، تاكيد دارد ضروري 
است تا رمز يك بار مصرف براي مشتريان كامال رايگان باشد 
و تمامي بانك هازيرساخت رمز دوم يك بار مصرف را از تاريخ 

اول خرداد ماه ارايه كنند.

   پذيرش مشروط 
در بخش اول بخشنامه بانك مركزي در خصوص رمز دوم 
يك بار مصرف و مسووليت بانك ها اعالم شده كه از ابتداي 
خردادماه تامين امنيت مشتريان نظام بانكي در تراكنش هاي 
بدون حضور كارت بر عهده بانك ها بوده و هرگونه مسووليت 
استفاده از حساب هاي مشتريان به دليل آسيب پذيري هاي 
امنيتي در سرويس هاي بانكي مستقيما به عهده بانك خواهد 
بود و در اين موارد تاييد مراجع قضايي براي جبران خسارت 
مشتريان كفايت مي كند؛ بر همين اساس در صورتي كه 
بانك زيرساخت رمز دوم يك بار مصرف را از ابتداي خرداد 
ماه نداش��ته و با ديركرد به مشتريان ارايه كند، در صورتي 
كه در اين بازده زماني كالهبرداري رخ دهد يا اگر به دليل 
نفوذ و سوءاستفاده از زيرساخت رمز دوم يك بار مصرف به 
دليل آسيب پذيري امنيتي كالهبرداري از مشتري انجام 
شود، بانك مذكور بايد نسبت به جبران خسارت مشتري 
با تاييد مراجع قضايي اقدام كند.بخش��نامه جديد بانك 
مركزي به شبكه بانكي در خصوص رمز دوم يك بار مصرف 
تاكيد دارد كه جايگزيني رمز دوم پويا به جاي رمزهاي دوم 
ايستا برنامه اي از سوي بانك مركزي به منظور ارتقاي سطح 
امنيتي نظام بانكي اس��ت و با توجه به اينكه امنيت بخش 
الينفك هر خدمتي به شمار مي رود، رمز دوم يك بار مصرف 
هيچ هزينه اي براي دارندگان كارت و مشتريان بانكي ندارد؛ 
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي در اين بند از بخشنامه 

خاطرنشان كرده است كه اخذ كارمزد توسط شبكه بانكي 
براي فعال سازي رمز دوم يك بار مصرف غيرقانوني به شمار 

مي رود و بايد اين خدمت رايگان ارايه شود.

   قبول مسووليت بانك براي جبران خسارت
در اين بخشنامه بانك مركزي خاطرنشان كرده كه بانك ها و 
موسسات مالي و اعتباري مي توانند با قبول مسووليت هرگونه 
سوءاستفاده از مسائل امنيتي و جبران خسارت احتمالي وارد 
شده به مشتريان براي تراكنش هاي كم مقدار )با سقف كمتر 
از ۵ ميليون ريال در روز براي تمامي تراكنش ها و همچنين 
تراكنش هايي كه ذي نفع آن دس��تگاه هاي عمومي نظير 
صادركنندگان قبض باشند( استفاده از مرزهاي ايستا را مجاز 
تلقي كنند؛ در واقع بانك مركزي در حوزه تراكنش هاي كم 
مقدار تصريح كرده كه اگر بانك قبول به جبران خس��ارت 
مشتريان براي تراكنش هاي كمتر از ۵۰۰ هزار تومان كند 
قادر خواهد بود تا زيرساخت رمز دوم ايستا يا همان رمز دوم 
فعلي كارت هاي بانكي را براي تراكنش به مشتريان ارايه 
كند و اگر بانك نسبت به جبران خسارت اين تراكنش ها 
تعهد ندهد بايد مشتري براي هرگونه تراكنش با رمز دوم 
از رمز دوم يك بار مصرف استفاده كند. معاون فناوري هاي 
نوين اين بانك طي بخشنامه جديد رمزهاي يك بار مصرف 
اعالم كرده كه بانك مركزي نسبت به بررسي راهكارهاي 
تاييد هويت قوي مشتري پيش از برداشت از حساب اقدام 
خواه��د كرد؛ در همين راس��تا در صورتي كه بانك بتواند 

راه حل مطمئن ديگري كه با تاييد بانك مركزي متضمن 
تاييد هويت قوي مشتري پيش از برداشت از حساب باشد 
را اجرايي كند، مي تواند از اين راهكار به عنوان جايگزين رمز 
پويا استفاده به عمل آورد.بانك مركزي در حوزه هزينه تمام 
شده زيرساخت تامين امنيت پرداخت هاي بدون حضور 
كارت اعالم كرده اس��ت كه هرگونه فرآيند تامين امنيت 
پرداخت هاي ب��دون حضور كارت بايد با انجام هزينه هاي 
منطقي و معقول و مطابق با قيمت تمام ش��ده فني در آن 
بانك به صورت يك زيرساخت دايمي صورت گرفته و صرفه 
و صالح بانك بطور كامل در آن مدنظر قرار گيرد؛ در حقيقت 
بانك ها بايد با هزينه معقول نسبت به ايجاد زيرساخت دايمي 
و مناسب مشتريان در چند بخش اقدام كنند و صرفا به دنبال 
ارايه راهكارهاي مختلف به صورت موقت نباشند.در آخرين 
بند بخشنامه جديد معاونت فناوري هاي نوين بانك مركزي 
در زمينه رمزهاي پويا خاطرنشان شده است كه به منظور 
پشتيباني حداكثري از مشتريان ضرورت  دارد امكانات ارايه 
رمز، محدود به استفاده از برنامه هاي كاربردي گوشي هاي 
هوشمند نشده و ارايه آن از طريق ساير ابزارها نظير پيامك، 
پيام رسان هاي داخلي مجاز و نظاير آن براي مشتريان بانك ها 
نيز حسب تشخيص بانك فعال شود؛ بر همين اساس و با 
توجه به تاكيد قبلي بانك مركزي، بانك ها و موسسات مالي 
و اعتباري ضمن ارايه اپليكيشن رمز يك بار مصرف براي 
سيستم عامل اندرويد و iOS بايد زيرساخت ارايه رمز يك بار 
مصرف در پيام رسان هاي داخلي مجاز را توسعه دهند و براي 

مشترياني كه از تلفن هاي غير هوشمند استفاده مي كنند از 
بستر پيام كوتاه و USSD استفاده شود.

   داليل رمز دوم 
اس��تفاده از رم��ز دوم يك بار مص��رف به دلي��ل افزايش 
كالهبرداري هاي اينترنتي در دستور كار بانك مركزي قرار 
گرفت اما بروز يكسري از مشكالت باعث تعويق در اجراي 
اجباري اين طرح شده است.به گزارش ايِبنا، پرداخت بدون 
كارت در ايران از سال 8۶ اجرايي ش��ده و از آن زمان براي 
خريدهاي اينترنتي استفاده از 4 مولفه شماره كارت، رمز 
دوم، CVV2 و تاريخ انقضا براي انجام تراكنش ها در دستور 
كار قرار گرفت. البته براي تراكنش هاي تلفن بانك و موبايل 
بانك به علت امنيت بيشتر تنها دو مولفه شماره كارت و رمز 
دوم درخواست مي شود.براساس آمار كالهبرداري هايي 
كه در اين حوزه مي شود به دليل مشكالت امنيتي از قبيل 
هك ش��دن و ايرادهاي سيستمي نيس��ت و حجم باالي 
اين كالهبرداري ها به علت لو رفتن اطالعات اين 4 مولفه 
رخ مي دهد؛ براي مثال كالهبرداري از طريق فيشينگ با 
سوءاستفاده از مولفه هاي وارد شده در سايت هاي جعلي 
پرداخت انجام شده و كالهبرداران با كمك اين اطالعات 

نسبت به برداشت از حساب اقدام مي كنند.

   رمز دوم يك بار مصرف چرا اجرايي شد؟
طي دو سه سال اخير تعداد پرونده هاي تشكيل شده در اين 
حوزه به شدت افزايش داشته و از طرفي عالوه بر وب سايت ها، 
اپليكيشن ها و شبكه هاي اجتماعي نيز وارد ميدان شده اند 
كه موجب شده حجم كالهبرداري ها افزايش يابد. هر چند 
كه آمار اين كالهبرداري ها در مقايسه با ساير كشورها رقم 
بس��يار پاييني است اما با توجه به انتقاداتي كه به سيستم 
بانكي از اين بابت وجود داشت، بانك مركزي در نهايت به 
اين تصميم رس��يد كه يكي از اين 4 مولفه، متغير شود و 
اجراي طرح رمز دوم يك بار مصرف در دستور كار قرار گرفت.

   داليل تعويق اجراي رمز دوم پويا
اول خ��رداد 98 به عنوان مهلت بانك ها ب��راي اجراي اين 
طرح در نظر گرفته شده بود تا رمزهاي ايستا با رمزهاي پويا 
جايگزين شود. 2۵ بانك زيرساخت ها را آماده كرده بودند 
و برنامه ريزي بيشتر بانك ها اين بود كه از طريق اپليكيشن 
رمز را ارايه دهند اما به دليل مشكل گوشي هاي اپل و حذف 

شدن اپليكيشن ها توسط سرويس حفاظتي گوگل اين طرح 
با وقفه روبرو شد و بانك ها مجبور شدند كه راهكار جايگزيني 
ارايه دهند. البته براي اين منظور تمهيداتي در نظر گرفته 
شده است. بر اين اساس مقرر شده زيرساخت به تدريج براي 
مشتريان با ريسك باال انجام مي شود و مشتريان براي انجام 
يكسري تراكنش ها كه ريسك كمتري دارند مانند خريد 
شارژ و پرداخت قبض از الزام به دريافت رمز دوم پويا معاف 
شوند كه به اين ترتيب 9۵ درصد تراكنش ها از دايره الزام به 

رمز دوم يك بار مصرف خارج مي شوند.

   كوچ از اپليكيشن به سمت پيام كوتاه
پيگيري هاي خبرنگار ايِبنا حاكي از آن است كه در برنامه 
جديد تمركز از روي اپليكيشن برداشته و راه حل جايگزين 
ارايه خواهد شد كه اين اقدام به دو دليل انجام مي شود؛ يكي 
اينكه 3۰ درصد از كساني كه تراكنش انجام داده اند، از گوشي 
غيرهوشمند بابت خريد شارژ و قبض بوده كه نمي توان آنها را 
تحت پوشش قرار نداد و دليل دوم اين است كه اپليكيشن ها 
كامال بي ثبات شده و نمي توان سرويسي را انحصاري روي 
اپليكيشن انجام داد. بنابراين به نظر مي رسد پيام كوتاه به 
س��رويس اصلي ارايه رمز دوم يك بار مصرف تبديل شود 
كه البته در اين زمينه نيز مشكالتي وجود دارد و حدود 7۰ 
درصد اطالعات شماره تماس مشتريان كه در اختيار بانك ها 
است، معتبر نيست. از سوي ديگر بانك مركزي به بانك ها 
مجوز داده در صورتي كه بانك بتواند راه حل مطمئن ديگري 
را اجرايي كند كه با تاييد بانك مركزي متضمن تاييد هويت 
قوي مشتري پيش از برداشت از حساب باشد، مي تواند از 
اين راهكار به عنوان جايگزين رمز پويا استفاده به عمل آورد 
كه يكي از اين راهكارها احراز هويت از طريق تطابق كد ملي 
و شماره تلفن همراه مشتري توسط سامانه شاهكار است. 
البته در اين مورد نيز بابت استعالم شاهكار بايد 38۰ تومان 
در هر تراكنش پرداخت شود كه سرويس پرهزينه اي است 

و هزينه باال مانعي بر سر راه اين اقدام خواهد بود.

   تداوم استفاده از رمز دوم ايستا
با تصميم مسووالن بانك مركزي استفاده از رمزهاي ايستا 
كماكان ادامه پيدا مي كند و طي ماه هاي آينده ارايه رمز دوم 
يك بار مصرف از مش��تريان پر ريسك شروع مي شود و به 
تدريج ساير مشتريان تسري مي كند كه البته زمان خاصي 

براي انجام آن اعالم نشده است.
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نقش راهبردي بانك ها
در حمايت از واحدهاي توليدي

سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي 
مجلس اعالم كرد: فروش ام��وال مازاد بانك ها 
منابع مناس��بي براي حمايت راهبردي از توليد 

است.
رحيم زارع در گفت وگو با ايِبنا، با تاكيد بر ضرورت 
حمايت از توليد، گفت: در سال رونق توليد دولت 
بايد بانك ها را ملزم به ف��روش اموال مازاد خود 
در راستاي خدمات رس��اني بهتر كند.نماينده 
مردم آباده، بوانات و خرم بيد در مجلس با تاكيد 
بر اينكه توليد نيازمند حمايت هاي مالي است، 
تصريح كرد: در شرايطي كه بسياري از بنگاه هاي 
اقتصادي درگير مشكالت عديده شده اند بانك ها 
بايد با كاهش س��ود دريافتي، بخش��ش جرايم 
ديركرد و ارايه تسهيالت ارزان به احياي آنها فكر 
كنند.زارع با بيان اينكه سرمايه گذاري بانك ها در 
امور مختلف حكم رقابت با توليد كننده را دارد، 
گفت: وقتي بانك ها خود در بازار حاضر مي شوند 
بطور حتم ديگر رمقي ب��راي توليد و بنگاه هاي 
اقتصادي كوچك نمي ماند.اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه بنگاه هاي اقتصادي 
شكايت هاي بسياري از عملكرد بانك ها در بحث 
تسهيالت دهي دارند، افزود: شبكه بانكي پس از 
اطمينان از واحد توليدي بايد در ارايه تسهيالت 
ارزان اق��دام كن��د در حالي كه اي��ن موضوع با 

چالش هاي عديده اي مواجه است.
وي ادامه داد: طبق گزارش هاي واصله بسياري 
از واحدهاي توليدي به علت ناتواني در پرداخت 
سود و جرايم تسهيالت بانكي اكنون با مشكالت 
عديده درگير بوده و تعطيل شده اند از اين رو الزم 
است ش��بكه بانكي با شناسايي اين نوع واحدها 
تدابيري را بيانديشد.اين نماينده مردم در مجلس 
دهم با تاكيد بر اينكه با تورم فعلي كه بسياري از 
واحدهاي توليدي در شرف تعطيلي هستند دولت 
به ويژه بانك مركزي بايد در فكر ارايه تسهيالت 
كارآمد باش��ند، گفت: س��خت گيري براي ارايه 
ضامن و س��فته جهت ارايه وام نيز يكي ديگر از 
مشكالت واحدهاي درگير با ورشكستگي است 

از اين رو دولت بايد فكري كند.

افزايش تقاضاي شمش و سكه 
در ايران و تركيه

يك كارش��ناس بازارهاي مالي با اشاره به اينكه 
صندوق طال نوع��ي از صندوق هاي كااليي قابل 
معامله است، گفت: در شرايطي كه آمارها بيانگر 
اين مطلب اس��ت كه تقاضاي طال در س��ه ماهه 
اول 2۰19 افزايش نزدي��ك 7 درصدي معادل 
1۰۵3 تن در سراس��ر دنيا نس��بت به سال قبل 
داشته، ضرورت اس��تفاده از صندوق طال مطرح 
ش��ده و اين صندوق ها ريسك سرمايه گذاران را 

نيز كنترل مي كند.
زهرا منشوري در گفت وگو با ايِبنا گفت: در ايران 
و تركيه تقاضاي سكه و شمش رشد چشمگيري 
داشته است كه نشان دهنده روي آوردن تمايل 
س��رمايه گذاران به دارايي امن بيشتر نسبت به 
گذشته است.بر اين اساس صندوق هاي با پشتوانه 
طال نيز اندوخته طالي خود را افزايش داده اند كه 
نشان دهنده نگراني در مورد آينده دالر و تضعيف 

پول امريكا بوده است.
منشوري با تاكيد بر اس��تفاده سرمايه گذاران از 
ظرفيت صندوق هاي طال گف��ت: صندوق طال 
نوعي از صندوق هاي كااليي قابل معامله در بورس 
است كه سرمايه هاي جمع آوري شده از مشتريان 
را به جاي س��پرده و اوراق مشاركت، در گواهي 
سپرده طال و اوراق مبتني بر طال سرمايه گذاري 
مي كند و به نوعي ريس��ك سرمايه گذاران را نيز 

كنترل مي كند.
وي با اشاره به اينكه در روزهاي اخير شاهد شروع 
دوباره تنش هاي تجاري بي��ن دو قدرت بزرگ 
دنيا يعني اياالت متحده و چين و همچنين ساير 
نقاط استراتژيك منطقه بوده ايم، گفت: اين اتفاق 
بر بازارهاي مختلف اث��رات گوناگوني دارد كه از 

جمله اين بازارها مي توان به بازار طال اشاره كرد.
روند سرمايه گذاري در بازار طال به عنوان دارايي 
امن در مقابل دارايي ها همچون اوراق خزانه داري 
امريكا و بازار سرمايه را نشان مي دهد. در اين راستا 
وي اضافه كرد: تقاضا طال به منظور كاربرد مصرفي 
و جواهرات افزايش داشته كه اين افزايش ناشي 
از برآيند افزايش تقاضا در امريكا و هند و كاهش 
تقاض��ا در چين، ايران و تركيه درس��ه ماهه اول 

2۰19 بوده است.
منشوري با اشاره به اين مطلب زماني كه تقاضا 
ب��راي جواهرات و كاربرد مصرف��ي كاهش پيدا 
مي كند، نشان دهنده نگراني ها و كاهش مصرف 
افراد است، گفت: سرمايه گذاري در شمش و سكه 
و تقاضا صندوق هاي سرمايه گذاري با پشتوانه طال 
در اين سه ماهه روند كاهشي را طي كرده كه البته 
اين كاهش بيشتر تحت تاثير كاهش 8 درصدي 

در چين و ژاپن بوده است.
وي با اش��اره به اينكه عرض��ه و تقاضا طال رابطه 
مس��تقيم با ريس��ك بازارهاي جهاني از جمله 
ريسك سياسي دارد، اذعان داشت: هر چه روابط 
سياس��ي پرتنش تر باش��د، تقاضا مصرفي طال 
كاهش و تقاضاي سرمايه گذاري افزايش مي يابد، 
همان طور كه در چند ماه گذش��ته در كشور نيز 

شاهد آن بوده ايم.



اخبار 5 بازار سرمايه

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تشريح كرد

ساماندهينرخهايسودصندوقها
گروه بورس|

صندوق هاي سرمايه گذاري مش��ترك، از نظر نظام 
نرخ ها س��اماندهي و تخلفات بانك ه��ا در خصوص 
صدور يونيت صندوق ها، برطرف شد. دو سال پيش 
بود كه س��ازمان بورس مصوبه ممنوعيت بانك ها در 
صدور واحدهاي سرمايه گذاري را ابالغ كرد. مسووالن 
داليل اين اق��دام را افزايش تعداد ش��عب بانك هاي 
صادركننده واحدهاي س��رمايه گذاري و همچنين 
تعداد و مبلغ صندوق هاي سرمايه گذاري كه موجب 
كاهش نظارت مستقيم س��ازمان بورس بر عملكرد 
مديران ثبت صندوق ها ش��ده بود، عنوان مي كردند. 
البته بايد به اين نكته اش��اره كنيم كه هنوز برخي از 
بانك ها براي دور زدن نرخ هاي سود مصوب اقدام به 

صدور يونيت مي كنند. 
به گ��زارش »تعادل« صندوق هاي س��رمايه گذاري 
طبق قانون توس��عه ابزارها و نهاده��اي مالي جديد 
)مصوب سال 1388( با هدف تقويت سمت تقاضاي 
بازار سرمايه به عنوان ابزار مالي جديد و فراهم آوردن 
موجبات ورود با واسطه سرمايه گذاران ريسك گريز در 
فعاليت هاي كم ريسك بازار سهام به منظور تعميق 

بازار سرمايه معرفي شدند.
اما با وجود اهداف مثبتي كه براي ايجاد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري پيش بيني ش��ده بود برخي بر اين 
باورند كه در عمل اين صندوق ها از هدف اصلي خود 
كه همانا تعميق بازار سرمايه است، دور شدند. اين در 
حالي اس��ت كه برخي از مجوزهاي قانوني كه توسط 
نهادهاي متولي بازار س��رمايه صادر ش��د، باعث شد 
بانك ها و موسسات اعتباري فارغ از مقررات و الزامات 
بانك مركزي از صندوق هاي سرمايه گذاري به عنوان 
دس��تاويزي براي جذب نقدينگي از طريق دور زدن 
مصوبات ش��وراي پول و اعتبار در زمينه نرخ س��ود 
بانكي اس��تفاده كرده و موجبات رشد بي رويه ارزش 

دارايي هاي آنها را فراهم آورند.
از س��وي ديگر تا پيش از اين يكي از راه هاي خريد 
يونيت يا همان واحد صندوق هاي س��رمايه گذاري 
مراجعه به ش��عب بانك ها و موسسات مالي بود كه 
اين موضوع در س��ال 96 با مصوبه س��ازمان بورس 
ممنوع شد. شاپور محمدي، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار روز گذش��ته در گفت وگو با تارنماي 
س��ازمان بورس در خصوص اقدامات انجام شده در 
معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس بيان 
كرد: در حوزه نظارت بر نهادهاي مالي، صندوق هاي 
سرمايه گذاري مشترك از نظر نظام نرخ ها ساماندهي 
ش��د و تخلفات بانك ها در خص��وص صدور يونيت 
صندوق ها نيز طي بخش��نامه اي مش��ترك با بانك 
مركزي و ابالغ به كليه بانك هاي كشور برطرف شد. 
ب��ر اس��اس اي��ن بخش��نامه ص��دور يونيت ه��اي 
سرمايه گذاري در يك پلتفرم خاص و بستر اينترنت 

انجام خواهد شد. با اين وجود تنها با يك رجوع ساده به 
برخي شعب بانكي مشخص مي شود كه هنوز مديران 
آنها براي جلوگيري از خروج از نقدينگي مبادرت به 
فروش يونيت صندوق هاي خود با نرخ هاي سود باالتر 
از مصوب بانك مرك��زي مي كنند. هرچند كه تعداد 
اين بانك ها نس��بت به سال 95 بسيار كمتر شده، اما 
نمي توان گفت همه بانك ها مصوبه مذكور را به طور 

كامل رعايت كرده اند. 

   اجراي حاكميت شركتي در سال 98 
محمدي همچنين در ادامه به بررسي اقدامات انجام 
ش��ده در معاونت هاي اين سازمان در سال گذشته و 
اثرات آن در س��ال جديد گفت: در حوزه بازار يكي از 
مهم ترين اقدامات انجام شده بحث حاكميت شركتي 
بود كه اصول آن در سال گذشته تدوين و ابالغ شد و 

در سال 98 اجرايي مي شود.
اين دس��تورالعمل در راس��تاي حماي��ت از حقوق 
س��رمايه گذاران، پيش��گيري از وقوع تخلفات و نيز 
ساماندهي و توس��عه بازار ش��فاف و منصفانه اوراق 
به��ادار تنظيم و در تاري��خ 97/8/12 ب��راي اجرا به 
شركت ها ابالغ شده است.وي به رئوس كلي ابالغيه 
دستورالعمل حاكميت ش��ركتي اشاره كرد و گفت: 
رئوس كلي دستورالعمل حاكميت شركتي مشتمل 
بر اصول حاكميت شركتي، هيات مديره و مديرعامل، 
مجامع عمومي صاحبان سهام، نحوه انتخاب اعضاي 
هيات مديره و عضو مستقل هيات مديره، پاسخگويي 
و افشاي اطالعات اس��ت. تمركز اصلي دستورالعمل 
بر افزايش اثربخش��ي و كارآمدي هيات مديره، نحوه 
سازماندهي، پذيرش مسووليت و ايفاي وظايف آنها 
است. در ضمن روابط اساسي بين هيات مديره، حضور 
عضو مستقل هيات مديره، كميته هاي هيات مديره، 
مديريت اجرايي، س��هامداران و س��اير ذي نفعان در 

ساختار حاكميت شركت ترسيم شده است.
مدير امور ناشران بورس تهران به بيان الزامات ناشران 
درخصوص دستورالعمل حاكميتي شركتي پرداخت 
و اظهار داشت: اولين الزام ناشر در اين خصوص، تدوين 
نظام حاكميت ش��ركتي مناسب در راستاي افزايش 
كارايي و اثربخشي هيات مديره و مديريت ارشد و ايجاد 
و استقرار نظام نظارت كارآمد است. حاكميت شركتي 
به معني نظارت قوي بر مديريت اجرايي ش��ركت ها 
است؛ يعني حصول اطمينان از اينكه كسب و كار بطور 
كامل با سالمت و با توجه به منافع تمامي ذي نفعان 
كار مي كند. بنابراين، حاكميت شركتي آميخته اي از 
مقررات، آيين نامه هاي خودانتظام و بهترين رويه ها، 

ساختار، فرهنگ و شايستگي هيات مديره است.
وي وظاي��ف هيات مدي��ره ش��ركت ها در اج��راي 
حاكميت شركتي را بر شمرد و گفت: تدوين اهداف 
و استراتژي هاي كالن شركتي؛ تشكيل كميته هاي 

هيات مديره و فعال تر ش��دن هيات مديره در فرآيند 
سياس��ت گذاري و نظارت بر امور اجرايي و نيز انجام 
مسووليت پاسخگويي در قبال سهامداران و توجه به 
منافع ساير ذي نفعان از جمله وظايف هيات مديره در 

اجراي اين دستورالعمل است.
وي ادامه داد: همچنين بحث پياده س��ازي IFRS با 
همكاري سازمان بازرسي انجام شد و هم اكنون برخي 
 IFRS از ش��ركت ها اين قابليت را دارند كه به صورت

گزارش هاي خود را ارسال كنند .

   كاهش نرخ اوراق سخاب
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره 
به اقدامات حوزه معاونت بازار بيان داشت: كاهش نرخ 
اوراق س��خاب يكي از اقدامات حوزه معاونت نظارت 
بر بورس ها و ناشران سازمان بورس در سال 97 بود. 
اوراق سخاب كه نرخ هاي تنزيل بااليي داشت با توجه 
به برنامه هاي منس��جمي كه در اين معاونت صورت 

گرفت ساماندهي شد.
اين مقام عالي سازمان بورس بيان داشت: اين نرخ ها 
از ارقام باالي 3۰ درصد به 17 درصد كاهش پيدا كرد 
كه در واقع به تامين مالي ارزان قيمت بخش خصوصي 
كمك خواهد كرد. وي ادامه داد: در حوزه تامين مالي 
جمعي )CROWD FUNDFING( كه براي توليد 

فيلم و كتاب هاي مرجع گونه و توس��عه نرم افزارها و 
كسب و كار كوچك طراحي شده است يك نوع تامين 
مالي از بس��تر اينترنت است كه دس��تورالعمل آن با 
كمك وزارتخانه هاي رفاه، ارتباطات و اقتصاد تنظيم 
و در ش��وراي عالي بورس تصويب و ابالغ شد و نظم و 

نظام مشخصي پيدا كرد.
محم��دي در ادام��ه در خصوص ارتق��اي مباحث 
فرهنگ س��ازي در بازار س��رمايه گف��ت: در بحث 
فرهنگ سازي نيز هر ساله نمايشگاه بورس، بانك و 
بيمه با موفقيت برگزار مي ش��ود. اما اتفاق جديدي 
كه در اين ميان بس��يار حايز اهميت است اين است 
كه محدوديت س��ني مخاطبان اين نمايشگاه ديگر 
وجود ندارد به اين معني كه هر س��اله دانشجويان و 
تحليلگران و فعاالن بخش مالي مهمان نمايش��گاه 
بودند اما از سال گذشته، دانش آموزان دبستاني نيز 
براي آشنايي با مفاهيم بازار س��رمايه به نمايشگاه 
بين المللي بورس بانك و بيمه دعوت مي شوند تا از 
نزديك در جريان اين مفاهيم قرار بگيرند. امس��ال 
نيز اس��تقبال خوبي از اين نمايش��گاه انجام گرفت 
و گروه هاي س��ني مختلف، با روش ه��اي مختلف 
س��رمايه گذاري در بازار سرمايه آشنا شدند. وي در 
ادام��ه در خصوص ارتقاي مباحث فرهنگ س��ازي 
گفت: جش��نواره بورس و رس��انه كه ارتباط بسيار 

خوب��ي را بين حوزه روابط عمومي و اطالع رس��اني 
و رسانه ها ايجاد كرده اس��ت يكي از اتفاقات بسيار 
مهمي است كه توانسته موجب تعامل بيشتر در اين 
زمينه باشد. اين جشنواره در واقع يك رويداد يونيك 
اس��ت كه بورس و رس��انه را در كنار هم قرارداده تا 

اثرات فرهنگي حوزه رسانه را ارزيابي كنند.
دبير ش��وراي عالي بورس در خص��وص يكي ديگر از 
اقدامات مهم فرهنگ سازي بيان داشت: ليگ ستارگان 
بورس و مسابقه معامالت الگوريتمي نيز از ديگر برنامه ها 

در راستاي فرهنگ سازي در حوزه بازار سرمايه است.
سخنگوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پايان در 
خصوص مباحث فرهنگ سازي خاطرنشان ساخت: 
برنامه ريزي هايي انجام شده تا افراد را در روستاهاي 
دور افتاده با مباحث بازار س��رمايه آشنا كنيم تا افراد 
از سنين پايين با اين مفاهيم غريبه نباشند . از طرف 
ديگر، بحث MBA بازار سرمايه و ديپلم بورس نيز به 
خوبي در حال پيشرفت در جامعه دانشگاهي و حوزه 

آموزش و پرورش است.
محمدي تهيه سريال و فيلم هاي مرتبط با حوزه بازار 
سرمايه را از ديگر اولويت هاي فرهنگ سازي در سال 
98 برشمرد و ارتباط مفيد با صدا و سيماي جمهوري 
اسالمي ايران را در معرفي نهادهاي مالي معتبر، يكي 

از برنامه هاي سال جديد عنوان داشت.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران:

بازار سرمايه محل تامين مالي بخش واقعي اقتصاد است
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي تهران، بازار سرمايه را محلي براي تجهيز 
منابع مالي براي بخش واقعي اقتصاد دانست كه توليد 

را در كشور رونق مي دهد .
عباس آرگون در گفت وگو با س��نا، اظهار ك��رد: بازار 
سرمايه با ابزارهاي متنوع، سرمايه گذاران را جذب كرده 
و از طريق انتشار اوراق مالي در زمينه فروش كاالهاي 
ش��ركت ها و اوراق براي تامين س��رمايه در گردش و 
همچنين پذيرش و عرضه س��هام شركت ها مي تواند 

كمك شايان توجهي به رونق توليد كند.
وي افزود: بنگاه هاي اقتصادي روش هاي مختلفي براي 
تامين مالي در اختيار دارند كه در اين زمينه مي توان 
به برخي از آنها از قبيل افزايش سرمايه، اخذ تسهيالت 
از نظام بانكي، تس��هيالت مالي خارجي )فاينانس( يا 

انتش��ار انواع اوراق بهادار در بازار سرمايه براي تامين 
مالي اشاره كرد.

اين فعال اقتصادي و كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به 
اين سوال كه توجه به سرمايه در گردش در شركت ها 
چه اهميتي دارد، گفت: سرمايه در گردش از اقالم مهم 
دارايي هاي واحدها و بنگاه هاي اقتصادي است كه نقش 
مهمي در حصول اطمينان از تداوم فعاليت شركت دارد 
وبيانگر توانايي ش��ركت در عمل ب��ه تعهدات خود در 

سررسيد پرداخت ديون است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي تهران توضيح داد: سرمايه در گردش در 
شركت ها همچنين نشان دهنده سالمت مالي شركت 
بوده و يكي از عوامل اثر بخش��ي در ش��ركت ها قدرت 
نقدينگي آنهاس��ت كه مديريت سرمايه در گردش به 

جهت تاثيرگذاري بر ارزش ش��ركت از اهميت بااليي 
برخوردار است.

وي با اشاره به روش هاي مختلف براي بهبود وضعيت 
س��رمايه در گردش بنگاه ها و ش��ركت هاي توليدي 
خاطرنشان كرد: امروزه بازار سرمايه ابزارهاي مختلفي 
را براي بهبود وضعيت س��رمايه در گردش بنگاه ها در 
اختي��ار مي گذارد كه در اين زمينه مي ت��وان به اوراق 
مش��اركت، اوراق صكوك اجاره، اوراق مرابحه، اوراق 

استصناع و...اشاره كرد.
آرگ��ون در ادامه ب��ه ارزيابي در خص��وص بازارهاي 
مختلف در كش��ور پرداخت و گفت: بازار س��رمايه و 
بازارهاي موازي از جمله طال و ارز عالوه بر تاثير پذيري 
از موضوعات سياس��ي، به جهت وجود نقدينگي باال 
در كش��ور به نظر مي رسد تا پايان تابستان روند روبه 

رش��دي را تجربه كنند.  اين كارشناس بازار سرمايه 
افزود: همچنين تغييرات نرخ ارز بر بازارهاي مختلف 
از جمله بازار سرمايه تاثيرگذار بوده و تغييرات آن نيز 

تابعي از عوامل متعدد از جمله ميزان صادرات نفت و 
كاالهاي غير نفتي در ش��رايط تحريمي و ورود ارز به 

كشور خواهد بود.

ش��اخص بورس در هفته اي كه گذشت با 326 واحد 
كاهش، معادل ۰.15 درصد افت را به ثبت رساند و براي 

دومين هفته پياپي منفي بود.
به گ��زارش روابط عمومي بورس ته��ران و به نقل از 
مديري��ت آمار و اطالعات، در پاي��ان معامالت هفته 
منتهي به 25 ارديبهشت ماه 98، شاخص كل با 326 
واحد كاهش نس��بت به هفته قبل، به رقم 211۰18 

واحد رسيد.
ش��اخص بازار اول ب��ا 1238 واحد كاه��ش به رقم 
158373 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 4۰25 
واحد افزايش عدد 4۰6455 واحد را تجربه كرد و به 
اين ترتيب شاخص بازار اول 78 / ۰ كاهش و شاخص 
ب��ازار دوم ب��ا 1 درصد افزايش نس��بت به هفته قبل 

همراه شدند.
در 5 روز كاري اي��ن هفته، ارزش كل معامالت اوراق 
بهادار به 59154 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به 

هفته قبل 24 درصد كاهش يافته است.
در ضمن تعداد 2۰348 ميليون انواع اوراق بهادار در 
بيش از 1 ميليون و 414 هزار دفعه مورد معامله قرار 
گرفت و به ترتيب 33 درص��د و 24 درصد كاهش را 

نسبت به هفته گذشته تجربه كردند.

اين درحالي اس��ت كه تعداد 398 ميلي��ون واحد از 
صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش كل بيش از 4331 ميليارد ريال مورد 
معامله قرار گرفت و به ترتيب با 27 درصد و 27 درصد 

افزايش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.
همچنين در بازار بدهي كه اوراق مش��اركت، گواهي 
سپرده و صكوك معامله مي شود، تعداد 1 ميليون و 
1۰۰هزار برگه اوراق مش��اركت به ارزش كل بيش از 
1۰48 ميليارد ريال معامله قرار گرفت و  به ترتيب با 
15 درصد و 15 درصد افزايش نسبت به هفته گذشته 

همراه شدند.

   رونق معامالت اوراق بدهي در فرابورس 
ايران 

اما فرابورس ايران در معامالت هفته گذش��ته خود 
ش��اهد آغاز دوره بازارگرداني در س��ه س��هم بازار 
دومي و پذيره نويسي س��هام يك شركت در شرف 

تاسيس بود.
به گ��زارش روابط عموم��ي فرابورس اي��ران، هفته 
قبل در ش��رايطي ك��ه در تابلو »ج« ب��ازار پايه نماد 
معامالتي ش��ركت س��خت آژند »ث��اژن« به عنوان 

دويست وسي ونمين نماد در گروه »انبوه سازي، امالك 
و مستغالت« درج ش��د، در بازار دوم فرابورس نيز از 
يكشنبه 22 ارديبهشت ماه عمليات بازارگرداني در 
سه نماد معامالتي مربوط به شركت هاي بيمه معلم، 
سرمايه گذاري مس سرچشمه و مجتمع توليد گوشت 

مرغ ماهان آغاز شد.
در نماد »ومعلم« دوره بازگرداني سه ماهه و حداقل 
معامالت روزانه بازارگردان 6۰۰ هزار سهم است. در 
دو نماد »زماهان« و »سرچش��مه« ني��ز دوره زماني 
بازارگرداني يك ساله و داراي قابليت بازنگري پارامترها 
در مقاطع سه ماهه بوده، ضمن آنكه حداقل معامالت 
روزانه در اين دو نماد به ترتيب 4۰۰ هزار و يك ميليون 

سهم تعيين شده است.
از ديگر رخدادهاي هفته اي كه گذش��ت همچنين 
مي توان به آغاز پذيره نويس��ي سهام در دست انتشار 
ش��ركت بيمه زندگي باران )س��هامي عام در شرف 
تاسيس( به تعداد 72۰ ميليون س��هم در بازار سوم 
فرابورس اش��اره كرد. اين پذيره نويسي از تاريخ 24 
ارديبهشت ماه و به مدت 15 روز آغاز شده و طي دو روز 
ابتدايي آن 1۰3 ميليون و 63۰ هزار سهم اين شركت 

به فروش رسيده است.

   رخدادهاي پيش رو در بازارهاي فرابورسي
يكم و چهارم خردادماه به ترتيب بازار دوم و تابلو ب بازار 
پايه فرابورس ميزبان عرضه عمده سهام غيرمديريتي 
شركت هاي س��رمايه گذاري مس سرچشمه و بانك 

سامان است.
بر اين اساس ش��ركت صنايع مس افق كرمان تعداد 
118 ميليون و 815 هزار و 47 س��هم معادل 3.49 
درصد از مجموع سهام شركت سرمايه گذاري مس 
سرچشمه را در نماد معامالتي »سرچشمه4« به طور 
عمده و ش��رايطي با قيمت پايه هر سهم 7 هزار ريال 
به فروش مي رساند. كارگزار عرضه كننده اين عرضه 
عمده كارگزاري بانك سامان و سپرده حضور در رقابت 

بيش از 83 ميليارد و 17۰ ميليون ريال است.
در عرضه يكجاي س��هام غيرمديريتي بانك سامان 
نيز ش��ركت سرمايه گذاري توس��عه معادن و فلزات 
تعداد 323 ميليون و 686 هزار و 5۰1 س��هم معادل 
4.۰5 درصد از سهام اين شركت را به طور يكجا و نقد 
با قيمت پايه هر س��هم 2 هزار ريال روي ميز فروش 
مي گذارد. تاريخ اين عرضه شنبه 4 خردادماه و كارگزار 
عرضه كننده نيز شركت كارگزاري حافظ است.بازار 
فرابورس ايران مبادالت هفته گذش��ته را در حالي با 
تغيير مالكيت 7 ه��زار و 843 ميليون ورقه به ارزش 
34 هزار و 3۰۰ ميليارد ريال پشت سر گذاشت كه در 
مقايسه با هفته پيش از آن متغيرهاي معامالتي حجم 
و ارزش معامالت كاهش 29 و 11 درصدي را تجربه 

كردند.در هفته كاري منتهي به 25 ارديبهشت ماه 98 
شاخص كل فرابورس نيز با يك درصد افت در آخرين 
روز معامالتي هفته در باالتر از س��طح 2 هزار و 583 
واحدي قرار گرفت تا اين نماگر بازدهي 4 درصدي را 
از ابتداي ماه جاري و 14 درصدي را از آغاز س��ال 98 

به ثبت برساند.
در هفته اي كه گذشت بازار ابزارهاي نوين مالي به استقبال 
معامله 194 ميليون ورقه به ارزش 11 هزار و 162 ميليارد 
ريال رفت كه در مقايسه با هفته پيش از آن افت 3 درصدي 
حجم را در برابر رشد 31 درصدي ارزش معامالت تجربه 
كرد.بهترين عملكرد هفتگي را در اين بازار اوراق بدهي 
داشت به طوري كه حجم و ارزش معامالت اين اوراق 28 
و 38 درصد در بازار ابزارهاي نوين مالي در مقايسه با هفته 
پيش از آن افزايش يافت. صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله و اوراق تسهيالت مسكن نيز رشد 2۰ و يك 
درص��دي ارزش دادوس��تدها را در برابر كاهش 5 و يك 

درصدي حجم معامالت خود تجربه كردند.
در پايان هفته كاري ارزش معامالت خرد بازار سهام 
ش��امل معامالت بازارهاي اول، دوم، پايه، مشتقه و 
SME ب��ه رقم 22 هزار و 319 ميليارد ريال رس��يد 
كه از اين ميزان دو گروه فلزات اساسي و محصوالت 
شيميايي س��هم 21 درصدي را در مجموع به خود 
اختصاص دادند و به ترتيب در جايگاه نخس��تين و 
دومين صنعت فرابورسي كه بيشترين ارزش معامالت 

سهام را داشتند، ايستادند.

افت شاخص بورس براي دومين هفته پياپي
»تعادل« روند  هفتگي بازار بورس و فرابورس  را بررسي مي كند
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سازمان بورس ملزم به انتشار 
صورت هاي مالي مي شود

در صورت تصويب اليحه شفافيت، موسسات عمومي 
و خصوصي عهده دار خدمات عمومي بايد صورت هاي 
مال��ي و اطالعات راجع ب��ه اموال، داراي��ي، درآمد و 
هزينه ها را منتشر كنند. به گزارش تسنيم، در جلسه 
اخير هيات وزيران اليحه شفافيت مورد بررسي قرار 
گرفت و براي تصويب به مجلس ارسال خواهد شد. 
براساس يكي از بندهاي اين اليحه، موسسات عمومي 
و خصوصي عهده دار خدمات عمومي بايد صورت هاي 
مال��ي و اطالعات راجع ب��ه اموال، داراي��ي، درآمد و 
هزينه ها را منتشر كنند. با اين اليحه، سازمان بورس به 
عنوان مطالبه كننده شفافيت از ساير شركت ها، ملزم 
به شفاف سازي دقيق فعاليت ها و درآمدها خواهد شد. 
با بررسي اليحه شفافيت در جلسه اخير هيات وزيران 
و در صورت تصويب در مجلس، موسسات عمومي و 
خصوصي از جمله س��ازمان بورس بايد صورت هاي 

مالي و اطالعات دارايي و هزينه ها را منتشر كنند.

عرضه محصوالت كشاورزي 
در بورس كاال آغاز شود

عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: اين روزها 
شاهد اختالف قيمت شديد محصوالت كشاورزي 
از سر مزرعه تا بازار و رسيدن به دست مصرف كننده 
هستيم كه س��ود اصلي در اين ميان را واسطه ها 
مي برند، اين خأل بزرگ را مي توانيم با عرضه اين 
محص��والت در بورس و واقعي ش��دن قيمت ها و 

خريد مستقيم مصرف كنندگان پر كنيم.
حبيب اهلل نيك��زادي پيرامون ض��رورت عرضه 
محصوالت كشاورزي در بورس كاال به خبرگزاري 
ميزان گفت: در حال حاضر كشاورزان به يك بازار 
امن و قابل اطمينان نياز دارند تا س��ود اصلي از 
توليد محصوالت شان را به شكل شفاف و منطقي 
دريافت كنند كه بهترين بازار در كشورمان براي 

تحقق اين اتفاق، بورس كاالست.
اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس افزود: يكي 
از مزيت هاي مهم س��از و كار بورس اين اس��ت كه 
توليد كنندگان از واسطه هاي پرشمار بخش كشاورزي 
در ام��ان مي مانند و مي توانند به صورت مس��تقيم 
كاالهاي شان را با قيمت واقعي بفروشند؛ در اين زمينه 
دولت بايد زمينه ها را ب��راي عرضه انواع محصوالت 
كش��اورزي در بورس فراهم كند تا ديگر شاهد زيان 

كشاورزان و سود دالالن نباشيم.
نيكزادي در ادامه با بيان اينكه دادوستد محصوالت 
كشاورزي همچنان به شيوه س��نتي در حال انجام 
است، گفت: ما ناگزير هستيم براي ساماندهي بازار 
و همچنين ارتقاي جايگاه ايران در توليد محصوالت 
كشاورزي و عرضه آن در بازارهاي بين المللي از ساز 
و كار مدرن همچون بورس كاال اس��تفاده كنيم كه 

اميدواريم اين اتفاق با محصول زعفران آغاز شود. 
وي تصريح كرد: عرضه محصوالت كشاورزي به 
شكل مس��تمر وبا حجم باال در بورس رفته رفته 
مي تواند از لحاظ بس��ته بندي و ايجاد برندهاي 
بين المللي براي محصوالت كش��اورزي ايراني 
مفيد باشد و تاكيد مي كنم كه به اين موضوع بايد 

به شكل ويژه و جدي  ورود كرد.

رويخطشركتها

   زيان »سفاس�ي« به ۳۰ري�ال رسيد:شركت 
فارسيت اهواز در صورت هاي مالي 12ماهه زيان هر 
س��هم را 3۰ريال اعالم كرد.به گزارش سنا، شركت 
فارسيت اهواز در اطالعات و صورت هاي مالي 12ماهه 
منتهي به 29اسفند1397 سود هر سهم را 3۰ريال 
اعالم كرد.اين شركت در گزارش خود زيان عملياتي 
را 27ميليارد ريال، زيان خالص را 2۰ميليارد ريال و 
زيان انباشته پايان دوره را 218ميليارد ريال منتشر 
كرد.»سفاس��ي« در 12ماه فعاليت توانست ميزان 
توليدات خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
26درصد افزايش دهد و به توليد 26هزار و 22تني 
انواع محصوالت رسيد كه از اين ميزان توليد توانست 
24هزار و 73تن از محصوالت را به فروش برساند كه 
معادل 16.68درصد نسبت به سال گذشته افزايش 
فروش داشت.اين شركت ارزش فروش محصوالت 
خود را 7۰ميليارد و 918ميلي��ون ريال اعالم كرد 
كه نسبت به سال مالي1396 معادل 76.26درصد 

افزايش داشته است.

   پرتفوي بورسي »واعتبار« ۲.۰۳ميليارد ريال 
افزايش يافت: شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران 
در صورت هاي مالي 9ماه��ه اعالم كرد كه پرتفوي 
بورسي سهام ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس 
مبلغ 2ميليارد و 23ميلي��ون ريال افزايش يافت.به 
گزارش سنا، شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران در 
صورت هاي مالي 9ماهه منتهي به 31فروردين1398 
سود هرس��هم را 351ريال اعالم كرد كه در مقايسه 
با فعاليت يكس��اله س��ال1396معادل 98درصد 
افزايش يافته است.اين شركت سود عملياتي خود 
را 28۰ميليارد ريال، سودخالص را 28۰ميليارد ريال 
و سود انباشته پايان دوره نيز با رشد 98درصدي به 
339ميليارد ريال رس��يد. صورت وضعيت پرتفوي 
بورسي سهام ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس 
»واعتبار« با افزايش 2ميليارد و 23ميليون ريالي همراه 
شده است. همچنين ارزش بازار آن با رشد 71ميليارد 
و 78۰ميليون ريال به 253ميليارد و 351ميليون 
ريال رس��يد. عالوه بر اين بهاي تمام شده آن با رشد 
23ميليارد و 11ميليون ريال به مبلغ 251ميليارد 
و 328ميليون ريال بالغ ش��ده است. اين شركت در 
اين مدت ط��ي واگذاري ها به س��ود 284ميليارد و 
92ميليون ريال رسيده و كل مبلغ واگذاري را 2هزار و 
381ميليارد و 14۰ميليون ريال اعالم كرد.»واعتبار« 
در اين دوره مالي در بورس توانس��ت 626ميليارد و 

8۰3ميليون ريال سهام خريداري كند.



تشكلها6اخبار

رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران: 

رييس خانه صنعت تهران: 

معاون كسب و كار اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد

اتاق بايد به تشكل ها بها دهد

پول۲۶۰هزارخودرورادر۱۰دقيقهگرفتندوليپولقطعهسازرانميدهند

دپوي كاالهاي اساسي در گمرك به دليل عدم تامين ارز؟

يك ماه به انتخابات اتاق بازرگاني مانده است 
ولي هنوز صف بندي ها روش�ن نيست. با اين 
وجود بسياري اعتقاد دارند اين زمان بهترين 
فرصت ب�راي اصالح بس�ياري از مش�كالت 

دروني اتاق است.
 در همي�ن راس�تا ب�ا ابوالفض�ل روغن�ي 
گلپايگان�ي رييس كميس�يون صناي�ع اتاق 
بازرگاني و رييس س�نديكاي توليدكنندگان 
كاغ�ذ و مقواي اي�ران ك�ه س�ابقه مديريت 
مجموعه ه�اي بزرگ�ي چ�ون كف�ش ب�ال، 
آزمايش، پارس الكتري�ك، ارج را در كارنامه 
خ�ود دارد در خصوص ات�اق بازرگاني و آنچه 
تصميم گيرندگان اين ات�اق باالخص در دوره 
 هشتم اتخاذ كرده اند گفتگويي انجام داديم.
او براين باور اس�ت كه اين تصميمات چندان 
مورد قبول و نظر همه اعضا از جمله تشكل ها 
نبوده كم�ا اينكه اتاق بازرگاني به تش�كل ها 
بهاي الزم را نداده و آنچ�ه اكنون بايد در نظر 
گرفته ش�ود حضور نماينده اي از تشكل هاي 
سراسري كشور كه اكنون به حدود 160 تشكل 
رسيده، در اتاق براي احياي حق اين نهادها و 

رسيدگي به وضعيتشان است .
گفت وگو ب�ا ابوالفض�ل روغني گلپايگاني در 
خصوص اتاق بازرگاني در دوره هشتم و نهم و 

وضعيت انتخابات در اين دوره را مي خوانيد .

  نق�اط ضع�ف و قوت ات�اق بازرگان�ي ايران 
در دوره هشتم از نظر شما چيست ؟

اتاق هشتم در ش��رايط خاص اقتصاد ايران بنا شد، 
در ابتداي اين دوره كه همزمان با برجام بود و فضاي 
اقتصادي خوبي در كش��ور به وجود آمده بود، اتاق 
نقش مهمي در خلق اين شرايط داشت و از اين حيث 
نقش برجسته اتاق در ابتداي دوره هشتم و ابتداي 
تب��ادالت تجاري رقم خورده از حي��ث برجام، قابل 
انكار نيس��ت، ولي در ادامه و مقارن با دو س��ال آخر 
دوره هشتم اتاق بازرگاني و بازگشت دوباره تحريم ها 
و همزمان با رياس��ت جمهوري ترام��پ و ورود او به 

عرصه سياس��ت امريكا و جهان، فضا جهت فعاليت 
اقتصادي اي��ران و فعالين اقتصادي كش��ور هر روز 
تنگ تر از پيش شد، در اين شرايط اتاق مي توانست 
نقش محوري داشته باش��د و با اينكه تالش داشت 
نشان دهد كه اتاق ها از دولت ها جدا هستند و با اين 
رويكرد ارتباطاتي با اروپا و امريكا داشته باشد، ولي 
سايه تحريم ها و فشارهاي بين المللي سنگين تر بود .
  به عملكرد اتاق هشتم از حيث عملكرد چه 

نمره اي مي دهيد؟ 
اتاق هشتم اگر چه ش��روعي توفاني داشت ولي در 
پايان بسيار الك پش��تي و توام با عدم حركت كرد، 
علت عدم موفقي��ت را مي توان در س��اختار اتاق و 
قوانين دانست كه دست اتاق را باز نمي گذارند، زيرا 
نقش اتاق تنها مش��اوره و نظر دهي است و از حيث 
اين نقش نمي توان كار خاصي انجام داد، البته گاها 
شاهد بوديم كه افرادي در س��اختار اين اتاق نقش 
مطالبه گري را فراتر از اتاق انجام دادند، عيب بزرگ 
اتاق را مي توان اختالفات در هيات رييسه كه به بدنه 
اتاق هم سرايت كرد دانست به عنون مثال در دوره 
دوم اتاق بازرگاني اختالفاتي مابين اعضا ايجاد شد و 
به داخل اتاق هم گسترش يافت و سرانجام به شكل 
عدم همكاري با رييس اتاق نم��ود يافت و منجر به 
اتاق تضعيف شد و همزمان با ضعيف شدن و كمرنگ 
شدن اتاق تش��كل هايي هم ش��كل گرفتند اما اگر 
بخواهيم جمع بندي از عملكرد اتاق داش��ته باشيم 
مي توان گفت اتاق هشتم در بين اتاق هاي بازرگاني 

تمامي دور ها توانست نمره قبولي را كسب كند .
  چه م�واردي بايد در اولويت برنامه هاي اتاق 

ايران در دوره نهم قرار گيرد؟ 
بايد به دنبال قانون اتاق بود و از تصميمات سياسي 
و انتخابات��ي در اي��ن دوره پرهيز كرد كس��اني كه 
مي خواهند براي اين دوره انتخاب شوند بايد اصالح 
قانون ات��اق را در وهله اول مد نظر ق��رار دهند و در 
مرحله بعدي اجرايي ش��دن قوانيني اس��ت كه در 
اختيار اتاق قرار دارد به عن��وان نمونه قانون بهبود 
مس��تمر محيط كسب و كار كه براس��اس آن اتاقها 
موظفند در فعاليت هاي صادرات غيرنفتي با ايجاد 

انس��جام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي 
تش��كل ها جلوگيري كنن��د و تش��كل هايي را كه 
زيرنظر سازمان هاي مختلف هستند را سازماندهي 
و هدفمند نمايند، نقش تشكل ها بايد قوي تر باشد 
همچنين برخي از قول هاي مس��اعد داده شده كه 
اجرايي نش��ده، بحث ديگر طرح هايي اس��ت كه از 
س��وي دولت و مجلس مي آيد كه در اين مورد نياز 
است كه نقش اتاق قوي تر باشد و اتاق بايد به صورت 
جدي تري حضور داشته باشد و در بحث بهبود فضاي 
كسب كار اتاق بايد شركت كند و اتاق را تنها زينت 
مجالس نكنند بلكه مبنا و محور اين جلس��ات بايد 

نمايندگان اتاق ها و تشكل ها باشند.

   براي دست يافتن به اين اولويت ها رياست 
و هيات رييس�ه ات�اق بايد چ�ه ويژگي هايي 

داشته باشد ؟ 
افرادي كه در هيات رييس��ه اتاق قرار مي گيرند بايد از 
فرصت كافي جهت انجام و پيگيري امور اتاق برخوردار 
باشند، كارآفرين بوده و همچنين بايد صاحب راي و نظر 
در حوزه كاري خود باشند، از افراد شناخته شده و داراي 
تجربه بخش اقتصادي كش��ور و تجربه اتاق بازرگاني 
باشند، از افراد صاحب نام در تشكل هم در هيات رييسه 
استفاده شود و منتخبين در اين هيات بايد بدانند كه اگر 
در اين جايگاه قرار دارند نماينده كل بخش خصوصي 
كشور بوده و نه تنها نماينده صنف، بخش يا گروه خاصي 

و نگاهشان به مسائل با در نظر گرفتن منافع كل فعاالن 
و پيشه وران باشد .

  كالم آخر ...
در اتاق تصميماتي اتخاذ مي شود كه چندان مورد قبول 
همه نيست و كمتر به تشكل ها توجه مي شود، در حالي 
كه اكنون 160 تشكل فعال در كشور وجود دارد بدون 
اينكه نقشي در اتاق بازرگاني كه به نوعي خانه شان است، 
داشته باش��ند در حالي كه بايد از تشكل ها هم در اتاق 
حضور داشته و بتوانند نقش در تعيين تكليف ها داشته 
باشند آنچه ديده مي شود اين است كه نمايندگاني از 
اس��تان ها گرد هم مي آيند و با توجه به وضع موجود به 
نظر مي رسد، انتخابات اتاق بايد الكترونيك انجام شود .

دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
در خصوص مش��كالت حوزه خودروي كشور گفت: 
زماني كه ۲60 هزار خ��ودرو در 10 دقيقه ثبت نام 
مي شود و پولش را هم نقد دريافت مي كنند چرا پول 

توليد داده نمي شود.
 محمدرضا مرتضوي افزود: پيشرفت در زمينه صنايع 
دفاع��ي به دليل وج��ود تحريم ها و نب��ود مراودات 
كااليي خارجي ها به ايران اس��ت بر اين اس��اس در 
حوزه صنايع دفاعي اختيار و عزم بزرگ و منفعت و 
سود كشور و ش��اغلين در چنين پروژه هايي در اتكا 

به پتانسيل و ظرفيت هاي داخلي است. او ادامه داد: 
در خصوص تامين كاالهاي مورد نياز مردم از داخل 
و خارج 180 درجه فرق مي كن��د براي مثال وقتي 
قصد واردات كااليي داشته باشيم بايد پول را پيش 
بدهيم و ۲0 درصد هم اضافه تر به بانك ها بپردازيم 
كه گارانتي نرخ ارز تامي��ن گردد. مرتضوي تصريح 
كرد: فروشنده هاي خارجي پولشان را نقد مي گيرند 
و بانك ه��ا هم ۲0 درصد گرو مي گيرند تا در صورت 
نوس��انات افرايش نرخ ارز، متضرر نشوند در نهايت 

كاال با 8 ماه تاخير ارايه مي شود.

 او ادام��ه داد: اي��ن در حالي اس��ت كه اگر مش��ابه 
هم��ان كاال را از توليد كننده داخل��ي تامين كنيم، 
توليد كنن��ده با دو س��ال تاخير پول��ش را دريافت 
مي كند جالب اينكه توليد كنندگان كشوري پولشان 
را با دو س��ال تاخير دريافت مي كنند كه سود بانكي 
باالي ۲0 درصد است، در اين جا مشكل ساختاري 

و اساسي وجود دارد.
مرتضوي در خصوص مش��كالت ح��وزه خودروي 
كش��ور گفت: زماني كه ۲60 هزار خ��ودرو در 10 
دقيقه ثبت نام مي ش��ود و پولش را هم نقد دريافت 

مي كنند چرا پ��ول توليد داده نمي ش��ود. او افزود: 
اكثر توليد كنندگان قطعات خودرو دو يا س��ه سال 
معطل دريافت پولشان هستند، بي شك اين اتفاق به 
توليد كنندگان آسيب خواهد زد، در حالي است كه 
وقتي همين قطعات از چين وارد مي شود، هزينه اش 

نقداً پرداخت مي شود.
مرتضوي تصريح كرد: چرا توليد كننده داخلي براي 
خريد مواد اوليه از جنس پتروش��يمي به هزار دالل 
و واسطه و بورس و تباني و... نقدا پول پرداخت و در 
برخي موارد دو برابر قيم��ت واقعي هزينه پرداخت 

كند. او به نقل از فرمايش��ات رهب��ري گفت: بايد با 
قاچاق، داللي ها و خريده��اي خيانتكارانه در ارزاق 
عموم��ي و احتكار بدون ت��رس از جنجالها برخورد 
ش��ود.  رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران گفت: انتصاب ها در وزارتخانه ها درست نيست 
و صندلي ها سفارشي واگذار مي شوند. سيد محمد 
رضا مرتضوي افزود: در دو سال اخير عقبگرد جدي 
در واگ��ذاري كارها به مردم داش��ته ايم و امضا هاي 
طاليي در توليد ش��كل گرفته اس��ت كه در كشور 

بحران ايجاد مي كند.

هفته گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت طي نشست 
با اعضاي فراكسيون واليي مجلس با اشاره به كاهش 
۲3 درصدي واردات در سال 97 عنوان كرد كه واردات 
كاالهاي مصرفي بيش از 30 درصد كاهش و واردات 
مواد اوليه نيز حدود 16 درصد در سال 97 نسبت به 

سال 96 كاهش يافته است.
رضا رحماني موضوع تأمين نقدينگي و مواد اوليه مورد 
نياز واحدهاي تولي��دي را اولويت ويژه وزارت صمت 
برش��مرد و يادآورشد كه موضوعات مربوط به تأمين 
نقدينگي، مشكالت ارزي و تأمين بازار در دستور كار 

قرار گرفته است.
وي با ي��ادآوري ممنوعي��ت واردات 1339 قلم كاال 
در سال گذش��ته، افزود: واردات 1۴۲ قلم كاال نيز با 
مسووليت خودم امسال ممنوع شده است و هركس 
كه كااليي را در داخل توليد مي كند بايد واردات نمونه 
مشابه اش ممنوع ش��ود و همه اينها براي حمايت از 

توليد و تقويت توليد كنندگان داخلي است.
براساس آمار گمرك ايران، 83 درصد از اقالم وارداتي 
در سال 97 به كاالهاي واسطه اي تعلق داشته است. 
براين اساس در سال گذشته بالغ بر ۲6 ميليون و 700 
هزار تن كاال به ارزش ۲7 ميليارد و ۴00 ميليون دالر 
در قالب كاالهاي واسطه اي وارد كشور شد. در همين 
مدت تنها 15درصد از وزن كاالهاي وارداتي به كشور 
را كاالهاي مصرفي تشكيل مي داد كه عمدتا در نيمه 
اول سال 97 وارد كشور شد . بديهي است اين رقم در 

سال 96 معادل ۲1 درصد بود .
هومن حاجي پور معاون كس��ب و كار اتاق بازرگاني 
تهران با اش��اره به آم��ار اعالم ش��ده وزيرصمت در 
كاهش ۲3 درصدي واردات در س��ال 1397، و تاثير 
آن بر توليد و بازارهاي داخلي، اظهار داشت: در كنار 
فشارهاي ناش��ي از تحريم هاي يك س��ويه امريكا و 
موانع پيش آمده براي تجارت خارجي به دليل عدم 
امكان مبادالت بانكي، باال رفتن هزينه واردات و آنچه 
كه به عنوان پارامترهاي اصلي محدودسازي واردات 
در حوزه نظام بين الملل و نظام تجاري مطرح مي شود 
اينك صنايع داخلي و بازار را با خطر كمبود مواد اوليه 

و كاالهاي اساسي روبرو ساخته است.
وي با اش��اره به اينكه بيش��ترين گاليه فعاالن حوزه 
تجارت از عملك��رد متصديان دولتي در حوزه وزارت 

خانه هاي اقتصادي است، يادآورشد: ناهماهنگي بين 
دس��تگاه ها در بحث سامانه ها براي ايجاد يك فرايند 
س��اده و شفاف در پروسه ثبت سفارش كاال از مرحله 
تخصيص و تامين ارز تا ترخيص كاال بسيار زياداست. 
دراين زمينه موانع بيش��تر در حوزه تامين ارز براي 
كاالهاي اساس��ي وجود دارد ك��ه همين امر موجب 
شده كه در بخش��ي از گمركات كاالهاي زيادي كه 
ش��امل نهاده هاي دامي و مواد اوليه مورد نياز صنايع 
است، رسوب كند. در حالي كه اين كاالها ماه ها است 
به دليل ع��دم تامين ارز در گمرك دپو ش��ده اند كه 
ضمن خواب سرمايه باعث گراني اين كاالها در بازار 

داخلي نيز مي شود. 
حاجي پور با بيان اينكه هنوز موضوع بخش عمده اي 
از كانتينرهاي دپوي كاالهاي وارداتي كه سال گذشته 
مطرح شد الينحل باقي مانده است، عنوان كرد: بخش 
عمده اي از اي��ن كاالها بايد تعيين تكليف ش��ود كه 
براي تسريع در اين موضوع مي بايست هماهنگي بين 
دستگاه هاي اجرايي مانند گمرك، وزارت صمت، جهاد 

كشاورزي و بانك مركزي بيش از گذشته ايجاد شود.
معاون كسب و كار اتاق بازرگاني تهران در مورد نقش 
و همكاري س��ازمان حمايت كننده براي رفع موانع 
گمركي گفت: در اين زمينه ۲ بحث كلي وجود دارد 
اول آنكه در م��ورد كاالهايي كه هن��وز امكان ارايه 
آنها در چرخه مصرف و توليد كش��ور به دليل آنكه 
در گمركات دپو ش��ده اند، به وجود نيامده بايد اين 
نكته در نظر گرفته شود كه سرمايه زيادي از بخش 
خصوصي معطل مانده كه براساس آن نمي تواند براي 
ثبت س��فارش جديد اقدام كند. براين اصل در كنار 
فش��ارهاي تحريمي اين امر مي تواند در درازمدت 

فعاالن بازار را نااميد كند.
وي در ادام��ه اف��زود: نكته دوم بح��ث بي اعتمادي 
اس��ت كه ايجاد شده و براس��اس آن بسياري از تجار 
تامين كنن��ده مواد اوليه ديگر ت��وان آن را ندارند كه 
ريسك تصميم گيري هاي يك شبه دولت را بپذيرند 
زيرا اميدي به بازگشت سرمايه خود ندارند. بنابراين 
نياز است كه اعتماد سازي شود و دولت برحسب آن، 
اين اطمينان خاطر را ب��ه فعاالن اقتصادي بدهد كه 
مشابه سال گذشته حوزه تجارت را درگير مقررات پي 
در پي و مبهم نخواهد كرد. براين اساس ايجاد انگيزه 

با ارايه مشوق هاي الزم مي تواند در اين زمينه بسيار 
تاثيرگذار باشد. 

به گفته حاجي پ��ور ضرورت بازنگري در فهرس��ت 
كاالهايي كه از سوي دولت واردات آنها محدود شده 
يا با سختگيري مواجه شده از جمله مواردي است كه 
در سال جديد بايد در حوزه واردات مورد نظر دولت و 
دستگاه هاي ذي ربط قرار گيرد. زيرا از آنجا كه بخشي 
از اين كاالها مورد نياز جامعه اس��ت در صورت عدم 
تغيير ضوابط، احتمال ورود اين كاالها از مسير قاچاق 
قوت پيدا مي كند كه اي��ن امر مي تواند در بلندمدت 
ضمن ايجاد مشكل براي بانك مركزي در مورد عدم 
كنترل خروج ارز، معضل بهداشت و عدم استاندارد در 
مورد كاالهاي تاريخ مصرف گذش��ته را نيز به همراه 
داشته باشد كه اين مساله هزينه هاي زيادي را براي 

دولت رقم مي زند.
معاون كسب و كار اتاق بازرگاني تهران با تاكيد براينكه 
در س��الي كه به نام »رونق توليد« ن��ام گرفته انتظار 
مي رود كه دولت به جاي محدود س��ازي و رفتارهاي 
انقباضي با تسهيل مسير به روان شدن چرخه توليد و 
متعاقب آن صادرات كمك كند، افزود: دولت مي تواند 
با بازنگري در قوانيني كه باعث محدوديت هاي فراوان 
در امر تجارت خارجي است كمك كند تا مواد اوليه و 
كاالهاي اساسي دپوشده در گمرك به چرخه توليد 
و بازار برس��د تا بدينوس��يله ضمن حفظ بنگاه هاي 
اقتصادي و گردش روان تر چرخ هاي توليد، از تعطيلي 
صنايع جلوگيري شود. زيرا رشد آمار بيكاري رابطه 

زيادي با افزايش ميزان قاچاق كاال دارد.
حاجي پور در پاسخ به اين س��وال كه رويكرد جديد 
بانك مركزي در بحث پيمان س��پاري ارزي و اينكه 
صادركنندگان مي توانند به جاي بازگشت ارز، واردات 
كاالهاي مورد نياز بخش توليد را داشته باشند، تا چه 
اندازه مي تواند در رفع كمبودها موثرباشد؟ خاطرنشان 
ساخت: در اين مورد بايد به دو نكته توجه داشت اول 
اينكه اين واردات توس��ط شخص صادركننده انجام 
ش��ود يا اينكه با ايجاد فرصت ارز مورد نظر در اختيار 
وارد كننده قرار گيرد. ام��ا در هر دو مورد اين اتفاق و 
تغيير رويكرد خوب است به شرط آنكه صحيح و شفاف 
انجام ش��ود. يعني اينكه انجام تبادل اسناد و ارز بين 
صادركننده و وارد كننده بدون ريسك انجام پذيرد و 

اجراي آن محدوديت هاي جديد ايجاد نكند. براي اين 
منظور بايد يك مكانيزم ساده و شفاف اجرايي شود تا 
به واسطه آن ورود كاالهاي مورد نياز به كشور با وجود 

تحريم ها، با موانع كمتري مواجه شود.
وي در مورد اينكه برخي وارد كنندگان در واكنش به 
اين تصميم بانك مركزي اعالم كردند كه در صورت 
اجراي اين مصوبه امكان حذف بخشي از وارد كنندگان 
از چرخه تجارت به دليل عدم دسترس��ي به ارز مورد 
نياز وجود دارد، يادآورش��د: اين نگراني وجود ندارد 
زيرا صادركننده شرايط خود را دارد و در فضاي رقابت 
تجاري منطقي نيست كه صادركننده بخواهد مسير 
كاري خود را تغيير دهد. ضمن اينكه به روال قانوني 
منعي وجود ندارد كه يك صادركننده كار واردات نيز 
انجام دهد. در واقع يك فعال اقتصادي به عنوان يك 
بازرگان همزمان ه��م مي تواند صادرات انجام دهد و 
هم واردات بنابراين طرح اين موضوعات جايي ندارد. 
بنابراين ما بيشتر بايد به سمتي برويم كه اين فرايند 
كمك كند كه س��رعت تبادل ارز بين صادركننده و 

وارد كننده با تسهيل بيشتري انجام شود.
معاون كسب و كار اتاق بازرگاني تهران در مورد ظهور 
6۴00 صادركننده ناش��ناس در سال گذشته كه ارز 
حاص��ل از صادرات آنها به چرخه اقتصاد بازنگش��ته 
است، تصريح داشت: من معتقدم زماني مسير شفاف 
و منطقي مي ش��ود كه تصميم گيرندگان دولتي در 
زمان تنظيم مقررات و بخش��نامه ها از نظرات بخش 
خصوصي نيز استفاده كنند. مورد ديگر اينكه در بحث 
اعتبار سنجي ها حتما نظر تشكل هاي تخصصي را نيز 
لحاظ كنند زيرا تشكل هاي تخصصي ما بهترين مرجع 
و نهاد براي شناسايي درجه اعتبار تجاري يك فعال 
اقتصادي است. اما در حال حاضر اين تدابير در زمان 
وضع قوانين اتخاذ نمي شود، در صورتي كه با اجماع 
نظر دولت و تش��كل هاي اقتصادي مي ت��وان از بروز 

بسياري از تخلفات و سوءاستفاده ها جلوگيري كرد.
حاجي پور با تاكيد براينكه ما موافق بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصاد كش��ور هس��تيم، اذعان 
داش��ت: صادركننده نمي تواند بدون بازگش��ت ارز به 
كش��ور تجارت خود را ادامه دهد. بنابراين كساني كه 
صادر كننده شناسنامه دار هستند براي بقاي فعاليت 
خود نياز به تامين ارز دارند. كس��اني هم كه به عنوان 

صادركننده ناش��ناس در اين فهرس��ت 6۴00 نفره 
جاي گرفته اند نمي توانند ناش��ناس باش��ند زيرا كد 
اقتصادي گرفته اند و كارت بازرگاني دارند ضمن اينكه 
براساس گواهي 186 ماده مالياتي، بايد توسط سازمان 
امورمالياتي شناسايي ش��وند. در سال گذشته هم هر 
آنچه كارت بازرگاني صادر شده با بازرسي هاي دقيق از 
اصالت اطالعات داده شده توسط متقاضي انجام شده؛ 
بنابراين اگر كسي هست كه آدرس ندارد جاي تعجب 

است كه چطور توانسته كارت بازرگاني دريافت كند؟
وي در پاسخ به اين سوال كه باالخره چه زماني معضل 
رانت جويي با كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف، حل 
مي شود، گفت: براي رسيدن به جواب اين سوال بايد 
ديد كه چرا يك معلول سال ها باقي مي ماند در حالي 
كه آثار آن براي اقتصاد بسيار مخرب است؟ زيرا ريشه 
اين معلول از بين نرفته و وقتي شرايط براي سوءاستفاده 
افراد باز است اين رانت جويي ادامه پيدا مي كند. بارها در 
اتاق بازرگاني اعالم شد كه ارز بايد تك نرخي شود وقتي 
ارز چند نرخي است و جذابيت بين سطوح ارزي براي 
افراد سودجو وجود دارد طبيعي است كه نمي توان با 

معلول مبارزه كرد زيرا اين شرايط تداوم دارد .
حاجي پور در ادامه افزود: استفاده از اين رانت منافعي 
دارد كه خيلي ه��ا به دنبال آن مي روند خواس��ته يا 
ناخواس��ته حتي در اين زمينه خيلي از شركت هاي 
پتروشيمي كه گفته اند ارز آنها برنگشته به دليل همين 
اختالف ارزي است . ممكن هم هست مسائل ديگري 
مانند اختالف بين صادركننده و گمرك يا صادركننده 
و بانك مركزي در ارتباط با بحث نرخ ارز باشد. با اين 
منطق كه چگونه ممكن اس��ت صادرات را با نرخ ارز 
8 تا 10 هزارتوماني انجام داد ضمن اينكه كاال با نرخ 
آزاد و براس��اس قيمت دالر در هر روز خريداري شود 
و بعد در بازگشت ارز اين توقع مطرح شود كه بايد به 
نرخ دالر 8 هزارتومان تس��ويه شود؟ اين امكان پذير 
نيست زيرا صادركننده را تشويق مي كند تا ارز خود 
را به چرخه اقتصاد برنگرداند. صادركنندگان اصلي و 
ريشه داركه اهليت آنها براي تشكل ها به اثبات رسيده 
اس��ت حاضر به چنين كاري نيستند . همين سناريو 
براي واردكنندگان هم وج��ود دارد و تفاوت نرخ ارز 
باعث مي ش��ود كه سوءاس��تفاده هاي زيادي در اين 

حوزه شكل بگيرد.
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مشكالتصادراتمحصوالت
كشاورزيپابرجاست

رضا نوراني رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
با اش��اره به نامگذاري امسال توس��ط مقام معظم 
رهبري مبن��ي بر رونق توليد اظهار ك��رد: با توجه 
ب��ه آنكه همه س��اله مقام معظم رهبري ش��عاري 
را براي س��ال تعيين مي كند، از اين رو مس��ووالن 
دولت بايد نقش��ه راهي را براي تحقق شعار در نظر 
بگيرند. وي افزود: براي تحقق شعار سال و حمايت 
از توليدكنندگان داخل، وزارت جهاد كش��اورزي، 
وزارت صمت و س��اير دس��تگاه ها و وزارت خانه ها 
بايد نقشه راه و برنامه مدوني را در خصوص توليد، 
صادرات و واردات محصوالت كش��اورزي داش��ته 
باشند، در غير اين صورت بخش خصوصي نمي تواند 
كاري انج��ام دهد. نوراني ادامه داد: اگر مس��ووالن 
دولتي در راس��تاي حمايت از توليد داخل و تحقق 
شعار سال نقشه راهي را ترسيم نكنند، امكان ارتقاي 
توليد و توسعه صادرات وجود ندارد. رييس اتحاديه 
ملي محصوالت كشاورزي با اشاره به اينكه مشكالت 
صادرات كماكان پابرجاست، بيان كرد: با توجه به 
موانع متعدد پيش روي صادرات اعم از بازگشت ارز 
به سامانه نيما، صادرات توجيه اقتصادي ندارد، جز 
اينكه همانند سال گذشته اس��تفاده از كارت هاي 

يك بار مصرف رواج يابد.
وي در ادامه اف��زود: با توجه به آنك��ه صادرات امر 
تخصصي اس��ت، از اين رو با در نظر گرفتن تمامي 
جوانب توليد و مصرف بايد به صادرات مازاد بر نياز 
داخل پرداخت چرا كه ب��ا افزايش يك باره قيمت 
كاال و ازدي��اد تقاضا از س��وي تجار تركي��ه و عراق 
امكان مديريت صادرات وجود ندارد. نوراني تحقق 
شعار سال را منوط به اجراي برنامه مدون از سوي 
وزارتخانه هاي مختلف دانس��ت و گفت: مسووالن 
ذي ربط در راستاي تحقق شعار سال در بخش هاي 
مختلف توليد و صادرات بايد برنامه مدوني را به كار 
گيرند تا همانند سال هاي گذشته اين شعار در حد 

حرف باقي نماند.
اين مقام مسوول با انتقاد از اين مساله كه با بخشنامه 
و آيين نامه ها يك شبه صادرات راه به جايي نمي برد، 
بيان كرد: اگر قرار است در سال رونق توليد، صادرات 
رونق يابد، بدون ترديد مسووالن دولتي بايد به حرف 
تشكل هاي صادراتي گوش دهند، در غير اين صورت 

اتفاق خاصي در صادرات رخ نمي دهد.
وي اف��زود: با توجه به ش��رايط مناس��ب اقليمي و 
بارش هاي اخير، وزارت جهاد كشاورزي بايد نقشه 
راهي را در تمامي زير بخش ها ترسيم كند و با اعطاي 
راهكارها و مشوق هاي مختلف زمينه را براي تحقق 
شعار سال فراهم كند چرا كه در شرايط فعلي تحريم، 
بدون برنامه دس��تيابي به شعار سال ميسر نيست. 
نوراني در پايان تصريح كرد: اگرچه مسووالن دولتي 
در س��ال رونق توليد، شعار حمايت از توليد و رونق 
صادرات را مي دهند، ام��ا در عمل بر واردات توجه 
بيش��تري دارند. در حالي كه اگر قرار است شعارها 
در حد حرف باقي نماند و عملياتي ش��ود، از اين رو 
دولتمردان بايد برنامه هاي تشويقي را در تمامي زير 

بخش هاي توليد و صادرات به كار گيرند.

توليد؛چشمانتظار
راهكارهاياجرايي

يك عضو اتاق بازرگان��ي تهران گفت: تاكيد روز 
گذشته مقام معظم رهبري بر لزوم توجه جدي 
به رونق توليد و نامگذاري س��ال به همين نام از 
نظر سياست هاي كالن بس��يار راهگشا است و 
امروز دس��تگاه هاي اجرايي بايد در عرصه عمل 

راهكارهاي الزم را در اين رابطه ارايه كنند. 
عباس آرگون در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: 
براي آنكه مش��كل توليد در اقتصاد ايران مورد 
بررس��ي قرار گيرد بايد ابعاد مختلف ماجرا را در 
سال هاي اخير رصد كرده و مشخص شود كار از 
چه بخش هايي براي توليدكنندگان سخت شده 

و نياز به بهبود دارد.
وي با اشاره به افزايش هزينه هاي توليد به عنوان 
يكي از اصلي ترين عوام��ل تأثيرگذار بر اقتصاد، 
اظهار كرد: افزايش قيم��ت ارز و به دنبال آن باال 
رفتن قيمت مواد اوليه، افزايش هزينه هاي جانبي 
همچون خدمات و هزينه اداره كارگاه بخشي از 
عواملي است كه شرايط را براي توليدكنندگان 
دشوار كرده اس��ت. اگر به اين مسائل، مشكالت 
توليدكنندگان با س��ازمان امور مالياتي، تأمين 
اجتماع��ي و بيمه را نيز اضافه كنيم بخش��ي از 
مشكالت فعاالن در اين حوزه مشخص مي شود.

اين عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به افزايش 
نرخ تورم در ماه هاي گذشته، گفت: وقتي نرخ تورم 
باال مي رود، از يك سو هزينه توليد افزايش يافته و 
از سوي ديگر مصرف كنندگان براي تهيه كاالها 
با محدوديت مواجه مي شوند. در چنين شرايطي 
حتي اگر توليدي صورت بگيرد نيز بازار كشش 

قيمت هاي جديد را نخواهد داشت.
آرگ��ون ادام��ه داد: در چنين فضايي اس��تفاده 
حداكثري از بازاره��اي صادراتي اهميت بااليي 
دارد. ما در ماه هاي گذش��ته نه تنها نتوانس��تيم 
ش��رايط را براي بهبود صادرات فراهم كنيم كه 
حتي برخي سياس��ت هاي اش��تباه كار را براي 

صادركنندگان دشوار كرده است.
وي ب��ا بيان اينكه ب��راي رونق تولي��د بايد تمام 
گزينه هاي موجود مورد استفاده قرار گيرند، تاكيد 
كرد: بهبود شرايط زيرساختي توليد، مديريت بازار 
توزيع و مصرف و تسهيل شرايط صادرات مسائلي 
هستند كه با در كنار هم قرار گرفتن مي توانند به 
رونق توليد كمك كنند. آرگون خاطرنشان كرد: 
مسائلي كه امروز فعاالن اقتصادي ما با آنها رو به رو 
هستند، مسائلي جدي و اثرگذار است كه نمي توان 
انتظار داشت با شعار برطرف شود. دستگاه هاي 
اجراي��ي بايد با كنار هم ق��رار دادن دغدغه هاي 
موج��ود راه حل هاي عملي را عرضه كنند كه در 

نهايت به رونق توليد منجر شود.
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روايت سفر موفقيت آميز نفتكش مارشال به شرق

يك نفتكش با نقض تحريم امريكا نفت كوره ايران را در چين تخليه كرد
گروه انرژي| نادي صبوري|

ش�امگاه پنج ش�نبه 16 مي، رويترز گزارشي 
را منتش�ر كرد كه داس�تان نفتكش�ي به نام 
»مارش�ال زد« را از 20 م�ارچ ت�ا 12 م�ي  را 
دنب�ال كرده و اعالم  مي كند ك�ه اين نفتكش 
محمول�ه اي 130 ه�زار بش�كه اي از نفت خام 
ايران را پ�س از آنكه معافيت خريداران نفتي 
ايران تمديد نشد با موفقيت در بندري در چين 

تخليه كرده است. 
رويترز گزارش خود را اين طور شروع كرد: »تانكري 
كه با زير پاگذاشتن قوانين تحريمي امريكا نفت كوره 
ايران را به مقصد چين ب��ار زده بود، طبق داده هاي 
ريفينيتو ايكون، محموله را در يكي از مخازن ذخيره 
در بن��دري در چين تخليه كرده اس��ت« موسس��ه 
»ريفينيتيو ايكون« موسسه اي مستقر در لندن است 
كه رفت و آمد كشتي ها را رصد كرده و داده هاي آنها 

را منتشر مي كند. 
اين خبرگزاري مدعي شده است كه يكي از مسووالن 
مخزن ذخيره  در نزديكي ش��هر ژوسان خبر تخليه 
محموله »مارش��ال زد« را تاييد كرده كه رويترز آن 
را پاياني بر 4 ماه سفر اين نفتكش توصيف مي كند. 
رويترز 20 مارچ گ��زارش داده بود كه يك محموله 
حاوي نفت كوره ايران تالش دارد تا از طريق ترانسفر 
كشتي به كش��تي و درگير شدن 4 كشتي مختلف، 
از جمله »مارشال زد« و با استفاده از مدارك جعلي 
كه نش��ان مي ده��د محوله مربوط به عراق اس��ت، 

تحريم هاي امريكا را زير پا گذاشته و صادر شود.
اما اين خبرگزاري در ادامه مدعي شد كه منبع دوم 
در پايانه چين اعالم كرده اس��ت كه امكان ندارد كه 
اين محموله نفتي از ايران آمده باشد چرا كه 4 سال 
است هيچ محموله نفتي رسمي از ايران در اين بندر 
تخليه نشده است. رويترز مي نويسد كه هر دو منبع 
به خاطر حساس��يت موضوع از افشاي هويت خود 

امتناع كردند. 
مقامات در ايران اين تئ��وري را مطرح مي كنند كه 
خبرگزاري رويترز در انتش��ار اخبار تاييد نشده در 
مورد ايران تعمد دارد. خرداد پارس��ال محمد جواد 
ظريف وزير امور خارجه ايران عنوان كرد كه رويترز 

روزي ۵0 خبر دروغ عليه ايران منتشر مي كند. 
خبر ش��امگاه پنج ش��نبه اين خبرگ��زاري در مورد 
تخلي��ه نفتك��ش »مارش��ال زد« در يك��ي از بنادر 
چي��ن، بالفاصله مورد اس��تقبال وب س��ايت ايران 

اينترنشنال – رسانه اي كه معروف است از عربستان 
تغذيه مي شود - قرار گرفت و با تيتر »افشاي نقض 
تحريم هاي امريكايي توس��ط نفتكش ايراني« روي 
خروجي اين وب سايت قرار گرفت. اين در حالي است 

كه نفتكش مارشال زد ايراني نيست. 
سفارت ايران در لندن پيش��تر از ايران اينترنشنال 
به خاطر دادن تريبون به عوامل حادثه تروريس��تي 
اهواز به انگليس ش��كايت كرده اس��ت. گاردين در 
گزارش��ي كه چند ماه پيش منتشر شد مدعي شد 
كه عربستان س��عودي تامين مالي اين وب سايت را 

ب��ر عهده دارد.  به هر روي رويترز در ادامه خبر خود 
مدعي مي شود كه تخليه مارشال زد كمتر از 2 هفته 
بعد از اعالم عدم قائل شدن استثنائات قابل توجه از 
سوي دولت امريكا براي خريداران نفتي ايران انجام 
شده است.  اين خبرگزاري مي نويسد كه نفت كوره 
از مواردي كه نوامبر 2018 ش��امل معافيت تحريم 

شدند نبوده است. 
رويترز مي نويس��د كه از ماه ژانويه و با اس��تفاده از 
ديتاهاي روزانه تردد كش��تي ها، تحركات نفتكش 
»مارش��ال زد« را دنبال كرده است، زماني كه طبق 

ادعاي رويترز، مارشال زد در آب هاي عميق بوده و از 
دسترسي ماهواره ها خارج بوده است.  در اين قسمت 
از ماجرا، ايران اينترنشنال جزيياتي را اضافه كرده و 
ادعا كرده است كه قبل از اينكه تحريم ها عليه ايران 
شديدتر ش��ود، تالش هاي زيادي صورت گرفت تا 

مبدا اين نفت كش مخفي شود.
رويترز مدعي است كه بر اساس داده هاي تركينگ، 
از 22 مارچ تا رسيدن نفتكش به بندر ليوهنگ در 8 
مي عمق كش��تي در آب معادل 1۵.9 متر به صورت 
ثابت بوده است. اين نش��ان مي دهد كه نفتكش در 

اين مدت تخليه بار نش��ده اس��ت. اين خبرگزاري 
در ادامه مي نويس��د كه ژينرون متعلق به ش��ركت 
هرون در چين پيش��نهاد مي كنند كه اين نفتكش 
در بندري نزديك شانگهاي تخليه شود بدون اينكه 
مقصد مشخص خريدار در چين مشخص باشد و اين 

محموله به صورت رسمي »وارد« چين شده باشد.
در ادامه اين گزارش نوشته شده است كه بر اساس 
تغييري كه در عمق قرارگيري كشتي در آب صورت 
گرفته است، 12 ماه مي  )22 ارديبهشت( »مارشال 
زد« ب��ار خود را تخليه كرده اس��ت. داده ها نش��ان 
مي دهند كه اين كشتي 21 مي  يا 31 ارديبهشت به 

سنگاپور خواهد رسيد.
رويترز بدون اينكه منبع اي��ن بخش از خبر خود را 
عنوان كند مي نويسد كه مارشال زد محموله خود را 
در ماه ژانويه از يك تانكر بزرگ تر در سواحل امارات 
متح��د عربي تحويل گرفته اس��ت، بعد محموله در 
ليبي به يك نفتكش ديگر منتقل كرده اس��ت. اين 
ماجرا به روايت اين خبرگزاري يك ماه زمان مي برد 
و در اي��ن فاصله به دليل تصمي��م اياالت متحده در 
خصوص مشتريان نفتي ايران، خريداران از تحويل 

گرفتن محموله »مارشال زد« سر باز مي زنند.
رويترز اين طور قصه را ادامه مي دهد كه »مارش��ال 
زد« در 22 مارچ محموله را از نفتكشي كه در ليبي 
آن را تحويل گرفته بود دوباره پس مي گيرد و راهي 

سواحل سنگاپور و مالزي مي شود.
يت  ب س��ا و ز  ا  » ل د تع��ا « س��ي  ر بر
»myshiptracking« ك��ه اطالع��ات ت��ردد 
كش��تي ها را منتش��ر مي كن��د نش��ان مي دهد كه 
»مارش��ال زد« اكنون در تنگه س��نگاپور با سرعت 
9.8 گ��ره درياي��ي در حال حركت اس��ت. نفتكش 
مارشال زد در سال 1996 ساخته شده است و طبق 
اطالعات اين وب س��ايت با پرچم كشور ليبريا نفت 

خام مي فروشد.
رويترز  مي نويسد كه نتوانسته است به جزييات مالي 
معامله اين محموله 130 هزار تني دست پيدا كند اما 
منبعي تحت عنوان »مشاركت كنندگان صنعتي« 
گفته اند ك��ه احتماال اين محموله زير قيمت فروش 
رفته است.  مت استنلي كه دالل نفت سوخت شركت 
فرايت اينوستر سرويسس مستقر در دوبي است به 
رويترز گفته اس��ت كه يك نفر در چين نتوانس��ته 
است از س��ود اين معامله چشم پوشي كند.  رويترز 

مي نويسد كه هويت خريدار محموله را نمي داند. 

تنش هاي خاورميانه عامل اصلي رشد قيمت نفت

قيمت نفت از  73 دالر در هر بشكه عبور كرد
رويترز| در حال��ي كه افزايش تنش ه��ا در منطقه 
خاورميانه موجب نگراني از بروز اختالل در عرضه نفت 
شده است، قيمت نفت روز جمعه شاهد افزايش بود و 
در مسير ثبت اولين رشد هفتگي در ماه جاري ميالدي 
قرار گرفت. قيمت معامالت آتي هر بشكه نفت برنت 
ديروز با 49 سنت يا 0.67 درصد افزايش به 73 دالر و 
11 سنت رسيد و براي چهارمين جلسه متوالي رشد 
داشت. قيمت نفت برنت از ابتداي هفته جاري تاكنون 
3.4 درصد رش��د داشته اس��ت كه اين امر برنت را در 
مسير اولين رشد هفتگي در مدت 3 هفته گذشته قرار 
مي دهد. قيمت معامالت آتي نفت خام وست تگزاس 
اينترمديت امريكا نيز ديروز با 6۵ سنت يا 1.03 افزايش 

به 63 دالر و ۵2 سنت رسيد. اين شاخص نفتي هم براي 
چهارمين جلسه متوالي افزايش داشته و در مسير رشد 
هفتگي 2.7 درصدي قرار دارد كه اولين رشد هفتگي 
در طي 4 هفته گذشته است.ائتالف عربي عليه يمن به 
رهبري عربستان سعودي روز پنج شنبه چندين حمله 
هوايي را عليه مواضع حوثي ها در صنعا انجام داد. اين 
حمالت پس از آن انج��ام گرفت كه جنبش انصاراهلل 
مس��ووليت حمالت پهپادي به 2 ايستگاه پمپاژ نفت 

عربستان در اوايل هفته جاري را بر عهده گرفت.
اوايل اين هفته نيز امريكا اقدام به خارج كردن كاركنان 
غيرضروري سفارت خود از بغداد كرد و دونالد ترامپ، 
رييس جمهور اياالت متحده دستور اعزام يك ناوگروه 

جنگي، بمب افكن هاي بي۵2 و موشك هاي پاتريوت را 
به منطقه خاورميانه صادر كرد.

استفن اينز، رييس استراتژي تجارت و بازار در شركت 
»اس��ت منيجمن��ت )SPI( « در اين باره ب��ه رويترز 
گفت: »هنگامي كه تنش ها به اين س��طح باال مي رود 
كه امريكا اين حجم از نيروه��اي نظامي را به منطقه 
اعزام مي دارد، حتي يك اشتباه كوچك يا يك حركت 
تاكتيكي نادرست از سوي طرفين مي تواند جرقه شروع 
يك جنگ در منطقه باش��د.«وي با اضافه كردن آمار 
قيمت هاي نفت خام به دست آمده در ماه آوريل، اضافه 
كرد: »با چنين سطح تنشي ريسك عرضه نفت بسيار 
باال مي رود.« بر اساس گزارش رويترز، با اين حال سه 

نفر از مقامات اياالت متحده امريكا روز پنج شنبه گفتند 
كه دونالد ترامپ به مش��اوران ارشد كاخ سفيد گفته 
اس��ت كه نمي خواهد اياالت متحده را درگير جنگ با 
ايران كند. بازار نفت همچنان منتظر تصميم سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( و متحدانش است 
تا ببيند آنها به توافق كاهش عرضه نفت خام خود كه 
قيمت ها را در س��ال 2019 بيش از 30 درصد افزايش 

داده ادامه مي دهند يا خير.
در اين راس��تا وزير نفت عراق روز پنج شنبه گفت كه 
آخر اين هفته نشستي توسط كميته نظارت بر توافق 
اوپك در عربستان سعودي برگزار مي شود كه تعهدات 

كشورهاي عضو به توافق اوپك پالس را ارزيابي كند.
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ادغام پتروشيمي ها منتفي شد 
گروه ان�رژي| در حالي كه اخي��را و در جريان 
همايش صادركنندگان فرآورده هاي نفتي، مديران 
ارش��د هلدينگ هاي پتروش��يمي از كار كردن 
ونزديك شدن به هدف ادغام اين هلدينگ ها و در 
راس آنها هلدينگ خليج فارس و تاپيكو صحبت 
كرده بودند، ديروز ايرنا در گزارشي مدعي شد كه 
احتماال اين ادغام فعال منتفي شده است. »محمود 
مخدومي«، مديرعامل ش��ركت سرمايه گذاري 
نفت و گاز و پتروشيمي تامين )تاپيكو( كه قرار بود 
شركت تحت مديريت وي در هلدينگ خليج فارس 
ادغام شودبه اين خبرگزاري گفته است كه موانع 
قانوني و موضوع ارزش گذاري از جمله داليل عدم 

ادغام اين دو هلدينگ به شمار مي رود. 
او در ادامه عنوان كرده است: در آغاز نيز مشخص بود 
مشكالت زياد بر س��ر اين كار وجود دارد زيرا زماني 
كه يك شركت بورسي به فروش مي رسد بايد براي 
عرضه آن روي تابلوي بورس رقابت شود و نمي توان 
با اطمينان گفت كه خريدار لزوما همان شركت مورد 
نظر خواهد بود. همچنين سهام بسياري از شركت هاي 
تاپيكو، وثايق امين مالي است و تصور ما اين بود اين دو 
موضوع كار را براي ادغام سخت مي كند.ايرنا به نقل از 
مديرعامل تاپيكو نوشته است كه »وزير نفت منتفي 

بودن ادغام را اعالم كرده است«

تاكيد دبيركل اوپك
بر نياز خليج فارس به صلح 

تسنيم| دبيركل اوپك با بيان اينكه منطقه خليج 
فارس به صلح و ثبات بيشتري براي اطمينان از عرضه 
نفت نياز دارد گفت: هرگونه درگيري كه در منطقه رخ 

دهد بر كل جهان تاثير مي گذارد .
به گزارش اينترنشنال نيوز، اوپك اعالم كرد منطقه 
خليج فارس به صلح و ثبات بيشتري براي اطمينان 
از عرضه نفت نياز دارد . او اين سخنان را در افتتاحيه 
رسمي پروژه پااليشگاهي براي توليد سوخت كشتي 
مطابق با قوانين 2020 سازمان بين المللي دريايي 
اعالم كرد. اين پااليش��گاه 2۵0 هزار بشكه در روز 
ظرفيت دارد و در فجيره ساخته مي شود .باركيندو 
اشاره كرد هنوز به اطالعات دقيق تري در مورد بازار 
نياز دارد و تصميم نهايي در مورد ادامه قرارداد كاهش 
يا توقف آن در ژوئن گرفته مي ش��ود. شركت هاي 
بروگ پتروليوم و گس اينترنت كه مقر آنها در امارات 
اس��ت، روز پنج ش��نبه از طرحي براي ساخت يك 
پااليشگاه براي توليد سوخت كشتي طبق قوانين 
2020 سازمان دريايي بين المللي پرده برداشتند .اين 
پااليشگاه نخستين پااليشگاه از نوع خود در خاورميانه 
خواهد بود كه طبق قوانين سازمان دريايي بين المللي 
ساخته مي شود. سازمان دريايي بين المللي دستور 
داده از ژانويه 2020 تخليه مواد حاوي س��ولفور در 

آب هاي آزاد تا 0.۵ درصد كاهش يابد .

شماره مجوز: 920-1398»آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران«
نوبت دوم

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 

)سهامي عام(

1( موضوع مناقصه: 
الف( شرح مختصر كار: 

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

ب( شرايط متقاضي: 
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي. 

2- داشتن امكانات، توانايي مالي، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي. 
3- داشتن گواهي تاييد صالحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و گواهي نامه تاييد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران. 

4- توان ارائه تضمين  شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت قرار گرفتن در فهرست كوتاه اين شركت( و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آيين نامه 
تضمين هيئت محترم وزيران )در صورت برنده شدن(.

۵- بودجه برآوردي مناقصه: معادل 24.000.000.000 )به حروف: بيست و چهار ميليارد( ريال مي باشد.
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 مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند مي توانند به مدت ۵ روز كاري پس از انتشار 
نوبت دوم آگهي )س��ه روز پس از درج آگهي نوبت اول چاپ مي شود( طي ساعات اداري از س��اعت 7 صبح لغايت 1۵:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي، 
فرم هاي اس��تعالم ارزيابي كيفي را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دريافت و پس از تكميل فرم ها، به همراه رزومه كاري در 
قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضا به نشاني: اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت 
امام خميني)ره( شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پيمان ها- اتاق 232 تحويل نمايند. ضمنا تلفكس شماره 33673701-086 و تلفن شماره 

33491091-086 آماده پاسخگويي مي باشد. 
4( محل، زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان: 

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا  دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم آمادگي مي باشد. 
ضمنا محل تحويل مدرك درخواستي مورد نظر، امور حقوقي و پيمان هاي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »3« مي باشد. بديهي 
است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را دارا 
مي باشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار حداقل يك ماه پس از وصول 

اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
WWW.IKORC.IR  :آدرس اينترنتي

WWW.SHANA.IR                                            

 ش��ركت پاالي��ش نفت ام��ام خميني)ره( ش��ازند درنظ��ر دارد ب��ه اس��تناد قانون برگ��زاري مناقص��ات، انج��ام خدم��ات ذي��ل را از طريق مناقص��ه عمومي 
يك مرحله اي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(مدت زمان انجام كار موضوع مناقصه شماره  مناقصه رديف 

1.200.000.000يك سال شمسي حفظ و نگهداري فضاي سبز شركت 198/04

 آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
 شماره:  52402251

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : باز سازی  خودرو VOLVO FM9 آتش نشانی 

نوع مناقصه : عمومی يک مرحله ای
مدت زمان : 3 ماه  

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روزچهار شنبه مورخ 1398/03/01 )با ارسال ايميل به نشانی زير(
 داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت WWW.ksc.ir منوی مديريت خريد و تامين کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کليه اطالعات عمومی و تکميلی خود، مستندات و مدارک الزم را پيوست نمايند .
 دريافت اسناد مناقصه )پس از تائيد واحد ارزيابی تامين کنندگان( از تاريخ 1398/03/08 به مدت دو روز در قبال ارائه اصل رسيد واريز مبلغ 500/000ريال )غير قابل استرداد(  در وجه شرکت فوالد خوزستان 

 تاريخ تحويل پيشنهادات: روز شنبه مورخ 1398/03/25 
تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز يکشنبه مورخ 1398/03/26 

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 170،000،000 ريال
نوع تضمين : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان

 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان
شماره حساب واريز وجه :

 الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882 
ب ( حساب سيبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532

نشانی شرکت : اهواز - کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها
M.GHASHGHAIE@KSC.IR  کارشناس : محسن قشقايی     تلفن:6417-3213-61-98+ ايميل  

آگهی ابالغ دادنامه
13

1398/1/25 به تاريخ 1398/01/19دروقت فوق العاده پرونده کالسه412/97/9 شماره دادنامه
مرجع رسيدگی شورای حل اختالف ايالم شعبه نهم

خواهان:آقای علی صيدی فرزند فرهان به آدرس:ايالم-هانيوان-خ استادمعين-ک خضرا
خوانده:آقای مسلم مقصودی به آدرس:استان خوزستان-شهرستان ايذه-خ حافظ شمالی-پالک104-مغازه 

خريد و فروش نخ مقصودی
خواسته:مطالبه طلب

گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته که پس از ارجاع به اين 
شعبه و ثبت و به کالسه فوق و جری تش�ريفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر،شورا باتوجه به محتويات 

پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد:
»  رای شورا«

درخصوص خواسته خواهان آقای علی صيدی به طرفيت خوانده آقای مسلم مقصودی،به خواسته مطالبه طلب 
به مبلغ15000000ريال به عنوان اصل خواسته،مبلغ375500ريال به عنوان هزينه دادرسی می باشد.نظر به اينکه 
خواهان به تصوير مصدق فاکتور و گواهی گواهان،استناد نموده که مصون از تعرض و تکذيب مانده است.بنابراين 
شورا خواسته خواهان رامقرون به صحت تلقی و به استناد مواد522،519،515،198،194قانون آيين دادرسی مدنی 
حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ10710000ريال به عنوان اصل خواسته،مبلغ375500ريال به عنوان 
هزينه دادرسی ميباشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد.در خصوص مبلغ4290000ريال مازاداز ميزان خواسته 
نظر به اينکه خواهان هيچگونه مدرکی دال بر بستانکاری خود به اين مرجع ارائه ننموده است،لذا شورا با استناد به 
مواد197،194،107قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بربی حقی خواهان نسبت 
به مبلغ4290000ريال مازاد در س�تون خواسته صادر و اعالم مينمايد.رای شورا غيابی محسوب و ظرف  20 روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت20 روز قابل تجديد نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی شهرستان ايالم می باشد.
مهدی ولی پور-قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

 شعبه نهم شورای 
حل اختالف شهرستان ايالم

دادگستري شهرستان ايالم

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

    رويترز بدون اينكه منبع اين بخش از خبر خود را عنوان كند مي نويسد كه مارشال زد محموله خود را در ماه ژانويه از يك تانكر بزرگ تر در سواحل 
امارات متحد عربي تحويل گرفته است، بعد محموله در ليبي به يك نفتكش ديگر منتقل كرده است. اين ماجرا به روايت اين خبرگزاري يك ماه زمان 
مي برد و در اين فاصله به دليل تصميم اياالت متحده در خصوص مشتريان نفتي ايران، خريداران از تحويل گرفتن محموله را »مارشال زد« سر باز مي زنند.
   رويترز اين طور قصه را ادامه مي دهد كه »مارشال زد« در 22 مارچ محموله را از نفتكشي كه در ليبي آن را تحويل گرفته بود دوباره پس مي گيرد و 

راهي سواحل سنگاپور و مالزي مي شود.

برش



پرونده8گزارش

نمايندهدايمايراندرسازمانمللمتحددرگفتوگوبا»سيبياس«:

اطالعات جعلي ريشه مشكالت در منطقه است

تالش هاي برجامي اروپا براي حفظ اعتبار بر باد رفته

نماينده دايم ايران در س��ازمان ملل متحد، اطالعات 
جعلي را ريشه مشكالت در خاورميانه دانست و گفت: 
اگر امريكايي ها اطالعات موثقي در اختيار دارند چرا 

به افكار عمومي مردم خود و جهان ارايه نمي دهند.
'مجي��د تخ��ت روانچ��ي' ش��امگاه پنج ش��نبه در 
گفت وگو با ش��بكه خبري س��ي ب��ي اس امريكا در 
پاس��خ به اين س��وال كه ترامپ امروز در گفت وگو با 
سرپرس��ت وزارت دفاع گفته اس��ت نمي خواهد به 
س��وي جنگ با ايران ب��رود، افزود: م��ن اعتقاد دارم 
 ك��ه رييس جمه��وري ترامپ نمي خواه��د بجنگد.

وي ادام��ه داد: اما اين بدان معنا نيس��ت كه افرادي 
كه به او نزديك هس��تند نظ��ر خود را به اش��تراك 
نگذارن��د. م��ن نمي خواه��م در سياس��ت امري��كا 
دخال��ت كنم ام��ا واقعي��ت اين اس��ت كس��اني از 
مقامات دولت س��عي دارند با تحري��ك، زمينه الزم 
 را ب��راي جنگ ي��ا درگيري ب��ا ايران ايج��اد كنند.
نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد اضافه كرد: 
چيزي كه رييس جمه��وري ترامپ امروز گفت، چيز 
جديدي نيست زيرا ما معتقديم ايران به جنگ عالقه 
ندارد. ما نمي خواهيم شاهد يك درگيري گسترده در 
منطقه خودمان باشيم. بنابر اين كساني كه سعي در 
ايجاد بي ثباتي و ناامني در منطقه دارند، بايد مراقب 

اين مساله باشند.
تخت روانچي در پاس��خ به اين سئوال كه رهبر عالي 
ش��ما و رييس جمهوري ترامپ مي گويند كه جنگ 
نمي خواهيم اما ش��ما مي گوييد كه بايد مراقب بود، 
گفت: هيچ كس نمي داند چه اتفاق��ي خواهد افتاد، 
تا زماني ك��ه در منطقه ما آرمادا، ناوگان و بمب افكن 
وجود دارد. سواالتي كه بايد مطرح شود اين است كه 

چرا آرمادا در منطقه است؟ 
وي تصريح كرد: اطالعات جعلي كه علت اصلي همه 
اين وقايع است بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد مراقبت 
شود. ما معتقديم كه به محض اينكه از اين اطالعات 
جعلي خالص شويم، همه ما در وضعيت بسيار بهتري 

قرار خواهيم گرفت.
نماينده ايران در سازمان ملل متحد در پاسخ به اين 
س��وال كه منظور ش��ما از اطالعات جعلي چيست، 
گفت: اطالعات جعلي كه ما مي گوييم اين اس��ت كه 
مي گويند ايران در مش��كالت منطقه دخيل اس��ت؛ 
اطالعات جعلي كه مي گوييم اين است كه مي گويند 
ايران بي ثباتي را در عراق ايجاد مي كند، مساله مهم 
اين است كه حتي اين گزارش هاي اطالعاتي، توسط 
متحدان امريكا هم پذيرفته نمي شوند، بنابراين اينها 
)اطالعات جعلي( داليل اصلي مش��كالت در منطقه 

ما هستند.
تخت روانچي درباره ادعاي تصاوير قايق هاي كوچك 
سپاه كه به موشك هاي كوتاه برد مجهز شده اند هم 
گفت: من يك نظامي نيستم، اما مي توانم به شما بگويم 
كه ما موش��ك ها را شليك نكرده ايم، ما موشك هاي 

قايق هاي كوچك را استفاده نكرده ايم.

وي افزود: هر كس مي داند كه ممكن نيست بگويند 
شما موشك انداز نداشته باشيد، پس اگر آنها مدارك 
و اطالعات معتب��ري دارند، چرا آنها را از طبقه بندي 
خارج نمي كنند تا م��ردم امريكا و جهان از آن مطلع 

شوند؟
نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد تاكيد كرد: 
تا زماني كه آنها نمي توانند اين اطالعات را به اشتراك 
بگذارند، بنابراين ما اين اطالعات را به عنوان اطالعات 
جعل��ي مي ناميم. ت��ا زماني كه آنه��ا نمي توانند اين 
اطالعات را با عموم مردم به اشتراك بگذارند، من فكر 
مي كنم كه هيچ چيز با ارزشي وجود ندارد. اين است 

كه مي گوييم اين اطالعات نامعتبر است.
نماينده جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد 
در پاس��خ به اين سوال كه )س��ردار( قاسم سليماني 
نيروه��اي نيابتي دارد ك��ه مي توانند ب��ه نيروهاي 

امريكايي حمله كنند، گفت: اين همان ابزار تبليغاتي 
امريكايي ها است. اين همان اطالعات جعلي است كه 

به دنبال تحريك هستند همان گونه كه گفتم.
تخت روانچي افزود: تنها به كساني كه اين گزارش هاي 
اطالعاتي را معتبر دانسته اند، نگاه كنيد. همان كساني 
كه مس��وول دخالت در عراق در س��ال 2003 بودند 
همان هايي هستند كه اكنون تالش مي كنند درگيري 

ديگري را در منطقه ما ايجاد كنند.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه درب��اره جان بولتون 
صحبت مي كنيد، اظهار كرد: من از كسي نام نمي برم، 
اما او در امريكا و همچنين اروپا ش��ناخته شده است 
كه به دنبال يافتن راه هايي براي ايجاد درگيري بين 

امريكا و ايران است.
نماينده جمهوري اس��المي ايران در سازمان ملل در 
پاسخ به اين س��وال كه 'شما ديپلمات هستيد، آيا به 

دنبال مذاكره هيچ يك از امريكايي ها براي كاهش اين 
تنش ها بوده ايد' گف��ت: در اين عرصه تاكنون انجام 
نشده اما نتيجه آن كامال روشن است. شما نمي توانيد 
ارعاب و فشار داشته باشيد و در عين حال درخواست 

گفت وگو كنيد.
تخت روانچي تاكيد كرد: گفت وگو و ارعاب نمي توانند 
دست در دست هم دهند، آنها در تقابل هم قرار دارند. 
شما نمي توانيد گفت وگو را با كسي آغاز كنيد كه تالش 
مي كند مشكلي براي تان ايجاد كند، تالش مي كند تا 
شما را مرعوب سازد، تالش مي كند به شما زور بگويد.

وي با بيان اينكه »ديپلماس��ي فش��ار مربوط به قرن 
21 نيس��ت«، اظه��ار ك��رد: تاريخ اين ديپلماس��ي 
گذش��ته اس��ت اما متاس��فانه مقامات امريكا تالش 
مي كنن��د كه ديگران را با ارعاب ب��ه مذاكره بياورند. 
مطمئنا اين ديپلماسي نمي تواند درباره ايران موفق 

 باش��د همان گونه كه پيش از اين هم موفق نبوده اند.
س��فير ايران در س��ازمان ملل متحد با بي��ان اينكه 
امريكا همچون كس��ي اس��ت كه چماق به دس��ت 
گرفته و مي خواهد ارعاب ايجاد كند، گفت: همزمان 
هم درخواس��ت گفت وگو مي دهد. چه گفت وگويي 
مد نظر اس��ت؟ همان گون��ه كه گفت��م تندروها در 
 واش��نگتن هرگز عالق��ه اي ب��ه گفت وگ��و ندارند.

تخت روانچي خاطرنشان كرد: به چگونگي اظهارنظر 
آنها درباره ايران نگاه كنيد، به پيش شرط هايي كه براي 
ايران مطرح كرده اند بنگريد، در نتيجه مي توانيد به اين 
 جمع بندي برسيد كه آنها عالقه اي به گفت وگو ندارند.

  تماس با كنگره امريكا
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا تا كن��ون با هيچ 
يك از نماين��دگان كنگره امريكا مذاك��ره كرده ايد 
ي��ا خير، گف��ت: ما قبال ب��ا برخي از اعض��اي كنگره 
گفت وگو ك��رده ايم ام��ا اخيرا خير. اي��ن يك اقدام 
 متعارف اس��ت ك��ه در زم��ان آن انج��ام مي دهيم.

نماين��ده اي��ران در پاس��خ ب��ه اي��ن س��وال ك��ه 
چ��ه كس��اني بوده اند، گفت: به ش��خصه ت��ا كنون 
 ب��ا هي��چ كس��ي در كنگ��ره صحب��ت نك��رده ام.

مج��ري اين ش��بكه به خب��ر مطرح ش��ده مبني بر 
وج��ود ش��ماره تم��اس ظريف ب��ر صفح��ه تلفن 
داي��ن فاينس��تاين س��ناتور دموك��رات امري��كا 
اش��اره كرد و پرس��يد آي��ا هي��چ از دموكرات ها در 
 اين موقعي��ت كليدي با اي��ران تماس داش��ته اند؟
تخت روانچي پاس��خ داد: من در اين زمينه اطالعي 
ن��دارم. اما من تا كنون با هيچ ي��ك از اعضاي كنگره 
 تماس��ي نداشته ام. پاس��خ سوال ش��ما را نمي دانم.

نماينده جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد 
بار ديگر درباره پيامدهاي تنش در منطقه هشدار داد 
و گفت: ما به دنبال گزينه جنگ نيستيم، فكر مي كنم 
اين مس��اله براي امنيت كل منطقه مضر خواهد بود. 
اگر خ��داي ناكرده درگي��ري در همس��ايگي ما رخ 
 دهد، براي كل منطقه مض��ر و فاجعه بار خواهد بود.

تخت روانچي با اش��اره ب��ه جنگ هايي ك��ه امريكا 
در افغانس��تان و ع��راق آغاز ك��رد، يادآور ش��د: آنها 
در س��ال 2001 با افغانس��تان و در س��ال 2003 با 
ع��راق وارد جنگ ش��دند و هنوز نتوانس��ته اند اين 
مش��كل را حل كنن��د. آنها بايد بدانند كه سياس��ت 
 فش��ار حداكث��ري درب��اره اي��ران كار نمي كن��د.

وي تاكي��د كرد: آنه��ا بايد اين موضع خ��ود را مورد 
تجديد نظ��ر ق��رار دهند. آن غيرس��ازنده اس��ت و 
باعث خش��م مردم اي��ران عليه امريكا خواهد ش��د. 
تحريم هاي امري��كا حتي مورد اس��تقبال متحدان 
امريكا هم قرار نگرفته اس��ت و اين سياست موجب 
 ان��زواي بي��ن الملل��ي اياالت متحده ش��ده اس��ت.
نماينده جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل متحد 
تصريح كرد: آنها بايد موضع خود را در قبال ايران مورد 

تجديد نظر قرار دهند.

تالش ه��اي امريكا ب��راي هم��راه ك��ردن اروپا در 
خط مشي ايران س��تيزانه خود بار ديگر در نشست 
روز دوشنبه وزيران خارجه عضو اتحاديه با شكست 
مواجه ش��د و برخالف خواس��ت اي��االت متحده، 
اروپايي ها از تعهدپذيري خود نسبت به اين توافق و 
تالش براي حفظ برجام سخن گفتند، هر چند بايد 
ديد در مهلت دو ماه��ه باقي مانده رهبران اروپا چه 

اقدام عاجلي براي حفظ برجام انجام خواهند داد.
س��اعت ش��ني صبوري اي��ران در براب��ر بدعهدي 
ش��ركاي برج��ام در قب��ال نقض صري��ح و فاحش 
توافق هس��ته اي يك هفته پي��ش در چنين روزي، 
پايان يافت و حجت االس��الم والمس��لمين حس��ن 
روحاني اعالم كرد كه جمهوري اس��المي ايران در 
س��الروز خروج يكجانبه امريكا از توافق هسته اي به 
صورت رس��مي بخش��ي از تعهدات برجامي خود را 
كه - به تاييد آژانس - در طول س��ه سال گذشته به 
 صورت دقيق و كامل انج��ام داده، كاهش مي دهد.

با اع��الم اين موض��وع از س��وي رييس جمهوري و 
تشريح جزئيات حقوقي و فني اقدام ايران به سفيران 
بريتانيا، فرانس��ه، آلمان، روسيه و چين و همچنين 
فدريكا موگريني، هماهنگ كننده سياست خارجي 
اتحاديه اروپا، مهلت دو ماهه اي به كشورهاي باقي  
مانده در برجام داده شد تا هر زمان به تعهدات خود 
عمل كنند و اقدامات جديدي از سوي طرف مقابل 
صورت گيرد، ايران به شرايط قبل بازگردد و در غير 
اين ص��ورت، مرحله دوم كاه��ش تعهدات برجامي 

ايران به حالت اجرا درمي  آيد.
اقدام ايران حاكي از اين مس��اله بود كه ايران تا چه 
اندازه در موض��وع برجام خويش��تنداري كرده اما 
فرصت ها از دست رفته است و طرف مقابل نخواسته 
و يا نتوانس��ته به تعهداتش در برجام عمل كند و در 
اين شرايط ايران راهي به جز كاهش تعهداتش ندارد 
و اگر قرار باشد بهره اي از توافق هسته اي به خصوص 
ابعاد اقتصادي آن همانند فروش نفت و دسترس��ي 
ب��ه پولش نبرد، دليل��ي براي مان��دن در برجام هم 

وجود ندارد.

  از رد اولتيماتي�وم ت�ا جن�ب و جوش براي 
حفظ برجام 

به گزارش ايرن��ا، اروپايي ها در نخس��تين واكنش 
به اقدام اي��ران در كاهش تعه��دات برجامي خود، 
ضمن ابراز تاس��ف از برخوردي ك��ه امريكا با برجام 
داشته و اعاده تحريم هاي هس��ته اي اعالم كرد كه 
اولتيماتيوم اعالم شده از سوي ايران را نمي  پذيرند. 

اين موضع  گيري اروپا البته تاثيري در تصميم ايران 
نداش��ت؛ مقامات ايراني چه قبل و چ��ه بعد از اين 
اع��الم اروپا، بارها تاكيد كردند ك��ه تصميم خود را 
گرفته اند و رد اولتيماتيوم اروپا نمي تواند تاثيري در 
تصميم ايران بگذارد و اگر در 60 روز آينده تسهيالت 
جديدي در حوزه نفتي و بانكي ايجاد نشود، گام دوم 

كاهش تعهدات برجامي خود را كليد خواهد زد.
قاطعيت تهران درخصوص تصمي��م خود، موجب 
ش��د تا ش��ركاي اروپايي برجام به صرافت افتاده تا 
در نشستي مشترك در برابر تحوالت روزهاي اخير 
فكري ك��رده واز اين طريق به دنبال ترميم اعتبار از 
دست رفته شان باش��ند.  در اين چارچوب، نه تنها 
وزراي امور خارج��ه تروئيكاي اروپاي��ي )بريتانيا، 
فرانسه و آلمان( بلكه تمامي وزيران خارجه اروپايي 
از تالش شان براي حفظ برجام و تامين منافع ايران 
از منافع آن در قالب راه اندازي س��ازوكار ويژه مالي 

اتحاديه اروپا )اينستكس( سخن گفتند.
هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا هم 
در كنفرانس خبري ضمن تاكيد بر پايبندي اروپا به 
اجراي كامل برجام ابراز اميدواري كرد كه نخستين 
 تراكنش اينستكس ظرف چند هفته آينده انجام شود.
وي با تاكيد بر اينكه اتحاديه اروپا و تمام كشورهاي 
اروپا بطور كامل مصمم هس��تند ك��ه برجام بطور 
كامل اجرا ش��ود، تصريح كرد: از ط��رف اروپا اعالم 
مي كن��م كه ما مصمم هس��تيم تا زمان��ي كه ايران 
به تعهداتش پايبند اس��ت، به تعهدات خود در اين 

توافق عمل كنيم.

  سفري براي انجام نمايش 
مايك پمپئو وزير خارجه ترامپ، همانند رييس خود 
هيچ ابايي از نمايش دادن و بلوف زدن ندارد، كما اينكه 
رييس جمهور اين كشور هم سال ها خود در تلويزيون 
به ش��ومني مي پرداخته و در نماي��ش دادن و بلوف 
زدن نظيري ندارد و ش��ايد اين خصيصه را به وزراي 
خود هم انتقال داده است. پمپئو در روزهاي گذشته 
تورهاي ديپلماتيك اعالم شده و اعالم نشده مختلفي 
به كشورهاي عراق، بريتانيا و روس��يه برگزار كرد تا 
دور جديدي از فضاس��ازي عليه ايران را سازماندهي 
كند. در همين راستا در حالي كه وزراي امور خارجه 
كشورهاي اروپايي در بروكسل آماده حضور در نشست 
مشترك در خصوص برجام بودند، به ناگاه خبر رسيد 
كه وزير امور خارجه امريكا در ميانه س��فر به سوچي 
روسيه، ساعتي به بروكسل مي آيد و با همتايان خود 
درباره ايران گفت وگو مي كند. برخي تصور مي كردند 

پمپئو با پيام يا طرحي جديد ب��راي پرونده ايران به 
ديدار متحدان سنتي امريكا در اروپا رفته است. با اين 
وجود، اندكي از آغاز ديدارهاي رس��مي در بروكسل 
نگذشته بود كه افراد حاضر در نشست مطلع شدند كه 
وزير امور خارجه امريكا برنامه اي در دست ندارد و تنها 
براي نمايش دادن و انجام تبليغات رواني به بروكسل 

سفر كرده است.
وي در اين سفر هيچ ديدار سه  جانبه اي با وزيران خارجه 
تروييكاي اروپايي نداشت و تنها به ديدارهاي دوجانبه 
اكتفا ك��رد؛ ديدارهايي كه بنا به گزارش س��ي ان ان، 
اصلي ترين دليلش جمع  آوري اطالعات پيرامون ايران 

و باخبر شدن از آخرين تحوالت بوده است.
به گفته خبرنگار واشنگتن پس��ت، فدريكا موگريني 
مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا با بي ميلي از 
پمپئو استقبال كرد. گاردين درخصوص ديدار پمپئو 
ب��ا موگريني اعالم كرد مس��وول سياس��ت خارجي 
اتحاديه اروپ��ا در ديدار ب��ا وزير خارج��ه امريكا به او 
هش��دار داد كه اكنون ما لحظات حساس و سختي را 
پشت سر مي گذرانيم و بايد حداكثر خويشتنداري را 
براي جلوگي��ري از هرگونه افزايش تنش هاي نظامي 
به كار ببندي��م. در واقع، موگريني صريحا سياس��ت 
خويشتنداري حداكثري را نقطه مقابل سياست فشار 
حداكثري دولت ترامپ عنوان كرد. وي در نشس��ت 
مطبوعاتي جلسه بروكسل، هيچ تالشي براي پنهان 
ك��ردن اختالفاتش با امريكا انجام ن��داد و اعالم كرد، 
ناظران آژانس بين المللي انرژي اتمي تنها افراد واجد 
صالحيتي هستند كه در صورت عدم پايبندي ايران به 
معاهده هسته اي يا نقض آن مي توانند اظهارنظر كنند.

  چرا برجام براي اروپا مهم است؟
اگر برج��ام از بين برود، اروپايي ه��ا چيزهاي زيادي 
براي از دس��ت دادن خواهند داش��ت. برج��ام، تنها 
دستاورد سياست خارجي واحد اروپا از زمان تشكيل 
اتحاديه اروپا تا به امروز اس��ت كه ب��ا امنيت آنها نيز 
درهم تنيده شده اس��ت. حفظ برجام مانع از تشديد 
رقابت هاي تسليحاتي و اتمي در منطقه پر از آشوب 
و بحران زده خاورميانه مي شود. اين امر هم مي تواند 
خيال اروپايي ها را از عدم ش��كل گيري بحران جديد 
در مرزهاي شان آسوده كند و هم باعث جلوگيري از 
هجوم مهاجران و پناهندگان بي شمار به اتحاديه اروپا 
شود، كه اين خود به تنهايي معضل مهمي براي رفاه و 

امنيت ساكنان اين اتحاديه به شمار مي رود.
از س��وي ديگر، س��ه كش��ور اروپايي و اتحاديه اروپا 
12 س��ال با تهران مذاكره كردند تا در نهايت، توافق 

هسته اي به دس��ت آمد و هماهنگ كننده سياست 
خارجي اتحاديه اروپا نيز مسووليت هماهنگي ميان 
اعضا را پذيرفت تا بتواند قوام بخش اين توافق باشد. 
امروز اگر برجام س��قوط كند، اتحادي��ه اروپا اعتبار 
خود به عنوان يك مذاكره  كننده و واسطه را از دست 

خواهد داد.
برجام ي��ك توافق چندجانبه و مبتن��ي بر مذاكره و 
ديپلماسي است و اتحاديه اروپا نيز با در مركز كار قرار 
دادن سازمان ملل متحد از چندجانبه گرايي و رفتار 
قانونمند در سطح بين  المللي حمايت مي كند و اين 
در حالي اس��ت كه امريكا به شكل يكجانبه از توافق 
هسته اي خارج شد و قطعنامه 2231 را زير پا گذاشته 
اس��ت. از بين رفتن برجام مي تواند نقط��ه پاياني بر 
روياي اتحاديه اروپا در حمايت از چندجانبه گرايي و 
آغازي بر زيرپا گذاشتن قطعنامه هاي شوراي امنيت 
و بي توجهي به قواعد و هنجارهاي بين المللي باشد؛ 
مس��اله اي كه اروپايي از آن ه��راس دارند و مي دانند 
تبديل ش��دن اين مساله از يك اس��تثنا به يك روند 
مي تواند تبعات امنيتي، اقتصادي و سياسي فراواني 
براي آنها به همراه داشته باشد. از سوي ديگر، امريكا 
با خروج از توافق هسته اي و اعمال مجدد تحريم ها، 
شركت ها و موسس��ات اروپايي را از همكاري با ايران 
منع كرده اس��ت؛ همكاري هايي كه به معناي ناديده 
گرفتن ميليون ها يورو س��ود از بازار هشتاد ميليوني 
ايران در وهله اول، و بازار چهارصد ميليوني كشورهاي 
اطراف اي��ران در وهله دوم باش��د. اي��ران به عنوان 
امن ترين كش��ور منطقه، از منابع معدني سرشاري 
برخوردار است. عالوه براين كمتر كشوري در منطقه 

ظرفيت هاي انس��اني اي��ران را دارد، اين ظرفيت ها 
مي توانست كمك زيادي به استقالل اقتصادي اروپا 
كند. با اين وجود، حجم باالي تبادالت تجاري ميان 
اروپا و امريكا و رواب��ط تنگاتنگ فراآتالنتيكي ميان 
دو قاره درعرصه سياس��ي، نظامي، امنيتي، بانكي و 
مالي موجب شده اس��ت تا آنها نتوانند به راحتي در 
 مقابل قلدرمآبي ها و يكجانبه گرايي امريكا بايستند. 

شايد بتوان عدم استقبال اروپايي ها از پمپئو در نشست 
اخير بروكس��ل را پاس��خي به رفتارهاي قلدرمآبانه 
امريكاي ترامپ با اروپايي ها دانست. ترامپ در يكي 
دو س��ال اخير هيچ ارزش��ي براي خواسته هاي اروپا 
قائل نبوده و حتي براي فروپاشي نهاد اتحاديه اروپايي 
كه دس��تاورد چندين دهه ديپلماس��ي در قاره سبز 
اس��ت، از هيچ اقدامي فروگذار نكرده است.هرچند 
ايران در يك س��ال اخير با خويشتنداري تالش كرد 
به ديپلماسي فرصت بدهد و دستاورد چندين سال 
گفت وگو و مذاكره را حفظ كن��د با اين حال ضربات 
آخر امري��كا به برجام و اعاده تحريم هاي هس��ته اي 
عمال ايران را در مسيري قرار داد كه دست به كاهش 
تعهدات هسته اي خود طبق برجام بزند.  اكنون هم 
جامع��ه بين الملل بايد به تعه��دات خود براي حفظ 
توافق هس��ته اي به عنوان يكي از ستون هاي امنيت 
بين الملل درجزيره پرآش��وب خاورميانه عمل كند.

حال بايد ديد آيا كاهش تعهدات هس��ته اي از سوي 
ايران باعث خواهد شد اروپا را براي اجراي تعهداتش و 
مقابله با رويكردهاي خصمانه امريكا جديت بيشتري 
 ب��ه خرج دهد يا س��طح برخورد اروپ��ا در حد همان
 بي اعتنايي به وزير خارجه ترامپ باقي خواهد ماند. 
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برگ برنده ايران چيست؟
افزايش تحرك نظامي امريكا در خليج فارس، 
وقوع برخ��ي حمالت به كريدوره��اي انتقال 
انرژي در منطقه و وقوع معامله قرن، وضعيت 
منطق��ه را پيچي��ده ك��رده  اس��ت. در چنين 
ش��رايطي، داود حش��متي، تحليلگر سياسي 
به  موقعيت جمهوري اس��المي در اين ميدان 

اشاره مي كند.
حش��متي در گفت وگو با ايرنا، با اشاره بر روند 
وقايع اخير گف��ت: »عالوه بر انفجارات فجيره، 
ش��اهد حمله پهبادي به هف��ت مركز نفتي و 
مراكز استراتژيك و تزريق خطوط انتقال نفت 
در عربستان بوديم، كه از طرف يمني ها انجام 
ش��ده اس��ت. در انفجار فجيره نيز ابتدا ماجرا 
پوشانده ش��د و به سرعت آن را در مقابل ايران 
بزرگ نكردند. درحالي كه هم عربس��تان و هم 
س��اير كانون هاي منطقه از جمله اسراييلي ها 
همين را مي خواستند، ولي براي حفظ آرامش 
بازار نفت اين كار انجام نشد و در حقيقت به جاي 
پررنگ كردن ماجرا، با چراغ سبز يا فشار خود 

امريكا پرداختن به اين امر را محدود كردند.«
وي افزود: »به ياد داش��ته باشيم كه هفته قبل 
پمپئو در نيمه راه س��فر خود به اروپا، يك باره 
به عراق رفت و آنجا اعالم كرد كه ما تحركاتي 
از ايراني ها شاهد هس��تيم. پمپئو ادعا كرد كه 
»چش��م ما به تحركات اخير ايراني ها هست و 
به نظر نمي آيد ايران بخواهد روي اين مس��اله 
تأكيد كند و اعالم كند كه اين تحركات از طرف 
ماس��ت«. ولي امارات از امريكا خواسته  است 

روي اين مساله تحقيق كند.«
حش��متي در خص��وص اتفاق ديگ��ري كه در 
منطقه ب��زودي رخ خواهد داد گف��ت: »ما به 
فاصله چند هفته ديگر اتفاق مهمي را در منطقه 
خواهيم داشت كه رونمايي از معامله قرن است. 
اين طرح توسط كوشنر، داماد ترامپ در حال 
آماده  شدن است و قرار است در هفته آخر ماه 
رمضان، اين اتفاق بيفتد؛ يعني نزديك به روز 

قدس.«
اين تحليلگر مسائل سياسي افزود: »ترامپ با 
اين طرح معامله قرن تالش مي كند مشكالت 
مرزي مي��ان كش��ورهاي عرب منطق��ه را با 
اس��راييل حل كند و بعد همه را با هم يكدست 
نمايد ت��ا در مقابل اي��ران قرار ده��د. ايران با 
اس��راييل مش��كل مرزي و س��رزميني ندارد، 
مش��كل ايران با اس��راييل ايدئولوژيك است. 
يعني اگر اردن و ديگران نيز مس��ائل مرزي را 
بپذيرند و حتي اگر فلسطين نيز بپذيرد، ايران 
موجوديت اسراييل را نخواهد پذيرفت و امريكا 
در تالش است از اين مساله، اجماعي در منطقه 
بر ضد ايران بسازد و موقعيت خطرناكي ايجاد 
كند. لذا هر ن��وع حركتي معنا و بازتاب بزرگي 

خواهد داشت.«
حشمتي در ادامه خاطرنشان كرد: » در منطقه 
با طرح هاي مختلفي روبرو هستيم: اول، معامله 
قرن كه در تالش��ند اواخر همي��ن ماه رمضان 
انجام  ش��ود. دوم، درگيري در ح��وزه نظامي 
در خليج فارس و حوزه نفتي. س��وم، در حوزه 
ديپلماسي عمومي دولت. چيزي كه مي تواند 
برگ برنده ما باشد، به اعتقاد من هماهنگي در 
اين دو حوزه است. يعني هماهنگي و همكاري 

در حوزه نظامي و ديپلماسي.«
حش��متي در خصوص راهكاره��اي مقابله با 
ش��رايط دش��من افزود: »من عقيده دارم اگر 
به زمان تصوي��ب برجام برگردي��م، يعني هم 
ديپلمات داش��تيم و هم سردار، برنده خواهيم 
بود. در برجام يك طرف ظريف بود و يك طرف 
قاس��م س��ليماني. با همين الگو به اعتقاد من 

مي توانيم به موفقيت برسيم.«
وي گفت: »به نظر من، ميان ما و امريكا جنگي 
رخ نمي دهد. ارزيابي سردار سليماني در جمع 
فرماندهان اين بود كه اگر جنگي با ايران شروع 
شود، جنگ نقطه اي نخواهد بود. چون اگر اين 
اتفاق بيفتد، امريكا و بقيه به سرعت در منطقه 
دچار مشكل مي شوند. چون گستره اين جنگ 
وسيع اس��ت و دامنه آن بيشتر از چيزي است 
كه فكرش را مي كنند. تصور من اين اس��ت كه 
ترامپ به اين كار دس��ت نمي زند. چراكه وي 
با اين ايده آمد كه م��ن نمي خواهم پول مردم 
امريكا را در خاورميانه خرج كنم. ترامپ بدش 
نمي آيد به موسس��ات ب��زرگ صنعتي امريكا 
سود برساند، ولي نه سود حاصل از جنگ. ولي 
در امريكا كانون هاي قدرت بزرگي وجود دارد 
كه مي خواهند ترام��پ را وارد جنگ كنند و با 
نيروي زياد به منطقه برگردند. فشار آنها و كمك 
البي اسراييل براي اين است كه بتوانند عالوه 
بر فش��ار بر ايران، باعث شوند امريكا منطقه را 
رها نكند. اگر ترامپ بداند دامنه س��رزميني و 
زماني اين جنگ گس��ترده است، به هيچ وجه 
وارد آن نمي ش��ود. چ��ون ب��راي او در حك��م 
پايان رياست جمهوري اس��ت. ولي اگر بتواند 
ب��ا كمترين هزينه اين مش��كل را حل كند، به 
آينده فكر خواهد كرد. ترامپ مي تواند با ابهتي 
باالتر و هزينه اي كم، اين قصه را مديريت كند. 
لشكركش��ي به منطقه كم هزينه نيست، ولي 
هزين��ه آن از جنگ باالتر نيس��ت و مدل تفكر 
ترامپ همين اس��ت؛ با ابهت وارد ش��دن و كم  

كردن هزينه ها پاي ميز مذاكره.«
وي افزود: »تحليل ها نشان مي دهد با آدم عاقلي 
طرف نيستيم و محاس��بات او روي چارچوب 
نيس��ت. او نشان داده است كه مي تواند هر نوع 
واكنشي را نش��ان دهد. پس حداقل درگيري، 
براي ما نيز بهترين گزينه است. در اين شرايط، 
تنها برگ برنده اي كه مي شناسم اين است كه 
بتوانيم همزمان هم از ظرفيت ديپلماسي خود 
استفاده كنيم و هم از ظرفيت نظامي. اين برگ 

برنده ما خواهد بود.«

  تخت روانچي:گفت وگو و ارعاب نمي توانند دس�ت در دست هم دهند، آنها در تقابل هم قرار دارند. شما نمي توانيد گفت وگو را با كسي آغاز 
كنيد كه تالش مي كند مشكلي براي تان ايجاد كند، تالش مي كند تا شما را مرعوب سازد، تالش مي كند به شما زور بگويد.

   اطالعات جعلي كه ما مي گوييم اين اس�ت كه مي گويند ايران در مشكالت منطقه دخيل اس�ت؛ اطالعات جعلي كه مي گوييم اين است كه 
مي گويند ايران بي ثباتي را در عراق ايجاد مي كند، مساله مهم اين است كه حتي اين گزارش هاي اطالعاتي، توسط متحدان امريكا هم پذيرفته 

نمي شوند، بنابراين اينها )اطالعات جعلي( داليل اصلي مشكالت در منطقه ما هستند.
   متاسفانه مقامات امريكا تالش مي كنند كه ديگران را با ارعاب به مذاكره بياورند. مطمئنا اين ديپلماسي نمي تواند درباره ايران موفق باشد 

همان گونه كه پيش از اين هم موفق نبوده اند.

برش



نگاه 9 پرونده

چالش هاي اتحاديه اروپا در انتخابات ماه مه

رايدهندگاناروپاييبهچهميانديشند

»بوش« چگونه در نبرد اراده ها تسليم ايران شد؟

نظام سياس��ي اروپايي به جاي اينكه از يك جامعه 
انتخاباتي پاي��دار و قابل پيش بيني و ش��هرونداني 
تشكيل شده باش��د كه به احزاب سياسي مشخص 
گراي��ش دارند، ب��ه يك مي��دان جن��گ غير قابل 
پيش بيني تبديل ش��ده است كه در آن بطور مداوم 
ميان گروه هاي مختلف اتحادهايي تشكيل مي شود 
و از هم مي پاشد. برخي گروه ها توسط رهبراني تازه 
كار تشكيل ش��ده اند و برخي ديگر توسط رهبراني 
قدرتمند هدايت مي شوند. در اين رقابت بي رحمانه 
بر سر نفوذ، بسياري به استفاده از تاكتيك هاي فريب 
كاران��ه و تئوري هاي توطئه براي به دس��ت آوردن 
برتري گرايش دارند. از اين نظر، سياستگذاري هاي 
اروپايي كمتر به آرمان هاي دموكراسي آتني و بيشتر 

به بازي تاج و تخت شبيه شده است.
در تجزي��ه و تحليل نظرس��نجي ها درب��اره اينكه 
نگرش به نظام سياس��ي در س��طوح ملي و اروپايي 
جواب مي دهد يا خير، چهار گروه بزرگ را در ميان 

راي دهندگان اروپايي شناسايي كرديم: 
خاندان استارك )آنهايي كه به سيستم ايمان دارند(: 
اين گروه همچنان باور دارد كه سيستم هم در سطح 
ملي و هم در س��طح اروپايي ج��واب مي دهد. براي 
آنها، سياست مطابق قوانين متداول مي تواند عملي 
باش��د. آنها مي توانند با راي دادن صداي خود را به 
گوش مسووالن برس��انند و بر آينده تاثير بگذارند. 
در ب��ازي تاج و تخت خاندان اس��تارك همچنان به 
هنجارها و آداب و رسوم سنتي اهميت مي داد و اين 
در حالي بود كه خاندان لنيس��تر و ديگر خانواده ها 
اين قوانين را ناديده مي گرفتند. )24 درصد از جامعه 
انتخاباتي اروپايي را تش��كيل مي دهند و بيشتر در 
آلمان، دانمارك و س��وئد هستند. ش��ماري از آنها 
را ه��م مي توان در اتريش، مجارس��تان و جمهوري 

چك يافت.( 
گنجشك ها: اين افراد اميد خود را هم به سيستم هاي 
سياس��ي ملي و هم به اتحاديه اروپا از دست داده اند 
چون فكر مي كنند كه همه نظام هاي سياسي در هم 
شكس��ته اند و نمي توانند هيچ نتيجه خوبي داشته 
باشند. از اين رو، تنها راه حل از نظر آنها انقالب است؛ 
يك انق��الب مردمي كه جامعه را پاكس��ازي كند و 
شروعي جديد باش��د. اين ديدگاه گنجشك اعظم 
در بازي تاج و تخت است كه جنبش سياسي وارونه 
آن از خشونت براي در هم شكستن نخبگان فاسدي 
اس��تفاده مي كند كه ب��راي چندين ق��رن زندگي 
سياس��ي را تحت كنترل داش��ته اند. )38 درصد از 
جامعه انتخاباتي اروپايي را تش��كيل مي دهند و در 

فرانسه، يونان و ايتاليا قدرت دارند.( 
حاميان دنري��س )حاميان اروپا ك��ه از قافله عقب 
مانده اند(: همانن��د دنريس تارگرين، م��ادر اژدها 
كه برده ها را آزاد مي كند، اي��ن افراد هم اميدوارند 
كه اروپايي ها را از رنج هايش��ان در محدوديت هاي 
كشوري از طريق ديدگاه مثبت بين المللي آزاد كنند؛ 
اين افراد ب��ه دنبال نجات در يك پ��روژه فرامليتي 
هس��تند. آنها تصور مي كنند كه سيستم هاي ملي 
در هم شكس��ته اند و به سيس��تم سياسي بروكسل 
ب��ه ديده درماني براي مش��كالت سيس��تم داخلي 
كش��ورهاي خود مي نگرند. )24 درص��د از جامعه 
انتخاباتي را تش��كيل مي دهند و بيش��ترين تمركز 
جمعيت��ي آنها در اتريش، جمه��وري چك، هلند و 

سوئد هستند.( 
مردم آزاد )ملي گراهاي مخالف اروپا(: اين افراد فكر 
مي كنند كه اتحاديه اروپا توهمي خطرناك است كه 
حاكميت ملي را تضعي��ف مي كند. آنها مي خواهند 
حاكميت كشورشان به آن بازگردد. به اين ترتيب، 

آنها نيروهاي آزاد مستقل به ش��مار مي روند كه به 
مقاومت ف��ردي در برابر تالش ه��اي آرمان گرايانه 
براي متحد كردن بشريت يا ايجاد اتحادهاي بزرگ 
با ديگر رهبران سياسي ارزش مي نهند. )14 درصد 
از راي دهندگان اروپايي را مي ت��وان متعلق به اين 
دسته دانس��ت كه بيشتر آنها در اتريش، دانمارك و 

ايتاليا هستند.( 
ديپلماسي ايراني با بيان اين مطلب به نقل از شوراي 
اروپايي در رواب��ط خارجي افزود: بهترين ابزار براي 
پيش بيني چگونگي برخورد راي دهندگان با برخي 
از مهم ترين چالش هاي پي��ش روي اروپا مي تواند 
همين بررسي اين چهار گروه و احزابي باشد كه هر 
يك از آنه��ا تمايل دارد از آن حماي��ت كند. تفاوت 
اصلي آنها در اين نيس��ت كه چه كسي يك اروپاي 
باز مي خواهد و چه كس��ي اروپاي بس��ته را ترجيح 
مي ده��د، بلكه تف��اوت بين راي دهندگاني اس��ت 
كه فكر مي كنند سيس��تم در هم شكس��ته است يا 
اينكه ش��رايط موجود اساسا جواب مي دهد. در اين 
رابطه فرانس��ه و دانمارك درس��ت در نقطه مقابل 
يكديگر قرار دارند؛ 69 درصد ش��ركت كنندگان در 
نظرسنجي از فرانس��ه بر اين عقيده اند كه سيستم 
ملي و اروپايي هر دو در هم شكسته اند اما 55 درصد 
ش��ركت كنندگان دانماركي باور دارن��د كه هر دو 
سيستم به خوبي كار مي كنند. شرايط به شدت رنگ 
و بوي محلي دارد و لزوما به تغيير عليه احزاب جريان 
اصلي نمي انجامد. در كشورهايي كه ضد اروپايي ها 
قدرت را در دست دارند، خودشان وضعيت موجود 
به شمار مي روند؛ اما نفوذ آنها بيشتر در كشورهايي 
اس��ت كه در آن اپوزيس��يون به ش��مار مي روند. به 
هر حال، درس كليدي اين مطالعات اين اس��ت كه 
موفقيت در اين انتخابات به توانايي فردي در معرفي 
خود به عنوان يك عنصر تغيير دهنده بستگي دارد. 
همه چي��ز به پيش��نهاد موضعي خ��ود در ارتباط با 
مسائلي مربوط مي شود كه براي مردم اهميت دارد. 
اما مساله اي كه به همان اندازه مهم است اين است 
كه راي دهندگان اعتماد كنند كه سياس��تمداران 

توانايي ايجاد چنين تغييراتي را دارند. 
اكنون كه احزاب سياسي اروپا كمپين براي انتخابات 
پارلمان اروپايي را آغاز كرده اند، به نظر مي رسد كه 
اس��تراتژي هاي خود را بر مبناي درس هاي گرفته 
ش��ده از راي گيري هاي اخيري كه ش��اهد بوده اند، 
برگزيت، ترامپ، ويكتور اورب��ان و امانوئل ماكرون 

انتظارات خود و نخبگان را تغيير داده اند. 
در نتيج��ه، چند تفك��ر گمراه كننده درباره ش��كل 
سياست گذاري اروپايي به موضوع اصلي مناظرات 
تبديل ش��ده است. اولين افس��انه اين است كه اين 
انتخابات سقوط به سياست هاي قبيله اي خواهد بود. 
دومين افسانه اين است كه تقسيم بدني قديم چپ 
و راست جاي خود را به تقسيم بندي بين طرفداران 
اروپا و ملي گرايان يا طرفداران اروپاي باز يا بس��ته 
مي دهد. افسانه سوم اين است كه انتخابات پارلمان 
اروپاي��ي به مثابه يك همه پرس��ي درباره مهاجرت 
است. اما واقعيت اين است كه مجموعه اي از مسائل 

بطور همزمان در ذهن راي دهندگان مي چرخد.
بنن، اوربان و متئو سالئيني رهبر حزب ليگ همگي 
س��عي كردند انتخابات را به يك همه پرسي درباره 
مهاجرت تبدي��ل و با حامي��ان تماميت ارضي يك 
ائتالف تشكيل دهند و اتحاديه اروپا را از داخل فرو 
بپاش��انند. آنها بر اين باورند كه بح��ران مهاجرتي 
س��ال 2015 اتحاديه اروپا فضاي سياسي منطقه را 
تغيير داده و آغاز يك تغيير اساس��ي و دايمي بوده و 
اح��زاب جريان اصلي را در موضع دفاعي قرار داده و 

به موضوع اصلي دل نگراني اروپايي ها درباره هويت 
تبديل گشته است.

اما يافته هاي اين تحقيقات نشان مي دهد كه جهان 
س��ال 2019 كامال متفاوت از س��ال 2015 است. 
در اين نظرس��نجي از راي دهندگان پرس��يده شد 
ك��ه بزرگ ترين تهديدها ب��راي اتحاديه اروپا را چه 
چيزهايي مي دانند و چه مسائلي بيشترين نگراني را 
در آنها ايجاد مي كند و چه نتيجه اي را براي انتخابات 
خوب مي دانند؟ به سه دليل كمپين »قلعه اتحاديه 
اروپا« در اين انتخابات يك استراتژي برنده به شمار 

نمي رود.
اول اينكه مهاجرت يك مساله تعيين كننده نيست. 
تحقيقات نشان مي دهد كه اكثريت مردم در هر يك 
از كش��ورهايي كه نظرس��نجي در آنها برگزار شده، 
مهاجرات را مشكل اول يا دوم پيش روي كشور خود 
نمي دانند. مجارستان تنها كشوري است كه هنوز در 
آن مهاجرت تهديد اصلي براي اتحاديه اروپا انگاشته 
مي شود. باتوجه به جريان مداوم تبليغاتي كه اوربان 
در رسانه هاي تحت كنترل خود به راه انداخته بود، 
اين مس��اله چندان جاي تعجب ن��دارد. اما در همه 
14 كشور ديگر اروپايي دست كم 5 موضوع ديگر به 
همان اندازه مهاجرت يا بيشتر از آن براي شهروندان 
مهم است. اين انتخابات به جاي آنكه يك همه پرسي 
درباره مهاجرت باش��د، جايي ب��راي تصميم گيري 
راي دهن��دگان اروپايي درباره 6 مس��اله انتخاباتي 

اروپايي است كه مهاجرت جزو آنها نيست.
نظرسنجي ها نش��ان مي دهد كه بيشتر اروپايي ها 
از افراط گرايي اس��المي بيش از هر تهديد ديگري 
مي ترس��ند؛ اما اين بدان معنا نيست كه يك حزب 
سياس��ي با اتخاذ موضع ضد مهاجرت��ي مي توانند 
چني��ن راي دهندگان��ي را ب��ه خود ج��ذب كند: 
افراط گرايي اسالمي بيش��تر براي راي دهندگاني 
نگران كننده است كه به احزاب ميانه و راست ميانه 
گرايش دارند و نه احزاب مخالف سيستم كه بيشتر 
نگران مهاجرت و شمار افرادي هستند كه وارد اروپا 
مي شوند. در همين حال، آنهايي كه مخالف مهاجرت 
هس��تند عمدتا از احزاب راس��ت افراطي همچون 

آلترناتيوي براي آلمان و حزب آزادي اتريش حمايت 
مي كنند. مساله قابل توجه ديگر اينكه افراط گرايي 
اس��المي به ويژه براي افرادي نگران كننده است كه 
خود را كاتوليك يا پروتستان مي دانند و اين مساله 
از اهميت ادغام و همبستگي سياست هاي اجتماعي 
براي اين راي دهندگان حكايت دارد و اين در حالي 
است كه ملي گرايي بيشتر در ميان افراد غير مذهبي 

يك نگراني عمده به شمار مي رود.
از ديگر مسائلي كه بر اهميت مهاجرت در انتخابات 
س��ايه انداخته نگراني از اين مس��اله است كه ملي 
گرايي ب��ه فروپاش��ي اتحادي��ه اروپا منجر ش��ود. 
راي دهندگان در اتري��ش، دانمارك، آلمان، يونان، 
هلند، لهستان و اسپانيا به اين مساله بيشتر يا دست 
كم به اندازه مهاجرت اهميت مي دهند. ملي گرايي 
به ويژه براي راي دهندگاني اهميت دارد كه گفته اند 

احتماال در انتخابات شركت مي كنند.
در ايتالي��ا، روماني، يونان و اس��لواكي، اقتصاد يك 
موضوع بس��يار مهم به ش��مار مي رود. در هر يك از 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به استثناي دانمارك 
و آلم��ان، تنها ش��مار اندكي از راي دهن��دگان باور 
دارند كه ش��رايط اقتص��ادي آنها خوب اس��ت. در 
كم��ال ش��گفتي يكي ديگر از مس��ائل مه��م براي 
راي دهن��دگان تغيي��رات آب و هوايي اس��ت. تنها 
دانماركي ها اين مس��اله را يكي از دو تهديد بزرگ 
پيش روي خود مي دانند، اما زماني كه در نظرسنجي 
درباره تغييرات جوي بطور مجزا س��وال پرس��يده 
ش��ده، اكثريت ش��ركت كنندگان در 14 كشور آن 
را مساله اي مهم خوانده اند. آخرين موضوع نگراني 
هم در س��وئد، دانمارك، جمهوري چك، لهستان و 

روماني، روسيه است.
يك دليل ديگر هم وجود دارد كه س��بب مي ش��ود 
مهاجرت ب��ه عنوان يك انگي��زه اصلي براي حضور 
پ��اي صندوق ه��اي انتخابات��ي عمل نكن��د: حتي 
آنهايي كه مهاجرت را يك مس��اله مهم مي پندارند، 
اساسا منظور متفاوتي از آنچه عموما تلقي مي شود 
دارند. در برخي كش��ورها براي شركت كنندگان در 
نظرس��نجي ها معناي »مهاجرت« بين آنهايي كه 

وارد كش��ور مي ش��وند و آنهايي كه از كشور خارج 
مي ش��وند، تفاوت دارد چراكه آنه��ا نگران كاهش 
جمعيت ملي هس��تند. در حالي كه ش��مال و غرب 
اروپ��ا همچنان نگران ورود خارجي ها هس��تند، در 
يونان، ايتاليا، اسپانيا، مجارستان، لهستان و روماني 
اين نگراني بيشتر درباره خروج شهروندان از كشور 
است. يافته قابل توجه در اين نظرسنجي ها اين است 
كه عمده افراد در اين كشورها خواستار آن هستند 
كه دولت هايشان خروج شهروندان را از كشور براي 
مدت زمان طوالني، غيرقانوني كنند. در اروپايي كه 
در هم شكس��تن مرزها و ارتقاي سفر آزاد را افتخار 
خود مي داند، چنين تمايالت��ي براي زنداني كردن 

شهروندان شوكه كننده است. 
در روماني در يك دهه گذشته از هر پنج نفر يك نفر 
كشور خود را ترك كرده است. آنهايي كه در كشور 
مانده اند ظاهرا آماده اند تا يك ديوار مهاجرتي براي 
خود بسازند و اين در حالي است كه سه دهه از سقوط 

ديوار برلين مي گذرد.
تحليل ها نشان مي دهند كه نگراني درباره مهاجرت 
بس��يار كمتر از ديگر مس��ائل از جمله ترس از ملي 
گرايي، ي��ك محرك ب��راي ش��ركت در انتخابات 
پارلماني اروپا به ش��مار مي روند. مهاجرت هم بطور 
خاص از ديگر نگراني ها از جمله اقتصاد، جمعيت يا 

تغييرات آب و هوايي جدا نيست.
اين مس��اله مي تواند بازتابي از برخي از بزرگ ترين 
تغييرات در فضاي سياس��ي از سال 2015 تاكنون 
باشد. اين بدان معنا نيست كه احزاب جريان اصلي 
بايد درباره مهاجرت س��كوت كنن��د، بلكه آنها بايد 
فراتر از كنترل مرزها بينديش��ند و بايد به مسائلي 
همچون نگران��ي فرهنگي، نظارت��ي و اطالعاتي و 
همچنين مسائل مربوط به شهروندي و زبان توجه 
كنند. اين يك چالش بزرگ براي آنهاست، اما غلبه 
بر آن مي تواند به عادي س��ازي سياستگذاري ها در 
كش��ورهاي متمركز بر مهاجرت تاثيرگذار باش��د. 
چنين مساله اي يك ضربه نهايي به اوربان و سالويني 
است و ش��ايد حتي بتواند بنن را به بستن بار خود و 

بازگشت به اياالت متحده قانع سازد.

اين نوش��تار به بررسي شباهت سياست هاي دولت فعلي 
امريكا با رويكردهاي دو دولت سابق اين كشور پرداخته و 

نتايج آن سياست ها را يادآور شده است.
 براي آنها ك��ه ادبيات تند و نمايش هاي جنگ طلبانه اين 
روزهاي دولت »دونالد ترام��پ«، رييس جمهور امريكا را 
خارج از بافت تاريخي در نظر مي گيرند اين دولت ممكن 
اس��ت خطرناك ترين و شرورترين دش��من جمهوري 
اسالمي نسبت به 6 دولت قبلي امريكا در طول چهار دهه 

گذشته به نظر برسد.
به   گزارش تسنيم، دولت ترامپ از زمان ورود به كاخ سفيد 
شهروندان ايران را از ورود به امريكا منع كرده، به مشاركت 
امري��كا در برجام پاي��ان داده، چندي��ن دور تحريم عليه 
ايران اعمال كرده، در اقدامي غيرمعمول س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي را در فهرس��ت س��ازمان هاي اصطالحًا 
»تروريستي« قرار داده و گفته كه قصد دارد صادرات نفت 
ايران را به صفر برس��اند. تمام اين اقدامات اما، هنگامي كه 
در چارچوبي گسترده تر و از دريچه تاريخ نگريسته شوند 
اين واقعيت را آشكار مي كنند كه دولت ترامپ نه از لحاظ 
اصل خصومت ورزي عليه ايران تفاوتي با پيشينيانش دارد 
و نه از لحاظ ش��دت اعمال آن؛ به خالف برخي تصورات، 
شخص ترامپ و دولت او اتفاقاً ويژگي هايي دارد كه موجب 
مي شود او در اعمال فشار بر ايران، ضعيف تر و شكننده تر از 

روساي جمهور قبلي عمل كند.
شايد از منظر عموم، رويكرد »باراك اوباما«، رييس جمهور 
س��ابق امريكا و سياس��تمداران ح��زب دموك��رات در 
كرانه اي ترين طي��ف از حيث تفاوت با رويكرد ترامپ قرار 
مي گيرد. نگاهي عميق تر و دقيق تر اما نشان مي دهد اوباما 
و جريان همس��و با او فقط در اينكه از كدام روش مي توان 
به اهدفي نظير براندازي نظام جمهوري اس��المي، تغيير 
ماهيت آن يا تحديد مولفه هاي قدرت جمهوري اسالمي 
دس��ت يافت با دولت ترامپ اختالف دارند نه در اصل آنها. 
سياست هاي خصمانه دولت اوباما عليه ايران هم به شكل 

موثرتري نس��بت به دولت فعلي امريكا اجرا مي شد و هم 
اثرگذارتر بود، به عنوان نمونه، بخش زيادي از تحريم هاي 
يكجانبه اي ك��ه ترامپ امروز فقط ب��ه احياي مجدد آنها 
افتخار مي كند، همان تحريم هايي هستند كه دولت اوباما 
معمار آن بود. درباره تحريم هاي چندجانبه نيز قطعنامه 
1929 ش��وراي امنيت كه سال 2010 به تصويب رسيد و 
اساسي ترين تحريم هاي بين المللي عليه ايران را شامل 
مي شد نتيجه قابليت  اجماع سازي دولت اوباما در جهان 
عليه ايران بود. اين قطعنامه شديدترين فشارها بر ايران را در 
4 حوزه توسعه بخش انرژي، جلوگيري از دسترسي ايران به 
منابع مالي براي توسعه برنامه هاي موشكي و هسته اي، ايجاد 
يك نظام بازرسي از كشتي ها و محموله هاي هوايي ايران و 
همچنين به وجود آوردن يك سيستم يكپارچه براي اعالم 

نقض تحريم هاي بين المللي وارد كرد.
اوباما همچنين در س��ال 2010 قانوني به نام »سيسادا« را 
امضا كرد كه عالوه بر ه��دف قرار دادن بخش انرژي ايران، 
آرايش تحريم هاي امريكا عليه ايران را بطور كلي تغيير داد 
و سيطره امريكا بر مبادالت مالي دنيا را به عنوان اهرم فشار 

عليه تجارت با ايران به كار گرفت.
بنابراين مي توان اس��تدالل ك��رد تأكيد دولت ترامپ بر 
سياست تحريم چيزي جز دنباله روي از همان مشي دولت 
اوباما نيست، البته با سه تفاوت عمده كه شكست سياست 

او را رقم خواهد زد؛ 
اواًل دولت ترامپ به خالف دولت اوباما فاقد اين درك است 
كه نظام تحريم ها زمان مصرف دارند و اس��تفاده مفرط از 
آنها يا كش دار كردن زمان استفاده از آنها فروپاشي آنها را 
به  همراه خواهد داشت. خود اوباما يا مقام هاي دولت او در 
جلسات استماع كنگره بر اساس همين درك در پاسخ به 
منتقديني كه مي گفتند چرا در بحبوحه فشار تحريم ها روي 
ايران وارد مذاكرات شده، تصريح مي كردند كه تحريم ها در 
صورت ادامه دار ش��دن كارآيي شان را از دست مي دهند و 
الزم است در زماني از آنها به عنوان برگ چانه زني استفاده 

شود كه اثرگذار هستند. دولت اوباما از طرف ديگر بر اساس 
همين درك، اِعمال تحريم را به يك هدف مشخص، خاص و 
نسبتاً واقعي يعني آوردن ايران به ميز مذاكرات گره زده بود و 
شرط رفع تحريم ها را مشخص كرده بود. معماران امريكايي 
تحريم ها، از جمله »ريچارد نفيو« همواره تأكيد مي كنند 
تحريم ها بايستي صرفاً براي تغيير رفتار طرف مقابل در نظر 
گرفته شوند و حتماً اهداف مشخص براي رفع شدن داشته 
باشند، وگرنه دچار فرسايش شده و كارآمد نخواهند بود. 
دولت ترامپ در حال حاضر، سياست بي هدف »تحريم براي 
تحريم« در پيش گرفته كه اگر هم در دوره اي اثرگذار باشد 

در ادامه در حكم سنگي براي نزدن نخواهد بود.
دوم، دولت ترامپ در شرايطي از تحريم ها استفاده مي كند 
كه نتوانس��ته اجماع جهاني عليه ايران ايجاد كند. طبق 
يك قاعده بس��يار س��اده، بسياري از كش��ورها حتي اگر 
شركت هايش��ان مجبور به تبعيت از قوانين موس��وم به 
»تحريم هاي ثانويه« امريكا شوند از لحاظ هويتي حس خوبي 
نس��بت به اين ندارند كه كشوري از سلطه اش بر بازارهاي 
مالي براي زورگويي به آنها و وادار كردن آنها به همسو شدن 
با او استفاده كند، از همين روست كه تحريم هاي يكجانبه 
Long-( »امريكا را چين، »دست درازي به قلمروي قضايي

arm jurisdiction( و كشورهاي اروپايي »صالحيت 
 )Extraterritorial jurisdiction( »فراسرزميني
توصيف و عزمشان را براي يافتن راهكارهايي براي مقابله 
با آن اعالم كرده اند.  سوم، نكته اي كه دولت اوباما به حسب 
تجربه به آن دس��ت يافت، اما دولت ترامپ به آن بي توجه 
اس��ت و اصرار به آزمودن آزموده ها دارد، فرهنگ مقاومت 
ايران در برابر تحريم ها است. مقام هاي دولت اوباما از جمله 
»جان كري«، وزير خارجه اسبق امريكا، »وندي شرمن«، 
سرپرس��ت هيات مذاكره كننده امري��كا و »ويليام برنز«، 
قائم مقام اسبق وزارت خارجه امريكا بعد از آنكه مشاهده 
كردند تشديد تحريم ها نه تنها به تسليم ايران منجر نشد، 
بلكه شكوفاترين دوران پيشرفت هسته اي ايران را رقم زد 

بارها به ترامپ هشدار داده اند كه او فرهنگ مقاومت ايران 
را درك نمي كند.

به عنوان نمونه، »وندي شرمن«، زماني كه ترامپ مدام تهديد 
مي كرد تحريم ها عليه ايران را تشديد مي كند گفت: »چيزي 
كه او )ترامپ( نمي فهمد اين است كه ايران داراي فرهنگ 
مقاومتي اس��ت كه كوتاه آمدن مقابل چنين تهديد هاي 
علني را با تسليم شدن برابر مي داند؛ لذا آنها )ايراني ها( هرگز 

تسليم نمي شوند«.
اگر رويكرد ترامپ دس��ت كم در ظاهر متف��اوت از اوباما 
به نظر مي رسد، از هر لحاظ تمامي خصائص سياست هايي 
را كه نئوكان هاي امريكايي در دولت »جورج دبليو بوش« 
پيگيري مي كردن��د، در بر دارد. جالب آنكه، ترامپ يكي از 
تندروترين اعضاي همان دولت يعني »جان بولتون« را هم 

به كاخ سفيد آورده است.
دولت بوش، مجموع��ه اي از اقدامات جنگ نرم و اقدامات 
سخت براي ناآرام كردن ايران را در دستور كار قرار داده بود. 
در دولت بوش، »ديك چني«، معاون وقت رييس جمهور و 
»دونالد رامسفلد«، وزير دفاع وقت حامي درگيري  نظامي 
با ايران بودن��د و »كاندوليزا رايس« وزي��ر خارجه وقت از 
راهكارهاي جنگ نرم براي براندازي در ايران حمايت مي كرد. 
دولت بوش به عنوان بخش��ي از تالش ها ب��راي راه اندازي 
براندازي نرم در ايران، برنامه اي با اس��م مستعار »پيشبرد 
دموكراسي« راه اندازي كرد. هدف اين برنامه چنانكه بعداً 
رس��انه هاي امريكايي گزارش كردند »تغيير حكومت از 
درون« يا همان براندازي نرم بود. كنگره امريكا بين سال هاي 
2005 تا 2009 بيش از 400 ميليون دالر براي پيشبرد اين 

طرح اختصاص داد.
دولت بوش، عالوه بر اين، در س��ال هاي پاياني اش در سال 
2008 يك برنامه بس��يار تحريك آمي��ز براي بهره گيري 
از اختالفات قوم��ي- مذهبي و ايجاد اغتش��اش در ايران 
راه ان��دازي كرده و 400 ميليون دالر ه��م براي آن در نظر 
گرفته بود. اين عمليات مخفيانه، عالوه بر تحريك اقليت ها 

در نقاط مرزي به شورش، جمع آوري اطالعات درباره برنامه 
هسته اي ايران و پرونده سازي بر سر آن را هم دربر مي گرفت.

اين دولت بعد از پيگيري تمامي اين راهكارهاي تهاجمي، 
س��رانجام چاره اي ج��ز پذيرش واقعيت ه��ا و كنار آمدن 
با غني سازي توسط ايران نيافت، اين چيزي است كه »جان 
كري«، وزير خارجه اسبق امريكا در كتاب خاطراتش كه 

اخيراً منتشر شد اين موضوع را فاش كرده است.
كري مي نويس��د: »موضع امريكا براي مدت طوالني اين 
بود كه هرگونه غني سازي هرچند هم غني سازي خيلي 
محدود مانعي بر س��ر راه توافق اس��ت؛ اما شريكان ما در 
گروه 1+5 به صورت متفق القول اين موضع را كنار گذاشته 
تصميم گرفتند بطور خاص به ايران چيزي كه ديگر كشورها 
داش��تند انجام مي دادند، داده ش��ود. از نظر آنها )شركاي 
امريكا در 1+5( بايد درباره غني س��ازي در آينده صحبت 
شود تا ايراني ها مذاكرات را جدي بگيرند. من همچنين از 
گفت وگوهاي خصوصي ام فهميدم كه با وجود موضع علني 
دولت بوش، اين دولت در خفا و به صورت خصوصي موافق 
ايده )غني سازي ايران( بود هرچند آنها هرگز درباره اينكه 
ساختار يا سطوح )غني سازي( چگونه باشد، به جمع بندي 

و نتيجه نرسيدند«.
آن طور كه ج��ان كري و همچنين ويلي��ام برنز در كتاب 
»كانال پش��ت پرده« نوش��ته اند ب��وش در اواخ��ر دوره 
رياس��ت جمهوري اش مجبور شد شكس��ت را بپذيرد و 
سياست هايش را كاماًل تغيير دهد، اما به نظر مي رسد براي 
ترامپ چندان نيازي به طي اين مدت طوالني نيس��ت، از 
هم اكنون بارقه هاي روشني از شكست سياست هاي اصلي 
ترامپ پديدار شده است، در حالي كه ترامپ تصور مي كرد 
توانسته كره شمالي را با مذاكره مهار كند اما ادبيات سران 
دو كش��ور و به ويژه اظهار خسارت مسووالن كره شمالي از 
مذاكره با امريكا نشان مي دهد كه اين سياست ترامپ در حال 
سير نزولي و رو به شكست است. آزمايشات اخير موشكي 

كره شمالي اين گمانه را تقويت مي كند.
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اروپا در جدا كردن خود از 
امريكا با چالش روبروست

عضو هي��ات علمي دانش��گاه آزاد با اش��اره به 
تالش ه��اي اروپا براي حفظ برج��ام مي گويد: 
اروپاي متح��د درباره جدا كردن خود از امريكا، 

همچنان با چالش هاي اساسي روبرو است.
مهدي مطهرنيا استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل 
بين الملل در گفت وگو با خبرن��گار ايرنا اظهار 
كرد: بسياري از اروپايي ها به ويژه روشنفكران 
آنها در دهه هاي گذشته آرزو داشتند كه خود را 
از زير سيطره امريكا بيرون بكشند اما همواره با 
آن س��وي اقيانوس ارتباط تنگاتنگي داشتند و 

هيچ وقت اين آرزو عملي نشد.
وي تاكيد ك��رد: با وج��ود خواس��ته نخبگان 
و روش��نفكران اروپاي��ي، اين كش��ورها هنوز 
نتوانس��ته اند خط مشي مس��تقلي از امريكا در 

پيش بگيرند.
مطهرنيا با بيان اينكه اروپا تالش دارد تا ميراث 
ديپلماتيك خ��ود را در دهه جاري حفظ كند، 
گفت: اما از س��وي ديگر تحت فشارهاي بسيار 

زياد امريكا قرار دارد.

   اروپا دچار اكنون زدگي است
مطهرنيا با تاكيد بر اين مساله كه اروپا در بسياري 
از بزنگاه هاي تاريخي ب��ه امريكا روي آورده و با 
پيوند با اين كشور سياست هاي خود را جلو برده 
است، اظهار كرد: حتي برخي اوقات در حفظ و 
تامين منافع غ��رب از امريكا هم جلوتر حركت 

كرده است. 
به اعتقاد اين تحليلگر مسائل بين الملل، از منظر 
واق��ع گرايي اروپايي ها دچ��ار »اكنون زدگي« 
هس��تند؛ يعني از يك ط��رف نمي خواهند به 
وضعيت پيش��ا برجام بازگردند و از طرف ديگر 
براي جلو رفتن و نگاه به آينده هم دچار هراس 

هستند.
وي با بيان اينكه دشمني امريكا با ايران به نسبت 
چهار دهه گذشته جدي تر شده و در تالش براي 
بستن همه راه هاي تنفس ايران است، تصريح 
كرد: چهار س��ال پيش قب��ل از روي كار آمدن 
ترامپ اعالم ك��ردم دكترين آينده امريكا عليه 
ايران، محدود كردن همكاري هاي بين المللي با 
ايران و همچنين محاصره منطقه اي تهران است 

و اكنون هر دو انجام شده است.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: امريكا در دوران 
ترامپ به دنبال ايجاد فضايي معنا دار براي تبديل 
ايران از چالش به دش��من براي امريكا است تا 
از مح��دود كردن همكاري ه��اي بين المللي و 

محاصره منطقه اي ايران بيشترين نفع را ببرد.

   اروپا مسير ديپلماتيك را ادامه مي دهد
وي افزود: در اين شرايط اروپا در وضعيت بحراني 
قرار دارد. از يك سو اگر بخواهد بيش از آنكه توان 
دارد به ايران نزديك ش��ود و به حفظ تهران در 
چارچوب خواسته هاي ايران اقدام كند با امريكا 
در حالت تقابل قرار مي گي��رد و اگر آنگونه كه 
امريكا مي خواهد عمل كن��د رابط اروپا با ايران 

مخدوش مي شود. 
مطهرنيا در پاسخ به اين سوال كه با توحه به اين 
ش��رايط، اروپا چه الگويي را در پيش مي گيرد، 
گفت: به نظر مي رسد اروپايي ها تالش مي كنند 
با زبان ديپلماتيك ايران را در برجام حفظ كنند 
و از ط��رف ديگر ارتباط خود را ب��ا امريكا ادامه 
بدهند. اين وضعيت تا جايي مي تواند ادامه پيدا 
كند كه تنش ها به حدي نرسد كه ايران از برجام 

خارج شود.
وي ب��ا بيان اينكه در ش��رايط فعل��ي خروج از 
برجام به نفع كش��ور نيست، افزود: پيامد اصلي 
خروج ايران از برجام ايجاد فضاي مناس��ب در 
جهت اجماع سازي در غرب و سپس در عرصه 

بين الملل عليه تهران است.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: از طرف ديگر ايران 
در ميان ملت هاي منطقه محبوبيت س��ابق را 
به دليل ش��كاف هايي كه در نتيجه بهار عربي 
ايجاد شده ندارد و زمينه واگرايي اين كشورها و 
نزديكي اعراب به اسراييل ايجاد شده است. اين 

هم اهرم ديگري براي فشار به ايران است.
وي با بيان اينكه در شرايط فعلي ايران سه گزينه 
پيش رو دارد، گفت: ايران مي تواند از سناريوي 

استاده با مشت استفاده كند.
 يعني راه مقاوم��ت را برگزيند و در برابر امريكا 
قدرت خ��ود را ب��ه نماي��ش بگ��ذارد و تن به 
هزينه هاي باال و حتي برخورد نظامي در خليج 
فارس بدهد. مطهرنيا سناريو ديگر را سناريوري 
ايستاده با قلم و مذاكره دانست و گفت: امضاي 
توافقنامه با امريكا و ورود ايران به نظام بين الملل 

در اين راهبرد دنبال مي شود.
 اين امر نيز در گرو  ايجاد يك فضاي معنا دار در 
چارچوب اطمينان دادن به طرف غربي و امريكا 
اس��ت كه دوازده اصل را مشخص كرده است؛ 
دوازده اصلي كه پايان دوره انقالب اس��المي و 
رويكرد هايي كه اين نظ��ام هويت خود را با آن 

تعريف كرده است را رقم مي زند. 
اين تحليلگر مسائل بين الملل معتقد است: ايران 
در حال حاضر س��ناريو اكنون زدگي را انتخاب 
كرده است. در اين سناريو مطرح مي شود كه نه 
مذاكره مي كنيم و نه به دنبال جنگ هس��تيم. 
اين موضع فعلي و اصلي نظام است كه از سوي 

رهبري اعالم شده است.



دانش و فن10اخبار

وزير ارتباطات خبر داد: 

آزمايش موفقيت آميز سپر دفاعي ايراني 
گروه دانش و فن     مرجان محمدي |

وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات از موفقيت آميز بودن 
آزمايش سپر دفاعي )فايروال( براي سيستم هاي اتوماسيون 
صنعتي كه از سوي دانشمندان جوان ايران ساخته شده، 

خبر داد.
محمدجواد آذري جهرمي در پستي در صفحه اينستاگرام 
خود نوش��ت: »از حمله اس��تاكس نت حتمًا ش��نيدين! 
خبرخوب اينكه، امروز يك گزارش دريافت كردم. از مدتي 
قبل با س��فارش س��ازمان فناوري اطالعات، دانشمندان 
جوان دانشگاه هاي ايران، يك سپر دفاعي )فايروال( براي 
سيستم هاي اتوماس��يون صنعتي ساخته بودند كه عماًل 
خرابكاري صنعتي مثل استاكس نت را در شبكه هاي برق 
و امثال آن خنثي ميكنه. اين سپر، موفقيت آميز آزمايش 
شد. در روز جهاني ارتباطات، از اين دستاورد بيشتر خواهيم 

گفت.«
وي در ادامه اين پست يادآور شد: »براي افزايش تاب آوري 
زيرس��اخت هاي حياتي، الزم اس��ت كه اين تجهيزات در 
شبكه هاي مورد نظر نصب شود كه طبيعتًا اين موضوع با 
هماهنگي مركز ملي فضاي مجازي، عملياتي خواهد شد. با 

تكيه به جوانان، از تهديدات فرصت مي سازيم.«
ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش س��ال 2010 ويروس��ي وارد 
سانتريفيوژ هاي ايران ش��د كه لقب مخرب ترين ويروس 
صنعتي را گرفت،  كش��ف اين ويروس فاش كرد كه برخي 
كشورها براي حمله س��ايبري به ويروس هاي پيچيده اي 
روي آورده اند كه هدف آنها كنترل س��امانه هاي صنعتي، 
است،  هرچند استاكس نت يكي از اولين موارد بود؛ اما قطعًا 
آخرين نبود،  چرا كه در سال 2012، ويروس شعله )فليم( 

نيز به گونه اي مشابه شناسايي شد.
 نگاهي دقيق تر به كدهاي استاكس نت، نشان مي دهد كه 
هدف آن، خرابكاري در سانتريفيوژهاي گازي بوده؛ يعني 
دستگاه هايي كه هم در رآكتورهاي هسته اي و هم در ساخت 
بمب كاربرد دارند. در نوامبر 2010، حمله استاكس نت به 

تأسيسات هسته اي نطنز تاييد شد. در آن زمان، بسياري از 
تحليلگران غربي ادعا كردند كه نسخه سال 2009 استاكس 
نت سبب توقف در برنامه غني سازي ايران شده و رسانه هاي 
جهاني نيز به شدت روي اين جريان مانور دادند،  اما اينگونه 
نبود، چرا كه اين بدافزار از ابتدا نيز چندان موفق نبوده است. 
گفتني اس��ت، اين بدفزار از پيچيده ترين انواع ويروس در 
حوزه صنعتي شناخته شده كه از اوايل سال 2007 و 2008 
به هدف خرابكاري در حوزه صنعتي ايران توسط گروهي از 
شركت ها و نه يك يا چند نفر كه مورد حمايت تعدادي از 

دولت ها هم بود، طراحي و ايجاد شد. 
بر اساس اين گزارش حمله ويروس موسوم به »استاكس 
نت« به تأسيسات هسته اي ايران در سال 2010، موضوعي 
بود كه در آن زمان به عنوان اولين اقدام جدي و علني تخريبي 
عليه فعاليت هاي هسته اي يك كشور مستقل در نظر گرفته 
شد. با اين حال، گزارشي جديد كه از سوي مركز تحقيقات 
امنيتي كشور انگليس منتشر شده استدالل مي كند كه اين 
ويروس در برخي جنبه ها حتي به پيشرفت هسته اي ايران 

نيز منجر شده است.
 در گزارشي كه اين مركز تحقيقاتي منتشر كرده آمده است 
حمله ويروس استاكس نت، از جنبه هاي مختلفي، به ويژه 
بعد امنيتي، به ارتقاي فعاليت هاي هسته اي ايران منجر 
ش��ده اس��ت. در پي اين حمله ايران ضمن افزايش تدابير 
امنيتي تأسيسات غني سازي، دقت سانتريفيوژهاي خود 

را نيز افزايش داد.
اما اين ويروس چگونه شناسايي و كنترل شد،  اين ويروس، 
اولين بار در ايران و از طريق يك كارت حافظه ساده يو اس بي 
وارد يك كامپيوتر شد و توسط يك گروه امنيتي در بالروس 

كشف شد.
اين ويروس طي تماس با اولين نقطه آسيب پذير از 4 نقطه 
آس��يب پذير ويندوز، به كد قابل اجرا بر روي يك يو اس بي 
اي��ن امكان را مي دهد ك��ه به روي كامپيوتر كپي ش��ود.

اين ويروس سپس با اس��تفاده از نقطه آسيب پذير دوم، از 

ماشيني به ماش��ين ديگر بر روي شبكه منتشر مي شود، 
و وقت��ي كامپيوتري را پيدا كند كه از اس��كاداي زيمنس 
استفاده مي كند، از طريق اينترنت به حمله كننده خارجي 

خبر مي دهد. 
دو نقطه آسيب پذير ديگر ويندوز به اين كرم اجازه مي دهد 
تا س��طوح ديگر خود را اجرا كند و به حمله كننده امكان 
بدهد تا كد كامپيوتري با فرمت پي. ال. س��ي زيمنس را 

كه با زباني به نام STL نوشته شده، به پي .ال. سي تزريق 
كند. اين كد جديد است كه مي تواند به عملكرد خطرناك 
سيستم منجر شود: شايد هشدارهاي سيستم را خاموش 
كند، يا سطوح دمايي ايمن سيستم را تغيير دهد«. اما اين 
ويروس شناسايي ش��د و نتوانست عمليات خرابكاري را 
كه براي آن برنامه ريزي كرده بودند را اجرايي كند و طي 
گزارش هاي مختلفي كه منتشر شد اعالم كردند استاكس 

نت نتوانست ماموريت خود را بطور كامل و با موفقيت به 
اتمام برس��اند،  حال پس از چند سال از ورود اين ويروس 
كه به عنوان مخربترين ويروس صنعتي لقب گرفت روز 
پنجشنبه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از موفقيت آميز 
بودن آزمايش س��پر دفاعي )فايروال( براي سيستم هاي 
اتوماس��يون صنعتي كه از سوي دانشمندان جوان ايران 

ساخته شده، خبر داد.

ورج|به نظر مي رسد شركت فيس بوك به عنوان شركت 
مادر اينستاگرام قصد دارد پيام رسان مستقل اينستاگرام 
را كه در قالب دايركت در دس��ترس بود تعطيل كند. اين 
برنامه كمك مي كرد كه برخي كاربران از طريق دوربين 

براي ارسال پيام هاي مستقيم در اينستاگرام اقدام كنند.
اخي��را اينس��تاگرام به كم��ك اعالني اين موض��وع را با 
مخاطبان در ميان گذاش��ته و نوشته است؛ »براي مدتي 
ما از دوربين هاي گوش��ي براي ارسال پيام هاي مستقل 
اينستاگرام اس��تفاده مي كرديم اما از ماه آينده، از برنامه 
Direct Supportپشتيباني نخواهيم كرد. »مكالمات 
شما به طور خودكار به اينستاگرام جابه جا مي شود بنابراين 

نيازي به انجام كار خاصي نداريد.«
اين برنامه نخستين بار در دسامبر 2017 راه اندازي شد، 
مشابهت هاي زياد برخي از قابليت هاي اينستاگرام مثل 
استوري و دايركت به برنامه هاي اسنپ چت در اين برنامه 
نيز مشهود بود. اسنپ چت نيز فيلترهايي دارد و از طريق 

دوربين خود با مخاطبان ارتباط برقرار مي كند.
اينستاگرام گفته است كه آزمايش اين برنامه يعني دايركت 
مستقيم را به پايان مي رساند. به نظر مي رسد علت اصلي 

اين موض��وع عدم موفقيت اين برنامه در س��طح جهاني 
است. بس��ياري از كارشناسان حدس مي زدند راه اندازي 
برنامه دايركت مس��تقيم نقبي است به ايجاد يك برنامه 
مستقل از اينستاگرام. اما به نظر مي رسد اين ايده هرگز 

اجرايي نخواهد شد.
فراموش نكنيم كه مدتي پيش مارك زاكربرگ مديرعامل 
فيس بوك اعالم كرد كه قصد دارد در آينده اي نه چندان 
دور، پيام رسان هاي شركت فيس بوك شامل اينستاگرام، 
واتس اپ و فيس ب��وك را با يكديگر ادغام كند بر همين 
اساس شايد ديگري نيازي به راه اندازي برنامه هاي مستقل 

در اين شبكه هاي اجتماعي نباشد.

هكر نيوز | محققان و پژوهشگران امنيتي به تازگي 
دريافته و اعالم كرده اند كه آسيب پذيري موجود در 
دستگاه هاي توسعه داده شده توسط شركت سيسكو 
به هكره��ا اجازه م��ي داده تا به اطالع��ات كاربران 

دسترسي داشته باشند.
با توج��ه به افزايش حم��الت س��ايبري، بدافزاري 
و س��رقت اطالعات ش��خصي و محرمانه كاربران و 
همچنين توسعه روزافزون محبوبيت و استقبال از 
ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده در سراسر جهان، 
بس��ياري از هكرها و مجرمان سايبري درصدد نفوذ 
به حس��اب هاي كاربري و دستگاه هاي الكترونيكي 
كارب��ران متصل به اينترنت هس��تند ت��ا بتوانند با 
سوءاس��تفاده از اطالعات آنها، به اهداف شوم خود 

دسترسي پيدا كنند.
اين روزه��ا كه آس��يب پذيري و ضعف هاي امنيتي 
در سيس��تم و نرم افزارهاي مختلفي كشف و اعالم 
مي شود، محققان امنيت سايبري سعي دارند بدين 
وس��يله كارب��ران را از حمالت احتمال��ي هكرها و 
دسترسي آنها به اطالعات شخصي خود آگاه كرده 

و جل��وي خطر نق��ض حريم خصوص��ي كاربران را 
بگيرند. همچنين با انتشار اين گزارش ها شركت هاي 
توسعه دهنده مربوطه با انتشار زودهنگام يك نسخه 
به روزرساني شده به برطرف كردن آسيب پذيري و 

ضعف هاي امنيتي مربوطه خواهند پرداخت.
 حاال پژوهش��گران فعال در حوزه امنيت س��ايبري 
اع��الم كرده اند كه بس��ياري از هكره��ا و مجرمان 
س��ايبري براي مدتي طوالني توانس��ته بودند يك 
درب پش��تي براي نفوذ و دسترسي به اطالعات رد 
و بدل ش��ده كاربران توسط دس��تگاه هاي توسعه 
داده شده توسط شركت سيس��كو باز و ايجاد كنند 

ت��ا بدين ترتيب به تمامي داده ه��اي موردنظر خود 
دست پيدا كنند.

مدت هاس��ت كه محققان و پژوهش��گران بسياري 
از امنيت ضعيف پروتكل ه��اي مودم هاي اينترنت 
بي س��يم واي فاي مي گويند و همواره ب��ه كاربران 
واي فاي هش��دار مي دهند كه به امنيت سايبري در 

مودم هاي خانه يا محل كارشان اطمينان نكنند.
نكته جالب اينجاست كه اين هكرها از سال 201۳ 
ميالدي تاكنون در حال استخراج و كسب اطالعات 
ش��خصي و محرمانه كارب��ران از طري��ق روتر هاي 
واي ف��اي و س��اير دس��تگاه هاي الكترونيكي برند 

سيسكو بوده و شناسايي هم نشده اند.
بر اس��اس آمارهاي منتشر شده، حمالت سايبري و 
هك از س��ال 2017 ميالدي به اوج خود رسيده و با 
توجه به افزايش روزافزون حمالت سايبري از سوي 
هكرها، كش��ورها و ش��ركت هاي كوچ��ك و بزرگ 
بسياري در سراس��ر جهان، هدف اينگونه حمالت 
قرار گرفته و آسيب ها و خسارات جبران ناپذيري را 

متحمل شده اند.
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اسپيس| زماني كه كاوش��گر »چانگ-اي -4« براي 
اولين بار در سمت پنهان ماه فرود آمد، انتظار مي رفت 
كه اكتش��افات خارق العاده اي را انجام دهد، با اين حال 
تجزيه و تحليل پوسته ماه غيرمنتظره به نظر مي رسيد.

پژوهشي كه شب گذش��ته از محققان »آكادمي علوم 
چين» در مجله »نيچر«  منتشر شد، نشان داد كه تركيب 
سطح ماه در »حوضه قطب جنوب-آيتكن« متفاوت تر از 

چيزي است كه اين دانشمندان انتظار داشته اند.
»حوضه قطب جنوب-آيتكن« نام يك دهانه برخوردي 

بر روي سطح كره ماه است.
اين دهانه در س��مت پنه��ان ماه ج��اي گرفته و يكي 
از بزرگ تري��ن دهانه هاي برخوردي در تمام س��امانه 
خورشيدي به حساب مي آيد. قطر اين دهانه، در حدود 2 
هزار و ۵00 كيلومتر و ژرفاي آن به 1۳ كيلومتر مي رسد.
پيش از اين يك نظريه راجع به هسته ماه نشان داد كه 
ماه در گذشته به اندازه امروزي خود سرد و مرده نبوده. 
در عوض به احتمال زياد در ابتدا يك سنگ مرمر گداخته 

پر از اقيانوس هاي ماگما بوده است.
اين ماگماها به مرور زمان س��رد شده اند و مواد معدني 

سنگين تر را ته نشين كرده اند.
مواد معدني با چگالي كمتر ه��م به اليه هاي بااليي راه 

يافته اند و اليه هايي را در ماه ايجاد كرده اند.
پوس��ته كه باالترين اليه ماه است، عمدتا از سيليكات 
آلومينيوم يا پالژيوكالز تشكيل شده است و 98 درصد 
پوسته ماه را پالژيوكالز در برمي گيرد.فرودگر »چانگ-

اي -4« پس از فرود در نيمه مذكور، كاوش��گري به نام 

»يوت و-2«  را به ماه فرستاد كه مجهز به يك طيف سنج 
است كه نورهاي بازتابي را اندازه مي گيرد.

پس از آن محققان هم توانس��تند با استفاده از مطالعه 
نور بازتاب ش��ده از س��طح ماه مواد معدني سطح ماه را 

شناسايي كنند و تركيبات شيميايي آنها را بشناسند.
اين كاوش��گر به جاي ديدن ميزان زيادي پالژيوكالز، 
وجود مقدار توجهي از مواد »اوليوين« و »پيروكسن« 
را شناس��ايي كرد. چون انتظار مي رود كه اين مواد در 
بخش هاي عميق تر گوشته وجود دارد، محققان حدس 
مي زنند كه حاصل برخورد يك ش��هاب سنگ با سطح 
ماه باش��ند. گرچه پيش از اين در ماموريت هاي ناسا و 
روسي ها و فرود انسان روي ماه نمونه برداري هم انجام 
شده اس��ت ولي پيش از اين هيچ پژوهش��ي راجع به 

»گوشته ماه« صورت نگرفته نبود.
بنابراين ماموريت اين كاوشگر چيني بسيار حائز اهميت 
است. ولي به دليل پيچيدگي هاي مطالعه مواد معدني 
ماه، براي رسيدن به درك بهتر و كامل تر از گوشته ماه، 

مطالعات بيشتري نياز است.

ماهر | مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي 
رايانه اي با اعالم هش��دار در خصوص آس��يب پذيري در 
سرويس دسترسي از راه دور  مايكروسافت، به كاربران ويندوز 

توصيه كرد سيستم خود را به روز كنند.
مركز ماهر اعالم كرد كه آسيب پذيري جديدي با شناسه 
CVE-2019-0708 در س��رويس دسترس��ي از راه دور 
ويندوز يافت شده است كه در صورت سوءاستفاده توسط 

مهاجم امكان اجراي كد از راه دور را فراهم مي كند.
همچنين مهاجم مي تواند نس��بت به نص��ب برنامه ها و 
بدافزارها، تغيير يا حذف داده ها و ساخت حساب كاربري با 

دسترسي كامل، اقدام كند.
وصله هاي امنيتي الزم براي جلوگيري از سوءاستفاده براي 
سيستم عامل هاي ويندوز XP تا سرور 2008 منتشر شده 
اس��ت.مركز ماهر تاكيد كرد كه با توجه به درجه اهميت 
»حياتي« در نظر گرفته ش��ده براي اين آس��يب پذيري، 
توصيه مي شود هرچه سريع تر نسبت به به روزرساني و نصب 
وصله هاي امنيتي ارايه شده توسط مايكروسافت اقدام شود.
وصله هاي امنيتي اين آسيب پذيري در اين لينك آمده است.

رويترز| عفو بين الملل از دولت اسراييل درخواست 
كرد، از مس��وول قرار گرفتن يك شركت اسراييلي كه 
جاس��وس افزار آن در ش��كاف امنيتي واتس اپ نقش 

داشته، اطمينان حاصل كند.
عفو بين الملل در اين درخواس��ت، خواستار لغو مجوز 
صادرات ش��ركت فناوري اسراييلي »ان اس او گروپ« 
ش��د و به خبرگ��زاري رويت��رز گفت، برعه��ده دولت 
اسراييل است كه موضعي سختگيرانه تر عليه مجوزهاي 
صادراتي كه به »سوءاس��تفاده از حقوق بش��ر« منجر 
مي ش��وند، اقدام كند.وزارت دفاع اسراييل در اين باره 

اظهارنظر نكرده است.
وات��س اپ كه يك��ي از واحده��اي متعلق به ش��ركت 
فيس بوك است، روز سه شنبه اظهار كرد، يك شكاف 
امنيتي در برنامه پيام رساني آن رخ داده و ممكن است 

گروه هاي حقوق بشري را هدف قرار داده باشد.
عفو بين المل��ل در ايميلي كه به خبرگ��زاري رويترز 
ارسال كرده، نوشته است: شركت »ان اس او« بارها قصد 
خود را براي جلوگيري از پذيرش مسووليت چگونگي 
استفاده از نرم افزارش نشان داده و تنها مداخله دولتي 

مي تواند رويه اين شركت را تغيير دهد.
اين شركت اسراييلي در اين باره اظهارنظري نكرده اما 
به دنبال شكاف امنيتي در واتس اپ اظهار كرد، هرگونه 
»اتهام معتبر مربوط به استفاده نادرست« از تكنولوژي 
اين ش��ركت را كه صرفًا از س��وي نهادهاي اطالعاتي و 
اجراي قوانين به كار گرفته مي شود، بررسي خواهد كرد.

نوالپينا كپيتال، بزرگ ترين سهام دار شركت »ان اس او« 

در بيانيه اي كه به خبرگزاري رويترز فرستاد، اظهار كرد 
كه قصد دارد مديريت اين ش��ركت را با اصول سازمان 
ملل همسو كند و در اين راس��تا خواستار نظرات عفو 
بين الملل و ديگ��ر گروه هاي مرتبط درباره بهترين راه 

دستيابي به اين هدف مهم خواهد شد.
وات��س اپ كه ب��ا 1.۵ ميلي��ارد كاربر ماهان��ه، يكي از 
رايج ترين ابزارهاي پيام رس��اني در جهان است، اعالم 
كرده ك��ه از وزارت دادگس��تري امريكا خواس��ته در 
تحقيقات درباره شكاف امنيتي اين برنامه كمك كند 
و كاربران خود را تش��ويق كرده كه برنامه هاي خود را 
به جديدترين نسخه كه اين ش��كاف در آن رفع شده، 

ارتقا دهند.
يكي از اهداف ش��كاف امنيتي اخي��ر در واتس اپ يك 
وكيل حقوق بشر بوده كه در انگليس زندگي مي كند و 
به يك مخالف سعودي و چندين روزنامه نگار مكزيكي 
در پرونده هاي��ي كه عليه ش��ركت »ان اس او« به اتهام 
دست داش��تن در فروش ابزارهاي هك به دولت هاي 

مكزيك و عربستان ثبت كرده اند، كمك مي كند.

 اكتشاف غيرمنتظره چيني ها و كشف يك دهانه 
بر روي سطح كره ماه 

آسيب پذيري سرويس كنترل 
از راه دور مايكروسافت 

 درخواست عفو بين الملل براي اقدام 
عليه عامل شكاف امنيتي واتس اپ

رويداد

گيزم�گ| چيني ها يك »م��وس گيمينگ« عمودي 
ساخته اند كه احس��اس استفاده از اس��لحه واقعي را در 
كاربر ايجاد مي كند. يك شركت چيني به نام »راگنوك« 
در تالش اس��ت كه بازي ه��اي رايانه اي را با اس��تفاده از 
اسلحه هاي ش��بيه به موس واقعي تر كند. اين دستگاه، 

كنترل گري است كه براي ايجاد احساس و ظاهر واقعي تر 
دسته اسلحه به هنگام انجام بازي هاي رايانه اي طراحي 
شده است. »موس گان« مانند دسته تفنگ واقعي است 
ولي لوله جلوي اس��لحه واقعي در آن وجود ندارد. موس 
ساخته شده توسط چيني ها به حالت عمودي است و ظاهر 

آن بيشتر شبيه به »جوي استيك« )Joystick( است. 
»جوي استيك«يكي از ابزارهاي جانبي رايانه هاي شخصي 
به ش��مار مي آيد. دكمه اصلي اين موس بازي در مقابل 

دستگاه قرار دارد كه آن را شبيه به ماشه اسلحه مي كند.
فناوري مذكور به نحوي طراحي شده كه با هر دو دست 

قابل اجرا است و به صورت بيسيم به رايانه يا »مك« )رايانه 
اپل( وصل مي شود. باتري دستگاه هم ليتيومي و قابل شارژ 

است و 800 ميلي آمپر بر ساعت نيرو دارد.
ش��ركت »راگنوك« قصد دارد كه موس بازي خود را در 

وب سايت جمع آوري بودجه »ايندي گوگو« تبليغ كند.
معلوم نيست كه دستگاه چه زماني به دست كاربران برسد. 
بنا بر اعالم شركت سازنده مرحله توليد آغاز شده و قيمت 

خرده فروشي آن 118 دالر اعالم شده است.

حس استفاده از يك اسلحه واقعي با موس گيمينگ
دريچه

كاربر سايبر

آزمايش تاكسي هوايي آلماني 
براي نخستين بار 

ورج|نخس��تين آزمايش تاكسي هوايي متعلق به 
شركت آلماني ليليوم انجام شد. اين تاكسي هوايي 
الكتريكي ۳۶ موتور دارد و بطور عمودي از زمين بلند 

مي شود و فرود مي آيد.
استارت آپ آلماني »ليليوم« اعالم كرد تاكسي هوايي 
الكتريكي آن براي نخستين بار در آسمان اين كشور 

آزمايش شد.
ليليوم يك تاكسي هوايي الكتريكي با ظرفيت ۵ نفر 
ساخته است. اين تاكسي هوايي كه بطور عمودي روي 
زمين فرود مي آيد و از زمين بلند مي شود، يك پرواز 
آزمايشي بي سرنشين انجام داده است. عالوه بر اين 
موارد تاكسي هوايي مذكور مي تواند بدون خلبان نيز 
پرواز كند. تاكسي هوايي الكتريكي ليليوم ۳۶ موتور 
دارد و بيشترين سرعت آن ۳00 كيلومتر بر ساعت 
اعالم ش��ده است. همچنين با يك بار شارژ مي تواند 

مسافت ۳00 كيلومتر را طي كند.
شركت سازنده سعي دارد ناوگاني از اين تاكسي هاي 
هوايي را بس��ازد كه تا 202۵ ميالدي در شهرهاي 
سراسر جهان پرواز مي كنند. چنين ناوگاني هيچ گونه 
گاز گلخانه اي منتش��ر نمي كند. در كنار اين موارد 
سروصداي پرواز اين وسيله نقليه هوايي حتي از يك 

دوچرخه موتوري نيز كمتر است.

تعويق دوباره پرتاب »استارلينك«
اسپيس| شركت »اسپيس ايكس« در توييت جديد 
خود اعالم كرد كه پرتاب ماهواره هاي »استارلينك« 
حدود ي��ك هفته به تعوي��ق افتاده اس��ت. پرتاب 
ماهواره هاي اينترنتي »استارلينك« شركت »اسپيس 
ايكس« باز هم به تعويق افتاد و به نظر مي رسد براي 
ديدن پرتاب آنه��ا بايد حداقل يك هفته ديگر صبر 
كنيم. پرتاب ماهواره هاي استارلينك قرار بود حدود 
 .p.m 10:۳0( ساعت 7:۳0 صبح روز جمعه 17 مه
به وقت EDT( صورت بگيردY اما اسپيس ايكس، 
دو ساعت پيش از پرتاب تصميم گرفت اين كار را به 
تعويق بيندازد تا نرم افزار ماهواره ها به روزرساني شود 
و بررسي هاي بيشتري در اين مورد صورت بگيرد. در 
توييت جديد اسپيس ايكس آمده است: ما تصميم 
گرفتيم تا براي به روزرس��اني نرم افزار و بررسي هاي 
بيشتر صبر كنيم؛ زيرا هميشه مي خواهيم كار خود را 
با بيشترين موفقيت انجام دهيم. زمان احتمالي پرتاب، 
حدود يك هفته ديگر خواهد بود. گفتني اس��ت كه 
پرتاب ماهواره هاي استارلينك، ابتدا قرار بود ساعت 
7:۳0 صبح روز پنجشنبه )1۶ مه( صورت بگيرد؛ اما 
وزش باد شديد در ارتفاعات باال، مانع اين پرتاب شد و 
اسپيس ايكس، آن را به امروز موكول كرد. استارلينك، 
با هدف فراهم كردن امكان دس��تيابي كارآمد همه 
مردم جهان به اينترنت طراحي شده است. قرار است 
در اين ماموريت، ۶0 ماهواره »استارلينك« با موشك 
»فالكون Falcon 9( »9( و از پايگاه هوايي »كيپ 

كاناورال« )CCAFS( در فلوريدا به فضا بروند.

 تشخيص شير فاسد 
با پاكت مجهز به حسگر

گيزمگ| پژوهش��گران امريكاي��ي، نوعي پاكت 
طراحي كرده اند كه به حسگر مجهز است و مي تواند 
مشتري را از فاسد بودن شير آگاه كند. پژوهشگران 
»دانشگاه كرنل«، نوعي پاكت هوشمند براي نگهداري 
شير طراحي كرده اند كه هم به »رمزينه پاسخ سريع« 
يا »كيوآر كد« )QR code( و هم به حسگر مجهز 
است. كيوآر كد، اطالعاتي مانند مزرعه توليد لبنيات، 
كارخانه آماده سازي شير و ميكروب هاي مخصوص 
به آن مزرعه و كارخانه را كه ممكن اس��ت در ش��ير 
وجود داش��ته باشند، در بر دارد. حسگر نيز مي تواند 
زماني كه شير در پاكت بوده و دماي نگهداري آن را 
ثبت كند. مشتريان و فروشندگان مي توانند با كمك 
يك اپليكيشن كه روي تلفن همراه نصب شده، هم 
كيوآر كد و هم حسگر را اسكن كنند و از تاريخ انقضاي 
دقيق شير آگاه شوند. اين روش نه تنها مشتريان را از 
فاسد شدن شير آگاه مي كند، بلكه به فروشندگان 
نيز امكان مي دهد تا شيرهايي كه تاريخ مصرف آنها 
گذشته، به موقع از قفسه هاي فروشگاه خارج كنند. 
به اين ترتيب اگر شير به تاريخ انقضاي خود نزديك 
شود، فروشندگان مي توانند با كاهش قيمت، نسبت 
به فروش زود آن اقدام كنند تا از فاس��د ش��دن شير 

پيشگيري شود. 

 تجهيز 825 ميليون دستگاه 
  به ويندوز ۱۰ 

تك رادار| مايكروسافت به تازگي اعالم كرده است 
كه تعداد دستگاه هاي مبتني بر سيستم عامل ويندوز 

10 به 82۵ ميليون دستگاه در جهان رسيده است.
 مايكروس��افت به عنوان ش��ركت توس��عه دهنده 
سيستم عامل ويندوز به تازگي اعالم كرده است كه 
تعداد دستگاه هاي مبتني بر ويندوز 10 در تازه ترين 
آمارهاي منتش��ر ش��ده به بي��ش از 82۵ ميليون 
دستگاه رسيده اس��ت و اين بدون شك خبر خوب 
و خوشايندي براي اين غول تكنولوژي امريكايي به 

شمار خواهد آمد.
ويندوز 10 يكي از آن نسخه هاي به روزرساني شده 
محب��وب و پرطرفداري بود كه خيلي زود توس��ط 
كارب��ران رايانه هاي ويندوزي مورد اس��تقبال قرار 
گرفت و كاربران زيادي نيز در جهان به دانلود و نصب 
آن پرداختند. البته هنوز راه زيادي براي رس��يدن 
به محبوبيت ويندوز 7 در پي��ش دارد. آمارهاي ماه 
مارس س��ال جاري ميالدي نشان مي داد كه تعداد 
دستگاه هاي فعال مبتني بر ويندوز 10 از مرز 800 
ميليون نيز عبور كرده است كه در مقايسه با سپتامبر 
گذشته با يك رشد و افزايش قابل توجه به ميزان 700 
ميليون دستگاه روبرو بوده است اما حاال مايكروسافت 
با انتشار گزارشي در ماه مه سال 2019 ميالدي اعالم 
كرده است كه تعداد رايانه و دستگاه هاي مبتني بر 
ويندوز 10، 82۵ ميليون دستگاه برآورد شده است.
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»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانبررسيميكند

معاونهماهنگیاموراقتصادیوزارتکشور:

ايجاد تعادل در بازار

نیازمندیهایراهبردیواحدهایتولیدیشناساییمیشود

گروهبنگاهها|
با اس��تفاده از چه راهكارهايي مي ت��وان بازار مصرفي 
ايران را به ثبات رسانيد و دامنه وسيع گراني ها را مهار 
كرد؟ اين پرسشي است كه اين روزها هم در ميان افكار 
عمومي ايرانيان النه كرده و هم فكر و ذكر كارشناسان 
اقتصادي و تحليلگران را به خود مشغول داشته است. 
موضوعي ك��ه حل و فصل آن بخ��ش قابل توجهي از 
التهابات معيشتي را در كشور مهار مي كند و چشم انداز 

روشن تري از آينده نيز تصوير سازي مي كند. 
در پاسخ به اين مطالبات دولت تالش كرد تا از طريق 
تخصيص ارز4هزار و 200تومان��ي براي واردات اقالم 
اساس��ي، بازار را در برابر ويروس گراني ايمن كند؛ اما 
تحركات گروه هاي س��ودجو و واس��طه ها باعث شد 
كه برخي نوس��انات در قيمت اقالم اساسي و افزايش 
دامنه هاي تورم كاالهاي مصرفي در استان هاي مختلف 
كشورمان مشاهده شود. تورمي كه بيشتر از هر عامل 
ديگري قدرت خريد طبقات كمتر برخوردار را كاهش 
مي ده��د و امنيت فكري و رواني آن��ان را كم مي كند. 
موضوعي كه بسياري از كارشناسان معتقدند كه بخش 
قابل توجهي از آن نه به دليل متغيرهاي واقعي اقتصادي 

بلكه ناشي از جنگ رواني و رسانه اي است. 
 رحيم بنامواليي رييس اتاق البرز در جريان گفت وگو 
با »تعادل« در پاسخ به اين پرسش ها مي گويد: هرچند 
اعالم قيمت هاي تثبيتي از سوي دولت و استانداران به 
صورت مقطعي ب��ازار را كنترل مي كند و از طريق اين 
كنترل مقطعي و ب��ا افزايش دامنه هاي نظارتي دقيق 
مي توان جلوي التهابات بيش��تر در بازار را گرفت. اما 
براي حل مش��كل ثبات اقتصادي بايد به دنبال حل و 
فصل ريشه اي مسائل بود.  بنامواليي در ادامه مي گويد: 
مقام معظم رهبري بارها درباره رونق توليد رهنمودهاي 
روشني ارايه كرده اند. دليل اين امر تاثيري است كه رشد 
توليد در بخش هاي مختلف اقتصادي به جا مي گذارد. با 
يك رشد مداوم در توليد است كه مي توان ابرمشكالتي 
مانند بيكاري، فقر مطل��ق، ناهنجاري هاي اجتماعي 
و...را سد كرد. يعني توليد كه باال مي رود؛ شغل ايجاد 
مي ش��ود؛ ثروت به وجود مي آيد و در نهايت صادرات 
و رفاه هم ش��كل مي گيرد. بنابراين مشاهده مي كنيد 
كه اهميت توليد كليدي و ريش��ه اي است. براي رونق 
توليد هم س��رمايه گذاري مولد؛ تامين مالي بنگاه ها، 
حل مشكالت مالياتي، ش��فافيت در قوانين گمركي 

و...نياز است. دولت از اين طريق مي تواند زمينه بهبود 
محيط هاي كسب و كار را فراهم كند. محيط هاي كسب 
و كار كه روئنق داشته باشند، شك نكنيد كه ثبات در 
فضاي اقتصادي ايجاد مي شود و زماني كه ثبات در ابعاد 
مختلف اقتصادي ايجاد ش��د گراني هاي گسترده هم 

مهار مي شود. 
ريي��س اتاق الب��رز در ادام��ه اظهاراتش ب��ا تاكيد بر 
اهميت فرهنگ س��ازي در اين بحث مي گويد: بدون 
فرهنگ سازي كه توسط رسانه ها و نهادهاي فرهنگي 
صورت مي گيرد هر اقدامي در اين زمينه بدون نتيجه 
خواهد ب��ود. همه بايد بدانيم ك��ه از طريق حمايت از 
توليد داخلي است كه مي توانيم زندگي بهتري را تجربه 
كنيم. ژاپني ها تا زماني كه توليدات كفش داخلي شان 
پا نگرفت؛ حاضر به پوشيدن كفش هاي غربي نبودند؛ 
ما هم در ايران بايد نسبت به برندهاي داخلي تعصب 

داشته باشيم.  بنامواليي در ادامه با تاكيد بر اين واقعيت 
كه گراني ها معلول شرايطي است كه ايجاد آن باعث بروز 
ناهنجاري هاي اقتصادي در بازار شده است گفت براي 
حل اين مشكل بايد عوامل اصلي و ريشه اي را شناسايي 

و در مسير بهبود قرار داد.

تالشبرايبهبودشاخصها
از سوي ديگر يكي از فعاالن اقتصادي مي گويد: قيمت ها 
در بازار متعادل نيس��ت و دولت بايد براي تنظيم بازار 
بيش��تر تالش كند. يحيي آل اسحاق، درباره عملكرد 
دولت در كنترل بازار اظهار كرد: تنظيم بازار و رفع تنش 
از آن در فهرست وظايف اصلي دولت قرار دارد. تنظيم 
بازار كاالهاي اساس��ي از مطالبات اصلي مردم است و 
آنها انتظار دارند تا اين امر به ثمر برسد. كاالهايي مانند 
گندم، گوشت، مرغ و برنج بايد قيمت متعادلي داشته 

باشد؛ زيرا به عنوان كاالهاي اساسي در سبد خريد مردم 
قرار دارد و اگر اين تنظيم بازار صورت نگيرد، پيامدهاي 

منفي زيادي به همراه مي آورد.
اين فعال اقتصادي با تأكيد بر اينكه دولت ها هميشه 
براي تأمين و ذخيره و كنترل قيمت ها تالش كرده اند، 
تصريح كرد: دولت دوازدهم هم از اين قاعده مستثني 
نيست؛ اما بايد تالش ها بيشتر شود.البته دولت در تأمين 
كاالهاي اساسي نسبتًا موفق بوده است، ضمن اينكه 
در بحث توليد و ذخيره س��ازي گندم بايد نگاه ويژه اي 
اعمال شود. وي با بيان اينكه بازار گوشت، مرغ و تخم مرغ 
ازلحاظ قيمت متالطم است و قيمت ها متعادل نيست، 
تصريح كرد: قيمت ها باالست؛ ولي از لحاظ مقدار توليد 
كمبودي در بازار احس��اس نمي شود. دولت بايد روي 
نظام توزيع بيشتر دقت و با برپايي نمايشگاه ها و ميادين 

تره بار، بازار را بهتر كنترل كند.

وزير اس��بق بازرگاني با اش��اره به اينك��ه طبق آنچه 
مي گويند در بخش ذخيره سازي قدم هايي برداشته اند، 
اظه��ار كرد: بايد در حوزه توزيع بيش��تر كار ش��ود تا 

قيمت ها را در سطح مناسبي نگه دارند.

تاثیرمتغیرهايبیرونيبراقتصاد
هرچند نقش عوامل خارج��ي در فرآيند گراني هاي 
اخير روشن است؛ اما پرسشي كه بايد به آن پاسخ داده 
ش��ود اين است كه آيا بازار ساير كشورها هم نسبت به 
متغيرهاي بيروني تا اين اندازه واكنش نشان مي دهند؟ 
مجيد حريري عضو اتاق ايران نيز در پاسخ به اين پرسش 
كه چرا اقتصاد ايران در مواجهه با متغيرهاي بيروني تا 
اين اندازه آسيب پذير است مي گويد: البته اينكه اقتصاد 
ما تا اين اندازه تاثير مي پذيرد و هر عامل خارجي باعث 
نوسان در قيمت هاي داخلي مي شود يك عيب بزرگ 
است كه بايد توسط كارشناسان ارزيابي شود كه چرا 
اقتصاد و بازار ايران تا اين اندازه نسبت به اخبار بيروني 
اثرپذير است. البته بخشي از آن به مشكالت فرهنگي 
و اجتماع��ي ما باز مي گردد و بخش��ي از آن به قوانين 
اقتصادي مربوط است.  او در ادامه مي گويد: اين نقطه 
ضعف ماست و ما بايد اقتصادمان را توانمند كنيم تا در 
مقابل فشارهاي بيروني دچار تزلزل نشود. موضوعي 
كه به ش��دت بر آن تأكيد دارم اين است اشكاالتي كه 
ما در زمينه جذب س��رمايه گذاري خارج��ي داريم، 
ربطي به تحريم ها و برجام ن��دارد و درواقع اين فضاي 
كس��ب و كار است كه مشكالت جدي را سر راه جذب 
سرمايه گذاري خارجي قرار داده است. براي حل مشكل 
نوسانات ابتدا بايد بسترهاي اصلي اقتصاد مورد نظارت 
دقيق واقع شود تا سرمايه هاي كشور در مسير بهبود 
شاخص هاي اقتصادي به كار گرفته شوند نه مسيرهاي 
حاشيه اي ديگر.« مجموعه اظهارنظرهاي كارشناسي 
نش��ان مي دهد كه مهم ترين دليل بروز نارسايي هاي 
قيمتي در بازار ايران مشكالتي است كه اقتصاد ايران 
در حوزه هاي قانوني و نظارتي با ان دس��ت به گريبان 
است. عامل خارجي هرچند در اين زمينه اثرگذار است 
اما از طريق نظارت افزونتر و اصالح قوانيني كه به نوعي 
مخل هستند مي توان بستر مناسبي براي فعاليت هاي 
اقتصادي ايجاد كرد. ش��رايطي كه در آن قيمت ها  به 
يك ثبات نسبي رس��يده اند و هر روز به سمت صعود 

اوج  نمي گيرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در سفر به 
شيراز بر شناسايی نيازمندی های راهبردی واحد های 
تولي��دی تأکيد کرد. به گزارش پايگاه اطالع رس��انی 
وزارت کشور، بابک دين پرست در جلسه کارگروه رفع 
موانع توليد و اقتصاد مقاومتی اس��تان فارس با اشاره 
به فرمايش نوروزی رهبر معظ��م انقالب و نامگذاری 
سال ۱۳۹۸ تحت عنوان رونق توليد، افزود: معظم له 
مساله فوری، جدی و اولويت دار کشور را مساله اقتصاد 

دانستند که همه بايد در اين مسير گام برداريم.
وی گفت: بخش اعظمی از سخنان رهبر معظم انقالب 
در ديدار اخير با مس��ئوالن نظام ني��ز بر فعاليت های 

اقتصادی، رونق توليد و ايجاد اشتنغال متمرکز بود.
معاون وزير کشور گفت: براساس اعالم مرکز آمار ايران، 
بيکاری از ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱2درصد در 
سال ۱۳۹۷ رسيده است که ۱۵ استان کشور با افزايش 

بيکاری و ۱۵ استان با کاهش بيکاری مواجه بودند.
دين پرست اظهارکرد: استان فارس با کاهش بيکاری 
مواجه بوده و رتبه هفتم کشور را در اين زمينه کسب 

کرده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ مشارکت اقتصادی 40.۱ 
درصد بوده که اي��ن ميزان در س��ال ۱۳۹۷ به 40.۵ 
درصد افزايش يافته است که استان فارس در اين حوزه 

تغييرات آنچنانی نداشته است. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی وزير کشور با بيان اينکه عملکرد استان فارس 
در حوزه اشتغال روستايی و عشايری خوب بوده است، 
گفت: اس��تان فارس در بحث سرمايه گذاری خارجی 
۱0طرح مصوب به مبلغ ۷۸ ميليون يورو با اشتغال زايی 
۱44 نفر داشته است که 2 طرح آن به مبلغ ۱۱ ميليون 
يورو با اشتغال 4۵ نفر شروع و 2 طرح نيز به بهره برداری 

رسيده است.
دين پرس��ت با اش��اره به ظرفيت ش��ورای اس��تانی 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: شناسايی 
قوانين مزاحم توليد و اش��تغال و بهبود و رونق فضای 
کس��ب و کار، 2 ظرفيت اين ش��ورا است که مصوبات 
اس��تانی اين ش��ورا پس از تصويب در کارگروه ملی از 
سوی دولت بررسی و ابالغ می شود. وی بيان کرد: ای 
کاش می شد همه دست به دست هم می دادند و قانون 
گذاری در حوزه اقتصاد ب��رای چند ماهی با تغييرات 
مواجه نمی شد و همه به سمت تنقيح قوانين مزاحم 
می رفتند. معاون وزير کشور در ادامه به تعداد واحد های 
اقتصادی مشکل دار در استان فارس اشاره کرد و گفت: 
در استان فارس ۹0 واحد مشکل دار و ۱0 واحد بحرانی 
وجود دارد که بايد تالش ش��ود واحد های مشکل دار 
به واحد عادی تبديل شوند و واحد های مشکل دار به 

بحرانی تبديل نشوند. دين پرست با بيان اينکه در اين 
شرايط که درگير جنگ اقتصادی هستيم سرداران و 
سربازان اين جنگ مديران استانی هستند، اظهارکرد: 
در اين زمينه يکی از ظرفيت هايی که کمتر به آن توجه 
می ش��ود ظرفيت فرمانداری ها و بخشداری ها است 
که در اين زمينه می خواهيم تکاليف مشخصی برای 

فرمانداران و بخشداران مشخص کنيم.
وی ادامه داد: بايد تعداد دقيق واحد های فعال استان به 
تفکيک شهرستان با ميزان اشتغال آن، تعداد بنگاه های 
فع��ال پايين تر از ظرفيت اس��می، واحد ه��ای راکد، 
واحد های تملک شده، واحد های بحرانی و مشکل دار، 
طرح های نيمه تمام با پيشرفت فيزيکی باالی ۶0درصد 
و طرح هايی که قابليت واگذاری دارند، مش��خص و به 
فرمانداران ابالغ ش��ود. معاون وزير کش��ور بيان کرد: 
در سال رونق توليد، عملکرد استانداران و فرمانداران 

براساس شاخص های اقتصادی ارزيابی می شود.
دين پرست به فعاليت سامانه مجوز کسب و کار )سام( 
اشاره کرد و گفت: تا 24 ارديبهشت ماه، 2۱ هزار و ۹۶۱ 
درخواس��ت مجوز در سطح کشور در اين سامانه ثبت 
شده که برای هشت هزار و ۵۵۱ مورد آن مجوز صادر 
شده است، آنچه در اين سامانه مربوط به استان فارس 
می ش��ود ثبت هزار و ۶۳۸ درخواست مجوز است که 

42۵ مورد آن منجر به صدور مجوز شده است.
وی همچنين با اش��اره به طرح های نيمه تمام يا رها 
شده افزود: طرح های نيمه تمام استان بايد به صورت 
فوری واگذار شود. معاون وزير کشور در ادامه با اشاره به 
نشست های مختلف اين وزارتخانه با وزيران اقتصادی 
کشور در سال گذشته، گفت: در اين نشست ها ۳00 بند 

توافق صورت گرفت تا بتوانيم بخشی از اختيارات را به 
استان ها واگذار کنيم.

دين پرست همچنين بر ضرورت راه اندازی کلينيک 
تخصصی رصد بنگاه های اقتصادی در فارس تاکيد کرد 
و افزود: اين کلينيک از ورود دستور کار های بی ربط در 
کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد جلوگيری می کند.

علتآتشسوزيبازارتبريز
اتصالبرقبودهاست

آذربايج�انش�رقي| 
فرماندار تبريز گفت:  اتصال 
برق علت آتش سوزي سراي 
دو دري )ايكي قاپيلي( بازار 
تبريز اس��ت.. ب��ه گزارش 
ايلن��ا، به��روز مه��دوي در 
مراس��م پرداخت خسارت 
بيمه گذاران زيان ديده حادثه آتش سوزي سراي ايكي 
قاپيلي ب��ازار تاريخي تبريز با بيان اينكه تنها نيم درصد 
مساحت كل بازار آس��يب ديده است، اضافه كرد: ۱2۵ 
مغازه از ۵0 الي ۱00 درصد در اين آتش س��وزي آسيب 
ديدند كه تنها ۹0 مغازه بيمه كامل داش��تند و چنين 
حوادثي ارزش بيمه را بيشتر نش��ان مي دهد. فرماندار 
تبريز در رابطه با تصميمات گرفته شده براي كمك به 
اصناف خسارت ديده، گفت: قراردادن مغازه هاي رايگان 
در اختيار اصناف به مدت يك سال توسط شهرداري تبريز، 
آغاز مرمت بازار از فردا )شنبه(، استمهال اقساط بانكي 
اصناف، اعطاي تسهيالت كم بهره، تعريف ساز  و  كار براي 
چك هاي سوخته، توقف دريافت ماليات و ... تصميمات 
گرفته شده براي كمك به بازاريان خسارت ديده است. 
وي خاطرنشان كرد: پس از اين، سازمان صمت در صدور 
و تمديد پروانه اصناف وجود بيمه را ضروري خواهد كرد، 
همچنين جلسه اي با نيروي انتظامي براي تعريف ساز وكار 
حفاظت از بازار برگزار خواهد شد؛ البته خود اصناف براي 

استفاده از نگهبان در تيمچه ها بايد اقدام كنند.

ساخت۷نيروگاهخورشيدي
باسرمايهگذاريايتالياييها

ف�ارس| مع��اون ام��ور 
اقتصادي استاندار فارس از 
آغاز عمليات ساخت احداث 
۷ نيروگاه خورش��يدي در 
هم��كاري  ب��ا  اس��تان 
س��رمايه گذاران ايتاليايي 
خبر داد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، يداهلل رحماني معاون امور اقتصادي استاندار 
ف��ارس در كارگروه رونق توليد كه با حضور معاون وزير 
كشور برگزار شد، با اشاره به موفقيت فارس در طرح هاي 
نيروگاه خورشيدي، گفت: هفته گذشته عمليات ساخت 
۷ نيروگاه خورشيدي در مجموع با ظرفيت ۷0 مگاوات با 
همكاري يك شركت ايتاليايي آغاز شد و اكنون عمليات 
ساخت يك مزرعه خورشيدي در اين استان كليد خورد.

وي با بيان اينكه وضعيت جذب سرمايه گذاري خارجي 
در ف��ارس حاك��ي از ظرفيت هاي مه��م و اثرگذار اين 
اس��تان اس��ت، افزود: از جمله اين ظرفيت ها مي توان 
به صادرات ۱2 و نيم ميليون دالري صنايع دس��تي به 
اتريش در ماه هاي اخير و همچنين طرح پرورش شتر 
با همكاري قطري ها با جذب حدود ۱0 ميليون دالري 

سرمايه گذاري قطري ها در فاز نخست اشاره كرد.
رحماني با اشاره به عملكرد كارگروه رونق توليد و تاثير 
آن بر رونق اشتغال، ادامه داد: در ۷۶۵ جلسه اين كارگروه 
از سال ۹۶ تاكنون، ۶0 درصد از معضالت كارخانه ها و 

واحد هاي توليدي مشكل دار برطرف شد.

اختصاصوامساخت
وتعميرمسكنسيلزدگان

لرس�تان|ريي��س بنياد 
مس��كن انقالب اس��المي 
گفت: 2۵00 ميلي��ارد وام 
قرض الحسنه براي ساخت 
و تعمير مسكن سيل زدگان 
از س��وي بان��ك مرك��زي 

اختصاص داده شد.
عليرضا تابش در سخناني با اشاره به اينكه براي تمامي 
افراد س��يل زده اي كه در چادر هستند تشكيل پرونده 
داده ايم و مبلغي تصويب كرده ايم، ۶ ميليون در روستا و 
۱2 ميليون در شهر پرداخت مي كنيم و كرده ايم، اظهار 
داشت: فرمانداري هم مسوول شد كه افراد ساكن در اين 
چادر ها را هدايت كند به نقاطي كه يا اجاره كرده بودند يا 
در مسكن مهر استقرار يابند. وي با بيان اينكه خوشبختانه 
در اين مصوبه اخير هيات دولت كه 2۳ ارديبهشت ماه 
تصويب و ابالغ شد، 2۵00 ميليارد وام قرض الحسنه براي 
امر مسكن سيل زدگان از سوي بانك مركزي اختصاص 
داده شد، تصريح كرد: در اين شرايطي كه اعتبار به سادگي 

تأمين نمي شود رقم خوب و قابل توجهي است.
اعتبار اختص��اص يافته براي ۳0 ه��زار واحد احداثي، 
40هزار واحد تعميري و 42 هزار واحد معيشتي كافي 
است رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي اضافه كرد: اين 
اعتبار براي ۳0 هزار واحد احداثي ش��امل 4 هزار واحد 
شهري و 2۶ هزار واحد روستايي، 40 هزار واحد تعميري 

و 42 هزار واحد معيشتي كافي است.

خريدگندمدرخوزستان
از1.1ميليونتنگذشت

خوزستان|  مديرعامل 
ش��ركت غل��ه و خدمات 
بازرگاني منطقه چهار كشور 
گفت: خريد گندم به نرخ 
تضميني در خوزستان به 
يك ميلي��ون و ۱۱2هزار 
تن رسيد و در 2 روز آينده 
با ادامه برداشت، به رقم گندم خريداري شده در سال 
زراعي گذشته كه يك ميليون و ۱۳0هزار بود خواهيم 
رسيد. برداشت گندم در خوزستان با 2 هفته تاخير كه 
ناشي از بروز سيالب بود از 2۶ فروردين شروع شده و 
اوج )يپك( خريد 40 روز از شروع عمليات برداشت اين 
محصول است. خدارحم اميري زاده در گفت وگو با ايرنا 
با بيان اينكه خريد گندم در همه نقاط خوزستان غير 
از مناطق محدودي در ش��مال شرق اين استان ادامه 
دارد، روند خريد و انتقال گندم به س��يلوها را مطلوب 

توصيف كرد.
وي پيش بيني كرد با ادامه اين روند، ميزان خريد گندم 
به نرخ تضميني در خوزستان به رقم يك ميليون و 400 
هزار تن برس��د كه حدود ۳00هزار تن از پيش بيني 
قبلي بيشتر است. خوزستان در سال زراعي ۱۳۹۷-
۱۳۹۶ با خريد يك ميلي��ون و ۱۳0هزار تن گندم به 
نرخ تضميني، رتبه نخست را در كشور كسب كرد. در 
سال زراعي ۱۳۹۸-۱۳۹۷ حدود۵40 هزار هكتار در 
2۷ شهرستان خوزستان زير كشت گندم قرار گرفت.

خسارت200ميليارديسيل
بهبخشكشاورزيودامي

س�منان|رييس سازمان 
دامپزشكي كش��ور گفت: 
وقوع سيل در نقاط مختلف 
بيش از 200 ميليارد ريال 
ب��ه مجم��وع بخش هاي 
توليدي كشاورزي و دامي 
در كشور خسارت زد. عليرضا 
رفيعي پور در حاشيه آيين معرفي مديركل دامپزشكي 
استان سمنان، ابراز داش��ت: سيالب هاي اخير كشور 
موجب تلف شدن 2۳ هزار راس دام سبك و بيش از يكهزار 
و ۳00 راس دام سنگين شد.  به گفته وي، سيالب هاي 
بهار امسال در مجموع موجب تلف شدن بيش از 24 هزار 
راس دام، از بين رفتن حدود ۵0 هزار كلني زنبور عسل 
و ۱0 ميليون مرغ شد و به بيش از يك هزار و 200 مركز 
تكثير و پرورش آبزيان خسارت وارد كرد.  رييس سازمان 
دامپزشكي كشور اضافه كرد: بعد از خسارت هاي ناشي 
از سيل، دولت بي درنگ براي جبران خسارت از طرف 
بيمه ورود ك��رد.  وي تصريح كرد: به منظور جلوگيري 
از ش��يوع بيماري در مناطق س��يل زده، دامپزشكي با 
سرعت عمل بعد از وقوع س��يالب براي دفن و امحاي 
 بهداش��تي دام، طيور و آبزيان اقدامات الزم را انجام داد. 
رفيعي پور  خاطرنشان كرد: سازمان دامپزشكي كشور 
به منظور جلوگيري از شيوع بيماري هاي واگير در دام 
زنده تمام دام هاي مجاور مناطق سيل زده را واكسينه 

كرده است. 
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كیفرخواستپیمانكارآزادراه
تهران-شمالصادرشد

دادستان عمومي و انقالب مركز استان البرز گفت: 
كيفرخواست يكي از پيمانكاران آزادراه تهران-
شمال كه فروردين ماه سال جاري بازداشت شده 

بود صادر شد. 
به گزارش خبرگ��زاري ف��ارس از البرز، حاجي 
رضا شاكرمي، دادستان عمومي و انقالب مركز 
اس��تان البرز از صدور كيفرخواست براي يكي از 
پيمانكاران آزاد راه تهران - شمال خبر داد و گفت: 
كيفرخواس��ت اين پيمانكار كه به اتهام تصرف 
اراض��ي ملي موضوع م��اده ۶۹0 قانون مجازات 

اسالمي بازداشت شده بود صادر شد.
شايان ذكر اس��ت ۱۷ فروردين ماه سال جاري 
دادس��تان كرج از صدور دستور جلب براي يكي 
از پيمانكاران آزادراه تهران-شمال در خصوص 
حادثه سيالب اخير خبر داده و گفته بود: اقدامات 
برخي از پيمانكاران اين آزاد راه سبب شده بود تا 
سيل به سمت يكي از روستا ها برود و روستا را با 
خطر زير آب رفتن مواجه كند، اما با اقدام به موقع 

از اين اتفاق جلوگيري شد.

پرداختجزاينقدي
برايقصابمتخلف

بوئينزهرا| رييس اداره دامپزشكي شهرستان 
بوئين زهرا گفت: متصدي يك واحد قصابي در 
بوئين زهرا به علت كشتار غيرمجاز دام به پرداخت 

۳۶ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شد.
عباس يوسفي افزود: متصدي اين واحد قصابي به 
اتهام تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق كشتار 
غيرمجاز دام به محاكم قضايي معرفي شد. عرضه 
گوشت قرمز بدون مهر و برچسب دامپزشكي از 
مهم ترين تخلفات اين واحد صنفي بود كه توسط 

كارشناسان اين اداره مورد بررسي قرار گرفت.
به گفته يوسفي سالمت فرآورده هاي خام دامي 
در مرحله توليد و عرضه از مهم ترين شاخص هاي 
س��المت در زنجيره غذايي است كه همواره بايد 

مورد توجه قرار گيرد.
رييس اداره دامپزشكي شهرستان بوئين زهرا از 
شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه 
موارد مشكوك به متوليان امر اطالع رساني كنند..

جمجمهكشفشدهانسان
هوشمندرونمایيشد

خرمآباد| بخشي از جمجمه كشف شده انسان 
هوش��مند در غار »كلدر« خرم آباد روز جمعه با 
حضور موسي خادمي استاندارلرستان رونمايي 
ش��د. مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري لرستان در حاشيه رونمايي از جمجمه 
كشف شده گفت: كشف اين جمجمه كه يكي از 
نادرترين كشفيات در غرب قاره آسيا محسوب 
مي شود، مي تواند بخشي از حلقه مفقوده زنجيره 
تكامل بشر و مس��ير هاي مهاجرتي انسان هاي 

هوشمند را تكميل كند.
سيد امين قاسمي با اشاره به اينكه اين اداره كل 
در حال انجام پيگيري هاي الزم جهت ادامه انجام 
كاوش و ثب��ت جهاني غار هاي تاريخي اس��تان 
است، بيان كرد: جذب س��رمايه گذار به منظور 
تبديل اين غار و منطقه كلدر به س��ايت موزه از 
ديگر برنامه هاي اين اداره كل به منظور توس��عه 

گردشگري استان است.

باندجاعالنصفحاتبانكي
در4شهركشوردستگیرشدند

مشهد| سرپرست دادسراي ويژه فضاي مجازي 
خراس��ان رضوي گفت: بان��د جاعالن صفحات 
بانكي كه 4۶ ميليارد ري��ال كالهبرداري كرده 

بودند در چهار شهر شناسايي و دستگير شدند.
قاضي مهدي حقدادي گفت: از ابتداي ارديبهشت 
ماه جاري ۱00 فقره ش��كايت مبني بر برداشت 
غيرمجاز از حساب ش��هروندان مطرح شد كه با 
اقدام فوري معاونت فضاي مجازي دادس��تاني و 
عمليات ضربتي پليس فتا در مجموع ۱4 متهم 
رديف اول اين پرونده دس��تگير شدند. وي ادامه 
داد: هشت نفر از متهمان در مشهد، دو متهم در 
س��اري، دو متهم در مينودشت و دو متهم از اين 
تعداد در تهران ساكن و اكثر آنها زير ۱۸ سال بودند 
كه ضمن توقيف ادله ديجيتال دستگير شدند. وي 
افزود: متهمان بازداشت شده اين پرونده تاكنون 
به 4۶ ميليارد ريال برداش��ت غيرمجاز اعتراف 

كرده اند و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

نگرانيازافزایشجمعیت
حشراتپرندهدرسطحشهر

يزد|مدي��ركل حفظ نباتات جهادكش��اورزي 
استان يزد با تاكيد بر اينكه آنچه برخي شهروندان 
ي��زدي به صورت جمعيتي از حش��رات در حال 
پرواز مشاهده مي كنند از گونه پروانه هاي مرتعي 
هستند، گفت: جمعيت مشاهده شده ملخ هاي 

مهاجر نيستند.
مرتض��ي فتاحي اردكاني به دنب��ال ابراز نگراني 
برخي از ش��هروندان يزدي در مورد مش��اهده 
جمعيت هايي از حشرات پرنده در سطح شهر يزد 
ضمن اعالم مطلب فوق، اف��زود: اين پروانه هاي 
قهوه اي رنگ، مردم و گياهان را تهديد نمي كنند 
و به نوعي تأمين كننده زنجيره غذايي پرندگان 

به ويژه گنجشك ها و پرندگان مهاجر هستند.
مديركل حفظ نباتات جهاد كش��اورزي استان 
از آماده باش كامل اي��ن ارگان در مقابله با خطر 
احتمالي هجوم ملخ هاي مهاجر خبر داد و اظهار 
كرد: خوش��بختانه ديدبان ها همچنان در مراتع 
و س��اير بخش هاي اس��تان در حالت آماده باش 
هس��تند و تاكنون نيز خبري مبن��ي بر هجوم 

ملخ هاي مهاجر دريافت نشده است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

بعد از گذشت پنج سال از طرح » مقابله با اسيدپاشي« يك فوريت آن در مجلس تصويب شد

قانون مقابل اسيد

تاميِنسخِتتجهيزاتپزشكيوتحريمهاييكهدورزدهميشوند

اگرچه اسيدپاش��ي از س��ري ناهنجاري هاي رفتاري 
سابقه دار در ايران است اما خأل قانوني براي مقابله با آن 
و مجازات هاي ناكافي، در كنار فروش آزادانه اسيد، انجام 
فعل و دسترسي به اسيد را براي اسيدپاش راحت تر از 
انتظار كرده است. با اين حال تكرار حوادث اسيد پاشي 
در سال هاي اخير سبب شد تا سال 94، طرح »مقابله 
با اسيدپاش��ي و حمايت از بزه ديدگان ناش��ي از آن« 
براي نخستين بار مطرح شود، دي ماه سال گذشته در 
كميس��يون قضايي مجلس شوراي اسالمي مصوب و 
هفته گذشته هم يك فوريت آن در صحن علني مجلس 
تصويب شد تا به موجب آن اسيدپاشي جرم غيرانساني 
تلقي شود. با اين حال اگرچه تصويب اين قانون حدود 
مجازات اسيدپاشي را مشخص مي كند اما روانشناسان 
معتقدند به صرف تدوين قوانين نمي توان با جرم هايي 
كه ريش��ه در ناهنجاري هاي رفتاري و خشونت دارد 
مقابله كرد و اگر قرار است قانون نتيجه مطلوبي داشته 
باشد بايد به جاي پاك كردن صورت مساله كه همان 
مجازات و زندان براي مجرم اس��يدپاش است، فكري 
به ح��ال علت بروز چنين جرايمي ش��ود و همچنين 
قربانيان اسيدپاشي نياز به حمايت اجتماعي دارند كه 
اين موضوع در قوانين مغفول مانده است. از طرف ديگر 
رييس انجمن حمايت از قربانيان اسيدپاش��ي هم بر 
اين باور است كه پيش از جرم تلقي شدن اسيدپاشي، 
مجلس بايد خريد و فروش و دسترس��ي به اس��يد كه 
ابزار جرم است را كنترل كند در غير اين صورت قانون 

موردنظر بازدارندگي الزم را نخواهد داشت. 

قوانينبايدبازدارندگيباالييداشتهباشد
تاكنون بين 600 تا 700 نفر در ايران قرباني اسيدپاشي 
شده اند و هر س��ال هم به اين تعداد اضافه مي شود اما 
ضعف قانون ب��راي مقابله با اين پديده هنوز هم وجود 
دارد. اگرچه يك فوريت طرح مقابله با اسيدپاشي هفته 
گذشته در مجلس تصويب شد اما كمال فروتن، رييس 
انجمن حمايت از قربانيان اسيدپاشي اگرچه اين اقدام 
را مثبت مي داند اما معتقد است نياز به قوانين ديگر هم 

در اين زمينه داريم.
 او درباره اين موضوع بيان كرد: الزم است نمايندگان 
مجلس قوانين ديگ��ري را هم براي جلوگيري از وقوع 
اسيدپاشي در كش��ور وضع كنند.در چند هفته اخير 
حدود پنج مورد اسيدپاش��ي در كش��ور داشتيم كه 
رسانه اي شده است و اين نشان مي دهد كه بايد قوانين 
داراي بازدارندگي بااليي باشند تا از وقوع چنين جرايمي 
جلوگيري شود. همين قانوني هم كه بعد از حدود 60 
سال مورد بازنگري قرار گرفته است، بايد ضمانت اجرايي 
بااليي داشته باشد، متأسفانه در بسياري از پرونده هاي 
اسيدپاشي ما ش��اهد اطاله دادرسي هستيم درحالي 
كه بايد زمان رسيدگي به اين پرونده ها كاهش يابد و 
عامل يا عامالن اسيدپاشي به سرعت محاكمه شوند 
تا با دريافت مبلغ ديه فرآيند درمان نيز انجام ش��ود.او 
افزود: سوختگي با اس��يد درمان ندارد در واقع كسي 
كه مورد اسيدپاش��ي قرار گرفته ت��ا پايان عمر درگير 

درمان و درد است بنابراين با عامل چنين جنايتي نبايد 
مانند عامل يك نزاع يا تصادف برخورد كرد. نمي شود 
فردي اقدام به اسيدپاشي كند و بعد به چهار يا پنج سال 
زندان محكوم شود. الزم است خريد و فروش اسيد هم 
محدود و ضابطه مند شود، اسيد نبايد مثل آب خوردن 
در دسترس باشد، اما در حال حاضر اينطور است و هر 
فردي مي تواند نسبت به خريد و تهيه اسيد اقدام كند. 
خريداران و مصرف كنندگان اسيد بايد قابل رديابي و 
شناسايي باشند. همانطور كه در مورد اسلحه چنين 
قوانيني وجود دارد بايد قوانين سختگيرانه اي در مورد 

اسيد هم وجود داشته باشد.

س�كوتقان�وندرجراي�ماسيدپاش�يو
تضعيفاعتمادمردم

اظهارات فروتن درحالي است كه روانشناسان معتقدند 
عالوه بر آس��يب هاي جس��مي كه قرباني اسيدپاشي 
متحمل مي شود، خس��ارت هاي روحي و رواني و نبود 
حمايت اجتماعي از قربانيان موضوعي است كه به اين 
افراد لطمه مي زند اما در قانون به آن پرداخته نش��ده 
است. يك قرباني اسيدپاشي تا زماني كه مجرم بودن 
اس��يدپاش محرز نش��ود، تحت حمايت هيچ نهادي 
نيست. بهروز بيرشك درباره اين موضوع به »تعادل« 
گفت: قربانيان فش��ار از دس��ت دادن خيلي از مسائل 
زندگي و آينده خود را احساس مي كنند. اينكه حمايت 
اجتماعي براي اين مساله وجود ندارد مي تواند زمينه ساز 
افزايش فش��ار رواني براي آنها شود. فشار رواني كه بر 
جامعه و مردم وجود دارد اين اس��ت كه افراد احساس 
مي كنند اين رفتاري است كه افراد بيمار انجام مي دهند 
بدون اينكه تقاص رفتار خود را بپردازند. اگر دولت و قوه 
قضاييه مي توانست براي اين مساله اقدامي را انجام دهد 
و حمايت اجتماعي و اقتصادي را براي اين افراد داشته 
باشد تا حدودي مي شد احساس آرامش را براي افراد 

آسيب ديده به وجود آورد.
او افزود: موضوع ديگري كه خش��م عمومي جامعه و 
البته خش��م مضاعف قرباني اسيد پاش��ي را به همراه 
دارد، سكوت قانون و برخورد نكردن با مجرم است. در 
حوادث سال هاي اخير مش��اهده كرديم كه هنوز هم 
پرونده اسيدپاشي  در برخي استان ها كه به شدت هم 
رسانه اي شد، بدون نتيجه باقي مانده و اسيدپاش بدون 
اينكه حتي شناسايي شود به زندگي خود در شهر ادامه 
مي دهد اين موضوع باعث خشم و ترس عمومي مي شود 
و جراحت روحي قرباني را عميق تر مي كند. اين مساله 
مي تواند حس اعتماد مردم را ضعيف كند و اين قربانيان 
هم احساس مي كنند كه رها شده اند و اين مساله مهم 

اجتماعي است.
اين روانشناس بيان كرد: سالمت روان جامعه ما مشكل 
دارد فشارهاي مختلفي روي افراد جامعه است. يكي از 
فشارها نبود عدالت اس��ت كه آستانه تحمل را پايين 
مي آورد. افرادي كه اقدام به اسيدپاشي مي كنند اختالل 
ش��خصيت دارند و اگر اينها را داراي اختالل رواني در 
سطح باالتر بدانيم ممكن است از نظر حقوقي از جزاي 

احتمالي رهايي يابند اما اينها اختالل شخصيت دارند 
كه نمي توان از آن گذش��ت و بايد تقاص رفتار خود را 

پس دهند.

ازطرحمقابلهبااسيدپاشيبيشتربدانيم
نمايندگان در نشست علني 23 ارديبهشت ماه مجلس 
شوراي اس��المي، با تقاضاي يك فوريت طرح تشديد 
مجازات اسيدپاش��ي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از 
آن با 161 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع 
از مجموع 199 نماينده حاضر در صحن علني موافقت 
كردند.به موجب گزارش كميسيون حقوقي و قضايي 

مجلس اين طرح به شرح زير است: 
ماده 1- هركس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات 
شيميايي ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر 
نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحيه مجني عليه 
يا ولي دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب 

قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي شود.
ماده 2- هرگاه شخصي مرتكب جرم موضوع اين قانون 
شود و مجازات آن قصاص نباشد يا به هر علتي مانند فرار 
مرتكب يا مصالحه اولياي دم، قصاص اجرا نشود، مرتكب 
عالوه بر پرداخت ديه يا ارش مطابق مقررات مربوطه، به 

ترتيب زير مجازات مي شود: 
الف - در جنايت بر نفس و جنايت منجر به تغيير شكل 

دايمي صورت بزه ديده به حبس تعزيري درجه يك؛ 
ب- در جنايتي كه ميزان ديه آن بيش از نصف ديه كامل 

باشد، به حبس تعزيري درجه دو؛ 

پ- در جنايتي كه ميزان ديه آن از يك سوم تا نصف ديه 
كامل باشد، به حبس تعزيري درجه سه؛ 

ت - در جنايتي كه ميزان ديه آن تا يك سوم ديه كامل 
باشد، به حبس تعزيري درجه چهار؛ 

تبصره 1- به منظور حمايت از بزه ديدگان موضوع اين 
قانون در مواردي كه به علت مرگ يا فرار، دسترس��ي 
به مرتكب ممكن نيست، ديه از اموال وي و در صورت 
نداشتن مال يا كافي نبودن آن، تمام يا باقيمانده ديه 
از بيت المال پرداخت مي ش��ود. همچنين در مواردي 
كه مرتكب شناسايي نشود، ديه از بيت المال پرداخت 

مي شود.
تبصره 2- ه��رگاه پس از دريافت دي��ه از بيت المال، 
مرتكب دستگير ش��ود، حق قصاص براي بزه ديده يا 
اولياي دم محفوظ اس��ت ليكن بيت المال با توجه به 
امكانات مالي بزه ديده با اولياي دم، حق رجوع به آنها 

را دارد.
ماده 3- در مورد جرايم موضوع اين قانون و ش��روع به 
آن، مقررات مربوط به آزادي مشروط، تعويق، تعليق و 
تخفيف مجازات قابل اعمال نيست مگر آنكه بزه ديده يا 
اولياي دم نسبت به مجازات تعزيري مرتكب نيز اعالم 
گذشت كرده باشند كه در اين صورت دادگاه مي تواند 

مجازات مرتكب را يك درجه تخفيف دهد.
ماده 4 - مجازات معاونت در جرايم موضوع اين قانون به 

ترتيب زير تعيين مي شود: 
ال��ف - در صورتي كه مجازات قانوني مرتكب، س��لب 

حيات باشد، به حبس تعزيري درجه دو؛ 

ب- در صورتي كه مجازات قانوني مرتكب، قصاص عضو 
باشد، به حبس تعزيري درجه سه؛ 

پ - در صورتي كه مجازات مرتكب قصاص نباشد يا به 
هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، به يك درجه 

پايين تر از مجازات تعزيري مرتكب.
ماده ۵- در كليه موارد مذك��ور در اين قانون، مرتكب 
عالوه بر جبران خسارت هاي مقرر در ماده )14( قانون 
آيين دادرس��ي كيفري مصوب 1392/12/4، ملزم به 
پرداخت هزينه هاي درمان بزه ديده است. در صورتي 
كه مرتكب متمكن از پرداخت هزينه هاي درمان نباشد، 
هزينه هاي مربوطه از محل صندوق تأمين خسارت هاي 

بدني پرداخت مي شود.
تبصره 1- سازمان بهزيس��تي كشور مكلف است، در 
صورت تشخيص از س��وي قاضي رسيدگي كننده، به 
بزه ديده گان موضوع اين قانون خدمات روانشناختي، 

مددكاري و توانبخشي ارايه كند.
تبصره 2- در مواردي كه هزينه هاي موضوع اين ماده 
و تبصره )1(، از صندوق تأمين خس��ارت هاي بدني و 
سازمان بهزيستي پرداخت مي شود، صندوق يا سازمان 
بهزيستي مي توانند براي دريافت هزينه هاي پرداخت 

شده به مرتكب رجوع كنند.
ماده 6- به دعاوي مربوط به جرايم اين قانون خارج از 

نوبت رسيدگي مي شود.
ماده 7- از تاريخ الزم االجراء ش��دن اين قانون، اليحه 
قانون��ي مربوط به مجازات پاش��يدن اس��يد مصوب 

1337/12/16 نسخ مي شود.

به دنبال انتشار اخباري مبني بر كمبود و گراني برخي 
تجهيزات و ملزومات پزشكي، مديركل نظارت و ارزيابي 
تجهيزات و ملزومات پزشكي وزارت بهداشت، اعالم كرد 
كه شرايط تامين تجهيزات پزشكي در شرايط تحريم 
دشوار اس��ت، اما لحظه به لحظه بازار را پايش كرده و 
در هر موردي كه احساس شود ذخاير استراتژيك مان 
كاهش يافته، بالفاصل��ه اقدام مي كنيم تا فرآيندهاي 
درماني متوقف نشود. حسين صفوي با اشاره به وضعيت 
تامين و دپوي تجهيزات و ملزومات پزشكي در كشور با 
توجه به شرايط تحريم، گفت: تامين ملزومات مصرفي 
در ش��رايط تحريم سخت اس��ت. او تاكيد كرد: اينكه 
اعالم مي كنند دارو و تجهيزات پزش��كي كه كاالهاي 
سالمت محور هستند، شامل تحريم ها نمي شوند، دروغ 
است. به هر حال تامين تجهيزات پزشكي و انتقال پول 
خريد آنها به كمپاني هاي توليدكننده و تهيه مواد اوليه 
كار دشواري است. البته اين موضوع براي ما تازگي ندارد 
و در دوره ها و سال هاي گذشته هم كه با تحريم مواجه 
بوديم، وضعيت به همين منوال بوده اس��ت. بنابراين 
ما پيش بيني كرده بوديم كه با آغاز تحريم ها ش��رايط 

برايمان دشوارتر مي شود.

تكذيبافزايشقيمتوكمبود»باتريقلب«
وي افزود: بر همين اساس تمهيد ما اين بود كه كاالها 
به نحوي تامين شود كه نگراني بابت كمبود آنها نداشته 

باش��يم. به عنوان مثال در زمينه باتري قلب كه خبر 
كمبود و گراني آن چند روز قبل منتشر شد، به شدت 
تكذيب مي ش��ود. ما ب��ه هيچ عن��وان چنين چيزي 
نداري��م كه باتري قلب از 40 ميلي��ون تومان به 2۵0 
ميليون تومان افزايش يافته باشد؛ چراكه تامين ارز اين 
تجهيزات و ملزومات در اسفند ماه انجام شد و كاال اوايل 
امسال ترخيص شده است و در حال تامين است. براي 
مراكز دولتي و خصوصي به صورت مرتب تامين انجام 

مي شود. صفوي با اشاره به در صف قرار گرفتن بيماران 
براي تامين و استفاده از تجهيزات و ملزومات پزشكي، 
گفت: در همه جاي دنيا به اين صورت است كه كااليي 
كه تحت پوش��ش بيمه اس��ت و دولت آن را پوشش 
مي دهد، بيماران با توجه به فوريت و وضعيت ش��ان 
در صف قرار مي گيرند و به مرور زمان ملزومات مورد 
نيازشان تامين مي ش��ود و با همان نرخ مصوبي كه از 
سوي وزارت بهداشت مشخص ش��ده، براي بيماران 

مورد استفاده قرار مي گيرند.مديركل تجهيزات پزشكي 
وزارت بهداشت با بيان اينكه در حال حاضر كمبود و 
افزايش قيمتي در حوزه تجهيزات و ملزومات پزشكي 
چون باتري قلب نداريم،  درباره نحوه قيمت گذاري ها 
و نظارت بر اعمال آنها، اظهار كرد: با توجه به مصوبه اي 
كه هيات دولت در س��ال 1393 تصويب كرد، اختيار 
قيمت گذاري در حوزه تجهيزات و ملزومات پزشكي به 
وزارت بهداشت داده شد. بنابراين در حال حاضر حدود 
70 هزار تجهيزات و ملزومات پزشكي كه واجد قيمت 
هستند، بر روي خروجي سايت اداره كل تجهيزات قرار 
دارند و مراكز درماني آنها را با همين قيمت تعيين شده، 
تهيه مي كنند. صفوي با بيان اينكه در عين حال ما در 
سطح بازار نظارت هاي مان را انجام مي دهيم، ادامه داد: 
از آنجايي كه استفاده كنندگان تجهيزات و ملزومات 
پزش��كي مراكز بيمارستاني هس��تند و ما براي تهيه 
ملزومات پزشكي چيزي به عنوان ارجاع بيمار به خارج 
از بيمارستان را نداريم، بنابراين يك دايره بسته اي در 
تهيه و استفاده از تجهيزات و ملزومات پزشكي وجود 
دارد كه كامال مورد نظارت قرار مي گيرد و تخلفات هم 
در اين زمينه بسيار كم است. او در ادامه صحبت هايش 
با اشاره به بحث كيفيت تجهيزات و ملزومات پزشكي 
و احتمال كاهش كيفيت آنها در شرايط تحريم به ويژه 
در حوزه هايي مانند دندان پزشكي يا ارتوپدي، گفت: 
كيفيت خط قرمز ما بوده و وزارت بهداش��ت مسوول 

حفظ سالمت مردم است. بر همين اساس براي اينكه 
يك كاالي پزشكي به بازار عرضه شود، نهايت دقت را 
 انجام مي دهيم و استانداردهايي كه رعايت مي كنيم،

 بر اس��اس اس��تانداردهاي بين المللي است. اگر هم 
بخواهيم به ورود كاالي پزشكي به كشور مجوز دهيم، 
حتما بايد از كيفيت آن مطمئن باش��يم. آن دسته از 
كاالهايي هم كه در داخل كشور توليد مي شوند، هم 
بر مواد اوليه و هم بر خط توليد آنها نظارت مي كنيم. 
بنابراين به هيچ عنوان مس��اله اُفت كيف��ي در حوزه 

تجهيزات پزشكي اتفاق نمي افتد. 
صف��وي تاكيد كرد: ب��ه هر ح��ال تحريم ها وضعيت 
دشواري را براي تامين تجهيزات پزشكي ايجاد كرده 
اس��ت. ما در اين وضعيت بايد توزي��ع  و مصرف مان را 
مديريت كنيم تا به مشكلي برنخوريم. در حال حاضر 
كمبود خاصي در حوزه تجهيزات پزشكي نداريم. در 
اين زمينه تيمي را تعيين كرده ايم كه لحظه به لحظه 
بازار، وضعيت واردات و ترخيص مان را پايش مي كنند. 
در هر موردي كه احساس شود، ذخاير استراتژيك مان 
كاهش يافته يا ممكن است در مواردي در بحث هاي 
انتقال پول احساس كنيم كه كااليي در بازار نيست، 
بالفاصله اقدام مي كنيم تا فرآيندهاي درمان متوقف 
نشوند. بايد توجه كرد كه ذخاير استراتژيك ما به صورت 
سه ماهه در نظر گرفته مي شود و براي برخي كاالهاي 

مهم بيش از اين هم پيش بيني كرده ايم.
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هزينههايغيرضروريخرج
تامينداروشود

نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه بسياري 
از بيماران توان پرداخت هزينه هاي دارويي را ندارند، 
گفت: دارو نياز اساس��ي بيماران براي طي پروس��ه 
درمان تلقي مي ش��ود و نبايد ب��ه هيچ وجه ممكن 

خدشه اي به ارايه خدمات دارويي كشور وارد شود.
اصغرس��ليمي درباره وضعيت گران ش��دن اقالم 
دارويي در س��ال98، گفت: بسياري از بيماران توان 
 مالي و اقتصادي مناسبي براي تهيه دارو ندارند و اين 
در حالي است كه ورود برخي از داروهاي وارداتي با ارز 
دولتي گران تمام مي شود. او اظهار كرد: افزايش حتي 
يك درصدي نرخ دارو در سال 98 منطقي نيست زيرا 
بسياري از مردم نيز در شرايط كنوني توان خريد دارو 
را ندارند چه برسد به اينكه شاهد افزايش نرخ دارو نيز 
باشيم. وي به خانه ملت گفت: دولت با راهكار هاي 
اقتصادي اجازه ندهد دارو بر مسير گراني گام بردارد 
و از همين رو دولت با قطع هزينه هاي غير ضروري 

حوزه بهداشت ودرمان را تقويت كند. 
 سخنگوي كميسيون شوراها و امورداخلي مجلس 
با بي��ان اينكه بس��ياري از بيماران ت��وان پرداخت 
هزينه هاي داروي��ي را ندارند يادآورش��د: دارو نياز 
اساسي بيماران براي طي پروس��ه اي درمان تلقي 
مي شود و نبايد به هيچ وجه ممكن خدشه اي به ارايه 

خدمات دارويي كشور وارد شود.

۴۰ميليوننفرتحتپوشش
طرحسنجشفشارخون

وزير بهداشت گفت: براي اولين بار بسيج ملي كنترل 
فش��ارخون به عنوان يك طرح مهم پيشگيرانه در 
سطح كشور از امروز اجرا مي شود. سعيد نمكي اظهار 
 كرد: مرگ و مي��ر مادران ب��اردار و كودكان حداقل 
يك دهم شد و ايران در بين كشورهاي شرق مديترانه 
به عنوان اولين كشور پيشرفته در توسعه زيرساخت ها 
مطرح ش��د و در دولت هاي يازدهم و دوازدهم طرح 
تحول س��المت دس��تاوردهاي مهمي در توس��عه 

زيرساخت هاي حوزه سالمت داشتيم.
او از بيماري هاي غيرواگير به ويژه بيماري هاي قلبي 
و عروقي و مخصوصا فش��ار خون، يكي از مهم ترين 
داليل مرگ و مير مردم ايران ياد كرد و افزود: در سال 
96 حدود 380 هزار مرگ در كشور گزارش شد كه 
313 هزار م��ورد آن به دليل بيماري هاي غيرواگير 
بود. از اي��ن 313 هزار مورد، 161 هزار مورد به دليل 
بيماري هاي قلبي و عروقي بود و حدود 97 هزار مورد 
از مرگ و مير مردم ايران مستقيما به دليل فشار خون 
بوده است.وزير بهداشت با بيان اينكه اگر بخواهيم در 
راستاي پيشگيري اقدامي كنيم بايد حتما به سراغ 
كنترل فشار خون برويم، اظهار كرد: حداقل 40 درصد 
و در برخ��ي مناطق تا 60 درص��د از مردم از بيماري 
فشارخون خود اطالع ندارند و زماني متوجه مي شوند 
كه بايد در بخش هاي ويژه بيمارستان ها بستري شوند 
يا خدمات ديالي��ز را دريافت كنند بنابراين به جاي 
توسعه بخش هاي ويژه بيمارستاني و بخش هاي دياليز 
بايد به پيشگيري فشارخون بپردازيم تا كار مردم به 
اين بخش ها نكشد.به گفته وي وقتي جوانان و افراد 
كمتر از ۵0 ساله كشور دچار مرگ زودرس ناشي از 
فشارخون مي شوند، فاجعه اي غم انگيز رخ مي دهد. 
وزير بهداشت با بيان اينكه در بسيج ملي كنترل فشار 
خون 40 ميليون نفر از افراد بيشتر از 30 سال كشور 
تحت پوشش سنجش فش��ارخون قرار مي گيرند، 
گفت: براي اولين بار بس��يج ملي كنترل فشارخون 
به عنوان يك طرح مهم پيشگيرانه در سطح كشور، 

منطقه و حتي جهان است اجرا مي شود.

فرماندارتبريز:اتصالبرق
دليلآتشسوزيبازاربود

فرماندار تبريز اعالم كرد: بر اساس بررسي هاي انجام 
شده توسط آتش نشاني و نظر كارشناسان دادگستري 
و اعالم كتبي آنان، اتصال برق دليل آتش سوزي در 

سراي »ايكي قاپيالر« بازار تاريخي تبريز بود.
بهروز مهدوي روز جمعه در آيين پرداخت خسارت 
بيمه گذاران زيان ديده حادثه آتش س��وزي سراي 
»ايكي قاپي��الر« بازار تاريخي تبريز اف��زود: در اين 
حادثه 12۵ باب مغازه از ۵0 تا 100 درصد آس��يب 
ديدند كه تنها 90 مغازه بيمه كامل داشتند و همين 
امر ارزش بيمه را نشان مي دهد. مهدوي اظهار كرد: 
حادثه آتش سوزي بازار تبريز ساعت 22: 1۵ شب به 
آتش نشاني اطالع داده شد و بالفاصله آتش نشانان و 
مسووالن ارشد شهري و استاني در محل حادثه حضور 
يافتند و هم افزايي و همدلي حاكم بر فضا سبب شد كه 
آتش در كمتر از پنج ساعت مهار شود. وي با اشاره به 
اينكه تنها نيم درصد وسعت بازار دچار حريق شد، در 
ارتباط با برگزاري جلسه با نمايندگان بيمه ها، تشريح 
كرد: س��اعت 30: 7 صبح روز پنج شنبه جلسه اي با 
شوراي هماهنگي بيمه هاي بازرگاني در فرمانداري 
برگزار كرديم و خواستار تشكيل پرونده و رسيدگي 
سريع به موضوع آتش س��وزي بازار شديم. فرماندار 
تبريز در ارتباط با تصميمات اتخاذ شده براي كمك 
به خسارت ديدگان سراي »ايكي قاپيالر« بازار تبريز 
نيز گفت: واگذاري رايگان مغازه هاي شهرداري تبريز 
به مدت يك س��ال، آغاز مرمت بازار از فردا )شنبه(، 
 استمهال اقس��اط بانكي اصناف، اعطاي تسهيالت 
كم بهره، تعريف ساز  و  كار براي چك هاي سوخته و 
توقف دريافت ماليات از جمله تمهيدات انديشيده 
ش��ده دراين زمينه اس��ت. وي اضافه كرد: با درس 
گرفتن از حادثه آتش س��وزي بازار تبريز پس از اين 
سازمان صمت در صدور و تمديد پروانه اصناف وجود 
بيمه را ضروري خواهد كرد؛ همچنين جلس��ه اي با 
نيروي انتظامي براي تعريف ساز و كار حفاظت از بازار 
برگزار خواهد شد.وي ادامه داد: البته خود اصناف براي 
استفاده از نگهبان در تيمچه ها بايد اقدام كنند، زيرا 
در صورت حضور نگهبان، چه بسا آتش سوزي سراي 
»ايكي قاپيالر« بازار تبري��ز در همان لحظات اول با 

كپسول آتش نشاني اطفا مي شد. 

انتقاد كمالي از اظهارنظر برخي مسووالن در مورد سربازيواكنش وزارت علوم به افت كيفيت غذا: گوشت و برنج گران شده است 
رييس صندوق رفاه دانشجويي با اشاره به بودجه اين 
صندوق در س��ال جاري گفت: نيازهاي دانش��جويان 
خيلي بيش��تر از آن چيزي اس��ت كه ما بتوانيم با اين 

بودجه ها به آنها پاسخ دهيم.
ناصر مطيعي در واكنش به اعتراض برخي دانشجويان 
به غذاهاي دانش��جويي و اقدامات صندوق رفاه براي 
افزايش كيفيت غذا گفت: نظارت بر كيفيت و كميت 
غذا بر عهده معاونان دانشجويي دانشگاه ها است. معاون 
دانشجويي و رييس سازمان دانشجويان به اين موضوع 
نظ��ارت مي كنند و ما هم در بازرس��ي هايي كه انجام 
مي دهيم از حيث زيرساخت ها، تجهيزات آشپزخانه و 
سردخانه ها موضوع را بررسي مي كنيم. مطيعي افزود: 
طي جلسات متعدد با معاونت هاي دانشجويي مناطق 
مختلف، در خصوص فعاليت هايي كه منجر به افزايش 
كيفيت غذا مي ش��ود همفكري مي كنيم، اما عوامل 
مختلفي در كيفيت غذا دخيل اس��ت. از كيفيت مواد 
اوليه كه خريداري مي شود تا مهارت آشپزي همكاراني 

كه در آشپزخانه هستند در كيفيت غذايي دانشجويي 
تاثير دارند. البته بايد بررس��ي شود در دانشگاهي كه 
شما نام برديد و دانشگاه هاي ديگر عامل افت كيفيت 
غذا دقيقا چيست، زيرا علت ها در دانشگاه هاي مختلف 

متفاوت است.
رييس صندوق رفاه ادام��ه داد: در حال حاضر يكي از 
مشكالت دانشگاه ها افزايش قيمت مواد اوليه غذايي 
اس��ت، مواد اوليه مثل گوش��ت، برنج و روغن افزايش 
داش��ته، اما تالش مي كنيم تا جايي كه ممكن اس��ت 
به دانشگاه ها براي تهيه مواد اوليه و خام كمك كنيم 
تا با قيمت مناس��ب تر تهيه كنند. در اين راس��تا ما با 
ش��ركت پش��تيباني امور دام مذاكرات و رايزني هايي 
داشتيم، آنها هم قول دادند مثل ترم هاي گذشته يك 
 تا دو نوبت گوشت گرم گوسفندي با قيمت مناسب را 
در اختيار دانشگاه ها قرار دهند.وي با اشاره به كيفيت 
غذا در دانش��گاه ها گفت: در اين زمينه نمي توان كلي 
اظهارنظر كرد، غذاي دانش��گاه ها هر كدام نسبت به 

ش��رايط متفاوت اس��ت. در برخي مواقع دانشجويان 
راضي اند و در بعضي مواقع نياز به رسيدگي بيشتري 
وجود دارد، اجازه بدهيد قضاوت راجع به اين موضوع 
را به معاونان دانشگاهي واگذار كنيم. ما در ديدارهاي 
حضوري در دانشگاه ها، حتما به سلف سرويس مي رويم 
و با دانش��جويان گفت وگو مي كنيم و گاهي هم با آنها 
غذا مي خوريم. تهيه غذا در دانشگاه ها سخت تر است، 
زيرا دانشجويان از استان هاي مختلف با سالئق متفاوت 
حضور دارند، از اين رو تامين رضايت دانش��جويان كار 
سختي است. وظيفه معاونت دانشجويي و تيم تغذيه 
دانشگاهي اين است كه با تنوع غذاها رضايت بيشتري را 
براي دانشجويان فراهم كنيم. مطيعي با اشاره به اجراي 
طرح تعمير و تجهيزات سراهاي دانشجويي گفت: سال 
گذش��ته حدود 4۵ تا ۵0 ميليارد تومان براي تعمير و 
تجهيز سراهاي دانشجويي هزينه شد، امسال تالش 
داريم اين عدد را بيشتر كنيم تا بتوانيم امكانات بيشتري 

براي افزايش كيفيت خوابگاه  ها ارايه دهيم.

رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي مسلح 
تاكيد كرد كه هرگونه تصميم گيري در مورد سربازي تنها 
از طريق ستادكل نيروهاي مسلح و سازمان وظيفه عمومي 
ناجا انجام مي شود و آنچه ديگر مسووالن در مورد سربازي 
اعالم مي كنند تا زماني كه از سوي نيروهاي مسلح تاييد 

نشود، صرفا ايده آنهاست و قابليت اجرايي ندارد.
موسي كمالي با اشاره به انتشار اخباري در مورد سربازي 
از سوي برخي مسووالن غيرمرتبط گفت: همانطوري كه 
بارها ذكر شده مساله سربازي و تصميم گيري در مورد آن 
مربوط به س��تادكل نيروهاي مسلح است و هر تصميمي 
كه در مورد سربازي باشد با هماهنگي ستادكل نيروهاي 

مسلح انجام مي شود.
او ادامه داد: در همين راستا هرگونه اطالع رساني در مورد 
طول مدت سربازي، تسهيالت، كسر خدمت و ... از سوي 
ستادكل نيروهاي مسلح و سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم 
مي شود و آنچه كه از سوي ديگر افراد و مسووالن مطرح شود 
تا زماني كه به تاييد ستادكل نيروهاي مسلح نرسيده است، 

صرفا ايده و پيشنهاد خود اين افراد است و قابلت اجرايي 
ندارد. رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي 
مسلح با اشاره به انتش��ار اخباري در مورد ارايه تسهيالت 
س��ربازي به س��من ها و ... گفت: در مورد سربازي جوانان 
فعال در تشكل ها و سمن ها پيشنهاداتي مطرح شده كه 
 اين پيشنهادات در حال بررسي است و معلوم نيست كه 
در نهايت اجرايي بش��ود يا نشود، اما اينجور خبرها باعث 
مي ش��ود تا جوانان در برنامه ريزي خود دچار اشتباه شده 
و خودش��ان دچار مشكل ش��وند. او با بيان اينكه در حال 
حاضر تسهيالت س��ربازي به فعاالن سمن ها و تشكل ها 
ارايه نشده است، به ايسنا گفت: اگر تصميم گيري در اين 
زمينه انجام شود، موضوع از طريق ستادكل نيروهاي مسلح 
اعالم خواهد شد. كمالي از مشموالن سربازي و خانواده ها 
خواست كه اخبار سربازي را از مسووالن ستادكل نيروهاي 
مسلح و سازمان وظيفه عمومي ناجا پيگيري كنند و با اتكا 
به خبرهاي ديگر افراد كه صرفا جنبه پيش��نهادي دارد، 

وضعيت سربازي خود را به تاخير نيندازند.
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در جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور عنوان شد

انتقاد از افزايش بي رويه نرخ اجاره بهاي مسكن

تهران ركورددار تلفات ناشي از تصادفات شهري

بازار اجاره  آپارتمان متالطم شد 

ضرورت بازنگري ضوابط نحوه استقرار بنا موافقت بانك مركزي با سامانه اطالعات بازار امالك

گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري|
 اس��تان هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس، 
خوزس��تان و كرمان در سال ۹۷ بيشترين آمار تلفات 
شهري را در تصادفات رانندگي داشتند. اين در حالي 
است كه تلفات حوادث ترافيكي شهري در سال ۹۷ به 
نسبت سال ۹۶، با كاهش ۱۰۲ نفر رشد منفي ۲ درصد 

را ثبت كرده است.
مهدي جمالي نژاد، معاون عمران و توس��عه شهري و 
روستايي وزير كشور در يكصد و پنجاه و يكمين جلسه 
شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور آماري 
از تلفات حوادث ترافيكي شهري در سال ۹۷ ارايه كرد 
و اين آمار را با سال ۹۶ مقايسه كرد. بر اين اساس تلفات 
حوادث ترافيكي در شهرهاي كشور در سال ۹۶، ۴۳۷۸ 
نفر بود كه اين آمار در س��ال ۹۷ به ۴۲۷۶ نفر كاهش 
يافت و در واقع آمار تلفات حوادث ترافيكي شهري در 
سال ۹۷ به نسبت س��ال ۹۶، ۱۰۲ نفر يعني ۲ درصد 

كاهش داشته است.
به گفت��ه جمالي نژاد اس��تان هاي تهران، خراس��ان 
رضوي، اصفهان، فارس، خوزس��تان و كرمان در سال 
۹۷ بيشترين آمار تلفات شهري را داشتند. همچنين 
شهرهاي تهران )۶۲۹ نفر(، مشهد )۲۵۳ نفر(، اصفهان 
)۱۸۳ نفر(، شيراز )۱۴۴ نفر(، قم )۱۰۱ نفر(، تبريز )۸۶ 
نفر( كرج )۷۰ نفر(، اهواز )۷۰ نفر(، كرمان )۶۷ نفر( و 
اروميه )۶۶ نفر( داراي بيش��ترين آمار تلفات حوادث 

ترافيكي شهري در سال ۹۷ بودند.
اگر چه معاون وزير كشور جزيياتي از نسبت جمعيت 
با ميزان تلفات سخني به ميان نياورده است، اما به نظر 
مي رسد، آمار ارايه شده تا حدي ميزان جمعيت را نيز 

در خود بازنمايي مي كند. 

    بيشترين تلفات از عابرين پياده
رييس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
اظهار كرد: با بررسي تلفات سوانح شهري مشخص شد 
كه عابرين پياده حدود )۴۵ درصد( و موتورس��يكلت 
س��واران حدود )۳۴ درصد( س��هم تلف��ات را به خود 
اختصاص داده اند.۸۲ درصد تلفات حوادث ش��هري 
سال ۹۷، مردان و ۱۸ درصد زنان بودند و همچنين از 
اين مي��ان ۴۰ درصد مجرد و ۶۰ درصد متأهل بودند. 
همچنين اين تلفات تصادفات شهري ۵۰ درصد در روز 

و ۵۰ درصد در شب رخ داده است.
وي همچنين اضافه كرد: عدم توجه به جلو با ۳۷ درصد، 
عدم رعايت حق تقدم با ۲۶ درصد و تخطي از سرعت 
مطمئنه ب��ا ۹ درصد به ترتيب بيش��ترين علل وقوع 
تصادفات رانندگي در حوزه شهري در سال ۹۷ بودند.
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معاون عمران و توسعه شهري و روستايي وزير كشور 
ادامه داد: در ط��رح ترافيكي نوروز ۹۷ تعداد تلفات 
حوادث ترافيكي ش��هري ۲۱۹ نفر بود كه در سال 
۹۸ اي��ن آمار به ۱۷۶ نفر كاه��ش يافت. در واقع در 
سال ۹۸ شاهد كاهش ۲۰ درصدي تلفات در حوزه 

شهري بوديم.
در طرح ترافيكي نوروز ۹۸ اقدامات خوبي از جمله 
بازپيرايي عالئم شهري، انجام خط كشي، اصالحات 
هندسي و نصب دوربين كنترل سرعت و همچنين 
حضور بيش��تر پليس در س��طح معابر انجام شد كه 
موجب كاهش ۲۰ درصدي تلفات شده است.از ديگر 
دستور كارهاي جلسه يكصد و پنجاه و يكم شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك ش��هرهاي كش��ور بررسي 
مطالعات طرح جامع حمل و نقل بار شهر قم بود كه 

در نهايت به تصويب رسيد.
در طرح جامع حمل و نقل بار ش��هر قم كليه مراكز 
توليد و جذب بار شهر قم به صورت كامل شناسايي و 
مورد آمارگيري قرار گرفته است. وضعيت پايانه هاي 

بار و باراندازهاي موجود شهر قم آسيب شناسي شده 
و پيشنهادهايي در خصوص مكان يابي هاي جديد 
و ارتقاي كيفيت آنها اتخاذ ش��د. همچنين اقدامات 
مديريتي شامل ايجاد محدوديت هاي تردد ممنوع 
براي ناوگان باري در هس��ته مركزي ش��هر قم و در 

برخي ساعات روز، بررسي و تصويب شد.
جمالي نژاد اضاف��ه كرد: همچني��ن موضوعاتي از 
قبيل چگونگي اس��تفاده از فناوري هاي جديد اعم 
از دوربين ه��اي نظ��ارت تصوي��ري و دوربين هاي 
ثبت پالك، همچني��ن دس��تگاه هاي توزين بار به 
صورت متحرك مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت و 
پيشنهادهايي در اين خصوص مصوب شد. چگونگي 
حمل محموله هاي بار خطرناك، همچنين چگونگي 
هماهنگي و تم��اس با آتش نش��اني و نحوه عبور و 
ساعات عبور آنها از سطح شهر نيز در اين جلسه مورد 

بررسي و بحث قرار گرفت.
جمالي نژاد اظهار كرد: در اين جلسه، شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك ش��هرهاي كش��ور با درخواست 
ش��هرداري ش��يراز براي ص��دور مج��وز برگزاري 

دوره ه��اي آم��وزش س��نجش مه��ارت و ص��دور 
گواهينام��ه راهبري قطار برقي ش��هري و حومه در 
شهر ش��يراز موافقت كرد و بر اين اساس شيراز پس 
از شهرهاي تهران و مش��هد به عنوان سومين شهر 
كشور، امتياز صدور مجوز دوره آموزشي و گواهينامه 

راهبري قطار برقي را از اين شورا اخذ كرد.
به گزارش »تعادل«، كارشناسان علل مختلفي براي 
تصادفات شهري در ايران برمي شمارند. چهار عامل 
عمده تصادفات رانندگي شامل عامل انساني، جاده، 
وس��يله نقليه و محيط اس��ت كه دراين بين عامل 
انساني بيشترين علت تصادفات را به خود اختصاص 
داده است. عاملي كه با توجه و تمركز رانندگان قابل 

كنترل است.
بي توجهي به گردش به راست و چپ، عدم توجه به 
فاصله با خودروي جلويي، عدم رعايت سرعت مجاز 
در جاده ها، خواب آلودگي، اس��تفاده از مش��روبات 
الكلي، جرو بحث داخل خودرو و اس��تفاده از تلفن 
همراه يا ارسال پيامك همه از عوامل انساني محسوب 

مي شوند كه آمارها نيز آن را تاييد مي كنند.

    نبود برنامه ريزي دليل پنهان تلفات شهري
س��عيد س��ادات نيا، كارشناس ش��هري معتقد است 
دليل اين امر به نبود مديري��ت و برنامه ريزي صحيح 
بر مي گردد. او در اين ب��اره به »تعادل« گفت: مديران 
كشور از ابتداي انقالب تاكنون تغيير زيادي نكرده اند و 
همان جواناني كه ابتداي انقالب اداره امور را به دست 
گرفته بودند، امروز مديران ارشد كشور شده اند. اين در 
حالي است كه ما در حوزه شهري و ديگر حوزه ها نياز به 
تغيير تفكر داريم و در اين زمينه بايد از جوانان خوش 
فكر استفاده كنيم.بنابراين مي توانم بگويم دليل اصلي 
باال بودن ميزان تصادفات در تهران به نبود برنامه ريزي 

و نبود آمايش سرزمين بر مي گردد.
س��ادات نيا معتقد است، نگاه ما به توسعه بايد حمل و 
نقل محور باشد اما يكي از مشكالت مهم طي سال هاي 
گذشته اين بوده كه بحث ترافيك جدي گرفته نشده 
است و به همين دليل امروز شاهد حجم باالي ترافيك 
در ش��هر تهران هستيم. ش��هرها بايد پياده محور و با 
هدف تامين امنيت پياده ها طراحي ش��ود. كاري كه 
ما در ۳۰ سال گذشته از آن غافل بوده ايم. عالوه بر اين 
تركيب شهر طي سال هاي اخير به سمتي رفته است 
كه امكان بروز تصادف��ات را افزايش داده داده از جمله 
مي توان به س��اخت بزرگراه هاي درون شهري اشاره 
كرد.مشكالت دسترس��ي ها و عاليم ترافيكي نيز در 
اين موضوع بي تاثير نيست اما مي توان گفت مهم ترين 
دليل باال بودن تصادفات در ش��هري مانند تهران اين 
است كه مردم به قوانين باور ندارند و اين ناشي از عدم 
اعتماد آنها به مديران باالدس��تي است. از سوي ديگر، 
قانون گريزي براي برخي به شكل يه تفريح درآمده است 
و بدون اينكه از نتايج منفي آن اگاه باشند با تخطي از 
قوانين باعث بروز صحن هاي تصادف و ناراحت كننده 

در سطح شهر مي شوند.
او نيز معتقد است در تصادفات شهري خطاي انساني 
ازمهم ترين عل��ل وقوع تصادفات اس��ت و در اين باره 
اظهار كرد: درصورت ارايه راهكارهاي علمي از س��وي 
كارشناسان و مس��ووالن ذي ربط و تحقيق و بررسي 
بيشتر در علل وقوع تصادفات از قبيل بهبود و ارتقاي 
فرهنگ بطور مثال درزمينه بس��تن كمربند ايمني، 
شرايط روحي و رواني رانندگان با استفاده از روش هاي 
گوناگون مانند رس��انه هاي گروهي، پخش تيزرهاي 
تبليغات��ي از راديو و تلويزيون، آم��وزش در دوره هاي 
مختلف در بين محصالن با هماهنگي آموزش و پرورش، 
ايجاد و افزايش پارك ويژه ترافيك در شهرهاي كشور 
واقدامات مشابه آن مي توان اميد داشت تا در آينده از 

شدت تصادفات شهري كاسته شود.

در آستانه ورود به فصل نقل و انتقاالت در بازار مسكن، 
نرخ اجاره بها نسبت به سال گذشته رشد چشمگيري 
داشته اس��ت و همين جهش بي رويه قيمت ها، فشار 
اقتصادي وارده به مستأجران را به شدت افزايش داده 

است.
دراين ميان بس��ياري از كارشناس��ان و فع��االن بازار 
مس��كن، نقش دولت را در وضعيت موجود بازار اجاره 
بس��يار پررنگ مي دانن��د و معتقدند ك��ه وزارت راه و 
شهرس��ازي بايد هر چه س��ريع تر نس��بت به شرايط 
كنوني واكنش نش��ان دهد تا بازار اج��اره تا حدودي 
سرو سامان بگيرد. در همين رابطه، رييس كميسيون 
عمران مجلس، از رويكرد دستگاه هاي اجرايي در عدم 
واگذاري اراضي دولتي براي توليد مسكن انتقاد كرد و 
گفت: دستگاه هاي نظارتي و بازرسي بايد با متخلفان 

برخورد كنند.
به گزارش تس��نيم، محمدرضا رضايي كوچي با اشاره 
به تالطمات بازار مس��كن به ويژه حوزه اجاره ، اظهار 
كرد: متأس��فانه در شرايط كنوني هيچ نظارتي در اين 
بخش وجود ندارد و قيمت ها طبق سليقه مالكان و به 
صورت ساعتي در حال افزايش است و در اين ميان هيچ 

دستگاهي خود را مس��وول كنترل و نظارت بر قيمت 
مس��كن نمي داند. او تصريح كرد: برخي كارشناسان 
نسبت به عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي در عدم 
كنترل قيمت بازار مسكن انتقاد دارند، اما مسووالن اين 
س��ازمان اعالم مي كنند براي كنترل بازار بايد قيمت 
منطقه اي تعريف شود تا تعزيرات بر اين مبنا با متخلفان 

برخورد كند.
رضايي كوچي با بيان اينكه طي چند سال گذشته بارها 
اعالم كرده ايم براي مديريت بازار مسكن، بايد قيمت 
پايه اي در هر منطقه تعيين شود، افزود: براساس اين 
قيمت ها بازار كنترل مي ش��ود، البته برخي معتقد به 
اقتصاد آزاد و تعيين قيمت ها در بازار هستند، اما اين 
مساله زماني مي تواند اجرايي شود كه دولت در عرصه 

توليد گسترده مسكن به نتيجه رسيده باشد.
رييس كميس��يون عم��ران مجلس با اع��الم اينكه 
هم اكنون كش��ور با كمبود ۴ ميليون واحد مس��كن 
مواجه است، گفت: توليد گس��ترده مسكن و اجراي 
قانون ماليات بر خانه هاي خالي نقش برجسته اي در 
كنترل قيمت ها خواهند داشت، اما هر دو مساله تاكنون 

عملياتي نشده است.

رضايي كوچي با انتقاد از عملكرد دستگاه ها و سازمان ها 
در خصوص عدم اجراي دس��تورات رييس جمهوري 
براي واگذاري اراضي دولتي جهت توليد مسكن، اظهار 
كرد: متأسفانه با وجود دس��تور رييس جمهور، هنوز 
يك متر زمين براي توليد مس��كن توسط سازمان ها 
واگذار نش��ده و دستگاه ها عمال به اموال و اراضي خود 
چسبيده اند درحالي كه اراضي دولت متعلق به مردم، 
دولت و حكومت اس��ت و دس��تگاه ها بايد در شرايط 
سختي مانند امروز، زمينه را براي توليد مسكن در اين 

مناطق فراهم كنند.

    شكست دولت در بازار اجاره بها
نايب ريي��س اتحاديه مش��اوران امالك ه��م با تاكيد 
ب��ر اينكه بايد به صورت اساس��ي به موضوع مش��كل 
مس��تاجران و بازار اجاره بها نگاه كنيم، گفت: تطويل 
قراردادهاي اجاره بهاي مس��كن راه كنترل بازار اجاره 

نيست.
به گزارش تس��نيم، حس��ام عقبايي در پاسخ به اين 
پرسش كه سال ۹۲ يكي از برنامه هاي دولت يازدهم 
۲ ساله كردن قراردادهاي اجاره بها اعالم شد، چرا اين 

برنامه عملياتي نشد، اظهار كرد: چه در حوزه استيجاري 
و چه در حوزه خريد و فروش مالكيت محترم اس��ت و 
قوانين باالدستي )چه در قانون مدني، چه در قانون مالك 
و مستاجر و چه در قانون اساسي( هم اين پيشنهاد را 

غيركارا و غيرموثر مي كنند.
او ادامه داد: بايد ببينيم انگيزه از وضع چنين قانوني چه 

بوده و خروجي و كارآيي آن به چه نحوي است. 
عقبايي بيان كرد: اينكه بخواهيم بر مردم تكليف كنيم 
كه شما بايد منزلتان را ۲ ساله اجاره بدهيد يا شما بايد 

۲ساله اجاره بكنيد، اين مغاير با آزادي افراد و مغاير با 
آزادي عمل در قراردادهاست.

نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه راه 
دور زدن چنين برنامه هايي راحت اس��ت،  اظهار كرد: 
مالك خيلي راحت مي تواند به مس��تاجر بگويد سال 
دوم به اين خانه نياز داريم اگر مي خواهي در اين خانه 
بنشيني همين قرارداد را تمديد مي كني اما شما بايد 
چك هاي حامل در وجه من صادر كني.« اين اتفاقات 

در جامعه افتاده است. 

مديركل دفتر س��رمايه گذاري و اقتصاد مسكن با تاكيد 
بر اينكه وزارت راه مي خواهد ثبت معامالت مس��كن در 
سامانه اطالعات بازار امالك به قانون تبديل شود، گفت: 
بانك مركزي و اتحاديه امالك موافق راه اندازي س��امانه 
اطالعات بازار امالك هستند. عباس فرهاديه در گفت وگو 
با فارس در مورد جزييات س��امانه اطالعات بازار امالك 
ايران افزود: س��امانه اطالعات بازار امالك ايران براساس 
مصوبه سال ۸۷ هيات وزيران شكل داده شد و سال ۹۱ 
راه اندازي شد، بنابراين هدف از ايجاد اين سامانه اين است 
كه كليه معامالتي كه در مشاوران امالك شكل مي گيرد 
و قرارداد منعقد مي شود، اطالعات آن در اين سامانه ثبت 
شود.  او تصريح كرد: سامانه امالك بين دو وزارتخانه راه 
و شهرسازي و وزارت صنعت، معدن و تجارت با راهبري 
وزارت صمت شكل گرفت و مشاوران امالك با توجه به 
اينكه تحت پوشش وزارت صنعت هستند، اين موضوع را 
پشتيباني كردند.  فرهاديه گفت: سيستم اين سامانه به 
اين شكل است كه مشاور امالكي كه داراي پروانه است و 
امكان صدور كد پيگيري و رهگيري براي او تأمين شده 
است، پس از انجام معامله، اطالعات اين معامله را در اين 
س��امانه ثبت مي كند. اين مقام مسوول ادامه داد: زماني 
كه اطالعات ثبت شد، كل اطالعات جمع آوري و بخشي 
از اين اطالعات كه براي مردم مهم و مفيد اس��ت، حتي 
آنهايي كه مي خواهند مسكن خريداري كنند يا بفروشند، 
از اين س��امانه عماًل اس��تفاده مي كنند.  مديركل دفتر 
س��رمايه گذاري و اقتصاد مسكن اضافه كرد: اين سامانه 

هم براي خري��د و فروش و هم براي ره��ن و اجاره فعال 
است و سيستم آن بسيار ساده است و وقتي وارد سامانه 
مي شويد، اول شهر، سپس منطقه و محله و ملك مورد 
نظر را انتخاب مي كنيد، دراين هنگام اطالعات آنكه شامل 
نوع ملك، سال ساخت و مساحت و قيمت است مشخص 
مي ش��ود كه آن ملك با چه قيمتي معامله شده است. او 
افزود: با اين سامانه اطالعات مردم دسته بندي مي شود 
و سپس آن اطالعات را به خود مردم براي استفاده ارايه 
مي دهند و از اين اطالعات استفاده مي شود. اين سامانه از 
آنجا كه معامله هاي شكل گرفته را گزارش مي دهد موجب 
شفاف سازي در قيمت ها شود.  فرهاديه گفت: مزيت اين 
سامانه اين است كه مي توانيد موقعيت ملك معامله شده 
را به خوبي ببينيد و متقاضيان خريد و فروش به راحتي 
مي توانند با مشاهده ملك هاي معامله شده در اين سامانه 
از قيمت ملك خود در هر موقعيتي مطلع شوند و ديگر 
بازيچه قيمت��ي براي ملك خود يا ملكي كه قرار اس��ت 

خريداري كنند، نشوند. 
مديركل دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن در پاسخ به 
اينكه اين سامانه در كدام شهرها راه اندازي و اجرا مي شود 
گفت: اين س��امانه در تهران، مشهد، زنجان، رشت، يزد، 

شيراز و اصفهان مي تواند به متقاضيان خدمات بدهد. 
فرهاديه در پاسخ به اينكه چرا تنها در ۷ شهر اين سامانه 
راه اندازي ش��ده اس��ت، ادامه داد: قرار ب��ود كه در تمام 
ش��هرهاي باالي ۲۵۰ هزار نفر اين سامانه اجرا شود، اما 
سامانه وقتي با مصوبه هيات وزيران در سال ۹۱ راه اندازي 

ش��د، يك الزامي در آن گنجانده شده بود كه دفاتر ثبت 
اس��ناد بدون دراختيار داش��تن كد رهگيري معامله و 
قراردادي را ثبت نكنند و شركت هاي خدمات رسان )آب، 
برق، گاز و شهرداري( پاسخ استعالم هايي كه كد رهگيري 
ندارند را ندهند.  او بيان كرد: اين اتفاق موجب مي شود تا 
متقاضي به سمت گرفتن كد رهگيري كاناليزه شود و از 
سوي ديگر كاناليزه مي كند كه اين اطالعات در اين سامانه 
ثبت ش��ود، بنابراين يك رأي در سال ۹۳ ديوان عدالت 
اداري صادر ش��د، مبني بر اينكه اين موضوع نمي تواند 

الزامي باشد و اختياري است.
مديركل دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن افزود: وقتي 
اختياري شد، اين س��امانه ضعيف شد، چون در جامعه 
آماري هر چقدر كه اطالعات بيشتر باشد، دقت آمار باالتر 

مي رود، بنابراين سامانه يك مقدار ضعيف شد. 
فرهاديه گفت: وزارت راه و شهرس��ازي با همكاران خود 
در وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، امالك، حمايت از 
مصرف كنندگان و بانك مركزي جلسه اي برگزار كرديم 
تا راهكارهاي تقويت اين سامانه را و استفاده از ابزار قانوني 
براي اينكه مشاوران امالك اين اطالعات را وارد اين سامانه 
كنند انجام داديم و ش��ايد بتوانيم آن را قانون كنيم، چرا 
كه اگر قانون شود و در مجلس مصوب شود، همه مكلف 
به اجراي آن هس��تند. او بيان كرد: يا استفاده كننده اين 
سامانه وزارت راه و شهرسازي است و خود بانك مركزي 
براي رصد اين سامانه و استفاده از اطالعات آن براي دادن 

گزارش و آمار نيازمند اين سامانه است. 

رييس كميته معماري و طرح هاي ش��هري شوراي 
ش��هر تهران گفت: آسيب شناسي و بازنگري ضوابط 

نحوه استقرار بنا ضروري است.
به گ��زارش فارس، پنجاه و پنجمين جلس��ه كميته 
معماري و طرح هاي ش��هري ش��وراي شهر تهران با 
موضوع نحوه توده گذاري در زمين به رياس��ت علي 
اعط��ا، رييس كميته معماري و طرح هاي ش��هري و 
با حضور اعضاي كميته معماري و طرح هاي شهري 

برگزار شد.
در ابتداي جلسه بابك شكوفي، معمار و عضو كميته 
معماري و طرح هاي ش��هري ش��وراي شهر تهران با 
بيان اينك��ه قطعات ملكي با كاربري مس��كوني ۸۰ 
درصد مساحت شهرهاي ما را تشكيل مي دهد، اظهار 
كرد: بار گذاري در ۶۰ درصد ش��مال زمين از جمله 
 مسائلي است كه همواره جامعه حرفه اي به آن انتقاد

داشته اند.
او با بيان اينكه اين ش��يوه ساخت وساز سيماي بدنه 
ش��هري را دچار مشكل كرده اس��ت، افزود: ضابطه 
اس��تقرار توده در ۶۰ درصد ش��مال زمين موضوعي 
است كه در هيچ كشوري جز ايران مورد استفاده قرار 
نمي گيرد. اين در حالي است كه اين موضوع تنها يك 
دستورالعمل ابتدايي براي منطقه خاصي از پايتخت 
)شمال بلوار كشاورز( بوده و پس از آن به ساير محالت 
شهر تهران، شهرها و حتي روستاها تسري پيدا كرده و 

امروز به عنوان امري قدسي شناخته مي شود.

شكوفي تاكيد كرد: استقرار توده در شمال يا جنوب 
قطعه به موقعيت آن در بلوك بستگي دارد و نمي توان 
در مورد آن حكم كلي صادر كرد، عدم تقارن تركيب 
توده و فضا و ايجاد نماي ش��مال مسدود در قطعات 
جنوبي بلوك از جمله مش��كالت اين شيوه ساخت 

وساز است.
علي اعطا در ادامه اين جلسه با بيان اينكه اصالح نحوه 
توده گذاري در زمين در ش��وراي عالي شهرسازي و 
معماري مورد توجه قرار گرفته اس��ت، افزود: مرجع 
تصويب قانون در اين زمينه شوراي عالي شهرسازي 
و معماري است اما مي توان از طريق شوراي اسالمي 
شهر تهران پيشنهاد اصالح اين ضابطه را به دبيرخانه 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ارسال كرد.
رييس كميته معماري و طرح هاي ش��هري شوراي 
شهر تهران ادامه داد: ضوابط توده گذاري ساخت وساز 
در شهر تهران نيازمند آسيب شناسي و بازنگري است. 
ضابطه ۴۰-۶۰ كه در تهران مالك عمل قرار گرفته 
اس��ت، مبناي علمي، فرهنگي و اقليمي قابل دفاعي 
ندارد و صرفا قاعده محدودي بوده كه تسري يافته و 

بافت امروز شهرهاي ما را رقم زده است.
او اعالم كرد ت��ا در اين راس��تا كارگروهي به منظور 
پيش��نهاد اصالح اين ضابطه تش��كيل شود و پس از 
بررسي در جلسات كميته معماري و شهرسازي اين 
پيش��نهاد در صحن مطرح و در ص��ورت تصويب به 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ارسال شود.
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هشدار آتش نشاني به آشفتگي 
سيم هاي برق در بازار تهران

سخنگوي سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
شهرداري تهران با بيان اينكه روكش سيم هاي برق 
نواحي بازار همچنان پارچه اي اس��ت، ب��ه بازاريان 
توصيه كرد كه ايمني مغازه ها بايد به صورت دوره اي 
توسط كارشناسان مورد بازديد و بررسي قرار گيرد تا 
از خطر احتمالي جلوگيري كنند. به گزارش ايسنا، 
سيد جالل ملكي درباره وقوع حوادث مرتبط با برق 
در بازار تهران اظهار كرد: ح��وادث برق درصد قابل 
توجهي از حوادث بازار تهران را شكل مي دهد بطوري 
كه مي توان آن را مهم ترين عامل حوادث بازار دانست. 
او ادامه داد: نواقص برقي از جمله اتصالي ها، كشيدن 
بار اضافه از مدار، پوسيده و فرسوده بودن سيم هاي 
برق، دستكاري در مدار، دستكاري فيوزها و... مي تواند 
موجب بروز حوادث برقي ش��ود كه اين تخلفات به 
خصوص در كارخانه ها، مراكز صنعتي، كارگاه ها ديده 
مي شود و از اهميت بس��يار زيادي برخوردار است. 
سخنگوي سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
شهرداري تهران با اشاره به قدمت بازار تهران گفت: 
در سيم كشي هاي برخي نواحي از بازار تهران شاهد 
آشفتگي بسياري هستيم، با اين حال كه در سال هاي 
گذش��ته اقداماتي در اين زمينه انجام شده است اما 
اقدامات در زمينه ايمن سازي بازار تهران بايد ادامه دار 
باشد و اتحاديه ها، صنوف و... بايد با همكاري يكديگر 
اقدام��ات الزم را در اين راس��تا انجام دهند.  ملكي با 
بيان اينكه برخي از سيم كشي هاي بازار تهران حدود 
۵۰ يا ۶۰سال قدمت دارد، گفت: اين سيم كشي ها 
گاهي به يكديگر متصل هستند و ديده مي شود كه 
سيم كش��ي هاي ۱۰۰ مغازه به يكديگر گره خورده 
است، در اين صورت اگر آتش سوزي در اين منطقه 
اتفاق بيفت��د از طريق برق مي تواند به ديگر مغازه ها 
نيز سرايت كند. مواردي وجود داشته است كه پس از 
وقوع آتش سوزي در يك مغازه بيش از ۱۵مغازه ديگر 
نيز از طريق سيم كشي هاي برق درگير آتش سوزي 
شده اند. اين س��يم ها بايد به صورت مجزا و از داخل 
لوله هاي مجزا عبور داده ش��وند تا در معرض باران، 
ب��رف و.. نيز قرار نگيرند. او با بيان اينكه در نواحي اي 
از بازار تهران همچنان بعضي از سيم هاي برق داراي 
روكش پارچه اي هستند گفت: اين سيم ها ديگر توليد 
نمي شود و بسيار قديمي هستند. در نواحي ديگري 
سيم كشي ها دچار پوسيدگي ش��ده اند و روكشي 
ندارند.سخنگوي سازمان آتش نشاني گفت: بخشي 
از رسيدگي به ايمني بازار تهران وظيفه شهروندي 
محسوب مي شود، چرا كه وظيفه اداره برق تا كنتور 
برق است و از آن جا به بعد به عهده شهروندان است. در 
اين زمينه هيات مديره ها نقش بسيار پررنگي دارند و 
بايد در زمينه ايمن سازي ساختمان تالش كنند، بايد 
به ش��هروندان يادآوري كنند كه ايمن سازي قبل از 
وقوع حادثه خسارات جاني و مالي را به شدت كاهش 
مي دهد و از به وجود آمدن آسيب براي خود و ديگران 

جلوگيري مي كند. 

مصوبه ساماندهي مشاغل سيار 
الزم االجرا است

عضو شوراي ش��هر تهران از الزم االجرا بودن مصوبه 
ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون خبر داد.

به گزارش مهر، شهردار تهران به تازگي از وضعيت نا 
مطلوب برخي از نقاط شهرگاليه كرده و گفته است: در 
برخي نقاط شهر وضعيت سد معبر نامطلوب است، در 
حالي كه با اقداماتي كه در نوروز انجام شد اين مشكل 
كم رنگ ش��ده بود. در حال حاضر اما دوباره به عقب 
برگشته ايم به عنوان مثال، اطراف متروي تئاترشهر 
و چهارراه وليعصر)عج( از اين حيث شرايط بدي پيدا 
كرده كه بايد ساماندهي ش��وند. اين درحالي است 
كه شوراي شهر تهران اواخر سال گذشته مصوبه اي 
در خصوص ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون به 
تصويب رسانده بود. مصوبه اي كه برنامه هاي عملي 
شهرداري براي ساماندهي دستفروشان در هفته هاي 
پاياني سال گذشته تأثيري نداشت. حجت نظري، 
عضو شوراي شهر تهران و يكي از اعضاي كميسيون 
فرهنگي، اجتماع��ي در اين خصوص به مهر گفت: 
اگر وضعيت سد معبر بدتر شده بايد از شخص آقاي 
شهردار پرس��يد كه چرا در اين رابطه اقدامات كافي 
انجام نشده است. طبيعتاً مصوبه ساماندهي مشاغل 
سيار و بي كانون نمي توانست به شب عيد برسد چون 
اين مصوبه زماني به تصويب رس��يد كه مدت مورد 
انتظار در قانون براي الزم االجرا شدن آن، به ايام عيد 

نرسيد اما اين مصوبه در حاضر الزم االجرا است.
اين عضو شوراي شهر تهران تاكيد كرد: دو بار با معاون 
خدمات شهري در اين زمينه صحبت كردم و از وي 
خواستم كه به اين مس��اله، ورود و مصوبه را اجرايي 
كند چ��ون اجراي اين مصوب��ه در معاونت خدمات 
شهري متجلي مي شود و با توجه به وجود دبير كميته 
برنامه ريزي و سياس��ت گذاري، اغلب كار مصوبه بر 

دوش معاونت خدمات شهري گذاشته شده است.

منع زنان از دوچرخه سواري 
مبناي شرعي ندارد

شهربانو اماني، عضو شوراي اسالمي شهر تهران در 
توييتر خود نوشت: منع نيمي از جمعيت يعني زنان از 
دوچرخه سواري كه يك ورزش مفيد براي سالمتي 
اس��ت، نه مبناي قانوني، نه ش��رعي و نه عقلي دارد.

به گفته او دوچرخه يك ُمد حمل و نقل پاك اس��ت 
كه استفاده از آن به ويژه در شهرهايي كه با آلودگي 
هوا روبرو هس��تند يك ضرورت است.چندي پيش 
دادس��تان اصفهان در گفت وگو با ايرنا تصريح كرده 
بود: بر طبق فتواي علما و همچنين براساس قانون، 
دوچرخه سواري بانوان در فضاي عمومي فعل حرام 
است. علي اصفهاني افزوده بود: بر اين اساس به نيروي 
انتظامي اعالم شد كه اگر مواردي از دوچرخه سواري 
بانوان در سطح شهر ديده ش��د در نوبت اول خيلي 
محترمانه تذك��ر بدهند و اگر ف��رد مدارك هويتي 
دارد از او بگيرن��د و در غير اين صورت دوچرخه فرد 

را توقيف كنند.
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سياست گذار پولي، آمار رسمي رقم بازگشت ارز صادراتي را اعالم كرد

پايان يك جدال ارزي 
تعادل |فرشته فريادرس| 

»اختالفات آماري درباره رقم بازگشت ارز صادراتي به پايان 
رسيد.« بنابر تازه ترين آمار اعالمي از سوي سياست گذار 
پولي، ارز برگشتي سال 1397 بر اساس روش هاي ابالغي 
بانك مركزي يعني »فروش در س��امانه نيم��ا، عرضه در 
صرافي ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاري ارز پروانه 
صادراتي و نيز واگذاري به بانك مركزي« به رقمي معادل 
١٨.٧ميليارد دالر رس��يده است. اين آمار در حالي مطرح 
مي شود كه وزير امور اقتصادي ودارايي اخيرا در اظهاراتي 
اعالم كرده بود كه 3۰ ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات به 
كشور برنگشته است. آماري كه موجب شد تا صادركنندگان 
نسبت به آن موضع بگيرند وآن را غيرواقعي عنوان كنند. 
اما بخش خصوصي مس��ووليت بازگش��ت ارز صادراتي را 
متوجه بانك مركزي دانست و اعالم كرد آمار اعالمي اين 
نهاد رسميت دارد؛ برهمين اساس از سكاندار بانك مركزي 
درخواست كردند به جاي اعالم آمارهاي متناقض، اقدام به 
انتشار آمار رسمي در اين زمينه كند. متولي بانك مركزي 
هم به عنوان مرجع رسمي اين موضوع، به تازگي در صفحه 
شخصي خود در فضاي مجازي با بيان رقم ارز برگشتي به 
درخواست صادركنندگان تن داد و اعالم كرد كه ۶۰ درصد 
ارز صادراتي وارد چرخه اقتصادي كشور شده است. البته 
عبدالناصر همتي، از ارايه اسامي صادركنندگان متخلف به 
مراجع قضايي نيز خبر داده است. در همين حال، سرپرست 
سازمان توسعه تجارت هم با رد اين اتهام كه صادركنندگان 
ارز خود را به كشور بازنگردانده اند، در اظهاراتي عنوان كرده 
كه اعالم آمار عدم بازگش��ت 3۰ ميليارد دالر را نمي توان 
اش��تباه فرض كرد، اما اين رقم، از كانالي كه مدنظر بانك 
مركزي بوده، به كشور بازنگشته است، كه اين به معني عدم 
بازگشت ارز نيست؛ زيرا قطعا اين ارقام به كشور بازگشته 
است اما از كانال هاي ديگر.« به گفته محمدرضا مودودي، 
اگر قرار بود 3۰ ميليارد دالر بازنگردد، االن بايد كامال كشور 

قفل مي شد و هيچ خط توليدي كار نمي كرد.

 همه تكاليف رفع تعهد ارزي
در پي بروز نوس��ات ارزي در نيمه نخس��ت سال 97، بانك 
مركزي در بخش��نامه ش��هريورماه 97 خود با بازنگري در 
ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي، مهلت بازگش��ت ارز كليه 
صادركنندگان را سه ماه اعالم كرد. البته اين نهاد سياست گذار 
مالي، در بخشنامه قبلي كه صادر كرده بود، براي سه گروه 
از صادركنندگان )محصوالت پتروش��يمي، فوالد و فلزات 
رنگين( مهلت 2ماه��ه در نظر گرفته ب��ود. اما ملزم كردن 
صادركنندگان غيرنفتي به خصوص صادركنندگان كاالهاي 
سنتي كه 2۰ درصد صادرات را به خود اختصاص داده اند، به 

پيمان سپاري ارزي و بازگرداندن ارز صادراتي شان به چرخه 
اقتصاد كشور در بازه زماني 3 ماهه، نارضايتي اين گروه از تجار 
را به دنبال داشت. از اين رو، كميسيون توسعه صادرات اتاق 
بازرگاني ايران در همان بازه زماني )ش��هريور 97( با ارسال 
نامه اي به متولي تج��ارت اعالم كردند كه اين زمان 3 ماهه 
هم براي بازگش��ت ارز كفايت نمي كند و خواستار افزايش 
مهلت ارزي به ۶ تا 12 ماه ش��دند. اعتراضات به تعهد ارزي 
صادركنندگان طبق بخشنامه اخير بانك مركزي به همين 
جا ختم نشد؛ به طوري كه پارلمان بخش خصوصي پس از 
ابالغ بخشنامه بانك مركزي در ش��هريور 97 در نامه اي به 
اس��حاق جهانگيري، معاون رييس جمهور به طرح ايردات 
اجراي طرح پيمان سپاري ارزي پرداخت و مخالفت صريح 
خود را با اجراي طرح پيمان سپاري با توجه به كاستي هاي 
موجود و بدون حل و فصل تنگناهاي آن، اعالم و خواس��تار 
بازبيني نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور شد. رييس 
اتاق ايران در نامه شهريور ماه خود به جهانگيري ضمن تاكيد 
بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه هاي پياپي بدون توجه 
به سازوكارهاي اجرايي آنها، با ارايه 8 راهكار خواستار اصالح 
دس��تورالعمل ابالغي بانك مركزي در مورد پيمان سپاري 
ارزي شد. فعاالن اقتصادي بر اين باور بودند، اين طرح با توجه 
به اينكه سيستم بانكي كش��ور براي نقل وانتقاالت كارآمد 
پولي با محدوديت روبرو اس��ت، قابليت اجرايي نداش��ته و 
منجر به قفل شدن صادرات مي ش��ود. از آن سو، هرچند از 
زمان ابالغ بخشنامه بانك مركزي، بحث وجدل بين دولت و 
بخش خصوصي بر سر پيمان سپاري ارزي و شيوه بازگشت 
ارز صادراتي همچن��ان ادامه دارد، اما با موضع جديد وزارت 
اقتصاد درباره عدم بازگشت ارز صادارتي اين جدل ارزي وارد 
فاز تازه اي شد؛ چراكه بنابر اعالم وزارت اقتصاد، 3۰ ميليارد 
دالر از مجموع ۴۰ ميلي��ارد دالر ارز حاصل از صادرات وارد 
كشور نشده است. از اين رو، حسين ميرشجاعيان مشاور وزير 
امور اقتصادي و دارايي، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در 
قالب كاال يا پول را مصداق فرار سرمايه دانسته و تاكيد مي كند: 
در حالي كه برخي از صادركنندگان ادعا مي كنند با ارز حاصل 
از صادرات خود، مواد اوليه وارد كرده اند، اما 3۰ ميليارد دالر 
از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي در بين هيچ كدام از موارد 
مربوط به واردات مواد اوليه نبوده و عمال مش��مول صادرات 
بدون بازگشت ارز مي ش��وند. اين اظهارات به مذاق فعاالن 
فعاالن بخش خصوصي، خوش نيامد و از اين رو با دعوت از 
متولي بانك مركزي به پارلمان بخش خصوصي خواهان پايان 
دادن به شب هات و ابهامات در مورد تناقاضات آماري در مورد 
ميزان بازگشت ارزهاي صادراتي شدند. اتاق ايران در ادامه اين 
درخواست، نامه اي ۶ بندي براي اصالح سياست هاي ارزي در 
حوزه صادرات غيرنفتي، از ساختمان طالقاني به ساختمان 

بانك مركزي در ميرداماد ارس��ال كرد. براساس محتويات 
اين نامه، بخش خصوصي از بانك مركزي درخواست كرده 
كه مهلت رفع تعهد ارزي صادركنندگان به روش هاي مورد 
قبول بانك مركزي تا پايان شهريورماه 98 تمديد شود و پس از 
آن فهرس��ت صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي نكرده اند، 
جهت اخذ ماليات به سازمان امور مالياتي كشور ارسال شود. 
غالمحسين شافعي رييس پارلمان بخش خصوصي همچنين 
با مورد اشاره قرار دادن دغدغه صادركنندگان جهت بازگشت 
ارزهاي صادراتي كه 3 ماه تعيين شده و با توجه به سخت تر 
شدن تحريم هاي اقتصادي، پيشنهاد كرده كه  زمان موصوف 
به بازه هاي زماني ۶ ماهه )براي اقالم كشاورزي(، 9 ماهه )براي 
ساير گروه هاي كااليي(، 12 ماهه )براي فرش و صنايع دستي( 
و براي صادرات خدمات فني و مهندسي يك سال از زمان ارايه 
صورت وضعيت تغيير يابد. از طرفي، براي صادركنندگاني كه 
زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهاي صادراتي خود به 
چرخه اقتصادي كشور اقدام مي كنند، مشوق هايي در نظر 
گرفته شود. البته »روزنامه تعادل« دوشنبه هفته گذشته در 
گزارشي با عنوان »رديابي ارزهاي گم شده« از بانك مركزي 

درخواست كرد كه آمار رسمي از ميزان بازگشت ارز صادراتي 
را به صورت شفاف اعالم كند تا بلكه پاياني باشد بر ماجراي 

جدل ارزي دولت و بخش خصوصي. 

   18.7 ميليارد دالر ارز برگشتي 
پس از اين همه هياهو، متول��ي بانك مركزي اواخر هفته 
گذشته دست به قلم برد و در اظهاراتي كه مي توان آن را به 
منزله آبي بر جنجال وآتش آماري ارز صادراتي اين روزهاي 
اقتصاد ايران تلقي كرد، در زمينه ميزان بازگشت ارز صادراتي 
اقدام به شفاف سازي كرد. عبدالناصر همتي در يادداشتي در 
صفحه شخصي خود در فضاي مجازي با بيان اينكه صادرات 
غيرنفتي، نقش مهمي در رونق توليد، اشتغال و خصوصا ثبات 
ب��ازار ارز و تقويت ارزش پول ملي دارد، به بيان توضيحاتي 
درباره ميزان برگشت ارز ناش��ي از آن پرداخت. بنابر آمار 
اعالمي از سوي سياست گذار پولي، سال 97، ارز برگشتي 
بر اساس روش هاي ابالغي بانك مركزي يعني »فروش در 
سامانه نيما، عرضه در صرافي ها، واردات در مقابل صادرات 
خود، واگذاري ارز پروان��ه صادراتي ونيز واگذاري به بانك 

مركزي« به رقمي معادل ١٨.٧ميليارد دالر رسيده است. 
بنابر اظهارات متولي بانك مركزي، با توجه به برآوردي كه 
از خالص ارز صادراتي، با لحاظ هزينه هاي مبادالتي ناشي از 
تحريم و متداول بودن تس��ويه ريالي صادرات در نيمه اول 
سال قبل، مي شود، تاكنون، نزديك ۶۰ درصد ارز ناشي از 
صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است.  در همين رابطه، 
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران بر اين باور است كه با 
رفع مشكالت بخشنامه هاي يادشده در بهمن ماه سال 97 
بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصادي، به ويژه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات »محصوالت غير پتروشيمي، غير فلزي 
و فلزات رنگي« سرعت بيشتري گرفته است؛ به طوري كه 
تا پايان بهمن س��ال گذش��ته 35 درصد از ارز صادراتي به 
كشور بازگشت. همچنين بنابر آمار اعالم بانك مركزي در 
اس��فند 97 و فروردين 98 بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به كشور سرعت بيش��تري گرفت؛ به طوري كه بازگشت 
2.2 ميليارد يورو ارز صادراتي به كشور با وجود تعطيالت 
در اين ايام، ميزان بازگش��ت ارز صادراتي را به بيش از 5۰ 

درصد افزايش داد. 

»تعادل« گزارش مي دهد 

مقصران پنهان سونامي قيمت ها 
اين روزه��ا بحث افزايش قيم��ت كاالها و خدمات 
بس��يار داغ اس��ت. هر روز يك مقص��ر جديد براي 
اين گراني ه��ا پيدا مي ش��ود. راهكارها هم معموال 
سهميه بندي، جلوگيري از صادرات و برخوردهاي 
تعزيراتي اس��ت. در حقيقت چون ريش��ه مساله به 
درس��تي ديده نش��ده اس��ت راهكارها هم به جاي 
ريشه اي بودن نقش مسكن را به خود گرفته اند. اما 
آيا اين راهكارها در ش��رايط امروز جواب مي دهد؟ 
آيا مشكل در بخش توليد است يا سيستم اقتصادي 
به سمت گراني رفته اس��ت؟ اصوال مساله افزايش 

قيمت ها را بايد يك مساله خرد ديد يا كالن؟ 

  داستان يك شوك 
يك س��ال پيش در چنين روزهايي كشور ملتهب 
وضعيت ارز بود و پس از آن به مرور قيمت كاالهاي 
وارداتي افزايش يافت. موج بعدي افزايش قيمت ها 
درب��اره كاالهايي ب��ود كه مواد اولي��ه آن در خارج 
تأمين مي شد و همين موضوع علت اصلي تورم هاي 
زمس��تاني محس��وب مي ش��د. اما امروز موج سوم 
افزايش قيمت ها در حال نشان دادن خود است. موج 
سوم كاالهايي هستند كه نه در اثر افزايش قيمت ارز 
بلكه به دليل به تعادل رسيدن قيمت هاي نسبي در 

حال افزايش هستند. 
در موج س��وم افزايش قيمت ها، ديگر بحث نيست 
كه مواد اولي��ه اين كاال چقدر ارز برده اس��ت بلكه 
توليدكنن��ده مي گوي��د ارزش اي��ن كاال در خارج 
كشور چقدر اس��ت. با اين نگاه به وسيله جلوگيري 
از صادرات مقابله شد اما منطق اين حرف خود را به 
شكل ديگري نشان مي دهد. توليدكننده مي گويد 
ارزش واقعي كاالي م��ن در قبال كاالهاي ديگري 
كه ارزبري خارجي دارند چقدر است. به طور مثال 
يك كفش به اندازه چند كيلو موز ارزش دارد پس با 
افزايش قيمت موز قيمت كفش كه تمام مواد اوليه 
آن در داخل است افزايش مي يابد. حتي از ديدگاه 
حقوق و دس��تمزد هم همين بحث مطرح اس��ت. 
ني��روي كار پس از اتمام توهم پول��ي به دنبال نگه 
داشتن سطح قدرت خريد خود است پس خدمات 
افزايش مي يابد تا قيمت هاي نسبي ثابت باقي بماند. 
اين اتفاق يك مس��اله طبيعي بود و از س��ال پيش 
بس��ياري آن را پيش بين��ي كردند اما متأس��فانه 
فش��ارهاي ناش��ي از اين افزاي��ش قيمت ها باعث 
برخوردهاي مستقيم و تا حدي عجوالنه مي شود. 

  نگاه كالن به جاي نگاه خرد 
مس��اله افزايش قيمت ها در اي��ران نه يك موضوع 
بخش��ي و تجاري بلكه يك مساله پولي طبقه بندي 
مي ش��ود. نگاه خرد به ما مي گويد كه در درون بازار 
چه مي گذرد و هر بازار به صورت مس��تقل نش��ان 
مي دهد كه ريش��ه افزايش قيمت ها در چيست. اما 

وقت��ي تمام بازارها به دليل ي��ك عامل واحد تحت 
تأثير قرار گرفته اند بايد مساله را از زاويه كالن ديد.  
در نگاه خرد مشكل در بخش توليد و تجارت و متولي 
اصلي آن يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
البته نقدهايي به وزارت صمت وارد است ولي اشاره 
بيش از حد به وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث 
ش��ده كه مقصران اصلي پديده تورم ديده نشوند.  
از سوي ديگر يك مس��اله مهم نيز وجود دارد و آن 
نحوه جلوگيري از افزايش قيمت ها است. طبيعتا با 
ابزارهايي مثل وزارت صمت نمي توان جلوي افزايش 

قيمت ها را گرفت. 

  3 متهم پنهان 
اگر بپذيريم كه مشكل افزايش قيمت ها نه صادرات 
است و نه توليد آن گاه سه متهم اصلي براي شرايط 
فعلي وجود دارد. با توجه به اينكه موج تورم 98 ريشه 
در ش��وك ارزي 97 دارد طبيعتا متولي پولي كشور 
را بايد مورد نقد و بررس��ي قرار داد و بانك مركزي و 
سياست هايش مي تواند در اين خصوص پاسخ دهد. 
بخش دوم درباره سياس��ت گذاران اقتصادي كشور 
اس��ت كه پيش گيري هاي الزم ب��راي جلوگيري از 
انتقال م��وج ارزي به موج كااليي را نكردند. طبيعتا 
افزايش قيمت كاالها با ابزارهايي مانند بودجه قابل 
جلوگيري اس��ت پ��س در اين بخش مس��اله نقش 
وزارت امور اقتص��ادي و داراي و س��ازمان برنامه و 

بودجه مطرح مي ش��ود.  در نهايت مساله سومي كه 
كمتر به آن توجه ش��ده است موضوع تفاوت قيمت 
كاال در نقاط مختلف اس��ت كه باعث شده با پديده 
آربيتراژ كااليي روبرو باش��يم. طبيعتا در اين بخش 
نقش استانداري ها و مقامات استاني مطرح مي شود. 

  پررنگ شدن نقش بانك مركزي 
بان��ك مركزي در دوره رييس كل قبلي نتوانس��ت 
بحث جلوگيري از شوك ارزي را به خوبي مديريت 
كن��د. با روي كار آمدن همتي سياس��ت هاي بانك 
مركزي محكم تر از قبل ش��د اما مشكل از آنجايي 
شروع مي شود كه بانك مركزي بر روي ساير نهادها 
نيز اثر مي گ��ذارد. طبيعتا نقش مهم��ي كه بانك 
مركزي در شرايط فعلي مي تواند ايفا كند جلوگيري 
از ايجاد يك شوك ارزي ديگر در اثر افزايش قيمت ها 
اس��ت. طبيعتا يك شوك ديگر به فاصله كوتاهي از 
شوك ارزي س��ال قبل منجر به يك ابرتورم خواهد 
شد.  اما بانك مركزي در ش��رايط فعلي بسياري از 
بحث هاي تج��اري و توليدي را به وس��يله ابزار ارز 
تحت تأثير قرار داده است. واردات بسياري از كاالها 
منوط به تأييد بانك مركزي اس��ت و ش��ركت هاي 
مهم توليدي- صادراتي صرفا با تأييد بانك مركزي 
مي توانند از زير تيغ ماليات رهايي يابند. در حقيقت 
براي اينكه بانك مركزي بتواند بازار ارز را كنترل كند 
بس��ياري از ابزارهايي كه قرار بود در خدمت توليد 

باش��د در اختيار بانك مركزي قرار گرفته است كه 
شايد در شرايط بحراني الزم بود اما به مرور توليد را 

زمين گير كرده است. 

  توليد كننده در حلقه آخر است 
در همين رابطه آلبرت بغزيان، كارش��ناس مسائل 
اقتص��ادي در گفت وگو با »تعادل« مي گويد پديده 
افزايش قيمت هاي فعلي مطمئنا يك مساله كالن 
است اما نگاه ها به جاي آنكه به بحث بانك مركزي، 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه باشد 
به س��مت بنگاه هاي توليدي رفته اس��ت. به گفته 
بغزيان توليد كننده در حلقه آخر مقصرين اس��ت 
و صرفا مي خواهد مش��كالت كاالي خ��ود را توليد 
و با نرخي كه ورشكس��ت نشود بفروشد.  اين استاد 
دانش��گاه با بررسي وقايع ارزي پس از 2۰ فروردين 
ماه سال گذشته گفت مش��كل اصلي اين است كه 
عدم شناخت دليل افزايش قيمت ها مي تواند باعث 
تكرار پديده ش��وك ارزي و افزايش قيمت ها گردد. 
وي با اش��اره به اينكه مس��اله افزايش قيمت ها به 
هيچ وجه به دليل كسب سود بنگاه ها نيست گفت 
اصوال بحث س��ود در اقتصاد خرد مطرح اس��ت در 
حالي كه بايد ريشه هاي كالن مساله اقتصاد را ديد و 
اصوال نهادهايي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و توليدكنندگان نمي توانند نقش پررنگي در مسائل 

كالن داشته باشند. 

  تفاوت قيمت كاالها در نقاط مختلف
اما بخش��ي كه كمتر به آن توجه شده است مساله 
تفاوت قيمت كاالها در نقاط مختلف كش��ور است. 
اگر در يك كشور سيس��تم توزيع به درستي عمل 
كند در همه اقتصاد قيمت ها از يك منطق نس��بي 
برخوردار خواهند شد اما بحث كمبود بعضي كاالها 

در استان هاي مختلف متفاوت است. 
با توجه به يكپارچه بودن سيس��تم مديريت كشور 
مي توان به اين نتيجه رس��يد كه مسووالن استاني 
نقش بس��يار مهم��ي در پيش بين��ي روند مصرف 
اس��تان و تأمين كاالها ب��ه منظور يكس��ان بودن 
قيم��ت دارند.  بغزيان درب��اره پديده تفاوت قيمت 
كاالها در نقاط مختلف مي گويد ش��وك اقتصادي 
كالن منجر به افزايش قيمت كاال در همه س��طوح 
و مناطق مي ش��ود اما اگر با پدي��ده تفاوت قيمت 
روبه رو هس��تيم بايد به س��راغ ضعف هاي سيستم 
براي تعيين مشكالت افزايش قيمت ها رفت.  طبيعتا 
اس��تانداري ها مهم ترين نهادهايي هس��تند كه در 
حل مشكل كمبود كاالي اس��تان مي توانند نقش 

اصولي ايفا كنند. 

  نهادهاي برنامه ريز 
اما مهم تر از همه اين موارد مس��اله نقش نهادهاي 
برنامه ريز مطرح اس��ت. حتي كساني كه در سطح 
كارشناس��ي با اقتصاد آش��نا هس��تند پيش بيني 
مي كردند كه با افزايش قيمت ارز در س��ال 97 در 
سال 98 تورم خواهيم داشت اما با اين وجود تورم رخ 
داد. اين بحث مطرح است كه سهم اصلي جلوگيري 
از اين پديده بر دوش وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
س��ازمان امور برنامه و بودجه و در راس آنها شوراي 

عالي اقتصاد است. 

  نام اين اتفاق گراني نيست 
بياييد يك بار ديگر مس��اله را از اول مرور كنيم. از 
نگاه مردم قيمت ها در حال افزايش است اما آيا واقعا 
اين اتفاق رخ مي دهد؟ از نظر بسياري از كارشناسان 
پديده اي كه امروز با آن روبرو هس��تيم نه افزايش 
قيمت ها بلكه كاهش ارزش پول ملي است. قيمت 
كاالها به نرخ هاي ارزي تفاوت چنداني نكرده است 
و قيمت هاي نسبي نيز تا حد زيادي ثابت باقي مانده 
اس��ت.  دولت با هزينه زياد تالش دارد قيمت ارز را 
ثابت نگه دارد اما واقعيت اين اس��ت كه ارزش پول 
ملي كشور در حال افت است و اين مساله خود را به 

شكل واضحي در اقتصاد نشان مي دهد. 
شايد اگر دولت مي توانس��ت قدرت خريد مردم را 
جبران كند مش��كل چندان بروز پيدا نمي كرد اما 
اي��ن اتفاق رخ نمي دهد تا كاهش ارزش پول ملي با 
كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه فقير ش��دن 

آنها مترادف باشد.
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صادرات زميني به همسايگان 
در دستور كار

فارس |عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني 
تهران، گفت: در ش��رايط فعلي اقتص��اد، دولت 
بايد از وضع قوانين دس��ت و پاگيري كه فعاليت 
صادركنن��دگان و فعالين اقتص��ادي را محدود 
مي كند خودداري كند. فريال مستوفي در پاسخ 
به اين س��وال كه دولت در سال جاري با توجه به 
محدوديت هاي صادرات نفت چه اقداماتي براي 
توسعه صادرات غيرنفتي بايد انجام دهد، گفت: يكي 
از مشكالت اساسي صادركنندگان وضع قوانين 
دس��ت و پا گير صادراتي در بخش هاي مختلف 
است بنابراين الزم است تا در شرايط فعلي و با توجه 
به تحريم هاي ناعادالنه امريكا در جهت توس��عه 
صادرات غيرنفتي از وضع اين قوانين پرهيز شود. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: در 
يك سال اخير صدور بخشنامه ها و قوانين متعدد كه 
هر كدام ديگري را نقض مي كرد در حوزه صادرات 
بس��يار اتفاق افتاد و با اين مسائل صادركنندگان 

شرايط بسيار سختي را پشت سرگذاشتند. 
اين فعال اقتصادي با تاكيد بر اينكه تسهيل صادرات 
براي صادركنندگان در شرايط فعلي امري ضروري 
است، اظهار كرد: نبايد با وضع قوانين دست و پاگير 
تحريم هاي داخلي را براي صادركنندگان و فعاالن 
اقتصادي فراهم آورد. مستوفي همچنين با اشاره به 
لزوم توجه به صادرات به كشورهاي همسايه گفت: 
با توجه به امكان حمل و نقل از مسيرهاي زميني 
به اين كشورها بايد توجه بيشتري روي صادرات 
به كشور هاي همسايه داشت تا حداقل بخشي از 

درآمدهاي از دست رفته جبران شود. 

سرنوشت نامعلوم ۵۰ كانتينر 
يخچال وارداتي قاچاق

تسنيم|رييس ستاد اجرايي انجمن صنايع لوازم 
خانگي ايران بابيان اينكه بي اعتمادي مشتريان 
خارجي از توليد بي كيفيت داخلي مضرتر است، 
افزود: 5۰كانتينر يخچال در دو سال قبل ضبط شد 
اما سرنوشت اين تعداد يخچال مشخص نيست 
وهنوز مبهم اس��ت. حبيب اهلل انصاري بيان كرد: 
هدف از مبارزه با قاچاق كشف و ضبط كاالي قاچاق 
و بازداشت قاچاقچي نيست بلكه هدف، جلوگيري 
از ورود كاالي قاچاق به حوزه بازار اس��ت. رييس 
س��تاد برنامه ريزي و اجرايي انجمن صنايع لوازم 
خانگي ايران افزود: در نظر گرفتن زنجيره توزيع 
براي كاالهاي قاچاق موجب نابودي بخشي از بازار 
توليدات داخلي و جايگزيني كاالي قاچاق به جاي 

كاالي داخلي خواهد شد.
اين مقام مس��وول همچنين تصريح كرد: قاچاق 
تاثير مستقيمي بر كاهش توليد داخل و تقاضا در 
بازار مي گذارد و به حوزه اقتصاد كشور ضربه مي زند 
لذا كاالي قاچاق نه تنها نبايد تحت هيچ شرايطي 
وارد بازار شود بلكه بايد برگشت داده شده يا معدوم 
گردد. انصاري در ادامه مطلب، واردات را در صورت 
نبود مواد اوليه كافي براي توليدات صنعتي مجاز 
دانست و افزود: امروز در برخي صنايع به دليل توان 
بالقوه كمي و كيفي در داخل، منع واردات داريم اما 
متأسفانه باز هم واردات انجام مي شود. از دو سال 
قبل قرار بر اين شد شناسه كليه كاالهاي موجود 
در مغازه ها و فروشگاه ها بررسي شود كه متاسفانه 
به جايي نرسيد. رييس ستاد برنامه ريزي و اجرايي 
انجمن صنايع لوازم خانگي اي��ران با بيان اينكه 
افزايش نرخ ارز فرصتي براي توليد و صادرات است، 
عنوان كرد: شرايط اقتصادي امروز با سال گذشته 
براي برخورد با كاالي قاچاق متفاوت است، امروز 
توليدات ما بايد صادرات محور و در مسير توسعه 
اقتصادي باشند. رييس ستاد برنامه ريزي و اجرايي 
انجمن صنايع لوازم خانگي ايران خاطرنشان كرد: 
5۰ كانتينر يخچال در دو سال قبل ضبط شد اما 
سرنوش��ت اين تعداد يخچال مشخص نيست و 
هنوز مبهم است. انصاري با اشاره به ماده هفتم از 
قانون مبارزه با قاچاق كاال در رابطه با نحوه دريافت 
شناسه كاال براي كاالهاي موجود در بازار تأكيد كرد: 
كاالهاي شناسه دار و بدون شناسه در بازار بايد مورد 

بررسي و نظارت دقيق تري قرار گيرند. 

»صندوق  خطرپذير معدن« 
در آستانه تاسيس

ش�اتا|مجري طرح احيا، فعال س��ازي و توسعه 
 مع��ادن كوچك مقي��اس مي گوي��د: »صندوق 
خطر پذير معدن« در آستانه تاسيس است. سيد رضا 
عظيمي با بيان اين مطلب اظهار كرد: با اعالم دبير 
ش��وراي عالي معادن و معاونت امور معادن وزارت 
صمت، اختيارات شوراي عالي معادن در خصوص 
تصميم گيري معادن كوچك به شوراي هماهنگي 
كارگروه طرح احيا، فعال س��ازي و توسعه معادن 
كوچك تفويض شده و تصميمات پيشنهادي اين 
كارگروه با اولويت در شوراي عالي معادن لحاظ شده 
و پس از ابالغ توسط شوراي عالي معادن الزم االجرا 
است. او در ادامه افزود: طرح احيا و فعال سازي معادن 
كوچك از جمله طرح هاي مهم اقتصاد مقاومتي 
اس��ت كه عالوه بر حمايت وزارت صنعت، از سوي 
دولت نيز حمايت  شده و پايش خواهد شد.مجري 
طرح احيا، فعال س��ازي و توس��عه معادن كوچك 
مقياس خاطرنشان كرد: اطالعات معادن كوچك 
پنج استان كشور آماده شده كه امسال عالوه بر 5 
استان، 15 استان ديگر وارد طرح احيا و فعال سازي 
معادن كوچك خواهند شد. عظيمي درباره جزييات 
شكل گيري نخستين صندوق  خطرپذير در بخش 
معدن گفت: يكي از اين صندوق ها در حال حاضر 
با حمايت و هماهنگي يكي از مجموعه هاي تأمين 
سرمايه در حال شكل گيري است. او ادامه داد: براي 
ايجاد اين صندوق ها، سه بخش حقيقي يا حقوقي 
نياز است كه بايد در كنار هم قرار گيرند كه بخشي از 

آن را صندوق حمايت مي كند.

ويژه



15 جهان

شكست مذاكرات برگزيتي كوربين با نخست وزير بريتانيا

فعاليت شركت هاي چيني در امريكا محدود شد 

افول ترزا مي ، ظهور جانسون 

فراخوان مقاومت حزب كمونيست چين در برابر جنگ تجاري 

گروه جهان| 
ترزا مي  نخست وزير بريتانيا، س��رانجام در برابر فشار 
هم حزبي هاي خود عقب نش��يني كرده و با چشماني 
اشكبار شكست مذاكرات بر سر چگونگي خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپ��ا )برگزيت( را پذيرفته و موافقت كرده 
كه يك جدول زماني براي كناره گيري اش از قدرت را 
تعيين كند. با اعالم خبر عقب نشيني ترزا مي ، بوريس 
جانسون وزير خارجه پيشين اين كشور، به طور رسمي 
از آمادگي اش براي تصاحب كرسي نخست وزيري خبر 

داده است. 
با گذشت نزديك به سه س��ال از راي بريتانيايي ها به 
خروج از اتحاديه اروپا همچن��ان نحوه انجام برگزيت 
مشخص نيست. طبق برنامه فعلي و مهلتي كه اتحاديه 
اروپا براي بريتانيا تعيين كرده اين كشور تا ۳۱ اكتبر 

سال جاري براي خروج از اين اتحاديه فرصت دارد.
به گزارش يورونيوز، جرمي كوربين رهبر حزب كارگر 
بريتانيا، اعالم كرد اين حزب در مجلس عوام به توافق 
موردنظر ترزا مي  راي نخواهد داد. كوربين در نامه اي 
خطاب به نخست وزير نوشته:»اين گفت وگوها تا جايي 
كه امكان داشته، پيش رفته و بيش از اين ادامه نخواهد 

داشت.«
گفت وگ��و ميان دو طرف براي رس��يدن به راه حلي 
درباره برگزي��ت و نحوه خروج بريتاني��ا از اتحاديه 
اروپا از حدود دو ماه پيش آغاز ش��ده بود و دو طرف 
به دنبال پيدا كردن پيشنهادي مشترك براي عصر 

پسا برگزيت بودند. 
پارلمان تاكنون س��ه بار توافق مد نظر ترزا مي  را رد 
كرده اس��ت. هيالري بن ريي��س كميته برگزيت و 
نماينده پرنفوذ حزب كارگر در پارلمان بريتانيا، گفته 
با به نتيجه نرس��يدن گفت وگوهاي ترزا مي  و حزب 
كارگر احتمال برگزاري همه پرسي درباره برگزيت 
بيشتر شده است. هيالري بن گفته: »تنها دو راه براي 
خروج از بحران برگزي��ت داريم؛ يا پارلمان با دولت 
به توافق برس��د يا اينكه براي گزينه نهايي به مردم 
رجوع شود و فكر مي كنم در چشم انداز، همه پرسي 

نزديك تر اس��ت، با وج��ودي ك��ه در پارلمان هنوز 
اكثريت را ندارد.«

نخست وزير بريتانيا قصد دارد توافق به دست آمده 
با اتحاديه اروپا را اوايل ماه ژوئن براي چهارمين بار 
در مجلس عوام به راي بگذارد. اين در حالي اس��ت 
كه گذشته از حزب مخالف كارگر، گروهي از اعضاي 
حزب حاكم محافظه كار هم اعالم كرده اند بار ديگر 
به اين توافق راي منفي خواهند داد؛ به اين ترتيب در 
شرايط فعلي به نظر نمي رسد اين توافق به تصويب 
مجلس عوام برس��د. برخي هم  حزبي هاي ترزا مي 

 معتقدند كه اين حزب تحت رهبري او مرده اس��ت 
و ب��ه يك رهبري ق��وي نياز دارد ت��ا آن را از باتالق 

خارج كند.
گراه��ام بردل��ي رييس فراكس��يون بانف��وذ حزب 
محافظه كار )كميته ۱922( پنجشنبه پس از مالقات 
ب��ا ترزا مي  گفت كه دو ط��رف توافق كردند، پس از 
راي گي��ري دوباره نمايندگان مجلس بر س��ر طرح 
دولت درباره برگزيت زمان برگزاري انتخابات دروني 
حزب محافظه كار را تعيين كنند. اين راي گيري قرار 
است در نخس��تين هفته ماه ژوئن، يعني سه هفته 

ديگر برگزار ش��ود. نمايندگان ح��زب محافظه كار 
نخست وزير را تحت فشار گذاشته بودند كه تا سي ام 

ژوئن از سمت خود استعفا دهد. 
ترزا مي  پيش��تر وعده داد بود در ص��ورت موافقت 
پارلمان با ط��رح دولت، از مقام خ��ود كناره گيري 
خواهد كرد. به اين ترتيب مي ت��وان اين طور نتيجه 
گرفت كه يا نخست وزيري ترزا مي  سه هفته ديگر به 
پايان مي رسد يا در صورت مخالفت مجدد پارلمان 
با طرح او، زماني را كه بعيد است طوالني باشد براي 
برگزاري انتخابات درون حزبي مشخص خواهد كرد.

  اعالم آمادگي جانسون 
در اين ميان بوريس جانس��ون وزير خارجه پيشين 
بريتانيا، جمعه به طور رس��مي از آمادگي خود براي 
ش��ركت در انتخابات حزب محافظ��ه كار خبر داده 
است. به گزارش گاردين، از ميان نامزدهاي احتمالي 
براي شركت در اين انتخابات ازجمله جرمي هانت، 
مايكل گوو و دومينيك راب به ترتيب وزيران خارجه، 
محيط  زيس��ت و وزير مس��تعفي برگزيت، جانسون 
نخستين سياس��تمداري اس��ت كه به طور رسمي 
آمادگي خود را براي جانش��يني ترزا مي  اعالم كرده 
است. جانس��ون در انتخابات حزب محافظه كار در 
س��ال 20۱6 ميالدي كه ديويد كامرون در پي راي 
م��ردم بريتانيا به خ��روج از اتحادي��ه اروپا از قدرت 
كناره گي��ري كرد، نامزد ش��د. اما كم��ي بعد براي 
جلوگيري از تشتت آراي طرفداران برگزيت، از ادامه 
حضور در اي��ن رقابت صرف نظر ك��رد. تحليلگران 
جانس��ون را ف��ردي جاه طلب توصي��ف مي كنند و 
شايد به همين خاطر بود كه ترزا مي  پس از پيروزي 
در انتخاب��ات، او را به وزارت خارج��ه منصوب كرد 
تا مهارش كند. بوريس جانس��ون ك��ه از طرفداران 
سرس��خت برگزيت به ش��مار مي رود، در اين مدت 
چندين يادداشت آتشين در نقد سياست هاي دولت 
ترزا مي  درباره چگونگي خروج از اتحاديه اروپا منتشر 
كرد كه در زمان خود خبرس��از شد. او سال گذشته 
به طور رسمي مخالفت خود را با دولت ترزا مي  بر سر 
برگزيت اعالم و از مقامش كناره گيري كرد. جانسون 
كه در س��ال 20۱6 ميالدي ش��هرداري لندن را به 
عنوان تنها مسووليت اجرايي در كارنامه خود داشت، 
اينك با دو سال سابقه وزارت خارجه چشم به كرسي 
نخست وزيري دوخته اس��ت. گمانه زني ها حاكي از 
آن است كه جانسون نامزد اصلي جانشيني ترزا مي 
 خواهد بود و شانس اش براي قرار گرفتن در جايگاه 
نخست وزيري 2۸ درصد اس��ت. او جمعه به شبكه 
بي بي س��ي گفته: »قطعا براي رهب��ري حزب نامزد 
خواهم شد. فكر نمي كنم اين بر كسي پوشيده باشد.«

گروه جهان| 
حزب كمونيست چين از شركت ها و مردم اين كشور 
خواسته تا همچون صخره در برابر جنگ تجاري امريكا 
مقاومت كنند و با اتكاء به تمدن ۵ هزارس��اله خود بار 
ديگر از پس توفاني س��همگين با پيروزي و سربلندي 
س��ر برآورند. اين درخواست يك روز پس از آن مطرح 
شد كه در پي تشديد جنگ تجاري واشنگتن � پكن، 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، با صدور دستوري 
فعاليت ش��ركت چيني خدمات مخابراتي هواوي در 

اياالت متحده را محدود كرد. 
به گزارش آسوش��يتدپرس، نهاد برنامه ريزي دولت 
چين جمعه اعالم كرده نتايج بررسي هاي آنها با وجود 
تاييد تبعات منفي اقدامات تجاري امريكا عليه اقتصاد 
چين، نشان مي دهد كه اين تبعات با اقدامات دولت 

قابل مهار و كنترل خواهد بود.
كميسيون ملي اصالحات و توسعه چين با اعالم اين 
خبر تاكيد كرده دول��ت چين برنامه منطقي الزم را 
براي مقابله با سياست افزايش تعرفه واردات كاالهاي 
چيني از س��وي امريكا طراحي كرده و با اجراي آن 
سطح آثار منفي سياست هاي تجاري امريكا بر اقتصاد 
اين كش��ور به حداقل ممكن خواهد رس��يد. بيانيه 
رسمي اين كميسيون در حالي با حضور نمايندگان 
رس��انه ها قرائت ش��د كه دولت چين هفته گذشته 
اع��الم كرده بود كه رش��د خرده فروش��ي و افزايش 

فروش محصوالت صنعتي توليد شده در اين كشور 
تحت تاثير اختالفات تجاري با امريكا طي ماه آوريل 

كاهش يافته است. 
دونال��د ترامپ در واكنش به كس��ري تجاري ۴20 
ميلي��ارد دالري اين كش��ور در مبادالت س��االنه با 
چين، سال گذش��ته تعرفه واردات ۵0 ميليارد دالر 
از كاالهاي چيني را به 2۵ درصد افزايش داده است. 
البت��ه ترامپ دليل عمده اين اق��دام خود را رعايت 
نكردن حق مالكي��ت معنوي طرح ها و فناوري هاي 
ابداع شده در امريكا و سرقت اسرار فني و بانك هاي 
اطالعاتي از سوي شركت هاي چيني اعالم كرده بود؛ 
دليلي كه بر پايه آن و از روز پنج شنبه ادامه فعاليت 
ش��ركت چيني خدمات مخابراتي ه��واوي در بازار 
امريكا ممنوع ش��د. ارگان رسمي حزب كمونيست 
چين جمع��ه در واكنش به اق��دام وزارت بازرگاني 
امريكا در ارتب��اط با محدوديت فعالي��ت هواوي با 
انتشار تفسيري از ش��ركت هاي اين كشور خواست 
تا همچون صخ��ره در برابر اقدام��ات دولت امريكا 

ايستادگي كنند.
در اين تفس��ير تاكيد ش��ده كه چيني ها با تكيه بر 
تمدني ۵ هزارس��اله همواره پ��س از وقوع توفان ها 
س��ربلند كرده اند و اكنون نيز به عنوان بزرگ ترين 
ملت جه��ان با اعتماد به نفس به مس��ير خود ادامه 
خواهد داد. حزب كمونيست چين به مردم وعده داده 

كه اقدامات تجاري دول��ت امريكا در نهايت موجب 
تقويت اقتصاد چين خواهد ش��د. تلويزيون دولتي 
چين نيز در روزهاي اخير پخش فيلم هاي حماسي از 
جنگ هاي تاريخي اين كشور با همسايگانش را آغاز 
كرده اس��ت. ويلبر راس وزير بازرگاني امريكا اعالم 
كرده محدوديت هاي الزم را در برابر ش��ركت هاي 
خارجي كه فعاليت هاي آنها به بخش زيرس��اخت و 
امنيت ارتباطات اياالت متحده آس��يب مي رساند و 
مخل امنيت ملي اين كشور به شمار مي رود، اعمال 
مي كند. راس در خصوص داليل اتخاذ اين تصميم از 
سوي ترامپ گفته اين امر مانع از استفاده از فناوري 
امريكايي توس��ط خارجي هايي مي شود كه فعاليت 
آنها به طور بالقوه تهديدي براي امنيت ملي يا منافع 

سياست خارجي اياالت متحده است.
وزير بازرگاني امريكا همچنين تصريح كرده ترامپ 
مسووليت قابل توجهي را در حوزه تامين امنيت ملي 
امريكا متوجه بخش بازرگاني اين كش��ور مي داند. 
اي��ن تصميم ترام��پ پس از آن اتخاذ ش��د كه طي 
سال هاي اخير ادغام شركت هاي امريكايي با رقباي 
خارجي به ويژه چيني رواج بس��ياري يافت و همين 
امر نگراني هايي را در مورد درز اس��رار فني و بانكي 
اطالعات اف��راد و داده ها به وجود آورد. بدين ترتيب 
دولت امري��كا در اولين گام براي رف��ع اين نگراني، 
شركت چيني هواوي را مش��مول محدوديت هاي 

جديد خود كرد، شركتي كه اخيرا مديرمالي آن در 
كانادا به ج��رم دور زدن تحريم هاي اياالت متحده 
بازداشت شده بود. شركت هواوي با صدور بيانيه اي 
اعالم كرده محدود كردن اين شركت از سوي امريكا، 
باعث افزايش امنيت و قدرت واشنگتن نخواهد شد و 
تنها موجب عقب ماندگي امريكا از كشورهاي ديگر 

در ايجاد شبكه ۵ جي مي  شود.
دونالد ترامپ همواره يكي از داليل تالش مس��تمر 
خود ب��راي افزايش تعرف��ه واردات كاالهاي چيني 
به ويژه در محصوالت داراي فناوري باال را پرداخت 
نكردن حق مالكيت معنوي محصوالت و فناوري هاي 
به سرقت رفته از سوي ش��ركت هاي چيني عنوان 
كرده اس��ت. البته در مقابل، چين همواره اين اتهام 
را رد كرده اس��ت. تاكنون ح��دود نيمي از مجموع 

۵۴0 ميلي��ارد دالر كاالي چيني كه به امريكا صادر 
مي ش��وند، مش��مول تعرف��ه واردات 2۵ درصدي 
شده اند. اما ترامپ اخيرا با ابراز نارضايتي از مذاكرات 
تجاري دو طرف، اعالم كرد ك��ه ۳2۵ ميليارد دالر 
باقيمانده ني��ز تنها ب��راي دوره  كوتاه��ي از تعرفه 
معاف خواهد ب��ود و اين بخ��ش از كاالهاي چيني 
نيز مش��مول تعرف��ه واردات 2۵ درصدي خواهند 
ش��د. البته دولت چين نيز در يكس��ال گذشته و در 
اقدامي متقابل واردات ۱۱0ميليارد دالر از كاالهاي 
وارداتي امريكايي را مش��مول پرداخت تعرفه كرده 
ولي با توجه ب��ه اينكه مجموع ص��ادرات امريكا به 
چين س��االنه حدود ۱20 ميليارد دالر است، جنگ 
تجاري دو طرف تاثير منفي بيشتري بر اقتصاد چين 

داشته است.

دريچه

كوتاه از منطقه

اعتصاب عمومي در لبنان در 
اعتراض به وضعيت بودجه

گروه جهان| شماري از اداره و سازمان هاي دولتي 
و عموم��ي لبنان جمعه در اعتراض به نامش��خص 
بودن وضعيت پيش نويس بودجه در ارتباط با حقوق 
و مزاياي كاركنان اعتصاب كردند. اين اعتصاب يك 
روزه بود ولي اعالم ش��ده كه در صورت عدم پاسخ 
مناس��ب دولت به تقاضاها مي تواند ادامه دار شود. 
اعتصاب جمعه در لبنان در پاس��خ به درخواس��ت 
هيات اداري كاركنان اداره هاي دولتي انجام مي شود.

به گزارش ايرنا، اين هيات پنجشنبه اعالم كرده با توجه 
به شرايط عدم اطمينان درباره بحث پيش نويس بودجه 
و اطالع��ات مربوط به آن در خصوص حقوق كاركنان 
شاغل و بازنشسته و پايدار نبودن حقوق و مزاياي آنها 
دس��ت به اعتصاب زده اند. در يك ماه گذشته برخي 
اخبار از تصميم دولت براي كاهش ۱۵درصدي حقوق 
كارمندان دولت، نظاميان و بازنشسته ها حكايت دارد و 
برخي موضع گيري ها از سوي مقام هاي دولتي خالف 
اين موضوع است اما كاركنان دولتي خواستار روشن 
ش��دن اين موضوع به صورت شفاف و قانوني هستند. 
انتشار اين اخبار و تبديل آن به عنوان اول برخي رسانه ها 
و شبكه ها موجب شد تا لبنان در يك ماه گذشته شاهد 
برخي رويدادهاي اعتراضي نسبت به اين موضوع باشد. 
هفته گذشته نيز بانك مركزي لبنان شاهد اعتصاب 
كارمندان خود بود و مهم ترين علت آن نيز اعالم برخي 
تصميم ها براي پرداخت حقوق به ميزان ۱2ماه در سال 
براي آنان به جاي ۱6ماه به عنوان امتيازات طاليي اعالم 
شد. نظاميان بازنشس��ته نيز تاكنون چندين نوبت با 
برپايي راهپيمايي در برابر بانك مركزي هرگونه كاهش 

حقوق خود را خط قرمز اعالم كرده اند.

صادرات موشكي هند به جنوب 
شرق آسيا و خاورميانه

گ�روه جه�ان| دهلي ن��و امس��ال اولين گ��روه از 
موش��ك هاي خود را به كشورهاي جنوب شرق آسيا 
و خاورميان��ه صادر خواهد ك��رد. تحليلگران صنعت 
موشكي بر اين عقيده هستند كه اقتصادهاي در حال 
رشد در خاورميانه، جنوب شرق آسيا و جنوب امريكا 
به دنبال راه حل ه��اي قابل اعتم��اد و ارزان براي رفع 
نياز خود به سيستم هاي موشكي هستند. به گزارش 
اكونوميك تايمز، نيك مك دونالد رابينسون كارشناس 
امنيتي گفته شركت هاي انگليسي هم اكنون در حال 
ايجاد ارتباط با شركت هاي كشتي سازي هند هستند. 
پيش از اين رهبران كشورهاي اتحاديه جنوب شرق 
آسيا موسوم به آسه آن عالقه مندي خود را براي واردات 
موشك هاي »آكاش« و »براهموس« هند اعالم كرده 
بودند. موشك آكاش قادر به خنثي سازي اهداف هوايي 
از قبيل هواپيماهاي بدون سرنشين، جت هاي جنگنده، 
موشك هاي كروز و موش��ك هاي هوا به سطح است. 
موشك براهموس كه محصول مشترك هند و روسيه 
است داراي توانايي نابود كردن اهداف دشمن در سطح 
زمين و پرواز در سطح پايين جهت عدم شناسايي توسط 
رادارهاي دشمن است. هند پس از به عضويت درآمدن 
در رژيم كنترل تكنولوژي موش��كي در سال گذشته، 
برنامه موش��كي خود را توسعه داده اس��ت. سازمان 
تحقيق و توسعه صنايع دفاعي هند مسووليت برنامه 
موشكي اين كش��ور را برعهده دارد. دولت هند اعالم 
كرده قصد دارد تا چند سال آينده صادرات نظامي خود 
را به 2ميليارد دالر افزايش دهد. اين كشور همچنين به 
شركت هاي صنايع نظامي هند اجازه داده تا ۱0درصد 

از توليد خود را به صادرات اختصاص دهند. 

اخبار ضدو نقيض از گفت وگوي 
مخالفان با دولت مادورو 

گروه جهان|خوان گوايدو رهبر مخالفان ونزوئال در 
حالي گفت وگو ميان اپوزيس��يون و دولت در اسلو را 
منكر شده كه بسياري از منابع خبري پيشتر از اعزام 
نمايندگان دو طرف به نروژ براي مذاكرات خبر داده 
بودند. رهبر نوظهور اپوزيسيون ونزوئال كه به تازگي 
در هدايت و رهبري يك »اق��دام كودتاگونه« براي 
همراه كردن نظاميان كشورش با جنبش اعتراضي 
ناكام ماند در واكنش به خبرهاي منتشر شده مبني 
بر شروع گفت وگوها با دولت در اسلو، هرگونه مذاكره 
را منتفي دانست و تنها بر ميانجيگري نروژ براي حل 
بحران جاري در كشورش تاكيد كرد. گوايدو كه در 
جريان نشست سياسي در كاراكاس سخن مي گفت 
ضمن تاكيد بر اين نكته كه »هيچ نوع مذاكره اي در 
ميان نيست« به اعزام نمايندگاني از طرف جنبش 
تحت رهبري وي به اسلو اشاره و تاكيد كرد: »ماموريت 
اين هيات شركت درفرايندي با ماهيت ميانجيگري 
اس��ت كه از چند ماه پيش توسط نروژ تدارك ديده 
شده است. رويترز نيز به نقل از يك منبع مطلع اعالم 
كرده گفت وگوه��ا ميان دولت ونزوئ��ال و مخالفان 
دموكراتي��ك اين كش��ور در نروژ در جريان اس��ت. 
خورخه والرو س��فير ونزوئال در مقر اروپايي سازمان 
ملل ضمن محكوم كردن دخالت امريكا در كشورش 
در خصوص مذاكرات با مخالفان در اسلو گفته: »بله، 
گفت وگوهايي ميان دولت و شاخه هاي دموكراتيك 
اپوزيس��يون در نروژ در جريان است.« از سوي ديگر 
وزارت خارجه نروژ اعالم ك��رده اصل و مبناي اقدام 
جاري بر عدم تعبير و تفسير نقش هاي احتمالي در 

گفت وگوهاي بالقوه صلح گذاشته شده است.

چلسي منينگ به زندان 
بازگردانده شد

گروه جهان| چلس��ي منينگ تحليلگر س��ابق 
اطالعاتي ارتش امريكا، بار ديگر به دليل همكاري 
نكردن با دادگاه به زندان بازگردانده شد. به گزارش 
گاردين، منينگ به آنتوني ترنگا، قاضي دادگاه فدرال 
الكساندريا در ويرجينيا گفت، ترجيح مي دهد »از 
گرسنگي بميرد« تا اينكه در مقابل هيات منصفه 
دادگاه شهادت دهد و كاري را انجام دهد كه دولت 
بر آن پافش��اري دارد. او كه هم اكن��ون 62 روز در 
زندان به سر برده- كه 2۸ روز آن در سلول انفرادي 
بوده- اكنون با مجازات حبس تا ۱۸ ماه روبه رو است.

ترنگا همچنين به مجازات منينگ، پرداخت جريمه 
مالي را نيز اضافه كرده است. در صورتي كه منينگ 
به شهادت ندادن و همكاري نكردن با دادگاه ادامه 
دهد و در زن��دان بماند، پس از ۳0 روز براي هر يك 
روزي كه در زندان بماند، ۵00 دالر جريمه خواهد 
شد و اگر بازداشت او به 60 روز برسد، جريمه روزانه 
او به ۱000دالر افزايش خواهد يافت. دادس��تانان 
ويرجينيا اميدوارند با وادار كردن منينگ به شهادت 
بتوانند س��رانجام جوليان آس��انژ بنيانگذار سايت 
افش��اگر ويكي ليكس، را محاكم��ه كنند. منينگ 
گفته: »هرگز در مقابل اي��ن هيات منصفه و هيچ 
هيات منصفه ديگري ش��هادت نخواهم داد. دولت 
مي داند كه نمي تواند مرا وادار كند. « وكيل منينگ 
پس از جلس��ه اين دادگاه گفته: »در س��ال 20۱0 
چلسي تصميم گرفت كه طبق اصولش اجازه دهد 
جهان ذات واقعي جنگ نامتقارن را ببيند. اين مساله 
نشان مي دهد كه امريكا هميشه بيشتر نگران افشاي 

چنين اسنادي بوده تا محتواي اين افشاگري ها.« 

احتمال برگزاري زودهنگام 
انتخابات در اوكراين 

گروه جهان| با انحالل ائتالف حاكم پارلماني اوكراين 
كه جمعه و پس از ترك ح��زب جبهه مردمي از دولت 
در حال كناره گيري ص��ورت گرفت، احتمال برگزاري 
انتخابات زودهنگام در اين كشور قوت گرفت. به گزارش 
رويترز، ماكس��يم بورباك رهبر ح��زب جبهه مردمي 
اوكراين در دولت پترو پوروش��نكو رييس جمهوري در 
حال كناره گيري اوكراين، به پارلمان گفته اس��ت: »ما 
خروج خود را از ائتالف حاك��م، جدايي از فعاليت هاي 
آنها و نيز ابتكار عمل براي تشكيل يك ائتالف جديد با 
دستور كاري جديد اعالم كرديم.« پارلمان اوكراين حاال 
يك ماه زمان دارد تا يك ائتالف جديد را تشكيل دهد يا 
ولوديمير زلنسكي رييس جمهوري جديد، مي تواند آن 
را منحل كرده و خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام 
شود. انتخابات زودهنگام احتماالً مي تواند براي زلنسكي 
پيروزي به ارمغان بي��اورد حتي با وجود اينكه حزبش 
اكثريتي در پارلمان ندارد. ولوديمير زلنسكي در حالي 
پيروز انتخابات ش��د كه يك كمدين بود و هيچ سابقه 
سياسي نداشت؛ او قرار است دوشنبه فعاليت خود را به 
عنوان رييس جمهوري اوكراين به طور رسمي آغاز كند.  
به اعتقاد كارشناسان، آنچه باعث شده كه او در انتخابات 
رياست جمهوري پيروز شود خسته شدن مردم اوكراين 
از سياستمداران كنوني است. زلنسكي با كسب 7۳درصد 
آرا توانست در دوردوم انتخابات رياست جمهوري بر پترو 
پروشنكو رييس جمهوري غربگراي كنوني پيروز شود. 
اوكراين از 20۱۴ صحنه درگيري هاي دولت و مخالفان 
در مناطق شرقي لوهانسك و دونتسك در پي كودتاي 
غربگرايان عليه دولت وقت است. دولت كنوني اوكراين 
مدعي است روسيه در درگيري هاي شرق دخالت دارد. 
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 ترامپ با پرونده كره شمالي
 به كره جنوبي مي رود

گ�روه جهان| س��ه ماه پ��س از نشس��ت ناكام 
ميان رهبران واش��نگتن و پيونگ يانگ در ويتنام، 
رييس جمهوري امريكا در ماه ژوئن به سئول سفر 
خواهد ك��رد تا با همتاي كره جنوب��ي خود درباره 
برنامه اتمي كره ش��مالي مذاك��ره كند. به گزارش 
آسوشيتدپرس، كاخ سفيد اعالم كرده دونالد ترامپ 
در جريان سفرش به ژاپن براي شركت در نشست 
گروه 20 توقفي نيز در سئول خواهد داشت و با مون 
جائه اين، رييس جمهوري كره جنوبي ديدار خواهد 
كرد. گفته ش��ده، آنها به همكاري نزديك شان در 
خصوص تالش ها براي دستيابي به خلع تسليحات 
اتمي كره ش��مالي كه به ص��ورت كامل قابل تأييد 
باشد، ادامه خواهند داد. ترامپ و مون درباره مسائل 
مهم كشورهاي شان نيز مذاكره خواهند كرد. دفتر 
رياست جمهوري كره جنوبي نيز در بيانيه اي اعالم 
كرده اين دو رهبر درباره ايجاد صلح پايدار از طريق 
خلع تسليحات هسته اي كامل ش��به جزيره كره 
نه فقط كره ش��مالي مذاكره خواهند كرد. از زمان 
شكست نشست ماه فوريه ترامپ با كيم جونگ اون 
رهبر كره شمالي در ويتنام، تالش هاي او براي خلع 
تسليحات اتمي ش��به جزيره كره به حالت تعليق 
درآمده اس��ت. از آن زمان به بعد كره شمالي برخي 

از آزمايش هاي موشكي خود را از سر گرفته است.
مذاكرات كره جنوبي و ترامپ درباره همسايه خود در 
شرايطي است كه سئول اعالم كرده تمايل دارد تا با 
وجود آزمايش هاي موشكي اخير از سوي كره شمالي 
همچنان به اين كش��ور كمك هاي غذايي ارسال 
كند. چونگ ايويي يونگ رييس دفتر امنيت ملي 
رياست جمهوري كره جنوبي گفته: »فكر مي كنم كه 
مساله غذا جدا از مسائل امنيتي و بر اساس جنبه هاي 
انساني بايد مورد بازبيني قرار گيرد.« به گفته اين مقام 
مسوول كره جنوبي، دولت سئول تصميم خود را در 
اين باره گرفته و به زودي برنامه هاي آن را با جزييات 
اعالم مي كند. كره شمالي پنجشنبه اعالم كرد كه 
دچار بدترين خشكس��الي در ۳7سال اخير شده 
است. پيونگ يانگ از مردم اين كشور خواسته كه با 
تاثيرات سوء آن روي محصوالت كشاورزي مقابله 
كنند. پيشتر سازمان ملل متحد اعالم كرده بود كه 
حدود ۱0 ميليون نفر از مردم در كره شمالي نيازمند 
كمك هاي فوري غذايي هستند. براساس گزارش 
سازمان ملل، مردم كره شمالي در سال جاري روزانه 

با ۳00 گرم غذا زنده مانده اند.

طرح پنتاگون براي تامين 
هزينه سفر هيات طالبان

پنتاگون اعالم كرده از كنگره اين كش��ور خواسته 
تا مجوز تامين هزينه سفر و اقامت اعضاي طالبان 
را در جريان برگزاري مذاك��رات صلح، صادر كند. 
به گزارش رويترز، كميته مجلس نمايندگان امريكا 
ب��ا اين درخواس��ت مخالفت كرده اس��ت. اعضاي 
كميته مجلس نمايندگان پرداخت هزينه س��فر و 
اقامت اعضاي طالب��ان را مصداق »حمايت از گروه 
تروريستي« دانسته اند. دولت امريكا از اكتبر20۱۸ 
تاكنون ش��ش دور از مذاكرات صلح با طالبان را در 
دوحه، پايتخت قطر برگزار كرده است. كابل تاكنون 

در مذاكرات صلح افغانستان شركت نداشته است.

كاهش ارزش پول پاكستان 
در برابر دالر 

ارزش واحد پولي پاكستان پس از توافق اخير اين 
كشور با صندوق بين المللي پول براي دريافت وام 
6 ميليارد دالري، دوباره با كاهش چش��مگيري 
مواجه شده است. رسانه هاي پاكستاني گزارش 
دادن��د ارزش روپي��ه در براب��ر دالر در بازارهاي 
اس��الم آباد و س��اير مراكز تجاري پاكس��تان به 
پايان ترين سطح خود رسيده است. كارشناسان 
معتقدند با دريافت وام ش��ش ميلي��ارد دالري 
اسالم آباد از صندوق بين المللي پول بدهي هاي 
خارجي پاكستان در دو سال آينده از 90 ميليارد 

به ۱20 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت.

از سرگيري پروازهاي بغداد 
به دمشق 

خطوط هوايي عراق از شنبه )امروز( پروازهايش 
ب��ه ف��رودگاه دمش��ق را بعد از هش��ت س��ال 
ازس��رمي گيرد. به گزارش اس��كاي نيوز، ليث 
الربيعي، سخنگوي خطوط هوايي عراق اعالم 
كرد كه اين كش��ور پروازهاي خ��ود از بغداد به 
فرودگاه دمشق را از امروز )شنبه( ازسرمي گيرد. 
او گفته ازس��رگيري پروازها ب��ا توجه به تعداد 
عراقي هاي مقيم سوريه و افزايش ميزان تبادالت 
تجاري و اقتصادي ميان دو كش��ور بسيار مهم 
است. وزارت حمل و نقل سوريه نيز در بيانيه اي از 
اين اقدام عراق استقبال كرد. آخرين پروازي كه 
از فرودگاه بين المللي بغداد به فرودگاه دمشق 

انجام شده بود در دسامبر 20۱۱ ميالدي بود.

 سقوط هواپيما 
در نزديك فرودگاه دوبي

در پ��ي س��قوط ي��ك هواپيماي كوچ��ك در 
۴.۸كيلومتري جنوب فرودگاه بين المللي دوبي، 
چهار سرنش��ين آن جان خود را از دست دادند. 
رسانه هاي امارات عربي متحده اعالم كردند كه 
اين حادثه پنجشنبه شب رخ داده و در جريان آن 
سه بريتانيايي و يك تبعه آفريقاي جنوبي كشته 
شدند كه دو نفر از آنها خلبان و كمك خلبان اين 
هواپيماي كوچك بودند. امارات هنوز دليل اين 

سانحه را اعالم نكرده است.
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عكسروز

بازارهنر

چهره ديگر ايران در فرانسه رونمايي شد

»كچل كفتر باز« در ستايش شادي است

اجراي »ميدان نبرد، پيكر زن« از ۸ خرداد 

دومين نمايشگاه جاده ابريشم با تمركز بر كشورهاي 
ايران و ازبكس��تان در فرانس��ه برپا ش��د. مجري 
نمايش��گاه اصلي تري��ن انگيزه برگ��زاري چنين 
رويدادي را پيون��د فرهنگ ها و اص��اح باورهاي 
اشتباه درباره اين كش��ورها دانست. نمايشگاهي 
به مدت هفت روز در جنوب فرانسه، هنر، ادبيات، 
صنايع دس��تي، تاريخ و مردم شناسي كشورهاي 
مسير جاده ابريشم را معرفي مي كند و درباره چگونه 
سفر كردن به اين كشورها اطاع رساني خواهد شد. 
اين نمايشگاه در دور نخست برگزاري تنها به كشور 
ازبكستان محدود شده بود اما در اين دوره ايران نيز 
به آن اضافه ش��ده كه تمركز اصلي نيز بر آن است. 
نمايشگاه جاده ابريش��م با اختصاص يك روز ويژه 
به نام »ايران«، قصد دارد تعدادي از خوراكي هاي 
ايران را نيز معرفي كند كه اين غذاها با توجه به رأي 
گردش��گران فرانس��وي كه به ايران سفر كرده اند، 
انتخاب شده است. چهره ناش��ناخته ايران بخش 
ديگري از اين نمايش��گاه اس��ت كه به پرسش ها و 
ابهام ها درباره نحوه زندگي روزمره ايراني ها پاسخ 
خواه��د داد. بيش��ترين ابهام فرانس��وي ها درباره 
حجاب و مذهب است كه توسط يك روزنامه نگار و 
راهنماي گردشگري از ايران، پاسخ داده مي شود. 
فرش، مينياتور، معماري، پزش��كي و شعر از ديگر 
موضوعات نمايشگاه جاده ابريشم است كه هر روز 
به يكي از آنها پرداخته مي شود. ارايه اين موضوعات 
توسط فرانس��وي ها انجام مي ش��ود كه به تجربه 

و با س��فر به كشورهاي جاده ابريش��م، درباره آنها 
دستاوردهاي تحقيقي داش��ته اند. ما نصرالدين 
نيز شخصيت غالب اين نمايشگاه است كه در يك 
روز حكايت هاي آن با اجراي نمايش مرور شد. ما 
نصرالدين كه ش��خصيتي بذله گو و داستاني است 
در بين كشورهايي چون تركيه، ايران، ارمنستان، 
ازبكستان، افغانس��تان، هند و بخش هايي از اروپا 
شناخته شده است و محبوبيت دارد. خيام، سعدي 
و حافظ خواني نيز بخش مهمي از اين نمايش��گاه 
را به خود اختصاص داده كه توس��ط فرانس��وي ها 
اجرا مي ش��ود و با استقبال زيادي هم روبه رو شده 
اس��ت. اين نمايشگاه در ش��هر »اوبين« در جنوب 
فرانسه برگزار ش��ده كه به مركز سفال و سراميك 
معروف اس��ت و پرداختن بيش��تر به س��راميك و 
س��فال ايران با هدف تبادل دانش دو كشور در بين 
هنرمندان آنها صورت گرفته است. يك توليدكننده 
سراميك از ايران نيز در اين نمايشگاه حضور دارد 
كه اين هنر را با تاكيد بر لعاب معرفي خواهد كرد. 

آزاده انص��اري ضمن اش��اره به اس��تقبال خوب 
تماش��اگران از نماي��ش »كچل كفتر ب��از« گفت: 
بسياري از خانواده هاي ما نمي دانند كانون پرورش 
فكري وجود دارد كه براي كودكان نمايش و تئاتر 
هم در آن اجرا مي شود و اطاع رساني در اين زمينه 
ضعيف اس��ت. نمايش عروسكي »كچل كفتر باز« 
ب��ه كارگرداني آزاده انصاري از ۱۶ ارديبهش��ت تا 
۳۱ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ در كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان روي صحنه اس��ت. كارگردان 
اي��ن نمايش در گفت وگو با ايس��نا، درباره »كچل 
كفتر باز« گفت: نس��رين خنجري با نگاهي آزاد به 
افسانه قديمي با همين نام نمايشنامه »كچل كفتر 
باز« را با مش��اوره و راهنمايي خودم نوشته است. 
انصاري درباره علت اجرا در ماه رمضان بيان كرد: 
جدول برنامه ها طوري تعيين شد كه سانس هاي 
اجرايي ما در ماه رمضان قرار گرفت. او با بيان اينكه 
»تاكنون استقبال خوبي از نمايش را شاهد بوديم« 
افزود: ش��ايد در روزهاي ش��نبه، يكشنبه فروش 
كمتري داش��ته باش��يم اما در كل راضي هستيم. 
تنها نكته اي كه وجود دارد اين اس��ت كه بسياري 
از خانواده هاي ما نمي دانند كانون پرورش فكري 
وج��ود دارد كه براي ك��ودكان نمايش و تئاتر هم 

در آن اجرا مي ش��ود و اطاع رساني در اين زمينه 
ضعيف اس��ت. انص��اري در پايان گف��ت: نمايش 
»كچل كفتر باز« در س��تايش شادي است و سعي 
كرديم براي بچه ها در كنار بزرگ ترها لحظات جذابي 
را خلق كنيم تا در كنارهم از ديدن نمايش لذت ببرند. 
نمايش »كچل كفترباز« تلفيقي از اجراي بازيگران و 
تكنيك عروسكي است كه فرزين محدث، مينووش 
رحيميان و مهرنوش ش��ريعتي به عنوان بازيگر و 
بازي دهنده عروسك ها در آن ايفاي نقش مي كنند. 
داستان اين نمايش درباره دو موجود جذاب و دوست 
داشتني است كه از دل قصه ها و افسانه ها بيرون آمده 
و با روايت و بازي قصه آش��ناي »كچل كفترباز« به 
دختركي غمگين ياد مي دهند كه چگونه شادي را 

جايگزين غم و اندوه كند.

همزمان با رونمايي از پوستر نمايش »ميدان نبرد، 
پيكر زن«، تاريخ هش��تم خرداد به عنوان ش��روع 
اجراهاي اين نمايش، اعام ش��د. اين نمايش كه 
بر اس��اس نمايش��نامه »پيكر زن همچون ميدان 
نبرد در جنگ بوسني« اثر ويسني يك، طراحي و 
كارگرداني شده، با بازي سهيا صالحي و آوا علوي 
در تماشاخانه نوفل لوش��اتو، روي صحنه مي رود. 
مدت اجراهاي اين نمايش بيست شب خواهد بود 
و دانشجويان در روزهاي هفته مي توانند با مراجعه 
حضوري به گيشه عمارت نوفل لوشاتو و ارايه كارت 
دانش��جويي خود، از ۲۰٪ تخفيف بهره مند شوند. 
طراح و كارگردان اين نمايش الهام يوسفي است. 
ساير عوامل اين اجرا عبارتند از: مدير پروژه: ثمين 
مهاجراني، دس��تيار كارگردان: آرام خادم، طراح 
گرافيك: عليرضا عس��كري فر، ويدئو آرتيس��ت: 

علي يار راستي، انتخاب موس��يقي: امين مانيان، 
مش��اور حركت: ايده ابوطالبي، مشاور دكور: سارا 
اعظم پناه، نقاشي پارچه: شيا محمدجعفر، ساخت 
تيزر: علي يار راستي، حامد معصومي، ساخت دكور: 
حميد ش��هرانلو. عمارت نوفل لوش��اتو در خيابان 
حافظ، خيابان نوفل لوشاتوي غربي، بعد از چهارراه 

رازي، بن بست زيبا، پاك ۱ واقع است.

تاريخنگاري

قتل آقا محمدخان قاجار 
بيست و هشتم ارديبهشت ۱۱7۶، آقامحمدخان قاجار بنيانگذار سلسله قاجار، 
به وسيله دو يا سه تن از خدمتكارانش كشته شد و زندگي او در ۶۳ سالگي پايان 
يافت. او پس از تاجگذاري رس��مي در ۱۱74 هجري خورشيدي در تهران، با 
اعام تشكيل سلس��له قاجار، خود را شاه ايران ناميد. مستوفي در كتاب شرح 
زندگاني من كه يكي از منابع مهم در مطالعه دوران قاجاريه محسوب مي شود، 
دليل قتل آقامحمدخان را اين گونه ش��رح مي دهد: »در ايام محاصره شوشا، 
مقداري خربزه براي شاه آورده بودند كه تحويل آبدار خود نموده و امر داده بود 
كه هر وعده مثا نصف يك دانه از آنها را كه يك ظرف مي شود در سفره غذاي 
او بگذارند. خربزه ها زودتر از حسابي كه ش��اه داشته است تمام مي شود. شاه 
تاريخ روز آوردن خربزه ها و اينكه چند دانه آن به مصرف رس��يده و چند دانه 
آن بايد باقي باشد دقيقا تعيين مي كند و از آبدار باقيمانده را مطالبه مي نمايد. 
آبدار هم نجات را در حقيقت گويي مي پندارد و اعتراف مي كند كه با دو نفر از 
پيشخدمت ها آنها را خورده اند. شاه براي همين جرم، امر به كشتن هر سه نفر 
مي دهد. بعد از آنكه به خاطر او مي آورند كه ش��ب جمعه است، اعدام آنها را به 
صبح شنبه محول مي نمايد و چون محكومين به تجربه مي دانستند كه حكم 
شاه استيناف پذير نيست، شب شنبه سه نفري وارد اتاق خواب او شده كارش را 
مي سازند و جواهرهاي سلطنتي را برداشته و فرار مي كنند.« عبد اهلل مستوفي 
مي نويسد: »ميرزا اسماعيل مستوفي كه در اين سفر همراه بوده است مي گويد: 
از زمان معمول بيرون آمدن ش��اه از اتاقش مدتي گذش��ت. پيش��خدمت ها و 
آبدار هم كه معموال طرف اس��تعام بودند ديده نشدند. بعضي رجال كه پشت 
اتاق رفتند س��ر و صدايي نشنيدند. باالخره بعضي جرات كردند و قدم در اتاق 
گذاشتند و از واقعه خبردار شدند و س��ران و سركردگان را از قول شاه احضار 

كردند. همين كه جمع شديم مطلب افشا شد. براي حفظ اردو مشورت كرديم. 
راي بر اين داده شد كه چيزهاي ذي قيمت بين اشخاص رشيدي از حضار كه 
بتوانند آن را حفظ كنند، تقسيم شود و چيزهاي سنگين وزن را جا بگذارند و 
هر كس به هر طريق كه بتواند خود را به تبريز برساند. از جمله چيزهاي قيمتي 
زر و س��يمي بود كه من تحويلدار آن بودم و چون ش��ب جمعه حساب خود را 
علي الرسم با شاه گذرانده بودم و باقي آن معلوم و موجود بود، اين باقي را بين 
حضار تقسيم كردم و رسيد آنها را پهلوي صورت حسابي كه به امضاي دو شب 

قبل از شاه داشتيم گذاشتيم و متفرق شديم.« 

میراثنامه

انگار همه يادشان رفت... 
۱۸ ماه مه۱۹۶۳ يعني نيم قرن قبل را »روز جهاني 
موزه« ناميدند، ايران هم بيش از ۲۰ ساِل قبل اين 
روز را در تقويم رس��مي كشور ثبت كرد ولي حاال 
با احتساب امسال، هفت س��ال از حذف اين اسم 
در تقويم رس��مي كشور مي گذرد. 4۹ سال پيش 
و بعد از تأس��يس موزه آرميتاژ در سن پترزبورگ 
)روس��يه( كميته جهان��ي موزه ها كه ۲۰ س��ال 
پيش از آن ايجاد ش��ده بود، ۱۸ ماه مه برابر با ۲۸ 
ارديبهش��ت ماه را روز جهاني م��وزه تعيين كرد 
و قرار ش��د از آن به بعد براي هر س��ال، مفهومي 
خ��اص را به عنوان ش��عاري بين المللي قرار دهد 
تا هم��ه موزه ها و نگارخانه ها در جهان براس��اس 
اين ش��عار، در آن س��ال فعاليت كنند. ايران نيز 
از ۲۲ س��ال پيش و با فعاليت دوباره كميته ملي 
ايكوم، روز جهاني موزه را در تقويم رس��مي سال 
۱۳77 ثبت كرد. ب��ا نامگذاري اين روز در تقويم، 
مسووالن دست كم در س��ال ها اخير، در گفتار به 
موضوع م��وزه و بعد از آن به م��دت يك هفته به 
حوزه ميراث فرهنگي مي پرداختند. دوستداران 
و حافظان ميراث فرهنگي ني��ز به همين بهانه از 
كمي ها و كاستي ها مي گفتند تا شايد راه عاجي 
پيدا شود. اما حاال بعد از گذشت چند سال از ثبت 
روز جهاني »موزه« و آغ��از هفته ميراث فرهنگي 
در تقويم رس��مي كش��ور، براي نخس��تين بار در 
س��ال ۹۱ بود كه خطوط مربوط به اين روز سفيد 
ماندند و »عنوان روز« از تقويم حذف شد و اكنون 
بعد از گذشت هفت سال، گويي اين فراموشي به 
يك عادت تبديل شده اس��ت. هر چند در همان 
سال و درست در ۲۸ ارديبهشت، با پيگيري هاي 
رسانه اي، برخي مسووالن ميراثي نسبت به اين كار 
اعتراض كردند و حتي قول هايي براي پيگيري كار 
تا برگشتن دوباره نام »روز جهاني موزه« به تقويم 
رسمي كشور را دادند، اما تاكنون به نظر نمي رسد 

اقدام مهمي در اين زمينه انجام ش��ده باشد و به 
نظر مي رسد همچنان نام اين روز در بخش ضمائم 
تقويم ها ثبت مي شود. س��ال ۹۰ بود كه مرحوم 
نوشيندخت نفيسي- پيشكسوت موزه دار- در روز 
جهاني موزه  گفته بود: »موزه ها هنوز نتوانسته اند 
مخاطبان را راضي نگه دارند و بيشتر اطاعات آنها 
به روز نيست.  در واقع، مستندات اشيا در موزه ها 
وجود ندارند؛ اما اين موارد از جزيي ترين مشكات 
م��وزه داري در ايران بودند، آن ه��م در زماني كه 
هنوز در تقويم، نام روز جهاني موزه  وجود داشت 
ولي حاال ب��ا انتقال اين نام به بخش ضمائم تقويم 
كه درج اين نام را براي تقويم ها اختياري مي كند، 
ش��ايد بايد در انتظار كمرنگ ش��دن پرداختن به 
اين گونه مفاهيم بود. در واقع، درج نام روز جهاني 
م��وزه در تقوي��م، فرصتي براي تش��ويق مردم و 
مسووالن براي توجه بهتر و بيشتر به اين حوزه بود 
تا كاستي ها برطرف شود.« به نظر مي رسد هنوز 

اين پيش بيني محل اعراب دارد، وقتي نامي از روز 
موزه و هفته ميراث فرهنگي در تقويم ها نيست و 
فقط برخي از نرم افزارهاي تقويمي اين روز را ثبت 
كرده اند و تقويم هاي مكتوب اين روز را فقط با ناِم 
»روز بزرگداشت حكيم عمر خيام« مي شناسند. 
حتي محمدرض��ا كارگر- مدير اداره كل موزه ها- 
نيز در پاس��خ به ايسنا كه در طول اين سال ها چه 
اقداماتي براي بارگرداندن نام »روز جهاني موزه« 
به تقويم انجام ش��ده، با تعج��ب مي گويد: »مگر 
 هنوز اين روز ثبت نمي شود؟ پيگيري مي كنم.«

همه اين فراموشي ها به يك طرف، از سوي ديگر 
در طول چند س��ال گذشته، مس��ووالن مختلف 
ميراث فرهنگ��ي درخواس��ت هاي مختلفي براي 
ثبت نام هايي مانند »حافظان ميراث فرهنگي« يا 
»ثبت آثار تاريخي« در كش��ور را مطرح كرده اند، 
درخواست هايي كه هنوز به هيچ كدام از آنها نيز 

جوابي داده نشده است.

ايستگاه

»خرگوش استيل« 
ركورد شكست

رابرت پتينسون بتمن مي شود

حراجي پنجشنبه عصر 
كريستيز نيويورك با ارايه 
پيشنهادهاي بسيار باال 
عملكردي بسيار متفاوت 
داش��ت و در نهايت يك 
ركورد قيمتي جديد براي 
اثري از جف كونز به جاي 
گذاشته شد. به گزارش 

آرت نت، حراجي كريس��تيز نيوي��ورك با فروش 
۵۳۸.۹ ميليون دالري يك ش��ب خوب را پشت 
سر گذاشت. اين در حالي بود كه فروش بين 4۲۲ 
تا ۶۰۵ ميليون دالري براي آن پيش بيني ش��ده 
بود و در عين حال ۲ اثر از فهرس��ت فروش بيرون 
كش��يده ش��دند. در اين حراجي در مجموع ۵۶ 
قطعه براي فروش ارايه ش��د كه ۵۱ مورد از آنها به 
فروش رفتند و ۹۱ درصد اشياي حراجي به دست 
خريداران رسيدند. گران ترين قطعه فروخته شده 
در اين حراجي يك خرگوش فلزي بود كه ركورد 
گران ترين اثر هن��ري از يك هنرمند زنده را به نام 
خ��ودش ثبت كرد. اين اثر س��اخته جف كونز كه 
سال ۱۹۸۶ ساخته شده به قيمت ۹۱.۱ ميليون 
دالر در حراجي كريس��تيز فروخته شد تا ركورد 
قبلي را كه متعلق به ديوي��د هاكني بود به تاريخ 
بس��پرد. يك دالل هنري به نام رابرت منوشين با 
پيش��نهاد خود چكش حراج را به نام خود كرد و 
اين خرگوش استيل را كه با الهام از بادكنك هاي 
كودكان س��اخته شده؛ تاريخي س��اخت. در اين 
حراجي در مجموع ۱۱۵ ميليون دالر از مجموعه 
خصوصي ناشري به نام اس. اي نيوهاوس به فروش 
رسيد كه خرگوش استيل نيز يكي از آنها بود. جف 
كونز نقاش و مجسمه ساز ۶4 ساله امريكايي است 
و گران قيمت ترين اثر وي پيش��تر با فروش ۵۸.4 

ميليون دالري ثبت شده بود. 

بازيگر بريتانيايي در فيلم 
»بتم��ن« و در نقش اين 
ابرقهرمان جلوي دوربين 
مي رود. به گزارش ورايتي، 
رابرت پتينسون قرار است 
به »بتم��ن« جديد بدل 
ش��ود. گفته ش��ده اين 
بازيگر در ح��ال مذاكره 

اس��ت تا در نقش بتم��ن در فيل��م ابرقهرماني به 
كارگرداني مت ري��وز نقش آفريني كند. اين فيلم 
قرار است ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱ راهي سينماها شود. در 
حالي كه گفته شده هنوز قراردادي در اين زمينه به 
امضا نرسيده، اما پتينسون اصلي ترين انتخاب براي 
ايفاي اين نقش است و انتظار مي رود به زودي اين 
نقش را بپذيرد. كمپاني برادران وارنر كه سازنده اين 
فيلم است اظهارنظري نكرده است. اين فيلم كه در 
مرحله پيش توليد است گفته شده همين تابستان 
جلوي دوربين مي رود. ريوز فيلمسازي است كه دو 
ادامه اخير بر فيلم »س��ياره ميمون ها« را ساخته و 
قرار است كارگرداني »بتمن« را نيز انجام دهد. بن 
افلك در سال ۲۰۱7 فيلم »بتمن« را ساخت كه هم 
كارگرداني و هم بازيگري آن را برعهده گرفته بود و 
پس از آن در »ليگ عدالت« نيز در اين نقش ظاهر 
شده بود. ريوز تهيه كننده »بتمن« هم خواهد بود. 
پتينسون كه بازيگر »گرگ و ميش« و دنباله هايش 
بود اكنون ۳۲ س��اله اس��ت و جوان ترين بازيگري 
خواهد بود كه در نقش بتمن روي پرده بزرگ ديده 
مي ش��ود. در سال ۲۰۱7، ريوز به دنياي سينمايي 
دي سي پيوس��ت و قرار اس��ت فيلمي جداگانه از 
شخصيت بتمن را كارگرداني كند. كمپاني برادران 
وارنر به ريوز اجازه داده تا فيلمنامه را نيز به دلخواه 
خودش گس��ترش داده و پيش ببرد. اين در حالي 
است كه بتمن در دو فيلم »بتمن در برابر سوپرمن« 

و »ليگ عدالت« نااميدكننده ظاهر شده بود.

AFC بازتاب قهرماني سرخ ها در سايت

برانكو: نتايج پرسپوليس شگفت انگيز است

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا به قهرماني 
پرسپوليس براي سومين بار متوالي در ليگ 
برتر ايران اشاره كرد. به گزارش AFC، تيم 
فوتبال پرسپوليس موفق ش��د براي سومين بار متوالي 
عنوان قهرماني ليگ برتر ايران را به دست بياورد. شاگردان 
برانكو ايوانكوويچ كه براي رسيدن به عنوان قهرماني به يك 
تساوي در هفته پاياني نياز داشتند، توانستند پارس جنوبي 
جم را با يك گل در بوشهر شكست دهند و عنوان قهرماني 
را به دست بياورند. درحالي كه اين ديدار حساس با تساوي 
دنبال مي شد، ماريو بوديمير توانست گل ۳ امتيازي براي 
تيمش به ثمر برس��اند تا پرسپوليس براي دوازدهمين 
 بار عن��وان قهرمان��ي را در ليگ ايران به دس��ت بياورد.

 به اين ترتيب پرسپوليس حضور خود را در مرحله گروهي 
ليگ قهرمانان آس��يا در فصل آين��ده قطعي كرد. البته 
پرسپوليس امسال در مرحله گروهي حذف زودهنگامي 
با اين رقابت ها داشت و بايد در آخرين ديدار خود كه ديدار 

تشريفاتي است به مصاف السد برود.

سرمربي پرسپوليس مي گويد: سال به سال انتظارات 
و توقعات از پرس��پوليس بيشتر مي ش��ود. برانكو 
ايوانكوويچ، سرمربي پرسپوليس بامداد جمعه در 
جم��ع خبرنگاران درباره س��ومين قهرماني پياپي 
پرس��پوليس در رقابت هاي ليگ برت��ر اظهار كرد: 
سومين قهرماني سخت ترين قهرماني است و اين 
تأييدي اس��ت بر كار مس��تمرمان و شيرين ترين 
قهرماني است. كم تيم هايي هستند كه سه بار پشت 
سر هم قهرمان مي شوند مثل پارسال كه از گرفتن 
بازيكن محروم بوديم. ما تيمي بوديم كه فشرده ترين 
برنامه ها را داش��تيم اما در مس��ابقات خيلي خوب 
عمل كرديم و قهرمان ليگ ش��ديم و دو سوپر جام 
را به دس��ت آورديم و قهرمان ليگ برتر شديم و در 
نيمه نهايي جام حذفي حض��ور داريم. او ادامه داد: 
خيلي به اين مس��اله افتخار مي كنم و از بازيكنانم 
خوشحال هستم كه اين نتيجه را رقم زدند. سومين 
قهرماني ما اهميت خاصي دارد چون ديگران انتظار 

دارن��د بازي به بازي ما خودمان را اثبات كنيم. االن 
تيم تراكتورس��ازي خودش را كام��ا تقويت كرده 
است. سپاهان و استقال هم تيم هاي قوي دارند و 
اين نتايج براي ما شگفت انگيز است. طبيعي است 
كه سال به س��ال انتظارات از ما باالتر مي رود و بايد 
با همي��ن انتظارات زندگي كنن��د و بايد بدانند در 
پرسپوليس هستند در غير اين صورت آنها بازيكنان 
پرسپوليس نيس��تند. بازيكنان پرسپوليس نشان 

دادند مي توانند و اين كيفيت را دارند. برانكو افزود: 
بازيكنان تحت فشار زيادي بودند و مي دانستيم در 
چه زمي��ن بازي خواهيم كرد ك��ه اين مانعي براي 
س��بك بازي ما بود و اين عصبيت و اس��ترس تاثير 
خودش را داشت؛ اما بازيكنان ما قهرمانانه جنگيدند 
و هيچ كس به م��ا كمك نك��رد و قهرماني را خود 
بازيكنان به دس��ت آوردند. نيم فصل دوم براي ما 
سخت تر بود چون هر پنج روز يك بار بازي داشتيم 
و تمرين خوب نداشتيم اما همه اينها را به بهترين 
نحو برطرف كرديم. س��رمربي پرسپوليس درباره 
فهرست فصل آينده تيمش گفت : درباره فهرست تا 
به حال صحبت نشده است چون تمام تمركز ما روي 
بازي ها بوده است اما تمام بازيكنان ما قرارداد دارند. 
ماهيني و انصاري برمي گردند و ربيع خواه سامتي 
خودش را به دست آورده و در كل به بازيكن احتياج 
نداريم اما بعضي بازيكنان پيشنهاد دارند و بايد ديد 

چه پيش مي آيد.

ورزشي

دعاىروزدوازدهمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّمزيّنيفیِهبالّسْتِروالعفاِفواْسُترنيفیِهِبلباِسالُقنوِعوالكفاِفواْحِملنيفیِه
ماأخاُفِبِعْصمِتكياِعْصمةالخاِئفین. علىالعْدِلواإلْنصاِفواِمّنيفیِهمنكلِّ

خدايازينتدهمرادرآنباپوش�شوپاكدامنيوبپوشانمدرآنجامه
قناعتوخودداريووادارمنمادرآنبرعدلوانصافوآسودهامداردر
آنازهرچیزكهميترسمبهنگاهداريخودتاينگهدارترسناكان.
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