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هر جا مقاومت كرديم به پيش 
رفتيم و هر جا تسليم شديم، 

ضربه خورديم

 ايران تمايلي به 
 درگيري با كشورها

 يا قدرت هاي بزرگ ندارد

رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع عظيم 
مردم در حرم امام خميني )رض(: 

 رييس جمهوري اسالمي ايران 
در گفت وگوي تلفني امير قطرتاكيد كرد

نيـاز اقتـصاد ايـران
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يك تحليلگر ارشد مس��ائل سياس��ت خارجي با بيان 
اينكه ترامپ بايد بداند ك��ه تمدن هاي بزرگ در تعامل 
با دولت ها فقط دربند مسائل مالي و اقتصادي نيستند، 
بلكه مولفه هايي مانند عزت، استقالل، حافظه و تجربه 
تاريخي، امنيت و ش��ان و سرنوشت نسل هاي آينده در 
محاسبات آنها جايگاه و اهميت بيش��تري دارد، گفت: 
شايد انتقال اين پيام به نظام سياسي امريكا مهم ترين 
كاري باشد كه نخس��ت وزير ژاپن مي تواند انجام دهد.  
رضا نصري روز گذش��ته در گفت وگو ب��ا خبرنگار ايرنا، 
در رابطه با سفر هفته آينده نخست وزير ژاپن به تهران 
و داليل ايفاي نقش ژاپ��ن به عنوان ميانجي ميان ايران 
و امريكا گفت: دو س��اِل پيش جان بولتون يك »نقشه 
راه« منتشر كرد كه در آن اس��تراتژي خروج از برجام و 

برخورد متعاقب با ايران را تبيين كرده بود.

ايرانـي مدنظـر بولتـون  ائتـاف ضـد    
عليه ايران تشكيل نشد

وي ادام��ه داد: در يك��ي از مراحل اين »نقش��ه راه« بنا 
بود دولت ترام��پ پس از خروج از برج��ام يك »ائتالف 
بين المللي جديد عدم اشاعه« تشكيل دهد كه به واسطه 
آن فش��ار به ايران را افزايش دهد و به صورت هماهنگ 
با س��اير دولت ها برنامه هاي خود را علي��ه تهران پيش 
ببرد. اين حقوقدان بين المللي با بيان اينكه اكنون يك 
س��ال پس از خروج از برج��ام، نه تنها اي��ن ائتالف ضد 
ايراني تشكيل نشده، بلكه شاهديم كه دولت ترامپ در 
پي تش��كيل »ائتالفي از دولت هاي واسط« است كه به 
نحوي ايران را پاي ميز مذاكره بكش��اند، اظهار داشت: 
ژاپن هم - با توجه به روابط خوبي كه با تهران دارد - به 

درخواست و مشورت امريكا وارد اين ميدان شده است.

 ژاپن در مسـائل خاورميانـه جانب اعتدال
را حفظ كرده است

نصري در تش��ريح مناسب تش��خيص دادن ژاپن براي 
ايفاي نق��ش ميانجيگري ميان اي��ران و امريكا تصريح 
كرد: ژاپن تصور مي كند اعتماد ايران - به ويژه مقامات 
ارشد كشور - به اروپا و دولت هاي غربي كاماًل سلب شده 
است. در واقع، تعلل اروپا در ايجاد س��ازوكارهاي موثر 
براي حفظ برجام، تمايل آن به »خشنودسازي« امريكا 
در پرونده هايي مانند پرونده موش��ك هاي بالس��تيك 
و تاثيرپذيري آن از منوي��ات البي هاي رياض و تل آويو، 
اروپا را از چش��م تهران انداخته اس��ت و جا را براي يك 
بازيگر تازه نفس و بي طرف تر باز كرده است. ژاپن تصور 
مي كند مي تواند نق��ش اين بازيگر جدي��د را ايفا كند. 
وي با بيان اينكه ژاپ��ن - با وجود نزديك��ي به امريكا - 

همواره در مس��ائل مربوط به آسياي غربي )خاورميانه( 
جانب اعتدال را حفظ كرده اس��ت، خاطرنش��ان كرد: 
در واقع، ژاپن نه مانن��د دولت هاي اروپايي نس��بت به 
آنچه واش��نگتن »فعاليت هاي بي ثبات كننده ايران در 
منطقه اي« مي خواند حساسيت يا مواضع تندي دارد و 
نه مانند برخي دولت هاي حاشيه خليج فارس خود در 

رقابت ژئوپليتيك در منطقه ذي نفع است.

 تنش زدايي ميـان ايـران و امريـكا و ثبات 
اقتصاد ژاپن 

اين كارش��ناس ارشد مس��ائل بين المللي با بيان اينكه 
ژاپن همواره نسبت به تندروي هاي واشنگتن در منطقه 
مالحظات جدي داشته است، ابراز داشت: ژاپن در مورد 
مسائلي مانند قضيه اسراييل و فلسطين هم در قياس با 
ساير نامزدهاي ميانجيگري با اعتدال بيشتري برخورد 
كرده است. در نتيجه، تصور مي رود »اعتدال« ژاپن در 
مسائل منطقه اي اعتماد ايران را بيش از سايرين جلب 
كند و در صحنه سياست داخلي ايران نيز نقش آفريني 
ژاپن - در مقايس��ه با س��اير ميانجيگران - با مقاومت و 
كارش��كني كمتري روبرو ش��ود. نصري ب��ا بيان اينكه 
مصلحت ژاپ��ن حفظ آرام��ش و ثبات منطقه اس��ت، 
عنوان كرد: طبق گ��زارش »ژاپن تايم��ز« بيش از ۸۰ 
درصد منابع انرژي ژاپن از تنگ��ه هرمز عبور مي كند و 
كوچك ترين اختالل در تامين اي��ن منابع هزينه هاي 
سنگيني براي اين كشور صنعتي در پي خواهد داشت. 
در نتيجه، انگي��زه ژاپن براي تنش زداي��ي ميان ايران و 
امريكا صرفًا يك انگيزه »سياسي« يا يك اقدام راهبردي 
براي ارتقاي جايگاه ژاپن در صحنه بين المللي نيست. 
تنش زدايي ميان ايران و امريكا تاثير جدي و ملموسي 
بر ثبات اقتصاد ژاپن دارد و اين امر باعث مي شود ژاپن در 

پي يك راه حل پايدار و منصفانه باشد.

 كارنامه سياسـت خارجي ترامپ سرشار از 
ناكامي است

وي درباره داليل درخواست دونالد ترامپ از آبه شينزو 
براي سفر به تهران و ايفاي نقش ميانجي گري هم يادآور 
شد: ترامپ در كارزار انتخاباتي اش، خود را به عنوان يك 
»معامله گر خبره« و كاركشته معرفي كرد و با اين وعده 
وارد ميدان شد كه »معامالت بد« گذشته را لغو خواهد 
كرد و آنها را با توافقات جديد ب��ه نفع امريكا جايگزين 
خواهد كرد، اما كارنامه سياست خارجي او، كارنامه اي 
سرشار از شكست و ناكامي اس��ت.اين كارشناس ارشد 
مس��ائل امريكا افزود: ترامپ نه با چين به توافق جديد 
رس��يد، نه با مكزيك به توافق جديد رسيد، نه با ونزوئال 

به توافق جديد رس��يد، نه با كره شمالي به توافق جديد 
رس��يد، نه با كانادا در مورد پيم��ان NAFTA به توافق 
جديد رسيد؛ و نه در پيمان هاي تجاري با اتحاديه اروپا 
و ژاپن و كره جنوبي به توافق جديد رسيد! بلكه توافقات 
گذش��ته را لغو كرد يا معلق نگه داش��ت و به جاي ارايه 
جايگزين، همچنان با دولت هاي ذي نفع در حال لفاظي 

و چانه زني است!

 انگيزه ترامپ بـراي حل اختـاف با ايران 
انتخاباتي است

نصري با تاكيد بر اينكه ترامپ در مورد توافق هس��ته اي با 
ايران هم دچار همين جنس استيصال ش��ده است، بيان 
كرد: برهم زدن برجام صرفًا ي��ك تاثير اقتصادي و تجاري 
براي امري��كا ندارد، بلكه ع��دم موفقي��ت او در يافتن يك 
جايگزين براي برجام مس��تعد بره��م زدن صلح و امنيت 
جهاني و فروپاشي نظام عدم اشاعه است. وي اضافه كرد: در 
بستر اين همه ناكامي، ترامپ خوب مي داند كه با نزديك 
ش��دن انتخابات مجبور است دس��ت كم يك برگ برنده 
تاريخي و قابل مالحظه رو كند و آن برگ برنده چيزي جز 
حل اختالف با ايران و ثبت اين موفقيت به نام خود نخواهد 
بود. تالش او براي ترغيب ايران به مذاكره از طريق واسطه و 

ميانجي هم در همين چارچوب قابل بررسي كرد.

 چهـار دليـل تعديل موضـع دولـت ترامپ 
نسبت به ايران

اين تحليلگر ارش��د مس��ائل سياس��ت خارجي درباره 
تغيير رويكرد ترامپ از فشار تهاجمي به مذاكره با ايران 
هم گفت: اگر از محاسبات انتخاباتي ترامپ و سياست 
داخلي امريكا بگذريم، معتق��دم تعديل موضع دولت او 

نسبت به ايران دست كم چهار عامل دارد: 
۱- موفقيت هاي منطق��ه اي ايران، اع��م از موفقيت هاي 
راهبردي و موفقيت هاي ديپلماتيك با دولت هاي همسايه.

۲- مهار نسبي تاثير تحريم ها نسبت به آنچه امريكا انتظار 
داش��ت. تصور دولت ترامپ اين بود كه پس از يك سال 
»فشار حداكثري« - به ويژه پس از آغاز تحريم هاي نفتي 
- ايران دچار هرج و مرج و فروپاشي اقتصادي و التماس 
خواهد ش��د. حال اينكه دولت روحاني - ب��ا وجود همه 
تبليغات منفي - موفق شده است از فروپاشي مورد انتظار 
واشنگتن جلوگيري كند و ترامپ را نسبت به كارآمدي 

و بازدهي سياست »فشار حداكثري« دچار ترديد كند.
۳- انزواي تدريجي »تيمB « كه دكتر ظريف در ايجاد 

آن نقش برجسته اي داشت. 
۴- برتري سياس��ي، حقوقي و اخالقي ايران در صحنه 

بين المللي.

 درخواسـت بـراي گفت وگـو بـا ايـران 
بازتاِب نااميدي ترامپ است

نصري در پاسخ به اين سوال كه آيا درخواست گفت وگو 
با ته��ران را مي توان عقب نش��يني ترام��پ از پيگيري 
سياس��ت فش��ار حداكثري قلمداد كرد؟ اظهار داشت: 
درخواست گفت وگو را مي توان بازتاِب نااميدي ترامپ از 
محصول دهي سياست فشار حداكثري تا زمان انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا دانس��ت. وي در پاسخ به اين 
سوال كه واشنگتن براي اينكه تهران را براي حضور در 
ميز مذاكره اقناع كند، بايد چ��ه اقداماتي كند؟ تصريح 
كرد: دولت اي��ران »تحريم« را »تروريس��م اقتصادي« 
خوانده اس��ت. اين نامگذاري بدون پيامد نيست. معني 
آن، اين است كه همان مالحظاتي را كه دولت ها نسبت 
به »مذاكره با تروريسم« دارند در مورد مذاكره با دولت 
ترامپ هم صادق است. يعني دولت ترامپ بايد بفهمد 
كه دولت ايران با افرادي كه عامدانه در پي آس��يب زدن 
به شهروندانش هس��تند، بر س��ر ميز مذاكره نخواهد 
نشس��ت و مطابق همين فهم رويكرد و سياست خود را 

تنظيم كند. 
اين حقوقدان بين المللي در تش��ريح اقدام��ات الزم از 
سوي امريكا خاطرنشان كرد: الزم است ترامپ سياست 
»فش��ار حداكثري« و »تروريس��م اقتص��ادي« را كنار 
بگذارد؛ دولت خود را از عناصر تندرو و كارش��كن مانند 
جان بولتون تصفيه كند؛ تضمين دهد كه مذاكره براي 
»شكست« طراحي نشده و مستعد نتيجه بخشي است؛ 
نش��ان دهد توافق با ايران ملعبه بازي هاي جناحي در 
واشنگتن نخواهد شد و دولت او و دولت هاي بعدي نيز به 
آن پايبند خواهند ماند؛ انتظارات واهي و غيرواقع بينانه 
- مانند توقع لغو فعاليت هاي دفاعي و موشكي - را كنار 
بگذارد و لحن و ادبيات خود را نس��بت ب��ه ايران تغيير 

دهد.

   مهم تريـن پيامـي كـه نخسـت وزير ژاپـن 
مي تواند به ترامپ انتقال دهد، چيست؟

نصري ب��ا بيان اينك��ه رييس جمه��وري امري��كا بايد 
بداند ك��ه تمدن ه��اي ب��زرگ - برخالف بس��ياري از 
»بيزنس من«هايي كه او تا به حال با آنها سروكار داشته - 
در تعامل با دولت ها فقط دربند مسائل مالي و اقتصادي 
نيستند، ابراز داشت: مولفه هايي مانند عزت، استقالل، 
حافظه و تجربه تاريخي، امنيت و ش��ان و سرنوش��ت 
نس��ل هاي آينده در محاس��بات آنها جايگاه و اهميت 
بيش��تري دارد. ش��ايد انتقال اين پيام به نظام سياسي 
امري��كا مهم ترين كاري باش��د كه نخس��ت وزير ژاپن 

مي تواند انجام دهد. 

تنش زدايي ايران و امريكا تاثير ملموسي بر اقتصاد ژاپن دارد
گزارش

 صفحه3  

پاورقي

مردم، قدرت و منافع 
نويسنده: جوزف   استيگليتز |

ترجمه: منصور بيطرف |
ي��ا   ۱۳۸۰ س��ال  در 
ج��وزف   ،۲۰۰۱
استيگليتز، اقتصاددان 
امريكايي،  نهادگ��راي 
برن��ده جاي��زه نوب��ل 
ش��د. او در واق��ع اولين 
نهادگراي��ي ب��ود ك��ه 
اي��ن جاي��زه را مي برد. 
اين اقتص��اددان منتقد سياس��ت هاي اقتصادي 
س��رمايه داري و بازار آزاد محض است كه طي اين 
س��ال ها هم��واره از نابرابري هايي ك��ه در جامعه 
سرمايه داري به ويژه امريكا وجود دارد انتقاد كرده 
است. او در آخرين كتابش كه مردم،  قدرت و منافع 
نام دارد و از امروز به عنوان پاورقي در روزنامه تعادل 
منتشر مي ش��ود با انتقاد از كارگزاران فعلي كاخ 
سفيد ياد آوري كرده كه بدون اصالحات سياسي، 

اصالحات اقتصادي امكان پذير نيست.

 صفحه4  

بانك و بيمه

نظارت بر اعمال قانون مقابله 
با پول شويي تشديد مي شود

با الحاق يك تبصره به م��اده )۶( قان��ون مبارزه با 
پول شويي، عالوه بر تداوم و افزايش نقش نظارتي 
بانك مركزي، ۱۴ نهاد نظارتي و دس��تگاه اجرايي 
ديگر ني��ز بر عملكرد اش��خاص در اج��راي قانون 
مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريسم نظارت 
خواهند داشت و هر يك از اين نهادها و دستگاه هاي 
اجرايي و افراد مرتبط با آنها، به واسطه اطالعاتي كه 
از قراردادها و رواب��ط مالي و روش هاي تامين مالي 

دارند، مي توانند به دليل اطالعات و ...

ايران

 آبه شينزو چهارشنبه  
به تهران مي آيد

دول��ت ژاپ��ن روز پنج ش��نبه در بياني��ه اي اعالم 
كرد نخس��ت وزير اين كش��ور هفته آين��ده براي 
ميانجي گري ميان ايران و امريكا طي س��فري سه 
روزه وارد تهران خواهد ش��د. ب��ه گزارش ميزان؛ 
دولت ژاپن در بيانيه اي رس��مي اعالم كرد نخست 
وزير اي��ن كش��ور ۱۲ ژوئ��ن )۲۲ خ��رداد( براي 
 گفت وگو با مقام��ات ايراني وارد تهران مي ش��ود.
به گزارش فايننشال تايمز، س��فر »آبه شينزو« به 
تهران كه نخستين س��فر يك مقام ارشد ژاپن در 
چهار دهه گذشته است، س��ه روز به طول خواهد 
انجاميد. اين موضوع روز پنج شنبه در جلسه اي با 
حضور اعضاي كميته رهب��ري قانون گذاري ژاپن 
مطرح شد. فايننشال تايمز به نقل از رسانه ژاپني 
»كيودو« نوش��ت ابه ابراز اميدواري كرده است در 
اين سفر بتواند ايران و امريكا را براي كاهش تنش ها 
به گفت وگو تشويق كرده يا دست كم كانالي براي 
ارتباط باز كند. براس��اس اين گ��زارش، مقام هاي 

ژاپني در تالش هستند بتوانند ديدار هايي ميان...
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 وزير آموزش و پرورش به دليل
 شركت در انتخابات مجلس، استعفا كرد

طرح دريافت ماليات از خريداران كالن سكه چه تاثيري بر بازار دارد؟

معماي استعفا

اخذماليات ازخريداران بزرگ سكه

خبر

بررسي قانون بودجه نش��ان مي دهد، در سال 
۹۸ حدود ۲۱ هزار ميليارد تومان براي افزايش 
حقوق كارمندان و ۱۴هزار ميليارد براي حقوق 

بازنشستگان اعتبار لحاظ شده است.
به گزارش تسنيم، براساس قانون بودجه سال 
۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت كاركنان از 7۳.7 
هزار ميلي��ارد تومان در س��ال ۱۳۹7 به ۹5.۲ 
هزار ميليارد توم��ان در س��ال ۱۳۹۸ افزايش 
يافته است؛ يعني ۲۱.5 هزار 5 ميليارد تومان 
اعتبار براي افزايش حقوق كارمندان دولت در 

سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
در همين حال سازمان برنامه و بودجه كشور در 
گزارش ارقام كالن و ويژگي هاي اليحه بودجه 
سال ۱۳۹۸ كل كش��ور جدول ۴ تحت عنوان 
س��قف اول منابع و مصارف اليحه بودجه سال 
۱۳۹۸ كل كشور بيان داش��ته است كه اعتبار 
مربوط به حق��وق كاركنان رس��مي، پيماني و 
قراردادي از رقم ۹۳.۲ ه��زار ميليارد تومان در 
سال ۱۳۹7 به رقم ۱۱5 ميليارد تومان افزايش 
يافته اس��ت؛ يعني اعتباري معادل ۲۲.۶ هزار 
ميليارد تومان براي افزايش حقوق كاركنان در 

سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
 براس��اس قانون بودج��ه س��ال ۱۳۹۸ اعتبار 
مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق كشوري 
و لشكري به ترتيب از ۲۲هزار ميليارد تومان و 
۹.۴ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹7 به ۳۱.۸ 
هزار ميليارد تومان و ۱۴۱۰۰ ميليارد تومان در 
سال ۱۳۹۸ افزايش يافته است؛ يعني اعتباري 
معادل ۱۴۴۰۰ ميليارد تومان ب��راي افزايش 
حقوق بازنشس��تگان اين دو صندوق به عنوان 
صندوق هاي اصلي در س��ال ۱۳۹۸ اختصاص 

يافته است.
در همين حال س��ازمان برنامه و بودجه كشور 
در گ��زارش ارق��ام كالن و ويژگي هاي اليحه 
بودجه س��ال ۱۳۹۸ كل كشور جدول ۴ تحت 
عنوان سقف اول منابع و مصارف اليحه بودجه 
س��ال ۱۳۹۸ كل كشور بيان داش��ته است كه 
اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان كشوري 
و لش��كري از 5۱.۳ ه��زار ميلي��ارد تومان در 
س��ال ۱۳۹7 به رقم ۶7۶۰۰ ميلي��ارد تومان 
افزاي��ش يافته اس��ت. يعني اعتب��اري معادل 
۱۶۲۰۰ ميليارد تومان ب��راي افزايش حقوق 
بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده 

است.
به اين ترتيب در س��ال ۹۸ ح��دود ۲۱.5 هزار 
ميليارد تومان ب��راي افزايش حقوق كارمندان 
و ۱۴هزار ميليارد براي حقوق بازنشس��تگان و 
مجموعا ۳۶ هزار ميلي��ارد تومان اعتبار لحاظ 

شده است. 

جزييات افزايش حقوق 
كارمندان و بازنشستگان

آمار

از مجموع بيش از دو ميليون و ۲۰۰ هزار كارمندي 
كه در دستگاه هاي اجرايي ايران فعاليت مي كنند، 
حدود 7۹۰ هزار نفر كمتر از ليسانس و ۱5۰ هزار 
نفر زير ديپلم هس��تند. به گزارش ايسنا، افزايش 
س��طح تحصيلي كاركن��ان از جمل��ه برنامه هاي 
اصالح نظ��ام اداري در حوزه س��رمايه انس��اني به 
ش��مار مي رود و البته مسووالن س��ازمان اداري و 
استخدامي معتقدند كه در چند سال اخير اتفاقات 
مثبتي در اين بخش ثبت شده و سطح تحصيالت 
كارمندان رش��د خوبي داشته اس��ت؛ بطوري كه 
اكنون سطح تحصيلي كاركنان عمدتًا در ليسانس 
و باالتر قرار داش��ته و كمتر كارمنداني هستند كه 
داراي مدرك ديپلم يا زير ديپلم باشند. اين در حالي 
است كه بررس��ي آخرين آمار و اطالعات كاركنان 
دستگاه هاي اجرايي مشمول و غير مشمول قانون 
مديريت خدمات كش��وري و همچنين نهادهاي 
انقالبي بر اس��اس مدرك تحصيلي آنها در س��ال 
۱۳۹7 نش��ان مي دهد ك��ه از مجموع ح��دود دو 
ميليون و ۲7۶ ه��زار و ۹۲۸ كارمند نزديك به 5۰ 
درصد آنها يعني نزديك به يك ميليون و ۱۰۶ هزار 
نفر داراي مدرك ليسانس هستند. البته اين آمار، 
نيروهاي نظامي و انتظامي، وزارت اطالعات، دفاع 
و پشتيباني و نيروهاي مسلح و شركت هاي وابسته 
را به دليل محرمانه بودن در برنمي گيرد. همچنين 
حدود ۱5۰ ه��زار و 5۴۳ نفر كمتر از ديپلم و ۳۸۱ 
هزار نفر داراي مدرك ديپل��م و ۲۶۰ هزار نفر فوق 
ديپلم هستند. بر اين اس��اس حدود 7۹۰ هزار نفر 
از كارمندان زير مدرك ليسانس هستند. بررسي 
س��اير اطالعات از اين حكايت دارد كه ۲۹۸ هزار 
نفر داراي مدرك فوق ليس��انس و حدود ۸۱ هزار 
و ۶5۰ نف��ر م��درك دكت��ري دارند. ام��ا در بين 
دستگاه هاي اجرايي بيش��ترين كارمندان مربوط 
به وزارت آم��وزش و پرورش با ح��دود ۹55 هزار و 
۲۹۱ نفر هستند كه در بين آنها 5۴۶ هزار و ۸۴۸ 
نفر داراي مدرك ليسانس بوده و تعداد افرادي كه 
مدرك دكتري داشته و در وزارت آموزش و پرورش 
فعاليت مي كنند به حدود ۲۴۱7 نفر مي رسد. در 
نهاد رياس��ت جمهوري كه حدود ۲7 هزار و ۳۳۰ 
نفر فعاليت مي كنند نزديك ب��ه ۲۰۰۰ نفر كمتر 
از ديپلم و ۴۸7 نفر مدرك دكتري دارند. در س��اير 
وزارتخانه ها مي توان به وضعيت وزارت دادگستري 
اشاره كرد كه از حدود ۲۳۱7 كارمند ۹۸ نفر كمتر 
از ديپلم و ش��ش نفر داراي مدرك دكتري بوده و 
عمده آنها داراي مدرك ليسانس هستند. از حدود 
۴5 هزار نف��ر مش��غول در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هم حدود ۱۱ ه��زار و 7۳۰ نفر زير ديپلم 
هس��تند. همچنين در وزارت اقتصاد نيز از حدود 
۱۱7 هزار كارمند تا ۳۶۰۰ نفر كمتر از ديپلم و ۳۸7 

نفر مدرك دكتري دارند. 

مدرك 30 درصد كارمندان 
دولت زير ليسانس است

جهان

 زرادخانه اقتصادي
 اهرم قدرت جديد امريكا

15 12

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

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



نگاه

 بازخواني اصول سياسي
در انديشه امام )ره( 

اصول سياست خارجي كه امام خميني)ره( طراحي 
نموده به منزله يكي از منابع رسمي تصميم گيري 
در سياست ترسيم مي شود. از آنجايي كه اين مباني 
و اص��ول از جايگاه خاصي برخوردارند نياز اس��ت تا 
در س��ي امين سالگرد ارتحال ايش��ان يك بار ديگر 

بازخواني شود.

  اصل صدور انقالب
ظهور ص��دور انقالب ب��ه عنوان اصل��ي بنيادي در 
سياست خارجي، همچون خود انقالب ايران، بازتاب 
پويايي سياسي داخلي ايران است. امام خميني)ره( 
موضوعاتي چون معرفي صحيح اسالم از طريق تبليغ، 
دعوت به اسالم، صدور ارزش هاي انساني، آشناسازي 
مستضعفان با حكومت عدل اسالمي و عمل مطابق 
اسالم را از عوامل و شيوه هاي صدور انقالب دانستند.

امام )ره( در اين باره اعتقاد دارد كه: »با صدور انقالبمان 
كه در حقيقت صدور اس��الم راستين و بيان احكام 
محمدي )ص( اس��ت، به س��يطره و س��لطه و ظلم 

جهانخواران خاتمه مي دهيم«
درچارچوب اين ايدئولوژي، جمهوري اسالمي 
ايران، سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان 
خود مي داند و استقالل و آزادي و حكومت حق 
و عدل را حق همه مردم جهان مي شناس��د، در 
نتيجه اين اصل را بر ارتباط كشورها قرار مي دهد 

نه دخالت در امور داخلي ملت ها.

  اصل نفي سلطه پذيري
از جمله مسائلي كه در جوامع مختلف داراي اهميت 
است، و بعضي مردم خود را براي حفظ آن فدا مي كنند 
و نظام اس��المي هم بدان اهميت زيادي داده، نفي 
سلطه بيگانه در زمينه هاي مختلف از جمله در زمينه، 
سياسي، فرهنگي واقتصادي است. آموزه هاي قرآن 
كريم و پيامبر اكرم )ص( هرگونه اقدامي را كه منجر 
به سلطه بيگانه شود مردود دانسته، جامعه اسالمي و 

مسلمانان را از آن پرهيز داده اند.
ايرن��ا با بيان اين مطلب افزود: بر اس��اس اين قاعده، 
خداوند متعال در قوانين و شريعت اسالم، به هيچ روي، 
راه نفوذ و تسلط كفار بر مسلمانان را باز نگذاشته است. 
پس از لحاظ كافر در هيچ زمينه اي نمي تواند مسلط بر 
مسلمانان باشد. به عبارت ديگر، هرگونه رابطه و عملي 
كه منجر به برتري كافر بر مسلمانان باشد انجام آن بر 
مسلمانان حرام است.بنابراين، نظام جمهوري اسالمي 
ايران بر پايه محور حفظ عزت و سيادت مسلمانان و 
نفي سلطه بيگانگان است. از اين رو، سياست خارجي 
اسالم همانند سياس��ت داخلي اش، بر پايه اصولي 
استوار است كه اجراي صحيح آنها، آثار ارزشمندي در 
پي خواهد داشت كه بدون رعايت آنها، ارتباط با ملل 

و دولت هاي جهان قوام نمي يابد.

  دفاع از كيان اسالم و مسلمانان
با توجه به اينكه نقش هر مسلمان در تعيين سرنوشت 
جامعه اش و بازتابي كه اعمال ديگران در سرنوشت 
او دارد و تعهدي كه بايد در پذيرش مسووليت هاي 
اجتماعي داشته باشد، ايجاب مي كند كه وي ناظر و 
مراقب همه اموري باشد كه در اطراف او و جامعه اش 
اتفاق مي افتد و نسبت به اين امور هيچ وقت بي توجه 
نباشد.همچنين توجه به اين آموزه هاي قرآن كريم كه 
هميشه بر ضرورت ظلم زدايي و ظلم ستيزي از جامعه 
بشري تاكيد داشته و براي ظلم هيچ گونه جايي در 
نظام آفرينش قائل نشده، اين وظيفه )ظلم زدايي( را 
مسووليت اجتناب ناپذير انسان دانسته و پذيرش ظلم 

و تن به ظلم دادن را محكوم كرده است.
ايشان برنامه سياست خارجي ايران را برنامه اسالم 
ذكر مي كنند و مي فرمايند: »ما براي دفاع از اس��الم 
و ممالك اسالمي و استقالل ممالك اسالمي در هر 
حال مهيا هستيم. برنامه ما برنامه اسالم است، وحدت 

كلمه مسلمين است، اتحاد ممالك اسالمي است.«

  اصل احترام متقابل
جامعه بين المللي متشكل از دولت هايي است كه با هم 
برابرند. تساوي دولت ها ناشي از حاكميت آنها است، 
اساس و ش��الوده روابط بين دولت ها و نظم جهاني 
بر اساس حفظ حاكميت كشورها نهاده شده است. 
مادامي كه كش��ورها از حقوق خود تجاوز نكرده اند 
احترام آنها را بايد رعايت كرد در غير اين صورت بايد 
برخورد متقابل كرد. ايشان در اين باره مي فرمايد: »ما 
با هيچ ملتي بدنيستيم. اس��الم آمده بود براي تمام 
ملل، براي ناس، … ما اعالم مي كنيم كه نظر تجاوز به 
هيچيك از كشورهاي اسالمي و غير اسالمي نداريم«.

  اصل نه شرقي نه غربي 
از همان اولين روزهاي انق��الب، رهبركبير انقالب 
و مردم انقالبي چهارچوب سياس��ت خارجي نظام 
جمهوري اسالمي را در شعار »نه شرقي - نه غربي - 

جمهوري اسالمي« اعالم كردند.
بر اين اس��اس جمهوري اسالمي ايران نه وابسته به 
بلوك غرب و نه وابس��تگي به بلوك شرق سابق بود، 
بلكه يك سياست خارجي مستقل براساس ارزش ها و 

موازين اسالمي انتخاب كرد.
مفاد اي��ن اصل از دي��دگاه حضرت ام��ام )ره( نفي 
سلطه پذيري است نه نفي رابطه و مناسبات با كشورها 
و در اين اصل ايجاد رابطه و مناسبات في نفسه مطرود 
نيست.اين اصل، محور روابط خارجي و مالك برقراري 
وتوسعه مناسبات با ساير كشورها را نيز تعيين مي كند، 
يعني درايجاد ارتباط و در توسعه و گسترش روابط 

همواره اين اصل بايد مدنظر قرار گيرد.
اهداف سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در 
كنار اصول انقالبي نيز از اهميت خاصي برخوردارند و 
روابط حسنه مدارا و مسالمت آميز، استقالل، كمك 
به نهضت هاي آزادي بخش و وحدت امت اس��المي 
از جمله اين اهداف هستند كه در ديدگاه بنيانگذار 
جمهوري اسالمي ايران نمود بيشتري دارند و تكيه بر 
اين اصول و اهداف جايگاه سياست خارجي ايران را 

در سيستم بين الملل بهتر حفظ مي كند.
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رهبر معظم انقالب اسالمي در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر: رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار مسووالن نظام، سفراي كشورهاي اسالمي و مردم: 

جوانان روزي را خواهند ديد كه كشور فلسطين 
به ملت آن بازگردد

 حكام بحرين و سعودي با خيانت به فلسطين
در باتالق گام نهاده اند

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس��المي صبح روز 
چهارش��نبه در ديدار جمعي از مسووالن نظام، سفراي كشورهاي 
اس��المي و قش��رهاي مختلف م��ردم، پي��ام عيد فط��ر را اتحاد و 
همبستگي كش��ورهاي اس��المي و بازگش��ت به مضمون »امت 
مس��لمان« خواندند و گفتند: عالج مش��كالت امروز دنياي اسالم 
بازگشت به خواس��ته قرآن كريم مبني بر »اش��داُء علي الكفار« و 
»رحماُء بينهم« است و روشنفكران و علماي اسالمي براي تحقق 

اين خواسته، وظيفه مضاعفي دارند.
رهب��ر انقالب اس��المي با تبري��ك عيد س��عيد فطر، با اش��اره به 
طراحي هاي دش��منان براي ايجاد صف آراي��ي و جنگ و درگيري 
ميان مسلمانان افزودند: كشورهاي اسالمي به جاي آنكه در مقابل 
يكديگر قرار گيرند، بايد در مقابل حضور جنايتكارانه دشمن غاصب 
در فلسطين صف آرايي كنند.حضرت آيت اهلل خامنه اي ضمن توصيه 
به برخي كشورهاي اسالمي كه به دنبال سازش با رژيم صهيونيستي 
و اختالف افكني هستند، براي توبه از مسير نادرستي كه در پيش 
گرفته اند، تأكيد كردند: چرا بايد در كشور اسالمي همچون ليبي، 
دو گروه در مقابل هم قرار گيرند و خون يكديگر را بريزند و چرا بايد 
يك كشور مدعي اسالم، مردم يمن و زيرساخت هاي اين كشور را 

بمباران و براساس خواست و نظر دشمنان، عمل كند.
ايشان مساله فلسطين را مساله اول دنياي اسالم خواندند و با انتقاد 
از برخي كش��ورهاي اس��المي كه در جهت اه��داف امريكا و رژيم 
صهيونيستي تالش مي كنند، افزودند: جمهوري اسالمي ايران از 
همان ابتدا بر دفاع از ملت فلس��طين تأكيد كرد و در مقابل دنياي 

استكبار ايستاد و به اين ايستادگي ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اس��المي با تأكي��د بر اينكه پي��روزي متعلق به ملت 
فلسطين خواهد بود، افزودند: ديدگاه جمهوري اسالمي بر خالف 

برخي رهبران قديمي عرب كه معتق��د بودند بايد يهودي ها را در 
دريا ريخت، اينگونه نيست بلكه ما معتقديم مبارزه همه جانبه ملت 
فلسطين در ابعاد نظامي، سياسي و فرهنگي بايد ادامه پيدا كند، تا 

زماني كه غاصبان، تسليم رأي اين ملت شوند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با يادآوري پيش��نهاد جمهوري اسالمي 
براي نظرخواهي از ساكنان مسلمان، مسيحي و يهودي فلسطين و 
همچنين از آوارگان فلسطيني درباره چارچوب نظام حكومتي اين 
كشور تأكيد كردند: مبارزه ملت فلسطين بايد تا آن روز ادامه پيدا 
كند و به لطف الهي در اين مبارزه مس��المت آميز و انساني و مورد 
قبول همه ُعرف هاي عاقل عالم، ملت فلسطين پيروز نهايي خواهد 
بود و جوانان آن روز را خواهند ديد كه كش��ور فلس��طين به مردم 

فلسطين بازخواهد گشت.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، آقاي روحاني ماه رمضان را 
ماه صبر و خودسازي و شكوفايي مقاومت سياسي و بين المللي ملت 
در مقابل دشمنان دانست و با تاكيد بر اينكه صبر راهبردي نظام و 
مردم پس از خروج امريكا از توافق هسته اي، موجب برهم خوردن 
محاسبات آنان شد، افزود: اكنون پس از يك  سال صبر راهبردي، 
اگر تعه��دات خود را قدم به قدم كاه��ش دهيم، هيچكس در دنيا 
نمي تواند ما را مالمت كند و ما بايد از امكانات توافق هس��ته اي در 

مقابل متخلفان، استفاده كنيم.
آقاي روحاني، راه اصلي در مقابل دشمنان را راه تبيين شده بوسيله 
رهبر انقالب اسالمي در مراسم سالگرد ارتحال امام بزرگوار، دانست 
و افزود: راه و مسير ما »ش��جاعانه، اميدوارانه، عاقالنه و مبتكرانه« 
خواهد بود و در اين مسير و با اين هدايت مي توانيم به اهداف بلند 
خ��ود از جمله اه��داف اقتصادي و اجتماعي در س��ال رونق توليد 

دست پيدا كنيم.

در خجس��ته عيد س��عيد فطر، عيد بندگي موحدان، مردم مومن ايران 
اسالمي به شكرانه يك ماه روزه داري و عبادت در پيشگاه خداوند متعال به 
نماز ايستادند و بهترين ها را از درگاه پروردگار كريم مسألت كردند. كانون 
اين جوشش پر شور و مومنانه، مصالي امام خميني )ره( تهران بود كه نماز 
عيد، با شكوهي وصف ناپذير به امامت رهبر معظم انقالب اسالمي اقامه شد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در خطبه اول نماز عيد، ضمن تبريك اين عيد 
بزرگ به امت اسالمي و ملت ايران، به ارواح پاك شهداي واقعه ۱۵ خرداد 
س��ال ۱۳۴۲ درود فرستادند و از خداوند خواستند ملت ايران را در راه پر 

افتخار شهيدان ثابت قدم بدارد.
رهبر انقالب اسالمي همچنين تشكر عميق قلبي خود را به ملت ايران به 
دليل حضور با شكوه در راهپيمايي عظيم روز قدس ابراز كردند و گفتند: 
حضور قوي و مستحكم مردم در اين حركت بزرگ، در سياست هاي جهاني 
و اراده هاي دشمنان ملت ايران بسيار تأثيرگذار است و محاسبات آنها را 

دچار اخالل مي كند.
ايشان ماه مبارك رمضان را »ماه رحمت و بركات الهي، ماه غبارزدايي از 
دل ها و ماه بروز ايمان« خواندند و با اشاره به جوانان و نوجواناني كه با وجود 
قرار داشتن در فصل امتحانات با روزه گرفتن در روزهاي گرم، امر الهي را 
اطاعت كردند، افزودند: اين صحنه ها نشان مي دهد ايمان و معنويت در 

نسلهاي جوان رو به رشد و افزايش است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي حضور پر طروات و با شكوه مردم در محافل قرائت 
و جزءخواني قرآن كريم، مجالس وعظ و شنيدن سخنراني هاي معرفت افزا 
و بصيرت آفرين، و اش��ك هاي جاري در سحرهاي ماه مبارك رمضان را 
نعمت هاي بزرگ الهي برشمردند و گفتند: اين ذخاير معنوي كه برخاسته 

از دل هاي پاك جوانان و نوجوانان است به آينده كشور بركت مي دهد.
رهبر انقالب اسالمي، اجتماعات عظيم مردم در شب هاي قدر را يكي ديگر 
از جلوه هاي مهم و عبرت انگيز عبوديت دانستند و خاطرنشان كردند: در 

شب هاي قدر، افراد و قشرهاي مختلف اجتماعي با لباس ها و شيوه ها و 
رفتارهاي گوناگون، همگي در زير يك سقف جمع و با توسل به درگاه الهي 
اشك هايشان جاري مي شود كه بايد اين فرصت هاي بزرگ را قدر دانست.

حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در خطبه دوم نماز عيد، با اش��اره به برخي 
عادات اس��المي مبارك از جمله همياري هاي مردمي كه در كشور رو به 
توسعه اس��ت و در ماه مبارك رمضان نيز چشمگير بود، گفتند: گرايش 
روزاف��زون مردمي براي كمك به برپايي س��فره هاي س��اده افطاري در 
مساجد، حسينيه ها و اماكن عمومي، و همچنين كمك رمضاني مردم به 

سيل زدگان از جمله اين اقدامات نيك و مردمي است.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه آحاد مردم و همچنين مسووالن، 
موضوع س��يل زدگان را فراموش نكنند، افزودند: يكي از كارهاي الزم و 
فوري، مسائل سيل زدگان است كه مسووالن بايد با جديت مشكالت آنان 
را پيگيري و حل كنند، به خصوص در مناطقي همچون خوزستان كه با 

گرماي طاقت فرسا مواجه هستند.
ايشان در ادامه با اشاره به موضوع فلسطين و نقشه خائنانه امريكا با عنوان 
»معامله قرن«، آن را از مس��ائل درجه يك دنياي اس��الم برش��مردند و 
خاطرنشان كردند: خيانت برخي كشورهاي اسالمي همچون بحرين و 

عربستان زمينه ساز چنين نقشه خباثت آميزي شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به ميزباني بحرين براي اجالس اقتصادي، 
طرح موسوم به معامله قرن افزودند: اين اجالس متعلق به امريكايي ها است 
اما حكام بحرين با ضعف و ناتواني و روحيه ضد مردمي و ضد اسالمي خود 
ميزبان و زمينه ساز اين اجالس شده اند و حكام بحرين و سعودي بايد بدانند 

در چه باتالقي گام نهاده اند.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه طرح موسوم به معامله قرن هيچگاه به 
سرانجام نخواهد رسيد، از كشورهاي عربي و همچنين گروه هاي فلسطيني 

كه مخالفت خود را با اين طرح اعالم كرده اند، تشكر كردند.

رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع عظيم مردم در حرم امام خميني )رض(: 

هر جا مقاومت كرديم به پيش رفتيم و هر جا تسليم شديم، ضربه خورديم
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي عصر 
روز سه شنبه در اجتماع عظيم و پرشور قشرهاي مختلف 
مل��ت در حرم مطهر امام خميني )رض(، راز و ِس��ّر تداوم 
جاودانه جاذبه بي نظير امام راحل را، مختصات شخصيتي 
و موهبت هاي خدادادي ايشان خواندند و با تشريح ابعاد و 
اجزاي »راه و منطق مقاومت و ايستادگي« به عنوان درس 
بزرگ امام براي ملت و مسووالن تأكيد كردند: اين فكر و راه 
پرجاذبه هر روز بيش از پيش ملت ها را به خود جلب مي كند 
و ملت ايران و مس��ووالن نظام نيز اين راه روشن الهي را تا 
رسيدن به نقطه بازدارندگي در همه ابعاد اقتصادي، سياسي، 

نظامي، اجتماعي و فرهنگي ادامه خواهند داد.
رهبر انقالب اس��المي در تشريح مصداق ها و اسرار جاذبه 
حيرت انگيز امام گفتند: در تمام س��ه ده��ه اي كه از فراق 
امام محبوب، بدرقه تاريخي و وداع با شكوه ملت با آن عزيز 
جاودانه مي گذرد، تالش هاي زيادي در خارج و داخل براي 
كمرنگ شدن ياد و نام و راه امام و ناديده گرفته شدن اصول 
كالن مديريتي ايشان صورت گرفته و مي گيرد، اما واقعيت 
اين است كه جاذبه امام بزگوار نه فقط كاهش نيافته بلكه 

امتداد بيشتري پيدا كرده است.
ايشان اجتماع با ش��كوه مردم در سي امين سالگرد عروج 
ملكوتي روح خدا و نيز راهپيمايي افتخارآميز ملت ايران در 
روز جهاني قدس را نشانه هايي آشكار از استمرار جاذبه امام 
راحل خواندند و افزودند: روز قدس در بيش از ۱۰۰ كشور 
جهان نيز مراسم خاص يا راهپيمايي برگزار شد و نشان داد 
۴۰ سال بعد از اقدام امام در تعيين اين روز جهاني، جاذبه و 
نفوذ ايشان به گونه اي است كه ملت ها را همچنان به حركت 
وا مي دارد.حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تالشهاي 
خباثت آميز امريكايي ها و دنباله روهاي آنها از جمله برخي 
س��ران خائن عرب براي به فراموشي سپرده شدن مساله 
فلسطين افزودند: در چنين وضعي توده هاي مردم در بيش 
از ۱۰۰ كش��ور جهان در پرتو نفوذ جاودانه امام به دفاع از 
قدس شريف و مظلومان فلسطيني مي پردازند و اين واقعيت 
بار ديگر اثبات مي شود كه هيچ مساله اي در جهان با جاذبه 
شورآفرين خميني كبير قابل مقايسه نيست.ايشان با تشكر 
عميق قلبي از ملت ايران به علت حضور آبرومند و پر شكوه در 
روز جهاني قدس امسال در سراسر كشور افزودند: ملت نشان 
داد كه حقيقتاً در عمل به توصيه هاي امام كوتاهي نكرده و 
نمي كند.رهبر انقالب اسالمي در تبيين ِسّر جاذبه بي نظير 
امام راحل عظيم الشأن، مختصات شخصيتي و موهبتهاي 
الهي امام را عامل اصلي خواندن��د و افزودند: در تاريخ، اين 

خصوصيات، در اين حد، در كمتر كسي جمع شده است.
حض��رت آيت اهلل خامنه اي، »ش��جاعت، حكمت، تدبير، 
پارسايي و پرهيزگاري، دلباخته خدا بودن، ظلم ستيزي، 
حمايت و دفاع از مظلوم، عدالتخواهي، رفتار و گفتار صادقانه 
با مردم و مجاهدت دائم در راه خدا« را از جمله ويژگي هاي 
بارز امام برشمردند و افزودند: اين خصوصيات، تجسم عمل 
صالح است و در هر كس مجتمع شود، خداوند همان گونه 
كه در قرآن فرموده مهر و محبت او را در دل ها قرار مي دهد.

ايش��ان در همين زمينه افزودند: بنابراين محبت مردم به 
آن عزيز به عرش سفر كرده، »تحميلي، تبليغي و تلقيني« 

نيست، بلكه كار خدا و محبتي الهي است.
رهبر انقالب اس��المي با تمركز سخنانش��ان ب��ر يكي از 
خصوصيات اصلي امام خميني يعني »مقاومت و ايستادگي 
در برابر موانع و مشكالت« افزودند: همين خصوصيات است 
كه امام را در زمان حيات ايشان و نيز در طول تاريخ در هيات 

يك »مكتب، انديشه، راه و تفكر« مطرح كرده است.
ايشان مبارزه خس��تگي ناپذير و اميدوارانه امام در دوران 
طاغوت و نيز تداوم اين مبارزه و ايستادگي در مقابل همه 
موانع و دشمني ها در بعد از پيروزي انقالب را يادآور شدند و 
با استناد به آيات قرآن كريم افزودند: امام حقيقتاً بسياري از 

آيات قرآن را با اين ايستادگي و مقاومت معنا كرد.
رهبر انقالب با اشاره به بي اثر بودن تهديد و تطميع و فريب 
دشمنان در امام راحل گفتند: دشمن تالش فراوان مي كرد 
با روش هاي مختلف دستگاه محاسباتي امام را دچار اختالل 
و او را از راه مقاوم��ت منصرف كند ولي آن بزرگوار با اتكا بر 
بينات دين مبين اسالم ذره اي تأثير نمي پذيرفت.حضرت 

آيت اهلل خامنه اي در تشريح معناي مقاومت خاطرنشان 
كردند: مقاومت يعني انتخاب راه صحيح، آغاز حركت در 
اي��ن راه، مبارزه با موانع و مش��كالت و ادامه راه حق بدون 
انصراف يا توقف.ايشان افزودند: البته در هر مسيري موانعي 
وجود دارد اما كسي كه راه ايستادگي را انتخاب كرده، يا بر 
اين موانع غلبه مي كند يا با شيوه عاقالنه آنها را دور مي زند و 
به راه خود ادامه مي دهد.ايشان راه امام خميني را حاكميت 
دين خدا بر جامعه مسلمين و زندگي عموم مردم خواندند و 
افزودند: آن مرد عظيم الشأن پس از تشكيل نظام جمهوري 
اس��المي اعالم كرد در اين راه، نه به كسي ظلم مي كنيم و 
نه زير بار ظلم خواهيم رفت كه اين حرف يعني »مقاومت 
در مقابل ظالم و حمايت از مظلوم« برگرفته از متن دين و 
قرآن است و خردمندان عالم و هر عقل سليم نيز آن را تأييد 
مي كنند.رهبر انقالب برآشفته شدن دولت هاي مستكبر 
و استعمارگر از اين شعار راهبردي امام را بديهي و طبيعي 
دانس��تند و افزودند: براي ظالمان، متجاوزان و باجگيران 
عالم، ظهور يك »نظام حكومتي حامي مظلوم و مقاوم در 
برابر ظلم«، بسيار گران بود به همين علت از همان روز اول، 
دشمني و خباثت و ناجوانمردي را شروع كردند كه تاكنون 
نيز ادامه دارد.حضرت آيت اهلل خامنه اي، »پايه گذاري فكر 
مقاومت«، »حركت مقتدرانه و هوشمندانه در اين راه« و »گم 
نكردن هدف« را درس و يادگار بزرگ امام خميني )ره( براي 
ملت و مسووالن خواندند و خاطرنشان كردند: اين راه عزت 
آفرين به تدريج از مرزهاي ايران نيز فراتر رفت و گسترده شد.

ايش��ان علت اقبال ملت ها به راه ام��ام خميني )ره( يعني 
مقاومت را جاذبه ذاتي اين راه دانستند و افزودند: در اين روند، 
جمهوري اسالمي، هيچگونه تحميلي به ملت ها نكرده است 
همچنانكه برگزاري مراسم يا راهپيمايي روز قدس امسال در 
بيش از صد كشور نيز به انتخاب و پسند خود ملت ها صورت 
گرفت.رهبر انقالب اسالمي »مقاومت« را كلمه مشترك و 
مورد قبول همه ملت ها در غرب آسيا خواندند و خاطرنشان 
كردند: البته برخي هنوز جرأت نمي كنند وارد ميدان شوند 

اما بسياري نيز در ميدان هستند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي جبهه مقاومت را امروز قوي تر 
از هر روز ديگر دانستند و افزودند: شكستهاي امريكايي ها 
در لبنان، عراق، س��وريه و فلس��طين، نمود اقتدار جبهه 

مقاومت است.
ايش��ان مقاومت بي وقفه ملت ايران و توفيق و پيش��رفت 
جمهوري اسالمي را مش��وق ديگر ملت ها به »مقاومت« 
برش��مردند و افزودند: صاحبنظ��ران بين المللي و برخي 

تحليلگران امريكايي نيز به اين واقعيت اذعان كرده اند.
رهبر انقالب ايس��تادگي و غلبه ملت و نظ��ام بر موانع را از 
مهم ترين علل دشمني امريكايي ها دانستند و افزودند: آنها 
مي خواهند ملت ايران دستهايش را در مقابل زورگويي ها 
باال ببرد و تسليم شود و چون ملت زير بار اين خفت نمي رود، 

مستكبران دشمني مي كنند.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه اقدام امام در انتخاب 
مس��ير و انديشه مقاومت، داراي پش��توانه قوي منطقي، 
عقالني، علمي و ديني است، در تبيين عناصر و اجزاء منطق 
انديشه مقاومت امام گفتند: يكي از اجزاء منطِق مقاومت، 

»شرف و هويت و انسانيت هر ملت« است كه هرگاه با تهديد 
و زورگويي و تحميل مواجه مي شود، در مقابل آن مي ايستد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي واقعيت »عقب نشيني دشمن در 
مقابل مقاومت و ايستادگي« را يكي ديگر از اجزاء منطق و 
انديشه مقاومت دانستند و افزودند: تسليم شدن در مقابل 
دشمن موجب پيشروي او مي شود، اما اگر در مقابل زياده 
خواهي و باج خواهي دش��من، مقاومت ش��ود، پيشروي 
او متوقف خواهد ش��د، بنابراين از اين زاويه نيز »صرفه با 
مقاومت« است.ايشان افزودند: تجربه جمهوري اسالمي 
در چهل سال گذش��ته نيز مويد همين مطلب است، زيرا 
هر جا كه ايس��تادگي كرديم، موفقيت و پيشرفت نصيب 
ما شده است و هرجا كه بر اساس ميل طرف مقابل حركت 
كرديم، ضربه خورديم.رهبر انقالب اسالمي در بيان سومين 
جزو از اجزاء منطق مقاومت خاطرنشان كردند: مقاومت و 
ايس��تادگي هزينه دارد، اما هزينه تسليم شدن به مراتب 
بيشتر از هزينه مقاومت است.حضرت آيت اهلل خامنه اي يك 
نمونه از هزينه باالي تسليم بودن در برابر زورگويان را رژيم 
پهلوي برشمردند كه با وجود همه كوتاه آمدنها و امتيازاتي 
كه به امريكا مي داد، تحقير هم مي شد.ايشان گفتند: دولت 
سعودي يك نمونه ديگر اس��ت كه هم دالر مي دهد و هم 
براساس خواسته امريكا موضع گيري مي كند، اما توهين 

هم دريافت مي كند و به او لقب »گاو شيرده« مي دهند.
رهبر انقالب اسالمي، مباني ديني و آيات قرآني را يكي ديگر 
از اجزاء منطق انديشه مقاومت امام دانستند و خاطرنشان 
كردند: آيات متعددي در قرآن وجود دارد كه به جبهه حق 
و مقاومت، وعده پيروزي مي دهد و تأكيد مي كند كه جبهه 

حق ممكن است قرباني بدهد، اما شكست نخواهد خورد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، همچنين موضوع »امكان پذير 
بودن مقاومت در برابر قدرت ها« را بخشي از اجزاء منطق 
مقاومت در انديش��ه امام برشمردند و گفتند: امام بزرگوار 
 برخالف تفكر غلطي ك��ه مي گويد »فاي��ده اي ندارد« يا 
»نمي توانيم«، مقاومت در برابر گردن كلفت هاي دنيا را امري 
ممكن مي دانست و بر اساس همين مبنا، در دوران نهضت 
اسالمي و همچنين بعد از پيروزي انقالب اسالمي در برابر 
فشارها، ايستادگي كرد.ايشان ديدگاه برخي افراد كه تحت 
عنوان روشنفكري، مقاومت و ايستادگي را بي فايده ميدانند، 
خطايي بزرگ خواندند و افزودند: اينگونه نگرش ناشي از 
خطاي محاسباتي است و خطاي محاسباتي در هر موضوعي 
نيز ناشي از نشناختن عوامل گوناگون مرتبط با آن موضوع 
است.رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: براي آنكه در 
موضوع لزوم مقاومت در برابر زورگويان عالم دچار خطاي 
محاسباتي نشويم، بايد به واقعيات و حقايق مربوط به جبهه 
استكبار امريكا به خوبي مطلع باشيم و از واقعيات، ظرفيتها 
و توانايي هاي خودمان نيز شناخت صحيحي داشته باشيم.

حضرت آيت اهلل خامنه اي يكي از توانايي ها و ظرفيت هاي 
نظام جمهوري اسالمي را قدرت مقاومت آن بر مبناي تفكر 
امام )ره( دانستند و گفتند: در ادبيات سياسي بين المللي از 
اين موضوع به عنوان »مقاومت به شيوه امام خميني )ره( « 
ياد مي شود و برخي سياستمداران و صاحب نظران برجسته 
غربي ني��ز در اين زمينه مقاله نوش��ته اند و از آن به عنوان 

»دكتري��ن مقاومت خميني« نام ب��رده و تأكيد كرده اند، 
اين دكترين مقاومت، شاهرگ هاي سيطره غرب و امريكا 
را هدف گرفته است.ايشان با تأكيد بر اينكه راز ماندگاري 
نظام جمهوري اسالمي، خط مقاومت و ايستادگي و خط 
اس��تفاده از ظرفيت هاي داخلي اس��ت، افزودند: ارزيابي 
صحيح از جبهه مقاومت نشان مي دهد كه اين جبهه امروز 
در منطقه و حتي در مراكزي فراتر از منطقه، در منسجم ترين 
وضعيت خود، قرار دارد و اين يك واقعيتي است كه بايد در 

محاسبات لحاظ شود.
رهبر انقالب اس��المي، ارزيابي صحي��ح از جبهه مقابل و 
واقعيات مربوط ب��ه آن را براي گرفتار نش��دن در خطاي 
محاسباتي، ضروري خواندند و گفتند: برخي از صاحبنظران 
و انديش��مندان امريكايي، در توصيف اوضاع سياس��ي، 
اجتماعي و اقتصادي اين كش��ور، از تعبير »افول موريانه 
وار« اس��تفاده كرده اند.حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره 
به آمارهاي رس��مي كه نش��انگر افول اقتصادي امريكا و 
كاهش عجيب تأثيرگذاري امريكا در اقتصاد جهاني است، 
خاطرنش��ان كردند: در عرصه سياس��ي نيز اقتدار امريكا 
افول كرده كه انتخ��اب فردي با مختص��ات آقاي دونالد 
ترامپ، واضح ترين و بهترين نش��انه براي افول سياس��ت 
امريكا ست.ايشان افزودند: سپرده شدن سرنوشت بيش 
از سيصد ميليون نفر جمعيت امريكا به دست فردي كه در 
مورد تعادل فكري و رواني و اخالقي او ابهامات و ترديدهاي 
جدي وجود دارد، دليل آشكاري بر افول سياسي و اخالقي 
امريكا است.رهبر انقالب اسالمي يكي ديگر از نشانه هاي 
سقوط اخالقي دولت امريكا را، حمايت اين دولت از جنايات 
رژيم صهيونيستي در سرزمين هاي اشغالي و نيز حمايت 
از جنايت چند دولت در يمن و كش��تار مردم اين كشور، 
دانستند و خاطرنشان كردند: در زمينه اجتماعي نيز امريكا 
گرفتار مشكالت عديده اي از جمله آمار باالي قتل و جنايت، 
گرسنگي، اعتياد و خشونت است كه در چنين شرايطي، 
رييس جمهور امريكا به ظاهر براي ملت ايران دلسوزي و 
آرزوي خوشبختي آنها را مي كند اما بايد به او گفت برويد 

اگر مي توانيد مشكالت خودتان را حل كنيد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: اين موارد گوش��ه اي از 
واقعيات اجتماعي، سياس��ي و اقتصادي دولتي است كه 
براي ملت ايران شاخ و شانه مي كشد.رهبر انقالب اسالمي 
با تأكيد بر اينكه در كنار شناخت واقعيات جبهه دشمن، 
بايد توانايي ها و واقعيات خودمان را نيز به خوبي بشناسيم، 
گفتند: البته ما مشكالت اقتصادي داريم و مسووالن هم 
در حد توان خود به دنبال حل اين مش��كالت هستند، اما 
 موضوع مهم اين اس��ت كه با وجود مش��كالت اقتصادي، 
بن بست نداريم.حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: مشكالت 
كشور، هر يك داراي علل مختلفي است اما اين مشكالت 
 موجب بن بس��ت در كش��ور نش��ده اند و بلكه به عكس، 

ما در حال پيشرفت هستيم.
ايشان بصيرت ملت را در رأس پيشرفت ها و برجستگي هاي 
كشور دانس��تند و تأكيد كردند: اگر ملت ايران پر شور و با 
بصيرت نبود، در صحنه هاي��ي كه حضور او الزم بود، ديده 
نمي شد.رهبر انقالب اسالمي از اجتماع عظيم مردم در ۲۲ 
بهمن سال ۹۷ به عنوان نمونه اي از »آگاهي، بصيرت، همت، 
آمادگي، قدرت ايستادگي و اراده محكم ملت« ياد كردند و 
افزودند: ايستادگي و مقاومت مردم بزرگ ترين نقطه قوت 
كشور است و نشان مي دهد مي توان با همان منطق مقاومت 

امام بزرگوار، همچنان در ميدان وارد شد.
ايشان هدف از مقاومت را »رسيدن به نقطه بازدارندگي در 
عرصه هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نظامي« 
برشمردند و افزودند: بايد به نقطه اي برسيم كه دشمن را از 

تعرض به ملت در همه زمينه ها منصرف و نااميد كند.
رهبر انقالب تأكيد كردند: امروز در بخش نظامي تا حدود 
زيادي به اين بازدارندگي و تثبيت دس��ت يافته ايم و علت 
اصرار دشمنان بر مسائل دفاعي و موشكي نيز محروم كردن 
كش��ور و ملت از قدرت بازدارندگي اس��ت كه البته هرگز 

نخواهند توانست به اين هدف دست پيدا كنند.
رهبر انقالب اسالمي در ادامه چند ش��رط براي استمرار 

حركت موفقيت آميز جمهوري اسالمي ايران بيان كردند.

ايش��ان در همين زمينه خاطرنش��ان كردند: مواجهه ما 
با مسائل و دشمنان بايد »ش��جاعانه باشد نه مرعوبانه«، 
»اميدوارانه باشد نه مأيوسانه«، »مبتكرانه باشد نه منفعالنه« 
و »عاقالنه و خردمندانه باش��د نه هيجاني، احساساتي و 

سطحي«.
»توجه به ترفند دش��من براي تضعيف انديشه مقاومت« 
ش��رط ديگري بود كه رهبر انقالب اس��المي بر آن تأكيد 
كردند و گفتند: انديشه مقاومت، قدرتمندترين سالح يك 
ملت است و دشمن درصدد است با وسوسه، ترديدافكني و 
القاء بي فايده و ناممكن بودن مقاومت، اين سالح را از دست 
ملت ايران خارج كند، بنابراين بايد انديشه مقاومت را از ترفند 

دشمن مصون داشت.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به انواع ترفندهاي دشمنان 
خاطرنش��ان كردند: آنها گاهي تهدي��د مي كنند و گاهي 
تطميع؛ مثل همين مرد رِندي اخير رييس جمهور محترم 
امريكا كه گفته ايران با همين رهبران كنوني نيز مي تواند به 
پيشرفت هاي بزرگي برسد. يعني رهبران كنوني ايران! ما 
نمي خواهيم ش��ما را براندازي كنيم و حاضريم شما را هم 

قبول كنيم، بنابراين ناراحت نباشيد.
رهبر انقالب اسالمي اين اقدام امريكايي ها را »زرنگ بازي 
سياس��ي« تعبير كردند و افزودند: البته اين حرف درست 
است كه اگر رهبران و مسووالن كنوني ايران، كمر همت 
ببندند، آستين ها را باال بزنند، مجاهدت كنند و شب و روز 
نداشته باشند، همدلي و همزباني كنند و از امكانات به نحو 
شايسته استفاده كنند، قطعًا و بدون شك پيشرفت هاي 
بيشتري نصيب خواهد شد، اما شرط پيشرفت اين است 
كه امريكايي ها، نزديك نيايند.رهبر انقالب اسالمي تأكيد 
كردند: زرنگ بازي سياسي رييس جمهور امريكا، مسووالن 
جمهوري اسالمي و ملت را فريب نخواهد داد. نبايد اجازه 
داد امريكايي ها نزديك شوند، قدم آنها قدم نامباركي است 
و هر جا پا گذاشته اند، جنگ و برادركشي يا فتنه يا استثمار 
و استعمار و تحقير ايجاد كرده اند.ايشان افزودند: مردم در 
صحنه حضور دارند و اين حضور بايد ادامه پيدا كند، چرا كه 
حضور مردمي همچون روز قدس، به كلي محاسبات دشمن 
را مختل مي س��ازد.حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين 
مسووالن كشور را به تمركز بر مساله اصلي يعني »اقتصاد« 
توصيه موكد كردند و گفتند: پيش از انقالب، مساله اصلي 
»مبارزه با طاغوت« بود و بعد از پيروزي نيز مساله اصلي در 
بره هاي »تثبيت نظام« و در بره هاي ديگر، »جنگ تحميلي 
صدام« بود كه در آن مقطع، همه كش��ور بر مساله جنگ 
تمركز كردند و موفقيت حاصل شد. امروز نيز همه بايد بر 

مساله اصلي كه اقتصاد است، تمركز كنند.
رهبر انقالب اسالمي افزودند: مسائل فرهنگي و امنيتي هم 
بسيار مهم است اما مسائل اقتصادي و معيشتي، از همه نقدتر 

است و در عين حال بر فرهنگ و امنيت نيز اثرگذار است.
ايشان در مس��ائل اقتصادي چند موضوع را داراي اهميت 
مضاعف برشمردند و گفتند: »رونق توليد«، »ارزش پول 
ملي«، »بهبود فضاي كسب و كار«، »جدا كردن بودجه و 
اقتصاد كشور از خام فروشي نفت«، »تبديل دخالت دولت در 
اقتصاد به هدايت و نظارت دولت«، و »بريدن دست مفسدان 
اقتصادي يعني اختالسگران، دزدان، تروريستهاي اقتصادي 
و قاچاقچيان بي رحم از اقتصاد كشور« از جمله مسائل اصلي 
است كه بايد مسووالن متفقًا بر روي آنها متمركز شوند و از 

حواشي و مسائل فرعي بپرهيزند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين بر »همبستگي ملي« 
و »كنار گذاش��تن دعواهاي سياسي و جناحي« به عنوان 
مس��ائل مهم ديگر تأكيد كردند و گفتن��د: يكي ديگر از 
مهم ترين مس��ائل، »حفظ ارتباط قلبي با خداي متعال« 

است.
ايشان رمضان امسال را رمضاني خوب خواندند و با اشاره به 
گرم بودن مجالس ذكر، دعا و مناجات به ويژه با حضور پر شور 
جوانان در سراسر كشور، افزودند: اين توسل ها و تضرع ها، 
بسيار با ارزش و زمينه س��از رحمت و هدايت  الهي است و 
دل هاي پاكي��زه و نوراني جوانان مثل كليد حل معضالت 
بزرگ عمل مي كند، بنابراين اين ح��االت را قدر بدانيد و 

آن را ادامه دهيد.
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اخبار كالن 3 كالن

طرح دريافت ماليات از خريداران كالن سكه چه تاثيري بر بازار دارد؟

ماليات ستاني از خريداران بزرگ سكه
در انتهاي س��ال ۹۶ سال گذشته به دنبال نوسانات 
ش��ديد در ب��ازار ارز، ب��ازار س��كه نيز ب��ا التهابات 
ش��ديد رو به رو ش��د. در اين راس��تا بانك مركزي 
براي جلوگي��ري از وضعيت پيش آمده، از اواس��ط 
فروردين ماه سال ۹7 شروع به پيش فروش سكه با 

سررسيدهاي متفاوت كرد.
 در طرح بانك مركزي، سكه يك ماهه يك ميليون و 
5۹0 هزار تومان، سه ماهه يك ميليون و 540 هزار 
تومان، شش ماهه يك ميليون و 475 هزار تومان، ۹ 
ماهه يك ميليون و 410 هزار تومان، 12 ماهه يك 
ميليون و 350 هزار تومان، 18 ماهه يك ميليون و 
245 هزار تومان و دو ساله يك ميليون و 1۶0 هزار 

تومان اعالم شد.
با وجود اجراي اين طرح بازار سكه همچنان التهابات 
ش��ديدي را تجربه كرد. قيمت سكه همچنان روند 
صعودي در پي��ش گرفت. به اين ترتيب بس��ياري 
از كارشناس��ان به ثمن بخس ش��دن ام��وال بانك 
مركزي انتقاد كردند، چرا كه ارقام قابل مالحظه اي 
از س��كه هاي بانك مركزي در ط��رح پيش فروش 
خريداري ش��ده بود. همچنان ك��ه كمتر از يك ماه 
بعد از اجراي اين طرح در ارديبهش��ت سال 13۹7 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور اعالم 
كرد، در جريان پيش فروش س��كه، معادل ۶5 هزار 
نفر س��كه خريداري كرده اند كه در اين جريان چند 
ميليون س��كه پيش فروش ش��ده و افرادي هستند 
كه به تنهايي حدود 2۶ هزار قطعه سكه خريده اند.

مدتي بعد ناصر س��راج، رييس س��ازمان بازرس��ي 
اعداد و ارقام ش��فاف تري از وضعيت فروش س��كه 
توس��ط بانك مركزي اعالم ك��رد. وي چنين اظهار 
كرد: در س��ال گذش��ته 7 ميليون و ۶00 هزار ثبت 
نام سكه صورت گرفت كه 50 نفر، )5 درصد( از كل 
خريداران 380 هزار عدد از اين سكه ها را در اختيار 
دارند و هر س��كه اي براي خريدارانش يك ميليون 

تومان سود دارد.
وي در ادام��ه چنين اعالم كرد ك��ه خريدار اول 38 
هزار و 250 قطعه سكه، نفر دوم 23 هزار قطعه و نفر 
سوم نيز چهار هزار و اندي سكه خريداري كرده اند.

از همان زمان زمزمه هايي مبني بر دريافت ماليات 

از خريداران بزرگ سكه مطرح ش��د. به عبارتي بنا 
بر اين شد با توجه به س��ود باالي خريداران سكه از 
محل خريداري س��كه بخشي از س��ود آن به خزانه 

دولت پرداخت شود. 
اكنون و بعد از گذشت بيش از يكسال از پيش فروش 
سكه توس��ط بانك مركزي، س��ازمان امور مالياتي 
جزييات دريافت ماليات از خريداران كالن سكه را 

منتشر كرده است. 
در اين بخشنامه آمده است: تمامي خريداران سكه 
كه در س��ال 13۹7 نسبت به دريافت حداكثر 200 
سكه از سيس��تم بانكي اقدام كرده اند، مشمول اين 
دستورالعمل و از نگهداري اسناد و مدارك و تسليم 

اظهارنامه مالياتي معاف هستند.

نح��وه تعيين اي��ن ماليات و پرداخ��ت آن اين گونه 
اس��ت كه دريافت كنندگان س��كه از بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران كه در س��ال 13۹7 سكه 
خود را دريافت كرده اند، تا 20 سكه دريافتي معاف 

از ماليات هستند.
براي كساني كه بيش از 20 سكه دريافت كرده اند، 
نسبت به مازاد 20 س��كه تا ميزان ۶0 سكه به ازاي 
هرسكه يك ميليون و 500 هزار ريال ماليات مقطوع، 
نسبت به مازاد ۶0 سكه تا ميزان 100 سكه به ازاي 
هر سكه دو ميليون ريال ماليات مقطوع و نسبت به 
مازاد 100 سكه تا ميزان 200 سكه به ازاي هر سكه 
دو ميليون و 500 هزار ريال ماليات مقطوع تعيين 

شده است.

طبق اين دس��تورالعمل موديان اين ن��وع فعاليت 
كه مشمول ماليات نمي ش��وند، نيازي به ثبت نام و 
تشكيل پرونده مالياتي نخواهند داشت، اما موديان 
مش��مول بايد جه��ت پرداخت ماليات به س��امانه 
عمليات الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور به 

نشاني www.tax.gov.ir مراجعه كنند.
همچنين مودياني كه امكان پرداخت ماليات مقطوع 
موضوع اين دس��تورالعمل را به ص��ورت يك جا در 
خردادماه 13۹8 ندارند، مي توانند حداكثر تا چهار 
ماه به صورت مساوي، ماليات خود را پرداخت كنند.

ع��دم پرداخت به موق��ع ماليات يا ع��دم پرداخت 
اقس��اط در سررس��يدهاي مقرر، مش��مول جريمه 
موضوع م��اده 1۹0 قانون ماليات هاي مس��تقيم از 

پايان خردادماه 13۹8 خواهد بود. چنانچه موديان 
مشمول اين دس��تورالعمل نسبت به ماليات تعيين 
ش��ده صرفًا از حيث عدم فروش سكه هاي دريافتي 
معترض باش��ند، مي توانند نس��بت به طرح ادعاي 
خود در مراجع دادرسي مالياتي اقدام و درخواست 

رسيدگي مجدد كنند.

  خريداران بيش از ۲۰۰ سكه بايد اظهارنامه 
پر كنند

بر اساس اين دستورالعمل، اشخاصي كه بيش از 200 
سكه در س��ال 13۹7 دريافت كرده اند، مشمول اين 
دس��تورالعمل نبوده و بايد اظهارنامه مالياتي مربوط 

به اين فعاليت را در موعد مقرر قانوني تسليم كنند.
ادارات كل امور مالياتي ني��ز مكلفند ترتيبي اتخاذ 
كنند تا رسيدگي و مطالبه ماليات اين اشخاص )اعم 
از اشخاصي كه نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي در 
موعد مقرر قانوني اقدام كرده و همچنين اشخاصي 
كه از تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني 
خ��ودداري كرده اند( حداكثر تا پايان س��ال جاري 

انجام گيرد.
همچنين اعالم شده صاحبان مشاغلي كه حسب سوابق 
پرونده يا مجوز صادره از سوي مراجع ذي ربط به شغل 
مرتبط با خريد و فروش سكه اشتغال دارند، مشمول 
اين دستورالعمل نمي شوند، اما مكلف هستند نسبت 

به تسليم اظهارنامه مالياتي شغلي خود اقدام كنند.
در اين دس��تورالعمل آمده اس��ت كه موع��د ارايه 
اظهارنامه براي اش��خاص حقيقي خردادماه و براي 

اشخاص حقوقي تيرماه است.
به گ��زارش »تعادل«، گرچه اين بخش��نامه جديد 
كمك مي كند بخش��ي از س��ود فروش س��كه ها به 
حساب خزانه كشور برگردد ولي همچنان انتقادات 
نسبت به اجراي طرح پيش فروش سكه باقي است، 
چرا كه اج��راي اين طرح اموال به فروش رس��انده 
شده را بر نمي گرداند در عين حال چنين اقداماتي و 
تعيين ماليات بعد از اجراي طرح منجر به آن خواهد 
ش��د كه خريداران نس��بت به عمل بانك مركزي و 
دولت بي اعتماد شوند و در موارد مشابه ابزار كنترلي 

از دست دولت و بانك مركزي خارج شود.

در سه قاره فقط ايران و ۱0 كشور ديگر نظام ماليات بر عايدي سرمايه ندارند

ماليات بر عايدي سرمايه، شاه كليد مقابله با سوداگري
ش��مول مرحله اي و تدريجي كاالهاي س��رمايه اي 
جهت رفع نواقص اجرايي و تطبيق فضاي عمومي 
جامعه با پاي��ه مالياتي جديد ب��ه پذيرش عمومي 
ماليات بر عايدي سرمايه كمك شاياني خواهد كرد.

مسيح س��فارزاد، كارش��ناس اقتصادي در مطلبي 
كه در ايبنا منتش��ر ش��د، افزود: »در بس��ياري از 
كشورهاي جهان، بر درآمد حاصل از سرمايه گذاري 
در تمل��ك دارايي ه��اي س��رمايه اي ماليات وضع 
 مي ش��ود كه تحت عنوان ماليات بر عايدي سرمايه 
)Capital Gains Tax( به عنوان يكي از اجزاي 
نظام مالياتي ش��ناخته مي ش��ود. اگرچه از معرفي 
ماليات بر عايدي س��رمايه در جه��ان بيش از يك 
قرن مي گذرد، اما س��رعت گس��ترش خيره كننده 
اين ماليات در 50 س��ال اخير نشان دهنده اهميت 
و اثرگذاري باالي آن در اقتصاد يك كشور است. بر 
اس��اس آمارهاي موجود تا س��ال 2001 تنها 114 
كشور از عايدي سرمايه ماليات دريافت مي كردند، 
اما اين تعداد در پايان س��ال 2017 به 187 كشور 
افزايش يافته است. از مهم ترين داليل اخذ ماليات 
بر عايدي سرمايه در كش��ورها مي توان به افزايش 
ش��فافيت مالي و كنترل سوداگري و سفته بازي در 
بخش هاي س��رمايه پذير از جمله مسكن، طال و ... 

اش��اره كرد. تنوع در نوع و ماهيت سرمايه و وجود 
دامنه وسيع از سهم سرمايه در اين بازار و همچنين 
عدم پيش بيني ميزان درآمد كسب شده باعث شده 
تا كس��ب درآمد از عوايد س��رمايه اي، هدف اصلي 
كشورها از معرفي و اجراي اين ماليات نباشد. سهم 
ناچيز اين پايه ماليات��ي از كل ماليات بر درآمد در 
بسياري از كش��ورها )در حدود كمتر از 4 درصد(، 
نشان دهنده اين است كه نوسانات شديد درآمدي 
اين نوع ماليات، اتكا به آن را به عنوان منبع درآمدي 
تضعيف مي كن��د. اگرچه نبايد از اث��رات درآمدي 
اين ماليات به ويژه در ايران و كش��ورهايي كه تورم 
باالي��ي را تجربه مي كنند، غافل ش��د. ليكن اثرات 
درآمدي اين ماليات در كش��ور ب��ه نحوه برخورد با 
عايدات كوتاه مدت و بلندمدت سرمايه، تعيين نرخ 
پايه س��رمايه و تعديل با ميزان تورم، نحوه برخورد 
با س��رمايه هاي در حال استفاده ش��خصي و غيره 
وابسته است. از داليل غيردرآمدي وضع اين ماليات 
مي توان به افزايش يكپارچگي در فرآيند شفافيت 
مالي، انس��جام و كارايي نظام مالياتي با گس��ترش 
چتر مالياتي، باز توزي��ع درآمد و ثروت در جامعه و 
مهم تر از همه به كاهش انگيزه هاي س��وداگرانه در 
بازار برخي دارايي ها )از جمله مسكن، ارز و خودرو( 

اش��اره كرد. نكته حايز اهميت اين است كه كشور 
طي س��ال هاي اخي��ر از ظرفيت اين ن��وع ماليات 
اس��تفاده نكرده كه اين موضوع همراه با نرخ تورم 
باال و افزايش در حجم نقدينگي و نبود فضاي كسب 
و كار مناس��ب، ايران را به بهشت سوداگران مبدل 
كرده است. با عنايت به تحوالت اقتصادي كشور در 
يك سال اخير، بسياري از صاحب نظران اقتصادي 
معتقدند از علل عمده آشفتگي بازار برخي دارايي ها 
نظير بازار مسكن، سكه، ارز و خودرو فقدان يك نظام 
كارآمد ماليات بر عايدي س��رمايه در كشور بوده و 
سبب شده تا سفته بازان عالوه بر كسب درآمدهاي 
سرشار به افزايش هرچه بيشتر قيمت دامن بزنند. 
لذا به تعبيري مي توان ماليات بر عايدي سرمايه را 
ن��وش دارويي براي مقابله با غارت دس��ترنج مردم 
تعبير ك��رد. خالي از لطف نيس��ت بدانيم مجموعًا 
در س��ه قاره آس��يا، آفريقا و اروپا تنها 11 كش��ور 
نظام ماليات بر عايدي س��رمايه را نداش��ته و ايران 
يكي از اين كش��ورها است كه ماليات مذكور در آن 

پياده سازي نشده است.
نكته ش��ايان توجه در اجراي موث��ر پايه ماليات بر 
عايدي س��رمايه، پي��ش بيني فرآين��د ثبت كليه 
معامالت و مب��ادالت ب��ا قابليت راس��تي آزمايي 

مبلغ معامله و همچنين امكان دسترس��ي به كليه 
پايگاه هاي اطالعاتي مربوطه اس��ت. نظر به اينكه 
ماليات بر عايدي س��رمايه بر تف��اوت قيمت خريد 
و قيمت ف��روش دارايي وضع مي ش��ود لذا قبل از 
هرچيزي باي��د ضمن اعالم فهرس��ت دارايي هاي 
مشمول اين ماليات، موانع احتمالي جهت شناسايي 
و رصد تبادالت مالي احصاء و ضمانت هاي اجرايي 
)مجازات ه��اي احتمالي( تبيين ش��ود. همچنين 
ايجاد يك مكانيسم خودكنترلي هوشمند با هدف 
سهولت در شناسايي ميزان دارايي و كشف قيمت 
واقعي معامله و در نهايت افزايش هزينه تخلفات با 
اعمال مجازات هاي موثر، ضروري به نظر مي رسد.

 در واقع اعمال جريمه ه��اي صرفًا مالي با توجه به 
ميزان سود قابل توجه در سفته بازي برخي بخش ها 
از جمله مسكن كافي نخواهد بود. مطالعات نشان 
مي دهد ن��رخ ماليات بر عايدي س��رمايه صعودي 
كاراتر از اعمال يك نرخ واح��د عمل مي كند. نرخ 
صعودي ش��ديد در حقيقت به عنوان يك سيستم 
بازدارن��ده از ش��دت افزاي��ش قيمت ه��ا از طريق 
س��فته بازي كاس��ته و به نوعي دالل��ي كاالهاي 
س��رمايه اي ديگر توجيه اقتصادي نخواهد داشت، 
زيرا با افزايش قيمت س��ود حاصله در قالب ماليات 

اخذ مي شود. بطور خالصه برخي از مهم ترين داليل 
اخذ ماليات بر عايدي س��رمايه مي ت��وان به ايجاد 
عدالت مالياتي در امتداد تحقق عدالت اجتماعي، 
كنت��رل س��وداگري و س��فته بازي در بخش هاي 
س��رمايه پذير از جمله مس��كن، جلوگيري از فرار 
مالياتي درآمدهاي س��اير منابع مشمول ماليات و 
كمك به توزيع صحيح درآمد بين اشخاص جامعه 

اشاره كرد.
بر اساس تحقيقات انجام شده در كشور تعيين نرخ 
يا نرخ هاي ماليات بر عايدي س��رمايه، نحوه رفتار 
با عوايد و زيان س��رمايه ها، نحوه رفت��ار با عايدات 
كوتاه م��دت و بلندمدت س��رمايه، نح��وه رفتار با 
واگذاري دارايي ها در ش��رايط قهري و غيرارادي، 
نحوه رفتار با دارايي هايي كه براي استفاده شخصي 
خريداري شده اند، انتخاب نوع سيستم اجرايي براي 
اين ماليات و مس��ائلي نظي��ر آن، از اهم مالحظات 
مربوط با مكانيس��م اين ماليات ب��وده كه نهادهاي 
اقتصادي در سياست گذاري بايد به آن اهتمام ورزند. 
همچنين ش��مول مرحل��ه اي و تدريجي كاالهاي 
سرمايه اي جهت رفع نواقص اجرايي و تطبيق فضاي 
عمومي جامعه با پايه مالياتي جديد نيز به پذيرش 

عمومي آن كمك شاياني خواهد كرد. 

سرمايه داري مترقي در عصر نارضايتي
مردم، قدرت و منافع )1(

نويسنده: جوزف استيگليتز |
ترجمه: منصور بيطرف |

در س�ال 1380 ي�ا 2001، جوزف اس�تيگليتز، 
اقتصاددان نهادگراي امريكايي، برنده جايزه نوبل 
شد. او در واقع اولين نهادگرايي بود كه اين جايزه 
را مي برد. اين اقتصاددان منتقد سياس�ت هاي 
اقتصادي سرمايه داري و بازار آزاد محض است 
كه طي اين س�ال ها همواره از نابرابري هايي كه 
در جامعه س�رمايه داري به وي�ژه امريكا وجود 
دارد انتقاد كرده اس�ت. او در آخرين كتابش كه 
مردم،  قدرت و منافع نام دارد و از امروز به عنوان 
پاورقي در روزنامه تعادل منتشر مي شود با انتقاد 
از كارگزاران فعلي كاخ سفيد ياد آوري كرده كه 
بدون اصالحات سياس�ي، اصالحات اقتصادي 

امكان پذير نيست.
اس�تيگليتز در اي�ن كت�اب كه ح�دود 3 ماه 
پيش منتشر شد ده قانون طاليي را براي فهم 
اقتصاد م�درن و نقد نقش ب�ازار آزاد ديكته 
كرده است و اذعان داشته كه دادن نقش كامل 
به اقتصاد بازار نه تنه�ا نابرابري ها را افزايش 
مي دهد بلكه استفاده از ظرفيت ها را محدود 
و رش�د اقتصادي را پايين مي آورد. در ادامه، 

ترجمه ديباچه اين كتاب آورده مي شود: 
من در عصر طاليي س��رمايه داري، در شهر گاري، 
ايالت اينديانا، در ساحل جنوبي درياچه ميشيگان 
بزرگ ش��دم. فقط بعد از اين دوره بود كه متوجه 

شدم اين يك عصر طاليي بود. در آن زمان به نظر 
آنچنان طاليي به نظر نمي رس��يد – من تبعيض 
نژادي و افتراق گس��ترده اي را مي ديدم، نابرابري 
زي��اد، نزاع كارگ��ري و رك��ود دوره اي. هيچ كس 
نمي توانست كمك كند اما اثرات آن را مي شد هم 

روي همكالسي هايم و هم چهره شهر ديد. 
شهر اثري از تاريخچه صنعتي شدن و صنعتي زدايي 
امريكا بود، اين شهر در سال 1۹0۶ به عنوان مكان 
بزرگ ترين كارخانه ذوب فوالد در جهان احداث و 
به نام رييس پايه گذار فوالد اياالت متحده، البرت 
اچ گاري، نامگذاري ش��د. اين يك ش��هر شركتي 

محض بود. 
زماني كه در س��ال 2015 براي پنجاه و پنجمين 
دورهم جمع شدن ش��اگردان دبيرستاني به شهر 
برگش��تم، پيش از آنكه ترامپ در چشم اندازي كه 
امروزه هست قرار بگيرد، تنش ها به داليل مشخص 
قابل لمس بودند. شهر همان مسير كشور به سمت 
صنعتي زداي��ي را طي كرده ب��ود. جمعيت آن به 
نصف زماني كه من در آن دوران بزرگ شده بودم 
رس��يده بود. شهر س��وخته بود و مكان )مطلوبي( 
ب��راي فيلمب��رداري فيلم هاي هالي��وودي كه در 
مناطق جنگي قرار گرفته بودند شده بود يا مكاني 
براي بعد از آخر الزمان. برخي از همكالس��ي هاي 
من معلم، تعدادي دكتر و وكيل و بس��ياري از آنها 
منش��ي ش��ده بودند. اما اكثر داس��تان هاي تلخ و 
تندي كه همكالس��ي هايم در اي��ن دور هم جمع 

ش��دن تعريف مي كردند اين بود كه چگونه و چه 
زمان��ي فارغ التحصيل ش��ده بودن��د و اينكه اميد 
داش��تند در كارخانه ذوب فوالد شغلي بگيرند اما 
كشور مسير ديگري را طي كرده بود و آنها به جاي 
آنكه به كارخانه بروند به نظامي گري رفتند و مسير 
زندگي شان را در حرفه پليسي طي كردند. خواندن 
فهرست آن گروه از همكالسي هايم كه فوت كرده 

بوند و ش��رايط فيزيكي بسياري از آنهايي كه باقي 
مانده بودن��د را مي ديديم، ي��اد آور نابرابري ها در 
عمر مفيد و بهداش��ت كشور بود. يك جدلي ميان 
دو نفر از همكالسي ها پيش آمد، اولي پليسي بود 
كه كينه ورزانه از حكومت انتقاد مي كرد و ديگري 
يك معلم س��ايق كه بر تامين اجتماعي و ناتواني 
پرداختي كه پليس س��ابق به درآمد آنكه از همان 

حكومت مي آمد وابسته بود.
در س��ال 1۹۶0 و زماني كه م��ن »گاري« را براي 
ادامه تحصيل در كالج آمرس��ت در ماساچوس��ت 
ترك مي كردم چه كسي مي توانست سير تاريخي 
آن را پي��ش بيني كند و اينكه چه بر س��ر ش��هر و 
همكالسي هايم مي آيد؟ ش��هر مرا شكل داده بود: 
خاطرات نابرابري و رنجي كه ذهن مرا مي س��اييد، 
ترغيبم ك��رد ك��ه رش��ته ام را از اش��تياقي كه به 
فيزيك تدوريكي داش��تم به اقتص��اد تغيير دهم. 
من مي خواس��تم بفهمم كه چرا سيستم اقتصادي 
ما شكست خورده و براي آن چه بايد كرد. اما حتي 
با آنكه من موض��وع را مطالعه كرده بودم - و به اين 
فهم بهتر رسيده بودم كه چرا بازارها غالبا خوب كار 
نمي كنند - مشكالت بدتر مي ش��دند. نابرابري در 
حال افزايش بود، فرات��ر از هر تصوري كه در دوران 
جواني ام داشتم. سال ها بعد و در سال 1۹۹3 كه وارد 
دولت بيل كلينتون شدم كه اول به عنوان يك عضو 
و سپس به عنوان رييس شوراي مشاوران اقتصادي 
بود، اين موارد، تازه داشت مورد توجه قرار مي گرفت؛ 

گاهي اوقات در اواسط دهه 1۹70 يا اوايل 1۹80، 
نابرابري ش��يب تندي به س��مت باال مي گرفت، در 
سال 1۹۹3، اين شيب خيلي بزرگ تر از هر دوره اي 

در عمر من بود.
مطالعات اقتص��ادي به من ياد داده ك��ه ايدئولوژي 
بسياري از محافظه كاران غلط بوده است؛ اعتقاد تقريبا 
مذهبي گونه آنها به قدرت بازارها - اين اعتقاد كه آن 
قدر زياد اس��ت كه ما به راحت��ي مي توانيم به قدرت 
بي حد و حصر بازارها ب��راي اداره اقتصاد تكيه كنيم 
- هيچ مبناي تئوري يا عملي ندارد. چالش اين نبود 
كه ديگران را به ترغيب آن وادار كنيم، بلكه برنامه ها 
و سياست هايي تعبيه بش��ود كه افزايش خطرناك 
نابرابري توان بي ثبات كردن آزادس��ازي مالي را كه 
از دوره رونالد ريگان در دهه 1۹80 شروع شده بود را 
معكوس كند. بدبختانه تر آنكه ايمان به قدرت بازارها 
در دهه 1۹۹0 هم گس��ترش يافت و به آن نقطه اي 
رس��يد كه برخي از همكاران ما در دولت و در نهايت 

خود كلينتون آزاد سازي مالي را به جلو هل دادند.
نگراني من نس��بت به نابرابري رو ب��ه افزايش بود 
و اي��ن در حالي بود ك��ه من در دول��ت كلينتون 
ريي��س مش��اوران اقتص��ادي ب��ودم اما از س��ال 
2000 نابرابري ه��ا به طور م��داوم افزايش يافت و 
به اوج هش��دار دهنده خود رس��يد. هي��چ كدام از 
ثروتمندترين ش��هروندان كشور از ركود بزرگ به 
اين طرف نتوانس��ته بودند چنين س��هم بزرگي از 

درآمد ملت را بگيرند. 
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 نگهداشتن شغل 
مهم تر از ايجاد آن است

يك فعال حوزه كار حفظ و نگهداش��تن اشتغال 
را مهم تر از ايجاد آن دانس��ته و مي گويد: رديف 
درآمدهاي نفتي در بودجه هاي س��االنه بايد به 

سمت توليد و اشتغال برود.
رحمت اهلل پورموسي در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: براي آنكه هم اشتغال موجود را حفظ كنيم و 
هم فرصت هاي شغلي به وجود آوريم بايد الزاماتي 
را مدنظر قرار بدهيم. يكي از اين الزامات توجه به 
صنايع كوچك و زودبازده و حمايت از بنگاه هاي 

خرد و كوچك است.
وي با تاكيد بر پرهيز از ورود كاالهاي مشابه داخل 
گفت: با واردات كاال مخالف نيستيم بلكه واردات 
بي روي��ه را نمي پذيريم و معتقديم ك��ه از ورود 
كاالهاي خارجي مشابه توليد داخل به كشور بايد 

جلوگيري شود.
اين فع��ال ح��وزه كار حماي��ت از كارآفرينان و 
توليدگران را خواس��تار شد و ادامه داد: به اعتقاد 
م��ن كارفرمايان خ��وش نام و خوش حس��اب 
بايد شناسايي ش��وند و در اولويت پرداخت وام و 
تسهيالت قرار گيرند و دولت از كارآفرينان خالق 

براي اجراي ايده هايشان دعوت كند.
پورموس��ي فراهم كردن بستر اشتغال در بخش 
توليدات كشاورزي را پيشنهاد و خاطرنشان كرد: 
با توج��ه به رونق بخش كش��اورزي مي توانيم با 
مديريت صحيح فرصت هاي شغلي جديدي در 
اين زمينه به وجود آوريم و به سمت كاهش نرخ 

بيكاري حركت كنيم.
وي با بيان اينكه درآمدهاي نفتي در اليحه بودجه 
بايد به سمت اشتغال سوق يابد، تصريح كرد: ما 
بايد از اقتصاد نفتي خارج شويم چون اگر به نفت 
تكيه كنيم داستان تحريم و فشارهاي خارجي 
همچنان تكرار مي شود. امروز كشورهاي داراي 
اقتصاد تك محصولي بيش��تر در معرض تحريم 
قرار دارند و ضربه مي خورند لذا تا جاي ممكن بايد 
منابع خود را به سمت بخش هاي توليدي ببريم 
و در كنار آن سرمايه هاي خارجي را جذب كنيم.

تاثير نابرابري آموزشي 
بر اشتغال

سرمايه انساني يكي از باارزش ترين عوامل در فرآيند 
توسعه اقتصادي است. يكي از ابزارهاي اصلي تقويت 
اين نوع س��رمايه، ارايه خدمات آموزشي براي افراد 
جامعه است. هدف از استفاده از اين ابزار، شكوفايي 
توانايي هاي ذاتي هر ف��رد و فراهم آوردن امكان قرار 
گرفتن او در جايگاهي متناسب با قابليت هاي او در 

جامعه است.
در پژوهشي كه زهرا كريمي موغاري، دانشيار گروه 
اقتصاد دانشگاه مازندران، مهرداد مقصودلو، دانشجوي 
دكتري اقتصاد دانشگاه مازندران و زهرا علمي، دانشيار 
گروه اقتصاد دانشگاه مازندران انجام داده اند آمده است: 
»آموزش نقشي اساسي در برقراري ارتباط بين دو جزء 
ذاتي و اكتسابي سرمايه انساني ايفا مي كند. اين ابزار 
قادر است تفاوت هاي ارثي و شكاف هاي تعليمي را در 
بين اقشار مختلف كم كند. از اين رو، دستيابي برابر 
تمام افراد از طبقات و گروه هاي درآمدي متفاوت به 
اين ابزار مي تواند تا حدود زيادي امكان برخورداري از 
فرصت هاي مساوي را در ارتقاي سرمايه انساني نهفته 
در آنها فراهم آورد. از سويي دريافت خدمات آموزشي 
مي تواند مبنايي براي كسب وكار حرفه اي افراد ايجاد 
كند و بر درآمد و رفاه فرد در طول عمر وي تاثيرگذارد.« 
اين پژوهش با استفاده از تابلوهاي داده اي سال هاي 
1380 تا 13۹2، ابتدا ش��اخص نابرابري آموزشي را 
براي هر استان محاسبه و سپس، اثر نابرابري آموزشي 
را بر نرخ اشتغال در اين استان ها با تاكيد بر استان هاي 

محروم برآورد مي كند.
در اين پژوهش آمده اس��ت: »با توجه به محاسبات، 
استان هاي تهران و بوشهر كه بيشترين درآمد سرانه را 
دارند، داراي كمترين ضريب جيني و نابرابري آموزشي 
هستند، اما استان هاي آذربايجان غربي، كردستان 
و سيستان كه بيشترين نابرابري را دارند، در رديف 
كم درآمدترين استان ها نيز قرار دارند. براساس انتظار، 
بيشتر استان هاي برخوردار، نابرابري آموزشي كمتري 
نسبت به استان هاي محروم دارند، اما اين روند به طور 

قطعي در همه استان ها صدق نمي كند.«
نتايج اين پژوهش بيانگر اين اس��ت ك��ه »نابرابري 
آموزشي اثر منفي بر نرخ اشتغال دارد. شاخص هاي 
زيادي براي اندازه گيري جنبه هاي مختلف آموزش 
در كشورها استفاده مي شود كه از آن جمله مي توان 
به: نرخ ثبت نام، متوسط تحصيالت، كيفيت تحصيل 
و ضريب جيني آموزشي اشاره كرد. در اين پژوهش از 
ضريب جيني آموزشي و متوسط سطح تحصيالت به 
عنوان شاخصي براي برآورد نابرابري آموزشي بين 

استان ها استفاده مي شود.«
كريم��ي موغ��اري و همكارانش در اي��ن پژوهش 
مي گويند: »ش��اخص ضريب جيني تحصيالت، با 
استفاده از داده هاي بانك جهاني تعيين مي شود. در 
فرمول ضريب جيني آموزشي از متوسط سال هاي 
تحصيل در هر كشور، نسبت جمعيت تحصيل كرده 
در هر مقطع تحصيلي، تعداد سال هاي تحصيل در 
هر مقطع تحصيلي و تعداد دس��ته بندي تحصيلي 

استفاده مي شود.« 
نتايج حاصل از برآورد الگو نشان مي دهد كه »بين نرخ 
اشتغال و نابرابري آموزشي رابطه منفي و معناداري 
وجود دارد. بررسي روند تغييرات داده هاي نرخ اشتغال 
و ضريب جيني آموزشي استان هاي محروم و برخوردار 

نيز رابطه منفي بين اين دو متغير را تأييد مي كند.
در همه استان هاي كشور، با كاهش ضريب جيني 
آموزشي نرخ اشتغال روندي افزايشي يافته است. عالوه 
بر اين، ميانگين ضريب جيني آموزشي نشان دهنده 
اين است كه نابرابري آموزشي در استان هاي محروم 
از استان هاي برخوردار باالتر است. همچنين بين رشد 
توليد ناخالص داخلي سرانه و ميزان سرمايه گذاري با 

نرخ اشتغال رابطه مثبت و معنادار به دست آمد.« 

پاورقي



بانك و بيمه4اخبار

اعالم جزئياتي از اليحه دوفوريتي دولت

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار مالي ايران گزارش مي دهد 

همه نهادها و دستگاه هاي ا جرايي موظف به اجراي قانون مبارزه با پول شويي شدند

نظارتبراعمالقانونمقابلهباپولشوييتشديدميشود

تغيير بنيادي در سياست هاي پولي با عمليات بازار باز

گروه بانك و بيمه|
با الحاق يك تبصره به ماده )۶( قانون مبارزه با پولشويي، 
عالوه ب��ر تداوم و افزايش نق��ش نظارتي بانك مركزي، 
14 نهاد نظارتي و دس��تگاه اجرايي ديگر نيز بر عملكرد 
اشخاص در اجراي قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي 
تروريسم نظارت خواهند داشت و هر يك از اين نهادها 
و دس��تگاه هاي اجرايي و افراد مرتبط با آنها، به واسطه 
اطالعاتي كه از قراردادها و روابط مالي و روش هاي تامين 
مالي دارند، مي توانند به دليل اطالعات و تخصصي كه 
دارند، احتمال پولشويي در قراردادها و روابط مالي افراد و 
اشخاص را پيگيري كرده و مراتب تخلفات و پولشويي به 
شكل هاي مختلف را به مراجع ذيربط و قوه قضاييه اطالع 
دهند.  به گزارش »تعادل«، براين اساس، عالوه بر بانك 
مركزي كه پي��ش از اين، وظيفه نظارت بر اجراي قانون 
مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را به 
عهده داشته، اكنون س��ازمان ها و دستگاه هاي اجرايي 
و نهادهاي نظارتي ديگر ش��امل بيمه مركزي، سازمان 
بورس، وزارتخانه هاي كشور و صمت، سازمان ثبت اسناد 
و امالك، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي، 
كانون وكالي دادگستري، سازمان نظام پزشكي، سازمان 
نظام مهندسي، كانون كارشناسان رسمي دادگستري 
و مركز امور مش��اوران حقوقي، وكال و كارشناسان قوه 
قضاييه كه مطابق قوانين و مقررات بر عملكرد اشخاص 
مشمول نظارت مي كنند، مكلفند تكليف نظارتي خود 
را نسبت به عملكرد اين اشخاص در چارچوب قوانين و 
مقررات مذكور به نحو موثر معمول دارند و موظفند در 
صورت شناسايي تخلف يا جرم، حسب مورد نسبت به 
برخورد يا اعالم آن به مراجع قضايي و غيرقضايي صالح 

اقدام نمايند.
بدين ترتيب، دولت در قالب اليحه جديدي كه به مجلس 
ارايه كرده خواستار تصويب بند جديدي در قانون مبارزه با 
پولشويي شده كه طي آن نظارت دستگاه هايي مانند بانك 

مركزي براي شناسايي تخلفات احتمالي افزايش مي يابد.
الحاق يك تبصره به ماده )۶( قانون مبارزه با پولش��ويي 
كه به صورت دوفوريتي براي بررس��ي در صحن علني 
مجلس از سوي دولت ارايه شده، در تاريخ ۳1 ارديبهشت 
ماه امس��ال توس��ط دفتر طرح ها و لوايح مجلس اعالم 

وصول شد.
در مقدمه توجيهي اين ماده قانوني آمده است: در اجراي 
دقي��ق قوانين و مقررات ناظر به پيش��گيري و مقابله با 
پولشويي، بي ترديد نظارت بر عملكرد اشخاص مشمول 
قانون مبارزه با پولش��ويي، نقش موثري ايفا مي كند. به 
همين جهت در راستاي رفع ابهامات مربوط به نظارت 
بر عملكرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشويي 
و اصالحات بعدي آن، اليحه زير جهت طي تش��ريفات 

قانوني تقديم مي شود.
ماده واحده با متن زير به عنوان تبصره به ماده )۶( قانون 
مبارزه با پولشويي مصوب 1۳۸۶ و اصالحات بعدي آن 

الحاق مي شود.
نهادها و دستگاه هاي اجرايي )موضوع مواد ۵ و ۶( مانند 
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران، بيمه مركزي، 
س��ازمان بورس، وزارت صمت، وزارت كشور، سازمان 
ثبت اس��ناد و امالك، س��ازمان حسابرس��ي، جامعه 
حسابداران رسمي، كانون وكالي دادگستري، سازمان 
نظام پزشكي، سازمان نظام مهندسي، كانون كارشناسان 
رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران حقوقي، وكال 
و كارشناس��ان قوه قضاييه كه مطابق قوانين و مقررات 
بر عملكرد اشخاص مشمول نظارت مي كنند، مكلفند 
عالوه بر انجام تكاليف اجرايي مقرر در اين قانون، قانون 
تامين مالي تروريس��م و مقررات مربوط به آن، تكليف 
نظارتي خود را نس��بت ب��ه عملكرد اين اش��خاص در 
چارچوب قوانين و مقررات مذكور به نحو موثر معمول 
دارند. همچنين نهادها و دستگاه هاي يادشده موظفند 
در صورت شناسايي تخلف يا جرم، حسب مورد نسبت 

ب��ه برخورد يا اعالم آن به مراج��ع قضايي و غيرقضايي 
صالح اقدام نمايند.

اي��ن 1۵ نهاد نظارت��ي، پيش از اين نيز، به ش��كل هاي 
مختلف، نسبت به اطالع رساني، شفاف سازي گزارش هاي 
مالي و نظارت بر عملكرد اش��خاص حقيقي و حقوقي، 
اقدامات مختلفي را انجام داده اند و براساس صورت هاي 
مال��ي و گزارش ه��اي تخصصي اين نهاده��ا، عملكرد 

اشخاص و شركت ها و افراد مختلف تاييد شده يا اشكاالتي 
وارد ش��ده اس��ت. اما اكنون عالوه بر تهيه شاخص ها و 
صورت هاي مالي متعارف و گزارش هايي كه براي تصويب 
در مجامع يا هيات مديره ارايه مي ش��ود، كارشناس��ان 
مختلف، دستگاه هاي اجرايي و حتي وكال و حسابداران، 
مكلف هستند كه اگر با موارد پولشويي مواجه شدند آن 
را به مراجع قضايي و مرتبط با مبارزه با پولشويي اطالع 

دهند. مثال اگر شاهد حضور يك موسسه تجاري، مالي، 
صنعتي وعمراني در طرح هاي فرهنگي و هنري بودند 
كه به نوعي س��ود حاصل از سوداگري يا روابط پنهان يا 
قاچاق را به بهانه مشاركت در امور فرهنگي به كار گرفته 
و از اين طريق، پوشش��ي براي فعاليت اش��خاص ايجاد 
كرده اند، موظف هس��تند كه اين موارد را به مسووالن 

ذيربط اطالع دهند. 

گروه بانك و بيمه|  احسان شمشيري |
صاحب نظران در م��ورد كارايي و اثرگذاري عمليات بازار 
باز بر اقتص��اد ايران ديدگاه هاي مختلف��ي دارند. عده اي 
معتقدند كه عمليات بازار باز براي مديريت نرخ بهره، تامين 
منابع طرح هاي اقتص��ادي وعمراني، كنترل تورم، ايجاد 
رونق، مقابله با ركود مناس��ب است و نمي توان از اين ابزار 
براي كنترل بازار ارز و س��اير شاخص هاي اقتصادي بهره 
برد. اما عده اي ديگر از كارشناسان معتقدند كه با عمليات 
ب��ازار باز مي توان نقدينگي را مهار كرد يا آن را به س��مت 
توليد و بازارهاي مختل��ف هدايت كرد و همچنين خلق 
پول توسط بانك ها را كاهش داد و غيرمستقيم بر نرخ ارز 
و ساير دارايي ها اثرگذار گذاشت. به عبارت ديگر، استفاده 
از عمليات بازار باز در ايران مي تواند به صورت مس��تقيم 
و غير مس��تقيم روي ش��اخص ها و نرخ ها اثرگذار باشد و 
براي افزايش كارايي آن بايد به ساير اقدامات و ابزارها نيز 

توجه داشت. 
به گزارش »تعادل«، رييس كل بانك مركزي در تازه ترين 
اظهارنظر خود اعالم كرد: برنامه عمليات بازار باز درآينده 
نزديك اجرايي خواهد شد .برنامه اي كه قرار است با استفاده 
از ابزارهاي مالي و پولي در نظام هاي بانكي متعارف به كمك 
كنترل تورم و انضباط مال��ي دولت بيايد و با حضور بانك 
مركزي در بازارهاي مالي، كارايي ابزارهاي تامين مالي را 
تقويت كرده و اثر گذاري بهتري ايجاد كند و فعاالن بازارهاي 
مالي نيز در تعيين نرخ ها و بهبود روش هاي تامين منابع 

موثرتر عمل خواهند كرد. 
همتي در خصوص برنامه عمليات بازار ب��از كه در آينده 
نزديك اجرايي خواهد شد، به چند نكته اشاره كرد و افزود: 
تا به امروز، چون بانك مركزي اجازه خريد اوراق دولتي را 
نداش��ت، نرخ اين اوراق در معامالت بين كنشگران بازار 
تعيين مي ش��د و بديهي است كه نرخ، ش��امل درجه اي 
ازهزينه هاي ريس��ك و تنزيل بود. با ورود بانك مركزي و 
عمليات بازار باز، اين هزينه ها كاهش يافته ونرخ تنزيل بين 
بانك ها نيز در محدوده نرخ سياست گذاري بانك مركزي 
قرار مي گيرد. رييس شوراي پول و اعتبار افزود: بديهي است 
براي انجام عمليات بازار باز به حجمي ازاوراق دولتي نياز 
است، چون كه پس از اجرايي شدن اين ابزار، بدون خريد 
اوراق، هيچ نقدينگي به بانك ها اعطا نخواهد شد. لذا، وجود 
اوراق شرط الزم اين عمليات است. ولي به معناي موظف 
كردن دولت براي انتشار اوراق نيست. همتي تاكيد كرد: 
بنابرين دولت بر اساس نيازهاي بودجه اي خود و با توجه 
به وضعيت چرخه اقتصاد و ضرورت پايداري مالي و بدهي 
خود بايد به انتشار اوراق دست بزند.هدف اصلي و كليدي 
چرخش سياس��تي به عمليات بازار باز و كنترل نرخ سود 
كوتاه مدت، كنترل تورم است. چرا كه كنترل كل هاي پولي 
)ترازنامه بانك مركزي( در دهه هاي اخير، نتوانسته به نحو 

پايدار تورم را كنترل كند.
وي تصريح كرد: بديهي است كه هدف اين عمليات، اعمال 
يك سياست انبساطي پولي نبوده، بلكه تغيير بنيادي در 
كانال انتقال سياس��ت پولي اس��ت و البته همزمان بانك 
مركزي به دنبال اصالح و سالم سازي ترازنامه بانك ها است. 
در واقع هدف اصلي، حفظ ثبات اقتصادي است كه خود 

پيش نياز افزايش رشد اقتصادي است.

  نكاتي درباره عمليات بازار باز
 )Open market operation( عمليات ب��ازار ب��از
به خريد و ف��روِش اوراق قرضه دولتي در ب��ازار آزاد، براي 
گس��ترش يا انقباض ميزان پول در سيستم بانكي گفته 
مي ش��ود كه توس��ط بانك هاي مركزي كش��ورها انجام 
مي شود. خريداران به سيستم بانكي پول تزريق مي كنند 

و رش��د اقتصادي را افزايش مي دهند عمليات بازار باز از 
ابزارهاي اصلي در سياست هاي پولي يك كشور است. نرخ 
تنزيل و ذخيره الزم نيز ابزارهاي ديگر هستند. نرخي كه 
بر اساس آن بانك ها از يكديگر قرض مي گيرند. همچنين 
در بسياري كشورها مهم ترين وظيفه بانك مركزي كنترل 
نرخ تورم اس��ت كه اين كنترل از طريق عمليات بازار باز 
صورت مي گيرد در كشورهايي كه نرخ برابري ارز را كنترل 
مي كنند، عمليات بازار باز با هدف كنترل نرخ ارز صورت 

مي گيرد.
عمليات بازار باز به معني خريد و فروش اوراق بدهي توسط 
بانك هاي مركزي در بازار باز يا بازار آزاد اس��ت. بانك هاي 
مرك��زي با انجام عمليات بازار باز، پاي��ه پولي و به تبع آن 
عرضه پول را كم و زياد مي كنند تا انواع نرخ هاي بهره را در 
جهت مطلوب و مورد هدف خويش تغيير دهند. بانك هاي 
مركزي با خريد اوراق بدهي پايه پولي و به تبع آن عرضه پول 
را افزايش مي دهند و از اين طريق نرخ هاي بهره كوتاه مدت 
به خصوص نرخ بهره بين  بانكي را كاهش مي دهند. به همين 
ترتيب با فروش اوراق بدهي توسط هر بانك مركزي پايه 
پول��ي و به تبع آن عرضه پول كاهش پيدا مي كند و از اين 
طريق نرخ هاي بهره كوتاه مدت به ويژه نرخ بهره بين  بانكي 

افزايش مي يابد. 
دغدغه بانك هاي مركزي هدايت تورم، رشد اقتصادي و نرخ 
ارز در جهت مطلوب و مورد هدف دولت و بانك مركزي است 
نرخ  هاي بهره كوتاه مدت به خصوص نرخ بهره بين بانكي 
مهم ترين كانال انتقال خواسته هاي سياستي بانك هاي 
مركزي به اقتصاد است و بانك هاي مركزي از چهار طريق 
متعارف بر نرخ ه��اي بهره  كوتاه مدت تأثير مي گذارند كه 
مهم ترين و كارآمدترين و رايج ترين آنها عمليات بازار باز 
اس��ت. بانك هاي مركزي وقتي بر اس��اس تحليل خود از 
شرايط اقتصاد سعي دارند تورم را كنترل يا رشد اقتصادي 
را تحريك كنند براي اين منظور نخست هدفي را براي نرخ  
بهره بين  بانكي كه تص��ور مي رود با آن به هدف مورد نظر 
خود درباره تورم يا رشد اقتصادي دست مي يابند در كميته 
يا شوراي ذيربط در بانك مركزي تصويب مي كنند و سپس 
آن را به واحد اجرايي عمليات بازار باز ابالغ كرده و س��عي 
مي كنند با خريد يا فروش اوراق قرضه نرخ بهره بين  بانكي 
را به مقداري كه مورد تصويب كميته يا ش��وراي عمليات 
بازار باز بانك مركزي است نزديك كنند تا بقيه نرخ هاي 
بهره جاري در اقتصاد نيز به تبعيت از آن در جهت مورد نظر 

بانك مركزي تغيير يابند.
براين اساس به نظر مي رسد كه از طريق مديريت بازار ارز 
و همچنين مديريت نقدينگي از طريق عمليات بازار باز، 
ميزان عرضه و تقاضا و التهاب هاي بازار ارز و طال و نرخ سود 

و همچنين فعاليت موسسات مالي و اعتباري تاحدودي 
كنترل خواهد شد. اما در عين حال ابزارهايي مانند بازار باز 
با چالش ها و اختالف نظر و سليقه هايي از ابتداي انقالب 
اس��المي مواجه بوده است و برخي ابزارها و سياست ها به 
دليل ابهامات��ي كه در رابطه با نرخ بهره و ربا و... وجود دارد 
بايد به گونه اي اجرايي شود كه همراه با تعاريف مشاركت و 

غير ربوي همراه باشد.
برخي كارشناس��ان با اشاره به اينكه در كوتاه مدت امكان 
تشكيل بازار سازمان يافته در رابطه با صكوك دولتي )بازار 
ديون با كيفيت( در نظام پولي كشور فراهم نيست، پيشنهاد 
مي كنند بانك مركزي به صورت موقت، صكوك بيع دين 
و اجاره براي عمليات بازار باز را انتشار دهد.زيرا اين اوراق 
مي تواند جايگزين يا مكمل اوراق مشاركت بانك مركزي 

به حساب آيد.
عمليات بازار باز در اكثر كش��ورهاي پيشرفته كه داراي 
بازارهاي ثانويه ساختاريافته در رابطه با اوراق بهادار دولتي 
هس��تند، از طريق ورود و خروج بانك مركزي در اين بازار 
صورت مي پذيرد اما در چارچوب فقه اسالمي و بر اساس 
قانون عمليات بانكي بدون ربا، امكان استفاد كامل از الگوي 
متعارف عمليات بازار باز توسط بانك مركزي وجود نداشته 

و الزم است تعديل هايي در الگوي متعارف اعمال شود.
در واقع زماني كه اقتصاد به جه��ت عرضه كم پول با نرخ 
بهره باال رو به رو اس��ت و موسس��ه هاي توليدي و تجاري 
با كمبود نقدينگي مواجه هستند، بانك مركزي به خريد 
اوراق بهادار از مردم مي پردازد و به اين وس��يله، پايه پولي 
و نقدينگي را افزايش مي دهد. عملي��ات بازار باز از منظر 
عملياتي، مهم ترين جزو سياست گذاري پولي و بانكداري 
مركزي نوين به حساب مي آيد. ماهيت عمليات بازار باز را 
مي توان مديريت ذخاير بانك مركزي در بازار پول در نظر 
گرفت؛ به عبارت ديگر، بانك مركزي به دليل حق قانوني 
به نام حق الضرب به ص��ورت انحصاري و نامحدود امكان 
انتشار پول پرقدرت را در اختيار دارد كه منبع ذخاير بانك 
مركزي را شكل مي دهد. تجربه استفاده از اوراق مشاركت 
بانك مركزي در ايران نشان مي دهد كه صرفا آن دسته از 
اوراق بهادار مي توانند مبناي عمليات بازار باز واقع شوند 
كه از ويژگي هاي خاص چون حداقل ريسك، دوره زماني 
كوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابليت بلوكه نمودن منابع 

برخوردار باشند.
در كشورهاي توسعه يافته كه معموال بازار ثانويه ساختار 
يافته ب��ر روي اوراق به��ادار دولتي دارن��د، معموال بانك 
مركزي ب��ا ورود در اين بازار به عمليات بازار باز مي پردازد. 
اما در كش��ورهاي در حال توسعه كه معموال فاقد چنين 
بازارهايي هستند، بانك مركزي ناگزير به انتشار مستقيم 

اوراق بهادار بانك مركزي جهت سياست گذاري پولي است. 
همچنين استفاده از هر كدام از دو شيوه )اوراق بهادار دولت 
يا بانك مركزي( جهت عمليات بازار باز نقاط قوت و ضعف 
مخصوص به خود دارد. اما اگر شرايط بازارهاي ثانويه اوراق 
بهادار دولتي به گونه اي باش��د كه نيازهاي بانك مركزي 
جهت سياست گذاري پولي را برطرف مي كند، عمال دليلي 
براي انتش��ار مستقيم اوراق توس��ط بانك مركزي وجود 

نخواهد داشت.
اوراق مشاركت بانك مركزي كه تاكنون به عنوان تنها ابزار 
عمليات بازار باز توسط بانك مركزي كشور اجرا شده است 
با ماهيت اين عمليات سازگاري ندارد. چرا كه عقد مشاركت 
ذاتا با مخاطره همراه است و دوره زماني مشاركت معموال 
كوتاه مدت نيست، امكان تعيين نرخ سود به صورت قطعي 
و از پيش تعيين ش��ده وجود ندارد و نهايتا بانك مركزي 
نمي تواند منابع جمع آوري ش��ده را بلوكه كند. بنابراين، 
حركت به سمت ابزارهاي جايگزين اوراق مشاركت ضروري 
است.از س��وي ديگر عمليات بازار ارز و اوراق قرضه و نرخ 
سود ثابت و غيرمشاركتي با ابهام ربوي بودن مواجه است و 
مخالفاني دارد و از سوي ديگر، اين پرسش اساسي مطرح 
است كه در شرايط كنوني كه عده اي سعي دارند پول خود را 
در حساب كوتاه مدت حفظ كنند تا ارز و طال خريداري كنند 
آيا عمليات بازار باز و اوراق مشاركت با نرخ مشخص و قطعي 
از اقبال كافي همراه خواهد بود و مردم به سمت خريد اوراق 

مشاركت مثال بانرخ 20 درصد خواهند رفت يا خير؟
اينها چالش هايي اس��ت كه در اجراي اين سياس��ت بايد 
بانك مركزي به آن توجه كند تا بتواند بخشي از نقدينگي 
را كنترل كند و از حركت س��رگردان نقدينگي در بازارها 

جلوگيري كند.

  عملي�ات ب�ازار ب�از ب�راي كنت�رل ب�ازار ارز 
كافي نيست

از سوي ديگر، برخي كارشناس��ان معتقدند كه در نظام 
بانكداري ايران، بانك مركزي ابزارهاي الزم براي كنترل 

بازار را در اختيار ندارد. 
دكتر كامران ندري كارش��ناس اقتصادي، در گفت وگو با 
»تعادل« در اين رابطه گفت: اصول عمليات بازار باز را براي 
مواردي چون بازار ارز به كار نمي برند و اساسا عمليات بازار 
باز براي كنترل بازار پول و اثرگذاري بر نرخ سود و طرح هاي 
عمراني و ايجاد رونق يا خروج از ركود و تورم به كار گرفته 
مي شود كه دولت اقدام به فروش يا خريد اوراق متناسب 
با شرايط مي كند. بانك هاي مركزي در دنيا با عرضه اوراق 
خزانه و ديگر ابزارهاي مالي در عملي��ات بازار باز اقدام به 
كنترل نرخ بهره كرده و آن را مديريت مي كنند و بطور كلي 
ما تاكنون عمليات بازار باز نداش��ته ايم و به نظر نمي رسد 
اصطالح عمليات ب��ازار باز در حوزه ارز قابل اجرا باش��د و 
احتماال منظور رييس كل جدي��د بانك مركزي خريد و 
فروش اوراق مشتقه ارزي است تا از اين طريق بتواند بازار 

ارز را كنترل كند.
ندري تصريح كرد: از آن جايي كه بانك مركزي امكان خلق 
پ��ول دارد در نظام هاي مالي دنيا اجازه نمي دهند تا بانك 
مركزي پول پرقدرت خلق كند و قاعدتا در عمليات بازار باز 
دارايي هاي مالي عرضه مي شوند كه نقد شوندگي بااليي 
داشته باشند و امكان نكول در آن پايين باشد.در ايران به 
هر دليلي مسووليت بازار ارز به بانك مركزي سپرده شده و 
بانك مركزي با خريد و فروش و عرضه ارز اقدام به كنترل 

بازار مي كند.

  عمليات بازار باز براي مديريت نرخ بهره 
وي تصريح كرد: عمليات بازار باز بيشتر براي مديريت نرخ 

بهره استفاده مي شود و مهم ترين دليل كه تاكنون از عمليات 
بازار باز در كشور استفاده نشده عدم وجود زيرساخت هاي 
الزم در بازار پول اس��ت زيرا بازار پول ساز وكار مخصوص 
خود را دارد كه متاسفانه هنوز در ايران موفق به ايجاد آن 

نشده ايم.
ندري گفت: در كشورهاي توس��عه يافته محور اقتصاد و 
تصميم گيري ها نرخ بهره است اما در ايران نرخ ارز بيشتر 
مورد توجه است و از آنجايي كه در ايران نرخ بهره دستوري 
تعيين مي ش��ود بنابراين بر روي ديگر متغيرهاي اصلي 

اقتصاد اثر مستقيم مي گذارد.
وي افزود: كشورهاي توس��عه يافته ساختار اقتصادشان 
متفاوت است و ضرورت دارد ما هم متناسب با پيشرفت هاي 
بازار پول در دنيا تغييراتي در بازار پول و سرمايه خود ايجاد 
كنيم زيرا بازار مالي ما تنها به بازار سرمايه منتهي مي شود 
و بطور كلي بازار مالي بسيار ضعيف است البته با روي كار 
آمدن دولت يازدهم بحث عمليات بازار باز در كشور مطرح 
ش��د و اوراقي مانند اوراق خزانه و اوراق بدهي در س��طح 

محدودي عرضه شد.
وي تشريح كرد: بانك مركزي ابزاري براي كنترل بازار ندارد 
و فقها و علماي ديني نيز تلقي و برداشتي از ربا و نرخ بهره 
دارندكه ممكن است به هر اوراق و هر نوع روشي اجازه اجرا 
داده نشود. زيرا در نظام بانكي ايران عمليات بانكي بدون 
ربا تعريف نشده و ممكن است كه اجراي برخي روش ها با 

مشكل مواجه باشد.
متاسفانه از ابتدا تاكنون بحث ربا با نگاه سنتي دنبال شده 
است تفسيري كه ارايه مي شود سطحي است و ضرورت دارد 
نگاه ما تغيير كند نظام بانكي ما متفاوت از نظام هاي مالي 
دنياست و ضرورت دارد نگاه سطحي نگر با نگاه ژرف نگر 
متناسب با مصاديق امروز تغيير كند البته عمليات بازار باز 
مغايرتي با فقه و مصاديق فقهي ندارد ولي اجراي آن زماني 
مناسب است كه بازار پول خوبي داشته باشيم و بخواهيم 

به آن عمق ببخشيم.
وي گفت: متاسفانه نرخ گذاري س��ود بانكي متناسب با 
ش��رايط روز نيس��ت و اين موضوع باعث شده تا سيستم 
مالي ما به خاطر مساله ربا با مشكالت ساختاري و ريشه اي 

بسياري مواجه شود.
در س��اده ترين حالت مي توان عمليات بازار باز را خريد و 
فروش اوراق قرضه با كيفيت توسط بانك مركزي با هدف 
تاثيرگذاري بر متغيرهايي مانند حجم پول و نرخ بهره بازار 
در نظر گرفت. در واقع سياست گذاران پولي با خريد و فروش 
اوراق قرضه، سياست هاي پولي انقباضي و انبساطي را به 
اجرا مي گذارند و با اين سياست نمي توان تاثير مستقيم 
و فوري بر بازار ارز را انتظار داش��ته باشيم بلكه به تدريج با 
اثرگذاري بر نرخ سود بانكي مي توان انتظار داشت كه بازار 

ارز نيز تاثيرپذير باشد.
به اين صورت كه در شرايط ركودي، بانك مركزي با خريد 
اوراق قرضه باعث مي ش��ود عرضه پول در اقتصاد افزايش 
يافته و نرخ بهره كاهش يابد )در س��طح هدف قرار گيرد( 
. در مقابل در ش��رايط تورمي، فروش اوراق قرضه توسط 
بانك مركزي، عرضه پول را در اقتصاد كاهش و نرخ بهره را 

افزايش مي دهد.
در بانكداري مركزي نوين و بر اساس چندين دهه تجربه 
كشورهاي گوناگون، اين مطلب به اثبات رسيده است كه 
قابليت عمليات بازار باز جهت زمينه س��ازي دستيابي به 
اهداف سياستي، بيشتر از ساير روش ها است و به همين 
دليل در حال حاضر، به صورت گسترده تري مورد استفاده 
واقع مي شود. شايد به همين دليل است كه در حال حاضر 
تقريبا در تمامي كشورهايي كه داراي چارچوب سياست 

پولي هستند، از عمليات بازار باز استفاده مي شود.
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نظارت بانك مركزي بر عملكرد 
بانك ها در ارايه تسهيالت خرد

عضو كميس��يون امور داخلي كشور و شوراها 
در مجلس بر نظارت بانك مركزي بر عملكرد 

بانك ها در ارايه تسهيالت تاكيد كرد.
ابوالفضل ابوترابي در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد 
بر ضرورت ارايه تسهيالت قرض الحسنه در امور 
تعيين ش��ده از سوي بانك ها گفت: نحوه ارايه 
تسهيالت قرض الحسنه يا به صورت تشخيصي 
بوده كه از سوي دولت تعيين مي شود يا مردم 
در حساب هاي قرض الحسنه جهت امور خير 
هزينه مي كنند لذا بانك ها مكلف هس��تند از 
منابع مشخص شده از سوي دولت يا مردم در 

راستاي نظر آنها نيز هزينه كنند.
نماين��ده نج��ف آباد با بي��ان اينكه اگ��ر ارايه 
تس��هيالت خالف اي��ن رويه باش��د مي تواند 
جنبه كيفري هم داشته باشد و قابل رسيدگي 
ش��ود، افزود: متاس��فانه در حال حاضر افراد 
بسياري در خصوص بدعهدي بانك ها در حوزه 
پرداخت تس��هيالت ازدواج به م��ا نيز مراجعه 
 مي كنند كه اين نش��ان از ضع��ف عملكردي 

بانك ها است.
وي با تاكيد بر اينك��ه به لحاظ پذيرش ضامن 
اكن��ون بانك ها ب��راي ارايه تس��هيالت خرد 
همچون ازدواج سنگ اندازي مي كنند، تصريح 
كرد: متاسفانه در خصوص وام هاي ميلياردي 
كمترين سخت گيري صورت نگرفته كه نمونه 

آن را در مورد بانك سرمايه شاهد هستيم.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه 
مطالعات و پژوهش نشان داده افراد كه وام هاي 
خرد دريافت مي كنند در پرداخت اقساط وام 
خود بدعهدي نمي كنند، افزود: مشكل معوقات 
بانكي مربوط به كساني است كه وام هاي كالن 

دريافت مي كنند.
عضو كميس��يون امور داخلي كشور و شوراها 
در مجلس شوراي اس��المي يادآور شد: ورود 
كميس��يون اقتص��ادي مجل��س ب��ه موضوع 
پرداخ��ت وام ها و ارايه گزارش��ي از آن صحن 
مجلس را درگير بررس��ي اين موضوع خواهد 

كرد.

مسكو  خواستار پيوستن 
كشورهاي اروپايي به اينستكس 

يك ديپلمات روس اعالم كرد كه مسكو در حال 
رايزني با كشورهاي اروپايي جهت ملحق شدن 
به ساز و كاري است كه اروپايي ها براي تسهيل 

تجارت با ايران تاسيس كرده اند.
به گزارش ايِبنا، والديمي��ر چيزوف، نماينده 
دايم روس��يه در اتحاديه اروپ��ا در گفت وگو با 
خبرگ��زاري اينترفاكس با بي��ان اين مطلب 
تصري��ح ك��رد روس��يه در ح��ال گفت وگو با 
كشورهاي اروپايي براي همكاري در ساز و كار 

موسوم به »اينستكس« است.
اينستكس بهمن سال گذشته توسط انگليس، 
فرانس��ه و آلمان با هدف دور زدن تحريم هاي 
امريكا عليه ايران و تسهيل تجارت با اين كشور 

راه اندازي شد.
واشنگتن مخالفت خود را با اين سازوكارتجاري 
اعالم و به شركت هاي اروپايي درباره تجارت با 
ايران هشدار داده است. تاكنون اينستكس به 

هيچ مبادله تجاري منجر نشده است. 
چيزوف با اذعان بر اينكه اينس��تكس تاكنون 
موفق نبوده است، افزود: ما داريم رايزني هايي 
انجام مي دهي��م. آنها اين را پنه��ان نكرده اند 
كه اينستكس با مش��كالت جدي ايجاد شد و 
كماكان هم مش��كالتي پيش رو دارد؛ با وجود 
اين، طرح هاي خود براي جنبش بخشيدن به 

اين ابزار را كنار نگذاشته اند.

روابط با كنلن بانك بدون مشكل 
براي اقالم غيرتحريمي

نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران وچين 
مي گويد كه در يك س��ال گذشته همكاري و 
مراودات بانكي با كنلن بانك چين براي افراد، 
نهادها و اقالم غيرتحريمي مش��كلي نداش��ته 

است.
مجيدرض��ا حري��ري در گفت وگو ب��ا ايِبنا با 
بيان اين مطلب افزود: طي يك س��ال گذشته 
مراودات با كنلن بانك براي افراد، نهادها و اقالم 
غيرتحريمي مش��كل خاصي نداشته و تا آخر 

سال جاري ميالدي هم ندارد.
اين در حالي است كه پدرام سلطاني  نايب رييس 
اتاق بازرگاني ايران در پيامي در صفحه شخصي 
خود در شبكه اجتماعي توييتر نوشته بود: بانك 
كنلن چين اعالم كرده اس��ت كه تا پايان سال 
جاري ميالدي معامالت بانكي خود را با ايران، 
تنها با اس��تفاده از يوان چين و با رعايت كامل 
تحريم هاي امريكا در خصوص كاالها، اشخاص، 
شركت هاي حمل و نقل و بانك ها، ادامه خواهد 
داد. با اين حس��اب مشخص مي شود كه اتفاق 
خاص و جديدي در روابط بانكي ايران با كنلن 

بانك چين ايجاد نشده است.
حري��ري تاكيد كرد كه ارتب��اط كنلن بانك با 
ايران هيچگاه قطع نش��ده كه بخواهد دوباره 
برقرار ش��ود. گرچه از ارديبهش��ت ماه س��ال 
گذشته و همزمان با آغاز دور جديد تحريم هاي 
غيرقانوني امريكا عليه ايران، مقداري در روابط 
بانكي اي��ران با كنلن بانك تاثير گذاش��ت اما 

هيچگاه اين روابط قطع نشد.
نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين 
افزود: هرچن��د در برقراري مبادالت تجاري با 
كشور چين مشكالتي داريم اما اين مشكالت 
در مقايس��ه با مشكالتي كه با طرف هاي ديگر 

تجاري داريم، كمتر است.



آمار معامالت

نگاه

5 بازار سرمايه

چرا شمايل بازار پايه فرابورس عوض مي شود؟ 

راهكاري براي كاهش ريسك و افزايش بازده
گروه بورس| 

ريس��ك، يك��ي از مهم ترين موضوعاتي اس��ت كه 
س��رمايه گذاران در بازارهاي مالي و سرمايه گذاري 
بايد مد نظر قرار بدهند. طبعا هرچقدر ريسك باالتر 
برود، بازدهي نيز با افزايش مواجه خواهد شد و اين 
موضوع در بازار پايه كه حدنوسان آن بازار است كه 
گاه شركت هاي بس��يار ارزنده در آن حضور دارند، 
ديده مي ش��ود. اما فرابورس ايران به منظور كاهش 
ريسك در اين بازار، ضمن نگهداشتن امكانات مربوط 
به كسب بازدهي باال، اقدام به ايجاد تغييراتي در اين 

بازار كرده است. 
عوض شدن شمايل بازار پايه فرابورس از حالت بازار 
الف، ب و ج به بازار هاي قرمز، زرد و نارنجي تصميمي 
اس��ت كه در ماه هاي انتهايي س��ال گذشته توسط 
فرابورس اعالم شد و قرار بود كه از خرداد ماه امسال، 
اجرايي ش��ود.  به همين منظور قرار است از بيستم 
خردادماه س��ال جاري، تمامي سهام بازار پايه براي 
انتقال به بازار جديد، بسته شوند. يكي از مهم ترين 
مختصات بازار جديد نيز، اين است كه معامالت اين 
بازار در اتاق تاريك صورت خواهد گرفت. بنابراين به 
نظر مي رسد كه معامله گران زيادي، پايش خواهند 
شد، زيرا ديگر نمي توانند با مشاهده روند معامالت 
ديگران، اقدام به تصميم گي��ري كنند، بلكه بايد بر 
اساس قواي تحليلي خود به معامالت بپردازند، لذا 
اين انتظار مي رود كه ريس��ك لجام گس��يخته اين 

بازار، با كاهش مواجه شود. 
وقتي كه معامالت سهام شركت ها در بازار پايه جديد 
آغاز ش��ود، آيتم هاي مربوط به معامالت انجام شده 
اعم از قيمت پاياني معامالت س��هم، دامنه نوس��ان 
قيمت و نيز حجم و ارزش معامالت مانند گذش��ته 
مشخص است و در تابلو معامالت نيز انتشار مي يابد. 
تنها سفارش گذاري معامالت با ساز و كار معامالتي 

اتاق تاريك انجام خواهد شد. 
بخش بندي بازار به 3 بخش بازار زرد، قرمز و نارنجي 
نيز براي افزايش ش��فافيت در بازار انجام مي ش��ود. 
در واقع عدم تقارن اطالعاتي ناش��ران بازار پايه در 
طبقه بندي ش��ركت ها در تابلوهاي زرد، نارنجي و 

قرمز مد نظر قرار گرفته است.
امير هامون��ي، مديرعامل فرابورس در اين خصوص 
گف��ت: معام��الت ب��ازار پايه كم��اكان بر اس��اس 
الگوريتم هاي مچينگ در س��اير بازارهاي فرابورس 
صورت مي گيرد و عدم نمايش سفارش هاي خريد و 
فروش هيچگونه ابهامي در روند انجام معامالت ايجاد 
نمي كند.: اين موضوع كمك مي كند تا فرد بر اساس 
تحليل خود و به دور از هيجانات كاذب و گمراه كننده 

اقدام به سفارش گذاري در اين بازار كند.

وي با اشاره به اينكه در بازارهاي مختلف، معامالت 
بر اس��اس انتظارات ش��كل مي گي��رد و انتظارات 
نيز بر اس��اس اطالعات مالي هر فرد از س��هام مورد 
معامله برآورد مي شود، افزود: هدف از عدم نمايش 
س��فارش هاي خري��د و فروش در ب��ازار پايه جديد 
همچون س��اير بورس هاي معتبر دني��ا آن بوده كه 
س��هامداران انتظ��ارات خود را بر اس��اس تحليل و 
تصمي��م خود ش��كل دهند و در خص��وص خريد و 
فروش سهم در بازار پايه تصميم گيري كنند نه آنكه 
تحت تاثير س��يگنال هايي كه از س��وي برخي افراد 
و گروه ها روي س��هم ها داده مي ش��ود در معامالت 

حضور پيدا كنند.
مديرعام��ل فرابورس نمايش س��فارش هاي خريد 
و ف��روش را در ب��ازار پاي��ه، فراه��م ك��ردن امكان 
س��يگنال دهي برخي افراد و گروه ها در شبكه هاي 
اجتماع��ي و فضاي مجازي دانس��ت و بي��ان كرد: 
اين موضوع س��بب مي شود تا دس��تكاري قيمت و 
القاي ظاهر گمراه كننده از روند معامالت با استناد 
به ص��ف خريد يا فروش س��هام مورد نظر توس��ط 
س��يگنال دهنده ها راحت تر شود، اما با عدم نمايش 
س��فارش هاي خريد و فروش، سهامداران به مراتب 
كمتر تح��ت تاثير هيجانات ق��رار مي گيرند و ورود 
س��فارش ها به ميزان بيش��تري در نتيجه تصميم و 

تحليل خود سرمايه گذاران خواهد بود.

   ابتدا قرمزها تاريك شوند
همچني��ن روح اهلل ميرصانع��ي، دبي��ركل كان��ون 
كارگزاران اجراي ش��يوه مخفي ش��دن سفارشات 
خريد و ف��روش يا هم��ان معام��الت Dark را در 
بازار پيش گش��ايش اغلب بورس ها مكانيزمي براي 
جلوگيري از دس��تكاري بازار دانست و افزود: البته 
اي��ن معامالت در اين بورس ها تنه��ا در زمان پيش 
 Dark است و در معامالت عادي Dark گشايش
نيست، اما بطور كلي اگر بخواهيم به اين سمت برويم 
پيشنهاد من اين است كه بايد خيلي تدريجي حركت 
كنيم تا ش��رايط براي معامله گران قابل هضم شود.
زيرا سرمايه گذاران ما به چنين روشي عادت ندارند.

وي در ادامه افزود: البته ممكن است سرمايه گذاري 
كه تاكنون در اين ش��يوه معامله نكرده است دچار 
اضطراب ش��ود و نتواند به س��رعت با اين قانون كه 
البته به نفع وي نيز هست ارتباط الزم را برقرار كند. 
پيشنهاد من اين است كه به جاي اينكه هر سه بازار 
 Dark زرد، نارنجي و قرمز را به يك باره وارد رقابت
كنيم، بهتر اس��ت ابتدا از بازار قرمز شروع كنيم كه 
شامل تعداد سهام كمتري اس��ت. بازار نارنجي نيز 
فقط در پيش گش��ايش مش��مول اين قانون و خود 

معامالت آن عادي انجام ش��ود و فعال داد و ستد در 
بازار زرد مانند بورس و فرابورس عادي انجام شود.

وي خاطرنش��ان كرد: در اين شرايط واكنش ها نيز 
كمتر خواهد بود و امكان بيش��تري براي رسيدن به 

نتايج مثبت اين فرآيند ايجاد مي شود.
ميرصانعي با تاكيد بر دغدغه اركان بازار سرمايه براي 
ايفاي نقش بهينه نظارتي خود در بازارها يادآور ش��د: 
س��رمايه گذاران در برخورد با هر دستورالعمل و شيوه 
جديد مقاومت هايي دارن��د و همچنين دغدغه هايي 
براي آنها ايجاد مي شود. بنابر اين بايد براي شفاف سازي 

و كاهش اين دغدغه ها برنامه ريزي كنيم.
دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار لزوم 
فرهنگس��ازي و افزايش دانش سرمايه گذاري را در 
كنار اجراي شيوه هاي نظارتي مهم خواند و تصريح 
كرد: براي اجراي بهتر تصميم هاي گرفته شده بايد 
نهاد تصميم س��از با انعطاف بيش��تري حركت كند 
تا به سرمايه گذاران امكان آش��نايي با شيوه جديد 

معامالت داده شود.

   راهي براي جلوگيري از رشد سهام غير ارزنده
شاهين چراغي، عضو ش��وراي عالي بورس نيز نبود 

قوانين و مقررات براي افش��اي اطالعات در فضاي 
مجازي كش��ور را براي بازار س��رمايه آسيبي جدي 
خواند و تصريح كرد: اين مس��اله س��بب شده تا هر 
ف��ردي با هر انگي��زه اي از طريق حض��ور در فضاي 
مجازي و ايج��اد كانال و گروه و تكي��ه بر تبليغات، 
سرمايه گذاران را تحت تاثير قرار دهد و با جوسازي 
يا ايجاد تقاضاي كاذب، س��رمايه گذاران را به سمت 

برخي سهام غيرارزنده هدايت كنند.
وي ادامه داد: چنانچه س��ال گذش��ته در بازار پايه 
شاهد اين مس��اله بوديم كه سهام برخي شركت ها 
كه حت��ي زيان ده ني��ز بودند تا ۵۰۰ درصد رش��د 
داش��ت، در حالي كه حتي در بورس يا شركت هاي 
موجود در تابلوي اصلي فرابورس كه جزو نهادهاي 
 خوب بازار سرمايه هستند نيز شاهد چنين رشدي

 نبوديم.
رييس هيات مديره كارگزاري مهر آفرين گفت: اين 
طبيعي است كه تصميم فرابورس در مخفي كردن 
سفارش��ات خريد و فروش، واكنش برخي ذينفعان 
را در پي داشته باش��د؛ همواره افرادي هستند كه با 
سوءاستفاده از ميزان اطالعات ديگران و ابزار شايعه 
سرمايه گذاران را ترغيب مي كنند و با جهت دادن به 

قيمت ها به سودهاي هنگفتي در بازاري مانند بازار 
پايه مي رسند.

چراغي افزود: در س��ال هاي گذشته شاهد اين نوع 
اتفاقات بوديم كه س��بب بلوكه شدن سرمايه افراد 
در برخي نمادها ش��د و پس از س��ال ها اين نمادها 
توانس��تند به تابلوي معام��الت بازگردند و حقوق 

سهامداران زنده شود.
به گزارش س��نا، ريي��س هيات مدي��ره كارگزاري 
مهرآفرين ش��روع ه��ر اقدامي را س��خت و نيازمند 
صب��وري و ثبات قدم دانس��ت و گف��ت: اجراي هر 
تصميم يك نقطه ش��روع دارد. در اين ميان ممكن 
اس��ت برخي افراد كه با اي��ن اقدام منافعش��ان به 
خطر مي افتد با توسل به مس��ائلي همچون مسائل 
ش��رعي و اعتقادي براي س��ياه نمايي در اين زمينه 
تالش كنند و در بستري همچون فضاي مجازي كه 
قوانيني براي برخورد با ش��ايعات وجود ندارد اقدام 
به انتش��ار تحليل هاي بي اس��اس و كذب كنند تا با 
ايجاد اضطراب سرمايه گذاران را به واكنش وادارند 
كه البته اين اقدامات مي تواند با شفاف س��ازي هاي 
صورت گرفته يا در حال انج��ام مديران فرابورس و 

كارشناسان خبره بازار سرمايه خنثي شود.

حس��ن اميري، عضو هيات مديره س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار ب��ا رد ادعاي ربوي ي��ا غرري بودن 
معامالت در بازار پاي��ه فرابورس، گفت: در مزايده 
ي��ا مناقصه، هي��چ ف��ردي از قيمت پيش��نهادي 
ديگ��ري آگاه نيس��ت. در عي��ن ح��ال، خريدار و 
فروش��نده مي دانن��د چه تع��داد س��هم را به چه 
قيمتي معامله مي كنند. در حقيقت تعداد و مبلغ 
خري��د و همچنين تع��داد و مبلغ فروش توس��ط 
خريدار و فروش��نده در سيس��تم ثبت مي ش��ود 
و در ص��ورت ام��كان پذير ب��ودن معامله مچينگ 
 انج��ام مي ش��ود. از همي��ن رو، غ��رر در معامل��ه

 معنا ندارد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در گفت وگو با پاي��گاه خبري بازار 
س��رمايه )س��نا(، تاكيد كرد: اگر س��رمايه گذاران 
نياز به اطالعات بيشتر و مشاهده قيمت ها دارند و 
گمان مي كنند كه اطالعات به انجام معامالتشان 

كمك مي كند، موضوعي متف��اوت از غرري بودن 
معامالت و قابل بررس��ي اس��ت. در ح��ال حاضر، 
اين بحث مطرح اس��ت كه بين اف��راد و كارگزاران 
از لحاظ س��طح دسترسي به اطالعات تفاوت هايي 
وج��ود دارد ك��ه اين موض��وع قابليت بررس��ي و 
بازنگري دارد. آنچه كه مورد تاكيد سازمان بورس 
اس��ت، مبحث تقارن اطالعاتي است. بايد حداكثر 
ت��الش را در جهت دسترس��ي يكس��ان اطالعات 
براي هم��ه فراهم آوري��م و اگر تصميم��ي با اين 
 اصل در تناقض باش��د، حتما م��ورد بازنگري قرار 

خواهد گرفت.
وي ادامه داد: تغييرات مقررات پايه طي چند سال 
گذشته بارها مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت. 
تغييرات و بازنگري در دستورالعمل هاي بازار پايه 
از الزامات، نيازها و خواسته هاي سرمايه گذاران بوده 
و هم مقام هاي نظارتي بازار س��رمايه بر آن تاكيد 
داشته اند.اميري با اشاره به تشكيل كارگروه هايي 

به اين منظور، ادامه داد: پس از كسب نظرات فعاالن 
بازار س��رمايه، كانون نهادهاي س��رمايه گذاري و 
كانون كارگزاران، مقرر شد تا نحوه معامالت در بازار 
پايه فرابورس به صورتي كه مقرر ش��ده از روزهاي 
آتي تغيير كند.وي ب��ا تاكيد بر اينكه نظر فعاالن و 
معامله گران بازار س��رمايه، براي سازمان بورس و 
اوراق بهادار از اهميت بسيار بااليي برخوردار است، 
ابراز داشت: هدف اصلي سازمان بورس، صيانت از 
حقوق سهام داران اس��ت. به همين منظور تالش 
مي شود تا ش��فافيت در بازار حاكم بوده و حداقل 
مغايرت ها و محدوديت ها وجود داشته باشد.معاون 
نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق 
بهادار تصريح كرد: ش��رايط شركت هاي حاضر در 
بازار پايه فرابورس با س��اير ش��ركت هايي كه روي 
تابلو، معامله مي شوند، متفاوت است. اين شركت ها 
در بازار پذيرش نش��ده اند يا به داليلي از بازارهاي 
اصلي بورس و فرابورس اخراج ش��ده اند. بنابراين 

افرادي كه در اين بازار معامالتي را انجام مي دهند، 
 بايد ب��ه ويژگي ه��اي متف��اوت اين ب��ازار توجه 

داشته باشند.
عضو هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
با بيان اينكه معامالت در ب��ازار پايه فرابورس بايد 
بر اس��اس تحليل جامع صورت بگي��رد، ادامه داد: 
ريس��ك در بازار پايه فرابورس باال بوده و از همين 
رو، تحليل نقش مهم و اساس��ي در تصميم گيري 

سرمايه گذاران دارد.
وي با اش��اره به طرح برخي انتقادات در خصوص 
مقررات جديد بازارپايه به سنا گفت: پيش از ابالغ 
مقررات، نظرات كانون نهادهاي س��رمايه گذاري و 
كانون كارگزاران و همچنين فعاالن بازار س��رمايه 
در اين زمينه جمع آوري ش��ده است. با اين حال، 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار هم��واره آماده 
بازنگري مقررات اس��ت و چنانچه افرادي دغدغه 
و نگراني هاي��ي در اين زمينه دارند، بايد از مس��ير 

درست، نظرات خود را منعكس كنند.معاون نظارت 
بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار 
ابراز داشت: هفته آينده در همين زمينه جلسه اي 
با كانون ها برگزار خواهد ش��د، لذا افرادي كه ابهام 
يا دغدغ��ه اي دارند، مي توانند از اين طريق نظرات 
خود را به سازمان بورس منعكس كنند و سازمان 
آمادگي الزم به منظور بررس��ي و بازنگري قوانين 
را دارد. به اعتقاد اميري، چنانچه س��رمايه گذاران 
و فعاالن بازار با همه اصالحات و مقررات بازار پايه 

آگاه شوند، ابهامي براي آنها باقي نمي ماند.
عضو هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
تصريح ك��رد: در عين ح��ال، با توج��ه به اهميت 
موض��وع، چنانچه در زمين��ه غرر و رب��وي بودن 
معامالت در بازار پايه، اظهارنظر يا استدالل متقن 
و مشخصي به سازمان بورس و اوراق بهادار منعكس 
ش��ود، بطور حتم، در كميته فقهي مورد بررس��ي 

قرار مي گيرد.

قوانين جديد بازارپايه شرعي است
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار:

  Sat. Jun 8.   شنبه    18 خرداد 1398   4 شوال 1440  سال پنجم    شماره   1395  2019 

شاخص ها صعود كردند 
گروه بورس| شاخص بورس در پايان معامالت 
آخرين روز معامالتي هفته قبل، با رش��د بيش 
از ۲۴۰۰ واحدي در كان��ال ۲۲۶ هزار واحد قرار 
گرفت. مش��اهده آم��ار معامالت بورس نش��ان 
مي دهد كه همه ش��اخص هاي بورس در پايان 
داد و س��تدهاي امروز با حداقل ۲ درصد رش��د 

مواجه شدند.
بر اين اساس همه ش��اخص هاي بورس با رشد 
مواجه شدند بطوري كه ش��اخص كل با ۲۴3۹ 
واحد رشد معادل ۱.۰۹ درصد به ۲۲۶ هزار ۹۸3 
واحد، ش��اخص  قيمت »وزني - ارزشي« با ۶۹۴ 
واحد افزايش معادل ۱.۰۹ درصد به ۶۴ هزار ۶۶۲ 
واحد، ش��اخص كل »هم وزن« ب��ا ۱۲۹3 واحد 
رشد معادل ۲.۴۷ درصد به ۵3 هزار و ۶۰۰ واحد، 
شاخص قيمت »هم وزن« با ۸۹۰ واحد افزايش، 
معادل ۲.۴۷ درصد به 3۶ هزار و ۸۸۷ واحد رسيد.

از سويي ديگر ۷ نماد » مبين با ۱۹۶ واحد، فارس با 
۱۸3 واحد، اخابر با ۱۱۸ واحد، وبملت با ۸۱ واحد، 
فخوز با ۷۷ واحد، خساپا با ۷۵ واحد و فخاس با ۷۲ 
واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 

كل بورس بر جاي گذاشتند. 
به اين ترتي��ب، در پاي��ان داد و س��تدهاي روز 
دوش��نبه هفت��ه پي��ش، در 3۲۸ ه��زار نوبت 
معامالتي، ۴ ميليارد و ۹۹۴ ميليون برگه اوراق 
بهادار به ارزش ۱3 هزار و ۵۱۹ ميليارد تومان در 
بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۵۶ هزار و ۶۸۴ 

ميليارد تومان رسيد.
در فرابورس ايران نيز شاخص كل ۵۸ واحد رشد 
كرده و به رقم ۲۹۱۰ واحد رسيد. ارزش روز بازار 
اول و دوم فرابورس ايران امروز به بيش از ۱۶3 هزار 

ميليارد تومان رسيد. 
در روز دوشنبه هفته قبل، معامله گران فرابورس 
بيش از ۱.۶ ميليارد برگه بهادار سهام و حق تقدم 
در قالب ۱۸۵ هزار نوبت معامله و به ارزش ۸3۸ 

ميليارد تومان دادوستد كردند. 
همچنين نمادهاي مارون، دماوند، ذوب، كگهر، 
شرانل در تقويت شاخص فرابورس اثرگذار بودند 
و نمادهاي ش��راز، ميدكو، در كاهش ش��اخص 
فرابورس بيش��ترين اث��ر را داش��تند. نمادهاي 
پربينن��ده فراب��ورس مربوط به ش��ركت هاي 
ذوب آهن اصفهان، ريل پرداز سير، سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي، توسعه و عمران استان كرمان، 
صنايع كاغذ پارس، كشت و صنعت شهداب ناب 

خراسان و پتروشيمي زاگرس بوده اند.

زير ساخت مناسب بورس براي 
++فروش امالك مازاد بانك ها 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: واگذاري 
اموال مازاد بانك ها بايد هرچه سريعتر انجام شود، 
چراكه در حال حاضر سيس��تم و نظام بانكي در 
تخصيص منابع به متقاضيان تسهيالت به كندي 

عمل مي كنند.
به گزارش خانه ملت، قرجه طيار، عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به مهلت 
وزارت اقتصاد به بانك ها براي فروش اموال مازاد 
تا پايان سال ۹۸، گفت: تكاليف قانوني بانك ها در 
الزام به واگذاري اموال مازاد و بنگاه هاي اقتصادي 
كامال روشن و شفاف بوده و در قانون تاكيد شده 
بانك هايي كه همچنان به بنگاه داري و افزايش 
دارايي ه��اي خود اص��رار مي ورزن��د بايد بيش 

از ۲۸ درصد جريمه مالياتي پرداخت كنند.
نماينده مردم گنبد كاووس در مجلس ش��وراي 
اسالمي، چس��بندگي بانك ها به كسب سود و 
منفعت از اموال و امالك را يكي از مهم ترين داليل 
آنها براي واگذاري اموال مازادشان عنوان كرد و 
افزود: بانك هاي مي توانند سهام بنگاه هاي تحت 
پوشش خود به بخش خصوصي واقعي را با نظارت 

سازمان بورس واگذار كنند.
بورس زيرساخت هاي مناس��بي براي فروش و 
واگذاري دارايي ها و امالك مازاد بانك ها دارد وي 
با اشاره به تهيه گزارش هاي نظارتي مجلس درباره 
واگذاري اموال و امالك مازاد بانك ها، ادامه داد: با 
ورود جدي مجلس شوراي اسالمي به اين موضوع، 
قطعا در س��ال جاري اموال م��ازاد و بنگاه هاي 
اقتصادي بانك ها تعيين تكليف مي شود و بخشي 
از اين نقدينگي با ارايه تسهيالت به توليدكنندگان 

وارد چرخه اقتصادي كشور مي شود.
باي��د با تعيين ضرب االجل هاي��ي براي بانك ها 
ش��رايطي را فراهم كرد تا اين بخش از نهادهاي 
اقتصادي كش��ور به سمت سبك س��ازي اموال 
خود حركت كنندطي��ار با بيان اينكه افراد براي 
خري��د اموال م��ازاد بانك ه��ا از طري��ق بورس 
اس��تقبال مي كنند، تاكيد كرد: بورس شرايط و 
زيرساخت هاي مناسبي براي فروش و واگذاري 
دارايي ها و امالك مازاد بانك ها دارد كه سازوكار 
اي��ن واگذاري ه��ا از طريق بانك ها و س��ازمان 

خصوصي سازي تعيين مي شود.
وي افزود: در حال حاضر بخش بزرگي از سرمايه 
ملي كش��ور در اموال و ام��الك بانك ها منجمد 
ش��ده اس��ت، كه بر اين اس��اس بايد ب��ا تعيين 
ضرب االجل هايي براي بانك ها شرايطي را فراهم 
كرد تا اين بخش از نهادهاي اقتصادي كشور به 

سمت سبك سازي اموال خود حركت كنند. 
عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��المي، با اش��اره به تاثير مخرب اموال مازاد 
منجمد شده بانكي در اقتصاد كشور، تصريح كرد: 
با توجه به تاكيدات تمام مسووالن اقتصادي كشور 
واگذاري اين اموال بايد هرچه سريعتر انجام شود، 
چراكه در حال حاضر سيس��تم و نظام بانكي در 
تخصيص منابع به متقاضيان تسهيالت بانكي به 

كندي عمل مي كنند.

روي خط شركت ها 

شركت پست بانك ايران در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ 
اسفند ماه ۱3۹۷، به ازاي هر سهم خود ۸۱3 ريال زيان 
شناسايي كرد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
كاهش ۱۰ درصدي زيان را نش��ان مي دهد. به گزارش 
سنا، شركت پست بانك ايران با سرمايه سه هزار و ۲33 
ميليارد و ۴۵۱ ميليون ريال، صورت هاي مالي ۱۲ ماهه 
دوره مالي منته��ي به ۲۹ اس��فند ۱3۹۷ را به صورت 
حسابرسي نشده منتشر كرد.شركت پست بانك ايران 
در دوره ياد ش��ده، مبلغ ۲ ه��زار و ۶۲۹ ميليارد و 3۴۶ 
ميليون ريال زيان خالص محقق كرد و بر اين اس��اس 
مبلغ ۸۱3 ريال زيان به ازاي هر س��هم خود شناسايي 
كرد كه نسبت به دوره مش��ابه در سال گذشته معادل 
۱۰ درصد كاهش زيان داشته است.اين شركت افزايش 
۱۵ درصدي جمع درآمده��ا را از داليل اصلي كاهش 
زيان ياد شده ذكر كرده است.با احتساب زيان انباشته 
ابتداي سال در نهايت مبلغ ۱۱ هزار و ۵۶ ميليارد و ۵۰۱ 
ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره در حسابهاي اين 
شركت منظور شد. »وپس��ت« در دوره ۱۲ ماهه سال 
مالي منتهي به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسي شده، 
مبلغ ۲ ه��زار و ۹3۲ ميليارد و ۷3۹ ميليون ريال زيان 
خالص محقق كرد و بدين ترتيب مبلغ ۹۰۷ ريال زيان 

به ازاي هر سهم خود شناسايي كرده بود.

شركت معادن منگنز ايران در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 
۲۹ اسفند ماه ۱3۹۷، به ازاي هر سهم خود يك هزار و 
۴3۵ ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه 

در سال ۹۶ افزايش ۵۰3 درصدي را نشان مي دهد.
شركت معادن منگنز ايران با سرمايه ۲۰۲ هزار و ۴۰۰ 
ميليارد ري��ال، صورت هاي مالي ۱۲ ماهه دوره مالي 
منتهي به ۲۹ اسفند ۱3۹۷ را به صورت حسابرسي 

شده منتشر كرد.
ش��ركت معادن منگنز ايران در دوره ياد شده، مبلغ 
۲۹۰ ميليارد و ۵۱۶ ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ يك هزار و ۴3۵ ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره 
مشابه در سال ۹۶ معادل ۵۰3 درصد افزايش داشته 
است.»كمنگنز« در دوره ۱۲ ماهه سال مالي منتهي 
به اس��فند ۹۶، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۴۸ 
ميليارد و ۱3۱ ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بدين ترتيب مبلغ ۲3۸ ريال سود به ازاي هر سهم 
خود اختصاص داده بود.شركت معادن منگنز ايران در 
صورت هاي مالي تلفيقي، سود هر سهم در دوره ۱۲ 
ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ۱3۹۷ را مبلغ يك هزار و 
۴3۷ ريال و سود خالص را مبلغ ۲۹۰ ميليارد و ۷۷۹ 

ميليون ريال اعالم كرده است.

شركت قند اصفهان در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ 
اسفند ماه ۱3۹۷، به ازاي هر سهم خود ۲ هزار و ۴۴۷ 
ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته افزايش ۶۱ درصدي را نشان مي دهد.

شركت قند اصفهان با س��رمايه ۱۹۵ ميليارد ريال، 
صورت هاي مال��ي ۱۲ ماهه دوره مال��ي منتهي به 
۲۹ اس��فند ۱3۹۷ را به صورت حسابرس��ي ش��ده 

منتشر كرد.
ش��ركت قند اصفهان در دوره ياد شده، مبلغ ۴۷۷ 
ميليارد و ۲۴۲ ميليون ريال سود خالص كسب كرد و 
بر اين اساس مبلغ ۲ هزار و ۴۴۷ ريال سود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته معادل ۶۱ درصد افزايش داشته است.

با احتس��اب سود انباش��ته ابتداي س��ال در نهايت 
مبل��غ ۴۸۲ ميلي��ارد و ۹۷۹ ميلي��ون ريال س��ود 
 انباش��ته پاي��ان دوره در حس��ابهاي اين ش��ركت

 منظور شد.
»قصفه��ا« در دوره ۱۲ ماهه س��ال مالي منتهي به 
اس��فند ۹۶، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۲۹۵ 
ميليارد و ۵۲۵ ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بدين ترتيب مبلغ يك هزار و ۲3۷ ريال سود به ازاي 

هر سهم خود اختصاص داده بود.

ش��ركت بين المللي توسعه س��اختمان در دوره ۶ ماهه 
منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱3۹۷، به ازاي هر سهم خود ۲۴ 
ريال زيان شناسايي كرد كه نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته كاهش ۴۴ درصدي زيان را نشان مي دهد.شركت 
بين المللي توسعه ساختمان با سرمايه ۶ هزار ميليارد ريال، 
صورت هاي مالي ميان دوره اي ۶ ماهه دوره مالي منتهي 
به 3۱ شهريور ۱3۹۸ را به صورت حسابرسي شده منتشر 
كرد.شركت بين المللي توسعه ساختمان در دوره ياد شده، 
مبلغ ۱۴۶ ميليارد و ۸۰۷ ميليون ريال زيان خالص محقق 
كرد و بر اين اساس مبلغ ۲۴ ريال زيان به ازاي هر سهم خود 
شناسايي كرد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
معادل ۴۴ درصد كاهش زيان داش��ته است.در گزارش 
حسابرسي شده »ثاخت« نسبت به گزارش حسابرسي 
نشده، كاهش ۴۵ درصدي زيان به سبب كاهش بهاي تمام 
شده درآمدهاي عملياتي مشاهده مي شود.با احتساب زيان 
انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ يك هزار و 3۸ ميليارد 
و ۵۹۵ ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره در حسابهاي 
اين شركت منظور شد.»ثاخت« در دوره ۶ ماهه سال مالي 
منتهي به شهريور ۹۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
۲۵۶ ميليارد و ۸۹۰ ميليون ريال زيان خالص محقق كرد 
و بدين ترتيب مبلغ ۴3 ريال زيان به ازاي هر س��هم خود 

شناسايي كرده بود.

شركت پتروش��يمي آبادان در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 
۲۹ اس��فند ماه ۱3۹۷، به ازاي هر سهم خود ۲۲۶ ريال 
زيان شناس��ايي كرد كه نس��بت به دوره مشابه در سال 
گذش��ته كاهش ۶۴ درص��دي زيان را نش��ان مي دهد.

شركت پتروشيمي آبادان با سرمايه 3 هزار و ۵۲۰ ميليارد 
ريال، صورت هاي مالي ۱۲ ماهه دوره مالي منتهي به ۲۹ 
اسفند ۱3۹۷ را به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. 
پتروشيمي آبادان در دوره ياد شده، مبلغ ۷۹۴ ميليارد و 
۱۱۶ ميليون ريال زيان خالص محقق كرد و بر اين اساس 
مبلغ ۲۲۶ ريال زيان به ازاي هر سهم خود شناسايي كرد 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۶۴ درصد 
كاهش زيان داشته است.شركت پتروشيمي در افزايش 
۱۰۰ درصدي زيان خالص در اين دوره نس��بت به دوره 
پيش، افزايش ۴۶ درصدي يهاي تمام ش��ده فروش را از 
داليل اصلي ذكر كرده اس��ت.با احتس��اب زيان انباشته 
ابتداي سال در نهايت مبلغ يك هزار و ۹۸۰ ميليارد و ۱۶ 
ميليون ريال زيان انباش��ته پايان دوره در حسابهاي اين 
شركت منظور شد.»شپترو« در دوره ۱۲ ماهه سال مالي 
منتهي به اس��فند ۹۶، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
3۹۶ ميليارد و ۵۹۱ ميليون ريال زيان خالص محقق كرد 
و بدين ترتيب مبلغ ۶3۰ ريال زيان به ازاي هر سهم خود 

شناسايي كرده بود. 

»وپست« زيان خود را
كاهش داد

رشد چشمگير سود 
هر سهم»كمنگنز«

اختصاص ۲ هزار و ۴۴۷ ريال 
به هر سهم»قصفها«

مروري بر صورت هاي مالي 
حسابرسي شده »ثاخت«

كاهش ۶۴ درصدي زيان
هر سهم »شپترو«
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سنگ آهن زير تيغ دولت
س��نگ آهن مهم ترين صادرات معدني ايران اس��ت و با 
توجه به مناف��ع دو گانه صادركنندگان س��نگ آهن و 
توليدكنندگان فوالد بر سر آن درگيري هاي زيادي وجود 
داشته است. در سال هاي گذشته بحث هاي جلوگيري از 
صادرات مطرح بود ولي امروز بحث ارز آن مشكل جدي 
است. هفته گذشته رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و 
تجارت در نامه اي به رييس كل گمرك جمهوري اسالمي 
ايران ش��رايط جديد صادرات سنگ آهن را اعالم كرد و 
گفت به منظور ساماندهي صادرات بخش معدن و حصول 
اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگيري از 
تضييع حقوق دولت با استفاده از كارت هاي بازرگاني غير، 
از تاريخ ۱۳۹۸/۳/۱۵ صادرات محصوالت سنگ آهن با 
كد تعرفه HS چهار رقمي ۲۶۰۱ صرفا از طريق واحد هاي 
توليد كننده س��نگ آهن، كنس��تانتره و گندله، آهن يا 
نماينده رسمي آنان و مطابق روال جاري براي محصوالت 
فوالدي پس از تاييد دفتر صنايع معدني اين وزارتخانه در 
سامانه فرامرزي گمرك امكان پذير خواهد بود. مقتضي 
است مشابه محصوالت فوالد تعرفه هاي مذكور در سامانه 

فرامرزي گمرك لحاظ شود.
وزير صمت در ادامه اين نامه اعالم كرده با اتمام بررسي ها 
در مورد س��اير مواد معدني فهرست مواد معدني ديگر 
از س��وي معاونت امور معادن و صناي��ع معدني وزارت 
متبوع مستقيما به جنابعالي اعالم خواهد شد تا مشابه 
سنگ آهن، آنها نيز در سامانه فرامرزي گمرك اقدام شود.

  مشكلي به نام افت قيمت جهاني
اين اقدام وزي��ر صنعت اما باعث نگران��ي فعاالن حوزه 
س��نگ آهن كش��ور اس��ت. از ديرب��از سياس��ت هاي 
محدودكننده در ح��وزه صادرات س��نگ آهن يكي از 
دغدغه هاي اصل��ي فعاالن اين حوزه ب��وده و هنوز هم 
هست. وضع عوارض و حقوق مالكانه از يك سو و عوارض 
صادراتي و حاال چالش هايي براي صادرات كه بسياري 
از ش��ركت هاي صادركننده را با چال��ش جدي مواجه 

خواهد كرد.
فعاالن اين حوزه مي گويند با وجود همه تالش ها براي 
جلوگيري از ص��ادرات محصوالت معدن��ي اما حضور 
محصوالت ايراني در بازارهاي جهاني رونق داشته و اين 
به معناي آن است كه هزينه هاي اين سياست ها را معدن 
كاران و صادركنن��دگان از جيب خ��ود مي پردازند و به 
قيمت ضرر و زيان حاضر نيستند بازارها را به رقبا واگذار 
كنند اما متاسفانه دولت هر روزه دامنه اي محدوديت ها 

را تنگ تر مي كند.
صادركنن��دگان س��نگ آهن مي گوين��د اي��ن ن��وع 
تصميم گيري ها هزينه هاي زيادي را هم در بازار و هم در 
جذب سرمايه متوجه فعاالن حوزه معدني خواهد كرد. 
به عقيده آنها در حال حاضر معادن سنگ آهن از وضعيت 
خوبي برخوردار نيستند و بعد از افت قيمت هاي جهاني 
بسياري از معادن به مرز تعطيلي رسيده بودند و حاال كه 
قيمت ها بهبود يافته اين نوع سياست ها بار ديگر تيشه به 

ريشه توليد و صادرات مي زند.
بخش خصوصي با دش��واري در حال فعاليت اس��ت و 
سياست هايي از اين دست با شدت بيشتري به تضعيف 
بخش خصوصي خواه��د انجاميد. معدني ها مي گويند 
قيمت س��نگ آهن ايراني در بازارهاي جهاني رقم قابل 
مالحظه اي نيس��ت و اگر قرار باش��د دولت با اين قبيل 
س��ختگيري ها با صادركنندگان رفت��ار كند تعطيلي 

بيشتر معادن را در پي خواهد داشت. اين در حالي است 
كه در طرف ديگر دولتي ها معتقدند بايد روي صادرات 
برخي اقالم معدني سنگ آهن كه مورد نياز داخل است 
محدوديت هاي صادراتي و عوارض وضع كرد تا مشكلي 
در مس��ير تامين داخلي سنگ آهن ايجاد نشود و به اين 

ترتيب مانع از خام فروشي سنگ آهن شويم.
فعاالن معدني معتقدند اين سياست كمكي نمي كند، 
چراكه اوال همه انواع سنگ آهن در بازار داخلي كاربردي 
ندارد و وضع عوارض روي انواع سنگ آهن اشتباه است و 
ثانيا دولت در تعريف مفهوم خام فروشي نيز دچار اشتباه 
اس��ت، چراكه اصوال خام فروش��ي در حوزه سنگ آهن 
بي مفهوم است، زيرا سنگ آهني كه به بازار عرضه مي شود 
محصولي نيست كه از معادن استخراج مي شود و عمليات 
فرآوري و س��اير اقداماتي كه روي آن صورت مي گيرد با 

مفهوم خام فروشي متناقض است.

  محصوالتي كه قابليت مصرف داخلي ندارند
رييس انجمن سنگ آهن ايران در اين رابطه معتقد است 
بخشي از سنگ آهن توليدي براي مصارف داخلي كاربرد 
نداشته و در كارخانه هاي كنسانتره سازي مورد استفاده 
نيست، بنابراين بهترين گزينه صادرات آن است تا حداقل 

جنبه ارزآوري داشته باشد.
مهرداد اكبريان معتقد است در حال حاضر ميزان صادرات 
س��نگ آهن ايران بيش از ۲۰ ميليون تن است. در حال 
حاضر بالغ بر شش ميليون تن كنس��انتره و ۹ ميليون 
تن گندله در خراس��ان وجود دارد. ه��ر دو اين عددها 
باالتر توليد سنگ آهن ماست. به عبارتي در حال حاضر 

گندله سازهاي ما دسترسي به كنسانتره ندارند.
اين بدين معنا نيست كه دسترسي به سنگ آهن وجود 
ندارد؛ بلكه به اين معناس��ت كه رش��د متعادل در اين 
زنجيره صورت نگرفته است. اگر به صورت موردي با يك 
واحد توليدي صحبت شود كه شكايت از نبود مواد اوليه 
و معضالت آن داشته باشد؛ نمي توان مشكل او را به كل 

كشور تعميم داد كه مشكل سنگ آهن دارند يا خير. 

  به جاي حل مش�كل كارت ها به سراغ توليد 
آمده اند

اكبريان درباره اين بخش��نامه گفت: قباًل مشابه چنين 
بخش��نامه و فضايي را براي صادرات فوالد و محصوالت 
فوالدي داشتيم. كه قيد مي كرد از مجموعه صنعت فوالد، 
تنها توليدكننده ها مي توانند صادركننده باشند كه البته 
در حال حاضر اين مورد به بخش معدن نيز تعميم داده 

شده است.
وي با بيان اينكه حوزه مع��دن انتظار لغو محدوديت ها 
براي فوالد را مي كشيد، گفت: تعميم اين تصميم براي 
فعالي��ن حوزه معدن غيرمنتظره بود؛ به نظر مي رس��د 
سياست گذاران مربوطه براي حذف صادركنندگاني كه 
با كارت يك بار مصرف كار مي كنند و تعهد بازگشت ارز 
را به درستي ايفا نمي كنند، اين دستورالعمل را طراحي 

كرده اند.
اكبريان اذعان داشت: به اين صورت تعهد بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به عه��ده توليدكننده اي خواهد بود 
كه معدن يا كارخانه دارد واز مكان و هويت مش��خصي 
برخوردار است؛ ما مخالفتي با تمهيداتي كه مي توانند 
بازگش��ت ارز را به صورت ۱۰۰ درصد برساند نداريم اما 
در كاركرد اين بخشنامه متاسفانه اشكاالتي وجود دارد.

رييس انجمن سنگ آهن ايران تش��ريح كرد: صادرات 
س��نگ آهن و گندله و كنس��انتره را شركت هاي بزرگ 
معدني انجام مي دهند كه اغلب آنها دولتي يا خصولتي 
هستند كه قباًل خودش��ان صادركننده بوده  و با كارت 
بازرگاني خودش��ان ص��ادر مي كرده ان��د. در واقع اين 

بخشنامه تاثيري در روند فعاليت اينها نخواهد كرد.
اكبريان تاكيد كرد: اين بخش��نامه روي معادن كوچك 
و متوسط كه معمواًل مالكين خصوصي دارند تاثيرگذار 
است كه البته به لحاظ تناژ صادرات خيلي باال و تاثيرگذار 
نيست؛ حوزه اثر اين بخش��نامه، حوزه كوچكي است و 
به دليل غلبه جنبه منفي آن به وجوه مثبت، قطعا كل 

كسب وكار سنگ آهن را متاثر خواهد كرد.
اي��ن فعال اقتص��ادي حوزه مع��دن يادآور ش��د: نبايد 
فراموش كرد ما در چرخه اقتصاد عالوه بر نيازبه حضور 
توليدكننده، نيازمند تاجر و صادركننده نيز هس��تيم. 
ماهيت اي��ن دو بخش كاماًل با يكديگر متفاوت اس��ت. 
يعني دليل ندارد كه هر توليدكننده اي حتمًا بايد بتواند 
صادركننده باش��د و اصول صادرات را بداند يا الزاماتش 
را داشته باش��د كه صادرات داشته باش��د. و هر تاجر و 
صادركننده اي نيز الزامًا نمي تواند معدن دار يا كارخانه دار 
باشد. اگر در كش��ورهاي ديگر نيز بررسي كنيم كشور 
چين كه در سال هاي گذشته در دنيا تجربه بي نظيري 
از توليد و صادرات و نيز انواع و اقسام عرضه و تقاضا را در 
دنيا داشته است و حرف اول را مي زند صادركننده اش با 
توليدكننده اش كاماًل از هم جدا هستند. ممكن است طي 
قراردادهايي اين دو به يكديگر متصل شوند اما ماهيتشان 
متفاوت است مسلما با اين دستورالعمل، صادركننده و 

تاجر را از چرخه اقتصاد حذف مي كنيم.
اكبريان اضافه كرد: ما توليدكنندگاني كوچك داريم كه 
بعضًا توانايي تهيه يك محموله دريايي ۶۰ هزار تني را 
ندارن��د. هركدام از آنها ۵ يا ۱۰ هزار ت��ن تا ۲۰ هزار تن 

توليد كنند و ممكن اس��ت يك كشتي مشتمل بر ۲ يا 
۳ توليدكننده باشد. آن موقع چكار بايد كرد؟ تمام اين 
توليدكنندگاني كه هرك��دام ۵ يا ۱۰ هزار تن محصول 
توليد نموده اند همگي كارت هايشان را درگير اين قضيه 

كنند؟
وي با ذكر اين نكته كه كار كارشناسي كامل در اين مساله 
انجام نشده، گفت: بهتر بود دوستاني كه براي بخش معدن 
اين نسخه را پيچيدند به اين موضوع توجه مي كردند كه 
آيا اين سياست براي بخش فوالد موثر بوده است يا خير و 
آيا به اهدافي كه در روز اول داشته اند، رسيده اند؟آيا نكات 
منفي و مثبتش با يكديگر همخواني دارند؟ اگر جواب 
مثبت بود؛ اين سياست گذاري مي توانست روي بخش 

معدن نيز موثر باشند

   بخشي كه مي توانست پيش رو باشد
رصد آمار تجاري نشان دهنده آن است كه صنايع معدني 
را مي توان در رده صنايعي قرار داد كه نس��بت به س��اير 
گروه ها رشد صادراتي قابل توجهي داشته است. كارنامه 
ماه اول تجارت سال جاري نيز مهر تاييدي بر اين نكته 
است. با توجه به آمار اعالم شده از سوي سازمان توسعه 
تجارت، بخش معدن در فروردين ماه سال جاري نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل به لحاظ ارزش��ي رشد ۴۳ 
درصدي داش��ته و به لحاظ وزني نيز با ۲۱ درصد رشد 

مواجه شده است.
از سوي ديگر داده هاي اعالم شده نشان دهنده آن است 
كه از مي��ان ۱۰ قلم عمده صادراتي در دوره زماني مورد 
بررسي، بيشترين رشد صادراتي به محصوالت نيمه تمام 

از آهن يا فوالد غيرممزوج اختصاص داشته است.
س��اماندهي صادرات يكي از درخواس��ت هاي فعاالن 
اقتصادي از متوليان صنعتي و معدني محسوب مي شود. 
به گفته فعاالن اقتصادي درحال حاضر از يكسو صادرات 

به قوانين دس��ت  و پاگير سياس��ت گذار گ��ره خورده 
اس��ت و از سوي ديگر تحريم هاي جديد بين المللي نيز 
توليدكنندگان را با چالش ه��اي صادراتي مواجه كرده 
است؛ چالش  هايي كه به اعتقاد فعاالن اين بخش عبور 
از آن تنها با باز كردن زنجيره  قوانين و مقررات نامتوازن 

ممكن خواهد شد.
از س��وي ديگر سياس��ت محدود كننده هاي صادراتي 
درحالي مورد توجه متوليان تجارت كش��ور قرار گرفته 
اس��ت كه فعاالن اقتصادي همواره براي��ن نكته تاكيد 
مي كنند كه بايد رويه هاي قانوني در مورد وضع قوانين 
جديد طي شود و اجراي اين سياست بدون اطالع قبلي 
و به صورت يك باره ب��ه ضرر صادركنندگان خواهد بود. 
كارشناس��ان معتقدند مي توان س��ه گام براي تسهيل 
بازگشت ارز صادراتي به كشور برداشت. موضوع نخست 
اين اس��ت كه بايد ميان صادركنن��دگان خام فروش و 
صادركنندگاني ك��ه ارزش افزوده بر كاالهاي صادراتي 
ايجاد مي كنند، تفاوت قائل شد. زيرا گروه نخست عمدتا 
از منابع انرژي ارزان قيمت و يارانه به مقدار قابل توجهي 
استفاده كرده و نياز است كه شرايط عرضه ارز براي آنها 
متفاوت از گروه دوم باشد كه اين شرايط مي تواند با اخذ 

ماليات از گروه نخست تغيير كند.
اخذ ماليات باعث مي شود كه نياز به بازگشت درآمدهاي 
ارزي براي ايفاي تعهدات بيشتر و از سوي ديگر، بخشي 
از ياران��ه اعطايي به صادرات جبران ش��ود. از س��وي 
ديگر نياز اس��ت كه همگرايي در بازارها به وجود  آيد، 
درحال حاضر فاصله ميان س��امانه نيما و نرخ بازار آزاد 
باعث مي ش��ود كه اكثر صادركنندگان تمايل داشته 
باش��ند كه ارز خ��ود را در بازار آزاد عرض��ه كنند، اگر 
همگرايي در بازارها ايجاد شود، در نتيجه شكاف نرخ ها 
نيز كاهش مي يابد و در نتيجه اصراري بر عرضه در يك 

بازار به وجود نمي آيد.

دبيرانجمنواردكنندگانخودرواعالمكرد
تعادلقيمتهاباورودخودروهايدستدومخارجيوهيبريد

مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو در مورد مصوبه جديد 
دولت براي آزاد س��ازي واردات خودروهاي دست دوم به كشور، اظهار 
داشت: واردات اين نوع از خودروها نيز منجر به خروج ارز از كشور خواهد 
ش��د، بنابراين اگر قرار است خودرويي وارد و ارز از كشور خارج شود چه 

تفاوتي مي كند كه اين خودرو نو باشد يا دست دوم؟
وي با تاكيد براينكه واردات خودروي دست دوم خارجي منجر به ايجاد 
بازار انتخاب و رقابت براي فروشندگان و خريداران مي شود، يادآور شد: 
در زماني كه دولت س��هامدار شركت هاي خودرويي بود واردات خودرو 
دست دوم ممنوع شد زيرا قيمت اين خودروها به ميزان كاركرد آنها از ۲۵ 
تا ۸۰ درصد كاهش را در پي داشت كه اين امر مزيت خريد يك خودروي 
خارجي با مدل پايين را نسبت به خودروهاي صفر كيلومتر توليد داخل 
نشان مي داد اما براي حفظ بازار خودروسازان داخلي اين امر ممنوع شد.

دبي��ر انجم��ن واردكنن��دگان خودرو با اش��اره ب��ه اينكه ني��از فعلي 
مصرف كنندگان نهايي خودرو اع��م از داخلي و خارجي و انتظار آنان از 
بازارهاي فروش خودرو ، اعمال سياست هاي بلندمدت است، عنوان كرد: 
مجلس با تصويب تعرفه صفر درصد براي واردات خودروهاي تمام برقي و 
هيبريد قدم اول را برداشته كه اميدواريم دولت نيز بتواند براي تحقق قانون 
واردات آزاد خودروهاي هيبريد و تمام برقي تصميم خود را عملياتي كند.

به گفته دادفر ضروري كه دولت و مجلس با ورود خودروهاي صفر كيلومتر 

نيز موافقت كنند زيرا امكان واردات اين دس��ته از خودروها مي تواند از 
طريق تامين س��رمايه خارجي انجام ش��ود اما براي خودروهاي دست 
دوم دول��ت بايد ارز خارج كند. در اين زمينه ب��راي واردات خودرو هاي 
دست دوم نيازمند خروج ارز از كشور هستيم ولي در نقطه مقابل براي 
واردات خودرو هاي صفر كيلومتر هيچ منبع تاميني براي آنها وجود ندارد 

و واردات آنها به راحتي امكان پذيراست.
وي با تاكيد براينكه طبق ماده ۴ قانون حمايت از حقوق مصرف كننده در 
زمينه ارايه خدمات پس از فروش توليد كنندگان و وارد كنندگان كاالهاي 
س��رمايه اي از جمله خودرو و داش��تن نمايندگي در ايران خاطرنشان 
س��اخت: براي واردات خودروهاي دست دوم بايد سن مشخصي براي 
واردات اعالم شود كه در اين زمينه خودروهاي با حداكثر سن ۵ سال و 
مسافت باالي ۱۰۰ هزار كيلومتر مناسب به شمار مي رود و ارزش واردات 

خواهند داشت.
با توجه به سياست هاي جديد دولت در كنترل بازار خودرو و در پي برخورد 
دستگاه قضا با برخي سايت هاي فروش خودرو و جلوگيري از قيمت سازي 
در فضاي مجازي و همچنين با مطرح شدن بحث بازگشت قيمت گذاري 
خودرو به شوراي رقابت، روند كاهشي قيمت خودرو در بازار همچنان 
ادامه دارد. از سوي ديگر با انتشار خبر آزاد شدن واردات خودروهاي تمام 

برقي و تمام هيبريدي واكنش بازار سقوط قيمت ها بود.

عضوهياتمديرهاتاقايرانوافغانستانمطرحكرد
سهم۱۰درصديافغانستاندرسبدصادراتيايران

امير هوش��نگ اميني عضو هيات مديره اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 
افغانس��تان اظهار كرد: فعاالن اقتصادي افغان، بار ها براي سرمايه گذاري 
مشترك اعالم آمادگي كرده اند، اما براي اينكه اين سرمايه گذاري مشترك به 
نفع فعاالن اقتصادي ايراني هم باشد بايد برنامه جامعي از سوي سازمان برنامه 
و بودجه تهيه شود تا هر دو طرف بدانند كه بر چه مبنايي مي توانند عمل كنند.

وي با تاكيد بر اينكه ش��ناخت بازار هاي هدف گام اصلي افزايش صادرات 
محسوب مي شود، اضافه كرد: اين شناخت نبايد تنها به فعاالن تجاري محدود 
شود، زيرا توسعه صادرات در گرو انجام مطالعات تحقيقي گسترده است. بازار 
صادراتي اطالعات به روز مي خواهد و بايد نيازسنجي صورت گيرد كه بطور 
نمونه بازار فعلي افغانستان نيازمند واردات چه كاال هايي از ايران است؟ چه 
كاال هايي براي صادرات به افغانستان از طرف ايران مقرون به صرفه است و در 
چه حوزه هايي بايد سرمايه گذاري مشترك صورت پذيرد؟ عضو هيات مديره 
اتاق مشترك بازرگاني ايران و افغانستان گفت: آمار تجارت ۱۲ ماه منتهي 
به اسفند سال ۹۷ نشان مي دهد كه از حدود ۴۴ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دالر 
صادرات غير نفتي، حدود ۲۴ ميليارد و ۱۳۲ ميليون دالر به مقصد ۱۵ كشور 
همسايه انجام شده و اين يعني بيش از ۵۴ درصد صادرات ايران به مقصد 
كشور هاي همسايه بوده است. اميني افزود: بررسي تراز تجاري در تجارت 
با كشور هاي همسايه نشان مي دهد كه تجارت ايران با عراق با مثبت ۸.۹ 
ميليارد دالر و تراز تجاري با افغانستان با ۲.۹ ميليارد دالر باالترين تراز تجاري 

در تجارت ايران و همسايگان را در سال ۹۷ رقم زده است؛ اگر چه به باور فعاالن 
اقتصادي، با وجود افزايش سهم كشور هاي همسايه در سبد صادراتي ايران، 

هنوز نتوانسته ايم از ظرفيت كشور هاي همسايه به خوبي استفاده كنيم.
وي با بيان اينكه ۱۰ درصد از صادرات كل كش��ور را صادرات به افغانستان 
تشكيل مي دهد، گفت: افغانستان به جهات مختلف براي ايران بازار پرسودي 
محسوب مي شود؛ از طرفي زيرساخت هاي اين كشور به گونه اي است كه 
نيازمند واردات از خارج است و ايران تنها كشور همزبان و هم مرز با افغانستان 
محسوب مي شود كه اين عوامل امتياز مثبتي در روابط اقتصادي دو طرف به 
شمار مي رود. اميني ادامه داد: صرف نظر از تحريم ها، مشكالت دادوستد و 
روابط مالي از عمده ترين مسائلي است كه مانع توسعه روابط ايران و افغانستان 
مي شود بنابراين بانك مركزي ايران و افغانستان بايد مديريت نظام بانكي را به 
نحوي ترتيب دهند كه فعاالن تجاري در روند فعاليت خود با مشكل مواجه 
نش��وند. زيرا در حال حاضر پرسشي كه براي صادركنندگان ايراني مطرح 
است اين است كه اگر جنسي را صادر كنند، پول آن قرار است به چه شكل به 
كشور برگردد؟ وي با بيان اينكه تهاتر كاال نقش حائز اهميتي در حل مشكالت 
مبادالت مالي ايران و افغانستان دارد، گفت: عملي شدن اين پيشنهاد در گرو 
افزايش واردات كاال از افغانستان است، زيرا واردات ايران از افغانستان بسيار 
ناچيز است؛ درحالي كه واردات كاال هاي افغان از جمله توليدات باغي براي 

ايران بسيار مقرون به صرفه خواهد بود.

تهديد براي ۲۰ درصد اقتصاد كشور
فعاالن حوزه معدن و صنايع معدني از شرايط حاكم بر اين 
بخش اظهار نگراني كرده و معتقدند دولت بايد در شرايط 
فعلي تالش كند تا مانع از افت اين بخش از اقتصاد كشور 
شود. س��هم معدن از اقتصاد ايران رقمي بين ۲۰ تا ۳۰ 
درصد است و اين رقم مي تواند نقش بسزايي در توسعه 
اقتصادي و كس��ب درآمدهاي ارزي براي كشور داشته 
باشد به خصوص آنكه هنوز صادرات معدني تحريم نيست. 

كارشناسان معدني مي گويند بخش معدن درست است 
كه با تحريم جهاني مواجه نيست اما از خودتحريمي رنج 
مي برد و نيازمند آن است كه دولت سياست هاي خود را 

در اين مسير مورد بازبيني قرار دهد.
ابراهيم جميلي در اين ارتباط مي گويد ايران از منابع عظيم 
معدني در دنيا برخوردار است. ايران جزو ۱۰ كشور نخست 
دنيا از نظر ذخاير معدني است و از اين منظر كشوري بسيار 

غني محسوب مي شود اما آنطور كه شايسته است از اين 
ظرفيت ها استفاده نكرده است.

 ايران به گفته اين عضو اتاق بازرگاني بيش از ۴ ميليارد تن 
سنگ آهن، بيش از ۳ ميليارد تن مس و در حدود ۱۰۰ 
ميليون تن سرب و روي در خود جاي داده است. كروميت، 
منگنز، بوكسيت و... ديگر منابع معدني كشور هستند كه 
البته در زمينه آنها جزو كشورهاي سرآمد دنيا از نظر توليد 
و صادرات نيستيم. به عبارتي به اندازه ذخايرمان قدرت 
بهره برداري نداريم و اين يك مش��كل مهم است. وي در 
ادامه اين مطلب افزود: جزو پنج كشوري هستيم كه از نظر 
تنوع ماده معدني در صدر كشورهاي دنيا قرار داريم. توجه 
به معدن در ايران طي ۱۲ س��ال گذشته صورت گرفته و 
به دنبال اين توجهات، پتانسيل هاي عظيم معدني ايران 

كشف شده است.

اين توليدكنن��ده در حوزه معدن و صنايع معدني گفت: 
م��ا در حال حاضر در مجموع حدود ۵۶ ميليارد تن ماده 
معدن داريم اين درحالي است كه اكتشافات ما سطحي 
است. متوس��ط اكتشافات ما به ۱۰۰ متر هم نرسيده اما 
كش��ورهاي ديگر در عمق باالي ه��زار متر ماده معدني 

استخراج مي كنند. 
وي ب��ا تاكيد بر لزوم توج��ه ويژه به ف��راوري در صنايع 
معدني اظهار كرد: مواد معدني در زمان اس��تخراج خام 
ب��وده و از طريق فراوري مي ت��وان ارزش افزوده خوبي را 
در آن ايجاد كرد.  وي با بيان اينك��ه ما در حوزه فراوري 
نيازمند سرمايه گذاري هستيم تاكيد كرد: دولت بايد به 
بخش خصوصي اعتماد كند اما متاس��فانه گاهي اوقات 
اعتماد و حمايتي وجود ندارد.  وي با اشاره به اينكه عمده 
معادن كشور در مناطق محروم قرار گرفته مطرح كرد: 

راه اندازي صنايع معدني در اين مناطق موجب رونق توليد 
و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها خواهد شد.  
اين توليدكننده در حوزه معدن و صنايع معدني از صادرات 
قابل توجه مس و فوالد و روي به كشورهاي دنيا خبرداد و 
گفت: ما بايد به توليدكنندگان كمك كنيم تا معادن كشور 

دچار ركود نشوند.
اي��ن عضو ات��اق بازرگاني از عملكرد س��ليقه اي و بدون 
كارشناسي مس��ووالن در اين حوزه انتقاد كرد و گفت: 
سال ها با اين معضل درگير هستيم. بسياري از معدن داران 
امكان ادامه فعاليت در داخل را نداشته و در حال حاضر در 

كشور تركيه سرمايه گذاري مي كنند. 
به باور كارشناس��ان، كش��ور در صورتي ك��ه بخواهد 
متناسب با پتانس��يل هاي معدني خود، بخش معدن و 
صنايع معدني را ارتقا دهد بايد نخست نسبت به تالش 

و تصويب استراتژي معدن و صنايع معدني اقدام كند. 
سپس حمايت هاي موثر و هدفمند از بخش معدن را در 

دستور كار قرار دهد.
در كنار اينها، براي رقابت پذير كردن بخش معدن، اقدامات 
جدي براي حضور شركت هاي معظم و شناخته شده در 
صنعت معدن��كاري به عم��ل آورد و در نهايت در جهت 
اكتشاف و اس��تخراج معادن در مقياس جهاني اقدامات 

جدي و در خور توجهي انجام دهد.
كميس��يون مع��ادن و صنايع معدن��ي اتاق اي��ران در 
گزارش هاي خ��ود از چالش هاي بخش مع��دن، اظهار 
كرده كه ۴۴ درصد از مشكالت مربوط به قوانين و دولت 
است؛ ۳۳ درصد مربوط به سوء مديريت و مشكالت خود 
معدن داران است، ۱۳ درصد مربوط به معضل هاي طبيعي 
است و تنها ۱۰ درصد مربوط به مشكالت بين المللي است. 
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نرخ هاي جديد سيمان 
به زودي اعالم  مي شود

عبدالرضا شيخان دبير انجمن كارفرمايان صنعت 
س��يمان درباره بازار سيمان گفت: امسال همانند 
۲سال گذشته از نظر تحويل سيمان به بازار روند 
ثابتي داش��ته ايم و آمارها نشان مي دهد كه از نظر 
عرضه سيمان به جامعه مصرفي در شرايطي مطلوبي 
قرار داريم. دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان 
ادام��ه داد: كارخانه ها  با ۶۰ تا ۶۵ درصد از ظرفيت 
خود، درحال توليد س��يمان هستند و دربرخي از 
مقاطع ميزان توليد روند روبه رشدي داشته است 
و خوشبختانه ما تغييري به سمت روند نزولي توليد 
نداشته ايم. شيخان درباره قيمت توليد سيمان گفت: 
بدليل اينكه هزينه هاي توليد سيمان ۶۰ تا ۶۵ درصد 
افزايش يافته است هم اكنون اين قيمت ها جوابگوي 
نياز كارخانجات نيست و درصورتي كه اين روند ادامه 
يابد بسياري از كارخانجات سيمان تعطيل مي شود.

دبير انجم��ن كارفرمايان صنعت س��يمان افزود: 
گزارش هاي بررسي قيمت س��يمان آماده شده و 
ما به زودي باتوجه ب��ه افزايش هزينه هاي توليد، 
قيمت هاي جديدي را اعالم مي كنيم. شيخان اظهار 
كرد: در استان تهران، چهار كارخانه سيمان فعاليت 
مي كند كه ۲ كارخانه در فيروزكوه و ۲كارخانه ديگر 
در جاجرود است. دبير انجمن كارفرمايان صنعت 
سيمان گفت: ظرفيت توليد سيمان كارخانه هاي 
كش��ور بالغ بر ۸۷ ميليون تن است كه مي تواند در 
رشد اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد. شيخان بيان 
كرد: س��يمان از جمله كاال هايي اس��ت كه كشور 
در توليد آن داراي مزيت اس��ت و مي تواند ضمن 
ارزآوري مانع از خروج ارز به واس��طه عدم واردات 
شود. دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان گفت: 
فعاالن و كارشناسان اين بخش در تالش هستند تا 
يك نرخ منطقي براي سيمان به دست آورند تا هم 
براي توليد كننده و هم براي مصرف كننده صرفه 

اقتصادي داشته باشد.

احياي وزارت بازرگاني تيشه به 
ريشه بخش كشاورزي مي زند

علي خان محمدي مديرعامل مجمع ملي نخبگان 
كشاورزي درباره عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در 
اجراي قانون انت��زاع اظهار كرد: اگرچه اجراي قانون 
تمرك��ز همانند قوانين ديگر از س��وي وزارت جهاد 
كشاورزي با نواقصي روبروس��ت، اما اين امر دليلي 
نمي شود كه وزارت بازرگاني احيا شود. وي افزود: در 
سنوات گذش��ته، واردات بي رويه محصوالت و مواد 
غذايي پدر كشاورزي ايران را درآورده بود كه با اجراي 
قانون تمركز تا حدي بخش توليد سر و سامان گرفت.

به گفته خان محمدي، دولت بايد امكانات، اعتبارات 
و زيرس��اخت هاي الزم را در اختي��ار وزارت جه��اد 
كش��اورزي قرار دهد تا اي��ن وزارتخانه بتواند قانون 
انتزاع را به درس��تي اجرا كند. هر چند وزارت جهاد 
با وجود تمامي كم و كاست ها در بحث تنظيم بازار، 
عرضه و فروش محصوالت كشاورزي به درستي عمل 
كرده است. اين مقام مس��وول با انتقاد از اين مساله 
كه قانون انتزاع بطور كام��ل و جامع به وزارت جهاد 
كشاورزي داده نشده است، بيان كرد: با توجه به آنكه 
وزارت جهاد كشاورزي متولي امر توليد است، از اين 
رو تمامي مس��ائل در ارتباط با صادرات محصوالت 
بايد توس��ط اين وزارتخانه تصميم گيري ش��ود كه 
متاسفانه در عمل مسووليت اجراي اين كار به وزارت 
صمت داده شده است. وي ادامه داد: با توجه به آنكه 
مسووليت اجراي صادرات محصوالت كشاورزي به 
وزارت صمت داده شده است، انتقاد به عملكرد وزارت 
جهاد كش��اورزي در خصوص تنظيم بازار معنايي 
ندارد.  مديرعامل مجمع ملي نخبگان كشاورزي با 
اشاره به اينكه احياي مجدد وزارت بازرگاني تيشه به 
ريشه بخش كشاورزي مي زند، اظهار كرد: با احياي 
وزارت بازرگاني، واردكنندگان تنها تنظيم بازار را از 
طريق واردات كاالهاي بي كيفيت و ارزان قيمت انجام 
مي دهند كه اين امر ضربه مهلكي به بهره برداران بخش 

كشاورزي وارد مي كند.

قيمت شوينده ها تا پايان سال 
ثابت مي ماند

عليرضا رضايي قه��رودي، رييس اتحاديه عمده 
فروشان مواد شوينده و پاك كننده اظهار كرد: با 
توجه به افزايش ۱۶ درصدي قيمت مواد شوينده و 
پاك كننده در ابتداي امسال، ديگر افزايش قيمتي 
تا پايان سال نداريم. رييس اتحاديه عمده فروشان 
مواد شوينده و پاك كننده با بيان اينكه قيمت ها 
در بازار ثابت است، گفت: باتوجه به آنكه قيمت ارز 
در بازار درحال ريزش است اين امر موجب شده 
كه قيمت ها در بازار مواد شونده تغييري نداشته 
باشد. به گفته قهرودي، درحال حاضر ۱۰۰ واحد 
صنفي در تهران مش��غول ب��ه فعاليتند كه اين 
امر شامل مواد آرايشي و بهداشتي نيز مي شود. 
رييس اتحاديه عمده فروش��ان مواد ش��وينده و 
پاك كننده تصريح كرد: طبق بخشنامه  اتحاديه و 
اصناف مقرر شده برند خارجي وارد كشور نشود و 
بيشتر از توليدات داخلي استفاده شود. قهرودي 
بيان كرد: هم اكنون موادشوينده به كشور هايي 
همچون عراق، افغانس��تان، سوريه و كشور هاي 
حوزه خليج فارس صادر مي شود. رييس اتحاديه 
عمده فروشان مواد شوينده و پاك كننده تصريح 
كرد: زماني كه قيمت ها در بازار ثابت شود، دست 
دالالن و س��ودجويان در ب��ازار كوتاه مي ش��ود. 
قهرودي تاكيد كرد: خوش��بختانه كمبودي در 
بازار مواد ش��وينده وجود ندارد و تمام تالش اين 
صنف، بر آن است كه بتواند توليدات داخل را در 
بازار بيش��تر كند. رييس اتحاديه عمده فروشان 
مواد ش��وينده و پاك كننده گفت: كيفيت مواد 
شوينده داخلي در بازار مناسب است و مي تواند با 
ساير محصوالت خارجي به رقابت بپردازد و همين 
موضوع سبب شده گرايش مردم به خريد داخلي 

به مراتب بيشتر شود.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

آژانس بين المللي انرژي گزارش دادكه دنيا اهداف توسعه پايدار براي 2030 را جدي نگرفته است

وزراي انرژي عربستان و روسيه ديدار مي كنند تا اختالفات را برطرف كنند

جهان انرژي در مسير انحرافي/ بخش اول: برق

دردسرهاي اوپك براي تغيير زمان يك نشست 

گروه انرژي| مترجم: فرداد احمدي|
آژان�س بين المللي ان�رژي )IEA( در گزارش�ي به 
بررس�ي »چهل وپنج راه تأمين ان�رژي در جهان«، 
»مسير ترسيمي آژانس تا س�ال 2030 « و »جايگاه 
كنوني روش هاي تامين انرژي« پرداخته است. اين 
گزارش مش�خص مي كند كه هر يك از شيوه هاي 
تأمين انرژي چقدر در دست يابي به اهداف تعيين 
شده در سناريوي توسعه پايدار اين سازمان موفق 
بوده اند و نتيجه مي گيرد جهان انرژي از مسير ترسيم 
ش�ده براي رس�يدن به آينده اي پاك خارج شده 
است. »تعادل« در اين گزارش بخش »توليد انرژي 
الكتريكي« از گزارش »رديابي مسير به سمت انرژي 
پاك« را مورد تمركز قرار داده است.. در اين گزارش، 
حوزه هاي مختلف انرژي با سه رنگ سبز )بودن در 
مسير اصلي ترسيم شده توسط سناريوي توسعه 
پايدار آژانس بين المللي انرژي(، زرد )نياز به تالش 
بيشتر براي تحقق اهداف در سناريو مذكور( و قرمز 
)نبودن در مسير سناريو و پيشرفت بسيار كمتر از 

حد مورد انتظار( نشان گذاري شده اند.

 )SDS( سناريوي توس��عه پايدار آژانس بين المللي انرژي
در راستاي رس��يدن به 3 هدف استراتژيك »پايبندي به 
موافقت نامه پاريس با هدف جلوگيري از گرمايش 2 درجه 
س��انتي گرادي زمين«، «دسترس��ي جهاني به انرژي« و 
»كاهش قابل توجه آلودگي هوا« مس��يري را پيش��نهاد 
مي دهد. اما IEA اعالم مي كند كه بر اساس سياست هاي 
موجود و اعالم شده؛ همان طور كه در سناريوي سياست هاي 
جديد آژانس بين المللي انرژي )NPS( نشان داده شد؛ جهان 
در حال دور شدن از مسير اصلي تحقيق اين اهداف است. 
كاهش آاليندگي بخش ب��رق، به ويژه در جهاني كه بطور 
فزاينده الكتريكي مي شود، يك گام اساسي براي كاهش 

انتشار گاز كربن است. 

    برق تجديدپذير: زرد
در سال 2018 »توليد برق تجديدپذير« 7 درصد رشد داشت 
كه دو تكنولوژي بادي و خورشيدي روي هم در 60 درصد 
اين رشد سهيم بوده اند. اگرچه سهم انرژي هاي تجديدپذير 
در توليد برق جهان در س��ال 2018 به 26 درصد رس��يد، 
اما بطور كلي ضروري اس��ت كه براي رسيدن به سناريوي 
توسعه پايدار آژانس بين المللي انرژي )SDS(، انرژي هاي 
تجديدپذير تا سال 2030، نيمي از سهم الكتريسيته جهان 
را به دست آورند. چنين هدفي نيازمند اضافه شدن به ظرفيت 
تجديدپذيرها به صورت ساالنه است، با اين وجود در سال 
2018 »رش��د ظرفيت تجديدپذيرها« براي نخستين بار 
از سال 2001 متوقف ش��د. با و جود اين در سال 2018، از 
ميان همه منابع انرژي در بخش برق، تجديدپذيرها داراي 
باالترين سطح رش��د توليد بوده اند. در اين سال توليد برق 
تجديدپذيرها 7 درصد )تقريبأ 450 تراوات ساعت( رشد 
داشته كه معادل كل تقاضاي برق كشور برزيل و سريع تر از 

رشد متوسط ساالنه 6 درصدي از سال 2010 بوده است.  

    انرژي خورشيدي: سبز
اگر چه در س��ال 2018 ب��ه »ظرفيت تولي��د انرژي 

خورشيدي« افزوده نش��د، اما در اين سال توليد برق 
توس��ط اين منبع انرژي 31 درصد رش��د داشت كه 
نشان دهنده بزرگ ترين رشد توليد قطعي )136 تراوات 
ساعت( در ميان همه تكنولوژي هاي تجديدپذير و كمي 
جلوتر از انرژي هاي بادي و برق آبي بوده است. با وجود 
شك و ترديدها و تغييرات اخير در سياست هاي چين، 
هند و اياالت متحده، توان رقابت انرژي خورش��يدي 
بهبود يافته اس��ت. انرژي خورش��يدي هنوز در حال 
حركت در مسير پيش بيني شده در سناريوي توسعه 
پايدار )SDS( اس��ت كه به طور ميانگين برآورد كرده 
است كه بايد از سال 2018 تا 2030 هر سال 16 درصد 

به ظرفيت انرژي خورشيدي اضافه شود. 

    توليد انرژي بادي در خشكي: زرد
در سال 2018، توليد برق از انرژي بادي در خشكي حدود 
12درصد رشد كرد. اين در حالي است كه افزايش ظرفيت 
آن فقط 7 درصد رش��د را از س��ر گذران��د. در اين صورت 
تالش هاي بيشتري الزم است. رشد ساالنه ظرفيت انرژي 
بادي در خش��كي نياز به سرعت بيشتري دارد تا در مسير 
سناريوي توسعه پايدار )SDS( براي سال 2030 قرار بگيرد.

    توليد انرژي بادي در دريا: زرد
انرژي بادي در دريا در سال 2018 فقط 20 درصد رشد توليد 
داشت كه در قياس با ركورد 32 درصدي رشد در سال 2017 
پيشرفتى محسوب نمي شد. با توجه به سهم نسبتأ كوچك 
اين روش توليد برق، انرژي بادي در دريا بايد براي رسيدن 
به سطح توليد نشانه گذاري شده در سناريوي توسعه پايدار 
)SDS(، حتي بيشتر از اين ارقام رشد كند. كاهش هزينه ها، 
بهبود تكنولوژي و استقرار سريع به دست آمده در اروپا بايد 

به مناطق ديگر نيز گسترش پيدا كند.

    توليد انرژي برق آبي: زرد
توليد انرژي برق آبي در سال 2018 بيش از 3 درصد افزايش 
داشته است كه عمدتا به دليل بهبود وضعيت خشكسالي در 
امريكاي التين و نيز توسعه ظرفيت و قابليت دسترسي به 
آب در چين بوده است. اين رشد به مراتب بيشتر از رشد 1.5 
درصدي سال 2017 بود. با اين حال، افزايش ظرفيت براي 
پنجمين سال متوالي رشد كمتري از سال قبلش داشت و 
بدين ترتيب ارتباط تكنولوژي برق آبي با سناريوي توسعه 
پايدار )SDS( قطع شده است. بر اساس سناريوي توسعه 
پايدار )SDS(، انرژي برق آبي نيازمند رشد متوسط ساالنه 

2.5 درصدي تا سال 2030 است.

    توليد برق زيست توده: سبز
در س��ال 2018، توليد برق زيس��ت توده ب��ا حفظ نرخ 
رش��د متوس��ط از س��ال 2011، بيش از 8 درصد رشد 
ك��رد و از نرخ 6 درصدي مورد نياز براي كس��ب س��طح 
سناريوي توسعه پايدار )SDS( تا 2030، سبقت گرفت. 
همانطور كه سياس��ت هاي مثبت اخير و توسعه بازار در 
اقتصادهاي نوظهور، يك چشم انداز خوش بينانه را براي 
برق زيست توده نشان مي دهد، در سال 2018، وضعيت 
اين انرژي از حالت »نيازمند تالش بيشتر« به »در مسير 

اصلي« ارتقاء يافته است.

    انرژي زمين گرمايي: قرمز
تولي��د برق زمين گرمايي در س��ال 2018 به ميزان 6 
درصد رشد كرد كه بسيار بيشتر از رشد متوسط 5 سال 
گذشته است. با اين حال، اين تكنولوژي هنوز در مسير 
دستيابي به سطح سناريوي توسعه پايدار )SDS( قرار 
ندارد و نيازمند رشد توليد ساالنه 10 درصدي در حد 
فاصل س��ال هاي 2018 ت��ا 2030 خواهد بود. بدين 
منظور سياس��ت هاي غلبه بر چالش ه��اي مربوط به 
خطرات پيش از توس��عه اي مورد نياز است تا استقرار 

انرژي زمين گرمايي براي توليد برق افزايش يابد.

    انرژي خورشيدي متمركز )CSP(: قرمز
تخمين زده مي ش��ود كه توليد انرژي خورشيدي به 
روش متمركز در س��ال 2018 حدود 8 درصد رش��د 
كرده است. با اين حال CSP در مسير رسيدن به سطح 
 )SDS( مورد انتظار در سطح سناريوي توسعه پايدار
قرار ندارد، زيرا براي اين منظور نيازمند رشد ساالنه 26 

درصدي تا سال 2030 است.

    توليد برق از امواج دريا: قرمز
در س��ال 2018 توليد برق با تكنولوژي دريايي بطور 
تخميني 3 درصد رش��د كرده اس��ت. اين تكنولوژي 
نيازمند رشد ساالنه باالتر از 24 درصد تا سال 2030 
اس��ت و بنابراين در مس��ير سناريوي توس��عه پايدار 
)SDS( نيس��ت. براي كاهش هزينه هاي اجراي اين 
روش و توس��عه آن در مقياس ه��اي ب��زرگ ضروري 
است كه سياست هاي تحقيق و توسعه بيشتر جدي 

گرفته شوند.

    انرژي هسته اي: زرد
در سال 2018 معادل 11.2 گيگاوات ظرفيت اضافي برق 
هسته اي به شبكه متصل ش��د كه بزرگ ترين رشد از سال 
1989 به حس��اب مي آيد. پروژه هاي جديدي با بيش از 6 
گيگاوات ظرفيت راه اندازي شد و عمليات تعمير و نگهداري در 
بسياري از كشورها در حال انجام است تا عمليات طوالني مدت 
ظرفيت موجود را تضمين كند. با اين وجود تالش بيشتري 
در سياست ها، تأمين مالي و كاهش هزينه ها مورد نياز است تا 
ظرفيت هاي موجود حفظ و راكتور هاي جديد آنالين شوند. 
در حال حاضر ظرفيت انرژي هسته اي در 2030 حدود 497 
گيگاوات محاسبه مي شود كه در مقايسه با 542 گيگاوات در 
سناريوي توسعه پايدار )SDS( كمتر است. بنابراين حداقل 

دوبرابر رشد ساالنه در ظرفيت ها الزم است.

    تكامل توليد برق با گاز در SDS: زرد
در سال 2018، توليد برق با استفاده از گاز طبيعي 4 درصد 
رشد كرد كه امريكا و چين رهبران اين رشد بودند. با حدود 
6 هزار و 100 تراوات ساعت برق توليدي با استفاده از گاز، 
اين شيوه 23 درصد كل توليد برق جهان را تشكيل مي دهد. 
در سناريوي توسعه پايدار )SDS(، استفاده از گاز به عنوان 
يك سوخت انعطاف  پذير در انتقال، تا سال 2020 افزايش 
مي يابد و جايگزين زغال سنگ مي شود، اما توليد برق از گاز 
بدون CCUS )سيستم ذخيره سازي دي اكسيدكردن در 
زير زمين( بطور پيوس��ته كاهش مي يابد. از آنجا كه هنوز 
تعهدات جهاني مربوط به CCUS به حدي ديده نمي شود 
كه نسبت به دس��تيابي به اهداف سناريوي توسعه پايدار 
)SDS( اطمينان حاصل كنيم، اين بخش همچنان در دسته 

»نيازمند تالش بيشتر« قرار مي گيرد.

    سهم توليد برق از زغال سنگ در SDS: قرمز
در س��ال 2018، توليد برق از زغال س��نگ 3 درصد 
رشد كرد )كه مشابه ميزان رشد س��ال 2017 بود( و 
براي اولين بار از مرز 10 هزار تراوات ساعت عبور كرد. 
زغال سنگ با سهم 38 درصدي از كل توليد برق جهاني، 
هنوز هم بزرگ ترين منبع انرژي براي توليد برق است. 
رشد استفاده از زغال سنگ بيش از همه در آسيا و به ويژه 
در چين و هند بوده است. گفته مي شود سرمايه گذاري 
در نيروگاه ه��اي زغال س��نگي تقريب��ا 3 درصد و به 
پايين ترين س��طح از سال 2004 كاهش يافته است و 
تصميم هاي جديد براي ساخت نيروگاه هاي جديد رو 
به كاهش است. نياز است كه توليد برق از زغال سنگ 
بدون CCUS تا سال 2030معادل 5.8 درصد در هر 
 )SDS( سال كاهش يابد تا با سناريوي توسعه پايدار

هم راستا شود.

    پروژه ه�اي بزرگ حبس CO2 در پروژه هاي 
توليد برق:   قرمز

با فقط 2 پروژه بزرگ مقياس CCUS تا پايان سال 2018 
و يك ظرفيت تركيبي 2.4 ميليون تني، حبس دي اكسيد 
كربن در هر س��ال، CCUS همچنان در خارج از مس��ير 
ترسيم شده در سناريوي توسعه پايدار )SDS( باقي مانده 
است كه بر اساس آن قرار است ظرفيت آن تا سال 2030، 
به ساالنه 350 ميليون تن دي اكسيد كربن برسد. از آنجا 
كه CCUS مورد بهره برداري قرار گرفته در بخش برق در 
مراحل اوليه تجاري سازي قرار دارد، تأمين سرمايه گذاري 
نيازمند سياست هاي مكمل و هدفمندي مانند اعتبارات و 

كمك هاي مالي است. 

گروه انرژي| 
پس از آنكه اختالف ها در اوپك پالس بر سر تاريخ برگزاري 
نشست اين سازمان باال گرفت، مقامات نفتي عربستان و 
روس��يه در هفته جاري ديدار مي كنند تا درباره بازار نفت 
گفت وگو كنند. يك سال پيش عربستان سعودي و روسيه 
به توافقي رسيدند كه مسير جديدي را براي بازار نفت تعيين 
كرد و اين دو كشور كه معمار توافق اوپك پالس هستند هفته 
جاري دوباره ديدار مي كنند تا اختالف نظرهاي خود درباره 

اين پيمان را حل و فصل كنند.
سعودي ها مي خواهند كاهش توليد گروه اوپك پالس پس 
از پايان مهلت آن در ژوئن، تا پايان سال تمديد شود اما روسيه 

تمايلي براي ادامه كاهش توليد ندارد.
اين دو كشور در حال حاضر نمي توانند ساير گروه را براي 

تغيير زمان نشست نيم ساالنه خود در وين متقاعد كنند.
در همين راستا ايران نيز روز چهارشنبه مخالفت خود با به 
تأخير انداختن زمان نشس��ت رسمي اوپك را به اين گروه 
اعالم كرد. در اين روز رويترز نوشت نامه اي را از بيژن زنگنه، 
وزير نفت ايران مشاهده كرده كه در آن وي با پيشنهاد اوپك 
براي تغيير زمان برگزاري نشست رسمي اين گروه از تاريخ 
25 و 26 ژوئن به اوايل ژوئيه مخالفت كرده است.  طبق برنامه 
اوپك، كشور هاي عضو اين گروه روز 25 ژوئن در وين ديدار 
خواهند كرد و سپس روز بعد با روسيه و ساير توليدكنندگان 

غيراوپك كه در توافق كاهش توليد مشاركت دارند، ديدار 
مي كنند. با اين حال روس��يه تعويق زمان برگزاري ديدار 
توليدكنندگان اوپك و غيراوپك به س��وم و چهارم ژوئيه 
را پيشنهاد كرده و گويا عربستان سعودي از اين پيشنهاد 
حمايت كرده است، اما ايران و ساير كشور ها با چنين اقدامي 

مخالف هستند.
اوپك اعالم كرد الجزاير و قزاقستان نيز در نامه هاي جداگانه 
ديگري با تغيير تاريخ اين نشست مخالفت كردند.بر اساس 
گزارش رويترز، منابع متعدد در اوپك اظهار كرده اند تغيير 

زمان نشست مستلزم موافقت همه اعضا است.
البته اين يكي از ابتدايي ترين مشكالتي است كه كشورهاي 
توليدكننده نفت در وضعيت فعلي براي كار جمعي با آن 
دست و پنجه نرم مي كنند. منافع متفاوت و افزايش نوسان 
بازار، تصميم گيري آنها را دش��وارتر كرده اس��ت. نفت از 
جنگ هاي تجاري كه امريكا به راه انداخته و تأثير تحريم هاي 
اين كشور روي روند عرضه، ضربه خورده است. در حالي كه 
عربستان سعودي به قيمت هاي باالتر نياز دارد و مشتاقانه 
توليدش را كاهش داده است، منافع روسيه چندان مشخص 

نيست و در كاهش توليد تعلل ورزيده است.
جيوواني استانوو، تحليلگر نفتي در گروه يو بي اس درباره 
ديدار وزراي انرژي عربستان و روسيه در هفته جاري گفت: 
انتظار دارم پيام قوي تري از سوي خالد الفالح، وزير انرژي 

عربستان سعودي داده شود اما الكساندر نواك، وزير انرژي 
روس��يه تمامي گزينه ها را باز نگه خواهد داش��ت. نواك و 
الفالح به سن پترزبورگ خواهند رفت تا در كنفرانس مجمع 
اقتصادي بين المللي به ميزباني پوتين شركت كنند. اين 
نخس��تين ديدار رودرروي دو وزير از زمان نشس��ت جده 
در ماه مه خواهد بود كه ش��كاف ميان منافع اين دو كشور 

آشكارتر شد.
والديمير پوتين كه درباره سياس��ت هم��كاري با اوپك 
ح��رف نهايي را مي زند ق��رار اس��ت در كنفرانس مجمع 
اقتصادي بين المللي سن پترزبورگ سخنراني كند. موضع 
رييس جمه��ور روس��يه در آوريل در خص��وص حمايت 
كشورش از تمديد توافق كاهش توليد مبهم بود و اظهار كرد 

اين امر به وضعيت بازار بستگي خواهد داشت.
دستيار رييس جمهور روسيه گفته است پوتين فعالً برنامه اي 
براي ديدار با هيات سعودي ندارد با اين حال وي تماس با 
الفالح در حاش��يه اين كنفرانس را منتفي نداشت. در هر 
صورت الفالح ممكن است اين فرصت را پيدا كند كه در ديدار 
بعدازظهر روز پنج شنبه پوتين با سرمايه گذاران خارجي، با 

وي صحبت كند.
ايگور سچين، مديرعامل روس نفت كه از ياران نزديك پوتين 
است مدت ها نسبت به مزاياي همكاري با اوپك بدبين بوده و 
هفته جاري مجدداً از اين پيمان انتقاد كرد. وي گفت: شركت 
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رشد قيمت نفت در روز جمعه
تسنيم|پس از انتش��ار گزارشي در مورد اينكه 
واشنگتن ممكن اس��ت تعرفه هاي تجاري عليه 
مكزيك  را به تعويق اندازد و در حالي كه نشانه هايي 
از تمديد توافق كاهش توليد بين اوپك و متحدانش  
ديده مي ش��ود، قيمت نف��ت روز جمعه بيش از 
يك درصد افزايش يافت و از پايين ترين رقم 5 ماه 
اخير كه در اوايل هفته به ثبت رسيده بود فاصله 
گرفت. به گزارش رويترز، قيمت هر بش��كه نفت 
برنت روز جمعه با 79س��نت مع��ادل 1.3 درصد 
افزايش به 62 دالر و 46 سنت رسيد. قيمت نفت 
برنت روز پنج شنبه نيز 1.7 درصد افزايش يافته بود. 
قيمت نفت خام امريكا نيز ديروز با 65 سنت معادل 
1.2 درصد افزايش به 53 دالر و 24سنت رسيد. 
قيمت نفت وست تگزاس اينترمديت روز پنج شنبه 
1.8 درصد افزايش يافته بود. پس از افزايش ميزان 
توليد نفت خام امريكا به ارقامي بي سابقه و رشد 
ذخاير نفت اين كش��ور به باالترين رقم از جوالي 
2017، قيمت هر دو شاخص نفتي روز چهارشنبه 
به پايين ترين رقم ها از اواسط ماه ژانويه رسيده بود. 
قيمت جهاني نفت از اواخر ماه آوريل تاكنون بيش 

از 20 درصد كاهش يافته است.

ركورد  در مشعل سوزي   امريكا
ايسنا|سوخت گاز طبيعي در بزرگ ترين ميدان 
نفتي امريكا در سه ماهه نخس��ت امسال به دليل 
كمبود خط لوله، به باالتري��ن ركورد همه زمان ها 
رسيد. گزارش جديد شركت »ريستاد انرژي« نشان 
داد توليدكنندگان در منطقه پرميان باسين كه در 
غرب تگزاس و شرق نيومكزيكو واقع شده و توليد 
نفت امريكا را به ركورد بااليي رس��انده است، 661 
ميليون فوت مكعب در روز گاز را سوزانده يا تخليه 
كردند. سطح مشعل س��وزي و تخليه گاز طبيعي 
منطقه پرميان در سه ماهه نخست سال 2019 بيش 
از دو برابر توليد مجتمع مارس يورساي شركت رويال 
داچ ش��ل در خليج مكزيكو بود. اين تأسيسات كه 
بهره ورترين تأسيسات گاز در خليج مكزيكو است، 
حدود 260 تا 270 ميليون فوت مكعب گاز در روز 
توليد مي كند. كمبود خط لوله يا اختالالت، ميزان 
مشعل س��وزي اين منطقه در سه ماهه اول امسال 
را به ركورد بااليي رس��اند و ظرفيت زيرساخت در 
منطقه پرميان با روند رشد توليد همگام نبوده است. 
ميدان ش��يل بيكن در داكوتاي شمالي نيز سطح 
بااليي مشعل س��وزي در س��ه ماهه اول داشت كه 
حدود 500 ميليون فوت مكعب در روز بالغ ش��د. 
اين دو ميدان به اتفاق  بيش از نياز گازي كشورهايي 
شامل مجارس��تان، رژيم صهيونيستي، جمهوري 

آذربايجان، كلمبيا و روماني گاز مي سوزانند.

احتمال تحريم نفتي چين 
توسط امريكا

تسنيم| با افزايش جنگ تجاري چين و امريكا، به 
نظر مي رسد پكن و شركت هاي بزرگ انرژي آن در 
مقابل يك سناريوي وحشتناك مقاومت مي كنند 
و آن س��ناريو توقف عرضه نفت خارجي به چين 
است. به گزارش راشاتودي، اين ايده كه بزرگ ترين 
واردكننده نفت جهان ممكن است با توقف بخشي 
از عرض��ه نفت خام خ��ود از خارج مواجه ش��ود، 
همواره دور از ذهن بوده ولي حاال برخي تحليلگران 
مي گويند چين بايد براي بدترين ها آماده باشد مثل 
تحت تاثير قرار گرفتن عرض��ه نفت آن به خاطر 
جنگ تجاري طوالني مدت.  مقامات صنعت نفت 
چين هفته گذشته گفتند صنعت نفت اين كشور 
بايد يك طرح احتمالي در صورت بدتر شدن جنگ 
تجاري داشته باشد. رييس شركت ملي نفت چين 
به كاركنانش گفته آماده يك جنگ تجاري طوالني 
مدت باشند. رييس سابق سينوپك مي گويد بايد 
براي يك اتفاق ناگوار و بعيد آماده شد و آن توقف 
عرضه نفت به اين كش��ور در كوتاه مدت است. در 
سال گذش��ته بزرگ ترين توليدكنندگان انرژي 
چين شروع كردند به بهره برداري از چاه هاي نفت 
و گاز خودشان و هدف آنها افزايش توليد داخلي 
نفت و گاز در اين بزرگ ترين واردكننده نفت جهان 
اس��ت.   چين طي ماه هاي اخير در حال پر كردن 
ذخاير اس��تراتژيك نفتي خود بوده اس��ت چون 
واردات نفت را 10 درص��د افزايش داده در حالي 

كه توليد پااليشگاهي آن 5درصد باال رفته است.

   آگهی مناقصه دو مرحله ای ) به صورت نيمه فشرده( ) نوبت اول(
شركت ملي نفت                             اريان 

www.nidc.ir  http://sapp.ir/nidc_pr    کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ايران 

مشخصات مناقصه :
مبلغبرآورد)ريال(شمارهثبتدرپايگاهمليمناقصاتشمارهتقاضا/مناقصهناممناقصهگزار

TenderNo.PFP/NAFT.SH/98/001شرکت ملی حفاری ایران
  48-22-9822005 Indent No :

3,203,27343,522,000,000

نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه :

دريافتاسناد

توزيعاسنادازيکروزپسازچاپآگهینوبتدومآغازشدهوتادهروزپسازآنادامهخواهدداشت.تاريخشروعدريافت

اهواز-بلوار پاسداران-باالتر از میدان فرودگاه-شرکت ملی حفاری ایران-ساختمان عملیاتی-طبقه سوم سالن 316 تدارکات خارجی پروژه های حفاری. تلفن: 06134148329محل دریافت
تهران –خیابان جمهوری-کوچه یغما-ساختمان مرکزی هشتم –شرکت ملی حفاری ایران. تلفن: 02166700249

نحوه دریافت
1-      ارائه فیش واریزی به مبلغ510000 ریال به حساب سیبا شماره 400114004020491 )شماره شبا IR520100004001114004020491 (نزد بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران
2-      درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحويلاسناد
£ 14 روز پس از آخرین روز دریافت استعالمهای ارزیابی کیفیآخرین مهلت

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران –ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره محل تحویل
تماس 34148569 – 34148580 061

ارزيابی کيفی مناقصه گران :

روشارزيابی

R بر اساس کسب حداقل امتیاز )60( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.

1-      مناقصه گرانی که بیش از چهار )4( قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.
2-      مناقصه گرانی که بیش از دو )2( قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه )صرفا همان موضوع( با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.

CASING & TUBING PIPES موضوع مناقصه :  £ خريد قطعات مربوط به

تعادل:  نوبت اول 98/3/18                                                                                           تعادل:  نوبت دوم :98/3/19

تضمين شرکت در مناقصه )فرآيند ارجاع کار(:
مبلغ2,792,000,000ريال– مبلغ59,594يورومبلغتضمین

انواع تضامین قابل قبول
....ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

....اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636)شماره شباIR350100004001114006376636 (  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی 
حفاری ایران

90 روز ) و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد.(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

شركت ملي حفاري                             اريان 
سهامي خاص 1398.1500

آقایعلیبازدارفرزندگودرزوحوریدارایشناس�نامه4بهش�رحدادخواستبهکالسه۱۶9/9۸/5
ازاينش�ورادرخواس�تگواهیحصروراثتنمودهوچنی�نتوضیحدادهکهش�ادروانگودرزبازدار
فرزندشیرهوآهوبهشناسنامه9درتاريخ94/5/۱5دراقامتگاهدائمیخودبدرودزندگیگفتهوورثه

آنمرحوممنحصراستبه:
۱-علیبازدارفرزندگودرزوحوریبهشمارهشناسنامه4متولد۱۳۶۱فرزندمتوفی

2-عماربازدارفرزندگودرزوحوریبهشمارهشناسنامه۱۱9متولد۱۳۶5فرزندمتوفی
۳-محمدبازدارفرزندگودرزوحوریبهشمارهشناسنامه۳4۳متولد۱۳۶7فرزندمتوفی

4-ايوببازدارفرزندگودرزوحوریبهشمارهشناسنامه۱۸متولد۱۳57فرزندمتوفی
5-سجادبازدارفرزندگودرزوحوریبهشمارهشناسنامه۳۸متولد۱۳۶۳فرزندمتوفی

۶-کیومرثبازدارفرزندگودرزوحوریبهشمارهشناسنامه۱55۸متولد۱۳5۳فرزندمتوفی
7-نعیمهبازدارفرزندگودرزوحوریبهشمارهشناسنامه۱۱55متولد۱۳4۶فرزندمتوفی

۸-قدمخیربازدارفرزندگودرزوحوریبهشمارهشناسنامه4520059224متولد۱۳4۳فرزندمتوفی
9-نصرتبازدارفرزندگودرزوحوریبهشمارهشناسنامه۱442متولد۱۳5۱فرزندمتوفی
۱0-فاطمهبازدارفرزندگودرزوحوریبهشمارهشناسنامه752متولد۱۳59فرزندمتوفی

۱۱-زهرابازدارفرزندگودرزوحوریبهشمارهشناسنامه452005950۱متولد۱۳4۸فرزندمتوفی
۱2-حوریزارعهژدانفرزندجهانوپریبهشمارهشناسنامه795متولد۱۳27همسرمتوفی

اينکباانجامتشريفاتمقدماتیدرخواستمزبوررادريکنوبتآگهیمینمايدتاهرکسیاعتراضی
داردوياوصیتنامهایازمتوفینزدویمیباش�دازتاريخنش�رنخستینآگهیظرفمدتيکماهبه

شوراتقديمداردواالگواهیصادرخواهدشد.

آگهیحصروراثت

دفترشعبهپنجمشورایحلاختالفشهرستانايالم

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند

 نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را با ذكر جزئيات به اين سامانه 
پيامك نمايند. 

به شماره  30005320  در دسترس شماست 

روس نفت سرگرم مذاكره با دولت براي جبران ضرري است 
كه از توافق كاهش توليد ميان روس��يه و اوپك در صورت 
تمديد آن تا پايان سال متحمل خواهد شد. سچين منطق 
روسيه براي پايبندي به توافق كاهش توليد را زير سوال برد 
و گفت: در صورت تمديد توافق اوپك پالس، امريكا سهم 

بازار روسيه را تصاحب خواهد كرد.
با اين حال الفالح اخي��راً در مصاحبه با خبرگزاري دولتي 
عربستان اظهار كرد كه وي شاهد است كه توافقي در ميان 
كشورهاي گروه اوپك پالس درباره ادامه همكاري در نيمه 

دوم امسال شكل مي گيرد.

    اطمينان بخشي   پوتين
در راستاي اختالف هاي ايجاد شده ميان عربستان و روسيه بر 
سر بازار نفت، والديمير پوتين به تازگي گفته است كه روسيه 
و اوپك درك متفاوتي از قيمت مناسب براي نفت دارند اما 

دو طرف به همكاري براي مديريت بازار ادامه خواهند داد.

والديمير پوتين در ادامه عنوان كرده است: روسيه با قيمت 
نفت در محدوده 60 تا 65 دالر در هر بشكه مشكلي ندارد 
زيرا بودجه اين كش��ور بر مبناي قيمت 40 دالر هر بشكه 
نفت بسته شده است. از سوي ديگر عربستان سعودي كه 
بزرگ ترين عضو اوپك است تنوع اقتصادي كمتري دارد و از 
آنجا كه بودجه اين كشور بر مبناي قيمت باالتر نفت است، 

قيمت باالتري را مي خواهد.
سعودي ها مي خواهند كاهش توليد گروه اوپك پالس پس 
از پايان مهلت آن در ژوئن، تا پايان سال تمديد شود اما روسيه 

تمايلي براي ادامه كاهش توليد ندارد.
رييس جمهور روس��يه گفت: ما بايد عوامل زيادي شامل 
ميزان توليد ايران و ونزوئال، مشكالت در ليبي و نيجريه و 
افزايش مصرف در فصل تابستان را در نظر بگيريم. درباره 
اينكه ما چه مالحظاتي داريم و بايد چه كاري در نيمه دوم 
سال انجام دهيم حرفي نمي زنم اما به اتفاق همكارانمان در 

اوپك تصميم قاطعي خواهيم گرفت.
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ميانجيچهارشنبهبهتهرانميآيد
گروه ايران|

دولت ژاپللن روز پنجشللنبه در بيانيه اي اعللام كرد:  
نخست وزير اين كشور هفته آينده براي ميانجيگري ميان 
ايران و امريكا طي سفري سه روزه وارد تهران خواهد شد.

به گزارش ميزان؛ دولت ژاپن در بيانيه اي رسمي اعام 
كرد نخسللت وزير اين كشللور ۱۲ ژوئللن )۲۲ خرداد( 
 بللراي گفت وگو با مقامات ايراني وارد تهران مي شللود.
به گزارش فايننشال تايمز، سفر »شينزو آبه« به تهران كه 
نخستين سفر يك مقام ارشد ژاپن در چهار دهه گذشته 
است، سه روز به طول خواهد انجاميد. اين موضوع روز 
پنجشنبه در جلسه اي با حضور اعضاي كميته رهبري 

قانونگذاري ژاپن مطرح شد.
فايننشال تايمز به نقل از رسانه ژاپني »كيودو« نوشت 
ابه ابراز اميدواري كرده است در اين سفر بتواند ايران و 
امريكا را براي كاهش تنش ها به گفت وگو تشويق كرده 

يا دست كم كانالي براي ارتباط باز كند.
براسللاس اين گللزارش، مقام هللاي ژاپنللي در تاش 
هستند بتوانند ديدار هايي ميان آبه و »حضرت آيت اهلل 
خامنلله اي« رهبر معظم انقاب اسللامي و »حسللن 

روحاني« رييس جمهور را ترتيب دهند.
نخست وزير ژاپن پيشتر در كنفرانس خبري مشترك 
با ترامپ اعام كرده بود در تاش اسللت ميان تهران و 

واشنگتن ميانجيگري كند.
فايننشال تايمز دليل عمده اين اقدام ژاپن را توقف واردات 

نفت ايران به دليل تحريم هاي امريكا اعام كرده است.
در همين حللال روزنامه ژاپن تايمز در مطلبي تحليلي 
در ارتباط با اهميت سللفر نخسللت وزير ژاپن به تهران 
نوشت: تاش “شينزو آبه “ در سللفر به ايران به عنوان 
دوست مشترك تهران و واشنگتن، كاستن از تنش هاي 
منطقه اي و صلح و ثبات خاورميانه اسللت و او با توجه 
بلله ظرفيت هاي توكيو مي تواند ايللن نقش را به خوبي 

ايفا كند.
به گللزارش ايرنا، اين روزنامه انگليسللي زبللان توكيو 
روز پنجشللنبه در نوشللتار خللود افللزود: در وهله اول 
بايد به ياد داشللت كه ژاپن هم با ايللران و هم با امريكا 
روابللط خوبللي دارد، نخسللت وزيللر اين كشللور در 

مقاطع مختلف با سللران ايران و امريكا ديللدار كرده و 
 مناسللبات مطلوبي با هر دو طرف برقرار كرده اسللت.
ژاپن تايمز ادامه مي دهد: بر اساس همين روابط و ۶ ديدار 
پيشين آبه با حسن روحاني رييس جمهوري ايران، روابط 
دو كشور تقويت شده است. افزون بر اين، امسال مصادف 
با نودمين سالگرد برقراري روابط رسمي دو كشور است 

كه اين ديدار را پرمعناتر مي كند.
ايللن روزناملله ژاپنللي خاطرنشللان مي كنللد كلله 
ژاپن هرگللز داراي تضادهللاي مذهبي يللا تاريخي با 
منطقلله خاورميانه نبوده اسللت و توكيللو درگير هيچ 
مناقشلله اي درايللن عرصه ها نيسللت كلله همين امر 
باعث مي شللود با داشللتن تاريخچه خوب و مناسبي، 
 ميانجيگري مطلوب براي كاسللتن از تنش ها باشللد.

اين نشريه تاكيد مي كند كه به دليل روابط خوب ميان 
توكيللو و تهران و با درنظرداشللتن اينكلله آبه احتمااًل 
پيشللنهادهاي مثبتي در ايران مطرح خواهد كرد و با 
توجه به ديداري كه با رهبر معظم انقاب اسامي ايران 
خواهد داشت، انتظار مي رود راهكارهايي مطلوب يافت 
شود كه براي هر دو طرف ايران و غرب قابل قبول و مورد 

توجه باشد.
ژاپن تايمز اضافه مي كند كه توكيو هميشلله سللعي 
كرده اسللت به دور از فشللارهاي امريكا در قبال مساله 
خاورميانه موضعگيري و سياسللتي مجزا و مسللتقل 
داشته باشد و هميشه از اسراييل خواسته خويشتنداري 
نشللان دهللد و از عدالللت خواهي فلسللطين حمايت 
كرده اسللت. حتي در مسللاله بلندي هللاي جوالن و 
اقدامات دولت دونالد ترامللپ رييس جمهوري امريكا 
درباره مسللاله خاورميانلله، ژاپن تاش كرده اسللت از 
سياسللت ها و راهبردهللاي وي فاصله بگيللرد. فاصله 
گرفتن ژاپن از سياست هاي ترامپ در راستاي حمايت 
از اسللراييل باعث مي شللود تا دولت ايران براي ژاپن به 
 عنوان يللك ميانجيگر، اعتبار قابل قبولي قائل شللود.

اين گزارش تاكيد مي كند كه ژاپن هميشلله حراست 
از نظللم بين المللي را در دسللتور كار داشللته اسللت. 
اين كشللور توصيه هاي خللود را در اختيللار مقام هاي 
امريكا و ايران گذاشللته اسللت و يك عضللو فعال بين 

المللي اسللت كلله مي خواهللد بللر اسللاس قوانين و 
 حقوق بيللن المللي بلله كاهش تنش هللا كمك كند.

ژاپن تايمز در مطلب تحليلي خود آورده اسللت كه اين 
كشور به دنبال صلح و راهبردهاي مسالمت آميز و شاهد 
افزايش تنش ها بوده است. اين كشور پنج درصد از نفت 
خام خود را از ايللران تأمين و ۸۰ درصللد از نفت مورد 
نيازش از تنگه هرمز عبور مي كند و مي خواهد با كاستن 
از تنش ها، باعث فاصله گرفتن امريكا و ايران از درگيري 

نظامي شود.
اين روزنامه ژاپني نوشت: البته اين ميانجيگري براي آبه 
نخست وزير ژاپن بي چالش نخواهد بود، زيرا اين كشور 

بايد اثبات كند كه   غير از روابط خوبي كه با ترامپ برقرار 
كرده است مي تواند در تصميم گيري هاي دولت امريكا نيز 
تأثيرگذار باشد. نخست وزير آبه مي تواند پيشنهادهايي 
ارايه كند و توصيه هايي براي هر دو طرف خواهد داشت، 
هر چند ژاپن نمي تواند به يك باره همه مشكات ميان 
ايللران و امريكا را حللل و فصل كند، امللا مي خواهد به 
 كاهش تنش ها و رفتن به سللوي مصالحه گام بردارد.

اين نشللريه در مطلب خود مي نويسللد: ژاپللن داراي 
قابليت هاي بااليي و از اعتبار خوبي در جامعه بين المللي 
برخوردار است، يك قدرت اقتصادي بزرگ دنيا محسوب 
مي شللود و تنها عضو آسلليايي گروه هفت اسللت كه 

توانايي هللا و اعتبارات قابل قبولي بللراي ميانجيگري 
 و كاسللتن از تشللنجات و تنش ها را در اختيللار دارد.
روزنامه ژاپن تايمز؛ سفر آبه و ميانجيگري او بين ايران 
و امريكا را تاشللي منطقي توصيف كرده است كه بايد 
صورت گيرد، سياستي كه دولت ژاپن در پيش گرفته 
است و براي اجراي آن تاش مي كند. نخست وزير آبه 
مي تواند توانايي هاي ديپلماتيك خود را در اين عرصه 
به نمايش بگذارد و چهره و سياست جهاني فعال ژاپن 
را نشللان دهد. تمامي تاش هاي روزهاي آينده دولت 
توكيو براي كاسللتن از تنش ها، مي تواند آزمون بزرگي 

براي آينده ژاپن باشد.
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    همه با رهبر انقالب هم صدا باشند؛  ايسنا|
خطيب نماز جمعه تهران با اشاره به بيانات مقام 
معظم رهبري در حرم مطهر امام راحل و تاكيد بر 
لزوم مقاومت گفت: استدعا دارم تمام ملت و تمام 
مسووالن و گروه هاي سياسي با هر عقيده و فكري 
با رهبر انقاب هم صدا باشند تا دنيا بداند مقابله 
هست و حرف همان اسللت و يكي است. آيت اهلل 
امامي كاشاني در خطبه هاي نماز عبادي، سياسي 
جمعه، با اشللاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر 
رونق توليد، بيان كللرد: خداي متعال مي فرمايد 
اعمال شما منظور اسللت و به اعمال شما پاداش 
داده مي شود سرمايه گذاران پول را در كشور خرج 
كنند. امام عصر مي بيند و برايشللان ثواب دنيا و 
آخرت دارد. مشللكات دست و پا گير را بردارند و 
حمايت كنند توليد باال برود و اشتغال كشور از اين 
مشكات نجات پيدا كند و اين وظيفه اي براي همه 
ما در اين جامعه با اين همه گرفتاري هاست تا به اين 
رونق بپردازيم. هر جا با مسائلي كه جلوي اين كار را 
مي گيرد مانند ماليات هاي غلط بايد برخورد شود. 
براي آنهايي كه دارند ماليات در نظر گرفته شود و 

براي آنها كه ندارند مساعدت شود.

    وضعيت حقوقي درياي خزر موضوع سوال 
از ظريف در مجلس است؛ تعادل|

عضو هيات رييسلله مجلس شللوراي اسللامي از 
محتواي سللوال نمايندگان از وزير امور خارجه در 
نشست اين هفته خانه ملت خبر داد. عليرضا رحيمي 
در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توئيتر 
نوشت: دي ماه سال گذشته وضعيت حقوقي درياي 
خزر صدر اخبار قرار گرفت و شائبه هاي زيادي ايجاد 
شللد. همزمان نمايندگاني اقدام به سوال رسمي از 
وزير امور خارجه كردند و سللوال ها در كميسيون 
امنيت ملي مطرح و پاسخ داده شد. وي ادامه داد: اين 
هفته سه سوال نمايندگان در اين خصوص توسط 

محمدجواد ظريف در مجلس پاسخ داده مي شود.

    طرح موضوعات فرابرجامي كمكي به حفظ 
برجام نمي كند؛ وزارت امورخارجه|

سللخنگوي وزارت امور خارجه نسبت به اظهارات 
رييس جمهللور فرانسلله در ديللدار بللا همتللاي 
امريكايي اش واكنش نشان داد و تاكيد كرد: طرح 
موضوعللات فرابرجامي، نه تنهللا كمكي به حفظ 
برجام نمي كند، بلكه زمينه بي اعتمادي بيشللتر 
بين طرف هاي باقي مانده برجام را فراهم مي سازد.

»سلليد عباس موسللوي« در واكنش به اظهارات 
رييس جمهور فرانسه در ديدار با همتاي امريكايي 
خود گفت: طرف هاي اروپايي تاكنون با وجود برخي 
سخنان و بيانيه هاي سياسي، در عمل به تعهدات 
خود ذيل برجام و تعهدات بعد از خروج غيرقانوني 
امريللكا از برجام ناتوان بوده و نتوانسللته اند زمينه 
انتفاع كامل كشورمان را طبق اين توافق چندجانبه 
فراهللم كنند. وي ادامه داد: در اين شللرايط، آنها با 
طرح موضوعات فرابرجامي، نه تنها كمكي به حفظ 
برجام نمي كنند، بلكه زمينه بي اعتمادي بيشتر بين 
طرف هاي باقللي مانده برجام را فراهم و امريكا را به 
هدف خود در خروج غيرقانوني از برجام كه چيزي 
جز فروپاشي آن نبود، نزديك تر مي كنند. سخنگوي 
وزارت امور خارجه ادعاهاي تكراري، بدون پشتوانه 
و متناقض رييس جمهور امريكا در اين ديدار را فاقد 

ارزش خواند و شايسته واكنش تازه ندانست.

    هلند به اينستكس مي پيوندد؛  ايرنا|
دولت هلند اعام كرد كه قصد دارد با سرمايه گذاري 

در اينستكس به اين سازوكار مالي بپيوندد.
دولت هلند در پاسخ به پرسشهاي پارلمان اين كشور 
پيرامون اقدامات اتحاديه اروپا در مقابله با تحريم هاي 
امريكا عليه ايران، در نامه اي به تاريخ ۵ ژوئن به سران 
نهاد قانونگذاري اين كشللور كه در تارنماي رسمي 
دولت منتشر شد، ضمن اعام حمايت از اينستكس، 
از برنامه خود براي سللرمايه گذاري و پيوسللتن به 
اين سللازوكار مالي اروپايي خبللر داد. در اين نامه، 
در پاسخ به پرسشي پيرامون نحوه كاركرد »قانون 
مسدودساز« كه از سوي اتحاديه اروپا براي مقابله با 
تحريم هاي امريكا احيا شللد، وزيران امور خارجه و 
تجارت خارجي هلند تاكيد كردند كه اين اتحاديه 
تاثير فراسرزميني تحريم هاي امريكا را غيرقانوني 
دانسته و به رسميت نمي شناسد. اين اعضاي كابينه 
دولت هلند با اشللاره به سامانه حمايت از مبادالت 
تجاري با سرنام انگليسللي اينستكس، همچنين 
گفتند: هلند همواره حمايت خود را از اينستكس 

ابراز و اعام كرده كه قصد دارد سهامدار آن شود.
اين نامه همچنين با تاكيد براهميت تداوم برجام، 
تصريح كرد تا زماني كلله آژانس بين المللي انرژي 
اتمي گزارشي از نقض اين توافق از سوي ايران نداده، 
همانطور كه تاكنون اينگونه بوده، هلند براي حفظ 

برجام تاش خواهد كرد.

    پرونده نجفي با صدور كيفرخواس�ت به 
دادگاه ارسال شد؛ روابط عمومي دادسراي 

تهران|
دادسللتان تهران از صدور كيفرخواسللت پرونده 
»محمدعلي نجفي« و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

علي القاصي مهر در اين باره گفت: با توجه به تكميل 
تحقيقات در پرونده اتهامي آقاي محمد علي نجفي 
داير بر الف- قتل عمد خانم ميترا استاد ب- حمل 
و نگهداري سللاح غيرمجاز ج- ايراد صدمه بدني 
عمللدي منتهي به جللرح )غير فوتي( بللا تقاضاي 
اولياي دم مبني بر قصاص نامبرده، پرونده با صدور 
كيفرخواست جهت رسلليدگي به دادگاه كيفري 
ارسال شد. دادستان تهران افزود: پرونده مطروحه 
از جهت قانوني يك پرونده قتل خانوادگي محسوب 
مي شود كه متأسفانه نظاير آن در طول سال اتفاق 
مي افتد؛ لللذا متذكر مي شللوم در خصللوص اين 
قبيل پرونده ها از اظهارنظرهاي حاشيه ساز و غير 
كارشناسي خودداري شللود. وي افزود: تمام اخبار 
مرتبط با دستگاه قضايي از مراجع رسمي و مجاري 

قانوني اعام خواهد شد.

دبيركلسازمانملل:

جنگ سرد در جهان به راه افتاده است
در حالي كه كارشناسللان و نخبگان جهان از اعمال 
تعرفه هاي جديد امريكا بر واردات كشورهاي همسايه 
از قيل مكزيك و كانادا و نيز كشورهاي چين و تركيه 
انتقاد مي كنند و آن كشللورها هم رونللد متقابلي را 
در پيش گرفته اند دبيركل سللازمان ملل متحد اين 
برخوردها را جنگ سللرد توصيف كرد و گفت: جهان 
با جنگ سرد جديدي مواجه شده است و من از تمام 
كشورهاي انتظار دارم براي پايان دادن به اين جنگ و 

تغيير اين وضعيت با يكديگر همكاري كنند.
به گزارش ايرنا از سن پترزبورگ، آنتونيو گوترش روز 
جمعه در نشسللت عمومي بيست و سومين همايش 
بين المللي اقتصادي سن پترزبورگ اظهار داشت: ما 
معتقديم كه همه كشللورها بايد در نظام چندقطبي 
جهاني و همكاري ها و تاش هاي چندجانبه سللهم 
داشته باشند و دنيا تنها امريكا و چين نيست چرا كه 
قدرت هاي اقتصادي جديدي همچون هند و روسيه 

به وجود آمده اند.
گوترش با بيان اينكه كشورهاي جهان بايد از جنگ 
سرد جديد بپرهيزند، اظهار داشت: بايد از اشتباهات 
گذشته درس گفت و براي مقابله با چالش ها اختافات 

را كنار گذاشت.
دبيركل سازمان ملل با بيان اينكه چالش هاي جهاني 

نياز به پاسخ هاي جهاني دارد و هيچ كشوري نمي تواند 
به تنهايي بر مشللكات بين الملل چيره شود، اظهار 
داشت: سيستمي )سازمان ملل متحد( كه ۷۵ سال 
پيللش پس از پايان جنگ جهانللي دوم به وجود آمد 
توانسللته بشللر را از جنگ هاي زيادي نجات دهد اما 

امروز ما شللاهد آن هسللتيم كه ارزش هاي به وجود 
آمده توسط ملل متحد بي اعتبار شده يا از سوي برخي 

)دونالد ترامپ( به چالش كشيده مي شود.
در همين حال هفته نامه اكونوميست هم در آخرين 
شللماره خود به موضوع جنگ تعرفلله اي كه امريكا 

عليه شللريكان اقتصادي خود برخاسللته پرداخته و 
اشللاره كرده اسللت كه اياالت متحده با اين كار خود 
عما از تعرفه ها به عنوان زرادخانه اقتصادي استفاده 
مي كند. پيش از اين سازمان جهاني تجارت و صندوق 
بين المللي پول هم به اين رفتللار امريكا انتقاد كرده 
بودند. گوترش از اولويت هاي اصلي اين سللازمان به 
عدالت در عرصه جهاني در شرايط جهاني شدن اشاره 
كرد و افزود: بسللياري امروز به دليل شرايط حاكم بر 
جهان ثروتمند شده و از رفاه نسبي برخوردار هستند 
اما موج رفاه و توسللعه همه بشريت در سراسر جهان 
را فرا نگرفته است از اين رو ما در نقاط مختلف جهان 
شاهد مهاجرت مردم هستيم و روز بروز بدهي برخي 

كشورها بيشتر مي شود.
وي به تغييرات آب و هوايي نيز به عنوان چالش بزرگ 
بشر اشاره كرد و هشدار داد كه اين مساله بر وضعيت 
تك تك مردم دنيا تاثير منفي مي گذارد و تنها شامل 

حال برخي كشورها نمي شود. 
دبيركل سازمان ملل متحد با بيان اينكه اين سازمان 
در دسللتور كار خود برنامه اي دارد تا نهايتًا در سللال 
۲۰۳۰ سيستمي براي بهبود وضع همه مردم جهان 
ارايه كند، اظهار داشللت: روند گرم شدن زمين ادامه 
دارد و متاسللفانه اراده سياسللي بللراي مقابله با اين 

وضعيت ديده نمي شللود هرچند كه تاش ها در اين 
زمينه همچنان با قدرت ادامه دارد.

نشسللت عمومي همايش اقتصادي بين المللي سن 
پترزبورگ در حالي برگزار شده است كه درآن روساي 
جمهوري روسيه، چين، بلغارستان و نخست وزيران 
ارمنسللتان و اسلللواكي حضور دارند. خانم سوفيكا 

شواردنادزه مجري اين اجاس است.
همايللش بين المللي اقتصللادي سللن پترزبورگ از 
روز پنجشللنبه با حضور نمايندگاني از بيش از ۱۴۰ 
كشللور از جمله ايران آغللاز به كار كللرد و والديمير 
پوتين در نخسللتين برنامه كاري خود براي شركت 
در اين همايش، ميزبان مديران رسانه هاي شاخص 

جهان بود.
در نشسللت بين المللي دو روزه سن پترزبورگ، ده ها 
كنفرانس اقتصادي و رسللانه اي برگزار شد و بيش از 
۱۴ هزار نفر از جمله مقام هاي ارشد كنوني و پيشين 
كشورها، سللازمان هاي بين المللي و شخصيت هاي 

مختلف حضور يافتند.
رييس صندوق بين المللي پول و رييس سازمان ملل 
ازجمله ديگر مقام هاي عالي شركت كننده در همايش 
سن پترزبورگ بودند. گزارش كامل اين اجاس را در 

صفحه ۱۵ بخوانيد.

هموغمدولتكاستنفشاراز
زندگيمردماست

سللخنگوي دولللت تاكيد 
كرد: وظيفه ما در دولت اين 
اسللت كه از حقوق بگيران 
ثابت يا كساني كه درآمدي 
نداشللته باشللند، حمايت 
كنيم و تمام هم و غم دولت 
و رييس جمهوري اين است 
كه فشار كمتري به زندگي مردم وارد شود. علي ربيعي 
روز گذشته در نخسللتين موضع گيري خود به عنوان 
سخنگوي دولت، در گفت وگويي تلويزيوني درباره داليل 
استعفاي سيد محمد بطحايي از وزارت آموزش و پرورش 
گفت: آقاي بطحايي از دوستان ما و فردي صادق و وارسته 
هستند، در ابتداي هفته استعفاي خود را به رييس جمهور 

داده و علت اين مساله را حضور در مجلس اعام كردند.
 ربيعي از گفت وگو با تشكل هاي صنفي طي اين هفته خبر 
داد و تصريح كرد:  يكي از مسائلي كه در البه الي اخبار 
ديدم، مساله رتبه بندي بود .  خوشبختانه امسال دو هزار 
ميليارد تومان با تاكيد رييس جمهوري براي آن در بودجه 
پيش بيني شده است. وي افزود: در بودجه امسال تصميم 
گرفته شده بود كه بودجه را از نفت جدا كنيم كه نوسانات 
قيمت نفت روي بودجه تاثير نگذارد. با وجود اين مساله، 
رييس جمهوري دستور دادند كه در اين دو هزار ميليارد 
تومان، هيچ گونه كاهشي صورت نگيرد. بنابراين، اين 
رقم براي قانون رتبه بندي اعمال خواهد شد. سخنگوي 
دولت با بيان اينكه من واقف هسللتم كلله تحريم ها و 
فشارهاي اقتصادي بيش از همه بر حقوق بگيران ثابت و 
بازنشسته ها فشار وارد مي كند، خاطرنشان كرد: وظيفه 
ما در دولت اين است كه از حقوق بگيران ثابت يا كساني 

كه درآمدي نداشته باشد، حمايت كنيم. 

تبليغاتانتخاباتيدرفضاي
مجازيساماندهيميشود

سخنگوي ستاد انتخابات 
كشور با بيان اينكه فضاي 
مجازي در انتخابات بسيار 
موثر اسللت، ولي اگر رها 
شللود مي تواند تهديدي 
بللراي انتخابات باشللد، 
گفللت: هملله داوطلبان 
انتخابات كه در فضاي مجازي فعاليت كرده و سايت 
و كانال دارند، آدرس آن پايگاه هاي اطاع رساني 
را بايللد اعام كنند. سيداسللماعيل موسللوي در 
گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه سامانه ساماندهي 
و يكپارچه سللازي تبليغات انتخاباتللي راه اندازي 
مي شللود، اظهار كرد: در واقع اين سامانه بستري 
است براي تجميع فعاليت هاي انتخاباتي داوطلبان 
انتخابات مجلس شللوراي اسللامي بدين ترتيب 
كه همه داوطلبانللي كه در فضاي مجازي فعاليت 
كرده و سايت و كانال دارند، آدرس آن پايگاه هاي 
اطاع رساني را در اين سامانه ثبت مي كنند و اين 
پايگاه ها به مراجع رسمي تبليغات نامزدها معرفي 
مي شود. وي ادامه داد: هدف از طراحي اين سامانه 
تجميع فعاليت انتخاباتي و پيشگيري از تخلفات 
احتمالي است. ممكن اسللت در جريان تبليغات 
انتخابللات مطالبي به نللام يك نامللزد در فضاي 
مجازي منتشر شود كه هدف آن تخريب اين نامزد 
باشللد. با طراحي اين سامانه مشخص مي شود كه 
نامزدهاي انتخاباتي چه مطالبي را بيان كرده اند و 
مردم هم مطمئن مي شوند كه مطالبي كه در اين 
پايگاه ها منتشر شده صحبت هاي واقعي نامزدهاي 

انتخاباتي است.

ايرانتمايليبهدرگيريباكشورها
ياقدرتهايبزرگندارد

رييس جمهوري اسللامي 
ايران در گفت وگوي تلفني 
امير قطر، با تاكيد بر اينكه 
سياسللت تهران توسللعه 
گسترده روابط با دوحه است، 
اظهارداشللت: جمهللوري 
اسللامي ايران بلله دنبال 
تقويت امنيت در منطقه است و هيچ تمايلي به درگيري 
با كشورها يا قدرت هاي بزرگ ندارد اما اگر از طرف آنها 
اقدام نابخردانه اي شروع شود، بي ترديد با پاسخ قاطع و 
پشيمان كننده اي مواجه خواهد شد. به گزارش پايگاه 
اطاع رساني دولت، حسن روحاني در تماس تلفني شيخ 
تميم بن حمد آل ثاني امير قطر با وي، با تبريك متقابل 
عيد سعيد فطر، با بيان اينكه دولت و ملت ايران در كنار 
دولت و ملت قطر هستند، اظهارداشت: مسائل و مشكات 
منطقه راه حل نظامي ندارد و ما معتقديم تهديد، فشار، 
محاصره و تحريم اقتصادي، مسللير غلطللي در روابط 
دولت ها است.  رييس جمهور همچنين از مواضع دولت 
قطر در نشست شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه 
عرب استقبال كرد و اظهارداشت: مواضع دولت قطر در 
اين دو نشست برگرفته از سياست حسن همجواري و در 
راستاي كاهش تنش بود و بي ترديد هر گونه اجاسي، 
اگر كشورهاي منطقه را به يكديگر نزديكتر نكند، بي تاثير 
و غيرسازنده و حتي مضر خواهد بود. روحاني با بيان اينكه 
معتقديم راهي بايد انتخاب شللود كه به نفع ملت هاي 
منطقه باشد و نبايد تحت تاثير قدرت هاي بيگانه قرار 
گرفت، گفت: آنچه در منطقه شاهديم بين عربستان و 
امارات با يمن و قطر و روابط نادرستي كه با ايران دارند، در 

مجموع به زيان كل منطقه خواهد بود.

التماسامريكابرمذاكره
اثباتحقانيتمواضعرهبرانقالب

رييس قوه قضاييه با اشاره 
به موضع گيللري اخير وزير 
خارجه امريكا مبني بر اعام 
آمادگي براي مذاكره بدون 
پيش شرط با ايران، گفت: 
اصرار ملتمسللانه مقامات 
رسمي امريكا براي مذاكره، 
بار ديگر حقانيت مواضع رهبر معظم انقاب اسللامي 
مبني بر لزوم ايستادگي و مقاومت را اثبات كرد و نشان 
داد امريكا محتاج مذاكره است. به گزارش قوه قضاييه، 
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در جلسه مسووالن عالي 
قضايي تاكيد كرد: اگر بر مواضع اصولي خود پافشاري 
كنيم، دشمن عقب نشيني مي كند. چنانكه مواضع اخير 
مسووالن رسللمي امريكا نشان دهنده همين حقيقت 
است. رييسللي، مقاومت را از مهم ترين آموزه هاي امام 
راحل )ره( و مقام معظم رهبري برشللمرد و اظهار كرد: 
حضرت امللام )ره( و رهبر معظم انقاب اسللامي، دو 
شللخصيت و دو تجلي از يك حقيقت به نام »واليت« 
هسللتند كه به ما آموختند اعتقاد و اعتماد به پيروزي 
اراده هللاي متصل به خدا، نابودي حتمي جريان ظلم و 
اسللتكبار را در پي خواهد داشت.  او افزود: آنچه امروز از 
هدايت هاي امام )ره( و مقللام معظم رهبري در اختيار 
داريم، مي تواند ملت بزرگ ما و ساير ملل جهان را به سمت 
سعادت رهنمون سازد و براي تبيين و شناخت دقيق خط 
امام )ره( به عنوان يك حقيقت قطعي، مفسري بهتر و برتر 
از شخص رهبر معظم انقاب كه بتواند روايت از امام )ره( را 
جهاني سازد، وجود ندارد و نسل امروز و فردا صرفا از طريق 
رفتار، گفتار و تقريرهاي مقام معظم رهبري مي توانند به 

شناخت صحيح از امام راحل دست يابند.

سبكبودنمجازاتهابركثرت
نزاعدرجامعهتاثيردارد

يك حقوقدان يكي از داليل 
افزايش نللزاع و دعاوي در 
جامعه را رفتار سياسيون در 
جامعه دانست و تصريح كرد: 
سياسيون ما هم تا حدودي 
به ايجللاد چنين روحيه اي 
در جامعه كمك مي كنند. 
وقتي مردم صفحات روزنامه ها را باز مي كنند پر است 
از برخورد لفظي فعاالن سياسللي مختلف با يكديگر و 
اينكه افراد رقيب را بكوبند. حسين ميرمحمد صادقي 
در گفت وگو با ايسللنا  اظهار كرد: متأسفانه نزاع ها، چه 
نزاع هاي لفظي و چه فيزيكي در كشور ما رو به افزايش 
است و در كمتر كشللوري مي توانيم اين حد از نزاع ها 
را ببينيللم.. او با بيان اينكه نزاع هاي فيزيكي و بدني در 
جامعه زياد است، گفت: ممكن است افراد با كوچك ترين 
مساله اي كه به طور مثال در حال رانندگي يا در موارد 
ديگر پيش  آيد بافاصله دسللت به يقه شوند و اقدام به 
برخورد فيزيكي و بدني كنند. وي با بيان اينكه شللايد 
بخشي از داليل اين نزاع ها به مشكاتي كه مردم دارند 
برمي گردد، گفت: از جمله اين عوامل مي توان مشكات 
اقتصادي را برشمرد كه در روحيات افراد تأثير مي گذارد. 
وي از عوامل ديگر كثرت نزاع و دعاوي را برخورد سبك 
با جرايم دانسللت و گفت: در برخي از كشورهاي عربي 
با كوچك ترين برخورد فيزيكي كه ممكن است افراد 
در بيرون داشته باشند برخوردهاي سخت و سنگيني 
مي شللود، اما در كشور ما از اين جهت اينگونه نيست و 
اين نوع مايمت در برخوردهاي قضايي باعث شللده 
كه افراد خيلي نسبت به نوع رفتاري كه انجام مي دهند 

مراقبت نكنند.

چهره ها



گزارش 9 پرونده

مركز مطالعات سياسي اروپا منتشر كرد

سردرگمي واشنگتن در مواجهه با ايران

روابطايرانواروپاپسازتوافقهستهاي

كاخسفيدباكلماتبازيميكندياعقبمينشيند؟

نزديك به چهارس�ال از معاه�ده برجام مي گذرد 
. معاه�ده اي كه ميان اي�ران و1+5 امضا ش�د . در 
اين ميان امريكا و سه كش�ور اروپايي انگلستان، 
 فرانس�ه و آلمان نقش بسيار گس�ترده اي در اين 
معاهده داشتند و وظايفي را طبق برجام بر عهده 
گرفته بودن�د. با روي كار آم�دن ترامپ به عنوان 
رييس جمهوري اياالت متحده و كنار كشيدن او از 
برجام عمال بخش مهمي از برجام از كار افتاد . اما اين 
در حالي بود كه طبق معاهده اتحاديه اروپا وظايفي 
را بر عهده داشت كه بدون امريكا مي بايست آن را 

انجام دهد. اين وظايف چه بود. 
مركز بررس�ي هاي استراتژيك رياست جمهوري 
بر اس�اس دفتر مركز مطالعات سياس�ي اروپا به 
بازخواني اين وظايف پرداخته است كه مي خوانيد:

 
 مركز مطالعات سياسي اروپا، سال ۲۰۱۶ در گزارشي با 
عنوان »روابط اتحاديه اروپا و ايران پس از توافق هسته اي« 
 )EU-Iran Relations after the Nuclear Deal(
به قلم استيون بالكمنز، انوش��يروان احتشامي و گادات 
باهگات، به بيان پيشنهاداتي براي كمك به اتحاديه اروپا 
به منظور تدوين يك راهبرد جامع در حوزه روابط با ايران 

پرداخته است.
نزديك به هفت هزار انديشكده در جهان وجود دارد كه 
مجموعه گسترده اي از دانش راهبردي درباره موضوعات 
مختلفي از محيط زيس��ت تا اقتصاد، روابط بين الملل، و 
مسائل نظامي و امنيتي را منتشر مي كنند. آگاهي يافتن 
از موضوعات مدنظر انديشكده ها و موسسات مطالعات 
راهبردي در جهان يكي از ضرورت هاي تفكر راهبردي در 
ايران است. تحليلگران و استراتژيست هاي ايراني براي ارايه 
تحليل هايي كه متضمن تأمين منافع ملي باشد به شناخت 
گزارش هاي انديشكده هاي خارجي نيازمند هستند. مركز 
بررسي هاي استراتژيك با هدف توجه دادن كارشناسان و 
تحليلگران كشور، و همچنين جهت اطالع يابي مديراني 
كه در معرض مس��ائل و تصميم گيري ه��اي راهبردي 
هس��تند، نس��بت به ترجمه و بنا به مورد انتشار محدود 
يا عمومي مجموع��ه اي از متون راهبردي اقدام مي كند. 
مجموعه مقاالت روابط ايران و اروپا پس از توافق هسته اي 
به همين منظور ترجمه و منتشر مي شود و بديهي است 
محتواي آن مورد تاييد مركز بررس��ي هاي استراتژيك 

رياست جمهوري نيست.
پس از بيش از يك دهه مذاكرات ديپلماتيك پرزحمت، 
توافق موسوم به برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( ميان 
ايران و قدرت هاي جهان��ي در ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۵ به امضا 
رسيد. توافق هس��ته اي با ايران يك نقطه عطف مهم در 
عرصه راهبردي در حال ش��كل گيري در خاورميانه بود. 
در ۱۵ دس��امبر ۲۰۱۵، شوراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي با صدور قطعنامه اي به گمانه زني ها در مورد 
ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي ايران پايان داد. اين 
قطعنامه راه را ب��راي اجراي برج��ام در تاريخ ۱۶ ژانويه 
۲۰۱۶، لغو موقت تحريم هاي هس��ته اي اتحاديه اروپا و 
امريكا، و آغاز فرآيند پيوستن مجدد جمهوري اسالمي 
به نظام بين المللي هموار كرد. گزارش حاضر به بررسي 
متغيرهاي داخلي سياس��ي، اجتماع��ي و اقتصادي در 
ايران و نيز نقش اين كش��ور در منطقه اي در حال تحول 
مي پردازد. تحليل هاي چند كارشناس مبناي يك تحليل 
انتقادي پيرامون توسعه روابط ميان اتحاديه اروپا و ايران 

در سه حوزه كليدي تجارت و سرمايه گذاري، همكاري ها 
در حوزه انرژي و حقوق بش��ر را تش��كيل مي دهند. اين 
تحلي��ل انتق��ادي در چارچوب پارامتره��اي مبتني بر 
ساختار كنوني تحريم هاي بين المللي صورت مي گيرد: 
تحريم هايي كه بنابر تحليل هاي ارايه شده در اين گزارش، 
تنها تالش هماهنگ در حوزه روابط ميان اروپا و ايران به 
شمار مي روند. سواي اين تحريم ها، هيچ رويكرد جامعي 
وجود ندارد كه توانس��ته باشد سياست هاي كشورهاي 
عضو اتحاديه در قبال ايران را با يكديگر هماهنگ سازد. 
هيات هاي تجاري اروپايي در غياب رقباي امريكايي براي 
در اختيار گرفتن بخش هايي از آنچه معمواًل از آن با عنوان 
واپسين بازار بزرگ بكر جهان ياد مي شود، درحال پيشي 

گرفتن از يكديگر هستند.
رويكرد اتحاديه اروپ��ا در قبال تجديد روابط با ايران تا به 
امروز بر مبناي ايجاد روابط ف��ردي، نهادي و تجاري، در 
عين اجتناب از تقابل با مقامات ايراني در حوزه هاي مورد 
اختالف يعني حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين، تحريم 
تسليحاتي سوريه و آزمايش موشك هاي بالستيك استوار 
بوده است. توجيه اصلي مقامات رسمي در حوزه سياست 
خارج��ي اتحاديه اروپا در دفاع از اي��ن موضع، اهميت و 
اولويت تقويت اردوگاه اصالح طلبان در عرصه سياس��ي 
ايران است. مش��كل اتحاديه اروپا مواجهه با حكومتي 
اس��ت كه در آن هر يك از قواي حكومتي و از جمله قوه 
مجريه تحت فرمان حسن روحاني به عنوان يك چهره 
اصالح طلب، در نهايت تحت كنترل رهبري قرار دارد كه 
مي كوشد در عين حفظ ميراث انقالب، آينده حكومتي 
را كه خود به ش��كل گيري آن كمك كرده نيز تضمين 
كن��د. بدين ترتيب، اگر اروپ��ا رويكرد ناهماهنگ خود 
را ادامه دهد، بازنده مي��دان خواهد بود. حفظ ظاهر در 
روابط با ايران به مانند مورد روسيه كه با انضمام كريمه به 
خاك خود متوليان سياست خارجي در غرب را غافلگير 
كرد، مي تواند پيامده��اي غيرمنتظره و نامطلوبي را به 
دنبال داشته باشد. اگر اتحاديه اروپا و اعضاي اين اتحاديه 
همچنان به اجتناب از تقابل با غول هاي تجاري وابسته 
به نهادهاي نظامي ايران ادامه دهند، اين اقدام نه تنها به 
نفع عناصر تندرو خواهد بود، بلكه مخاطرات پيِش روي 
شركت هاي اروپايي جهت فعاليت اقتصادي در ايران را 
نيز تشديد خواهد كرد. حتي در مورد معامالت تجاري 
كوچك تر نيز بنگاه ه��اي اقتصادي نيازمند حمايت در 
سطح اتحاديه اروپا در قالب وجود رويه هاي شفاف و ساده 
جهت رعايت قوانين اتحاديه اروپا و قوانين بين المللي 
مانند تمهيدات مربوط به مقابله با فساد اقتصادي و افشاي 

اطالعات غيرمالي هستند.
بدي��ن ترتيب اين پرس��ش مط��رح مي ش��ود كه چه 
مولفه هايي مي توانند به تدوين يك سياست موثرتر از 
س��وي اتحاديه اروپا در قبال ايران كمك كنند. در اين 
گزارش چنين استدالل شده است كه حتي از يك منظر 
واقع گرايانه نيز هيچ گزينه ديگري به جز حفظ جايگاه 
ارزش هاي جهان شمول و حكومت قانون به عنوان محور 
اصلي روابط دوجانبه در حال ش��كل گيري ميان ايران 
و اروپا وج��ود ندارد. به ديگر س��خن، صيانت از حقوق 
اقتصادي تجار و س��رمايه گذاران اروپايي، امكان تالش 
براي انجام اصالحات گسترده تر در ايران و عادي سازي 
روابط با اين كشور را براي اتحاديه اروپا فراهم مي كند. 
كمك به پيوس��تن ايران به نظام بين الملل به ش��كلي 
مناسب براي اتحاديه اروپا هم به عنوان يك فرصت و هم 

به عنوان يك مسووليت مطرح است. از اين منظر، عزم 
قاطع اتحاديه اروپا و ايران جهت آغاز گفت وگو پيرامون 
مقوله حقوق بشر، به عنوان گام نخست اقدامي مطلوب 
است. در راستاي تكميل دستوركار تعيين شده در بيانيه 
مشتركي كه در ۱۶ آوريل ۲۰۱۶ و در جريان سفر فدريكا 
موگريني و هفت تن ديگر از اعضاي كميس��يون اروپا به 
تهران منتشر شد، و نيز در راس��تاي تالش براي تدوين 
يك راهبرد جامع براي آينده روابط اتحاديه اروپا با ايران، 
پيشنهادهاي كليدي ذيل در اين گزارش مطرح شده اند: 
- اتحاديه اروپا بايد بر سياس��ت هاي هماهنگ و از پيش 
برنامه ريزي شده با هدف تأمين منافع امنيتي و تجاري 
درازمدت خود به بهترين ش��كل و در عين حال پيشبرد 
قاطعانه ارزش هاي جهان شمول، متمركز شود. به منظور 
تحقق اين هدف، تمام��ي اظهارنظرهاي علني رهبران 
اروپايي بايد با مركز فعاليت هاي خارجي اروپايي هماهنگ 
شوند. به همين ترتيب، تمامي معامالت در حوزه انرژي، 
موافقت نامه هاي تجاري يا قراردادهاي سرمايه گذاري با 
اي��ران نيز بايد پيش از انعقاد به دقت به لحاظ مطابقت با 
سياست هاي كلي اتحاديه اروپا مورد بررسي قرار گيرند. 
تحقق اين امر مستلزم پايبندي به چارچوب امنيتي داخلي 
اتحاديه اروپا و روابط راهبردي اين اتحاديه با همسايگان 
خود اس��ت. گروه اقدامات خارجي كميس��يون اروپا به 
رياست فدريكا موگريني، نماينده ارش��د اتحاديه اروپا 
در ارايه مش��اوره هاي راهبردي و ايجاد هماهنگي ميان 
بخش هاي مختلف در مقر اتحادي��ه اروپا و نيز در زمينه 
ارايه يك سياست تجاري مشترك در قبال ايران، نقش 

تعيين كننده اي خواهد داشت.
- ش��يوه هاي دور زدن تحريم هاي سازمان ملل متحد، 
اتحاديه اروپا و امريكا كه نهادهاي مالي بزرگ نيز به عملي 
شدن آنها كمك كرده اند، ضرورت انجام تحليل ژرف تر را 
ايجاب مي نمايند تا امكان استفاده مجدد از اين شيوه ها در 

آينده از ميان برود. انجام چنين تحليلي بايد براي اتحاديه 
اروپا به عنوان يك اولويت مطرح باشد و چنين تحليلي با 
هماهنگي كامل با مقامات امريكايي صورت گيرد. عدم 
هماهنگي راهبردهاي مربوط به اعمال تحريم ها، نه تنها 
به بانك ها و شركت هاي تجاري اروپايي آسيب وارد خواهد 
كرد، بلكه اصولگرايان تندرو در ايران را نيز به مخالفت با 
توافقات و تعهدات بين المللي تش��ويق خواهد نمود. در 
مقابل، بايد يك راهبرد حمايتي براي شركت هاي تجاري 
اروپايي در نظر گرفته شود كه در آن امكان بازگشت سريع 
شرايط به زمان پيش از لغو تحريم ها در صورت نقض مفاد 
برجام توس��ط ايران يا وضع تحريم هاي ديگر در پيوند با 
انجام آزمايش هاي بيشتر مربوط به موشك هاي بالستيك، 
وقوع موارد نقض حقوق بش��ر يا حمايت از فعاليت هاي 

تروريستي از سوي ايران نيز پيش بيني شده باشد.
- الزم اس��ت كميت��ه مش��تركي متش��كل از مقامات 
رس��مي اتحاديه اروپا و امريكا به منظور كشف و گزارش 
معامالت��ي در حوزه ان��رژي، تجارت و س��رمايه گذاري 
كه مشمول تحريم هاي وضع ش��ده عليه ايران هستند، 
شامل واسطه گري، ترانزيت يا انتقال اقالم يا فناوري هاي 
داراي قابليت كاربري دوگانه كه امكان استفاده از آنها در 
سركوب مخالفان، حمايت از فعاليت هاي تروريستي در 
سطح بين المللي يا انجام حمالت سايبري عليه اعضاي 
اتحاديه اروپا و ناتو وجود داش��ته باشد، تشكيل شود. در 
صورت ايجاد يك ساز و كار نظارت و گزارش دهي مبتني بر 
هماهنگي كامل با كانال تأمين تعيين شده از سوي سازمان 
ملل متحد، الزامات كنوني امريكا و دستورالعمل اتحاديه 
اروپا در زمينه افش��اي اطالعات غيرمالي، شركت هاي 
تجاري اروپايي با س��هولت بيشتري خواهند توانست به 
تعهدات خود در زمينه ارايه گزارش هاي ساالنه در مورد 
ميزان توجه خود به ضوابط مربوط به حقوق بشر، حفظ 
محيط زيست، مقابله با فساد، پولش��ويي و تروريسم در 

دوران فعاليت خود در ايران عمل كنند.
- روابط ميان ايران و كش��ورهاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس به رهبري عربستان سعودي عامل كليدي 
تعيين كننده تح��والت در منطقه خواهد ب��ود. با توجه 
به س��وءظن عميقي كه در ميان كشورهاي عرب حوزه 
خليج فارس نسبت به منويات ايران در منطقه وجود دارد، 
الزم است از ايجاد اين تلقي كه كشورهاي عربي قرباني 
روابط در حال ش��كل گيري ميان اي��ران و اتحاديه اروپا 
هستند، اجتناب شود. اتحاديه اروپا بايد ضمن نفي نگرش 
جمع صفر، به تشويق همكاري هاي منطقه اي در سطح 

گسترده بپردازد.
- اتحاديه اروپا بايد از آش��نايي كامل ايران با كشورهاي 
همسايه نهايت استفاده را كرده در عين حال با اين كشور 
به عنوان بازيگري داراي نقش سازنده در منطقه به تعامل 
بپردازد. يافتن راه حلي مس��المت آميز براي جنگ هاي 
داخلي در س��وريه و يمن، مقابله با تروريس��م )به عنوان 
نمونه گروه موسوم به داعش( و مبارزه با قاچاق مواد مخدر 

تأمين كننده منافع امنيتي طرفين خواهد بود.
- اتحادي��ه اروپ��ا باي��د ب��ه تقوي��ت ارزش گفت وگوي 
بين فرهنگي و طرح هاي مبتني بر تعامالت مردم با مردم 
بپردازد. هر ش��كلي از آشتي سياسي بايد ريشه در بطن 
جامعه داشته باشد و تنها در اين صورت است كه امكان 
تبديل روابط به پيوندهاي موثر ميان حكومت ها و جوامع 

وجود خواهد داشت.
- در مورد دورنم��اي درازمدت روابط اقتصادي دوجانبه 
و در ص��ورت تداوم تحوالت مثبت در ايران، طرفين بايد 
احي��اي روند مذاكرات جهت امض��اي يك موافقت نامه 
تجارت و همكاري )TCA( را ب��ه منظور تحكيم روابط 
اقتصادي دوجانبه و بررسي امكان گسترش زمينه هاي 
همكاري هاي تجاري در ايران و حوزه اتحاديه اروپا مورد 

بررسي قرار دهند.

اعالم آمادگي پمپئو براي مذاكره »بدون پيش شرط« 
با كشورمان و در عين حال منوط كردن گفت وگوها به 
زماني كه ايران »مانند يك كشور عادي رفتار كند«، در 
راستاي تداوم جنگ رواني واشنگتن عليه تهران تفسير 
مي شود. همچنين، عقب نش��يني و موضع گيري هاي 
تهاجمي مقام ه��اي امريكايي كه بطور متناوب صورت 
مي گيرد، از ديد طيفي از ناظران از س��ردرگمي و نبود 
استراتژي مش��خص در واشنگتن براي مواجهه با ايران 

نشان دارد.
به گزارش ايرنا، اظهارات اخير »مايك پمپئو« وزير امور 
خارجه امريكا در نشست خبري مشترك با وزير خارجه 
س��وييس در خصوص ايران، يك بار ديگر نگاه رسانه ها 
را متوجه مناس��بات منحصر به فرد تهران و واشنگتن 

كرده است.
وزير خارج��ه امريكا كه روز يكش��نبه دوازدهم خرداد 
براي شركت در نشستي محرمانه، ميهمان وزير خارجه 
سوييس بود، در كنفرانس خبري مشترك در پاسخ به 
پرسشي در خصوص احتمال مذاكره با ايران اظهار كرد 
كه امريكا آماده مذاكره »بدون پيش شرط« با ايران است 
اما افزود كه الزم است تا ايران مانند »يك كشور عادي« 
رفتار كند. از ديد برخي ناظ��ران اظهارات »دوپهلوي« 
وزير خارجه امري��كا را مي ت��وان در چارچوب افزايش 
»انعطاف كالمي« مقام هاي امريكايي در قبال تهران در 
روزهاي گذشته تحليل و تفسير كرد؛ انعطافي كه به گفته 

تحليلگران كاماًل محسوس و البته معنادار است.
درحالي كه برخي اين انعطاف مواضع را در راستاي تداوم 
جنگ رواني واش��نگتن در برابر ته��ران و در چارچوب 
حداكثرسازي فش��ارها تفسير مي كنند، برخي ديگر از 
تحليلگران، اين نرمش را ناشي از استيصال واشنگتن در 
برابر تهران مي دانند. به گفته اين ناظران، مقاومت جانانه 
مردم در برابر فشارهاي امريكايي، مقام هاي واشنگتن را 
براي حفظ »حيثيت سياسي« خود، به عقب نشيني در 

مواضع سرسختانه اخيرشان واداشته است.

آيانرمشمواضع،بازيكالمياست؟
اظهارات اخير پمپئو مبني بر آمادگي امريكا براي مذاكره 

بدون پيش ش��رط با ايران در حالي مطرح شده كه او در 
بخش ديگري از گفت وگوي خبري خود، بار ديگر اتهامات 

ادعايي تكراري واشنگتن را عليه كشورمان مطرح كرد.
پمپئ��و با تك��رار اي��ن ادعا ك��ه »ايران ب��ه تالش هاي 
توس��عه طلبانه خود در تمام دنيا ادامه مي دهد«، گفت: 
اين همان چيزي است كه امريكا به دنبال تغيير آن است.

ض��د و نقيِض موضع گيري وزير خارج��ه امريكا در اين 
گفت وگو، بار ديگر ايده مواضع سينوسي و سياست مكمل 
راهبرد فشار و تاكتيك مذاكره را در ذهن ناظران پر رنگ 
كرده است؛ سياس��تي كه در نتيجه هوشياري شخص 
رهبري و مسووالن جمهوري اسالمي به هدف مطلوب 

امريكا منجر نخواهد شد.
پمپئو از سويي مذاكره بدون پيش شرط را مطرح مي كند 
و از سويي ديگر گفت وگو را به »عادي رفتار كردن ايران« 
منوط مي كند. »بازيگر عادي« بودن همان هدفي است 
كه وزير خارجه امريكا يك سالي مي شود از طريق مطرح 
كردن شروط ۱۲ گانه براي مذاكره با ايران دنبال مي كند؛ 
شروطي كه تغيير ماهيت و افت جايگاه و نقش منطقه اي 

ايران را هدفگذاري كرده است.
اين مغالط��ه گويي نش��ان مي ده��د امريكا هن��وز از 
پيش ش��رط هاي خود براي مذاكره ب��ا ايران صرف نظر 
نكرده است، بلكه اين پيش ش��رط ها را چون مفروضي 
قابل دستيابي اما قابل پيگيري در پس زمينه گفت وگوي 

احتمالي قرار داده است.
از اين رو است كه دستگاه ديپلماسي كشورمان، اظهارات 
وزير امور خارجه امريكا مبني بر آمادگي بدون پيش شرط 
اياالت متحده براي مذاكره با ايران را »بازي با كلمات« و 
»بيان اهداف پنهاني در قالب كلمات جديدي« دانست كه 
مالك عمل جمهوري اسالمي ايران قرار نخواهد گرفت.

به گفته »سيدعباس موس��وي« سخنگوي وزارت امور 
خارجه، تغيير رويكرد كلي و رفتار عملي اياالت متحده 
امريكا در قبال ملت ايران مالك است. تأكيد پمپئو مبني 
بر تداوم كارزار فشار حداكثري بر ايران نشان دهنده تداوم 

رويكرد نادرست قبلي است كه الزم است اصالح شود.
تا زماني كه پيش ش��رط هاي گفت وگوي عادالنه مهيا 
نباشد و واش��نگتن به ايران احترام نگذارد و رفتارهاي 

خود را اصالح نكند، نمي توان حتي به اين گزينه فكر كرد.
»حسن روحاني« رييس جمهوري كشورمان شنبه )۱۱ 
خرداد( در در ديدار با ورزشكاران و قهرمانان ملي با اشاره 
به اينكه در طول اين مدت نشان داديم در برابر قدرت هاي 
زورگو و زياده خواه، تسليم نمي شويم، تاكيد كرد: ما اهل 
منطق و مذاكره ايم، اگر با احت��رام كامل و در چارچوب 
مقررات بين المللي به كنار ميز مذاكره بنشيند و نه اينكه 

فرمان مذاكره صادر كند.
ولي آنچه اكنون مي بينيم، پيش��نهاد مذاكره از سوي 
امريكا، آن هم از موضعي زورگويانه و قلدرمآبانه است، نه 
پيشنهادي براي گفت وگوي هدفمند و عادالنه. به همين 
دليل است كه رهبر انقالب چهارشنبه گذشته در ديدار با 
استادان و اعضاي هيأت هاي علمي دانشگاه ها مذاكره با 
امريكا را نه تنها بي فايده بلكه براي كشور مضر دانستند.

آياامريكاازموضعخودعقبنش�ينيكرده
است؟

پس از يك دوره رفتارهاي خصمانه عيان در قبال تهران 
كه به »تروريست« ناميدن ايرانيان و تهديد به »نابودي 
ايران« در كالم و قشون كشي نظامي در عمل هم كشيده 
شد، چندي است مقام هاي واشنگتن لحن كالم خود را 
تعديل كرده و از »خيرخواهي« براي ايران و قصد خود 
ب��راي »احياي عظمت ايران« س��خن مي گويند و تنها 
راه رس��يدن به اين اهداف را »مذاكره با امريكا« معرفي 

مي كنند.
پس از استقرار ناوهاي هواپيمابر و سامانه موشك هاي 
پاتريوت در منطقه و تشديد تنش با ايران، اكنون مقام هاي 
امريكايي در كنار تكرار پيشنهاد مذاكره، در جست وجوي 
يك ميانجي براي زمينه س��ازي و تسهيل گفت وگو با 
ايران هس��تند. س��فرهاي اخير مقام هاي امريكايي به 
عراق، ژاپن، آلمان و سوييس هم در همين راستا تفسير 
مي شود. بررسي اظهارنظرهاي اخير مقام هاي واشنگتن 
كه نشانه هايي از تعديل مواضع را در خود دارد، اين گزاره 
را تأييد مي كند كه امريكايي ها در مقطع زماني كنوني 

فتيله تنش عليه ايران را پايين كشيده اند.
پمپئو در سفر اخير خود به آلمان، در گفت وگو با »هايكو 

ماس« وزير خارجه اين كشور گفت: امريكا با راه اندازي 
س��ازوكار مالي ايران و اروپا موس��وم به »اينستكس« 
مشكلي ندارد، به ش��رط اينكه مبادالت با تهران شامل 
كمك هاي بشردوستانه باشد و اجناس مورد معامله نيز 

داراي مجوز باشند.
در حالي پمپئو اينس��تكس را به صورت مشروط مورد 
پذي��رش قرار داده ك��ه پيش از اي��ن امريكايي ها بطور 
كلي با ماهيت ايجاد س��ازوكار مالي مي��ان ايران و اروپا 
مخالف��ت مي كردند. هرچند ش��روطي كه پمپئو براي 
موافقت با اينستكس گذاشته، در عمل تغييري در نتيجه 
عملياتي سازي اين سازوكار ندارد، ولي تغيير )هرچند 
ظاهري( رويكرد واشنگتن محسوس و قابل توجه است.

خود ترامپ هم هفته پيش در جريان سفر به ژاپن و ديدار 
با »شينزو آبه«، ضمن درخواست نقش ميانجيگري از 
نخس��ت وزير اين كش��ور، موضعي نرم تر در برابر ايران 
اتخاذ كرد و با لحني ماليم تر تاكيد كرد كه به دنبال تغيير 
نظام ايران نيست و »تنها هدفش« جلوگيري از دستيابي 

تهران به سالح هسته اي است.
برخي موضع گيري هاي اينچنيني را به عقب نش��يني 
امريكا تعبير مي كنند؛ عقب نشيني ناگزيري كه واكنش 

به مقاومت ايران است.

مقاوم�تاي�ران،برنامههايواش�نگتنرابه
همريخت

بسياري از ناظران، ستيزش و نرمش هاي پياپي كالمي 
و عملي امريكا در قبال كش��ورمان را ناش��ي از نداشتن 
استراتژي و برنامه مشخص در دولت امريكا براي مواجهه 
با تهران مي دانند. از ديد اين گروه، اينكه ترامپ و پمپئو 
از س��ويي بر حداكثرسازي فش��ارها عليه تهران تاكيد 
مي كنند و از س��ويي ديگر از مذاكره سخن مي گويند، 
اينكه گاهي از نابودي ايران س��خن مي رانند و از سويي 
ديگر مواضع همدالنه با ملت ايران نش��ان مي دهند، از 
نبود راهبرد مش��خص در دولت ترامپ براي مواجهه با 

تهران نشأت مي گيرد.
در چنين فضايي و از نگاه ناظران، تالش براي كشاندن 
ايران پاي ميز مذاكره، ب��راي ترامپ و تيم همراه او تنها 

مصارف انتخاباتي و سياسي دارد؛ چنانكه تجربه مذاكره با 
رهبر كره شمالي هم تقريباً هيچ دستاورد عيني نداشت و 
جز توافقي روي كاغذ نبوده كه به نام ترامپ به ثبت رسيده 

و در موقع مقتضي به كار مي آيد.
ول��ي گويا مقاوم��ت جانانه اي��ران در برابر فش��ارهاي 
چندوجهي امريكا، تمام برنامه و طرح هاي ترامپ براي 
تهران را به هم ريخته است. شايد بتوان مواضع متغير و 
دوپهلوي مقام هاي امريكا را در سردرگمي آنها در انتخاب 

مواجهه كارآمد با ايران جست وجو كرد.
از ديد تحليلگران، خ��ود امريكايي ها كه انتظار چنين 
مقاومتي را از سوي ملت ايران نداشتند، حال در تنگنا قرار 
گرفته و ناگزيرند در مواردي از مواضع تند و سرسختانه 
خود عقب بنشينند. به گفته رييس جمهوري در ديدار 
با ورزشكاران، دش��منان آرزوي واهي داشتند كه ملت 
ايران را وادار به تسليم كنند، اما تا امروز با وجود سختي 
و مش��كالت، مردم در برابر فريادهاي دش��من با غرش 

قهرمانانه مقاومت كردند.
رييس جمهور ادامه داد: دشمني كه تا سال گذشته اعالم 
مي كرد هدفم از بين بردن نظام جمهوري اسالمي ايران 
است امروز به صراحت اعالم مي كند كاري با نظام ندارد. 
دشمني كه تا چند ماه قبل ادعا مي كرد بزرگ ترين قدرت 
نظامي جهان است و اگر اراده كند نيروهاي مسلح ايران را 
مي تواند در هم بشكند، امروز اعالم مي كند كه قصد جنگ 
ندارد و چند ماه پيش خليج فارس، جوالنگاه ناوهاي آنها 
بود اما امروز از ناوگان آنها خبري نيست و تا ۳۰۰ و ۴۰۰ 

مايلي دورتر در آب هاي بين المللي لنگر انداخته اند.
بر اين مبن��ا حتي اگر اظهارات اخي��ر پمپئو مبني بر 
آمادگي امريكا براي مذاكره بدون ش��رط، بازي رواني 
و كالمي باش��د، از اس��تيصال امريكايي ها براي اتخاذ 
راهبرد موثر در تس��ليم كردن ايران نشان دارد؛ اتخاذ 
مواضع سينوسي مقام هاي واش��نگتن، بيش از آنكه 
مس��اله اي در حوزه سياست خارجي واشنگتن باشد، 
براي ترامپ مساله اي با مصارف داخلي است. بنابراين 
هرچه به انتخابات ۲۰۲۰ امريكا نزديك مي ش��ويم، 
بس��امد اين توابع سينوسي تشديد و فاصله زماني آن 

كوتاه تر خواهد شد.
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نااميديعربستانوامارات
ازراستهايافراطياروپا

راي دهندگان در سراسر اتحاديه اروپا روزهاي ۲۵ و 
۲۶ ماه مه براي انتخاب اعضاي پارلمان جديد اروپايي 
پاي صندوق هاي راي رفتند. اين انتخابات سرنوشت 
اتحاديه در ۵ سال آتي را رقم مي زند و تعيين كننده 
رياست كميسيون، ش��ورا و خدمات اقدام خارجي 
و پارلمان اروپاست؛ مس��اله اي كه بر روابط خارجي 
اتحاديه اروپا از جمله با كشورهاي خاورميانه نقشي 
تعيين كننده دارند. ديپلماسي ايراني در مطلبي به 
نقل از لوبه لوگ آورد: برخالف ترس و نگراني برخي 
افراد و اميدواري برخي ديگر، »سونامي« ملي گرايي-

پوپوليستي كه تصور مي شد اساس اتحاديه اروپا را 
مي لرزاند، رخ نداد. اگر چه احزاب راست افراطي در 
برخي از كشورها به ويژه بريتانيا، مجارستان، لهستان، 
ايتاليا و فرانسه راي آوردند، اما نتيجه كلي حاكي از 
آن بود كه اين احزاب همچنان توانايي تاثيرگذاري 
بر تصميم گيري ها در اتحاديه را نخواهند داش��ت. 
تناقضات داخلي و دس��توركار ملي گرايانه متفاوت 
به اين معناست كه آنها در چهار گروه اصلي سياسي 
در اتحاديه اروپا پراكنده خواهند شد كه اين خيلي با 
ادعاي گروه بزرگ ملي گراي دو سوي اقيانوس آرام كه 
استيو بنن متصور شده بود، فاصله دارد. راي دهندگان 
آينده اروپا را به احزاب جريان اصلي كه حامي اتحاديه 
اروپا به شمار مي روند، سپردند. آنچه كه رخ داد، بازيابي 
تعادل قدرت در گروه حامي اروپا بود. دو نيروي اصلي 
كه در چند دهه گذشته بر سياست گذاري در اتحاديه 
اروپا كنترل داش��تند يعني محافظ��ه كاران جناح 
راست حزب مردم اروپايي و سوسيال دموكرات هاي 
چپ ميان��ه براي اولين مرتبه اكثري��ت جمعي را از 
دست دادند. با اين حال، ليبرال هاي ميانه و سبزهاي 
نگران محيط زيس��ت توانستند دستاوردهاي قابل 
توجهي داشته باش��ند. بدين ترتيب، تعادل قدرت 
در ميان طرفداران اروپا دس��ت ك��م در زمينه هاي 
آزادي هاي مدن��ي و سياس��ت هاي آب و هوايي به 
چپ متمايل ش��د، اما درباره مسائل اقتصادي بايد 
ديد كه چه پيش مي آيد. اين ش��رايط فرصت هايي 
را براي بازگشت از سال هاي طوالني تسلط محافظه 
كاران بر نهادهاي اتحاديه اروپا فراهم مي آورد. نتيجه 
اين انتخابات براي ائتالف جناح راس��تي اسراييل، 
عربستان سعودي و امارات متحده عربي خبر بدي 
به ش��مار مي رود. در حالي كه دولت ترامپ بي هيچ 
مشكلي دستوركار اس��راييل- عربستان-  امارات را 
درباره مسائلي مانند مناقشات اسراييل و فلسطين، 
ايران، قطر و اخوان المسلمين پذيرفته، اتحاديه اروپا 
از سوي اين بازيگران يك عامل بيروني ناخوشايند 
محسوب مي شده است. نتايج اين انتخابات حاكي 
از آن است كه اتحاديه اروپا با وجود نمايندگان عالي 
احتمالي در زمينه سياست خارجي، همچنان به تعامل 
با ايران ادامه مي دهد. اين بلوك همچنين به مخالفت 
با دفن راه حل دو كشوري درباره مناقشات اسراييل و 
فلسطين، انزواي قطر و همچنين زدن برچسب گروه 

تروريستي بر اخوان المسلمين ادامه خواهد داد.
اين بدان معني است كه استراتژي عربستان سعودي 
و امارات متحده عربي براي دوستي با مخالفان اروپا 
و نيروهاي راس��ت افراطي نتيجه عكس داده است. 
در حقيقت، اين نيروهاي راس��ت افراطي عقايدي 
همانند متحدان خود داشتند و با قطعنامه هايي كه 
نقض حقوق بشر را در هر دو كشور و بحرين محكوم 
مي كردند مخالفت و درخواست تجارت تسليحاتي 
با عربستان س��عودي و امارات با وجود نقش آنها در 
جنگ يمن را خواستار شده اند. دليل اصلي كه رياض 
و ابوظبي با اين گروه ه��ا ارتباط برقرار كردند همان 
نگرش و عدم عالقه مشترك آنها به اتحاديه اروپا به 
عنوان نهادي جمعي بر مبناي ارزش هاي ليبرال بود.

موقعيت عربس��تان و امارات همچني��ن در نتيجه 
عملكرد بد ح��زب محافظه كار بريتاني��ا كه بطور 
س��نتي طرفدار اصلي آنها در پارلمان اروپا به شمار 
مي رفت، تحت تاثير قرار گرفته است. محافظه كاران 
بريتانيايي از ۱9 كرس��ي در مجلس قبلي اكنون به 
تنها ۴ كرسي افول داشته اند. گروه سياسي آنها كه 
همان محافظه كاران و اصالح طلبان اروپايي اس��ت 
نيز از سومين حزب بزرگ در پارلمان با 7۵ نماينده 

به پنجمين حزب با ۶۳ نماينده سقوط كرده است. 
شكس��ت اين احزاب لزوما به اين معنا نيس��ت كه 
س��عودي ها و اماراتي ه��ا نمي توانن��د متح��دان 
جديدي ب��راي خود بيابند. ح��زب امانوئل مكرون 
رييس جمهوري فرانسه بزرگ ترين هيات ملي در 
بلوك ليبرال خواهد بود. با توجه به اتحاد ژئوپليتيك 
فرانسه با عربستان س��عودي و امارات متحده عربي 
ب��راي مثال در ليبي، بايد ديد ك��ه آيا اعضاي حزب 
ماكرون در پارلمان مسير سنتي ليبرال ها را دنبال 
خواهند كرد يا سعي مي كنند سياست هاي بلوك را به 
سياست هاي پاريس نزديك كنند. با اين حال، حضور 
قدرتمند سبزها، ليبرال ها و سوسياليست ها سبب 
مي ش��ود كه تمركز بر مساله حقوق بشر در حاشيه 
خليج فارس همچنان مط��رح بماند. چالش واقعي 
براي پنج سال آينده تبديل موضع پارلمان به تغييرات 
معنادار سياست گذاري ها در اتحاديه اروپاست. اگر چه 
حاميان »تماميت ارضي« از جناح راست افراطي در 
تالش براي ملي سازي مجدد اتحاديه اروپا شكست 
خوردند، اما سياست هاي خارجي و امنيتي همچنان 
بطور منفصل و در محافظت از هر يك كش��ورهاي 
عضو هستند. به ويژه در ارتباط با خاورميانه كه شرايط 
اينگونه است.  به نظر مي رسد كه سياست برخي از 
كشورهاي اتحاديه اروپا در ارتباط با خاورميانه را صنايع 
نظامي ملي تعيين مي كند كه نتيجه آن تضعيف اعتبار 
جمعي اتحاديه اروپا به عنوان يك ميانجي صادق در 

درگيري هاي منطقه اي است.
پنج سال آينده يا يك تغيير و تحول اساسي در سياست 
خارجي و امنيتي مش��ترك اتحاديه اروپا را ش��اهد 
خواهيم بود يا كه هيچ تغييري در شرايط كنوني رخ 
نخواهد داد. دس��ت كم همين مساله كه اروپايي ها 
بطور بي س��ابقه )بيش از ۵۰ درص��د( در انتخابات 
شركت كردند و به احزاب حامي اروپا راي دادند، جاي 

اميدواري دارد.



دانش و فن10اخبار

از كم فروشي تا اضافه دريافت شركت هاي ارايه دهنده اينترنت 

حقي كه از كاربران ضايع مي شود 
گروه دانش و فن   مرجان محمدي  

درست يك ماه پيش بود كه وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات از كم فروش��ي برخي شركت هاي اينترنتي 
خبر داد، ادعايي كه ساليان سال كاربران ان را مطرح 
مي كردند، اما به دفعات از س��وي مسووالن و مديران 
ش��ركت هاي ارايه دهنده اينترنت رد مي شد تا اينكه 
در 17 ارديبهشت ماه سال جاري محمدجواد آذري 
جهرمي وزير ارتباطات و فناوري در صفحه توييترخود 
نوشت: حتمًا اشكاالت متعددي در اجرا داريم، مشق 
ننوشته، غلط ندارد. وي افزود: همواره تالش كرده ايم 

بهبود حاصل كنيم.
وزير ارتباطات خاطرنش��ان كرد: در بازرسي مخفي 
و بدون اط��الع ش��ركت هاي اينترنتي، متأس��فانه 
كم فروش��ي ۸ درصدي برخي ش��ركت ها در برخي 

استان ها تأييد شده است.
وي تاكيد كرد: حق الناس را اعاده مي كنيم. جزييات 
را سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منتشر 

خواهد كرد.
بعد از مهر تاييد وزير ارتباطات بر كم فروش��ي برخي 
شركت هاي اينترنتي رييس سازمان تنظيم مقررات 
 و ارتباط��ات راديويي با اعالم اس��امي ش��ركت هاي

كم فروش اينترنتي در استان هاي كشور، از كم فروشي 
5 تا ۸ درصدي اين شركت ها خبر داد.

 حسين فالح جوشقاني رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي با اش��اره به اينكه بررس��ي هاي 
ميداني در برخي اپراتورهاي ارتباطات ثابت نش��ان 
مي دهد بين 5 تا ۸ درصد مغايرت در حجم بسته هاي 
درخواستي مش��تركين وجود دارد، گفت: بر همين 
اساس تمامي شركت ها تا 5 درصد و شركت مخابرات 
ايران در اس��تان خراسان شمالي، شركت داده گستر 
عصر نوين )هاي وب( در استان فارس، شركت پارس 
آنالي��ن در اس��تان هاي فارس، همدان، كردس��تان 
و كرمانشاه، ش��ركت پيشگامان توس��عه ارتباطات 
در اس��تان كهكيلويه و بويراحمد، ش��ركت فناوري 
ارتباطات شاتل در استان بوشهر، شركت داده پردازي 
فن آوا در استان كهگيلويه و بويراحمد، شركت انتقال 

داده هاي آس��ياتك در اس��تان همدان ت��ا ۸ درصد 
كم فروشي داشته اند و مي بايس��ت فرايندهايشان را 
اصالح و بهينه س��ازي نحوه محاسبه حجم ترافيك 

را انجام دهند.
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي 
تاكيد كرد: ش��ركت ها درباره 5 درصد كم فروشي به 
مالحظات فني مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره 
كرده اند كه اين داليل ارتباطي به مشتركين نداشته 
و به منظ��ور جلب رضايتمندي مش��تركين و حفظ 
حقوق آنها اپراتورها ملزم هستند اين ميزان كسري 
خود را در حجم بسته هاي فروخته شده به مشتركين 

جبران كنند.
فالح جوشقاني با اشاره به اينكه موضوع كم فروشي به 
هر يك از اپراتورها تذكر داده شده، افزود: رگوالتوري 
نيز بر اجراي اين الزامات بطور دقيق نظارت مي كند 
و مش��تركان درصورت مش��اهده تخل��ف در زمينه 
كم فروشي اينترنت مي توانند در تماس با سامانه ثبت 
و پاس��خگوئي به ش��كايات 1۹5 يا مراجعه به سايت 

www,1۹5.cra.ir شكايت خود را ثبت كنند.
از س��وي ديگر به نظر مي رس��د بعد از كم فروش��ي 
اينترنت اين بار بايد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي به دنبال راستي آزمايي عملكرد شركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت براي مصرف اينترنت از س��وي 
كاربران باش��د چرا كه در آبان ماه س��ال ۹6 جزييات 
تعرفه هاي جديد اينترنت نامحدود، مصوب كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات، منتشر شد. در اين مصوبه، 
اپراتورها مجاز به كاهش س��رعت مشترك اينترنت 
درصورت عبور از »آس��تانه مصرف منصفانه« شدند. 
طبق اين بخش��نامه كاربران با پرداخت هزينه شش 
ماهه ديگر احتياجي به پرداخت ماهانه نداشتند و در 
صورت عبور از حجم در نظر گرفته شده بايد براي هر 
گيگ اينترنت مبلغ 2 هزار تومان پرداخت مي كردند، 
در صورتيكه ش��ركت هاي ارايه دهنده اينترنت اين 
مصوبه رابه ضرر خد مي دانستند، كاربران نيز معتقد 
بودند كه اجرايي شدن اين مصوبه به ضرر آنها است، 
چرا كه مطابق ب��ا جدول تعرفه اعالم ش��ده حداقل 

س��رعت دسترس��ي به اينترنت مبتني بر تكنولوژي 
ADSL ن��رخ 512 كيلوبيت برثانيه با س��قف تعرفه 
ماهان��ه 12 هزار و 5۰۰ تومان درنظر گرفته ش��ده و 
اين درحالي است كه حداكثر سرعت اينترنت نيز 16 
مگابيت برثانيه به قيمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعالم 
شده بود. طبق اين مصوبه، نرخ دسترسي به اينترنت 
پرسرعت از طريق فناوري فيبر نيز با حداقل سرعت 2۰ 
مگابيت 2۰۰ هزار تومان و حداكثر سرعت 5۰ مگابيت 

و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده بود . 
طب��ق اين مصوبه، تمام��ي اپراتوره��اي ارايه كننده 
خدمات مي بايست نسبت به اعمال سياست استفاده 

منصفانه )Fair Usage Policy( بر اساس شرايط 
رقابتي اقدام كرده و جزييات دقيق را به مش��تركان 
خود اعالم كنند، الزامي كه به نظر مي رس��د هيچگاه 
اتفاق نيفتاد و اپراتورهاي س��رويس دهنده ساز خود 
را آنگونه كه خواستند كوك كردند و رگوالتوري نيز 
با آنها همراهي كرد. مصوبه ش��ماره 266 كميسيون 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در بين اعتراض 
شركت هاي ارايه دهنده اينترنت و نارضايتي كاربران 
اجرايي ش��د، چرا كه هم ارايه دهن��ده اينترنت و هم 
مصرف كننده اينترنت بر اين موضوع اتفاق نظر داشتند 
كه اين مصوبه به ضرر آنها اس��ت،  حال اينكه سازمان 

تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي آن را به نفع كاربر 
مي دانس��ت،  اما در نهايت اين بخش��نامه هم به ضرر 
كاربر تمام شد و در حال حاضر كاربران آن مبلغ شش 
ماهه را پرداخت كرده اند و هم بايد ماهانه مبلغ ثابتي را 
پرداخت كنند و اين در حالي است كه در صورت اتمام 

حجم بايد اقدام به خريد حجم نيز بكنند. 
 »مص��رف منصفانه اينترنت« نه تنه��ا باري از دوش 
كاربران برنداشت و هزينه ها را كاهش نداد بلكه با تاييد 
كم فروشي اينترنت از سوي شركت هاي ارايه دهنده 
اينترنت مش��خص ش��د كه همچنان ح��ق و حقوق 

كاربران در اين بين ضايع مي شود.

ديلي ميل| يوتيوب اعالم كرده ويدئوهايي با محتواي 
نفرت پراكن��ي و افراط گراي��ي مانند محتواه��اي مروج 
نژادپرستي و همچنين ويديوهاي فريبكارانه را از پلتفرم 

خود حذف مي كند.
يوتيوب از برنامه خود براي مهار گسترش نفرت پراكني، 
ديدگاه هاي افراطي و محتواي غلط در پلتفرم خود رونمايي 
كرد. اين در حالي است كه از شيوه كنترل و بررسي ويدئوها 
در اين شبكه اجتماعي به شدت انتقاد شده است.اين شركت 
در يك پس��ت وبالگي اعالم كرد براي حذف ويدئوهايي 
كه خش��ونت و افراط گرايي را ترويج مي كنند، گام هاي 
بيش��تري بر مي دارد. چنين مواردي ش��امل ويدئوهايي 
با محتواي نازيس��م و نژادپرستانه مي ش��ود. عالوه بر آن 
يوتيوب ويدئوهاي فريبكارانه )ك��ه تراژدي هاي واقعي را 
نفي مي كنند( نيز حذف خواهد كرد.كارشناس��ان پيش 
بيني مي كنند اين اقدام به حذف ه��زاران كانال و ويدئو 
منجر مي شود كه محتواي آنها برخالف سياست هاي جديد 
است.البته يوتيوب بطور دقيق مشخص نكرده چه محتواي 
خاصي تحت تأثير اين سياست جديد حذف خواهد شد. 
در هرحال اين سياس��ت از هم اكنون اجرايي شده است. 
اما ممكن است ماه ها طول بكشد تا سرعت حذف ويدئوها 
با چنين محتواهايي بيشتر شود.عالوه بر تمام اين موارد 
يوتيوب اعالم كرده دسته بندي محتواهايي كه تحت اين 
سياست قرار مي گيرند، در چند ماه آتي گسترش مي يابند.

سي نت| زنگ درهاي هوشمند »رينگ« شركت آمازون كه 
در برخي نقاط امريكا براي جلوگيري از دزدي و كنترل محيط 
اطراف به كار مي روند، به همين منظور مورد استفاده پليس 
هم قرار گرفته اند.در شرايطي كه هزينه نصب و راه اندازي 
دوربين هاي باكيفيت امنيتي باالست، محبوبيت زنگ درهاي 
هوشمند براي حفظ امنيت و شناسايي دزدان و خرابكاران 
در امريكا رو به افزايش است و حال شركت آمازون قصد دارد 
با همكاري نيروهاي پليس از اين محصوالت كم هزينه براي 
ايجاد يك شبكه كنترل و نظارت استفاده كند.ادارات پليس 
سراسر امريكا تصميم گرفته اند در شهرهايي با كمتر از ۳۰ 
هزار نفر جمعيت، اين زنگ هاي در را با تخفيف زياد يا حتي به 
صورت رايگان در اختيار شهروندان قرار دهند تا از اين طريق 
بتوان از ابزاري جديد براي فيلمبرداري از محيط اطراف و 
ايجاد يك شبكه جامع و گسترده كنترل و نظارت استفاده 
كرد.زنگ هاي هوشمند رينگ در صورت حركت مشكوك 
يا ايجاد صدايي مبهم در محيط اطراف بطور خودكار ضبط 
تصوير و صدا را آغاز مي كنند و مي توان از اين اطالعات براي 
شناس��ايي دزدان و خالفكاران استفاده كرد.پليس امريكا 
معتقد است با استفاده از تصاوير ضبط شده توسط زنگ هاي 
رينگ تحقيقات در مورد جنايتكاران ساده تر مي شود. البته 
هنوز مشخص نيست آيا تمهيداتي براي حفاظت از حريم 
شخصي افراد بيگناهي كه چهره شأن ممكن است در اين 

تصاوير ثبت شود، انديشيده شده است يا خير.

ساينس| محققان كالج سلطنتي لندن برچسب جديدي 
را با استفاده از سلولز و الكترودهايي از جنس جوهر كربني 
رسانا ساختند كه امكان تشخيص فساد مواد غذايي را براي 
كاربر فراهم مي كند.هزينه توليد هريك از اين برچسب هاي 
غيرسمي و زيست تخريب پذير كه با عنوان حسگرهاي گازي 
الكتريكي مبتني بر كاغذ )PEGS( شناخته مي شوند، تنها 
دو سنت است. اين برچسب ها به يك تراشه ارتباطات ميدان 
نزديك )NFC( متصل شده و درون بسته بندي مواد غذايي 
قرار مي گيرند. فيبرهاي كاغذ موجود در برچسب بخار آب 
خارج شده از مواد غذايي را جذب مي كنند. در صورتي كه 
گازهاي محلول در آب مانند آمونياك،  تري متيل آمين يا 
دي اكسيد كربن كه در اثر فساد مواد غذايي ايجاد مي شوند 
درون اين بخارات وجود داشته باشد، رسانش الكتريكي كاغذ 
افزايش مي يابد و ميزان فساد مواد غذايي بر اساس افزايش 
رسانش الكتريكي برچسب، اندازه گيري مي شود.با افزايش 
رسانش الكتريكي برچسب، توان منتقل شده بين الكترودها 
و تراشه كاهش مي يابد تا اينكه باالخره عملكرد حسگر بطور 
كامل متوقف مي ش��ود. هنگامي كه كاربران برچسب را با 
استفاده از گوشي هوشمند خود اسكن مي كنند، برنامه نصب 
شده روي گوشي، عملكرد حسگر را بررسي كرده و وضعيت 
سالمت مواد غذايي و انقضاي آن را به كاربر اعالم مي كند.

اين حسگرها در رطوبت 1۰۰ درصد به خوبي كار مي كنند 
و نسبت به گازهاي ناشي از فساد واكنش نشان مي دهند.

نيواطلس| از اول ماه آينده ميالدي تمامي خودروهاي 
برقي داراي چهار چرخ يا بيشتر براي تردد در جاده هاي 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا بايد به سيستم هشدار 

صوتي آكوستيك مجهز شوند.
سيستم يادش��ده كه نصب آن از اول ماه جوالي الزامي 
است، بايد به گونه اي طراحي شود كه اگر اين خودروها با 
سرعتي كمتر از 2۰ كيلومتر در ساعت به حركت درآمدند 
يك بوق ممتد با بلندي حداقل 56 دسي بل از آنها پخش 
شود.هدف از تصويب اين قانون حفظ جان عابران پياده و 
افرادي است كه در برابر خودروهاي برقي قرار مي گيرند و 
ممكن است به علت بي سروصدا بودن خودروهاي يادشده 
فرصت كافي براي كنار رفتن از برابر اين خودروها را پيدا 
نكرده و حتي جان خود را از دست بدهند.بررسي ها نشان 
مي دهد خودروهاي برقي عمومًا بس��يار كم سروصدا 
هستند و اين مساله اگر چه به حفظ آرامش شهروندان و 
كاهش آلودگي هاي زيست محيطي كمك مي كند، اما 
مي تواند جان مردم را هم به خطر بياندازد و لذا وادار كردن 
اين خودروها به سروصدا در زمان حركت با سرعت پايين 
ضروري است.بر اساس مصوبه جديد صداي يادشده بايد 
بطور دايمي افزايش و كاهش يابد و البته نمي تواند از 75 
دسي بل بيشتر ش��ود. اين ميزان صدا براي آگاه كردن 
افرادي كه عادت دارند در حين عبور از خيابان هدفون در 

گوش داشته باشند نيز كافي اعالم شده است.

پي سي ورلد|اس��كايپ قابلي��ت اش��تراك گذاري 
نمايشگر يا Screen Sharing را در دسترس كاربران 
سيستم عامل اندرويد و iOS قرار داد.كاربران دستگاه هاي 
سيستم عامل اندرويد و iOS مي توانند تصوير نمايشگر 
خود را در اپليكيشن اسكايپ با ساير كاربران به اشتراك 
 Screen بگذارند. قابليت اشتراك گذاري صفحه نمايش يا
Sharing در نسخه تحت سيستم عامل گوشي هوشمند، 
مشابه نسخه دسكتاپ خواهد بود.براي به اشتراك گذاشتن 
صفحه نمايش، كاربر ابتدا بايد روي دكمه سه نقطه يعني 
»...« ضربه بزند تا منوي جديد اسكايپ باز شود و بتواند 
گزينه مربوط به اشتراك گذاري آن را انتخاب كند.زماني كه 
كاربر صفحه نمايش خود را با كاربر ديگري به اش��تراك 
مي گ��ذارد و از قابليت Screen Sharing اس��تفاده 
مي كند، كاربر طرف مقابل مي تواند محتواي نمايشگر وي 
را ببيند. لذا در هنگام فعال كردن قابليت اشتراك گذاري 
نمايشگر بهتر اس��ت در صورتي كه نمي خواهيد طرف 
مقابل نوتيفيكيشن هاي شما را ببيند، نوتيفيكيشن ها را 
غيرفعال كنيد تا اقدامي جهت حفظ حريم خصوصي خود 
انجام داده باشيد.براي استفاده از قابليت اشتراك گذاري 
صفحه نمايش گوشي هاي هوشمند ازطريق اسكايپ، 
كاربران بايد آخرين نس��خه اس��كايپ را دريافت كنند. 
كاربران سيستم عامل iOS براي استفاده از اين قابليت بايد 
نسخه iOS 12 يا باالتر را روي دستگاه خود داشته باشند.

گيزم�ك| دانش��گاه »كارنگي ملون« امريكا اولين 
كاوشگر رباتيك اين كشور در كره ماه را سال 2۰21 به 

قمر كره زمين خواهد فرستاد.
اين رب��ات مينياتوري چه��ار چرخ هم��راه فرودگر 
»پرگري��ن« )Peregrine( همراه ب��ا 1۴ محموله 
علمي ديگر به ماه خواهد رفت و به پيمايش سطح ماه 

خواهد پرداخت.
ممكن است ناسا به اكثر نخس��تين ها در اكتشافات 
فضايي دست يافته باشد، اما دستاوردهاي بسيار كمي 
نيز وجود دارد كه اين آژانس فضايي به آن نرس��يده 
اس��ت. با وج��ود موفقيت هاي قابل توج��ه در برنامه 
آپولو و ارس��ال فضانوردان به كره ماه، بسياري از شما 
تعجب خواهيد كرد اگر بدانيد كه امريكايي ها تاكنون 
هرگز يك كاوش��گر رباتيك بدون سرنشين را به ماه 

نفرستاده اند.
در حالي كه ناسا تاكنون سه كاوشگر برقي براي حمل 
فضان��وردان و همچني��ن يك اس��كادران كوچك از 
مدارگردها و فرودگرها را به ماه فرستاده است، اما هرگز 

يك كاوشگر رباتيك ارسال نكرده است.
البته چندان هم تعجب آور نيست، چرا كه شوروي هم 
تنها در سال هاي 1۹6۹ و 1۹7۳ دو كاوشگر رباتيك 
به ماه فرس��تاده و چين نيز در س��ال 2۰1۳ و 2۰1۸ 

دو كاوشگر رباتيك به همسايه زمين فرستاده است.
اكنون ناس��ا ب��ا يك ق��رارداد 7۹.5 ميلي��ون دالري 

مي خواهد امريكا را به اين عرصه وارد كند.
اين ماه نورد بر اساس ۳۰ سال تجربه فضايي امريكا و 
تجربه ساخت كاوشگرهاي مريخ نورد ساخته مي شود.

اين كاوشگر اندازه نسبتًا متوسطي دارد و به اندازه يك 
جعبه كفش است و وزن آن حدود ۴ كيلوگرم خواهد 
بود كه حمل آن توسط فرودگر »پرگرين« را تسهيل 

خواهد كرد.
دانشگاه كارنگي ملون در حال توسعه كالس جديدي 
از كاوش��گرهاي رباتيك اس��ت كه براي دانشگاه ها و 
شركت هاي خصوصي كه توانايي مالي سازمان هاي 

فضايي ملي را ندارند به صرفه است.
ايده اين اس��ت كه تكنيك هاي س��اخت تاسواره ها 

)ماهواره هاي كوچك( را در طراحي كاوشگرها به كار 
بگيرند. البته بايد اشاره كرد كه ماه نوردهاي شوروي به 
اندازه يك بوفالو سنگين بودند و ماه نورد چيني ها هم به 
اندازه يك پاندا وزن دارد، در حالي كه كاوشگر امريكايي 

كمي بيشتر از يك گربه وزن دارد.
اين كاوشگر براي اولين ماموريت خود، منطقه فرود 
فرودگر »پرگرين« در دهانه »الكوس مورتيس« در 
نزديكي قطب شمال ماه را كاوش خواهد كرد. پس از 
آن نيز اولين تصاوير از سطح ماه در آن منطقه را ارسال 

خواهد كرد.
اين كاوشگر عالوه بر كار علمي خود، يك بسته هنري 
به نام »م��ون آرك« )MoonArk( را حمل خواهد 
كرد. اين بس��ته هنري 227 گرمي توس��ط هنرمند 
فضايي و استاد بازنشسته دانشگاه كارنگي ملون ساخته 
ش��ده است كه از چهار اتاقك تش��كيل شده و حاوي 
 صدها عكس، اشعار، موسيقي، نانو اشيا و نمونه هاي 

زميني است.
»مارك باسكينگر« دانشيار دانشكده طراحي دانشگاه 
كارنگي ملون مي گويد: اگر اين گام بعدي در اكتشافات 
فضايي است، بگذاريد اين اكتشاف را به اطالع عموم 
برسانيم. چرا مردم را به فكر در مورد محل زندگي ما در 

كهكشان و جايگاه مان در جهان هستي وادار نكنيم؟

ياهوني�وز| رگوالت��وري امريكا به ش��ركت هاي 
مخابرات��ي و اپراتورهاي اين كش��ور ام��كان داد تا 
تماس هاي ناخواسته تبليغاتي را بدون كسب اجازه از 
مشتركان خود بلوكه كنند تا امنيت و حريم شخصي 

آنها حفظ شود.
كميس��يون فدرال ارتباطات امري��كا با اين تصميم 
به ش��ركت هاي مخابراتي و اپراتورهاي تلفن همراه 
امكان مي دهد تا فهرس��تي از شماره هاي تبليغاتي 
مزاح��م را ثبت كنن��د و مان��ع از تماس هاي مكرر 
و خودكار اين ش��ماره ها با مش��تريان براي پخش 
پيام هاي تبليغاتي شوند.همچنين انتظار مي رود با 
اين تصميم جديد شركت هاي مخابراتي و اپراتورها 
ب��ه طراحي و عرضه نرم افزاره��اي رايگان جديدي 
ترغيب ش��وند كه بدون نياز به دخال��ت آنها بلوكه 
كردن اين شماره هاي تبليغاتي ناخواسته را ممكن 
كند. البته كاربران در صورت تمايل به دريافت اين 
تماس ها مي توانند خواس��تار عدم بلوكه شدن آنها 

شوند.
در سال هاي اخير رقابت براي مقابله با ابزار رباتيك 
برقراري تماس هاي تلفني ناخواس��ته در امريكا به 
ي��ك بازي موش و گربه تبديل ش��ده و در حالي كه 
شركت هاي فناوري هر روز تالش مي كنند نرم افزار 

جديدي را ب��راي بلوكه ك��ردن تماس هاي مذكور 
عرضه كنن��د، در مقابل سوءاس��تفاده كنندگان از 
اي��ن ابزار هم روش ه��اي تازه اي را ب��راي دور زدن 
نرم افزارهاي بلوكه كننده به كار مي گيرند.تصويب 
قانون يادشده توسط كميس��يون فدرال ارتباطات 
امريكا موفقيت بزرگي براي مش��تريان و بس��ياري 
از نهادهاي دولتي و عمومي نيز محس��وب مي شود. 
زيرا در برخي مواق��ع برقراري تماس هاي تبليغاتي 
هدفمند و ناخواس��ته باعث كاهش تمركز و حواس 

پرتي كارمندان مي شود.
در يكي از اين م��وارد برقراري 66۰۰ تماس مزاحم 
ناخواس��ته طي م��دت ۹۰ روز با بيمارس��تاني در 
فلوريدا باعث اتالف وقت 65 س��اعته كاركنان اين 

بيمارستان شد.

بلوكه كردن تماس هاي تبليغاتي اپراتورهاي امريكايي

 حذف ويدئوهاي نژادپرستانه
از يوتيوب 

 زنگ درب هاي هوشمند
 ابزار نظارتي پليس شدند

 تشخيص فساد مواد غذايي
با استفاده از تلفن همراه

الزام اروپا به نصب سيستم هشدار 
صوتي درخودروهاي برقي

 قابليت جديد  در »اسكايپ« 
براي »اندرويد« و »آي او اس« 

ارسال اولين كاوشگر رباتيك امريكا به ماه
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رويداد

كاربر فضا

 چين از روي دريا ماهواره
به فضا فرستاد

انگجت| چين يك موشك حامل 5 ماهواره تجاري 
و 2 ماهواره تحقيقاتي را از روي دريا به آسمان پرتاب 
كرد. موشك Long March11 متعلق به سازمان 
فضايي چين از روي پد پرتاب در يك كشتي واقع در 
درياي زرد به آسمان پرتاب شد. اين موشك حامل 5 
ماهواره تجاري از جمله دو ماهواره متعلق به شركتي 
است كه قصد دارد شبكه اي از اينترنت هاي جهاني را 
بسازد. عالوه بر آنها دو ماهواره تحقيقاتي نيز همراه 
موشك مذكور به آسمان ارسال شد.هرچند روسيه 
و امريكا براي پرتاب موشك از روي دريا با كشورهاي 
ديگر همكاري كردند، اما چين تنها كشوري است كه 
موشك را از يك پد پرتاب دريايي متعلق به خود به 
آسمان ارسال كرده است.البته به نوشته تك كرانچ اين 
پرتاب از روي يك كشتي باري خصوصي انجام شده 
است. به غير از چين فقط روسيه و امريكا قباًل چنين 

پرتابي را انجام داده اند.

 وعده راه اندازي سرويس
حمل و نقل مسافران با هلي كوپتر

 )Uber( »انگجت| شركت تاكسي اينترنتي »اوبر
براي نخس��تين بار مي خواهد سرويس حمل و نقل 
مسافران با هلي كوپتر را در ش��هر نيويورك امريكا 

راه اندازي كند.
اگر چه كه تاكسي هاي پرنده خودران شركت »اوبر« 
هنوز آماده پرواز نيستند، اما طبق گزارش نيويورك 
تايمز، اين شركت قصد دارد در تاريخ ۹ ژوئيه )1۸ تير 
۹۸( خط حمل و نقل هوايي خود با هلي كوپتر را افتتاح 
كند.اين هلي كوپتر كه »اوبر كوپتر« ناميده مي شود 
اولين بار در شهر نيويورك آغاز به كار خواهد كرد و براي 
اعضاي ويژه اوبر كه داراي وضعيت پالتينيوم و الماس 

هستند در دسترس است.
به گفته »نيخيل گوئل« كه يكي از مديران اوبر است 
هزينه س��فر با »اوبر كوپتر« بر اس��اس تقاضا تغيير 
مي كند، اما به طور ميانگين بي��ن 2۰۰ تا 225 دالر 
هزينه خواهد داش��ت.با اين حال بر خالف خدمات 
خودرويي اوبر، اين س��رويس داراي مس��ير از پيش 
تعيين ش��ده بين منهتن و فرودگاه كندي با زمان 
پرواز حدود هشت دقيقه است. اوبر جزييات ديگري 
اعالم نكرده است، اما مقاله نيويورك تايمز مي گويد 
»اوبر كوپتر« تا پنج مسافر ظرفيت دارد و دو خلبان 
نيز مس��افران را همراهي خواهند كرد.يك بيانيه از 
»اريك اليسون« يكي ديگر از مديران اوبر اضافه كرد: 
»اوبر كوپتر« اولين نمايش حمل و نقل هوايي توسط 
اوبر و پيشرفت اين شركت است. ما »اوبر كوپتر« را 
براي پيشرفت بينش و تجربيات واقعي در اين حوزه 
راه اندازي كرديم تا ش��الوده اوبر را تقويت كنيم. اين 
اولين گزينه چند منظوره اوبر است كه شامل يك پرواز 

هشت دقيقه اي با هلي كوپتر است.

قايقي خودران كه به سازه هاي 
شناور تبديل مي شود

انگجت| محققان دانش��گاه »ام آي ت��ي« و مركز 
تحقيقات »اي ام اس« نسخه جديد قايقي را توسعه 
داده اند كه مي تواند با سوار ش��دن ربات ها روي آن، 
ساختاري متفاوت را تشكيل دهد.اين ساختار مي تواند 
يك پل، وسيله جمع آوري كننده زباله يا يك استيج 
براي كنسرت باشد.عالوه بر اين، اين قايق هاي خودران 
مي توانند با استفاده از ديد رايانه اي، دوربين، حسگرها، 
جي پي اس، ميكرو كنترلرها و ساير سخت افزارها در 
سراسر كانال هاي آبي حركت كنند.تيم تحقيقاتي 
پ��روژه، اين قايق ه��ا را در س��ال 2۰16 ميالدي در 
كانال هاي آمستردام آزمايش كرد.حال محققان نسخه 
جديد آن را ساخته اند كه مي تواند خودش ايستگاه هاي 
اتصال در اسكله را شناسايي كند.اين تكنيك توسط 
محققان دانشگاه »ام آي تي« در يك استخر آزمايش 
شد كه ربات توانس��ت در عرض 1۰ ثانيه به ايستگاه 
مدنظر متصل شود. يك صفحه »LCD« هم در قايق 

وجود دارد كه ربات را راهنمايي مي كند.

برنامه ريزي براي توليد 
ابررايانه مريخ نورد و ماه نورد

ورج| يك ابررايانه بعد از يك س��ال و نيم اقامت در 
ايستگاه فضايي بين المللي به زمين بازگشته و قرار 
است با بررسي ش��رايط آن، برنامه ريزي براي توليد 

ابررايانه اي مريخ نورد آغاز شود.
شركت اچ پي قصد دارد با بررسي دقيق وضعيت اين 
ابررايانه دريابد كه سيستم هاي مختلف آن در خارج 
از جو كره زمين و پس از حضور طوالني مدت در فضا 
چه شرايطي پيدا كرده اند و بر اساس اين اطالعات 
تالش براي تولي��د ابررايانه جديدي را آغاز كند كه 
بتوان از آن براي پيشبرد ماموريت هاي طوالني مدت 
فضايي استفاده كرد.ناسا و برخي شركت هاي فضايي 
خصوصي در حال برنامه ريزي براي اعزام فضانورد به 
كره ماه و سياره مريخ ظرف يك دهه آينده هستند 
و يكي از ش��روط موفقيت چنين ماموريتي توليد 
ابررايانه هايي است كه قادر به انجام وظايف محوله 
در عمق فضا و در طول س��فرهاي درازمدت به ماه 
و مريخ باش��ند.اچ پي عنوان اسپيس بورن را براي 
اين ماموريت انتخاب ك��رده و قصد دارد با تكميل 
آن دريابد كه آيا يك ابررايانه تجاري معمولي كه بر 
روي زمين ساخته شده مي تواند وظايف برنامه ريزي 
شده را در فضا نيز انجام دهد. با توجه به قيمت باال 
و حساسيت و ش��كننده بودن قطعات ابررايانه ها 
پاسخ دقيق به اين س��وال مي تواند سرنوشت يك 
ماموريت فضايي را مشخص كند.با توجه به تغييرات 
شديد آب و هوايي در فضا، امكان قطع و وصل برق و 
همين طور تشعشعات شديد ممكن است ابررايانه ها 
نتوانند وظايف معمول خود را در فضا نيز انجام دهند 
و از همين رو شركت اچ پي نرم افزاري ويژه را براي 
ابررايانه هاي فضايي خود طراحي كرده كه قادر به 
شناسايي مشكالت ناگهاني احتمالي در آنها باشند.
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گزاره هاي  موثر  بر  رشد  صادرات

آغاز خريد تضميني گندم در مازندران

گروه  بنگاه ها|
اقتصاد ايران در ش��رايطي پروژه عب��ور از چالش تحريم ها 
را در دس��تور كار ق��رار داده اس��ت ك��ه موض��وع افزايش 
صادرات غيرنفتي به عنوان يك راهب��رد بنيادين در راس 
برنامه ريزي هاي مسووالن اقتصادي براي جبران كاهش 
درآمدهاي نفتي قرار گرفته است. راهبردي كه در صورت 
اجراي صحيح آن مي توان بخشي از مشكالتي كه در فضاي 
اقتصادي و معيشتي كشور در اثر تحريم ها ايجاد شده را پشت 
سر گذاشت و دريچه هاي تازه اي پيش روي اقتصاد، توليد و 
صادرات گشود. اما پرسشي كه با اين مقدمات به ذهن خطور 
مي كند آن است كه براي دستيابي به رشد فزاينده در زمينه 
صادرات از چه گزاره هايي بايد استفاده كرد و چه اِلمان هايي 
را بايد به كار گرفت تا آمارهاي صادراتي كشورمان به اهداف 
از پيش تعيين شده برسند. يكي از مهم ترين شاخصه ها براي 
رشد صادراتي كاالها؛ استفاده از روش هاي به روز بسته بندي 
و توسعه صنايع تبديلي است كه با به كارگيري آن مي توان 
دس��تاوردهاي قابل توجهي در حوزه صادرات و بازاريابي 
دست پيدا كرد. در واقع كاالي ايراني براي حضور در بازارهاي 
جهاني با حضور رقبايي قدرتمند، نيازمند بسته بندي مناسب 
صادراتي است و توليدكننده اي كه به اين امر توجه نداشته 
باشد، خواه ناخواه در بازه زماني مشخص از دور رقابت خارج 
مي شود و جاي خود را به صادركننده اي مي دهد كه بتواند 
از اين ظرفيت ها به درس��تي استفاده كند. فقدان ساختار 
بسته بندي مناسب طي سال هاي گذشته مشكالت فراواني 
براي اقتصاد ايران ايجاد كرده؛ آنگونه كه مثال در حوزه توليد 
كااليي انحصاري مانند زعفران نيز، توليد كننده ايراني به 
دليلي نبود ساختار بسته بندي مناسب ناچار بود تا زعفران 
توليد شده خود را به صورت فله اي و با قيمت هايي به مراتب 
پايين به تجاري از كشورهايي چون اسپانيا و ايتاليا بفروشد، 
در مرحله بعد تاجران اروپايي با اس��تفاده از بس��ته بندي 
مناسب زعفران ايراني را به عنوان يك محصول اسپانيايي در 
اقصي نقاط جهان عرضه مي كردند تا سود هنگفت صادرات 
كااليي چون زعفران به جاي جيب كشاورز و تاجر ايراني به 
حساب هاي بانكي فعاالن اقتصادي اروپايي ريخته شود. اين 
فرآيند در حوزه توليد و صادرات محصوالت ديگري چون 
خرما، عسل و... نيز به همين صورت وجود دارد مشكلي كه 
به نظر مي رسد هر چه س��ريعتر بايد براي برون رفت از آن 
راهكاري انديشيده شود تا ظرفيت هاي اقتصادي كشورمان 
در راستاي بهبود شاخص هاي صادراتي به كار گرفته شوند.

 از پروسه پيچيده اداري اخذ مجوز
تا واردات كاغذهاي بسته بندي

اما مشكالت فعاالن حوزه بسته بندي براي بهبود شاخص هاي 

اين صنعت در كشور چه مواردي را شامل مي شود؟ منصور 
ش��كوهي، يكي از فعاالن حوزه بسته بندي در پاسخ به اين 
پرسش با اشاره به وجود موانعي جدي در مسير فعاليت هاي 
مرتبط با صنعت بسته بندي عنوان كرد: يكي از مشكالت 
متقاضيان فعاليت در صنعت بسته بندي به پروسه زمان بر و 
پيچيده اخذ مجوز از وزارت ارشاد معطوف مي شود كه لزوم 

تسهيل اين روند ضروري به نظر مي رسد.
وي افزود: از س��وي ديگر در برخي حوزه هاي بسته بندي، 
كاغذهاي خاصي كه در اين خصوص مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرند، از خارج وارد مي شوند، زيرا اساسا توانايي و امكان 
توليد آن به واسطه دستگاه هاي داخلي فعال در ايران وجود 
ندارد. در حال حاضر هم گراني كاغذ مشكالت مضاعفي را 

ايجاد كرده است. 
شكوهي عنوان كرد: در برخي از محصوالت همچون زعفران، 
اهميت بسته بندي از حيث ماندگاري آن بسيار حائز اهميت 
است، زيرا بايد كيفيت و تكنيك اين امر به صورتي اعمال شود 
كه رطوبت و چربي به آن نفوذ نكند كه به تبع فعاالن توليدي 
اين محصول ناچار هستند براي تامين برچسب بسته بندي 
مورد نياز عوارض ۴ درصدي پرداخت كنند كه به تبع اين 

پرداخت ها روي هزينه تمام شده تاثير مي گذارد.
وي افزود: به اعتقاد بنده، اعمال تخفيف در عوارض، آن هم 
در محصوالتي كه خاص كشور ايران است يا توليدكنندگان و 
زارعان، بخش عمده اي از نياز جهاني را تامين مي كنند، نوعي 
حمايت محسوب مي شود كه با توام شدن آن با بسته هاي 
حمايتي ديگر، امكان دستيابي به سود هر چه بيشتر از محل 
صادرات چنين محصوالتي دوچندان خواهد شد. اين فعال 
حوزه بسته بندي عنوان كرد: صنعت بسته بندي از نمونه 
فعاليت هايي به شمار مي رود كه به صورت بالقوه شرايطي 
را ايج��اد مي كند كه در س��ايه آن، ارزش افزوده توليدات و 
محصوالت مربوطه ارتقا مي يابد و اگر كشورهاي پيشرفته 
دنيا در عرصه صادرات به موفقيت هاي برجس��ته اي نائل 
شده اند، اين مهم با اتكا به مجموعه اي از اقدامات و حلقه هاي 
به هم پيوسته محقق شده كه بخش��ي از آن متوجه حوزه 
بسته بندي مي شود.وي در خاتمه يادآور شد: متاسفانه كشور 
ايران در بسياري از حوزه هاي بسته بندي، توانمند نيست و به 
اعتقاد بنده در كشوري كه متخصصان آن در حساس ترين 
حوزه هاي صنعتي و هسته اي به موفقيت هاي چشمگيري 
نائل شده اند، ضعف در صنايع مرتبط با بسته بندي از نقيصه ها 

و كاستي هاست كه بايد نسبت به آن چاره انديشي شود.

 حلقه واسط اقتصادي
عضو هيات نمايندگان اتاق تبريز در خصوص اهميت صنايع 
تبدلي و بسته بندي گفت: صنايع تبديلي به عنوان حلقه 

واسطه اقتصادي مبني بر كشاورزي و اقتصاد مدرن و صنعتي، 
داراي نقش و جايگاه مهمي در افزايش كيفي محصوالت 
كشاورزي و ميزان ارزآوري از طريق صادرات و بهبود شرايط 

درآمدي توليدكنندگان و حذف واسطه ها دارد.
عليرضا آقابااليي افزود: توّجه به اينكه بخش��ي از توليدات 
و محصوالت كش��اورزي بر اثر عوام��ل گوناگون فيزيكي، 
شيميايي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و همچنين پس 
از برداشت ضايع شده و از بين مي رود مي توان با برنامه ريزي 
صحيح براي توسعه و حمايت از صنايع تبديلي و تكميلي 
بخش كش��اورزي، مقادير انبوهي از اي��ن محصوالت را در 
مراحل مختلف كه زيان جبران ناپذيري به كشاورزان و اقتصاد 

كشور وارد مي كند را به ارزش افزوده تبديل كرد.
وي با اشاره به مزاياي صنايع تبديلي تشريح كرد: افزايش 
ارزش افزوده و بهره وري در بخش كشاورزي و تاثير فراوان در 
افزايش صادرات غيرنفتي را بايد از مزاياي مهم صنايع تبديلي 

و تكميلي دانست.
او يادآور ش��د: ورود سرمايه گذاران به حوزه صنايع تبديلي 
بخش كش��اورزي باعث كاهش ضايعات بخش كشاورزي 

مي شود و در كنار افزايش اشتغال، بازارهاي صادراتي را توسعه 
مي دهد و از واردات قاچاق اين محصوالت جلوگيري مي كند.

آقابااليي كشاورزي و صنعت را دو بخش جدانشدني دانست 
و تاكيد كرد: كش��اورزي و صنعت دو بخش جدا نش��دني 
است و در دنياي امروز نمي توان بدون ايجاد و توسعه صنايع 
تبديلي و تكميلي به توليد انبوه در كشاورزي فكر كرد و در 
اين ميان توسعه صنايع تبديلي و فرآوري مي تواند موجب 

رونق صادرات غيرنفتي كشور شود.
به گفته يكي از مسووالن س��ازمان توسعه تجارت »سهم 
صنايع بسته بندي در هزينه تمام شده كاالها 10 درصد است؛ 
در حالي كه اين صنعت حتي مي تواند سهمي تا 90 درصد در 

ايجاد ارزش افزوده داشته باشد.«
در بين كش��ورهاي جهان هم در حال حاضر امريكا، ژاپن و 
چين بزرگ ترين بازارهاي بسته بندي را به خود اختصاص 
داده اند. بر اساس آمارها در سال 2018 حجم بازار بسته بندي 
تنها در اين سه كشور بيش از 220 ميليارد دالر برآورد شده 
 است. كشورهايي چون آلمان، فرانسه، بريتانيا و ايتاليا هم در 
رده هاي بعدي ليست بزرگ ترين بازارهاي بسته بندي جهان 

قرار دارند. اما نكته جالب در اين فهرست، جايگاه سيزدهمي 
تركيه است با بازار فروشي حدود 10 ميليارد دالر كه حتي 
باالتر از كشورهايي چون برزيل، اندونزي و كره جنوبي جاي 
گرفته اس��ت. اما برخالف همسايه غربي، آمار و ارقام  نشان 
مي دهد كه ايران هيچ جايگاه و سهمي از بازار پرسود و رونق 
صنايع بسته بندي در سطح جهان ندارد؛ به طوري كه سهم 
ارزش بسته بندي از توليد ناخالص داخلي كشور در سال هاي 

گذشته روندي نزولي داشته است.
رويكردي كه به نظر مي رسد براي مقابله با چالش تحريم ها 
بايد هرچه سريعتر به فكر توسعه و بهبود شاخص هاي اين 

بخش باشيم.
بر اساس آمارهايي كه چندي پيش از سوي مشاور بسته بندي 
سازمان توسعه تجارت بيان شد، حجم سرمايه گذاري ايران 
در صنعت بسته بندي تنها 1 درصد از حجم سرمايه گذاري 
در اين زمينه در سطح جهان است كه با توجه به مزيت ها و 
پتانسيل هاي ايران، عددي بسيار پايين است. سرمايه گذاري 
روي صنعت بسته بندي )به جز صنعت چاپ( در سال 2010 

بيش از 500 ميليارد دالر بوده است. 

بر اساس راهبرد كالن اقتصادي كشور، خودكفايي در حوزه 
توليد محصوالت اساسي به عنوان يك استراتژي بنيادين در 
دستور كار قرار گرفته است؛ محصوالتي كه هرچند در حال 
حاضر مشكلي براي تامين آنها از طريق بازارهاي بين المللي 
وجود ندارد؛ اما اين احتمال كه دش��منان كشور از آنها به 
عنوان ابزاري براي فشار به مردم ايران استفاده كنند وجود 
دارد. بنابراين طبيعي است كه دولت از طريق روش هايي 
مانند خريد تضميني و حمايت هاي يارانه اي تالش كند تا 
ميزان وابستگي كشور به واردات اين محصول را كاهش دهد.
همزمان با برداشت محصول گندم، كار خريد تضميني اين 
محصول در 2۳ مركز استان مازندران آغاز شد. سيد محمد 
جعفري مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2 
كشور به مراكز خريد تضميني گندم اشاره كرد و گفت: 2۳ 
مركز شامل 1۴ كارخانه آرد و سيلو و 9 مركز تعاون روستايي 

براي خريد محصول گندم در استان مازندران پيش بيني و از 
لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري تجهيز شد.

وي به مراكزي كه از روز گذشته فرآيند خريد گندم مازاد بر 
مصرف از كشاورزان را آغاز كردند اشاره كرد و گفت: در حال 
حاضر به تناسب برداشت گندم مراكز پاك سيلوي گلوگاه، 
كارخانه مهر خالقي رستمكال، سيلوي شهيد ميرزاپور نكا، 
كارخانه آرد سورك مياندرود، كارخانه آرد دستاس ساري و 
كارخانه آرد نمونه جويبار براي خريد گندم بازگشايي شدند.
جعفري با اش��اره به قيمت تضميني گندم اظهار داشت: 
قيمت پايه خريد تضميني هر كيلوگرم گندم در سال زراعي 
جاري براساس ۴ درصد افت مفيد و 1 درصد افت غيرمفيد 
1۷ هزار ريال تعيين شده است.وي تصريح كرد: خريد تنها از 
كشاورزاني صورت مي گيرد كه نام آنها در سامانه پهنه بندي 
سازمان جهاد كشاورزي ثبت شده باشد.جعفري تاكيد كرد: 

در سال جاري هيچ خريد تضميني گندم از كشاورزاني كه 
در سامانه ثبت نام نكرده اند انجام نخواهد شد و گندمكاراني 
كه در سامانه مذكور ثبت نام نكردند بايد با مراجعه به جهاد 
كشاورزي شهرستان ها نسبت به ثبت سطح زير كشت گندم 

خود در سامانه نظام نوين ترويج اقدام كنند.

 پرداخ�ت ۴۰ درصد از مطالبات كلزاكاران 
مازندران

مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2 گفت: از 
ابتداي فصل خريد دانه روغني كلزا در سال جاري تاكنون 
18 هزار و 1۴۳ تن كلزا به ارزش 58۶ ميليارد و 998 ميليون 
ريال از كشاورزان مازندراني خريداري شد كه با پيگيري هاي 
به عمل آمده كشاورزاني كه تا 1 خرداد كلزاي خود را به مراكز 
خريد اين شركت تحويل دادند، مطالبات آنها به مبلغ 2۳۳ 

ميليارد و ۳۶۳ ميليون ريال از طريق سامانه خريد تضميني 
بانك عامل پرداخت شد.محمد جعفري اظهار اميدواري 
كرد: با پيگيري هاي صورت گرفته مطالبات ساير كلزاكاران 

نيز به زودي پرداخت ش��ود و1۴ مركز از 2۳ مركز تجهيز 
شده شركت غله همچنان به خريد تضميني كلزا در سطح 

استان ادامه مي دهند..

فروشانشعاباتغيرمجازآب
درالبرز

البرز| مديرعامل شركت 
آب و فاض��الب روس��تايي 
استان البرز از وجود پنج هزار 
انشعاب غيرمجاز روستايي 
در اس��تان خبر داد و گفت: 
اين تعداد انشعاب غيرمجاز 
نتيجه عملكرد دهياري ها 
و شوراهاي روستايي است. عبدالحسين حسن زاده در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت نابسامان انشعابات 
آب روستايي گفت: متأسفانه مسووليت امور آب 1۳0 
روستاي البرز در اختيار شركت آب و فاضالب روستايي 

نيست و همين موضوع مسائلي را به وجود آورده است.
حسن زاده خاطرنشان كرد: فروش انشعاب به قيمت گزاف 
يكي از اين مسائل اس��ت، به طوري كه ما شاهد فروش 
انشعاب روستايي به قيمت ۴0 ميليون تومان هم بوده ايم 

كه البته بيشتر آن هم براي ويالسازي استفاده مي شود.
وي ادامه داد: متأسفانه مسووالن استان و شهرستان ها 
همكاري الزم را براي ساماندهي امور آب اين 1۳0 روستا 
و قرار گرفتن آن در حوزه اختيار آبفاي روستايي نمي كنند 
و ما هم بيش از اين توان نداريم و نمي توانيم كاري كنيم.

اين مسوول تصريح كرد: اين موضوع ظلم به مردم است 
كه هر كس هر طوري دلش خواست انشعاب واگذار كند، 
قيمت واقعي يك انشعاب روستايي يك ميليون تومان 
است اما چند روز پيش فردي مراجعه كرده و به ما گفته كه 
براي يك بناي كوچك در يكي از روستاهاي جاده چالوس 

دهيار روستا از او 15 ميليون تومان طلب كرده است.
وي ادامه داد: برخي در اين موضوع صاحب منافع هستند و 
به همين دليل قبول نمي كنند كه امور آب اين 1۳0 روستا 

در اختيار آبفاي روستايي قرار گيرد.

نقشاصحابرسانهدر
فرهنگسازيمصرفبهينهبرق

 ايالم|مديرعامل شركت 
توزي��ع نيروي ب��رق ايالم 
گفت: در ارديبهش��ت ماه 
سال جاري مصرف برق در 
استان ۴0 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 
افزايش داشته كه اين روند 
بسيار نگران كننده است.  شيرخاني مديرعامل شركت 
توزيع نيروي برق اس��تان ايالم در نشست مطبوعاتي 
با اصحاب رس��انه گفت: با توجه به پيش بيني شركت 
 توانيراوج )پيك( مصرف برق كش��ور در س��ال جاري
۶2 هزار مگاوات مصرف است كه متاسفانه تا اين لحظه 

بيش از 50 درصد اين رقم مصرف شده است.
وي افزود: در ارديبهشت ماه سال جاري مصرف برق در 
استان ۴0 درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

افزايش داشته كه اين روند بسيار نگران كننده است.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان ادامه داد: در 
فصل تابستان به دليل استفاده از سيستم هاي سرمايشي، 
بيشترين مصرف برق را در استان شاهد هستيم كه اگر 
مردم در ساعات پيك از وسايل پرمصرف برقي استفاده 

كنند بدون شك با خاموشي مواجه خواهيم شد.
رييس هيات مديره شركت توزيع برق استان يادآور شد: 
1 هزار و 500 خانوار عش��اير كوچ رو استان با تجهيز به 
پنل هاي خورشيدي قابل حمل از خدمات صنعت برق 
اس��تفاده مي كنند. وي خاطرنشان كرد: سهم برق آبي 
كشور 10 درصد از كل برق توليدي است، سال گذشته 
به علت كم آبي 50 درصد اين ميزان در مدار استان قرار 
گرفت و امسال كل اين رقم خواهد بود و ۴ هزار مگاوات 

نيز اضافه خواهد شد.

اصفهانميزبانهياتفعاالن
صنعتگردشگريمجارستان

اصفهان|هيات مجارستاني 
از يازدهمي��ن نمايش��گاه 
بين المللي گردش��گري و 
صنايع دستي اصفهان بازديد 
مي كند.هي��ات 1۳ نفره از 
فعاالن موسسات گردشگري 
كشور مجارستان، همزمان 
با برگزاري يازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري 
و صنايع دس��تي اصفهان، 28 خرداد ماه سال جاري به 

اصفهان سفر مي كنند. 
به گزارش»تعادل« از اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفه��ان، اين گروه در جريان س��فر خود ب��ه ايران، 
از ش��هرهاي ش��يراز )به عنوان خواهرخوانده ش��هر 
بوداپس��ت(، اصفهان و يزد به عن��وان مثلث طاليي 
گردش��گري ايران، ديدن مي كنند. طي اين س��فر، 
نمايندگان موسسات گردشگري مجارستان پس از 
بازديد از شهر اصفهان، با همكاري شهرداري اصفهان و 
نمايندگي وزارت امور خارجه در اصفهان از يازدهمين 
نمايش��گاه گردش��گري ش��هر اصفهان كه از 28 تا 
۳1 خرداد )18 تا 21 ژوئن( در محل نمايش��گاه هاي 
بين المللي استان اصفهان برگزار خواهد شد، بازديد 
كرده و در اين نمايشگاه، ضمن گفت وگو با غرفه داران 
ايراني، فعاالن صنعت گردش��گري ايران و مسووالن 
حوزه گردشگري، با ظرفيت هاي شهر اصفهان در حوزه 

گردشگري بيشتر آشنا مي شوند. 
همچنين پيش بيني مي شود با توجه به پيشنهاد سفير 
ايران در مجارستان، نشست مشتركي بين اين هيات و 
تعدادي از راهنمايان گردشگري ايران و مديران شهري 

تشكيل شود. 

خدماتواقداماتاجرايي
درحوزهپناهندگان

خراسان رضوي|مديركل 
امور اتباع و مهاجرين خارجي 
خراسان رضوي گفت: براي 
اولين بار صدور كارت كار با 
عنوان خود اظهاري در حال 
رخ دادن اس��ت و بخشي از 
آن متأثر از طرح سرشماري 
ش��اغلين اتباع بوده اس��ت.به گزارش ايسنا، سيد علي 
قاسمي ديروز در نشس��ت خبري با موضوع خدمات و 
اقدامات اجراي��ي در حوزه پناهندگان در خصوص آغاز 
طرح آمايش پناهندگان استان، اظهار كرد: چندين اتفاق 
خوش يمن در سطح كشور رخ داده است. اولين اتفاق به 
صورت كشوري بحث غربال گري ارتقاي سطح بهداشت 

و سالمت پناهندگان و مهاجران است.
قاسمي با بيان اينكه در كشور همزمان بحث كنترل فشار 
خون اتباع خارجي و ش��هروندان اتباع خراساني انجام 
مي شود، عنوان كرد: ما نيز به صورت همزمان با توافقات 
انجام شده، ارتقاي سطح بهداشت پناهندگان را در اولويت 
كار قرار داده ايم. اين فرآيند را به صورت اجباري برگزار 

كرده ايم كه به جامعه پناهندگان كمك خواهد كرد.
وي اضافه كرد: نكته بعدي سامانه »سيام« است كه توسط 
معاون وزير كشور در سطح كشوري رونمايي شده است. 
اين موضوع قطعاً خدمات را تسريع خواهد كرد؛ اين جامعه 
به دليل فراگيري و دخيل بودن دستگاه هاي مرتبط با 
حوزه خدمات اتباع خارجي، سبب ارتقاي سطح خدمات 
خواهد ش��د. قاسمي خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر 
۳20 هزار پناهنده و مهاجر در اس��تان خراسان رضوي 
وجود دارند كه دومين استان از حيث پذيرش و سكونت 
پناهندگان و مهاجران بوده و اين مساله حائز اهميت است.

جهادگرانآستينهمترابراي
ساختمناطقسيلزدهباالزدند
خراسان جنوبي|رييس 
سازمان بس��يج سازندگي 
كش��ور گف��ت: جهادگران 
آستين همت را براي ساخت 
20 هزار واحد مسكوني در 
مناطق سيل زده باال زدند.به 
گزارش مهر، محمد زهرايي 
در نشست خبري با خبرنگاران خراسان جنوبي اظهار 
كرد: سال 98 كيد دشمنان عليه ملت ايران به حداكثر 
خود رس��يد و همه ابرقدرت ها براي به زان��و زدن ايران 
اسالمي يك صدا شدند.رييس بسيج سازندگي با اشاره به 
اينكه شعار امسال روز بسيج سازندگي را »هر ايراني يك 
خدمت رسان« گذاشتيم، بيان كرد: اين شعار برگرفته از 
تجربيات دفاع مقدس است كه همه ايرانيان پشتيبان 
جبهه هاي حق عليه باطل ش��دند.زهرايي ادامه داد: با 
توجه به تهاجمات و كيد معاندان، نظام اسالمي براي عبور 
از بحران ها و مسائل بيش از مديريت اداري به مديريت 

جهادي و قرارگاهي نياز دارد.
 وي با اشاره به اينكه س��يل آغاز سال 98 بطور تقريبي

۴0 هزار ميليارد تومان خسارت به كشور وارد كرد، افزود: با 
اين حال جلوه هاي زيبايي از همبستگي و دفاع از سرزمين 
در مقابل سيل ويران گر در مناطقي چون خوزستان به 
نمايش گذاشته شد.رييس سازمان بسيج سازندگي كشور 
گفت: در مناطق مختلف استان هاي سيل زده هر شب 
۷00 -800 نفر در راستاي گره گشايي از كار مردم فعاليت 
شبانه روزي داشتند.زهرايي با اشاره به اينكه در شرايطي 
چون سيل نياز به اميدآفريني داريم، بيان كرد: اميدواريم 
با اطالع رساني خدمات توسط رسانه ها اميدآفريني در 

طول سال 98 ادامه داشته باشد.
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اهواز|نماينده ولي فقيه در خوزس��تان نسبت به 
اقدام شهرداري در آسفالت كردن كوچه محل زندگي 
خود انتقاد كرد. در پي آسفالت كوچه محل سكونت 
نماينده ولي فقيه در خوزستان در منطقه آخر آسفالت، 
حجت االسالم والمسلمين موسوي فرد به شهرداري 
اهواز اعالم كرد در كنار آس��فالت اي��ن كوچه، بايد 
خيابانهاي اطراف نيز آسفالت شود يا آسفالت كوچه اي 
كه منزل ايشان در آن است را نيز جمع آوري كنند. وي 
ادامه داد: اولويت اول ما در خدمت رساني بايد منطقه 
مالشيه، عين دو، شلنگ آباد و مناطق محروم ديگر 

مثل كوي سياحي باشد.

رويدادهاياستاني

 انتقاد به شيوه آسفالت كوچه ها
در خوزستان

رشت|دبير ستاد ساماندهي سواحل گيالن از آغاز 
اجراي طرح سالم سازي س��واحل در اين استان در 
هفته جاري خبر داد و گفت: ۳5 طرح سالم سازي در 
گيالن اجرا مي شود. مونا ابروفراخ با اشاره به آغاز اجراي 
طرح سالم سازي سواحل در استان گيالن همزمان با 
9 استان ساحلي كشور، اظهار كرد: اين طرح از هفته 
جاري آغاز و تا پنجم مهر ماه امس��ال ادامه دارد.وي 
افزود: به منظور كاهش غرق شدگي از شنا در مناطق 
خارج از طرح ها ي سالم سازي خودداري مي شود.دبير 
ستاد ساماندهي سواحل گيالن در ادامه با بيان اينكه 
بر اساس جلسات برگزار شده اين ستاد ساماندهي 
 س��واحل وظيفه دس��تگاه هاي عض��و كميته هاي
9 گانه مشخص شده است، گفت: در اين ستاد عوامل 
امنيتي، امداد و نجات، هالل احمر و اورژانس و ساير 
دس��تگاه هاي متولي، خدماتي رفاهي، بهداشتي و 
گردشگري به مسافران ورود به طرح هاي سالم سازي 

مشخص شده است.

 آغاز اجراي طرح سالم سازي
در سواحل گيالن

اهواز|سرپرست فرمانداري اهواز گفت: زمان براي 
ترميم سيل بندها به سرعت در حال گذشتن است.

جمال عالمي نيسي در جلسه قرارگاه بازسازي مناطق 
سيل زده خوزستان با اشاره به اختالف وزارت نيرو و 
وزارت كشور درباره سيل بندها، اظهار كرد: اختالفي 
كه بين وزارت نيرو و وزارت كشور درباره سيل بندها 
وجود دارد به ق��وت خود باقي اس��ت و كاري هم به 
اينكه حق با كدام وزارت خانه است نداريم.وي بيان 
 كرد: زمان به س��رعت در حال س��پري شدن است و 
سيل بندها بايد تعمير و مرمت شوند زمان به سرعت در 
حال گذشتن است و دوباره فصل باران فرا خواهد رسيد 
و اين مش��كالت را مجدد خواهيم داشت.سرپرست 
فرمانداري اهواز تصريح كرد: آب شرب روستاهاي اهواز 
و ايستگاه هاي پمپاژ آسيب ديده و روند بازسازي آنها 

شروع شده اما مشكالت اعتباري دارند.

 زمان ترميم سيل بندها
در حال از دست رفتن است

گرگان|بر اس��اس اعالم مس��ووالن گلستان، 
س��ودجوياني كه از رودخانه خرمارود آزادشهر 
غيرمجاز شن و ماس��ه برداشت كرده اند منتظر 
برخورد قضايي باش��ند. ريي��س اداره منابع آب 
آزادش��هر و راميان خبر داد: مس��تنداتي در اين 
ب��اره تهيه و براي دس��تگاه قضايي شهرس��تان 
ارسال كرده ايم و به زودي با اين متجاوزان حريم 
طبيعيت برخورد مي شود. جواد تيموري افزود: 
برداشت غيرمجاز شن و ماسه از بستر اين رودخانه 
عالوه بر ايجاد مشكالت زيست محيطي سبب 

آسيب به ساختمان رودخانه شده است.

برخورد قضايي با برداشت كنندگان 
غيرمجاز شن و ماسه

مشهد|۶0سكه قديمي هنگام شخم زدن زمين 
كش��اورزي در فريمان كشف شد.فرمانده انتظامي 
شهرستان فريمان گفت: در پي تماس تلفني يكي از 
شهروندان كشف۶0 سكه قديمي در فريمانفريماني 
مبني بر پيدا شدن يك شيء قديمي حين شخم زدن 
زمين، پيگيري موضوع در دستور كار ماموران پليس 
امنيت عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان فريمان 
قرار گرفت.سرهنگ جواد خرس��ند افزود: ماموران 
با حضور در محل و پس از بررسي هاي به عمل آمده 
يك عدد ديگ مسي قديمي به شكل صندوقچه به 
همراه ۶0عدد سكه قديمي را كشف كردند.وي قدمت 
اشياي تاريخي كشف شده را طبق ارزيابي كارشناسان 
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
خراسان رضوي مربوط به دوره قاجاريه دانست گفت: 
اشيا تاريخي پيدا ش��ده بدون هيچ گونه آسيبي به 

ميراث فرهنگي شهرستان فريمان انتقال داده شد.

كشف۶۰ سكه قديمي در فريمان

اراك| اس��تان مركزي در حوزه تعاوني هاي معدن 
در ح��ال بهره برداري رتبه س��وم كش��ور را به خود 
اختصاص داد.مدي��ركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اس��تان مركزي گفت: 5 هزار و ۳5۳ معدن فعال در 
كش��ور وجود دارد كه ۳۴۷ معدن مربوط به بخش 
تعاون است و سهم اس��تان مركزي از آن 2۳ معدن 
معادل ۶ و پنج دهم درصد تعاوني هاس��ت. آبايي، با 
بيان اينكه استان مركزي در حوزه تعاوني هاي معدني 
شاخص است، افزود: استان مركزي با فعال بودن اين 
ميزان تعاوني هاي معدن، پس از استان هاي خراسان 
رضوي و فارس اين رتبه را به دس��ت آورده است.وي 
تصريح كرد: 1۷ و ۶ دهم درصد تعاوني هاي معدن در 
زمينه استخراج نمك، 85 و سه دهم درصد تعاوني ها 
در حوزه استخراج سنگ، شن و ماسه، هشت درصد در 
زمينه استخراج زغال سنگ و چهار و چهار دهم درصد 

در استخراج سنگ آهن فعاليت مي كنند.

 رتبه سوم استان مركزي
در تعاوني هاي فعال معدن



اقتصاد اجتماعي12اخبار

وزير آموزش و پرورش به دليل شركت در انتخابات مجلس استعفا كرد

معماي استعفا
وزير آموزش و پرورش استعفا كرد. خبري كه در 24 ساعت 
گذش��ته با اما و اگرهاي بس��ياري همراه بود اما نگاهي به 
وضعيت وزارتخانه آموزش و پرورش در چند س��ال اخير، 
نش��ان مي دهد عمر حضور وزرا بر صندلي اين وزارتخانه 
چندان طوالني نبوده و اس��تعفا نقطه پايان كار آنهاست. 
ميانگين مدت زمان فعالي��ت وزراي آموزش و پرورش در 
6سال اخير به دو سال مي رسد و حاال نام محمد بطحايي هم 
به فهرست وزيران مستعفي اضافه شد، آن هم در شرايطي 
كه اواخر فروردين امسال استيضاح بطحايي، براي بار دوم در 
مجلس شوراي اسالمي كليد خورد اما با استعفاي غيرقابل 
پيش بيني او مناسبات مجلس��ي ها هم به هم ريخت تا 
جايي كه برخي از نمايندگان معتقدند سوال هاي مربوط 
به رتبه بندي معلمان با اين استعفا باز هم بي جواب باقي 
مي ماند. سوال هايي كه البته برخي آن را دليل استعفاي 
وزير مي دانند و معتقدند ناتواني در اجراي رتبه بندي و بهبود 
معيشت معلمان از عواملي است كه وزير آموزش و پرورش 
را به استعفا كشاند. به عبارت ديگر آن طور كه كارشناسان 
آموزش مي گوين��د، طرح ها و برنامه هايي كه بطحايي به 
كمك آنها از مجلس شوراي اسالمي راي اعتماد گرفت حاال 

تبديل به عاملي براي استعفاي او شدند. 

    اما و اگرهاي يك استعفا
اگرچه بطحايي در تمام مدت فعاليت خ��ود در وزارت 
آموزش و پرورش، بس��ياري از تصميماتش را از طريق 
توييتر اعالم كرد اما در ماجراي استعفاي او وضع به گونه 
ديگري بود. چند ساعت پيش از آنكه خبر استعفاي وزير 
منتشر شود، او در توئيتي خبر از مذاكره با سازمان اداري و 
استخدامي براي تعيين تكليف وضعيت سربازمعلم ها داده 
بود اما ساعتي بعد ايلنا اعالم كرد، وزير آموزش و پرورش 
به دليل حمايت نكردن دول��ت از رتبه بندي معلمان و 
پرداخت معوقات فرهنگيان استعفا داده است. استعفايي 
كه البته آن طور كه علي ربيعي، س��خنگوي دولت روز 
گذشته اعالم كرد، از روز شنبه به رييس جمهور تحويل 
داده شده بود. گمانه هاي بسياري درباره علت استعفاي 
وزير آموزش و پرورش تاكنون مطرح شده است. آن طور 
كه جبار كوچكي نژاد عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شوراي اسالمي بيان كرد، دليل اصلي اين استعفا 
همكاري نكردن دولت با اين وزارتخانه است. او درباره اين 
موضوع بيان كرد: دليل اصلي اين استعفا، مشكالتي بود 
كه در مسير آموزش و پرورش وجود داشته از جمله طرح 
رتبه بندي فرهنگيان كه بايد طبق قانون اجرا مي شد و 
وزير هرچه تالش كرد موفق نشد مصوبه براي انجام آن 

از دولت بگيرد.
كوچكي نژاد افزود: مطالبات فرهنگيان و بازنشستگان از 
جمله موارد ديگري اس��ت كه آموزش و پرورش را دچار 
چالش كرده است. همچنين به خاطر مسائل و حواشي 
كه اخيرا در مدارش پيش  آمد نياز بود تا معلمان پرورشي 
جذب كند كه مجوز اين كار را به وزير ندادند. دولت بايد 

1600 ميليارد به آموزش و پرورش مي   داد تا مطالبات 
فرهنگي��ان را پرداخت كند و اين كار هم انجام نش��د و 
همكاري دولت با بطحايي در ش��ب عيد هم همكاري 

خوبي نبود.
اظهارات كوچكي نژاد درحالي است كه دفتر سخنگوي 
دولت اعالم كرد، س��يدمحمد بطحايي، وزير آموزش و 
پرورش به دليل ش��ركت در انتخابات مجلس از سمت 
خود استعفا داده است. به دنبال اين موضوع محمد مهدي 
زاهدي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم 
در توييتي در واكنش به استعفاي سيد محمد بطحايي 
نوشت: » فارغ از داليل استعفاي وزير محترم، بايد گفت 
كه متأسفانه دولت كمترين توجه را به فرهنگيان داشته 
است، از عدم اجراي كامل طرح رتبه بندي گرفته تا عدم 
افزايش حقوق دانشجو معلمان و عدم پرداخت مطالبات 
معلمين اعزامي به مدارس خارج از كشور و غيره رويكرد 

دولت به نظام آموزش و پرورش بايد تغيير كند.«
اين ميان مجتبي ذوالنور، نماينده مردم قم در مجلس 
ش��وراي اسالمي علت اصلي اس��تعفاي وزير آموزش و 
پرورش را عدم تحقق وعده هاي دولت در حل مشكالت 
معيش��تي فرهنگيان دانس��ت و بهانه كانديداتوري در 
انتخابات را پوشش��ي براي اين امر عنوان كرد. او درباره 
اين موضوع بيان كرد: مي توان گفت علت اصلي استعفاي 
وزي��ر آموزش پرورش عدم تحق��ق وعده هاي دولت در 

پرداخت معوقات، افزايش حقوق و حل مشكالت معيشتي 
فرهنگيان و همچنين عدم همكاري و مساعدت دولت در 
اين خصوص بوده است. با توجه به شرايط و مشكالت پيش 
آمده اگر انتخابات هم نبود آقاي بطحايي استعفا مي كرد.

    برنامه هايي كه به استعفا كشيد
محمدبطحايي مرداد سال 1396، در جلسه راي اعتماد، 
ارتقاي وضعيت معيشتي معلمان را از برنامه هاي خود 
اعالم كرده بود. او همچنين از طراحي برنامه حمايتي براي 
توانمندسازي معلمان مناطق محروم، مرزي و عشايري 
صحبت ك��رده و اجراي طرح رتبه بندي معلم��ان را از 
برنامه هاي اساسي خود در اين وزارتخانه دانست. بطحايي 
در نخس��تين روز كاري خود هم اعالم كرد: »به عنوان 
نماينده يك ميليون و 700 هزار معلم شاغل و بازنشسته 
فرهيخته در هيات دولت، همه همت و تالش خود را براي 
ارتقاي معيشت و منزلت آنها به كار مي گيرم.« با اين وجود 
يك س��ال بعد به دليل 16 مورد انتقادي كه نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، به عملكرد يكساله او داشتند، 
طرح اس��تيضاح وزير كليد خورد. در ميان اين 16بند، 
اجرايي نشدن س��ند تحول بنيادين آموزش و پرورش، 
بي توجهي اجراي نظام رتبه بندي معلمان، پرداخت نشدن 
مطالبات فرهنگيان و بي توجهي به مشكالت رفاهي آنان و 
توجه به معلمين حق التدريس و كارشكني در مسير قانوني 

كردن به كارگيري آنها به چشم مي خورد كه البته بطحايي 
آن زمان توانست نمايندگان مجلس را قانع كند اما از آن 
زمان تاكنون همچنان بحث رتبه بندي معلمان و وضعيت 
معلم هاي حق التدريس بدون نتيج��ه باقي مانده بود، 
آخرين اظهارنظر بطحايي درباره طرح رتبه بندي معلمان 
حكايت از ابراز اميدواري او به اجراي طرح از سال 1398، 
داشت. از طرف ديگر محمدرضا عارف رييس كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس ش��وراي اسالمي، از تعيين 
اعتبارات الزم براي اجراي نظام رتبه بندي معلمان در 6 
ماهه اول سال 98 خبر داده بود اما در نهايت بطحايي به 
دليل آنچه همكاري نكردن دولت با اجراي اين طرح و ساير 
برنامه ها براي ارتقاي معيشت فرهنگيان، بود، استعفا داد. 
اين در حالي است كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
فروردين امسال طرح استيضاح مجدد وزير را كليد زده 
بودند و آن طور كه اعالم شده بود رسيدگي به وضعيت 
معلمان حق التدريسي و خريد خدمت از محورهاي طرح 

استيضاح بود.

    فرار از  مسووليت
اگرچه پررنگ ترين گزينه ميان ابهامات استعفاي وزير 
آموزش و پرورش، استعفا به دليل حمايت نكردن دولت 
از طرح رتبه بندي معلمان و بي توجهي به ارتقاي معيشت 
آنها بود اما كارشناسان آموزش معتقدند، اين ادعا درست 

نيست و استعفاي وزير را مي توان نوعي فرار از مسووليت 
تحليل نكرد. محمدرضا نيك نژاد، كارش��ناس آموزش 
درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: علت  هاي مختلفي از 
اولين لحظه هاي استعفا مطرح شد اما نبايد عملكرد افراد 
را ناديده گرفت. اگر عملكرد 6ساله آقاي بطحايي در جايگاه 
معاون پشتيباني دو دوران وزارت آقاي فاني را بررسي كنيم 
و بعد از آن دوره دوساله وزارت خودشان را متوجه مي شويم 
آقاي بطحايي از مدل افرادي نيس��تند كه به دليل وضع 
معلمان هزينه دهند. در جريان اعتراض هاي معلمان در 
سال گذشته شاهد بوديم كه او در جايگاه وزير هيچ موضع 
حمايتي مشخصي از معلمان نداشت. بنابراين با وجود 
اينكه در جلسه راي اعتماد و بعد از آن هم صحبت هاي 
كردند كه باعث قانع شدن افراد شد اما در عمل شاهد آن 
هستيم كه هيچ كدام از آن وعده ها عملياتي نشد.  او افزود: 
اگر بخواهيم از كارنامه دو س��اله وزارت او صحبت كنيم 
نبايد از زماني كه او معاون پشتيباني بود بگذريم. آموزش 
و پرورش همواره مشكالت مالي و بودجه اي داشته و اين 
موضوع از وظايف مستقيم معاون پشتيباني است اما آقاي 
بطحايي زماني كه معاون بود چه اقدام خاصي براي افزايش 
اعتبار انجام داد؟  دوران وزارت هم وضع به همان ترتيب بود. 
اتفاق بدي كه در دوره دو ساله وزارت او شدت گرفت، رونق 
خصوصي سازي پنهان مدارس است كه آقاي بطحايي 

به شدت آن افزود. 
نيك نژاد بي��ان كرد: كنار گذاش��تن مافي��اي كنكور، 
حذف آزمون س��مپاد و تغيير در كتب درسي و تكاليف 
دانش آموزان هم اگرچه اقدامات مثبتي بود اما در مقابل 
مشكالت كالن و زيربنايي كه اين وزارتخانه دارد، اندك 
اس��ت. ضمن اينكه در اين حوزه ها هم باز شكل داستان 
تغيير كرد و اتف��اق زيربنايي رخ نداد كمااينكه هنوز هم 
آزمون ها برگزار مي شود اما با يك شكل تازه. در واقع آقاي 
بطحايي در اين زمينه هم به جاي آنكه عميق تر اقدام كند، 
تنها با دست گذاشتن روي اين مسائل باعث شد فشارها بر 

آموزش و پرورش بيشتر شود. 
اين كارشناس آموزش و پرورش درباره وعده هاي بطحايي 
درباره طرح رتبه بن��دي معلمان گفت: در زمينه ارتقاي 
معيشت معلمان يك بخشي از آن بدشانسي آقاي  بطحايي 
بود كه دوران وزارتش همزمان بود با مش��كالت شديد 
اقتصادي كه باعث شد معلمان از نظر اقتصادي ضعيف تر 
از قبل شوند اما بايد توجه كنيم نظام رتبه بندي يك برنامه 
همه جانبه بود كه بخش كوچك��ي از آن به ارتقاي مالي 
معلمان مي انجاميد اينكه آقاي بطحايي مدعي بودند از 
مهر 98 اين طرح اجرا مي شود يك وعده بدون پشتوانه 
است مگر اينكه مدنظر او تنها بخش مالي طرح باشد كه 
با 2 هزار ميليارد بودجه اختصاصي امكان اينكه اندكي به 
حقوق معلمان افزوده شود، وجود داشت اما در ساير ابعاد 
اين طرح هنوز هيچ نشانه اي از اجرا ديده نمي شود.ضمن 
اينكه ما هيچ زماني شاهد آن نبوديم كه آقاي بطحايي به 
عنوان وزير بر سر مسائل مالي اين وزارتخانه چانه زني كند. 

منشأ دود اهواز كجاست؟
مديركل حفاظت محيط زيست استان خوزستان محل دفن 
زباله سفيره در جاده ماهشهر را منشأ دود منتشر شده در شهر 
اهواز اعالم و از عملكرد ش��هرداري اهواز در حوزه مديريت 
پس��ماند انتقاد كرد. احمدرضا الهيجان زاده با بيان اينكه 
احتراق ناقص در محل دفن پسماند اهواز در جاده ماهشهر 
منشأ دود منتشر شده در اين شهر است، تصريح كرد: زماني 
كه زباله ها تلنبار مي شود، گازهاي شيميايي توليد مي كند و 
با گرم شدن هوا دچار خودسوزي مي شود. اين خودسوزي 
توأم با دود بسيار زياد اس��ت كه با وزش باد به سمت اهواز 
حركت كرده است. مديركل حفاظت محيط زيست استان 
خوزستان با بيان اينكه نحوه مديريت پسماند منجر به بروز 
دود در اهواز و مشكالت زيست محيطي و بهداشتي شده 
است، گفت: ديشب هم اين مشكل وجود داشت و من ساعت 
يك و نيم بامداد به معاون شهردار اهواز زنگ زدم و مفصل در 
اين باره صحبت كرديم. تمامي نيروهاي شهرداري اهواز و 

حتي در صورت نياز نيروهاي مناطق اطراف بايد بسيج شوند 
و به سرعت دود را كنترل كنند. او ادامه داد: مساله اصلي ما 
مديريت غيراصولي پسماند در محل است و به همين علت 
نحوه دفن پسماند در عرصه 120 هكتاري سفيره به يك 
مشكل عمده تبديل شده است. متاسانه مديريت پسماند 
در اهواز ضعيف است. اگر شاخص مديريت پسماند را محل 
دفن زباله در نظر بگيريم، متوجه مي شويم بدترين مكان 
دفن زباله در بين كل كالن شهرهاي كشور متعلق به اهواز 
است. الهيجان زاده با تاكيد بر اينكه محل دفن زباله سفيره 
چند س��الي است كه دچار مشكل ش��ده است و طي پنج 
سال گذشته، اين چندمين بار است چنين اتفاقي مي افتد، 
به ايس��نا گفت: براي ساماندهي محل دفن زباله سفيره از 
مدت ها قبل سعي كرديم از طريق جلسات كارشناسي در 
استانداري موضوع را با شهرداري پيش ببريم اما به نتيجه 
نرسيديم تا اينكه عليه شهرداري اهواز اعالم جرم و شكايت 

قضايي كرديم و حدود سه جلسه با حضور مستقيم دادستان 
اهواز و شهردار اهواز برگزار شد. در اين جلسات شهرداري 
اهواز تعهدات بسياري براي ساماندهي محل دفن پسماند 
اين شهر داد اما بازديدهاي بعدي ما نشان داد اقدام خاصي 
صورت نگرفته اس��ت و مجدداً موضوع را به اس��تانداري 
خوزستان اعالم كرديم. مديركل حفاظت محيط زيست 
استان خوزستان با اشاره به اينكه سوء مديريت پسماند در 
اهواز باعث مي شود كه چنين مشكالتي براي مردم اين شهر 
به وجود بيايد، اظهاركرد: شهرداري اهواز بايد پاسخگوي 
مشكل زيست محيطي و بهداشتي ناشي از انتشار دود در 
شهر باش��د و در حال حاضر بايد همه نيروهاي شهرداري 
بسيج و به محل اعزام شوند. آنان مي توانند با ريختن خاك 
دود را كنترل كنند. او توصيه كرد كه شهروندان اهواز به ويژه 
كودكان و كساني كه مشكالت تنفسي دارند در صورت امكان 
امروز از خانه خارج نشوند تا مشكل دود اهواز بر طرف شود. 
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 حريق خاييز و تنگ تكاب
اطفا شد

مانور اطفاي حريق در منطقه س��رابيز شهرس��تان 
بويراحمد با حضور 16 دس��تگاه اجرايي خدماتي و 
امدادي استان كهگيلويه و بوير احمد انجام شد.  معاون 
محيط زيست طبيعي استان كهگيلويه و بويراحمد از 
اطفاي آتش سوزي خاييز و تنگ تكاب خبر داد و گفت: 
براساس گزارش هاي جديد حريق در شهرستان باشت 
شروع شده است. جمشيد عبدي پور در گفت وگو با 
ايس��نا، اظهاركرد: از شب شانزدهم  خرداد كه آتش 
شروع ش��د تا ظهر ديروز هفدهم خرداد در منطقه 
بودي��م و در حال حاضر حري��ق رخ داده در منطقه 
حفاظت شده خاييز اطفا شده است. وي با اين توضيح 
كه ديروز بر اثر صاعقه منطقه خاييز دچار آتش سوزي 
شد، گفت: حدود ساعت 4 صبح ديروز حريق خاييز كه 
بيشتر در ضلع جنوبي آن بود، اطفا شد. براي خاموش 
كردن آتش خاييز نيروهاي مردمي، محيط زيست 
و منابع طبيعي همكاري كردند. عبدي پور در پاسخ 
به پرسش��ي در مورد وضعيت منطقه حفاظت شده 
خاييز با تاكيد بر اينكه آتش س��وزي تنگ تكاب در 
منطقه حفاظت ش��ده نبوده اس��ت، گفت: در تنگ 
تكاب يك باغ زراعي كه شامل مسثنيات مي شد، دچار 
حريق شد كه آتش با كمك مردم محلي و نيروهاي 
محيط باني و منابع طبيعي خاموش شد. او ادامه داد: 
در حوزه »باشت« در منطقه حفاظت شده »خامين« 
آتش سوزي شروع شده است. علت آن مشخص نيست 
اما ربطي به صاعقه ندارد. به احتمال قوي عامل انساني 
باعث حريق در اين منطقه شده است. عبدي پور در 
مورد حضور بالگرد در منطقه براي اطفاي حريق گفت: 
ديشب به دليل تاريكي امكان هليبورد هلي كوپتر 
وجود نداشت تا صبح هم آتش اطفا شد و بالگردي كه 
به منطقه اعزام شد براي اطفاي حريق مناطق آزاد در 

شهرستان بهمئي مورد استفاده قرار گرفت. 

انتقاد سازمان جنگل ها از ساخت 
۷ سد الستيكي در هيركاني

يك عضو شوراي عالي جنگل ضمن اشاره به ساخت 
7 سد الستيكي در جنگل هاي شمال بدون هماهنگي 
با سازمان جنگل ها گفت: دستگاه هاي ذي ربط تنها 
زماني سراغ اين سازمان مي آيند كه مجوز قطع درخت 
بخواهند. منصور س��مايي اظهار كرد: در حال حاضر 
سازمان مديريت و برنامه ريزي براي ساخت هفت سد 
الستيكي در استان گيالن تأمين اعتبار كرده كه به 
تدريج در حال ساخت است. وي با اشاره به اينكه يكي 
از آنها در شهرستان آستارا ساخته شده است، به ايسنا 
گفت: معمواًل پس از ش��روع عمليات اجرايي و حتي 
ساخت بدنه سد، براي اخذ مجوز قطع درخت به منابع 
طبيعي مراجعه مي كنند. اين عضو شوراي عالي جنگل 
ادامه داد: پيش از اين ش��ركت آب منطقه اي گيالن 
به اداره كل محيط زيس��ت استان اعالم كرده بود كه 
ارتفاع سد آستارا هشت متر است و اداره محيط زيست 
مجوزها را بر اين اساس با رعايت شروطي صادر كرد 
اما بر اساس بازديد نمايندگان سازمان جنگل ها از اين 
سد مشخص شد كه ارتفاع آن دو متر بيشتر از مقداري 
است كه قباًل اعالم شده است بنابراين منابع طبيعي 
مجدد از محيط زيست گيالن استعالم كرد و اداره كل 
حفاظت محيط زيست ساخت سد آستارا را با ارتفاع 10 
متر و با شرايط سابق بال مانع اعالم كرد. سمايي با بيان 
اينكه در حال حاضر يك سد الستيكي ديگر در ماسال 
در حال ساخت است، گفت: وزارت نيرو براي ساخت 
هيچ يك از اين سدها از ابتدا با سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور هماهنگ نكرد. او با بيان اينكه تنها 
زماني سراغ سازمان جنگل ها مي آيند كه مجوز قطع 
درخت بخواهند، گفت: ساخت اين سدها مشكالتي 
را براي سازمان جنگل ها و واحدهاي زيرمجموعه در 
استان ايجاد كرده است. سازمان جنگل ها قطعا مانع 
پروژه هاي ملي نمي شود اما هماهنگي با اين دستگاه 
مي تواند حداقل خسارت به منابع طبيعي را به همراه 
داشته باشد. كامران پور مقدم - رييس شوراي عالي 
جنگل - چندي پيش اظهار كرده بود كه چند س��د 
كوچك در منطقه هيركاني در حال ساخت است كه 
سازمان حفاظت محيط زيست به دليل ابعاد كوچك 
اين سدها اعالم كرده است كه نياز به ارزيابي  زيست 
محيطي ندارند و اين وضعيت براي ما دردس��ر ايجاد 

كرده است.

ناظران با متصرفان  رودخانه ها 
برخورد  قاطع  نمي كنند 

نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه سيستم هاي 
نظارتي برخورد قاطع با متصرفان رودخانه ها ندارند، 
گفت: نبايد در اجراي قانون جلوگيري از تغييركاربري 
در اراضي كشاورزي ميان افراد تبعيض قائل شد. علي 
ابراهيمي درباره وضعيت تغيير كاربري هاي غيرمجاز 
در س��واحل و اراضي كش��اورزي، گفت: برخي افراد 
با نفوذ، مس��يرهاي منتهي به رودخانه ها را تصرف 
مي كنن��د كه اين امر نش��ان از عدم نظ��ارت جامع، 
دس��تگاه هاي نظارتي دارد.  ابراهيمي با بيان اينكه 
تصرف مسير هاي منتهي به رودخانه ها توسط برخي 
افراد اقدامي غيرقانوني و برخالف مس��ائل اساسي 
محيط زيست است تصريح كرد: نبايد اجازه داد برخي 
از افراد با سوءاستفاده تغيير كاربري به ويژه در كنارهاي 
س��واحل را رقم بزنند. او ادام��ه داد: فرصت دادن به 
يكسري افراد پر نفوذ براي تصرف مسيرهاي رودخانه ها 
و سواحل موجب مي شود كه افراد ديگر نيز همسو با 
رفتار پرنفوذ ها اقدام به تصرف مسير رودخانه ها بكنند. 
نماينده مردم ش��ازند در مجلس اظه��ار كرد: نبايد 
اج��ازه داد با ورود افراد پرنفوذ، تغيير كاربري در كنار 
رودخانه  ها و سواحل ش��كل بگيرد تا در روز روشن، 
آشكارا شاهد تبعيض ميان افراد مختلف در جامعه 
باش��يم. وي ادامه داد: براي جمع شدن بساط تغيير 
كاربري الزامي است كه بصورت رسمي، با افرادي كه با 
سوءاستفاده دست به تغيير كاربري مي زنند، برخورد 
شود. او با بيان اينكه سيستم هاي نظارتي برخورد قاطع 
با متصرفان رودخانه ها ندارند به خانه ملت گفت: نبايد 
در اجرايي قانون جلوگيري از تغييركاربري در اراضي 

كشاورزي ميان افراد تبعيض قائل شد.

فصل آتش سوزي در باغستان قزوين آغاز شد 
عكس ها و فيلم هاي منتشر شده مي گويند باغستان سنتي 
قزوين به عنوان يك محوطه تاريخي وطبيعي در ورودي اين 
شهر، آسيب هايي را به درخت ها و كالبد اصلي باغستان وارد 
كرده، اما مديركل ميراث فرهنگي قزوين معتقد است كه اين 
آتش سوزي ها به هويِت اين بخِش تاريخي و طبيعي آن طور 
آسيبي هم وارد نكرده است. يك بار با طرح ها و ايده هايي 
نوار سبز باغس��تان س��نتي دور تا دور قزوين را كم رنگ 
مي كنند و بار ديگر بلوارهاي عريض و كمربندي هايي را 
پايه ريزي مي كنند كه اين نوار سبز كوچك تر شود و حاال 
وقت تابستان است و نوبتي هم كه باشد، زماِن بي توجهي 
به علف هاي هرزي است كه حاال بزرگ شده اند و با گرماي 
هوا، همه چيز را به آتش مي كش��ند تا حتي باغس��تان به 
مرور از دل اين شهر حذف ش��ود. در طول هفته گذشته 
تصوير و خبرهايي از آتش سوزي باغستان قزوين به نقل از 
دوستداران ميراث فرهنگي در صفحه هاي مجازي منتشر 
ش��د، خبرهايي كه هر روز نه تكرار بلكه اعالم مي كرد كه 
بخش زيادتري از اين محوطه تاريخي و طبيعي قزوين در 
آتش مي سوزد. عليرضا خمسه، فعال حوزه ميراث فرهنگي 
و گردشگري قزوين به ايسنا مي گويد: از چند ماه گذشته 
تا امروز نسبت به بزرگ شدن علف هاي باغستان و احتمال 
وقوع آتش س��وزي در اين محوطه هشدارهاي مختلفي 
داده بوديم، حتي اعضاي شوراي شهر نيز بطور مداوم در 
جريان اين اتفاقات و هشدارها قرار گرفتند و از سوي ديگر 
آتش نشاني شهر قزوين نيز از حدود دو ماه گذشته در نامه اي 
به مديريت شهري از احتمال وقوع آتش سوزي ها در اين 
محوطه خبر داده بود. او با اش��اره به نامه نگاري مسووالن 
آتش نشاني شهر با مديريت بحران قزوين و اعالم موقعيت 
خطر نس��بت به وضعيت منطقه ادامه مي دهد: تقريبًا در 

مدت زمان بيش از يك هفته گذشته، هر روز اين منطقه 
يك بار آتش گرفته است، از زماني كه كه علف ها شروع به 
خشك شدن مي كنند، ش��دت آتش سوزي ها گستزش 
پيدا مي كند، اما آتش سوزي هايي كه اكنون رخ مي دهد 
در شرايطي است كه هنوز علف ها خيس اند، با اين وجود 
در طول روزهاي گذشته حدود 20 درخت آسيب زيادي 
ديده اند. هرچند ابتدا نهال هاي كوچك مي سوزند و به مرور 
درخت هاي بزرگ تر درگير مي شوند. عليرضا خزاييلي، 
مدير اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان قزوين نيز مي گويد: با مصوبه وزارت كشور، سازمان 
باغستان ها در ش��هر قزوين ايجاد شده تا خدمات الزم در 
رابطه با حوزه باغستان سنتي را انجام دهند، بنابراين يكي 
از مواردي كه براي اين بحث ها پيش بيني شده، علف زني 
باغستان است. او با بيان اينكه اداره كل ميراث فرهنگي استان 
قزوين، به عنوان دستگاهي كه عرصه باغستان را به عنوان 
بخشي از هويت تاريخي فرهنگي اين شهر به ثبت رسانديم، 
درخواست خود را براي مديريت شهري و جهاد كشاورزي 
استان فرس��تاديم تا در اين زمينه اين كار را انجام دهند، 
مي افزايد: سازمان باغستان قطعًا توانايي انجام اين كار را 
دارد. وي با بيان اينكه رويش علف ها و در ادامه خشك شدن و 
آتش سوزي علف ها براي نخستين بار نيست كه رخ مي دهد، 
ادامه مي دهد: اين سازمان به صورت دايمي به اين وضعيت 
رسيدگي مي كند، ما اميدواريم اين سازمان با كادري كه 
در اختيار دارد، به نحو مطلوب وظيفه خود را در اين زمينه 
انجام دهد. او اداره كل ميراث فرهنگي استان قزوين را يك 
عضو شوراي سازمان مي داند و ادامه مي دهد: در ُبعد نظارت 
مكاتبات و پيگيري هايي با جهاد كشاورزي انجام مي دهيم 
و صحبت هايي نيز مي شود، يا از س��وي ديگر يا سازمان 

باغستان يا جهاد كشاورزي به عنوان سازماني كه تجهيز و 
تشكيالت و سازماندهي شده را در دستور كار دارد، ورود كند 
تا قبل از آتش سوزي ها اين موضوع را مديريت كند. خزاييلي 
تاكيد مي كند: ما در حال پيگيري و مكاتبات در اين زمينه 
هستيم، اما باز هم به صورت جدي تر پيگيري مي كنيم. او 
اما درباره ايجاد »رينگ« در باغستان نيز توضيح مي دهد: 
در جريان اين جلسه نيس��تم درباره رينگ در باغستان و 
عرصه ثبت شده آن اطالعاتي نداريم، اما موضوعي نيست 
كه بخواهد در يك جلسه بسته تصميم گيري شود، نياز به 

گذراندن كميته ها و كميسيون هاي متعددي دارد.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه بزرگراه ام��ام رضا )ع(، در 
محدوده باغستان انجام شده اما تا قبل از رسيدن به عرصه 
باغستان طرح نيمه كاره متوقف شد، ادامه مي دهد: آن بخش 
بدون اينكه به عرصه باغستان برسد، به صورت نيمه كاره رها 
شد، با شهردار و رييس شوراي شهر ساعت ها حرف زديم 
و جلسه داشتيم و آنها نيز مانند ميراث فرهنگي با تخريب 
باغستان موافق نيستند، حتي شوراي شهر و شهردار دستور 
بازنگري در مسير اتصال را داده است. خزاييلي همچنين 
بعد از پيگيري هايي بيشتر درباره آتش سوزي در باغستان 
از مديرعامل سازمان باغستان ، به ايسنا توضيح مي دهد: در 
تماس با رحماني - مديرعامل سازمان باغستان -، به واسطه 
احاطه كامل او درباره آتش س��وزي س��ال 98 از وي جويا 
شدم، وي نيز توضيح داد كه حدود هفت – هشت اكيپ در 
حال علف زني در حاشيه باغات هستند كه چون بيشترين 
خطرها متوجه آتش سوزي است، داخل باغ ها معموالً خود 
باغداران اين كار را انجام مي دهند اما سال هايي كه محصول 
نباشد و شايد با تعلل برخي كارها انجام شوند، احتمال وقوع 

آتش سوزي هست.

مجازات هاي خشن جرم آفرين هستند
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، مي گويد: 
نبود تفكيك و طبقه بندي زندان ها بر اساس جرايم باعث 
شكس��تن قبح ارتكاب به جرم در ميان زندانيان مي شود. 
به عقيده او، مجازات هاي خشن، خود، جرم آفرين هستند. 

حس��ن نوروزي در رابطه با منابع مال��ي الزم براي اجراي 
گسترده طرح پابند الكترونيك براي زندانيان، گفت: قوه 
قضاييه از محل دادخواس��ت ها و شكواييه ها، حوزه ثبت و 
پزشك قانوني درآمد بسيار خوبي دارد و اگر تمامي درآمد ها 
در اختيار خودش قرار بگيرد، همه مشكالتش حل شده و 
ديگر نيازي به كمك دولت ندارد. او با بيان اينكه اجراي طرح 
كاداستر درآمد  زيادي را براي قوه قضاييه به همراه دارد، اظهار 
كرد: درآمد ش��وراهاي حل اختالف باالي 2 هزار ميليارد 
تومان است اما كمتر از 500 ميليارد آن در اختيار خودشان 
قرار مي گيرد. وي با اعالم اينكه اجراي مجازات هاي جايگزين 
حبس و استفاده از پابند ها و دستبند هاي الكترونيك، كاهش 
جمعيت كيفري زندان ها و صرفه جوي��ي در هزينه هاي 
دولت، افراد و خانواده هاي آنان را در پي داشته، تصريح كرد: 
مجازات هاي جايگزين حبس عالوه بر نتايج مفيد اجتماعي و 
فرهنگي، مي تواند براي جامعه و دولت ارزش افزوده اقتصادي 
نيز توليد كند. همچنين اصالح بزهكاران به عنوان يكي از 
اهداف اصلي اعمال مجازات ها، ضمن كاستن پيامدهاي 
نامطلوب زندان، محقق خواهد شد. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، با بيان اينكه نگهداري زندانيان جرايم غيرعمد 
مالي جز هزينه، هيچ نفعي براي دولت ندارد، به خانه ملت 
گفت: هزينه نگهداري 200 هزار زنداني، بسيار قابل توجه 
اس��ت، بنابراين با اجراي طرح پابند الكترونيك، برخي از 
زندانيان آزاد شده و صرفه جويي بسيار خوبي در هزينه هاي 
دولت مي شود، از طرفي با مبالغ ذخيره شده مي توان پابند 

و دستبند الكترونيك بيشتري تهيه كرد، اما شروع اين كار 
نيازمند تنخواهي است كه دولت بايد در اختيار قوه قضاييه 
قرار بدهد. اين نماينده مردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه 
مجازات هاي خشن جرم آفرين هستند، اظهار كرد: عدم 
تفكيك و طبقه بندي زندان ها بر اساس جرايم باعث مي شود 
زندانيان با سابقه كيفري متفاوت در يك دسته قرار بگيرند 
و زندانيان كهنه كار، آناني كه تازه در اين وادي افتاده اند را 
تحت تاثير قرار دهند. بي ترديد استفاده از مجازات جايگزين 
حبس براي جرايم بي خطر و بدهكاران مالي، با وجود كاهش 
جمعيت زندانيان و كاهش آسيب هاي اجتماعي به اقتصاد 
جامعه نيز كمك خواهد كرد. او با اشاره به اينكه در قوانين 
قبل از انقالب براي محكومان مالي مجازات حبس وجود 
نداشته است، ادامه داد: با روي كار آمدن قضات كيفري كار، 
انديشه اين قضات در حوزه قوانين مدني نيز تاثير داشته و 
مجازات حبس براي محكومان مالي گسترش پيدا كرده 
اس��ت. معتقدم افزايش جمعيت كيفري زندانيان و ايجاد 
هزينه براي دولت، شهامت نيست، در اين راستا كميسيون 
قضايي مجلس ش��وراي اس��المي تصميم دارد، مجازات 
محكومان مالي به ويژه بدهكاران مهريه را به قوانين قبل 

از انقالب برگرداند.
سخنگوي كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس شوراي 
اسالمي، با بيان اينكه رويكرد رييس دستگاه قضا، كاهش 
جمعيت كيفري زندانيان و استفاده از مجازات هاي جايگزين 
حبس است، افزود: رييس قوه قضاييه با فهم قانوني و علمي 
و بهره مندي از ش��بكه مشاوره اي بس��يار خوب، مي تواند 
نقطه درخشاني در حوزه قضايي ايران ايجاد كند، عملكرد 
و تحوالت قوه قضاييه پس از ورود حجت االسالم رييسي 

بسيار مثبت بوده و اميدواريم اين روند ادامه پيدا كند. 
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هشدار درباره پيامدهاي فرسودگي ناوگان شهري
گروه راه و شهرسازي|

 آلودگي هواي تهران س��ال ها اس��ت كه زندگي را براي 
شهروندان اين كالن شهر سخت كرده است.سال گذشته 
تعداد روزهاي ناسالم تهران نسبت به سال هاي پيش از آن 
كاهش داشت. اين روند در دو ماهه نخست سال جاري نيز 
تكرار شد. درحالي كه برخي دليل اين امر را به شرايط جوي 
و آب و هوايي مربوط مي دانند، اما مديران شهري معتقدند 
راهكارهاي اجرا شده از سوي آنان در كاهش تعداد روزهاي 
ناسالم نيز بي اثر نبوده اس��ت. يكي از اين راهكارها اجبار 
شهروندان به انجام معاينه فني خودرو بود كه اين موضوع 
سال گذشته به ش��كل جدي تر دنبال شد و خودروهايي 
كه معاينه فني نداشتند عالوه بر پرداخت 50 هزار تومان 

جريمه حق تردد در محدوده زوج و فرد را نيز نداشتند.
 سعيد قيصر، مديرعامل اتحاديه سازمان هاي حمل و نقل 
همگاني كشور در گفت وگويي به تشريح جزييات معاينه 
فني خ��ودرو كه يكي از زيرمجموعه هاي طرح كاهش يا 
LEZ است، پرداخت. به گفته سعيد قيصر، در حال حاضر 
50 درصد تاكسي هاي فعال در كشور فرسوده هستند و 
روزانه حدود ۱۱5 هزار خودروي فرسوده تاكسي در كشور 
تردد مي كنند كه همين موضوع معضالت و مشكالتي را 
ايجاد كرده است. اگر وزارت نفت هوشمندانه با اين موضوع 
برخورد مي كرد و مابه التفاوت سودي را دراختيار رانندگان 
مي گذاشت، قطعا مصرف بنزين در كشور با نوسازي ناوگان 

حمل و نقل عمومي كاهش پيدا مي كرد. 

    توسعه حمل و نقل عمومي به صفر رسيد
هميشه روال بر اين اساس بود كه در رديف هاي بودجه اي 
توس��ط دولت و مجلس عدد قابل توجهي را براي توسعه 
حمل و نقل عمومي مي گذاشتند، اما چند سالي است كه 
اين رديف بودجه اختصاص نمي يابد و توسعه حمل و نقل 
عمومي به صفر رسيده است. تمامي ميني بوس ها به سن 
فرسودگي رسيده اند و اين يك هشدار جدي است كه حمل 

و نقل ما را در شهرها با چالش جدي مواجه خواهد كرد. 
او درباره نوسازي ناوگان اتوبوسراني هم گفت: ما به دنبال 
بازس��ازي اتوبوس ها هس��تيم، چرا كه ديگر توان خريد 
اتوبوس وجود ندارد. اكنون ۷هزار ميني بوس در سال ۹۷ 
از چرخه حمل و نقل عمومي خارج ش��دند و ميني بوس 
جديدي اضافه نشده است. در مورد ون ها نيز بايد بگويم به 
كيفيت ون ها در زمان واردات توجه نشد و يك نگاه تجاري 
و اداري به اين مقوله صورت گرفته است، در صورتي كه بايد 
به كيفيت توجه مي شد. با همان پول مي توانستيم ون هاي 
بهتري را وارد كنيم. اميدواريم تا پايان سال ۹۸ همه ون ها 
از چرخه حمل و نقل خارج شوند، چرا كه فرسوده هستند 

و مي توانند مشكالت زيادي را ايجاد كنند.
او با اش��اره به اينكه پيكان، پرايد، نيسان و سمند در رتبه 
نخس��ت مردودي معاينه فن��ي قراردارن��د،  اضافه كرد: 
پيكان، نيسان، پرايد و سمند جزو خودروهايي هستند كه 
بيشترين مردودي را دارند و بنده يك گاليه از خودروسازان 
داخلي مي كنم، چرا كه سامانه سيمفا يك سامانه ملي است 
و تمامي عملكرد خودروها را مورد ارزيابي قرار مي دهد و 
پايش مي كند، اگر خودروسازها به دنبال برطرف كردن 
عيوب خودروها بودند، به داده هاي سامانه سيمفا مراجعه 
مي كردند ولي تاكنون هيچ خودروس��ازي براي گرفتن 
اطالعات سامانه سيمفا به ما مراجعه نكرده است. عالوه 
براين بيش��ترين نقص در آلودگي هوا است كه دولت در 
راستاي كاهش آلودگي هوا اقدامات زيادي انجام داده ، ولي 
۲۸ درصد خودروها در حوزه آاليندگي هوا مردود مي شوند 
و ميزان مردودي خودروها به دليل آاليندگي بيشتر از 50 
درصد مربوط به سوخت و كاركرد فني معيوب خودروها 
برمي گردد كه خودروسازان مي توانند اين مشكل را حل 
كند. او درباره معاينه فني خودروهاي گازسوز نيز توضيح 
داد: در اين خصوص تعداد مراكزي كه بايد مخازن را تست 
كنند، چندين برابر شده است. در ابتدا تنها دو مركز داشتيم 
و از آنجا كه ناگزي��ر از انجام مصوبه دولت بوديم بنابراين 
طرحي را اجرايي كرديم، هر چند فشار به مردم آمد و سه 
ماه مخزن گاز آنها در آزمايشگاه براي تست قرار  گرفت، ولي 
آن را اجراي��ي كرديم . در حال حاضر ۴۲0 مركز فعال در 
كشور داريم كه بالفاصله تست مخازن خودروهاي گازسوز 
را انجام مي دهند و ديگر مردم معطل نمي شوند و اميدواريم 
در اين فرايند و چرخه معاينه فني نيز ساماندهي صورت 

بگيرد كه مردم كمتر سرگردان شوند. 

قيصر درباره قيمت معاينه فني براي خودروهاي گازسوز 
و تك سوز گفت: قيمت تست مخزن خودروهاي گازسوز 
6۲ هزار و 500 تومان بدون ارزش افزوده است، ۲۸ هزار 
تومان براي باز و بس��ته كردن مخزن مي گيرند و اگر دو 
مخزن باز و بسته شود، اين مبلغ ۳۴ هزار تومان مي شود. 
معاينه فني خودروها نيز ۲۲ هزار تومان است كه براساس 
قانون بايد هزينه معاينه فني افزايش يابد و به زودي اين 

اقدام انجام مي شود. 

    معاينه فني برتر؛ يك اصطالح غلط
هر چند طي اين س��ال ها مسووالن تس��هيالتي را براي 
دارندگان معاينه فني برت��ر در نظر گرفته اند و هزينه آن 
نيز باالتر بود اما اكنون مديرعامل اتحاديه س��ازمان هاي 
حمل و نقل همگاني كشور مي گويد كه معاينه فني برتر 
يك اصطالح غلط است و هيچ فرقي بين معاينه فني برتر 
و عادي وج��ود ندارد. او در اين باره بيش��تر توضيح داد و 
گفت: معاينه فني برتر اصطالح غلطي است كه در كشور 
رواج پيدا كرده است، ما يك حدود مجاز سطح آاليندگي 
داريم. سازمان حفاظت از محيط زيست اين حدود مجاز 
جديد را ابالغ كرد تا اجرايي شود و تهران توانست سريعًا 
دستگاه هاي موردنياز را خريداري كند و اين حدود مجاز 
را اجرايي كند كه اسم آن را گذاشته اند معاينه فني برتر. در 
حال حاضر تمامي مراكز معاينه فني كشور آمادگي دارند 
كه حدود مجاز جديد را اجرايي كنند و چيزي به عنوان 
معاينه فني برتر وجود ندارد .تمامي مراكز معاينه فني براي 
اجراي حدود مجاز جديد ۲0 تا 50 ميليون تومان هزينه 
كردند تا خود را به روز كنند، در گذشته اين هزينه را تهران 

زودتر انجام داده بود. 

    احتمال افزايش غلظت آالينده ها درتهران 
با وجود تدابيري كه مسووالن شهري براي كاهش آلودگي 
هوا در نظر گرفته اند و با وجود تعطيالت هفته گذشته كه 
بسياري از تهراني ها به مسافرت رفته بودند اما روز گذشته 
حسين ش��هبازي مدير واحد مدل س��ازي و پيش بيني 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران از احتمال افزايش 
آالينده ها در تهران خبر داد و گفت: تا صبحگاه روز شنبه 
)۱۸ خرداد( و همراه با ازدياد تردد خودروها در اولين روز 
كاري هفته، احتمال مي رود طي برخي ساعات صبحگاه 

افزايش نسبي در غلظت آالينده ها مشاهده شود.

    اثر »سواري ديزلي« بر هواي پاك 
در حالي كه كارشناسان و مديران شهري به دنبال ترويج 
خودروهاي گاز سوز، موتورهاي برقي و دوچرخه سواري 
به منظور كاهش آلودگي هوا هستند اما روز گذشته نواب 
حسيني منش مديرعامل س��تاد معاينه فني شهرداري 
تهران از احتمال ورود خودروهاي سواري ديزلي به شهر 
خبر داد و گفت: مركز تحقيقات موت��ور ايران خودرو در 
راس��تاي انجام مطالعاتي روي موتور س��واري ديزلي در 
تالش براي توليد و توسعه سواري هاي ديزلي است. او با 
انتقاد از اين تصميم گفت: ۱5سال است كه ساير كشورها 
نسخه استفاده از خودروي ديزلي را پيچيده اند و نمي دانم 
چه اصراري وجود دارد كه تجربه ناموفق ساير كشورها را 

مجددا در كشورمان آزمون و خطا كنيم.
او در اين باره گف��ت: روزانه در ته��ران ۱00تا ۱50هزار 
خودروي سنگين ديزلي تردد مي كنند كه بعضا از ساير 
اس��تان ها وارد تهران مي ش��وند، براس��اس حدود مجاز 
آاليندگي خودروها، بايد درص��د حجمي دود خروجي 

از اگزوز خودروي ديزلي، ۲.۸ پي پ��ي ام )تعداد ذرات در 
ميليون( باش��د كه اگر قطر هر اگزوز را ده سانت در نظر 
گرفته و در ۱00هزار خودروي  ديزلي ضرب كنيم مي بينيم 
كه روزانه به مساحت ۷۸ كيلومتر مربع در تهران دود توليد 
مي شود. يعني به تعبير ديگر اگزوزي به قطر ۱0 كيلومتر 
داريم كه مدام در تهران دود توليد مي كند و دقت داشته 
باشيد كه اين عدد، حدود مجازي است كه سازمان محيط 
زيست و س��ازمان اس��تاندارد آن را تاييد كرده اند و اين 
درحالي است كه در واقعيت به دليل مشكالت خودروهاي 

ديزلي، بيش از اين ميزان دود در تهران توليد مي شود.
مديرعامل س��تاد معاينه فني ش��هرداري تهران با بيان 
اينكه همي��ن حاال هم ما نگ��ران آاليندگي خودروهاي 
تولي��دي از كارخانه هس��تيم، گفت: روي كاتاليس��ت 
خودرويي كه از كارخانه بيرون مي آيد نوش��ته شد»فاقد 
الزام آاليندگي«! مسووالن امر عنوان كردند كه اقداماتي 
در راس��تاي بهبود كاركرد موتور و قطعات براي كاهش 
آاليندگي خودروهاي سواري ديزلي اعمال مي كنند، اما 
خنده دار است چراكه خودرويي كه االن از كارخانه بيرون 
مي آيد، نمي تواند استاندارد يورو ۲ را پاس كند و چگونه 
مي خواهند استانداردهاي يورو 6 مدنظرشان را روي اين 

خودرو پياد كنند.
او ادامه داد: گفته ش��ده كه اين خودروه��ا براي تردد در 
برون شهر درنظرگرفته شده اما جاي سوال است كه مگر 
ما مي توانيم تفاوتي بين خودروهاي سواري درون و برون 
شهري قائل شويم؟ مگر مي توانيم به خودروي ديزلي كه 
از شيراز يا مشهد و ... آمده بگويم به تهران وارد نشويد؟ و 
مطمئن باشيد اگر خودروسازان بتوانند نظر مثبت دولت 
را براي توليد خودروي سواري ديزلي جلب كنند بايد »وا 

اسفا« براي شهرمان بخوانيم.  حسيني منش با بيان اينكه 
در حال حاضر ۴ ميليون خودروي سواري در تهران وجود 
دارد كه با وجود تمام سخت گيري ها هنوز تعداد روزهاي 
ناسالم شهرمان براي گروه هاي حساس بيشتر از ميانگين 
جهاني است، ادامه داد: حاال تصور كنيد خودروهاي سواري 
ديزلي نيز وارد چرخه شوند و آن زمان بايد فاتحه اقدامات 
ايجابي و سلبي را كه در اين مدت براي بهبود وضعيت هواي 

تهران انجام گرفته را خواند.

    خداحافظي با طرح زوج و فرد از اول تيرماه
يكي ديگر از اقدام هايي كه مسووالن شهري براي كاهش 
آلودگي هواي تهران انجام دادند،  تغيير طرح ترافيك بود 
كه در سال ۹6 كليد خورد؛ اما در ادامه اين طرح تغييرات 
بسياري از جمله كاهش محدوده طرح زوج و فرد كه اين 
مورد با مخالفت هاي بسياري مواجه شد از جمله اعضاي 
شوراي ش��هر و پليس راهنمايي و رانندگي اما در نهايت 
شهرداري تهران حرف خود را به كرسي نشاند و به گفته 
مدير واحد ساماندهي محدوده ها و طرح هاي ترافيك از اول 

تير ماه سال جاري طرح زوج و فرد حذف مي شود.
عمار س��عيديان فر، مدير واحد س��اماندهي محدوده ها 
و طرح ه��اي ترافي��ك در رابطه با اج��راي طرح كنترل 
آلودگي هوا و ح��ذف طرح زوج و ف��رد توضيحاتي ارايه 
ك��رد و گفت: از ابتداي تيرماه ط��رح كنترل آلودگي هوا 
 قطعا اجرا خواهد شد و افرادي كه از سايت »تهران من«،
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باش��ند، در هر فصل مي توانند به مدت ۲0 روز به صورت 
رايگان در سطح شهر تردد كنند و بيشتر از اين زمان بايد 
عوارض تردد در محدوده زوج و فرد سابق يا كنترل آلودگي 
هواي آينده را پرداخت كنند. او با اشاره به اينكه اين زمان 
براي شهرستاني ها ۱5 روز خواهد بود، افزود: كساني كه 
پيش از اين در سايت »تهران من« ثبت نام كرده اند نيازي 
به ثبت نام مجدد ندارند.سعيديان فر درباره تعرفه طرح 
كنترل آلودگي هوا گفت: تعرفه اين طرح 50 درصد تعرفه 
ترافيك خواهد بود. او با اشاره به اينكه اين طرح در همان 
محدوده زوج و فرد اجرا مي شود، تصريح كرد: با توجه به 
مصوبه شوراي شهر تهران و شوراي ترافيك تهران، رويكرد 
ما در اين طرح عوض ش��ده است و محدوده زوج و فرد به 
عنوان محدوده كنترل ترافيك آلودگي هواي تهران فرض 
مي شود. با اجراي اين طرح همه پالك ها مي توانند ۲0 روز 
در هر فصل به صورت رايگان تردد كنند و در باقي روزها 

بايد تعرفه تردد در محدوده زوج و فرد را پرداخت كنند.
سعيديان فر با اشاره به اينكه ۲0 روز تردد رايگان در نظر 
گرفته ش��ده در هر فصل تنها مختص همان فصل است، 
اظهار كرد: ش��هروندان تهراني در صورت��ي كه از اين ۲0 
روز در هر فصل استفاده نكنند، قابل انتقال به فصل ديگر 
نيست.از ابتداي تير ماه طرح زوج و فرد از بين مي رود و ديگر 
مساله پالك موافق و مخالف مطرح نيست. همه پالك ها 
مي توانند ۲0 روز در هر فصل تردد رايگان داشته باشند و 
پس از اتمام اين مدت بايد 50درصد تعرفه طرح ترافيك 
را كه از اين پس تعرفه عوارض كنترل آلودگي هوا ناميده 

مي شود، پرداخت كنند.
او درباره علت تغيير اين رويكرد گفت: با توجه به افزايش 
تعداد خودرو در سطح شهر تهران، طرح زوج و فرد كاركرد 
خود را از دس��ت داد و در نتيجه با توجه به آلودگي هوا در 
سطح ش��هر، تعداد روزها را در هر فصل كاهش داديم. از 
طرفي در آن طرح در حق پالك هاي فرد با توجه به اجرايي 
نشدن طرح در روزهاي پنجشنبه جفا مي شد، در نتيجه 
با اين طرح ضمن كاهش تعداد روزهاي تردد، افرادي كه 
بيشتر از ۲0 روز تردد مي كنند عوارض آلودگي و ترافيكي 

كه به شهر تحميل مي كنند را پرداخت خواهند كرد.
سعيديان فر درباره تس��هيالتي كه براي ساكنين طرح 
زوج و فرد در نظر گرفته شده اس��ت، اظهار داشت: براي 
ساكنين طرح هاي زوج و فرد 50 درصد تخفيف در نظر 
گرفته شده است و اين افراد بايد با مراجعه به سايت »تهران 
من« مدارك خود را بارگذاري و با مراجعه به دفتر خدمات 
الكترونيك ش��هر مراحل ثبت نام را تكميل و از تخفيف 
50درصدي برخوردار ش��وند. همچنين ساعت تردد در 
محدوده زوج و فرد س��اعت 6:۳0 تا ۱۹ بعد از ظهر است، 
اما س��اكنان طرح زوج و فرد قبل از ساعت ۸:۳0 صبح و 
پس از ساعت ۱۷بعد از ظهر مي توانند يك خروج رايگان 

داشته باشند.

افزايش 22 درصدي قيمت بليت قطارهاي بين شهري و پرسرعت 
مديرعامل ش��ركت حمل و نقل ريلي رجا در تازه ترين 
اظهاراتش از افزايش ۲۲ درصدي قيمت بليت قطارهاي 
بين شهري و پرسرعت خبر داد. به گفته محمد رجبي، با 
آغاز پيش فروش بليت قطارهاي مسافري از ۱۹ خرداد 
ماه سال جاري شاهد افزايش ۲۲ درصدي قطعي قيمت 
بليت قطارهاي بين ش��هري تهران -  مش��هد، افزايش 
متوس��ط ۲۲درصدي س��اير قطارها در مس��يرهاي به 
جز تهران-  مش��هد و افزايش ۲۲ درصدي قطعي بليت 
قطارهاي پرس��رعت )ترن س��ت( خواهيم ب��ود و بليت 
قطارهاي حومه اي فعال مشمول افزايش قيمت نخواهند 
بود و در جلسه بعدي شوراي عالي راه و ترابري در مورد آنها 
تصميم گيري مي شود. تصميم شوراي عالي راه و ترابري 
در مورد افزايش قيمت بليت قطارهاي بين شهري و ترن 
ست درشرايطي است كه طي يكسال گذشته، قيمت بليت 
قطارهاي تندرو و بين شهري ۱0 درصد افزايش داشته 
است.  پيش بيني مي شد شوراي عالي راه و ترابري درباره 
قيمت قطارهاي حومه اي ه��ر چه زودتر تصميم گيري 
كند چون از 5 سال پيش تاكنون، قيمت اين نوع قطارها 
افزايش پيدا نكرده و يكي از انتقادات رجا طي سال هاي 
گذشته، عدم افزايش قيمت بليت اين قطارها بوده است 
اما چنين نشد. چندي پيش بود كه مديرعامل شركت رجا 
در مصاحبه اي اعالم كرد كه احتمال افزايش حداقل 50 
درصدي قيمت بليت قطارهاي حومه اي در سال جاري 

وجود دارد و علت آن هم اين اس��ت كه هزينه تمام شده 
بليت قطارهاي حومه اي ۳۸ هزار تومان است، اما قيمت 
بليت اين قطارها به طور ميانگي��ن حدود ۳000 تومان 
است و همين موضوع بار مالي زيادي به شركت رجا وارد 
مي كند اما با اين وجود و طبق اظهارات مديرعامل رجا، 
ش��وراي عالي راه و ترابري برنامه اي براي افزايش قيمت 
بليت قطارهاي حومه اي در سال جاري ندارد و قرار است 

مشكالت اقتصادي اين قطارها ادامه يابد.
زيانده بودن قطارهاي حومه اي براي شركت رجا، مشكالت 
بسياري را براي اين شركت به همراه داشته است، مسووالن 
اين ش��ركت بارها از دولت و وزارت راه و شهرسازي بابت 
عدم پرداخت مابه التف��اوت هزينه_درآمد فعاليت اين 
قطاره��ا انتقاد كرده اند و چندين ب��ار هم ضرب االجلي 
براي توقف فعاليت قطارهاي حومه اي درصورت حمايت 
نكردن دولتي ها اعالم كرده است اما با اين وجود همچنان 
شاهد فعاليت قطارهاي حومه اي در تهران و بسياري از 

كالن شهرهاي كشور هستيم.
البته مش��كالت مالي قطارهاي حوم��ه اي تنها به عدم 
حمايت اقتصادي دولت باز نمي گردد، از س��ال گذشته 
تاكنون قيمت كاالها و خدمات رشد بي سابقه اي داشته 
است اما افزايشي در قيمت بليت هاي حومه اي رخ نداده 
درحالي كه در سال جاري افزايش ۴0 درصدي دستمزد، 
هزينه هاي سنگيني را به شركت رجا تحميل كرده است 

و همچنين در سال جاري هزينه هاي مربوط به قطعات و 
مواد مصرفي ۲۴6 درصد رشد داشته، به طور مثال قيمت 
چرخ واگن مسافري ۲ ميليون و ۲00 هزار تومان بود كه 

قيمت آن به ۱۲ ميليون تومان رسيده است.
نگاهي به افزايش قيمت خدمات، نيروي انساني و كاالها 
طي يكسال گذش��ته در شرايطي است كه قيمت بليت 

قطارهاي حومه اي افزايش نيافت.

    تعيين قيمت بليت براساس عرضه و تقاضا
در ش��رايطي كه تنها قطارهاي بين شهري و قطارهاي 
پرس��رعت مش��مول افزايش قيمت ش��ده اند و قيمت 
قطاره��اي حومه اي افزايش قيمتي نداش��تند؛ رجبي، 
مديرعامل ش��ركت رجا در گفت وگو با ايس��نا، در مورد 
جزييات افزايش قيمت بليت قطارهاي مسافري همزمان 
با پيش فروش بليت اين قطارها از ۱۹ خرداد ماه س��ال 
جاري، اظهار مي كند: قرار بر اين است كه تمام قطارهاي 
بين شهري در مسير تهران مشهد با افزايش قطعي ۲۲ 
درصدي قيمت بليت همراه باشند و ساير قطارهاي بين 
شهري كه در مسيري غير از تهران – مشهد تردد مي كنند 
ب��ا افزايش ميانگين ۲۲ درص��دي قيمت بليت فعاليت 
خواهند كرد كه اين موضوع بر اساس ميزان عرضه و تقاضا 

ساعت و تاريخ حركت قطارها تعيين مي شود.
او ادامه مي دهد: در مورد بلي��ت قطارهاي حومه اي نيز 

تصميم بر اين ش��ده اس��ت كه فعاًل بلي��ت اين قطارها 
مشمول افزايش قيمت نباشد و تعرفه ها همانند گذشته 
اعمال شود؛ هرچند كه در جلسه بعدي شوراي عالي راه 
و ترابري در خصوص آنها تصميم گيري نهايي مي شود و 
بليت قطارهاي پر سرعت )ترن ست( هم با افزايش مقطوع 
۲۲ درصدي همراه هستند. مديرعامل شركت حمل و نقل 
ريلي رجا با اشاره به اينكه سفرهاي تابستاني تقريبًا از ۱۴ 

خرداد ماه سال جاري رسماً آغاز شده و شاهد موج تقاضاي 
س��فر از نيمه خرداد ماه هستيم، مي گويد: پيش فروش 
تابستانه بليت قطارهاي مسافري با هدف پاسخگويي به 
نياز مردم برنامه ريزي شده و تمام تالش رجا اين است كه 
بتوانيم تعداد بيشتري واگن را فراهم كرده و پاسخگوي 
تقاضاي مس��افران باش��يم؛ هر چند كه به نظر مي رسد 

نمي توان همه نيازها را جوابگو بود.
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پيش بيني باران و بادهاي شديد 
موقتي در برخي استان ها

سازمان هواشناس��ي از بارش باران، صاعقه و وزش 
بادهاي ش��ديد موقتي طي ۴ روز آين��ده در برخي 
استان هاي كشور خبر داد. به گزارش تسنيم، مطابق 
جديدترين خروجي مدل هاي هواشناسي طي 5 روز 
آينده در ساعات بعداز ظهر و اوايل شب در برخي نقاط 
استان هاي واقع در شمال غرب، استان هاي واقع در 
زاگرس مركزي و اس��تان هاي واق��ع در دامنه هاي 
شمالي و جنوبي البرز افزايش ابر، رگبار پراكنده باران، 
گاهي صاعقه و وزش بادهاي شديد موقتي پيش بيني 
شده است. در مدت ياد ش��ده در شمال سيستان و 
بلوچستان به ويژه منطقه زابل وزش باد شديد گاهي 
همراه با گرد و خاك پيش بيني شده است. همچنين 
از روز يكشنبه هفته جاري تا سه شنبه ۲۱ خرداد ماه 
در نوار شمالي كشور كاهش نسبي دما روي مي دهد.

 كاهش ۱۱ درصدي پروازها
در فروردين 

بر اس��اس آمار س��ازمان هواپيمايي كشوري تعداد 
پروازها در مقايس��ه با فروردين سال گذشته ۱۱.۱ 
درصد كاهش يافته است. به گزارش تسنيم، طبق 
اين گزارش هواپيمايي ايرتور و تابان در صدر فهرست 
بيشترين تاخيرات پروازي فروردين ماه امسال قرار 
گرفته اند. بر اساس اعالم سازمان هواپيمايي كشوري 
در فروردين ماه امسال 50۴۲ پرواز توسط ايرالين هاي 
داخلي در فرودگاه مهرآباد انجام شده كه از اين ۱600 
پرواز معادل ۳۱.۷ درصد سهم پروازهاي تاخيردار بوده 
است. در بين ايرالين ها، هواپيمايي تابان با ۴۸ درصد و 
ايران ايران تور با ۴6 درصد در صدر فهرست بيشترين 
تاخيرات پروازي قرار دارند. هواپيمايي سپهران با ۱۱۴ 
پرواز و ۴۳ درصد پرواز تاخيردار و كاسپين هم با ۳۱6 
پرواز و ۳۸ درصد پرواز تاخيردار در رتبه هاي سوم و 
چهارم بيشترين پرواز تاخيردار قرار گرفته اند. كمترين 
ميزان تاخير پروازي هم مربوط به هواپيمايي معراج 
و پويا به ترتيب با ۱0 و ۹ درصد است. بررسي تعداد 
پروازهاي انجام شده در فروردين ماه امسال نسبت 
به فروردين سال گذش��ته )56۷۴ پرواز( حكايت از 

كاهش ۱۱.۱ درصدي پروازها دارد.

 پيشنهاد افزايش وام مسكن
 به ۱50 ميليون تومان 

رييس كميس��يون عمران مجلس با بيان اينكه در 
حال حاضر خريد مسكن براي بسياري از خانوارها به 
يك رويا تبديل شده است، گفت: پيشنهاد مي شود 
كه تسهيالت ساخت مسكن به ۱50ميليون تومان 
افزايش يابد و بازپرداخت اقساط هم شناور و متناسب 
با درآمد خانوار باشد. محمدرضا رضايي در گفت وگو 
با ايلنا ضمن تاكيد براينكه در حال حاضر شرايط براي 
خريد مسكن براي اقشار متوسط رو به پايين بسيار 
س��خت اس��ت، اظهار كرد: معتقدم بايد در گام اول 
سقف تسهيالت ساخت مسكن افزايش يابد، سهم 
مسكن در تسهيالت پرداختي از سوي بانك ها تنها ۸ 
درصد است، ۹۲ درصد از منابع بانكي به ساير حوزه ها 
تسهيالت داده مي شود و قرار بر اين شده  است كه سهم 
مسكن از تسهيالت بانكي به ۲0 درصد برسد.  رييس 
كميسيون عمران با بيان اينكه يكي از موانع افزايش 
توليد مس��كن نبود زمين است، ادامه داد: متاسفانه 
بسياري از دستگاه ها با وجود دستور رييس جمهوري 
از واگ��ذاري اراضي خود به وزارت راه وشهرس��ازي 
س��رباز مي زنند، اين اراضي بايد در اختي��ار وزارت 
راه وشهرس��ازي قرار بگيرد تا بخش خصوصي براي 
ساخت مسكن انگيزه داشته باشد و مشاركت كند. او 
تاكيد كرد: اين چسبندگي زياد دستگاه هاي دولتي 
به اراضي خود موجب شده است كه با كمبود اراضي 
براي ساخت وساز مسكن مواجه شويم. رضايي افزود: 
دولت و شهرداري قول تخفيف در هزينه هاي عوارض 
ساختماني را داده اس��ت تا توليد مسكن با كاهش 
قيمت تمام ش��ده  افزايش يابد. اين مقام مس��وول 
درباره تصيمات دولت و مجلس براي ساماندهي بازار 
اجاره مسكن گفت: طبق آخرين تصميمات قرار بر 
اين شده است كه نرخ اجاره بها امسال نسبت به سال 
گذشته متناسب با نرخ تورمي كه بانك مركزي اعالم 
مي كند، تعيين شود،  به اين معنا كه  مبناي افزايش 

قيمت اجاره بها بايد نرخ تورم باشد.

شاه كليد خروج ملك  از ركود؟
نايب ريي��س اتحادي��ه مش��اوران ام��الك، اصالح 
سياست هاي پولي و بانكي را شاه كليد خروج مسكن 
از بن بست توليد اعالم كرد و گفت:  اگر مشخص باشد 
كه در سال ۱۴0۴ مي خواهيم به كجا برسيم شايد با 
تحقق 60 درصد از برنامه ها مشكل در بخش مسكن 
حل شود. حسام عقبايي در گفت وگو با تسنيم اظهار 
ك��رد: در مرحله بعدي دولت بايد امس��ال در حوزه 
مس��كن اس��تيجاري به صورت كوتاه مدت، ميان 
مدت و بلندمدت ورود جدي داشته باشد. او با تاكيد 
بر اينكه بايد اس��تارت مسكن استيجاري زده شود، 
افزود: همچنين براي ساماندهي بخش مسكن بايد 
از توليدكنندگان مسكن و انبوه سازان براي ساخت و 
ساز در زمين هاي دولتي دعوت به عمل  آيد و با توجه 
به اينكه دولت بودجه آنچناني ندارد و بانك ها هم به 
سازندگان وام پرداخت نمي كنند بايد در اين مسير از 
ظرفيت پول هاي سرگردان در جهت توليد استفاده 
كرده و تولي��د را افزايش دهيم. نايب رييس اتحاديه 
مشاوران امالك با اش��اره به عدم اجراي طرح جامع 
مسكن، تصريح كرد: بايد همراه با اين، بر اساس آمايش 
سرزمين نيازسنجي ها بخش مسكن از جمله ازدواج 
ساالنه حدود يك ميليوني، نيازهاي انباشته مسكن با 
يك برنامه منسجم عملياتي شود. عقبايي ادامه داد: 
يكي از برنامه ها بايد اين باشد كه توسعه، بازسازي و 
نوسازي بافت فرسوده بر اساس نيازها اجرايي شود نه 
اينكه بافت فرسوده را برداريم دوباره در آن خانه بسازيم 
بلكه نوسازي بايد مطابق با اصول درست شهرسازي 

انجام شود.

مديرعامل اتحاديه تاكس�يراني هاي شهري 
كش�ور گفت: پيش�نهادي از جانب مجموعه 
وزارت كشور و اتحاديه تاكسيراني هاي شهري 
كشور به دولت داده شده است كه خودروهاي 
كاركرده اي كه كمتر از 3 س�ال عم�ر دارند و 
مشمول شرايط شوراي عالي ترافيك شهرهاي 
كشور هس�تند در ناوگان تاكس�يراني مورد 
اس�تفاده قرار گيرن�د.؛ به طوري ك�ه مالكان 
تاكسي هاي فرس�وده به ازاي اسقاط تاكسي 
فرسوده، مي توانند خودروي كاركرده اي را با 
آن مشخصات رنگ كنند و پالك آن را به »ت« 

تغيير دهند و وارد ناوگان تاكسيراني كنند.
به گزارش ايسنا، مرتضي ضامني با بيان اينكه 

در ناوگان تاكس�يراني انباش�ت فرس�ودگي 
بسياري داريم، گفت: 1۵۲ هزار دستگاه تاكسي 
به سن فرس�ودگي رسيده اند كه تا پايان سال 
۹۸ اين تعداد ب�ه 1۹۲ هزار دس�تگاه خواهد 
رس�يد.در س�ال جاري با پيگيري هاي بسيار 
توانستيم 1۰ هزار س�هميه تاكسي از شركت 
خودروس�از بگيريم كه البته آن هم منوط به 
ايجاد برخي شرايط است،  بنابراين الزم است 
كه از ظرفيت هاي ديگر در اين حوزه استفاده 
ش�ود تا از انباش�ت فرس�ودگي كاسته شود. 
يكي از اين ظرفيت ها اس�تفاده از خودروهاي 

كاركرده موجود است.
او در پايان ب�ا بيان اينكه اين ط�رح در دولت 

در حال بررسي اس�ت و اميدواريم با تاييد آن 
پتانسيل خوبي براي كاهش انباشت فرسودگي 
ايجاد ش�ود، گفت: هر خودرويي امكان اين را 
ندارد كه به تاكسي تبديل شود؛ شوراي عالي 
ترافيك شهرهاي كشور نيز شرايط خاصي براي 
ناوگاني كه مي توانند پالك تاكسي اخذ كنند، 
مشخص كرده اس�ت مثاًل ابعاد خودرو يكي از 
آن ويژگي ها است كه مسافر بتواند راحت در 
تاكس�ي بنش�يند و به همين جهت خودروي 
پرايد به دليل نامناس�ب بودن ابعاد خودرو از 
ناوگان تاكسيراني حذف شد؛ همچنين شرايط 
ديگري نيز از جمله حجم موتور براي اين ناوگان 

در نظر گرفته شده است.

پيشنهاد
جايگزيني »خودروهاي كاركرده« با »تاكسي هاي فرسوده«



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

وزارت صنعت كارنامه توليد 44 گروه كااليي را تا پايان سال گذشته منتشر كرد

97 ؛ سال افت منتخبان توليد
تعادل|

براساس جديدترين آمار منتشر ش��ده از سوي وزارت 
صنعت، تا پايان سال 97 از ميان ۴۴محصول منتخب 
»صنعت��ي« و »معدني و صنايع معدن��ي« 22 كاالي 
صنعتي و 5 كاالي معدني افت توليد را تجربه كرده اند. 
ارزيابي هاي آماري حكايت از اي��ن دارد؛ از ميان گروه 
كاالهاي منتخب صنعتي، »ماش��ين لباسش��ويي«، 
»انواع س��واري«، »انواع تلويزيون«، »وانت« و »سموم 
دفع آفات نباتي« بيشترين افت توليد را داشته اند؛ در 
مقابل اما تنها 9 گروه كااليي توانس��ته اند توليد خود را 
حفظ و البته رشد ناچيزي را نيز به ثبت برسانند. از سوي 
ديگر مطابق آمارهاي وزارت صنعت، در س��ال گذشته 
از ميان ۱۳ محصول منتخب معدني، ۸ محصول رشد 
و 5 محصول نيز افت توليد را نسبت به سال 9۶ تجربه 
كرده اند. اما روند صدور مجوزها در سال 97 نيز نشان از 
اين دارد كه حدود ۶ هزار و ۱7۸ فقره پروانه بهره برداري 
صادر شده كه اين ارقام در مقايسه با سال ۱۳9۶، رشد 
۶.2 درصدي را تجربه كرده است. اما تعداد صدور جواز 
تاسيس صنعتي در سال 97 نيز رشد ۱۶.۸ درصدي را 

به ثبت رسانده است. 

  كارنامه صنايع در سال97
آمار توليد كاالهاي منتخب صنعتي و معدني سال ۱۳97 
منتشر شد. آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
تولي��د ۳۱ محصول منتخب صنعتي نش��ان مي دهد، 
22 كاال ش��امل »انواع س��واري«، »وانت«، » اتوبوس، 
ميني ب��وس و ون«، »كاميون كش��نده«، »كمباين«، 
»تراكتور«، »روغن ساخته شده نباتي«، »پودر شوينده«، 
»الس��تيك خودرو«، »كارتن«، »نئوپان«، »س��موم 
دفع آف��ات نبات��ي«، »روغ��ن موتوروصنعتي تصفيه 
اول«، » پتروش��يمي«، »نخ سيستم پنبه اي و تركيبي 
الياف مصنوعي«، »الياف وتاپس پلي اس��تر«، »فرش 
ماش��يني«،  »انواع تلويزي��ون«، »يخچ��ال و فريزر«، 
»ماشين لباسش��ويي«، »كولر آبي«،  »الكترو موتور« 
و »س��يگارت« افت توليد را تجربه كرده اند. اما در دوره 
زماني مورد بررسي بيشترين افت به گروه هاي »ماشين 
لباسشويي«، »انواع سواري«، »كاميون كشنده« »انواع 

تلويزيون« و »وانت« اختصاص داشته است.
ارزيابي ها نشان دهنده آن است كه در دوره زماني مورد 
بررسي »ماشين لباسش��ويي« بيشترين افت توليد را 
داشته اس��ت. بررسي آماري نش��ان مي دهد، در سال 
گذش��ته در مجموع 5۳9 هزار و۱00 دستگاه ماشين 
لباسشويي در كشور توليد شده است كه در مقايسه با 
سال 9۶ افتي بيش از ۳9درصد داشته است. توليد اين 
محصول در سال 9۶ برابر ۸90 هزار و ۳00 بوده است. 
توليد س��اير كاالهاي لوازم خانگي نيز در سال گذشته 
كاهشي گزارش شده است. بطوريكه سال گذشته 7۶9 
هزار و 200 دستگاه »تلويزيون« توليد شده كه نسبت به 
توليد يك ميليون و ۱۱7 هزار دستگاه از اين محصول در 
سال ۱۳9۶ حدود ۳۱ درصد كاهش داشته است. توليد 
»يخچال و فريزر« نيز در سال 97 نسبت به سال ۱۳9۶ 
با كاهش ۱2.7 درصدي مواجه شده، به طوري كه توليد 
اين محصول از تع��داد يك ميليون و ۱0۱ هزار عدد در 
سال ۱۳9۶ به 9۶۱ هزار و ۶00 دستگاه در سال ۱۳97 

رسيده است. 

اما كاهش توليد و به تبع آن كاهش عرضه در بازار، باعث 
بره��م خوردن نظم ب��ازار و افزايش غيرمنطقي كاالي 
لوازم خانگي در بازار شده است. به طوري كه حميدرضا 
غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم 
خانگي، با بيان اينكه قيمت ها در بازار بر اس��اس ميزان 
عرضه و تقاضا تعيين مي ش��ود، گفته بود: عرضه لوازم 
خانگي در بازار تا حدودي كم است كه دليل آن كاهش 
عرضه برخي برندهاي خارجي و مشكالتي است كه در 
زمينه انتقاالت مالي وجود دارد. از طرف ديگر محمدرضا 
كالمي، مديركل دفتر برنامه ريزي تأمين، توزيع و تنظيم 
بازار وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، هم در اظهاراتي 
عنوان كرده كه به دليل ممنوع شدن واردات لوازم خانگي 
از سال گذشته، جايگزين كردن كسري بازار نياز به زمان 
داش��ت. البته به گفته او، پروژه هاي جديد تعريف شده 
براي توليد لوازم خانگي به نتيجه رسيده و ورود توليدات 

جديد قيمت ها را متعادل خواهد كرد.
از آن س��و، جزييات آماري از توليد »كاالهاي منتخب 
صنعتي« نيز نشان مي دهد كه توليد »انواع سواري«، 
دومين گروه كااليي است كه در سال گذشته بيشترين 
افت توليد را تجربه كرده اس��ت. تولي��د اين كاال از يك 
ميليون و ۴29 هزار دس��تگاه در سال ۱۳9۶ به حدود 
۸۸۳ هزار دستگاه در س��ال ۱۳97 رسيده است كه به 
اين ترتيب افت ۳۸.۱ درصدي را به ثبت رس��اند است. 
اگرچه مشاهده آمار توليد اين محصول در آخرين ماه از 
سال ۱۳97 نشان از رشد توليد سواري نسبت به ماه قبل 
از آن دارد. بطوري كه توليد انواع س��واري از 5۳ هزار و 
900 دستگاه در بهمن ماه، به 7۸ هزار و ۱00 دستگاه در 
اسفند ماه رسيده است كه حكايت از رشد ۴۴.۸ درصدي 

اين محصول دارد.
توليد »كاميون كش��نده« نيز در همي��ن مدت با افت 
۳۴.۴ درصدي روبرو شده است. توليد اين محصول در 
س��ال ۱۳9۶ حدود ۱۶ هزار و ۴02 دستگاه بوده كه به 
۱0 هزار و 752 دس��تگاه در سال ۱۳97 رسيده است. 
توليد وانت نيز در سال گذش��ته افت 29.۳ درصدي را 
نسبت به مدت مشابه در س��ال ۱۳9۶ به ثبت رسانده 
است. توليد اين محصول در سال گذشته 5۱ هزار و ۶00 
دس��تگاه گزارش شده، در حالي كه توليد اين محصول 
در سال ۱۳9۶ حدود 7۳ هزار دستگاه بود. توليد »انواع 
اتوبوس، ميني بوس و ون« نيز در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذش��ته افتي ۱۴.9 درصدي را شاهد بوده است. 
توليد اين كاال در سال گذش��ته ۳ هزار و ۶2۸ دستگاه 
گزارش شده، در حالي كه توليد اين كاال در سال قبل از 
آن، ۴ هزار و 2۶۱ دستگاه بوده است. توليد »الستيك 
خودرو« نيز با 9.۸ درصد كاهش در سال گذشته نسبت 
به سال قبل از آن، از 22۳ هزار و 700 تن به 20۱ هزار و 

۸00 تن رسيده است.
طبق آمار توليد كاالهاي منتخب صنعتي توليد »كارتن« 
نيز در سال گذش��ته ۸.5 درصد نسبت به سال ۱۳9۶ 
كاهش داش��ته بطوري كه توليد اين محصول در سال 
۱۳9۶ و ۱۳97 به ترتيب 5۳7 هزار و ۱00 و ۴9۱ هزار 
و ۶00 تن بوده است. طبق آمارهاي منتشر شده از سوي 
وزارت صنعت، سال گذشته 52 ميليون و ۸00 هزار تن 
محصوالت پتروشيمي توليد شده كه نسبت به توليد 
5۳ ميليون و 500 هزار تني اين محصوالت در س��ال 
۱۳9۶ حدود ۱.۳ درصد كاهش داشته است. همچنين 

آمارها نشان مي دهد كه توليد »فرش ماشيني« در سال 
گذشته 5 درصد كم تر شده است؛ سال ۱۳9۶ حدود 9۴ 
ميليون و ۸7 هزار متر مربع فرش توليد شده، در حالي كه 
در سال گذشته توليد آن به ۸9 ميليون و ۴09 هزار متر 
مربع رسيده است. در ميان »صنايع غذايي و بهداشتي« 
نيز توليد »روغن ساخته شده نباتي« 5.۴ درصد و »پودر 
شوينده« ۳ درصد در سال گذشته نسبت به سال ۱۳9۶ 
كاهش داشته است؛ به طوري كه در سال ۱۳9۶ حدود 
يك ميليون و 5۴7 هزار تن »روغن نباتي« و ۶5۶ هزار و 
700 تن »پودر شوينده« توليد شده اما در سال گذشته 
توليد »روغن نباتي« به يك ميليون و ۴۶۴ هزار و توليد 
»پودر ش��وينده« به ۶۳۶ هزار و 700 تن رسيده است. 
توليد »سيگارت« نيز در سال گذشته 2 درصد نسبت به 
سال ۱۳9۶ كاهش داشته و از ۴9 ميليارد و ۱90 هزار 
نخ در سال ۱۳9۶ به ۴۸ ميليارد و ۱90 هزار نخ در سال 

گذشته رسيد.

  منتخبان افزايش توليد 
بر پايه آماره��اي وزارت صنعت، »الي��اف اكريليك«، 
»داروي انس��اني«، »انواع كاغذ«، »فيبر«، »دوده«، » 
نخ سيس��تم پنبه اي و تركيبي الياف مصنوعي«، »نخ 
پلي استر«، »چرم« و »انواع پايپوش«، 9 عنوان كااليي 
بوده اند كه در س��ال ۱۳97 نسبت به مدت مشابه سال 

۱۳9۶ رشد توليد را به ثبت رسانده اند.
بيشترين رشد توليد را توليد »الياف اكريليك« به ثبت 
رسانده است. توليد اين محصول در سال ۱۳9۶ معادل 
۳۳7 هزار تن بوده كه در سال گذشته با ۶۱2.5 درصد 
افزاي��ش به 2 ميليون و ۴0۱ هزار تن رس��يده اس��ت. 
همچنين توليد »داروي انساني« با افزايش ۳.۳ درصدي 
در سال گذشته به ۳9 ميليارد و ۶00 ميليون عدد رسيد. 

اين در حالي است كه توليد اين محصول در سال ۱۳9۶ 
حدود ۳۸ ميليارد و ۳00 ميليون عدد بوده است. توليد 
»فيبر« نيز در سال گذشته نزديك به 2 درصد افزايش 
داشته و از 9۸۶ هزار و 500 به يك ميليون و پنج هزار متر 
مكعب رسيده است. عالوه بر اين، توليد »دوده« در سال 
گذشته نسبت به سال ۱۳9۶ حدود ۱.۶ درصد افزايش 
داشته، به طوري كه توليد اين محصول در سال ۱۳9۶ و 
۱۳97 به ترتيب ۱27 هزار و ۸00 تن و ۱29 هزار و ۸00 
تن بوده است. توليد »چرم و انواع پايپوش« نيز در سال 
گذشته به ترتيب ۱.۸ و ۳.2 درصد افزايش داشته است. 
توليد چرم از ۴7 ميليون و ۱50 هزار فوت مربع در سال 
۱۳9۶ به ۴۸ ميليون فوت مربع در سال ۱۳97 رسيده 
اس��ت. از طرف ديگر در سال ۱۳9۶ و ۱۳97 به ترتيب 
۱۳۴ ميلي��ون و 700 هزار و ۱۳9 ميليون جفت كفش 
توليد شده است. در اين ميان اما آمارهاي منتشر شده 
نشان مي دهد، توليد »كاغذ« در سال گذشته تنها 0.۳ 
درصد نسبت به سال ۱۳9۶ افزايش داشته است. اين در 
حالي است كه با وجود بحران كاغذ در كشور، توليد اين 

محصول ثابت مانده است. 
از س��وي ديگر مطابق آمارهاي وزارت صنعت، در سال 
گذشته از ميان ۱۳ محصول منتخب معدني، ۸ محصول 
رش��د و 5 محصول نيز افت توليد را نسبت به سال 9۶ 
تجربه كرده اند. ارزيابي ها نشان مي دهد در مدت زمان 
مورد بررس��ي، پنج محصول »كاتد م��س«، »ظروف 
شيش��ه اي«، »فوالد خام«، »كنس��انتره زغال سنگ« 
و »ظروف چيني« به ترتيب بيش��ترين ميزان توليد را 
در ميان محص��والت معدني ثبت كرده ان��د. در مقابل 
روند توليد »شمش آلومينيوم«، »چيني بهداشتي«، 
»آلومينا«، »س��يمان« و »شيش��ه ج��ام« افت توليد 

داشته اند. 

  رشد بهره برداري صنعتي
از صدور پروانه هاي بهره برداري چه خبر؟ داده هاي آماري 
از آخرين وضعيت صدور مجوزهاي صنعتي حاكي از آن 
است كه در سال ۱۳97، حدود ۶ هزار و ۱7۸ فقره پروانه 
بهره برداري با سرمايه گذاري 592۳5۱.۱ ميليارد ريال 
و اشتغال ۱0۶ هزار و 20۳ نفر صادر شده است. مقايسه 
ارقام فوق با مدت مشابه سال ۱۳9۶ حاكي از آن است 
كه ۶.2 درصد در تعداد، 99.7 درصد در سرمايه گذاري 
و ۱.7 درصد در اشتغال افزايش يافته است.د از اين تعداد 
پروانه بهره برداري صادره، ۳ هزار و 297 فقره آن »پروانه 
ايجادي« و 2 هزار و ۸۸۱ فقره »پروانه توسعه اي« بوده 
است. بيشترين تعداد پروانه بهره برداري صادره در بين 
استان هاي كشور نيز به استان »اصفهان« با ۶۴2 فقره 

و كمترين به »خراسان شمالي« با ۱۶ فقره تعلق دارد.
از ديگر سو، بررسي آمارنامه هاي منتشر شده از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاكي از صدور 2۴ هزار و ۴۱۴ 
فقره جواز تاس��يس صنعتي در س��ال 97 و رشد ۱۶.۸ 
درصدي آن در مقايسه با سال 9۶ است. بر پايه اين آمارها، 
صدور مجوزهاي صنعتي با پيش بيني سرمايه 2۸70 
هزار ميليارد ريالي و پيش بيني اش��تغال 55۳ هزار و 
۴۴5 نفري صادر شده كه در مقايسه با سال پيش از آن 
به ترتيب رشد 50.۶ درصدي در سرمايه گذاري و ۱5.5 
درصدي اشتغال را به همراه داشته است. بيشترين تعداد 
جواز تأسيس صنعتي در استان هاي سمنان با 2 هزار و 
۱۴5 فقره، قم با يك هزار و ۸00 فقره و يزد با يك هزار 
و 7۱2 فقره صادر شده است. همچنين بيشترين تعداد 
جواز تأسيس صنعتي صادره در سال گذشته مربوط به 
»گروه محصوالت غذايي« و »انواع آشاميدني« با ۳ هزار 
و ۳۸۶ فقره بوده و پس از آن »ساير محصوالت كاني غير 

فلزي« با 2 هزار و 9۴9 فقره بوده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت خبر داد

زنگ خطر 1300 كارت بازرگاني جديد الورود 

خبر خوش براي فعاالن فرش دستباف 

سرپرست سازمان توسعه تجارت در پنجمين جلسه 
شوراي راهبردي توسعه صادرات غيرنفتي گفت: سال 
جاري بيش از ۱۳00 كارت بازرگاني جديد صادر شده 
است. محمدرضا مودودي در پنجمين جلسه شوراي 
راهبردي توسعه صادرات غيرنفتي با اشاره به اينكه 
اين تعداد كارت بازرگاني ۴50 ميليون دالر صادرات 
داش��ته اند، گفت: صدور اين تعداد كارت بازرگاني و 
اس��تفاده از اين كارت ها براي ص��ادرات حاكي از آن 
است كه استفاده از كارت هاي بازرگاني جديدالورود 

جذابيت دارد و به نوعي زنگ خطر است.
وي اف��زود: نمي گويم هم��ه اس��تفاده كنندگان از 
اي��ن كارت هاي بازرگان��ي براي ص��ادرات به قصد 
برنگرداندن ارز به چرخ��ه اقتصادي از اين كارت ها 
اس��تفاده مي كنند، اما اين موضوع نشان مي دهد، 
فضاي صادرات براي كارت هاي جديدالورود بيشتر 

از صادركنندگان شناسنامه دار جذابيت دارد.
م��ودودي بي��ان ك��رد: س��ازمان توس��عه تجارت 
احصاء كننده راه هاي توسعه تجارت است و اجرايي 

كردن آن از حوزه اين سازمان خارج است. مودودي 
بيان كرد: در كشور فقط ۳۱5 قلم كاال وجود دارد كه 
صادرات آن بيش از 50 ميليون دالر است، بنابراين 
حتي اگر هيچ مشكل صادراتي و تحريمي هم وجود 
نداشته باشد، باز هم كااليي براي صادرات نداريم. 

سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ايران با اشاره به 
تامين منابع مشوق هاي صادراتي از محل وضع تعرفه 
يك درصدي ب��ه واردات اقالم غير دارويي و كاالهاي 
اساسي، گفت: براين اساس پيش بيني شده بود تا در 
سال 97 مبلغ ۱۳00 ميليارد تومان براي مشوق هاي 
صادرات��ي اختصاص يابد، اما با توجه به اينكه س��ال 
گذشته واردات بيش از ۱۳۳9 قلم كاال به كشور ممنوع 

شد اين رقم به مبلغي كمتر از پيش بيني ها رسيد. 
مودودي اظهار كرد: همچنين ب��ا توجه به تغييرات 
مديريتي در دو وزارتخانه ام��ور اقتصادي و دارايي و 
وزارت صمت اين مبلغ را نتوانستيم دريافت كنيم و 
در نهايت اواخر اس��فند ماه اين مبلغ از سوي گمرك 
۳20 ميليارد تومان اعالم ش��د، اما از اين مبلغ فقط 

20 ميليارد تومان پرداخت شد و مابقي آن در خزانه 
باقي ماند. همچنين به گفته او، در سال 9۸ پيش بيني 
مي ش��ود 700 تا ۸00 ميليارد تومان از محل تعرفه 
واردات به عنوان مش��وق صادرات حاصل ش��ود، اما 
از آنج��ا كه منابع مالي اين مش��وق ها مبهم اس��ت، 
اين نگراني وجود دارد كه اين رقم هم به سرنوش��ت 

مشوق هاي صادراتي سال گذشته دچار شود. 
سرپرست س��ازمان توسعه تجارت ادامه داد: از آنجا 
كه رقم مش��وق هاي صادراتي در بودجه پيش بيني 
شده، بنابراين انتظار مي رفت، اكنون كه در خرداد 
ماه هستيم ۳ دوازدهم مبلغي كه قرار است، به عنوان 
مش��وق صادراتي تخصيص يابد، در اختيار سازمان 

قرار مي گرفت.

  تمامي كاالهاي صادراتي مشمول بسته هاي 
حمايتي شوند

از آن س��و، مع��اون فن��ي و خدم��ات بازرگاني اتاق 
بازرگاني ايران در نشست شوراي راهبردي توسعه 

صادرات تاكيد كرد كه با توجه به جميع شرايط بايد 
همه كاالهاي صادراتي مشمول بسته هاي حمايتي 
شوند و تنها ضريب حمايت براي كاالهاي مختلف و 

گروه هاي كااليي متفاوت باشد.
مظفر عليخان��ي اظهار كرد: براي انتخاب بين روش 
نق��دي يا روش غيرنقدي براي تعيين مش��وق هاي 
صادراتي بايد مطالعه اي در س��ال هاي قبل صورت 
گيرد تا مش��خص ش��ود مش��وق هاي نقدي چقدر 
باعث رونق صادرات شده و مشوق هاي نقدي چقدر 

توانسته اهداف موردنظر را محقق كند.
وي افزود: از س��وي ديگ��ر بايد به اي��ن نكته توجه 
داشت كه قيمت تمام شده توليد در كشور باال رفته 
و ت��وان رقابتي ما در دنيا با وجود افزايش نرخ ارز در 
داخل پايين تر از رقباي خارجي مان است. به گفته 
عليخاني، با وجود آنكه نرخ ارز در كشور باال رفته اما 
به همين ميزان تورم و دس��تمزد نيز افزايش يافته 
است. وي تاكيد كرد يكي ديگر از نكات مورد توجه 
آن اس��ت كه 9۸ درصد تجارت در دني��ا را اعضاي 

تجارت جهاني مديري��ت مي كنند و حقوق ورودي 
براي آنها ۴ درصد اس��ت ولي ب��راي ما كه جزو اين 
بخش نيستيم اين حقوق ۱0 درصد است لذا تجارت 

ما با دنيا تجارتي رقابتي نيست.
عليخاني ادامه داد: در حال حاضر براي افزايش انگيزه 
صادراتي نياز داريم تا به رقابتي ش��دن در بازارهاي 
جهاني كمك كنيد و با پرداخت مستقيم مشوق هاي 
صادراتي باعث كاهش هزينه ها و رقابتي تر ش��دن 
كاالهاي صادراتي در بازارهاي جهاني شويم وي در 
پايان تصريح كرد: متاسفانه هر سال بسته حمايتي 
جديدي براي حمايت از صادر كنندگان و مشوق هاي 
جديد تعريف مي شود و اين تعريف بسته هاي ديگر 
حمايتي باعث افزايش انتظارات در بخش خصوصي 
و اف��كار عموم��ي مي ش��ود، اما هر س��ال هم گفته 
مي شود كه بودجه اين بس��ته هاي حمايتي تامين 
نش��ده، بنابراين به نظر مي رسد، بايد قبل از تعريف 
بس��ته هاي حمايتي و مكمل ه��اي صادراتي منابع 

مالي آن ديده شود.

رييس مركز ملي فرش ايران گفت: با حمايت مجلس 
شوراي اسالمي و سازمان مديريت و برنامه ريزي و با 
دستور وزير صنعت، معدن و تجارت توانستيم بودجه 
تخصيصي ب��راي بيمه قاليبافان را در س��ال ۱۳9۸ 

حدود ۳ برابر كنيم.
به گزارش شاتا، فرشته دست پاك رييس مركز ملي 
فرش ايران گفت: با حمايت مجلس شوراي اسالمي 
و س��ازمان مديريت و برنامه ريزي و با دس��تور وزير 
صنعت، معدن و تجارت توانستيم بودجه تخصيصي 
براي بيمه قاليبافان را در س��ال ۱۳9۸ حدود ۳ برابر 
كنيم و امس��ال تمامي فعاالن حوزه فرش دستباف 

مي توانند از بيمه قاليبافان استفاده كنند. 
دس��ت پاك با اعالم اين خبر اف��زود: موضوع بيمه و 
امنيت شغلي قاليبافان يكي از دغدغه هاي اصلي ما 
بوده كه با تخصيص اين مي��زان بودجه و ابالغ آن به 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و س��ازمان تامين 
اجتماعي از سه ماهه دوم امسال به صورت قانونمند 
و با همكاري سازمان تامين اجتماعي انجام مي شود.

وي ط��رح مل��ي كارآفريني و توس��عه تجارت فرش 
دستباف را يكي از برنامه هاي مركز ملي فرش ايران 
در حمايت از توليد داخلي در س��ال ۱۳9۸، دانست 
و تصريح كرد: اين طرح به عن��وان يكي از طرح هاي 
اقتصاد مقاومتي وزارت صنعت، معدن وتجارت مورد 
موافقت قرار گرفته و سازمان مديريت و برنامه ريزي 

نيز آن را مورد موافقت قرار داده است.
رييس مركز ملي فرش ايران با بيان اينكه در اين طرح 
با وجود مشكالت اقتصادي و شرايط سخت موجود 
به دنبال ايجاد شغل براي ۴0 هزار نفر هستيم، گفت: 
در راس��تاي اين طرح، استارت آپ ها و صاحبان ايده 
و فكر نو در حوزه فرش دستباف را دعوت مي كنيم تا 

ايده هاي خود را براي توسعه، توليد، فروش و صادرات 
فرش دستباف ارايه دهند.

دست پاك با تأكيد بر موضوع آموزش در حوزه فرش 
دستباف، ادامه داد: به دنبال آموزش قاليبافي نيستيم؛ 
چراكه اين موضوع وظيفه س��ازمان فني و حرفه اي 
كش��ور اس��ت و در اين زمينه نيز تفاهم نام هاي با ما 
دارد. ما به دنبال آموزش ه��اي كالن مانند بازاريابي 
و برندين��گ براي توس��عه فروش و ص��ادرات فرش 

دستباف هستيم.
وي، تج��ارت الكتروني��ك را از ديگ��ر اولويت هاي 
خود دانست و بيان كرد: از استارت آپ ها و كسب و 
كارهاي نوين و اينترنتي كه در زمينه فروش فرش 
دس��تباف در بازارهاي داخلي وخارج��ي از طريق 
دني��اي مج��ازي و وب بتوانند راه��كار ارايه دهند، 

استقبال مي كنيم.

رييس مركز ملي فرش ايران به تشكيل كارگروه هاي 
فرش دستباف در استان هاي كشور اشاره كرد و گفت: 
با هماهنگي وزير صنعت، معدن و تجارت و دستور وزير 
كشور، كارگروه هاي فرش استان ها به رياست شخص 
استاندار تشكيل شده است و اين كارگروه هم اكنون 
جزو 5 كارگروه اول استان ها است و برنامه هاي سال 
۱۳9۸ با هماهنگي كامل اس��تاندارها در حال انجام 

است.
دس��ت پ��اك در بخش ديگ��ري از س��خنان خود با 
بي��ان اينكه در جه��ت تقويت بازار داخل��ي و توليد 
فرش دس��تباف، موضوع فروش اقساطي فرش را در 
اولويت هاي خ��ود قرار داديم، اضاف��ه كرد: صندوق 
كارافريني اميد در اين زمينه با ما تفاهم نامه همكاري 
منعقد كرده اس��ت، با يك س��ري بانك ها براي ارايه 
تس��هيالت اين طرح وارد مذاكره شديم و يك سري 

بانك ها نيز آمادگي خود را ب��راي اين موضوع اعالم 
كرده اند. 

وي در خصوص چگونگي اجراي اين طرح نيز گفت: 
در اين طرح به جاي ارايه تس��هيالت به بافنده ها، به 
خريداران وام مي دهيم كه اين موضوع س��بب رونق 
كارگاه هاي فرش دستباف و رونق توليد اين محصول 
خواهد شد. رييس مركز ملي فرش ايران با اعالم اينكه 
ح��دود 20 درصد توليد فرش دس��تباف صرف بازار 
داخلي و ۸0 درصد مابقي صادر مي شود، بيان كرد: به 
دنبال برگرداندن فرش دستباف به سبد خانوار ايراني 
هستيم. دست پاك همچنين تصريح كرد: در گذشته، 
بس��ياري از بانك ها در قبال به امانت گذاشتن فرش 
دس��تباف به خانواده ها وام مي دادند كه اين موضوع 
در يك��ي دو دهه اخير كمرنگ ش��ده، اما ما به دنبال 

احياي آن هستيم.
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تفويض اختيار به انجمن هاي 
معدني 

شاتا|وزير صنعت، معدن و تجارت بر توجه ويژه به 
انجمن هاي تخصصي و تفويض اختيار به آنها به شرط 
پاسخگويي و مسووليت پذيري آنها تأكيد كرد. رضا 
رحماني افزود: به منظور تس��هيل هر چه بيشتر در 
محيط كسب و كار، آماده تفويض برخي اختيارات 
ديگر به انجمن هاي تخصصي در حوزه هاي صنعت، 
معدن و تجارت البته با قبول مسووليت و پاسخگويي 
هستيم. او به ديدارهاي خود با اعضاي چند انجمن 
اش��اره كرد و گفت: در ديداره��اي جداگانه اي كه با 
اعضاي »انجمن توليدكنندگان سيمان«، »اعضاي 
انجمن سنگ« و »انجمن سرب و روي« داشتم، بر 

اين موضوع با توجه به شرايط كنوني تأكيد داشتم.
وزير صنعت، مع��دن و تجارت با بيان اينكه تفويض 
اختيارات با اين ش��رط از تمرك��ز امور در يك نقطه 
جلوگي��ري مي كند، تصريح كرد: افزايش س��رعت 
خدمات رس��اني با جلوگيري از بروكراس��ي اداري 
سبب تسهيل فرآيندها خواهد شد. رحماني با تأكيد 
بر اس��تفاده از ظرفيت ه��اي صادراتي انجمن هاي 
تخصصي، گفت: امسال، سال رونق توليد است و از همه 
توان ها و ظرفيت ها براي رسيدن به اين هدف استفاده 
خواهيم كرد. او در ادامه با اشاره به ديگر پتانسيل هاي 
انجمن ها، افزود: به عنوان نمونه از ظرفيت انجمن هاي 
معدني براي جلوگيري از خام فروشي مواد معدني 
و ايجاد ارزش افزده، نوس��ازي معادن و فعال كردن 
معادن كوچك مقياس و بنگاه هاي كوچك و متوسط 

)SME(  هاي معدني مي توان استفاده كرد.

اصالح قيمت و تعادل در بازار 
شكر

خبرگزاري مهر| رييس مركز اصناف و بازرگانان از 
كاهش قيمت شكر و تعادل در بازار عرضه و تقاضاي 
اين محصول با مشاركت اصناف خبر داد. پيمان زندي 
در نشست هم انديشي و هماهنگي صنوف فعال در 
حوزه صنايع غذايي گفت: پس از نشست هاي متعدد 
با شركت بازرگاني دولتي و مسووالن ذيربط، شرايط 
براي توزيع شكر توسط اصناف فراهم شد كه مشاهده 
مي كنيم قيمت ها در بازار رو به تعادل است. او با اشاره 
به اينكه در شرايط كنوني اولويت بندي، براي تامين 
و توزيع اقالم مورد نياز مردم مهم ترين اقدام اس��ت، 
گفت: جامعه بزرگ اصناف مهم ترين اولويت تعريف 

شده براي تعادل بخشي به بازار هستند.
زن��دي اضافه ك��رد: م��ا از ظرفيت ه��اي همكاران 
صنفي مان بهره مي بريم تا مردم نگراني از بابت تامين 
كاال نداشته باشند و البته در اين حوزه فروشگاه هاي 
زنجيره اي و بزرگ و ميادين ميوه و تره بار نيز در اين 
مراحل عملكرد مطلوبي داشتند. رييس مركز اصناف 
و بازرگانان با اش��اره به اينكه كش��ور با كمبود هيچ 
كااليي روبرو نيس��ت، گفت: كاالها به وفور و بيش از 
نياز كش��ور وجود دارد اولويت ما هم سامان دهي به 
بحث عرضه كاالست. زندي افزود: در شرايط كنوني 
كه كشور درگير جنگ اقتصادي است توقع اين است 
اصناف بيش از پيش به مس��ووليت خود براي ايجاد 
آرامش اقتص��ادي در جامعه كمك كنن��د. او ادامه 
داد: ما هيچگاه از اعتماد به اصناف متضرر نشده ايم 
و خوشبختانه بررسي هاي موردي و كاال به كاال نيز 
نشان مي دهد هر كجا به اصناف اعتماد شده است، 

وضع بهبود يافته است. 

برگزاري نمايشگاه 
داخلي سازي قطعات 

شاتا|مش��اور عال��ي و دس��تيار وزي��ر صنعت از 
نمايشگاه هاي داخلي س��ازي قطعات لوازم خانگي 
و ماشين آالت توليد كارخانجات معدني و فوالدي 
خبر داد. صادق نجفي با اع��الم اين خبر، افزود: اين 
نمايشگاه ها توسط انجمن هاي مربوطه و با همكاري 
ايدرو، معاونت معدني وزارت صنعت و ايميدرو برگزار 
خواهد شد. او با اش��اره به اقدام وزارت صنعت براي 
اعالم ليس��ت نيازها و فراخوان براي داخلي س��ازي 
اين نيازها، تصريح كرد: در همين راستا قطعه سازان، 
دانشگاه ها، استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان 
براي داخلي سازي قطعات لوازم خانگي و ماشين آالت 
توليد كارخانجات معدني و فوالدي پاي كار خواهند 
آمد. مشاور عالي و دس��تيار وزير صنعت با تأكيد بر 
ضرورت داخلي سازي قطعات و ساخت داخل، بيان 
كرد: اين از اولويت هاي وزارت صنعت در سال رونق 
توليد است كه وزير صنعت نيز بر اين نكته كه نهضت 

ساخت داخل بايد راه بيفتد، تأكيد كرده اند.

اصناف بايد ماليات خود را 
پرداخت كنند

ايس�نا |رييس اتاق اصناف ته��ران مي گويد كه 
انتظارات اصناف در توافق مالياتي جديد بين صنوف 
و س��ازمان امور مالياتي تا حدودي برآورده نش��د با 
اين حال صنوف بايد ماليات خود را پرداخت كنند. 
قاسم نوده فراهاني، در رابطه با توافق مالياتي كه هفته 
گذشته بين سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف تهران 
صورت گرفت، اظهار كرد: توقع از سازمان امور مالياتي 
بر آن بود كه به دليل ركود بازار در محاسبه ماليات سال 
97 نسبت به سال ۱۳9۶ مبلغي افزوده نشود، اما اين 
اتفاق رخ نداد. رييس اتاق اصناف تهران افزود: ماليات 
اصناف در قالب ۴ بند تعيين شده كه سه بند ابتدايي 
آن تا حدودي مورد قبول صنوف مختلف است اما 
بند چهارم كه رشد ۱5 درصدي ماليات در آن جاي 
گرفته است تا حدودي توقع اصناف را جوابگو نيست.

وي با تأكيد بر اينكه صنوف بايد اظهارنامه مالياتي 
خود را پرداخت كنند، ادامه داد: بايد ماليات بر درآمد 
از سوي تمام افراد جامعه پرداخت شود تا دولت توان 
مديريت كشور را داشته باشد. نوده فراهاني ادامه داد: 
توقع مي رفت كه در بند چهارم اين توافقنامه ميزان 
كمتري براي افزايش ماليات نسبت به سال ۱۳9۶ در 

نظر گرفته شود كه اينگونه نشد.
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تهديد امريكا به افزايش۳۰۰ميليارد دالري تعرفه ها عليه چين

نشست اقتصادي ٣ روزه سن پترزبورگ برگزار شد 

زرادخانه اقتصادي، اهرم  قدرت جديد امريكا

داووس روسيه: نمايش اتحاد پكن و مسكو

گروه جهان| 
رييس جمهوري امريكا تهديد كرده پس از نشست رهبران 
»گروه۲۰«، چنانچه كه نياز باشد درخصوص اعمال تعرفه 
بر ۳۰۰ميليارد دالر ديگر از كاالهاي وارداتي از چين تصميم 
خواهد گرفت. هفته نامه اكونوميست نيز در گزارشي با تشبيه 
كردن تعرفه هاي تجاري دولت ترامپ به تسليحات اقتصادي 
نوشته كه دوست و دشمن امريكا حاال ديگر مي دانند كه 
رييس جمهوري امريكا براي پيشبرد اهداف خود حاضر است 

تا از تسليحات اقتصادي اش استفاده كند.
تنش بر مس��ائل اقتصادي بين امريكا و چين از اوايل ماه 
تش��ديد ش��ده و ترامپ كه چين را متهم كرده از تعهدات 
خود عقب نشيني كرده اس��ت بار ديگر تهديد كرده كه بر 
۳۰۰ميليارد دالري كاالي چيني تعرفه هاي بيشتري خواهد 
بست. در صورت چنين اقدامي، امريكا بر تمامي كاالهاي 
وارداتي از چين تعرفه اعمال كرده است. سخنگوي وزارت 
تجارت چين گفته: »اگر امريكا تصميم بگيرد تعرفه ها را 

تشديد كند ما تا به آخر مبارزه خواهيم كرد.« 

   آغاز يك تمرين 
هفته نامه اكونوميست در گزارشي درباره سياست تجاري 
دولت فعلي امريكا نوشته: زماني كه ترامپ به دفتر بيضي 
رسيد وعده داد امريكا را احيا مي كند. روش او براي اين كار 
تبديل كردن ابزارهاي اقتصادي به تسليحات است. ترامپ 
۳۰ ماه مي و پس از تشديد اختالفات مهاجرتي با مكزيك، 
تهديد كرد كه تعرفه هاي فلج كننده اي را بر كاالهاي مكزيكي 
وضع خواهد كرد. بازارها آشفته شدند و هيات مكزيكي براي 
حل اختالفات به واشنگتن شتافتند. يك روز بعد قوانين 
تجارت ترجيحي امريكا براي هند لغو شد. چين قرار است بار 
ديگر با افزايش تعرفه هاي امريكا روبرو شود . شركت چيني 
هواوي تامين كننده هاي امريكايي اش را از دست داده است. 
رهبران اتوكرات چين خشگمين هستند اما همچنان بر 
ادامه مذاكرات براي رسيدن به يك توافق تاكيد دارند. تشديد 
تحريم ها عليه ايران با وجود مخالفت اروپا، شرايط اقتصادي 

اين كشور را سخت كرده است. 
ترامپ احتماال با رضايت شاهد اين صحنه است. هيچ كس 
ديگر امريكا را چون گذش��ته نمي بيند. حاال ديگر دوست 
و دش��من مي دانند كه اياالت متحده آماده اس��ت تا براي 

حفاظ��ت از منافع ملي خ��ود از ي��ك زرادخانه اقتصادي 
استفاده كند. امريكا اس��تفاده از تاكتيك ها و تسليحات 
جديد براي آغاز كرده كه اساسش بهره برداري از نقش اين 
كشور به عنوان يك مهره مركزي در اقتصاد جهاني است. 
حاال امريكا از اين نقش مركزي براي مسدود كردن جريان 
آزاد كاالها، اطالعات و پول در طول مرزها استفاده مي كند. 
شايد چنين چشم اندازي از ابرقدرت قرن۲1 )امريكا( براي 
برخي اغواكننده باشد اما اين امر مي تواند آغاز يك بحران 
باشد، بحراني كه مي تواند ارزشمندترين دارايي اين كشور را 
ويران كند: مشروعيت.  ممكن است تصور كنيد نفوذ امريكا 
از تسليحات مثال65۰۰ كالهك هسته اي يا نقش محوري 
اين كش��ور در صندوق بين المللي پول ناشي مي شود اما 

قسمتي از اين نفوذ ناشي از جايگاه مركزي امريكا در شبكه اي 
است كه اساس جهاني ش��دن است، شبكه اي كه ايده ها و 
استانداردهاي جهاني را منعكس كرده و قدرت امريكايي 
را تقويت مي كرد. اين شبكه البته شامل زنجيره هاي عرضه 
هم مي شود كه عمدتا نامريي هستند. خارجي ها سيطره 
امريكا در بخش هاي مختلف را پذيرفته اند به اين دليل كه به 
نفعشان است اما اگر شركت هاي امريكايي رفتار منصفانه اي 
نداشته باشند اين احتمال وجود دارد كه ديگر قواعد بازي 
را نپذيرند. اگرچه س��هم امريكا در توليد ناخالص داخلي 
جهان از ۳8درصد در 1969ميالدي به ۲4درصد در حال 
حاضر رسيده اما پيشرفت هاي تكنولوژيك حاال ديگر شبكه  
زيربنايي جهاني شدن را قدرتمندتر كرده است. گرچه چين 

هنوز نمي تواند با امريكا رقابت كند اما اقتصاد آن از نظر اندازه 
به اقتصاد امريكا نزديك شده است. 

با وجود اين، ترامپ و مشاورانش به اين نتيجه رسيده اند كه 
نظم جهاني عليه امريكا است و براي اين نتيجه گيري خود به 
كسري تراز تجاري استناد مي كنند. آنها در تنش هاي خود 
از )از جمله با ايران( از ابزارهايي استفاده مي كنند كه براي 
زمان جنگ استفاده مي شود از جمله روش هاي حقوقي 
كه براي نظارت بر نظام پرداخت ها، روشي كه براي شكار 
اعضاي القاعده طراحي شده بود. و مقام هاي دولت امريكا بر 
اين باورند آنچه كه تاكنون ترامپ انجام داده آزمايش مسلح 
كردن شبكه اقتصادي امريكايي است، يعني روندي كه تازه 

شروع شده است.  

   هشدار بانك جهاني
تهديد جدي��د رييس جمه��وري امريكا علي��ه چين در 
شرايطي است كه بانك جهاني هشدار داده پيامد مستقيم 
مبارزه  جويي ترامپ در حوزه تجارت خارجي، كاهش حجم 
مبادالت بازرگاني است. بانك جهاني يادآوري كرده كه تداوم 
كشمكش هاي تجاري، آهنگ رشد اقتصادي در سراسر دنيا 

را كند مي كند و مبارزه با فقر ناكام مي ماند.
ديويد مالپس رييس جديد اين بانك، گفته انتظار مي رود 
رشد اقتصادي آشكارا كند شود. بانك جهاني پيش بيني 
كرده كه آهنگ رشد اقتصادي جهان در سال جاري تنها 
۲.6درصد و در س��ال آتي ۲.7درصد باش��د. شاخص اين 
رشد در سال ۲۰18 حدود ۳ درصد بود. مالپس تاكيد كرده 
كاهش فقر و بهبود ش��رايط زندگي مردم، مستلزم رشد 
اقتصادي باالست اما كشمكش هاي تجاري اين چشم انداز 
را به خطر مي اندازند. حجم مبادالت تجاري چين و امريكا، 
يك س��وم خروجي اقتصاد جهاني را تش��كيل مي دهد و 
اختالف تجاري طوالني مدت بين اين دو غول اقتصادي، 
تاثيري غيرقابل انكار در سطوح ديگر اقتصاد به جا مي گذارد. 
تجارت جهاني در ۲۰18معادل 4.1درصد رشد كرد اما بانك 
جهاني اين رقم را براي ۲۰19 مع��ادل ۲.6درصد ارزيابي 
كرده است. برآورد جديد بانك جهاني، يك درصد كمتر از 
گمانه زني هايي است كه در ژانويه جريان داشت و كمترين 
آهنگ رشد از زمان بحران مالي به اين سو را نشان مي دهد. 
اين در حالي است كه اقتصاددانان حجم مبادالت تجاري را 
همواره عاملي تعيين كننده براي رشد اقتصادي دانسته اند. 
رييس بانك جهاني مي گويد اين واقعيت، فرصتي اس��ت 
براي آنكه سياستمداران براي كنار آمدن با يكديگر، جديت 
به خرج دهند. مالپس در توضيح شرايط موجود گفته است: 
»ما نگرانيم زيرا به موازات مناقشات تجاري، سطح باالي 
بدهي ها نيز مشكلي جدي هستند.« قروض باال از جمله 
عواملي هستند كه جلوي رشد اقتصادي بسياري كشورها 
را مي گيرند. 189 كشوري كه در بانك جهاني عضويت دارند، 
هدف بنيادين خود را مبارزه با فقر شديد در بسياري از نقاط 
جهان و بهبود رفاه دستكم 4۰ درصد از فقيرترين قشرهاي 
جامعه در هر كشوري اعالم كرده اند. سرمايه اين بانك از حق 
عضويت كشورها، فروش اوراق قرضه و استقراض از بازارهاي 

مالي و دولت هاي عضو تامين مي شود.

گروه جهان|
 همايش اقتصادي سه روزه سن پترزبورگ كه در زمان رونق 
اقتصاد روسيه به »داُوس روسيه« شهرت داشت، با شركت 
١٧هزار تن از 75 كش��ور جهان آغاز شد و تا شنبه )امروز( 
ادامه خواهد يافت. اين نشست در زماني انجام مي پذيرد كه 
سرمايه گذاران خارجي به دليل دستگيري ها و پيگردهاي 
قضايي اخير تحريم ها و رش��د اقتصادي بس��يار اندك در 
وضعيت دش��واري قرار گرفته اند. به گ��زارش خبرگزاري 
فرانسه، روسيه مي كوشد تا هرچه بيشتر نظر سرمايه گذاران 
خارجي را براي همكاري با اين كشور به خود جلب كند. اين 
كشور با اين حال فوريه گذشته مايكل كالِوي امريكايي كه از 
بنيان گذاران يكي از مهم ترين شركت هاي خارجي فعال در 
روسيه موسوم به صندوق سرمايه گذاري »برينگ ُوسُتوك« 
است و همكار فرانسويش »فيليپ ِدلپال« را بازداشت كرد. 
گفته شده، فيليپ ِدلپال همچنان در بازداشت است و مايكل 
كالِوي در حصر خانگي بسر مي برد. سفير امريكا در روسيه در 
اعتراض به حصر خانگي مايكا كالِوي از شركت در همايش 
اقتصادي سن پترزبورگ خودداري كرده است. با اين حال 
شي جين پينگ رييس جمهوري چين، و آنتونيو گوترش 
دبيركل سازمان ملل متحد از جمله شركت كنندگان در 

همايش اقتصادي سن پترزبورگ هستند. 
فرانس��ه نيز سفير خود را در روس��يه به اين نشست اعزام 

كرده است. اين در حالي است كه در سال ۲۰18ميالدي 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، شخصاً در نشست 
اقتصادي سن پترزبورگ ش��ركت كرده بود. كريس ويفر 
بنيان گذار شركت مكرو ادوايزري، مي گويد: »كرملين در 
نظر دارد تا در نشست سن پترزبورگ نشان دهد كه موفق 
شده است به جهت گيري هاي ژئوپليتيك خود با رها شدن 
از سرمايه گذاري انحصاري غربي ها تنوع بخشد. دولت روسيه 
همچنين درصدد است كه روابط خود را با كشورهاي واقع در 

قاره آسيا و در خاورميانه بسط دهد.« 

   راهبرد عليه امريكا
كري��س ويف��ر معتقد اس��ت كه پي��ام ديگر روس��يه در 
سن پترزبورگ اين خواهد بود كه روابطش با اروپا بهتر شده 
اس��ت و اينكه روابط تجاري اين كشور با امريكا از اهميت 
بسيار كمتري نسبت به قبل برخوردار است. دقيقا در همين 
راستاست كه شي جين پينگ و والديمير پوتين رهبران 
چين و روس��يه در كرملين بيانيه مشتركي را قرائت كرده 
و در آن تاكيد كردند كه كاس��ه صبر دو عضو دايم شوراي 
امنيت سازمان ملل از نقض عهدها و تهديدهاي مكرر امريكا 
لبريز شده است. سرگئي لوزيانين مدير انجمن شرق دور 
در آكادمي علوم روسيه، بر اين باور است كه چين و روسيه 
مصمم به استقالل از امريكا هستند و بر اين موضوع بيش از 

هميشه تاكيد مي كنند. او مي گويد: »نه چين برادر بزرگ تر 
روسيه است و نه روسيه خود را برادر بزرگ تر چين مي داند، 
اما هر دو تالش مي كنند نظامي را در اوراسيا برپا كنند كه بر 
هژموني امريكايي متكي نباشد.«  شبكه راشاتودي روسيه نيز 
در گزارشي به نقل از برخي ناظران اقتصاد بين الملل نوشته: 
»مشكل اينجاست كه بيشتر س��رمايه گذاري هاي چين 
در روسيه از كانال اموال دولتي است زيرا بازرگانان چيني 
عمدتاً به علت ترس از تحريم هاي امريكا به سرمايه گذاري 
در روسيه روي نمي آورند. اما كارشناسان چاره مشكل را در 
ساختاري شبيه آن چيزي مي دانند كه اتحاديه اروپا براي 
تجارت با ايران پيش بيني كرده است.«  دميتري پسكوف 
س��خنگوي رييس جمهوري روسيه، در واكنش به غيبت 
امريكا در نشست سن پترزبورگ گفته است: »بايد يادآور 
شويم كه خيلي از تجار و سرمايه گذاران بطور سنتي در اين 
همايش شركت مي كنند و نبود امريكا در آن به معناي پر 
شدن جاي خالي سرمايه گذاران اين كشور توسط ديگران 
اس��ت. “ پس��كوف در ادامه بازار روس��يه را براي خيلي ها 
همچنان جذاب خوانده و گفته: »امسال بيش از 15هزار نفر 
در همايش اقتصادي سن پترزبورگ شركت مي كنند و همه 
مي دانند كه نمي توانند پس از بي توجه اي به اين همايش بار 

ديگر به ميدان بازگردند و جاي خود را پس بگيرند.« 
هراير سيمونيان رييس سابق شركت خدمات مالي امريكايي 

و شركت چندمليتي مورگان استنلي در روسيه، پيش بيني 
كرده كه با توجه به افزايش عالقه چين به برقراري تماس  
با اروپا، نقش روسيه عنوان مشاركت كننده كليدي طرح 
»كمربند جاده« افزايش خواهد يافت. سيمونيان مي گويد: 
»در شرايط پيش آمده براي پكن، اهميت زيرساخت هاي 
حمل و نقل افزايش مي يابد. شاهراه بزرگ، مسير دريايي 
شمالي و جاده هاي ويژه خودرو طرح هايي در روسيه هستند 
كه براي چين بسيار جذاب مي شوند. اين احتمال بعيد نيست 
كه در ديدار اخير )رييس جمهوري چين از روسيه( مسائل 
مربوط به توسعه مشترك اين مسيرها مورد توجه خاص قرار 
بگيرد.«  تمايل پكن به همكاري با روسيه در همايش امسال، 
با جنگ تجاري سرسختانه اي كه ميان پكن و واشنگتن راه 

افتاده همزمان شده است. آلكسي ماسلوف رييس بخش 
شرق شناسي آموزشگاه عالي اقتصاد روسيه، مي گويد: »در 
شرايط جديد كه چين و امريكا درگير جنگ سرد هستند، 
ممكن است جايگاه روسيه دستخوش تغييراتي شود؛ اما از 
هم اكنون معلوم است كه مناقشه دو اقتصاد بزرگ جهاني 
منجر به س��قوط تجارت جهاني خواهد شد و اين موضوع 
بر روس��يه نيز به عنوان يك بازيگر درب��ازار جهاني تأثير 
مي گذارد.« ماسلوف در نهايت پيش بيني مي كند كه پنجره 
جديدي از امكانات پيش  روي دولتمردان روس باز نمي شود 
بلكه مذاكرات براي افزايش صادرات روسيه به چين از جمله 
محصوالت كشاورزي جريان مي يابد و نتايج قابل توجه اي 

در نهايت ديده نمي شود.

دريچه

كوتاه از منطقه

شرايط جديد صدور رواديد 
شنگن اعالم شد

گ�روه جهان| هزينه دريافت رواديد ش��نگن از 
ژانويه س��ال ۲۰۲۰ ميالدي ب��ه 8۰ يورو افزايش 
مي ياب��د. به گ��زارش يورونيوز، ش��وراي اتحاديه 
اروپا افزاي��ش ۳۳.۳ درصدي هزينه صدور رواديد 
)ويزا( ش��نگن را تصويب كرد. بر پايه مصوبه اين 
ش��ورا، متقاضيان ويزاي ش��نگن از ابتداي ژانويه 
۲۰۲۰ بايد به جاي6۰ يوروي فعلي8۰ يورو براي 
اخذ اين ويزا پرداخت كنند. شوراي اتحاديه اروپا 
هدف از تصويب اين قان��ون را حصول اطمينان از 
پوش��ش هزينه صدور رواديد توس��ط كشورهاي 
عضو اتحاديه و طراح��ي مكانيزمي براي افزايش 
هر سه سال يك بار نرخ صدور ويزاي شنگن اعالم 
كرده است. اين مصوبه 6 ماه پس از انتشار از طريق 
روزنامه رسمي اتحاديه اروپا قابل اجرا خواهد شد. با 
توجه به اينكه انتشار رسمي مصوبه شوراي اتحاديه 
اروپا معموال يك ماه به طول مي انجامد، پيش بيني 
مي شود كه اجراي قانون جديد صدور ويزاي شنگن 
از ابتداي ژانويه س��ال آتي ميالدي اجرايي شود. 
اصالحات صورت گرفته در خصوص قوانين صدور 
رواديد شنگن، س��ال گذشته و توسط كميسيون 
اروپا با هدف تس��هيل اخذ ويزا توسط مسافراني 
كه بطور مكرر به كش��ورهاي عضو پيمان شنگن 
سفر مي كنند، ارايه شده بود. به همين منظور در 
مصوبه پنجشنبه شوراي اتحاديه اروپا مقرر شده 
كه حداقل فاصله زماني ميان موعد ارايه درخواست 
اخذ ويزا تا زمان آغاز سفر به 15روز كاهش يابد و 
نيزحداكثر فاصله زمان��ي تقاضاي رواديد تا انجام 

سفر از ۳ماه فعلي به 6 ماه افزايش يابد. 

كناره گيري »مي« از رياست 
حزب محافظه كار بريتانيا 

گروه جهان|نخس��ت وزير مس��تعفي بريتانيا 
از تم��ام مس��ووليت هاي خود به عن��وان رييس 
حزب محافظه كار اين كش��ور كناره گيري كرد. 
ترزا مي كه حدود س��ه سال رياس��ت اين حزب 
را عهده دار ب��ود جمعه در نام��ه اي كناره گيري 
خود را اعالم كرد. تاكن��ون 11 نفر آمادگي خود 
را براي عهده داري رياس��ت حزب محافظه كار و 
نخست وزيري انگليس اعالم كرده اند كه از ميان 
آنها بوريس جانسون وزير خارجه پيشين، و مايكل 
گاو وزير محيط زيست، بيشترين بخت را دارند. 
به گزارش خبرگ��زاري آلمان، با اس��تعفاي ترزا 
مي  روند رسمي ثبت نام نامزدهايي كه تمايل به 
جانشيني او و رياست دولت را دارند، آغاز مي شود. 
قرار اس��ت نتيجه نهايي انتخاب جانش��ين ترزا 
مي كه مراحل مختلفي دارد، تا پايان ماه جوالي 
اعالم ش��ود و تا آن زمان او مس��ووليت اداره امور 
دولت را عهده دار خواهد بود. مهم ترين مسووليت 
ترزا مي پيش بردن روند مذاكرات با اتحاديه اروپا 
براي خروج بريتانيا از اين اتحاديه بود. با اين حال 
طرح او براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا س��ه 
بار از سوي پارلمان بريتانيا رد شد. در همين حال 
خبرگزاري فرانس��ه گزارش داده حزب برگزيت 
ب��ه رهبري نايجل ف��اراژ در انتخاب��ات پارلماني 
منطقه اي در برابر حزب كارگر شكس��ت خورده 
و در به دس��ت آوردن نخس��تين كرسي خود در 
پارلمان انگليس ناكام مانده اس��ت. نامزد حزب 
محافظه كار در اين انتخابات تنها ۲1 درصد آرا را 

به دست آورد و در جايگاه سوم قرار گرفت.

ميانجي گري اتيوپي براي 
پايان دادن به بحران سودان

گروه جهان|با وجود اينكه اتحاديه آفريقا از تعليق 
فعاليت سودان در اين اتحاديه تا زمان تشكيل يك 
دولت مدني در اين كش��ور خبر داده است، اتيوپي 
تالش هاي خود براي ميانجي گري ميان طرف هاي 
سوداني را آغاز كرده است. به گزارش اسكاي نيوز، 
آبي احمد نخست وزير اتيوپي، راهي سودان شده 
تا با گروه هاي مختلف س��وداني و نيز مسووالني از 
شوراي نظامي ديدار كند. در روزهاي گذشته و پس 
از باال گرفتن بحران سياس��ي در سودان و يورش 
نظاميان به تحصن  معترضان، شوراي نظامي از لغو 
تمامي توافق هاي حاصل شده با مخالفان خبر داد. 
در همين حال كميته مركزي پزش��كان سودان از 
افزايش شمار كشته شدگان در جريان اعتراض ها 
مقابل مقر فرماندهي ارتش در خارطوم به 1۰1 تن 
خبر داده است. اين كميته در بيانيه اي گفت، اجساد 
4۰ تن از كشته ش��دگان از رود نيل بيرون كشيده 
شد. اين اجساد توسط خودروهاي وابسته به شبه 
نظاميان جنجويد به مكاني نامعلوم منتقل ش��ده 
بود. پس از تشديد بحران در سودان شوراي نظامي 
به جناح مخالف پيشنهاد از س��رگيري مذاكرات 
درباره دوره انتقالي را داد كه با مخالفت طرف مقابل 
روبرو شد. تظاهرات س��وداني ها عليه عمر البشير 
از 19 دس��امبر ۲۰18 ابتدا به دليل افزايش قيمت 
نان آغاز شد و س��رانجام به سرنگوني دولت منجر 
ش��د. معترضان رفته رفته خواس��ته هاي خود را 
افزايش دادن��د؛ ايجاد يك حكومت دموكراتيك از 
خواس��ته هاي بعدي معترضان بود كه همچنان با 

مقاومت ارتش روبروست. 

ترامپ: نانسي پلوسي، تهوع آور 
كينه جو  و  وحشتناك است

گروه جهان| دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
نانسي پلوسي رييس مجلس نمايندگان اين كشور را 
فردي تهوع آور، كينه جو و وحشتناك خوانده و در عين 
حال گفته سعي كرده بود با او خوب باشد. به گزارش 
فاكس نيوز، ترامپ همچنين ب��ه رابرت مولر بازرس 
ويژه تحقيقات در پرونده دخالت روسيه در انتخابات 
رياست جمهوري س��ال ۲۰16 امريكا حمله كرده و 
گفته، برخي دموكرات ها اميدوار بودند كه مولر به آنها 
گلوله نقره اي دهد ]گلوله نقره اي در فرهنگ غربي ها 
تنها سالحي است كه مي تواند با هيوالها و افسونگري 
مقابله كند و در عين حال معني راه حل جادويي هم 
مي دهد[ ت��ا او را از پاي درآوردند. ترامپ تاكيد كرده 
كه دموكرات ها فكر مي كردند، دوست خوبشان مولر 
به آنها يك گزارش عالي مي رس��اند اما او با گزارشش 
دموكرات هايي را كه كامال عليه او هس��تند عصباني 
ك��رد. ترامپ در عين حال درباره مولر گفت كه با اين 
تحقيق خودش را يك احمق نشان داد. رابرت مولر، 
۲9 مه براي نخستين بار بطور عمومي درباره تحقيقات 
انجام شده درباره پرونده دخالت روسيه در انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال ۲۰16 ح��رف زد و گفت: 
»افسران اطالعاتي روسيه كه بخشي از ارتش روسيه 
هستند، حمله هماهنگي را عليه سيستم سياسي ما به 
راه انداختند...آنها از تكنيك هاي سايبري پيچيده اي 
براي هك كردن رايانه ها و شبكه هاي مورد استفاده 
كارزار انتخاباتي كلينتون استفاده كردند. آنها اطالعات 
خصوصي را به سرقت بردند و سپس اين اطالعات را 
به كمك هويت هاي آنالين جعلي همچنين از مسير 

سازمان ويكي ليكس منتشر كردند.

كرملين از پيمان نظامي 
استارت كناره گيري مي كند

گروه جه�ان| والديمير پوتين رييس جمهوري 
روسيه، اعالم كرده اگر امريكا نخواهد پيمان استارت 
نو را تمديد كند، روسيه نيز از آن كناره گيري خواهد 
كرد. به گزارش يورونيوز، معاهده استارت نو، توافقي 
است كه در سال ۲۰1۰ در پراگ پايتخت جمهوري 
چك در ديدار مي��ان باراك اوباما، رييس جمهوري 
امريكا و ديمتري م��دودف رييس جمهوري وقت 
روسيه، براي كاهش زرادخانه هسته اي دو كشور به 
امضا رسيد. امريكا و روسيه تحت اين قرارداد، اجازه 

دارند حداكثر هزار و 55۰ كالهك را مستقر كنند.
پوتين اكنون مي گويد سيستم دفاعي روسيه براي 
دفاع از اين كشور كفايت مي كند و مسكو اجباري 
ندارد كه معاهده استارت نو را تمديد كند. پوتين با 
اشاره به اينكه در سال ۲۰۲1 و با پايان زمان معاهده 
اس��تارت نو، ديگر هيچ محدوديت��ي در خصوص 
تس��ليحات تهاجمي راهبردي باقي نخواهد ماند، 
افزود: »كس��ي با ما در خصوص تمديد اين توافق 
مذاك��ره اي نكرده اس��ت. هرچند م��ا آماده ايم در 
خصوص موضوعات راهب��ردي با امريكا گفت وگو 
كنيم« رييس جمهوري روسيه همچنين هرگونه 
مداخله نظامي امريكا در ونزوئال را فاجعه بار دانسته و 
گفته: »ما به همكاري خود با ونزوئال ادامه مي دهيم. 
متخصصان ما در اين كش��ور هستند و اين حضور 
همچن��ان هم ادامه دارد. ما تس��ليحاتي به ونزوئال 
فروختيم و بايد به مفاد توافقات و تعهدات خود پايبند 
بمانيم. متخصصان نظامي ما بر اساس قراردادهاي 
تسليحاتي كه با كاراكاس به امضا رسانديم، در حال 

رفت و آمد به اين كشور و انجام تعهدات هستند.«
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آمريكا به اروپا پشت مي كند
گروه جهان| دونالد ترامپ تصميم گرفت كه در 
مراسم يادبود هفتاد و پنجمين سالروز پياده شدن 
نيروهاي نظامي متفقين در سواحل نرماندي تنها 
چند ساعت در محل باقي بماند. روزنامه فرانسوي 
لوموند نوشته: همين موضوع خود گوياي آن است 
ك��ه ترامپ در حال فاصله گرفتن از اروپا اس��ت.  در 
اين گزارش آمده، اعزام نيروهاي نظامي متفقين به 
نرماندي در 6 ژوئن س��ال 1944 ميالدي به هنگام 
جنگ جهاني دوم، براي آزاد ساختن فرانسه از دست 
آلمان نازي انجام گرفت و به كش��ته ش��دن شمار 
بسياري از سربازان از جمله سربازان امريكايي انجاميد. 
پيوند مستحكم اروپا، كانادا و اياالت متحده امريكا، 
مرهون جانفشاني هاي نيروهاي متفقين در عمليات 
جبهه نرماندي و سنگ بناي نظم چندجانبه جهاني 
پس از جنگ دوم بود، اما اين پيوند امروز سست شده 
است و نظم چندجانبه جهاني در حال ازهم پاشيدن 
اس��ت. دليل اصلي اين امر سياست هاي يك جانبه 
ويرانگر دولت دونالد ترامپ است. بنا براين گزارش، 
رهبران 15كشور تشكيل دهنده نيروهاي متفقين 
در جنگ جهاني دوم ششم ژوئن در فرانسه، هفتاد و 
پنجمين سالگرد پياده شدن اين نيروها در ُنرماندي 
را گرامي داشتند. در اين مراسم 1۲هزار نفر و از جمله 
١6٠ تن از سربازان شركت كننده در جنگ جهاني 
دوم حضور داش��تند كه در ميان آنها ٤5تن در روز 
6ژوئن ١٩٤٤ ، دقيقاً ٧5 سال پيش در چنين روزي، 
در ساحل ُنرماندي پياده شده بودند. در اين مراسم كه 
با سرود ملي فرانسه و امريكا آغاز شد، امانوئل ماكرون 
با حمايت از چند جانبه گرايي بر لزوم تقويت سازمان 
ملل، اتحاديه اروپا و سازمان پيمان آتالنتيك شمالي 
)ناتو( تاكيد كرد؛ سازمان هايي كه ترامپ همواره از 
آنها انتقاد كرده است. رييس جمهوري فرانسه گفته 
»بزرگي و عظمت امريكا زماني بيش از هميشه است 
كه به ارزش هاي جهانشموِل موردنظر بنيان گذاران 
آن وفادار مي ماند؛ كساني كه دو قرن و نيم پيش براي 
كسب اس��تقالل خود از حمايت فرانسه برخوردار 
ش��دند.«  ماكرون و ترامپ پس از اين مراس��م به 
ش��هر »كان« رفته و در فرمانداري اين شهر بطور 
خصوصي گفت وگو كردند. گفته شده، تحوالت 
جامعه جهاني از جمله ايران، امنيت بين المللي و 
تجارت جهاني در دستور مذاكرات آنان قرار داشته 
است. در اين مذاكرات ماكرون و ترامپ اختالف نظر 
خود را نيز پنهان نكردند. رييس جمهوري امريكا در 
سفر اروپايي خود با آنگال مركل صدراعظم آلمان، 
نيز ديدار كرده اس��ت، ديداري كه رسانه ها آن را 

بسيار كوتاه و سرد خوانده اند.

فروش فناوري جديد 
موشكي چين به عربستان

عربستان س��عودي با خريد فناوري جديد موشكي 
از چين، در حال ارتقاء سامانه بالستيك خود است. 
سي ان ان مدعي شده مطابق اطالعات به دست آمده 
توسط دولت امريكا، عربستان سعودي با كمك چين 
در حال توسعه سامانه موشك هاي بالستيك خود 
است. اعضاء ارشد كنگره امريكا اعالم كرده اند كه دولت 
تاكنون آنها در جريان اين اطالعات قرار نداده است. آنها 
نگران هستند كه همكاري موشكي چين و عربستان 
سعودي با تاييد ضمني دولت دونالد ترامپ تقويت 
شده باشد. وزارت خارجه چين اطمينان داده روابط 
نظامي دو كشور ناقض قوانين بين المللي نيست و در 

زمينه سالح هاي كشتار جمعي نخواهد بود.

واشنگتن آموزش خلبانان 
تركيه اي را متوقف كرد 

مسووالن امريكايي تصميم گرفته اند خلبانان تركيه اي 
بيش��تري را براي آموزش به آنها جهت اس��تفاده از 
جنگنده هاي اف- ۳5 نپذيرند. به گزارش رويترز، قرار 
بود اياالت متحده ميزبان اين خلبانان براي آموزش 
به آنها جهت هدايت اف- ۳5 باشد. رويترز نوشته، در 
صورتي كه تركيه موضع خود را در قبال خريد سامانه 
دفاعي اس4۰۰ روسيه تغيير دهد، مسووالن امريكايي 
امكان لغو تصميم خود براي عدم آموزش به خلبانان 
تركيه اي را بعيد نمي دانند. مسووالن اعالم كردند كه 
هنوز تصميم رسمي براي توقف آموزش به خلبانان 
و كادرهاي مهندسي كه قرار بود وارد امريكا شوند، 

صادر نشده است.

۳۵ حمله هراس افكنان
 دركابل خنثي شد

سخنگوي وزارت داخله افغانستان گفته مخالفان 
مسلح دولت، در تعطيالت عيد قصد انجام ۳5 حمله 
را در پايتخت كش��ور داشتند، كه توسط نيروهاي 
امنيتي خثني شد. به گزارش ايرنا، نصرت رحيمي 
گفته در روزهاي گذشته از 7۰ حمله هراس افكنان 
در سراسر افغانستان جلوگيري شده است. جلوگيري 
از انفجار يك خودرو مملو از مواد انفجاري و 4 بمب 
مغناطيسي، از جمله موارد كشف شده در پايتخت 
بود. رهبر طالبان از گسترش حمالت اين گروه در 

سه روز تعطيالت عيد فطر خبر داده بود.

گزارش الفجيره به شوراي 
امنيت رسيد

امارات، عربستان و نروژ پنج شنبه نتايج تحقيقات 
مشترك خود پيرامون عمليات خرابكارانه عليه 
چهار نفت كش در بندر الفجيره را به شوراي امنيت 
ارايه دادند. به گزارش ايسنا به نقل از سايت خبري 
عربي۲1، دولت ابوظب��ي 1۲ ماه مه اعالم كرد، 
چهار كشتي نفت كش كه دو مورد از آنها متعلق به 
عربستان، يك نفت كش به نروژ و نفت كش چهارم 
متعلق به امارات بود، نزديكي بندر الفجيره امارات 

در معرض عمليات خرابكارانه قرار گرفتند. 
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عكسروز

چهرهروز

فيلمساز بوشهري برنده جايزه جشنواره فيدبك امريكا 
فيلمساز بوشهري براي فيلم كوتاه “دام “ برنده جايزه بهترين كارگرداني و اجرا از جشنواره بين المللي فيدبك امريكا شد. داريوش غذباني يا 
فيلم كوتاه “دام “ در جشنواره بين المللي فيد بك امريكا شركت داشت كه اين فيلم موفق به دريافت جايزه بهترين كارگرداني و اجرا از اين 
جشنواره شد. غذباني ضمن تبريك به جامعه هنري بوشهر با اشاره به اينكه فيلم »دام« يك فيلم كوتاه ١٢ دقيقه اي است، اظهار كرد: فيلم 
كوتاه »دام« درباره داستان زندگي دو زن است كه در عراق زندگي و از خانه و فرزندان خود در برابر نيروهاي تكفيري دفاع مي كنند و در طول 
فيلم واكنش هاي اين دو زن را مي بينيم. او با اشاره به ضرورت به روز بودن موضوعات در سينما گفت: من پيش از اين قصه اي درباره جنگ ايران 
و عراق داشتم كه تصميم گرفتم آن را به روز كنم و بر همين اساس از دل آن قصه، داستان فيلم »دام« شكل گرفت كه بحث روز جامعه است.

بازارهنر

گزارشي از آمار فروش فيلم هاي تازه در سينماها

چه كنسرت هايي در راه هستند؟

سالن هاي تئاتر با نمايش هاي جديد در انتظار رونق

همزمان با آغ��از اكران عي��د فطر چهار 
فيلم سينمايي در ژانرهاي مختلف روي 
پرده  س��ينماها رفتند كه پ��س از دو روز 
نماي��ش فروش قاب��ل قبولي داش��تند. 
»دختر شيطان«، »ما همه با هم هستيم«، 
»سرخپوست« و »شبي كه ماه كامل شد« 
فيلم هايي هستند كه با پايان اكران نوروزي 
روي صحنه رفتند و در زمان كوتاه اكران 

خود توانس��تند به سينماي نيمه جان در ماه رمضان، 
نفس��ي تازه دهند. در ادامه آماري از ميزان فروش اين 
فيلم ها براساس اطالعات سامانه فروش سينماي ايران 
منتشر مي شود:  »دختر شيطان« فيلمي به كارگرداني 
و تهيه كنندگ��ي قربان محمدپور در س��ال ۱۳۹۶ به 
عنوان محصول مشترك سينمايي بين ايران و باليوود 
بيش��ترين فروش خ��ود را در روز اول اكران يعني ۱۵ 
خرداد به مبلغ بيش از ٤٩٩ ميليون كسب كرده و در 
مجموع دو روز اكران خود حدود ۱۱۲ ميليون تومان 
فروش و حدود هفت هزار تماش��اگر داشته است. اين 
فيلم سينمايي در ۷۳ سينما در تهران و شهرستان در 
حال اكران است. »ما همه با هم هستيم« به كارگرداني 
كمال تبريزي و تهيه كنندگي سيدرضا ميركريمي به 
عنوان يكي از پربازيگرترين فيلم ها روي پرده سينماها 
رف��ت و توانس��ت در دو روز اول اكران خود حدود يك 
ميليارد و صد ميلي��ون فروش با ۷۵ هزار نفر مخاطب 
داشته باشد. اين فيلم كمدي در ۱۱۱ سينما در تهران 

و شهرستان ها در حال اكران است. فيلم 
»ش��بي كه ماه كامل شد« از نرگس آبيار 
كه ركورددار نامزدي و همچنين دريافت 
جايزه در سي و هفتمين جشنواره فيلم 
فجر ب��ود، در روز اول اكران خود در ۳۵۰ 
سانس و ۸۸ سينما اكران شد و حدود ۵۰۰ 
ميليون تومان فروش داشت. اين ملودرام 
در مجموع دو روز اكران خود حدود ۹۰۰ 
ميليون فروش داشته و هم اكنون در ۹۹ سينما بر پرده 
نقره اي سينماهاست. »سرخپوست« به كارگرداني و 
نويسندگي نيما جاويدي و تهيه كنندگي مجيد مطلبي 
در مجموع دو روز اكران خود حدود ۸۰۰ ميليون فروش 
و ۴۵ هزار نفر تماشاگر داشته است. بيشترين فروش اين 
فيلم معمايي مربوط به گيشه سينما پرديس كوروش 
تهران است كه در ۲۷ سانس حدود ۱۱۰ ميليون تومان 
فروش داش��ته است. همچنين آمار فروش فيلم هايي 
كه در ماه رمضان روي پرده سينماها رفته اند نيز ثبت 
شده و »به دنيا آمدن« محسن عبدالوهاب حدود ۱۲۵ 
ميليون تومان، »نبات« پگاه ارضي بيش از ۶۳۱ ميليون 
تومان، »خانه ديگري« به كارگرداني بهنوش صادقي 
حدود ۸۷ ميليون تومان، »وكيل مدافع« سلما بابايي 
بيش از ۷۵ ميليون تومان، »تولدت مبارك« س��ميه 
زارعي نژاد بيش از ۳۷ ميليون تومان و »سامورايي در 
برلين« مهدي نادري حدود سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون 

تومان فروش داشته اند. 

اركس��تر س��مفونيك تهران، احسان 
خواجه اميري، عل��ي زندوكيلي، پرواز 
هماي، فرزاد فرزين و... كنس��رت هاي 
خود را در هفته پيش رو برگزار مي كنند.  
در اين گزارش مروري مي شود به برخي 
كنسرت هايي كه در بازه زماني يك هفته 
)هجدهم تا بيست و چهارم خرداد( در 
ته��ران برگزار مي ش��وند.  پرواز هماي 

و گروه مس��تان ۱۶ تا ۲۰ خ��رداد در تاالر وحدت 
روي صحنه مي روند، بليت هاي اين كنسرت ۵۰ تا 
۱۶۰ هزار تومان به فروش مي رسد. علي زندوكيلي 
بيستم خرداد در برج ميالد تهران براي هوادارانش 
مي خواند، قيمت بليت هاي اين اجرا از ۷۰ هزار تومان 
آغاز مي شود. احسان خواجه اميري هم بيست و يكم 
خردادماه در سالن ميالد نمايشگاه بين المللي تهران 
جديدترين كنس��رت خود را برگزار مي كند، بهاي 

بليت اج��راي او ۷۰ تا ۱۸۵ هزار تومان 
اس��ت؛ آرش و مس��يح هم ۲۲ خرداد 
در سالن ميالد نمايش��گاه بين المللي 
تهران اجرا خواهند كرد. از سويي فرزاد 
فرزين بيست و س��وم خرداد در سالن 
ميالد نمايشگاه بين المللي تهران روي 
صحنه مي رود ب��راي خريد بليت هاي 
اين كنس��رت نيز بايد ۷۰ تا ۱۸۵ هزار 
تومان پرداخت. اركستر سمفونيك تهران ۲۲، ۲۳ 
و ۲۴ خرداد در تاالر وحدت مي نوازد، بليت هاي اين 
كنسرت كه اجراي سمفوني نهم بتهوون است ۴۵ 
تا ۱۰۰ هزار تومان قيمت گذاري شده است. بيست 
و چهارم خرداد پس از اجراي اركس��تر سمفونيك 
تهران فريدون ناصحي در تاالر وحدت رسيتال پيانو 
مي دهد؛ عالقه مندان براي خريد بليت هاي اين اجرا 

بايد ۳۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بپردازند.

با پايان تعطيالت عيد فطر و نيمه خرداد 
تئاترهاي جديدي روي صحنه مي آيند 
كه در برخي از آنها چهره هاي شناخته 
ش��ده اي بازي مي كنند و شايد همين 
سبب ش��ود تا تئاتر كه در ماه رمضان با 
نوعي ركود و س��الن هاي كم مخاطب 
همراه بود، رونق گيرد. تماشاخانه هاي 
مختلف تئاتري از يكي ،دو روز گذشته 

و نيز در روزهاي آين��ده ميزبان آثار كارگردان هايي 
همچون رضا ثروتي، نس��يم ادبي، نادر فالح و ساناز 
بيان مي شود و در كنار آنها تعدادي كارگردان جوان 
نيز نمايش هاي خود را روي صحنه مي برند. نمايش 
»جنايات و مكافات« به نويسندگي و كارگرداني رضا 
ثروتي از ۱۹ خرداد هر شب ساعت ۱۸ در تاالر وحدت 
به روي صحنه مي رود. »نفرين قحطي زدگان« نوشته 
سام ش��پارد است كه اشكان خطيبي آن را ۱۳ سال 
پيش ترجمه كرده اس��ت و س��رانجام از ۲۷ خرداد 
هرشب ساعت ۱۹:۱۵ در تاالر استاد سمندريان در 
تماشاخانه ايرانشهر به روي صحنه مي برد.  نمايش 
»دروغ« به نويسندگي فلوريان زلر و كارگرداني آرين 
رضايي از ۳۱ خرداد هرشب ساعت ۱۹:۳۰ اجرايش 
در سالن استاد ناظرزاده كرماني مجموعه ايرانشهر 
آغاز مي ش��ود. نمايش »عاش��قانه هاي خيابان« به 

نويس��ندگي محمد چرم شير و بهمن 
عباس پور و كارگرداني شهرام گيل آبادي 
از ۲۷ خ��رداد ماه اجرايش را در س��الن 
اس��تاد ناظرزاده كرماني تماش��اخانه 
ايرانشهر آغاز مي كند. نمايش »است« 
به نويسندگي پرنيا شمس و امير ابراهيم 
زاده، و كارگرداني پرنيا ش��مس از ۱۷ 
خرداد ساعت ۲۰:۳۰ و نمايش »خيانت 
به پينتر« به نويس��ندگي و كارگردان��ي رضا الهي 
از ۱۹ خرداد در س��الن اصلي مرك��ز تئاتر مولوي به 
صحنه مي روند. همچني��ن در نمايش »خيانت به 
پينتر« اسماعيل كمالي دهقان، عرفان امين و پريا 
مهاجراني به ايفاي نقش مي پردازند. نمايش ديگري 
به نام »اكيپ« به نويس��ندگي محمد صادق خيمه 
كبود و به كارگرداني محسن آقاقدريري از ۱۹ خرداد 
ماه هر شب س��اعت ۱۹:۳۰ در سالن كوچك تئاتر 
مولوي روي صحنه مي رود. »خاله سوسكه« نمايش 
ديگري است كه ۱۷ خرداد ماه ساعت ۱۶ در سالن 
شماره يك تماشاخانه مهرگان اجرا مي شود. نمايش 
»بازرس هاند واقعي« به كارگرداني شهاب بهرامي و 
تهيه كنندگي پگاه احمدي زاده قرار است از ۱۹ تا ۲۹ 
خرداد ساعت ۱۷:۳۰ و به مدت ۱۰ شب در تماشاخانه 

مهرگان به نمايش در آيد.

تاريخنگاري

روزي كه ايران، »غيرمتعهد« شد
روز هجدهم خرداد ۱۳۵۸ كنفرانس وزيران كش��ورهاي غيرمتعهد در پايتخت 
سريالنكا در سومين نشست خود عضويت چند كشور از جمله ايران، پاكستان و 

بوليوي را به عنوان اعضاي رسمي در جنبش كشورهاي غيرمتعهد تصويب كرد.
همزمان با پايان گرفتن جنگ جهاني دوم و استقرار صلح، اردوگاه فاتحان به تدريج 
به سوي يك همزيستي خصمانه گراييد. دو ابرقدرت بعد از جنگ، امريكا و شوروي، 
تجسم همه جانبه اين سياست خصمانه بودند كه در اروپا، آسيا، آفريقا و حتي در 
سازمان ملل متحد روياروي يكديگر قرار گرفتند. از اين رقابت مي بايست دو بلوك 
سياسي- نظامي پديد مي آمد. يكي در شرق به رهبري مسكو و ديگري در غرب 
به رهبري واشنگتن. به اين ترتيب جهان درگير جنگ سردي شد كه پيامدهاي 
وخيمي به همراه داشت. ناديده انگاشتن منافع ملل محروم و رعايت نكردن حقوق 
كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه، موجب ظهور نهضت هاي آزادي خواهانه 
و رشد تشكيالت و سازمان هاي استقالل طلبانه شد. موج مبارزات ضد استعماري و 
رهايي بخش قبل از همه، آسيا و خاورميانه را در بر گرفت و سپس به آفريقا كشيده 
شد. به اين ترتيب فكر تشكيل كنفرانسي متشكل از كشورهاي آسيايي و آفريقايي 
به وجود آمد كه پس از يك رشته تحوالت موجب پيدايش »جنبش عدم تعهد« 
شد. عدم تعهد يا »عدم وابستگي«، سياست رهبران كشورهايي شد كه صرف نظر 

از نظام ها و ايدئولوژي هاي متفاوت، هدف و آرمان مشتركي را دنبال مي كردند.
جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۶۱ )۱۳۴۰ شمسي( با تالش رهبراني چون جواهر 
لعل نهرو )هند(، احمد س��وكارنو )اندونزي( جمال عبدالناصر )مصر( و مارشال 
تيتو )يوگسالوي( به عنوان نيرويي كه به گفته نهرو »ضد بلوك و نه بلوك« بود، 
بنيان نهاده شد. نخستين تالش براي ايجاد همگرايي ميان كشورهايي كه بعد ها 
به غيرمتعهد ها معروف شدند در آوريل سال ۱۹۵۵ در كنفرانس باندونگ انجام 
شد و اين كنفرانس نگراني عميق خود را از تشنج بين المللي و خطر جنگ اتمي 
اعالم داشت. ايران به دليل پيوستن رژيم پهلوي به پيمان نظامي بغداد نتوانست 

در نخستين اجالس سران كشورهاي غيرمتعهد )بلگراد ۱۹۶۱( حضور يابد و از آن 
تاريخ به بعد نيز مساله عضويت ايران در اين جنبش مطرح نشد اما با وقوع انقالب 
اسالمي در ايران، انقال بيون معترض به كاپيتاليسم و منتقد كمونيسم رسم بي طرفي 
را در طرفداري از غيرمتعهد ها ديدند و درخواست عضويت در اين سازمان را ارايه 
دادند. سه ماه پس از تصويب عضويت ايران در اجالس وزيران در خرداد ماه ۱۳۵۸، 
ابراهيم يزدي، وزير خارجه دولت موقت خروج از پيمان سنتو را اعال م و در سفر به 
هاوانا در شهريور ۱۳۵۸، با شركت در اجال س سران جنبش عدم تعهد رسما پيوستن 
ايران به اين جنبش را اعال م كرد. ابراهيم يزدي سال ها بعد روايت ناخرسندي برخي 
جريانات داخلي از اين اقدام را نقل كرد كه گفته بودند: »مگر مس��لمان مي تواند 

»غيرمتعهد« باشد! اسال ميت با تعهد همراه است.«

میراثنامه

۱۹ سال دربه دري براي نيما و خانه اش تمام شد
دبير كميته پيگيري خانه هاي تاريخي تهران، از خريداري كامل خانه نيما يوش��يج 
توسط سازمان زيباسازي شهري تهران خبر داد؛ تا رسما نيما و خانه اش بعد از ۱۹ سال 
بالتكليفي و دربه دري س��امان يابند. سجاد عسگري اعالم كرد: مديرعامل سازمان 
زيباسازي شهر تهران دوشنبه ۱۳ خرداد از خريد كامل خانه نيما يوشيج به صورت 
رسمي خبر داده بود كه »با توجه به صدور دستور خريد خانه نيما يوشيج توسط شهردار 
تهران و پس از انجام اقدامات كارشناسي و مذاكره با مالك خانه، سازمان زيباسازي شهر 
تهران به صورت رسمي اين خانه را خريداري كرد و سند آن به نام شهرداري تهران ثبت 
ش��د.« او مبلغ خريد اين خانه را به نقل از سيد حميد موسوي - شهردار منطقه يك 
تهران - مبلغ ۱۳ و نيم ميليارد تومان اعالم كرد. پيش از اين، در ۲۱ فروردين ماه، قرارداد 
خريد خانه نيما پس از ۱۹ سال بين شهرداري و مالك امضا و پس از آن امور مربوط به 
اجراي مفاد قرارداد تا حصول نتيجه پيگيري شد تا بر اساس قول داده شده به شهروندان 
اكنون سند مالكيت خانه نيما به نام شهرداري تهران شده است. موسوي نيز در آن زمان 
اعالم كرده بود: »با هدف فراهم كردن زمينه هاي الزم در آشنايي بيشتر شهروندان با 
تاريخ ادبيات ايران، حفظ خانه نيما يوشيج “پدر شعر نو “، در دستور كار شهرداري قرار 
گرفت كه با مذاكرات انجام شده مراحل تملك اين خانه در حال انجام است تا اين مكان 
به عنوان يك پاتوق فرهنگي در اختيار شهروندان قرار گيرد.« در طول يكي ،دو سال 
گذشته، بي توجهي به خانه نيما، باعث شده بود تا خانه به يك مخروبه تمام عيار تبديل 
شود، مخروبه اي كه به مرور نه تنها تردد معتادان در خانه اي بي صاحب مردم محله را 
عاصي مي كرد، بلكه راه دزدان براي بردن در و چارچوب هاي خانه هم راه را به ثبت ملي 
باقي ماندن اين بناي ارزشمند مي بست و به مرور با صدور مجوز ساخت وساز - در پي يك 
مصداق ناهنجاري شدن خانه - لودرها را به جان آن مي انداخت. حتي در طول يكي، دو 
سال گذشته نيز با انتشار خبر خروج از ثبت خانه نيما، هر روز رسانه ها درخواست هاي 

دوستداران شعر و ادب و تاريخ و فرهنگ و برخي مسووالن فرهنگي را براي نجات خانه 
منتشر مي كردند تا شايد كسي به داد خانه نيما برسد. خانه اي كه معتقد بودند چيزي 
كمتر از »خانه - موزه سيمين و جالل« ندارد و اتفاقًا در همسايگي آن است.  مدت ها 
سكوت به مرور باعث فراموشي وضعيت خانه نيما شد تا مرداد ماه سال گذشته خبر رسيد 
»چند وقت است دِر خانه نيما نيمه باز مانده و هر كس بخواهد، به آن رفت و آمد مي كند.« 
اين خبر تير آخر بود به خانه اي كه سال ها با تالش دوستداران نيما و درخواست هايشان 
پا بر جا مانده بود و سرانجام مسووالن شهري را به پاي ميز مذاكره كشاند تا با خريد خانه، 
بتوان نام نيما را براي هميشه زنده نگه داشت و حاال بايد منتظر طرح هاي بعدي سازمان 

زيباسازي براي استفاده از اين بناي تاريخي ماند.

ايستگاه

»چرنوبيل« بهترين سريال 
تاريخ شد

گران ترين بازيگر تلويزيون 
بريتانيا و امريكا تجليل مي شود

ميني سريال »چرنوبيل« 
كه از ش��بكه اچ بي او روي 
آنتن رفت موفق ش��د تا 
عن��وان بهترين س��ريال 
تاريخي را از سوي كاربران 
 IMDB سايت سينمايي
كس��ب كند. به گزارش 
ورايت��ي، »چرنوبي��ل« 

س��ريالي كه درباره بدترين فاجعه هسته اي تاريخ 
ساخته شده جايگاه نخست را در رده بندي بهترين 
سريال هاي تلويزيوني در سايت آي ام دي بي كسب 
كرد. اين ميني س��ريال سه روز بعد از پخش آخرين 
قسمتش اين جايگاه را به دست آورد. تا روز سه شنبه 
»چرنوبيل« امتياز ۹.۷ از ۱۰ را كس��ب كرد و حدود 
۱۴۰ ه��زار كاربر در اين رده بندي ش��ركت كردند. 
آخرين قسمت از اين س��ريال ۵ قسمتي يكشنبه 
سوم ژوئن در شبكه اچ بي او روي آنتن رفت. تاكنون 
»چرنوبيل« موفق شده تا سريال هاي »بركينگ بد« 
از شبكه AMC، »سياره زمين ۲« از شبكه BBC و 
»گروه برادران« از شبكه HBO را كه هر يك امتياز 
۹.۵ داشتند پشت سر بگذارد. قسمت اصلي »سياره 
زمين« نيز امتياز ۹.۴ و »بازي تاج و تخت« و »شنود« 
هر يك با امتياز ۹.۳ پس از سريال هاي يادشده جاي 
دارند. سايت روتن توميتوز هنوز امتياز تماشاگران و 
منتقدان به اين سريال را منتشر نكرده است. سريال 
»چرنوبيل« حادثه اي را كه روز ۲۶ آوريل ۱۹۸۶ رخ 
داد تصوير مي كند و از انفجار وسيع قدرت هسته اي 
در اوكراين كه موجب شد تا مواد راديواكتيو در همه 
بالروس، روس��يه و اوكراين منتش��ر شود و حتي تا 
دامنه هاي اسكانديناوي و غرب اروپا را دربرگيرد، نشان 
مي دهد. خالق اين سريال كه نويسنده و تهيه كننده 
آن هم بوده كريگ مازين اس��ت و كارگرداني آن را 
جوآن رِنك كارگردان »بركينگ بد« انجام داده است. 

هي��و ل��وري بازيگ��ر 
سرش��ناس بريتانيايي 
ب��ا دريافت جاي��زه يك 
عم��ر دس��تاورد هنري 
از جش��نواره ادينبورگ 
تجلي��ل مي ش��ود. ب��ه 
گزارش ورايت��ي، بازيگر 
چ��ون  س��ريال هايي 

»هاوس« و »مدير شب« جايزه دستاورد فوق العاده 
را از جشنواره تلويزيوني ادينبورگ دريافت مي كند. 
اين فس��تيوال همچنين در بخش »گفت وگويي 
با…« نشستي با حضور اين بازيگر برگزار مي كند. 
لوري فهرست بلندي از نقش آفريني در فيلم هاي 
سينمايي و تلويزيوني را در كارنامه دارد و چند دهه 
است كه در صنعت س��ينماي بريتانيا هنرنمايي 
كرده اس��ت. بازي در فيلم هاي كمدي كالسيكي 
كه نيمي از آنها با استيون فراي همراه بوده، از جمله 
اين نقش هاست. او به تازگي بازيگر سريال »كچ ۲۲« 
در كنار جورج كلوني بوده اس��ت.  ليزا كمپل مدير 
فستيوال ادينبورگ از لوري به عنوان چهره اي ياد 
كرد كه در طيف متنوعي از برنامه ها و فيلم ها ظاهر 
ش��ده اس��ت.  هيو لوري بازيگر، گوينده، كمدين، 
نويسنده، نوازنده و كارگردان انگليسي است. تو در 
سال هاي اخير لوري در ميان بازيگران سريال هاي 
درام تلويزيون امريكا بيشترين دستمزد را دريافت 
كرده و سال ۲۰۱۱ نام او در كتاب ركوردهاي جهاني 
گينس، با دو ركورد ثبت ش��د؛ به عنوان بازيگري 
كه تا آن زمان باالترين دستمزد براي بازي در يك 
سريال درام را دريافت كرده است؛ با دريافت ۷۰۰ 
هزار دالر امريكا براي بازي در هر قسمت و به عنوان 
پرتماشاگرترين بازيگر مرد نقش اول در تلويزيون. 

واليبال ايران به برزيل باخت اما يك امتياز گرفت

نگاه دختران كشتي گير به رييس آينده فدراسيون

تيم ملي واليبال ايران در بازي نخس��ت 
هفته دوم ليگ ملت هاي واليبال ۲۰۱۹ 
به مصاف برزيل رفت و در ست پنجم بازي 
را باخت اما يك امتياز گرفت. از ساعت ۱۱:۱۰ ديروز 
جمعه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۷ هفته دوم ليگ ملت هاي 
واليبال ۲۰۱۹ به ميزبان��ي ژاپن و بازي دو تيم ايران و 
برزيل آغاز شد كه ايران در اين مسابقه به كسب تنها يك 
امتياز اكتفا كرد و با نتيجه ۳ بر ۲ و با امتيازات ۲۳-۲۵، 
۱۶-۲۵، ۲۵-۲۱، ۳۱-۳۳ باخت. تركيب تيم ايران را 
در شروع اين ديدار را با لباس هاي سوم )سرمه اي رنگ( 
سعيد معروف، ميالد عبادي پور، سيد محمد موسوي، 
پوريا فياضي، امير غفور و علي ش��فيعي و محمدرضا 
حضرت پور )ليبرو( تشكيل مي دادند. برزيل نيز با لباس 
زرد و با تركيب سانتوس، كرلينگ، دسوزا، سوزا، سات 

كمپ، لوكارلي و هوس )ليبرو( بازي را شروع كرد. 

بانوي كشتي گير ايران گفت: اميدوارم امسال به مسابقات 
جهاني اعزام شويم چون دخترانمان براي آمادگي در اين 
مسابقات از جان مايه گذاشتند و اگر اعزام نشويم ديگر 
اميد و انگيزه اي براي تمرين كردن، نخواهند داش��ت. 
سحر غني زاده، بانوي كش��تي گير مازندراني است كه 
در مسابقات قهرماني آليش وزن ۷۰ كيلوگرم به مقامي 
قهرماني رس��يد و به تيم ملي راه پيدا ك��رد تا بتواند در 
مسابقات آس��يايي و جهاني )مرداد، شهريور و مهرماه 
سال ۱۳۹۸( براي تحقق آرزوهايش گام بردارد. او كه در 
مسابقات داخل سالن تركمنستان بر سكوي سوم ايستاد 
اكنون به مقام قهرمان��ي و گردن آويز طال فكر مي كند؛ 
آرزويي كه در روزهاي آرام كش��تي بانوان انگيزه ادامه 
راهش شده است. غني زاده اين روزها دو دغدغه دارد كه 
مهم ترين آن وضعيت رياست فدراسيون كشتي است. 
او مي گويد نگران اس��ت كه آيا رييس آينده فدراسيون 
از بانوان حمايت مي كند يا خي��ر؟ و موضوع ديگر اعزام 
به مسابقات جهاني است. در شرايطي كه سال گذشته 
اعزام تيم ملي آليش به مسابقات جهاني لغو شد اما اين 
كشتي گير اميدوار است كه امسال اعزامشان انجام شود. 
غني زاده در مورد انتخاب رش��ته كشتي به ايسنا گفت: 
پدربزرگ، پدر و برادرم كشتي گير هستند، من هم به اين 
رشته خيلي عالقه داشتم و دلم مي خواست كشتي گير 
شوم ولي در ايران هنوز كش��تي بانوان وجود نداشت و 
هميشه فكر مي كردم به كشور ديگر بروم و آنجا فعاليت 

كنم، تا اينكه متوجه شدم كشتي آليش در ايران راه اندازي 
شده است. بعد از شنيدن اين خبر سريع كارم را شروع 
ك��ردم. او در ادامه افزود: خانواده من نه تنها مخالفتي با 
انتخاب اين رشته نداشتند بلكه عالقه مند بودند و تشويقم 
كردند. البته هميشه همه افراد موافق نيستند. برخي از 
اطرافيانم مخالف بودند و مي گفتند اين رشته زمخت و 
مردانه است اما مهم عالقه خودم بود كه كشتي را دوست 
داشتم  اين بانوي كشتي گير به كمك هاي برادرش )سينا 
غني زاده( كه عضو تيم ملي كش��تي آزاد نيز بوده اشاره 
كرد و گفت: برادرم با حرف ها و راهنمايي هايش كمكم 
مي كند و از آنجايي كه در قائمشهر حريف تمريني هاي 
خوبي دارم به مرور پيش��رفت مي كنم. او در مورد نگاه 
جامعه به كشتي بانوان گفت: بيشتر اوقات وقتي كسي 
مي فهمد كه كشتي گير هستم، تعجب مي كند. حتي در 
شهر خودم با اينكه دختران ديگري هم كار مي كنند اما 

برخي با تعجب مي گويند مگر خانم ها هم كشتي دارند؟ 
گويا در اين زمينه شناختشان كم است. البته حق دارند 
چون كشتي بانوان رشته اي نوپاست و بايد بيشتر تبليغ 
شود تا مردم نسبت به آن آگاهي كسب كنند. هرچند االن 
به خاطر راه اندازي و برگزاري مسابقات كشتي كالسيك، 
شناخت مردم بيشتر شده اما هنوز خيلي جاي كار دارد. 
غني زاده در مورد نگراني بانوان كشتي گير ايران گفت: 
بانوان از نظر فني، قدرتي و تكنيكي مشكلي ندارند. در 
حال حاضر اصلي ترين مشكل مان مشخص نبودن رييس 
فدراسيون است. به خاطر اين موضوع ورزشكاران و مربيان 
همه تحت فشار هستند كه با آمدن رييس جديد براي 
بانوان چه اتفاقي مي افتد؟ آيا بانوان را حمايت مي كند 
يا نه؟ او در اين مورد افزود: آقاي رس��ول خادم به كشتي 
بانوان خيلي كمك كرد و اميدوارم هر كس��ي به عنوان 
رييس فدراسيون انتخاب مي شود، بانوان را هم حمايت 
كند. آنها چيزي كمتر از پسران ندارند و از همه نظر خيلي 
خوب هستند. حيف است كنار گذاشته شوند. اين بانوي 
كشتي گير به مسابقات جهاني كشتي آليش اشاره و بيان 
كرد: سال گذشته به دليل شرايط اقتصادي اعزاممان به 
مسابقات جهاني لغو شد، اما اميدوارم امسال اعزام شويم. 
دخترانمان براي آماده شدن براي حضور در اين مسابقات 
از جان مايه گذاشتند و تمرين كردند و اگر اعزام نشوند 
احتماالً ديگر اميد و انگيزه اي براي تمرين كردن و انتخاب 

ورزش كشتي نداشته باشند. 

ورزشي
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