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  دادگاه مفسدان اقتصادي 
 از صدا و سيما 
پخش مي شود

 احتمال تغيير 
 در فهرست بندي 
كاالهاي وارداتي

 دادستان كل كشور
تاكيد كرد

 رييس سازمان توسعه تجارت 
در گفت وگو با »تعادل« خبر داد

     وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي: 
ارز كافي براي تهيه كاغذ اختصاص يافته است 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان اينكه نوسان قيمت ارز حوزه رسانه را در 
رابطه با تهيه كاغذ و مواد اوليه تحت تاثير قرار داده است، گفت: ما در ارتباط با اين 
موضوع كارهاي متعددي همچون قرار دادن كاغذ در فهرست كاالهاي اساسي را 

انجام داديم و ارز كافي نيز براي اين منظور در نظر گرفته شده است. 
به گزارش ايرنا، سيد عباس صالحي روز گذشته در نشست خبري با اصحاب 
رس��انه اس��تان زنجان افزود: براي نظارت بر فرايند تامين ارز كاغذ، كارگروهي 
متش��كل از نمايندگان صنوف مختلف، نمايندگان دولت��ي و نمايندگان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي ايجاد شده اس��ت.  وي خاطرنشان كرد: وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي در حوزه كاغذ وظيفه خاصي نداشته و در كنار مصرف كنندگان 
بوده اس��ت، ولي به مرور كه ديده ش��د فضاي بازار كاغذ دچار تالطم شد، به اين 
حوزه ورود پيدا كرديم.  صالحي گفت: نقش وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي در 
حد سياس��ت گذاري بود و در اين جهت تمام تالش��مان را كردي��م تا كاغذ جزو 
كاالهاي اساسي قرار گيرد.  وي افزود: با تدبيرهاي انجام گرفته بازار كاغذ در حوزه 
نشر و مطبوعات شرايط آرامي را طي خواهد كرد.  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
همچنين گفت: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات از دستگاه هاي اجرايي 
خواسته است تا اسناد عادي را به شهروندان عرضه كنند، بنابراين براي پاسخگو 
كردن نهادها رس��انه ها بايد كمك كنند. صالحي افزود: قانون انتشار و دسترسي 
آزاد به اطالعات در مرحله اجرا تعويقي داشت كه در نهايت در دولت تدبير واميد 
اجرايي شد.  وي ادامه داد: تاكنون گام هاي رو به جلويي در اجراي اين قانون طي 
شده و كميسيون عالي ستاد دسترسي آزاد به اطالعات آيين نامه هاي خوبي براي 
اين قانون تهيه كرده است.  صالحي با بيان اينكه انتشار اطالعات به شفافيت كمك 
مي كند و شفافيت نيز زمينه ساز اعتماد است، تصريح كرد: مطالبه گري عمومي از 
طريق رسانه ها و مكاتبه با دستگاه هاي مختلف براي پيوستن به سامانه دسترسي 
آزاد به اطالعات، به مثابه مرحله گذاري است كه ما در حال طي كردن آن هستيم. 
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در سال 88 ابالغ و در دولت يازدهم 

در سال 93 آيين نامه اجرايي آن تدوين شد. 
خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترس��ي آزاد به اطالعات به صورت آزمايشي 

فعاليت مي كرد كه در تيرماه همان سال به صورت رسمي از آن رونمايي شد. 
وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي گفت: فهرست دس��تگاه هايي كه به سامانه 
نپيوسته اند و يا پاسخگويي ش��ان را با تاخير انجام مي دهند، در سامانه مشخص 

است و هر چند وقت يك بار هم دبيرخانه فهرست دستگاه ها را اعالم مي كند. 
وي گف��ت: در مرحله بعد، گزارش جامعي را از دس��تگاه هايي كه به س��امانه 

نپيوسته اند به رييس جمهوري ارايه خواهيم داد. 

روسيه به امريكا هشدار داد
مسكو در يادداشتي اعتراضي به واشنگتن در زمينه دارايي و امالك ديپلماتيك 
روسيه در امريكا هشدار داده اس��ت. وزارت امور خارجه روسيه روزگذشته خبر 
داد: با توجه به ادامه نقض معيارهاي بين المللي از س��وي امريكا در مورد امالك 
ديپلماتيك و مراكز كنسولي روسيه، يادداشت اعتراضي به وزارت خارجه امريكا 
ارسال شده اس��ت و مراتب اعتراض ر س��يه به اطالع مقامات سازمان ملل متحد 
نيز رس��يده اس��ت.  به گزارش ايرنا، افزون بر توقيف دو ملك ديپلماتيك روسيه 
در واش��نگتن و نيوي��ورك در روزه��اي پاياني مس��ووليت باراك اوبام��ا، دولت 
دونالد ترامپ نيز در ادامه سياست هاي ضدروس��ي امريكا، 11 شهريور ماه سال 
گذشته سركنسولگري روسيه در سانفرانسيسكو و دو مركز كنسولي اين كشور 
را در نيويورك و واش��نگتن بست. امريكا اوايل س��ال جاري نيز در ادامه اقدامات 

ضدروسي، سركنسولگري روسيه در شهر سياتل را بست.
روس��يه نيز در پاس��خ دو مل��ك ديپلماتيك امري��كا در مس��كو را توقيف و 

سركنسولگري اين كشور در سن پترزبورگ را بست.

نيـاز اقتـصاد ايـران
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معاون امور بين  المل��ل وزير دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: سامانه 
بومي سازي شده اس 300 تحت عنوان 
' باور 373 ' طراحي و اجرايي ش��ده و تا 

پايان امسال رونمايي مي شود.
به گ��زارش ايرنا، اميرس��رتيپ دوم 
محمد اح��دي در س��خنراني پيش از 
خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تبريز، 
افزود: هزينه اي كه جمهوري اس��المي 
ايران براي دفاع اطمينان بخش و امنيت 
خود مي كند كمترين هزينه در مقايسه 

با كشورهاي مشابه و همسايه است.
وي اظهار داشت: عربستان سعودي 
در رتبه سوم هزينه دفاعي و نظامي در 
جهان است، اما ايران با كمترين هزينه 
دفاع��ي در منطق��ه امني��ت اطمينان 
بخش��ي را به وج��ود آورده اس��ت كه 
قاب��ل توجه اس��ت و البته اين مس��اله 

براي دوستان ما مس��رت بخش و براي 
دشمنان رعب انگيز است.

امير احدي با تاكيد بر اينكه داشتن 
استقالل هزينه ها و الزاماتي دارد كه از 
جمله آنه��ا خوداتكاي��ي و خودكفايي 
اس��ت، يادآور ش��د: خود اتكاي��ي بايد 
همه جانبه باشد كه البته اين مقوله در 
حوزه صنعت دفاعي اولويت بيش��تري 
دارد و تجربه هش��ت سال دفاع مقدس 

اين اهميت را بيشتر كرد.
وي، فرهن��گ و ق��درت فرهنگي را 
بسترساز ساير قدرت ها دانست و گفت: 
امروز قدرت نظامي و اقتصادي دو مولفه 
مهم در امنيت ملي است و دشمن قبل 
از پيروزي انقالب اسالمي تهديد نظامي 
كرد و به دنبال بران��دازي انقالب بود و 
هميش��ه گزينه روي ميز بودن حمله 
نظامي را مطرح كرد، اما اكنون با نتيجه 

بخش نب��ودن گزينه نظام��ي، حمله 
اقتصادي را در دس��تور كار ق��رار داده 

است.
امير احدي با بي��ان اينكه در حمله 
نظامي تس��ليحات و تجهي��زات نقش 
مهم��ي در كنار ايم��ان رزمن��دگان و 
روحيه آنان دارد، افزود: ايران اس��المي 
امروز بدون كوچك ترين وابس��تگي به 
كشورهاي بيگانه و با همت متخصصان 
و مهندسان جوان در صنعت دفاعي به 

خودكفايي رسيده است.
وي با بيان اينكه ايران سال ها قبل به 
توانمندي طراحي جنگنده بومي دست 
يافته و جنگنده بومي نسل جديد را به 
پرواز در مي آورد، گفت: در دنياي امروز 
بايد با خودكفايي، از نيازمندي به خارج 

رها شده و استقالل يابيم.
امير احدي با اشاره به اينكه موقعيت 

جغرافيايي ايران به گونه اي اس��ت كه 
قدرت ها اس��تقالل آن را بر نمي تابند، 
اضافه كرد: در جن��گ جهاني اول براي 
اينكه اس��تعمار انگليس بتواند به هند 
برود، بايد حاكميت وابسته اي در ايران 
مي داشت اما با وجود اينكه ايران اعالم 
بي طرفي كرد، نزديك به نيمي از مردم 

كشته شدند و كشور اشغال شد.
امير اح��دي ادام��ه داد: اي��ران در 
موقعيتي اس��ت كه يا بايد وابسته باشد 
يا دفاع اطمينان بخش داشته باشد و از 
خود دفاع كند و گر نه دشمن استقالل 

ما را بر نمي  تابد.
وي اضافه كرد: اينكه چرا دش��منان 
قدرت موش��كي جمهوري اس��المي را 
هدف قرار داده اند، به اين دليل است كه 
چنين فناوري تس��ليحاتي به ما قدرت 

دفاع راهبردي مي دهد.

كوتاه از ايران و جهان

رييس جمهور درگذشت »عزت اهلل انتظامي« را 
تسليت گفت

رييس جمهور در پيامي با تسليت درگذش��ت عزت اهلل انتظامي هنرمند توانا 
و پيشكس��وت كش��ورمان، تصريح كرد كه اين بازيگر محبوب، صاحب سبك و 
پرتالش سينما و تئاتر، با خلق آثاري فاخر و به ياد ماندني، نقشي ممتاز در اعتالي 

هنر ايران عزيز ايفا كرد. در پيام تسليت حسن روحاني آمده است:
درگذش��ت هنرمند توانا و پيشكسوت كش��ورمان مرحوم عزت اهلل انتظامي 
موجب اندوه و تاثر ش��د. اين بازيگر محبوب، صاحب س��بك و پرتالش سينما و 
تئاتر، با خلق آثاري فاخر و به ياد ماندني، نقشي ممتاز در اعتالي هنر ايران عزيز 
ايفا كرد. اينجانب درگذشت اين هنرمند محبوب را به خانواده محترم انتظامي، 
جامعه فرهنگي و هنري كش��ور، و همه عالقه مندان به هنر تسليت مي گويم و از 
درگاه ايزد منان براي ايشان رحمت الهي و براي عموم بازماندگان، صبر و سالمتي 

مسئلت دارم.

»عمران خان« نخست وزير پاكستان شد
مجمع ملي پاكستان، »عمران خان« ستاره سابق كريكت اين كشور را به عنوان 
نخست وزير برگزيد. به گزارش رويترز با اين انتخاب كه روز جمعه، انجام شد، راه 

براي تشكيل دولت ائتالفي پاكستان به رهبري عمران خان باز شده است.
مجمع ملي پاكس��تان ديروز با 176 راي از مجموعه 342 كرس��ي پارلمان، 

عمران خان را به عنوان نخست وزير برگزيد.
رقيب عمران خان در اين انتخابات » شهباز شريف« برادر »نواز شريف «و رهبر 

حزب مردم بود كه تنها 96 كرسي را از آن خود كرده است.
حزب »تحريك انصاف« حزب عمران خان، چون اكثري��ت پارلمان را ندارد، 

حاال براي تشكيل دولت بايد با ساير احزاب ائتالف كند.

 88 درصد اتوبوس هاي شركت واحد 
معاينه فني دارند

مديرعامل ستاد معاينه فني شهرداري تهران در مورد معاينه فني اتوبوس هاي 
شركت واحد توضيحاتي را ارايه كرد و گفت: 88 درصد اتوبوس هاي شركت واحد 

معاينه فني دارند.
به گزارش ايس��نا، نواب حس��يني منش در مورد س��خنان فرماندهي نيروي 
انتظامي تهران بزرگ در خصوص دودزا بودن اتوبوس هاي ش��ركت واحد گفت: 
سال گذشته تنها 75 درصد اتوبوس هاي شركت واحد موفق به اخذ برگه معاينه 
فني شده بودند اما با بخشنامه معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اين 
رقم به 88 درصد رسيد. يعني اينكه 88 درصد اتوبوس هاي شركت واحد معاينه 

فني دارند.
وي با بيان اينكه 3000 دستگاه اتوبوس ش��ركت واحد گازسوز است و اساسا 
آاليندگي ندارد، گفت: 1200 اتوبوس دو كابين مورد استفاده در خطوط بي آر تي 

داراي استاندارد يورو 4 و 5 هستند كه ميزان آاليندگي آنها بسيار كم است.
مديرعامل س��تاد معاينه فني ش��هرداري تهران با بيان اينكه 2000 دستگاه 
اتوبوس تك كابين شركت واحد كه متعلق به بخش خصوصي است بعضا داراي 
مشكالت فني هستند كه با بخش��نامه هاي مختلف درصدد اصالح آنها هستيم، 
افزود: فش��ار براي رفع نقص فني اتوبوس هاي شركت واحد زياد است و بر همين 
اساس روزانه ش��اهد مراجعه تعداد زيادي از اتوبوس هاي شركت واحد در مراكز 
معاينه فني هستيم اما مساله مهم اين است كه اين اتوبوس هاي تك كابين عمدتا 

نياز به نوسازي دارند و بايد از چرخه خارج شوند.
حسيني منش در مورد گاليه س��ردار رحيمي در خصوص عدم معاينه فني 
اتوبوس هاي شركت واحد گفت: چند روز پيش گزارشي در خصوص اين موضوع 

به وي ارايه شده است.

اخبارخبر

        Vol.5  No .1177  Sat. August 18. 2018     6 ذي الحجه 1439  سال پنجم   شماره 1177    16 صفحه  قيمت: 2000 تومان شنبه  27  مرداد 1397            

»تعادل«  نتايج »نشست آبي« مركز تحقيقات استراتژيك رياست  جمهوري  را بررسي مي كند

15 پاسخ به مساله آب ايران
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خداحافظ 
آقاي بازيگر

سامانه بومي »اس 300«  تا پايان امسال رونمايي مي شود

رنا
: اي

س
عك

چهارش��نبه گذش��ته رس��انه هاي 
تصويري دنيا فيلمي از مردم تركيه نشان 
دادند كه آنها در اعتراض به سياست هاي 
دول��ت امريكا عليه كش��ور خودش��ان، 
دو اقدام كه به ظاهر س��مبليك مي آمد 
مي كردند؛  اقدام اول فروش ارز و طالهاي 
نگهداري ش��ده در خانه ها به صرافي ها 
و طال فروش��ي ها و اقدام دوم، آتش زدن 
دالرهاي امريكايي در خياب��ان . اين دو 
كنش بازت��اب زيادي در اف��كار عمومي 
جهان از جمل��ه ايران داش��ت . اين نوع 

رفتار را ما در ايران كمتر شاهد بوديم.
مقايس��ه رفتاره��اي مردم اي��ران و 
تركي��ه در اين خص��وص از ه��ر لحاظ 
جال��ب و قاب��ل تام��ل اس��ت . دو رفتار 
متضاد و متناق��ض و در عي��ن حال اثر 
گذار . در رفتار م��ردم تركيه – حتي اگر 
س��مبليك هم باش��د – مي بينيم كه با 
كاه��ش ارزش لير مردم به ج��اي آنكه 
صف طويل را براي خريد دالر تش��كيل 
دهند آن را به فروش دالر امريكا تبديل 
مي كنند تا به گمان خودش��ان كشور و 
دولت را در برابر كاهش ارزش پول ملي 
خود ياري دهند . به ج��اي آنكه به طال 
فروش��ي هجوم ببرند تا به خريد طال و 
شمش طال بپردازند تا س��رمايه خود را 

حفظ كنند، رفتار معك��وس مي كنند، 
 يعني به طال فروشي ها هجوم مي برند تا 
طالهاي خود را بفروشند تا ذخاير طالي 
دولت و كشور دست نخورده باقي بماند. 
يعني به حفظ منافع مل��ي مي پردازند . 
در ضمن آنها با اين كار آموزش��ي هم به 
نسل هاي آينده خود مي دهند كه براي 
منافع كش��ور چه كارهايي را بايد بكنند 
و چه كارهايي را نبايد بكنند . ش��ايد در 
اين بين س��رمايه داراني باشند كه براي 
حفظ ارزش سرمايه خود، فرار سرمايه را 
بر ماندن آن ترجيح دهند )به يادداشت 
روز پنجش��نبه تعادل رج��وع كنيد( اما 
خرده س��رمايه داران و م��ردم عادي كه 
تقاضاي آنها مي تواند از لحاظ رواني تاثير 
بسزايي بر بازار و افزايش قيمت ها داشته 
باشد روش ديگري را انتخاب كردند كه 
آن حركت به سمت عرضه ارز و طال بود 

تا تقاضاي ارز و طال .
اين نوع رفتارها را م��ا عمال در تاريخ 
كش��ورهاي ديگر هم مي بينيم .. قبل از 
جنگ جهاني دوم،  كشور آلمان به خاطر 
قرارداد خانمانس��وز ورساي و نيز بحران 
س��رمايه داري در غرب، با كاهش ارزش 
پول خود – مارك آلمان – مواجه ش��د 
بطوري كه در اواخر ده��ه 1920 روزي 
رس��يد كه ارزش هر دالر امريكا به يك 
ميليون م��ارك رس��يد . در آن زمان در 

آلمان نه دولت با اقتداري سركار بود و نه 
آرامش سياسي بر كشور حكمفرما بود . 
آلمان قبل از نازي، دچار يك هرج و مرج 
سياسي و اقتصادي بود؛ نرخ بيكاري سر 
به فلك كش��يده بود – هر چند كه همه 
اينها زمينه اي شد براي ظهور نازي ها– 
اما ب��ا وجود همه اين اتفاق��ات و كاهش 
شديد ارزش پول ملي،  تقاضاي عمومي 
براي تبديل مارك به دالر امريكا يا پوند 
انگليس يا طال وجود نداش��ت . در واقع 
باال بردن يا باال رفت��ن تقاضاي عمومي 
براي هر دولتي كه توانايي پاس��خگويي 
به آن را نداشته باش��د به مثابه يك سم 

مهلك براي سياست و اقتصاد است . 
اگر در اي��ران اين رفت��ار مردم كه 
البته مس��بوق به س��ابقه است و حتي 
مي ت��وان آن را در پي��ش از انق��الب 
هم مش��اهده ك��رد – در اين خصوص 
مي توان به خاطرات حسنعلي مهران، 
 ريي��س كل بانك مرك��زي ايران طي 
سال هاي 1352تا 1354 مراجعه كرد 
– اصالح شود و تقاضاي بي مورد ايجاد 
نكنن��د و بگذارن��د تقاض��اي ارزي در 
محل اصلي خودش ق��رار گيرد،  بدون 
شك نه اين افزايش ش��ديد قيمت ارز 
را داشتيم و نه آنكه منابع كشور كه آن 
طور كه گفته شده بالغ بر 18 ميليارد 

دالر است، هدر مي رفت .
ام��ا تاثي��ر اي��ن دو اتفاق ب��ر آينده 
اقتصاد دو كش��ور چه خواهد ب��ود؟ در 
اتفاق اول، يعني كمك م��ردم به دولت، 

اقتص��اد كش��ور مقاوم تر خواهد ش��د، 
منابع كش��ور هدر نم��ي رود، و دولت به 
اين وادي نمي افتد ك��ه چگونه تقاضاي 
رواني مردم را جواب ده��د . خالف اين 
اتفاق متاسفانه در كشور ما رخ مي دهد. 
در ماج��راي بحران ارزي ك��ه از دي ماه 
گذش��ته روي داد و در خرداد ماه به اوج 
خود رسيد دو رفتار دولت و مردم كامال 
خالف يكديگر بود . فشار تقاضاي مردم 
بر بازار ارز آنچنان زياد ب��ود كه دولت را 
واداش��ت كه به جاي مديري��ت اوضاع 
فقط آن را كنترل كند – ك��ه اين هم از 
تقصير دولتمردان اقتصادي است كه به 
جاي مديريت اوضاع به س��مت كنترل 
آن مي روند– و نتيج��ه اي كه پيش آمد 
اين بود كه 60 تن طال – كه بخش��ي از 
آن هم از خارج خريداري ش��د - تبديل 
به س��كه ش��د تا بين مردم توزيع شود. 
يعن��ي دارايي ه��اي كش��ور در زماني 
كه باي��د ب��ه داد اقتصاد برس��د تبديل 
به س��كه هايي ش��د كه عطش مردم را 
فروبنشاند . دود اين اتفاق بدون شك به 
چش��م خود مردم خواهد رفت . آثار آن 
در كس��ري دارايي هاي كشور، نرخ تورم 
و.. پديدار خواهد شد. اين اتفاقي نيست 
كه به راحتي بتوان از كنار آن گذش��ت . 
اين س��رمايه هايي بود كه سال ها طول 
كش��يده بود تا جمع ش��ود كه در مدت 
كوتاه��ي آن را بر باد دادي��م . رفتارهاي 
مردم در واقع آينده سياست و اقتصاد هر 

كشور را نشان مي دهد .

سرمقاله

رفتار سياسي، تفكر اقتصادي
 منصور بيطرف   
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جهان

 بدبيني امريكا به چين 
در آستانه ديدار تجاري

ش��هرداري تهران براي حل مش��كل ترافيك 
در كنار روش هاي گوناگ��ون از جمله تغيير طرح 
ترافيك بعد از 40 س��ال و طرح زوج و فرد تصميم 
دارد مانند ش��هرهاي ب��زرگ و پيش��رفته جهان 
به نقش انس��ان در ش��هر توجه بيش��تري نشان 
دهد. توجه به پي��اده راه ها و نيز توس��عه فضاهاي 
دوچرخه سازي سياست هاي جديد شهرداري براي 
كاهش ترافيك محسوب مي شود. به همين منظور 
هفته گذشته محسن پورسيدآقايي، معاون حمل 
و نقل ترافيك ش��هرداري عنوان كرد ك��ه 5 هزار 
دوچرخه آماده ش��ده و طي برنامه ريزي هاي انجام 
ش��ده ش��هروندان مي توانند از آنها استفاده كنند. 

البته اين طرح ابهاماتي نيز داشت...

 رفتار سياسي
تفكر اقتصادي

ورود رسمي دوچرخه هاي 
موبايلي به شهر از شهريور

 همين صفحه  

 صفحه 13  

كالن

3

7

 فرشاد مومني: ما منتظر 
دعوت روحاني هستيم

 دو هفته پي��ش،  بيش از 35 اقتصاددان منتس��ب 
به طيف نهادگراي��ان در نامه اي ب��ه رييس جمهوري 
خواستار تجديد نظر در سياست هاي اقتصادي كشور 
شدند . آنها در نامه خود خط مشي نئوليبراليسم را منشأ 
كاستي هاي اقتصادي كشور دانستند . هفته پيش هم 
مقام معظم رهبري در س��خنراني خود اظهار داشتند 
كه »اخيرا هم عده اي كارشناس اقتصادي كه با دولت 
هم مخالفتي ندارند و برخي هم صاحب نام هس��تند، 
نامه اي دلس��وزانه به رييس جمهور محترم نوشته اند 
و ضمن برش��مردن مش��كالت س��اختاري و موجود 
اقتصادي، راه حل ها را هم ارايه كرده اند كه اين راه حل ها 
اكثراً صحيح بودند. « اكنون فرشاد مومني يكي از اين 
امضا كنندگان نامه به داليل نوش��تن نامه پرداخته و 
اظهار كرده است كه به ما اتهام كمونيستي هم زده اند 
كه از آنها مي گذريم اما مي گوييم،  »از دل انديشه هايي 
كه تربيت مي كنيد توس��عه اي پديدار نخواهد شد .«  
فرشاد مومني استاد دانشگاه عالمه اظهار كرد: طيفي 
از اقتصاددانان كه عمومًا جزو استثنائات دانشگاه هاي 

كشور هستند ...

گزارش

سرمقاله

صفحه16

گذش��ته  چهارش��نبه 
رسانه هاي تصويري دنيا 
فيلم��ي از م��ردم تركيه 
نش��ان دادند ك��ه آنها در 
اعتراض به سياست هاي 
دولت امريكا عليه كشور 
خودشان، دو اقدام كه به 
ظاهر س��مبليك مي آمد 
مي كردند؛  اقدام اول فروش ارز و طالهاي نگهداري 
شده در خانه ها به صرافي ها و طال فروشي ها و اقدام 
دوم، آتش زدن دالرهاي امريكايي در خيابان . اين 
دو كنش بازت��اب زيادي در اف��كار عمومي جهان 
از جمله ايران داش��ت . اين نوع رفتار را ما در ايران 

كمتر شاهد بوديم ...

منصور بيطرف



     پيام تس�ليت روحاني به رييس جمهور 
ايتاليا؛پاد| 

رييس جمه��وري كش��ورمان در پي كش��ته و 
زخمي ش��دن تعدادي از مردم ش��هر جنوا در 
حادثه ريزش پ��ل هوايي، از طرف دولت و ملت 
ايران مراتب همدردي خود را به رييس جمهور 
ايتاليا، دولت و مردم اين كشور به ويژه خانواده 

قربانيان اين حادثه دلخراش ابراز كرد.
در بخشي از اين پيام آمده: » جناب آقاي سرجو 
ماتتارلال؛ رييس جمه��وري ايتاليا؛ ضمن ابراز 
تس��ليت، از طرف دولت و ملت اي��ران مراتب 
هم��دردي خود را به جنابعال��ي، دولت و مردم 
ايتالي��ا، به ويژه خان��واده قرباني��ان اين حادثه 

دلخراش ابراز مي كنم.«.

     برنامه اين هفته كميسيون هاي مجلس؛ 
تعادل| نمايندگان مجلس تقاضاي استيضاح 
وزيران كشور و آموزش و پرورش و اجالس سران 
كش��ورهاي عضو درياي خ��زر در »آكتائو«ي 
قزاقس��تان درباره رژيم حقوقي درياي خزر را 
در جلسات كميس��يون هاي تخصصي بررسي 
خواهند ك��رد . همچنين اعضاي كميس��يون 
اجتماعي طرح تشكيل وزارتخانه هاي انرژي و 
آب و محيط زيست، طرح اصالح قانون خدمت 
وظيفه عمومي و ط��رح ايجاد وزراي منطقه اي 
را بررسي مي كنند. بررس��ي دعاوي مطروحه 
جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده امريكا 
در دادگاه بين الملل��ي الهه )خ��روج امريكا از 
برجام و مص��ادره دو ميليارد دالر از دارايي هاي 
جمهوري اس��المي ايران توسط امريكا(، ادامه 
بررس��ي اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي 
ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين 
مالي تروريس��م و دعوت از وزي��ر امور خارجه 
جهت پاسخگويي به سواالت نمايندگان نيز از 
برنامه هاي كميس��يون امنيت ملي و سياست 

خارجي مجلس است. 

   بولتون درباره ايران و س�وريه با روسيه 
مذاكره مي كند؛ ايس�نا| يك��ي از مقامات 
دولت امري��كا اظهار كرد، مش��اور امنيت ملي 
كاخ سفيد در گفت وگو با همتاي روس خود در 
ژنو درباره پيمان هاي كنترل تسليحات و نقش 
ايران در سوريه صحبت خواهد كرد.به گزارش 
رويترز، اين ديدار به دنبال نشست دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امريكا و والديمير پوتين، همتاي 
روس او در هلس��ينكي، ص��ورت مي گيرد.اين 
مقام دولت امريكا كه از موض��وع مذاكره جان 
بولتون، مش��اور امنيت ملي امريكا با نيكوالي 
پاتروشف، همتاي روس او خبر داده، گفته است 
كه مساله نقش ايران در سوريه و وضعيت انساني 
در اين كش��ور از جمله مسائل مورد بررسي در 
گفت وگوي ترامپ و پوتين بوده اند.به گفته اين 
مقام امريكايي، دو طرف درباره لزوم خروج ايران 
از سوريه موافق بوده اند اما روسيه آن را اقدامي 

دشوار دانسته است.

   ورود كميس�يون اص�ل ۹۰ ب�ه پرونده 
نايب ريي��س  كاال؛ تس�نيم|  احت�كار  
كميس��يون اصل ۹۰ مجلس از جلسه اعضاي 
اين كميسيون با مسووالن دستگاه هاي نظارتي 
و قضاييه درباره موضوع احتكار كاال خبر داد. 
امير خجس��ته با بي��ان اينكه دس��تگاه قضا و 
دولت بايد به اين مس��اله ورود كرده و برخورد 
قاطعي با محتكرين داشته باش��ند ادامه داد: 
دستگاه هاي نظارتي بايد با اين مساله برخورد 
قوي و عملياتي داش��ته باش��ند تا ديگر كسي 
جرأت چنين كاري را نداشته باشد. خجسته با 
بيان اينكه گزارش هايي درباره احتكار كاال ها از 
برخي از استان ها به كميسيون اصل نود واصل 
شده اس��ت، تصريح كرد: در جلسه اين هفته 
كميس��يون با حضور مس��ووالن دستگاه هاي 
نظارتي و قضا، اين موضوع را بررسي و گزارشي 

در اين باره به هيات رييسه ارايه مي شود.

   مسائل مطرح شده در جلسه استيضاح 
را پيگيري مي كنيم؛ايلنا| سرپرست وزارت 
كار گفت: مسائلي كه در جلسه استيضاح مطرح 
شد را از طريق مجاري قانوني مورد پيگيري قرار 
خواهيم داد. تقريبا مسائلي كه درباره سازمان 
بهزيس��تي شد را با ارايه مس��تندات، مدارك و 
ادله كافي ب��ه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان 

ارايه مي كنيم.
انوشيروان محسني بندپي درخصوص اتهامات 
مطرح ش��ده عليه وي و وزارت كار در جلس��ه 
استيضاح علي ربيعي در مجلس گفت: يكي از 
ويژگي هاي آقاي ربيعي ش��فافيت در اقدامات 
و عملكردشان اس��ت. اين مس��اله مختص به 
خودشان هم نبود بلكه ايشان به همه مسووالن و 
دستگاه هاي تابعه وزارت كار نيز بر انضباط مالي، 
اثربخشي اقدامات، اطالع رساني، پاسخگويي و 

شفافيت تاكيد مي كردند.

   سيس�تم پدافن�د هواي�ي هوش�مند 
رونمايي مي شود؛باش�گاه خبرنگاران| 
معاون ام��ور صنعتي و تحقيقات��ي وزير دفاع 
و پشتيباني نيرو هاي مس��لح با بيان اينكه در 
صنايع دفاعي وابس��ته به خارج نيستيم گفت: 
سيستم پدافند هوايي و هواپيما هاي جنگنده 
هوشمند كه به دست متخصصان و دانشمندان 
داخلي توليد شده، به زودي رونمايي مي شود.

سردار سرتيپ دوم پاسدار رضا مظفري نيا با بيان 
اينكه صنعت دفاعي ايران وارد مرحله جديدي 
ش��ده است از ترسيم نقش��ه راه صنعت دفاعي 
كشور به دس��تور فرماندهي كل قوا خبر داد. او 
با اشاره به اينكه دش��منان از صنايع موشكي و 
دفاعي ايران در هراس هس��تند گفت: صنايع 

موشكي ايران به هيچ وجه قابل مذاكره نيست.

روي موج خبر
 Sat. August 18 . 2018  1177   ايران2 شنبه  27 مرداد 1397   6 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره

به دنبال شكست اياالت متحده امريكا در اجماع عليه ايران صورت گرفت

دادستان كل كشور: 

تشكيل »گروه اقدام ايران« در وزارت امور خارجه امريكا

دادگاهمفسداناقتصاديازصداوسيماپخشميشود

گروه ايران|
 براي��ان هوك كه پي��ش از خروج ترام��پ از برجام 
مي خواست با امضاي يك متمم، اين توافق را حفظ 
كند، رييس گروهي شده كه وظيفه اش يافتن راه حل 
براي اجراي سياس��ت هاي تحريم��ي دولت امريكا 
است. روز پنجش��نبه وزير امور خارجه امريكا اعالم 
كرد گروهي به نام »گروه اقدام ايران« تشكيل داده 
كه وظيفه اش هماهنگي و اجراي سياست هاي اين 
كشور در قبال ايران است. مايك پمپئو اعالم كرده 
كه امريكا متعهد به ايجاد تغيير در رفتار نظام حاكم 
بر ايران است. او در عين حال اظهار كرده كه اميدوار 
است دولت امريكا به زودي به توافقي جديد با ايران 
دست پيدا كند؛ اما براي اين توافق، امريكا بايد شاهد 
تغيير در رفتارهاي ايران در داخل و در خارج باشد. 
تشكيل اين گروه در راستاي راهبرد پمپئو عليه ايران 
است كه او آن را در نشست ۳۱ ارديبهشت ماه امسال 
در بنياد محافظه كار »هريتيج« تحت عنوان »پس از 
توافق؛ استراتژي جديد پيرامون ايران« اعالم كرد.

وزير امور خارجه امريكا، رياس��ت اين گروه را هم به 
برايان هوك مدير فعلي بخش سياست گذاري وزارت 

خارجه امريكا داده است. 

 هوك،مدافعمشروطبرجام
رابرت هوك ك��ه نيويورك تايم��ز -پيش از خروج 
ترام��پ از برجام- به نق��ل از ديپلمات هاي اروپايي 
نوشته بود او تنها كس��ي است كه مي تواند برجام را 
نجات دهد. آنطور كه اين نش��ريه امريكايي نوشته 
بود، در طول دي��دار  تيم هاي مذاكره كننده در وين 
پيش از خروج امريكا از برجام، هوك و تيمش همواره 
تالش كردند تا شكاف بين نگراني هاي اروپا و اياالت 
متحده را از بين ببرند. شكاف هايي كه عمدتا ناشي 
از تقاضاهاي ترامپ مي شد. اين نگاه به رابرت هوك 
تنها محدود به ديپلمات ه��اي اروپايي نبود؛ عباس 
عراقچي پس از نشس��ت مش��ترك برجام كه هوك 
هم در آن حضور داشت، گفت كه »هيات امريكايي 
كه آقاي هوك در وين رهبري مي كرد، نشان دادند 
كه به برجام متعهد هستند.« هرچند اين ديپلمات 
امريكايي پس از خروج ترامپ از برجام موضع ديگري 
گرفت. او كه پيش تر خواهان افزودن متمم به برجام 

با همراهي س��ه كشور انگليس، آلمان و فرانسه بود، 
پس از خ��روج امريكا از توافق، برج��ام را توافقي بد 
توصيف كرد. او گفت كه»از برجام خارج ش��ديم و 
شروط ۱۲ گانه را پيش روي مذاكره كنندگان ايراني 
گذاشتيم.«  رييس گروه اقدام ايران خردادماه امسال 
در گفت وگويي مدعي ش��د اگرچه امريكا از برجام 
خارج ش��ده؛ اما در پي توافقي اس��ت كه به گفته او 
بار حقوقي داشته باش��د:  » در صورت عملي شدن 
ش��روط امريكا، اين بار ديگر توافقي با مباني لرزان 
حقوقي مانند برجام منعقد نخواهد ش��د و ترامپ، 
توافقي الزام آور كه در زمره قوانين مصوب نهادهاي 

قانون گذار امريكا تلقي شود را امضاء خواهد كرد.«

 هدفتشكيلگروهاقدامايران
حال اين ديپلمات جمهوري خ��واه رييس گروهي 
ش��ده كه مي خواهد تضمين كن��د اقدامات امريكا 
عليه ايران به شكست نمي انجامد. هوك كه پيش از 
اين، مشاور جان بولتون سياستمدار ضد ايراني بوده، 
درباره سياست هاي گروه اقدام ايران گفته كه » اين 
گروه با تمام ش��ركاي امريكا در تماس خواهد بود و 
هدف آن تغيير رفتار ايران است. استراتژي ما تمام 

سطوح تهديدهاي ايران را در بر مي گيرد.«
او افزود كه بحث موش��كي، تس��ليحات هسته اي و 
بازداشت شهروندان امريكايي محور كار گروه خواهد 
ب��ود. اين ديپلم��ات امريكايي با اش��اره به مقاومت 
كش��ورها در مقابل تحريم نفتي علي��ه ايران گفت: 
»امريكا آماده اس��ت، دولت هايي ك��ه از ايران نفت 

وارد مي كنند را تحريم كند.«

 هدفهوك؛همپيمانانايران
احتم��اال منظور هوك، كش��ورهايي همچون چين 
و تركيه هس��تند كه بخ��ش زي��ادي از نفت مورد 
ني��از خود را از ايران مي خرن��د و روابط نزديكي هم 
با تهران دارند. اين دو كش��ور خري��دار عمده نفت 
ايران تاكيد كرده ان��د از تحريم هاي يكجانبه امريكا 
كه فروش نفت را نش��انه رفته، پي��روي نمي كنند. 
در همين ارتب��اط، هياتي از امريكا به كش��ورهاي 
خريدار نفت ايران سفر كرد تا آنان را درباره عواقب 
خريد نفت از اي��ران آگاه كند. يكي از مقاصد هيات 

امريكايي به سرپرستي مارشال بيلينگسلي معاون 
وزير خزان��ه داري امريكا در امور كمك هاي مالي به 
تروريس��م، تركيه بود. خبرگزاري آناتولي تركيه به 
نقل از مناب��ع ديپلماتيك درباره مذاكره هيات هاي 
ترك و امريكايي در خصوص برقراري دوباره تحريم 
علي��ه اي��ران در پي خ��روج امريكا از برج��ام اعالم 
كرد: تركي��ه فعاليت الزم را براي آس��يب نديدن از 
اعمال تحريم علي��ه ايران را آغاز كرده اس��ت و در 
 اين راس��تا تماس با طرف هاي امريكايي ادامه دارد.

به گزارش اين رسانه و به نقل از يك منبع ديپلماتيك 
ترك، »ايران هم از لحاظ روابط اقتصادي و تجاري و 
هم تامين انرژي همسايه مهم تركيه به شمار مي رود 
و از اين رو تحريم ه��اي امريكا عليه ايران از نزديك 
پيگيري مي شود.« از سوي ديگر، به تازگي بحراني 

ب��زرگ ميان تركي��ه و امريكا در گرفت��ه كه برخي 
دليل بخش��ي از اين بحران را امتناع آنكارا از اجراي 

تحريم هاي اياالت متحده مي دانند. 

 ترديددرموفقيتاياالتمتحده
با اين حال، امريكا پيروزي در اعمال حداكثر فش��ار 
به ايران ي��ا آنچه آنان به صفر رس��اندن فروش نفت 
مي خوان��د را در گرو همراه س��اختن كش��ورهايي 
همچون تركيه و چين مي داند. چنانچه در دور پيشين 
تحريم هاي اياالت متحده عليه ايران پيش از امضاي 
برجام، تركيه به همراه چين نقش عمده اي در كاهش 
فشار اقتصادي به تهران داش��ت. تا آنجا كه چند تن 
از مقامات تركيه اي به اتهام كمك به ايران براي دور 
زدن تحريم ه��ا، در دادگاه هاي اياالت متحده مجرم 

ش��ناخته ش��دند. با آغاز دور تازه تحريم هاي امريكا 
عليه ايران، اين كشور در تالش براي فشار حداكثري 
به تهران است. برخي كارشناسان معتقدند برخالف 
دفعه پيش، اين تحريم ها با همراهي بين المللي مواجه 
نخواهد بود؛ چون نه خبري از قطعنامه هاي سازمان 
ملل عليه ايران است و نه امريكا، اروپا و ديگر كشورهاي 
توسعه يافته را همراه با سياست هاي خود مي بيند. تا 
آنجا كه درست پس از آغاز دور اول تحريم هاي امريكا، 
اتحاديه اروپا قانون مسدود كننده را براي مقابله با اين 
تحريم ها به اجرا گذاش��ت. قانوني كه اگرچه درباره 
تاثيرگذاري آن ترديد وجود دارد؛ اما اين پيام شفاف 
را منتقل مي كند كه امريكا در مس��ير فشار به ايران، 
برخالف دفعه پيشين، حتي بزرگ ترين و نزديك ترين 

هم پيمانانش را همراه خود ندارد.

با گذش��ت بيش از ۱5س��ال از صدور فرمان هشت 
م��اده اي مقام معظم رهبري به س��ران س��ه قوه در 
خصوص مقابله با فس��اد و ناهنجاري هاي اقتصادي 
و اداري به نظر مي رسد كه نوسانات ارزي و اعتباري 
اخير، فضاي الزم براي مقابله جدي با مفاسد اقتصادي 
را در اختيار مسووالن قرار داده باشد. نوساناتي كه به 
سرعت برق و باد بازارهاي مختلف كشورمان را در هم 
نورديد و به همگي ما نشان داد كه اقتصاد ايران تا چه 
اندازه در خصوص موضوع مقابله با فساد؛ رانت خواري 
و ويژه خواري آسيب پذير است. در چنين اتمسفري 
است كه مسووالن اجرايي؛ قضايي و تقنيني همصدا با 
هم از ضرورت برخورد با فساد سخن مي گويند و نكات 
جديدي در اين زمينه را يادآور مي ش��وند كه تاپيش 
از اين در زمره موضوعات دگم و خطوط قرمز بودند. 

 بع��د از اظهارنظر صريح رييس جمه��وري و رييس 
دس��تگاه قضا در خصوص ضرورت برخ��ورد قانوني 
با مقوله فس��اد اقتصادي؛ دادستان كل كشور نيز در 
روزهاي پاياني هفته ابعاد تازه اي از برنامه كشور براي 

مقابله با اين پديده ويرانگر را تشريح كرد.
 در آخرين اظهارنظرها از اين دس��ت دادس��تان كل 
كشور اعالم كرده نه تنها مفس��دان اقتصادي و ويژه 
خواران را ب��ه دادگاه عدالت مي س��پارند بلكه پا را از 
اين هم فراتر مي گذارد و اعالم مي كند كه دادگاه اين 

متهمان از صداوسيما نيز پخش خواهد شد.

منتظري در جلس��ه كميس��يون سياسي اجتماعي 
مجلس خب��رگان گفت: دادگاه مفس��دان اقتصادي 
عالوه بر علني بودن پس از فيلمبرداري از شبكه هاي 

مختلف صدا و سيما پخش خواهد شد.
جلس��ه كميس��يون سياس��ي _ اجتماعي مجلس 
خبرگان رهب��ري عصر روز پنجش��نبه ب��ا موضوع 
»برخورد قوه قضاييه با فساد و مفسدين اقتصادي« و 
»بررسي مسائل اقتصادي و تحوالت بازار و سكه و ارز« 

با حضور كارشناسان و مسووالن مربوطه برگزار شد.

 ورودكميسيوناصل90
بهپروندهاحتكاركاال

حجتاالسالم منتظري دادستان كل كشور با حضور 
در اين جلسه اقدامات دستگاه قضايي عليه مفسدان 
اقتصادي را تش��ريح و گفت به زودي ضمن برگزاري 
علني دادگاه اخاللگران اقتصادي، اس��امي اين افراد 

را به اطالع عموم مي رس��انيم. در بخ��ش ديگري از 
جلسه حس��ين صمصامي اقتصاددان و عضو هيات 
علمي دانشگاه شهيد بهشتي مسائل اقتصادي، بسته 
ارزي بان��ك مرك��زي و تحوالت بازار و س��كه و ارز را 
مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. او در پايان كميسيون 
سياس��ي اجتماعي مجلس خب��رگان رهبري در قم 
اظهار كرد: دادگاه مفسدان اقتصادي عالوه بر علني 
بودن پس از فيلمبرداري از شبكه هاي مختلف صدا و 

سيما پخش خواهد شد.
دادستان كل كشور از تشكيل پرونده هاي متعددي 
ب��راي دانه درش��ت ها و عامالن فس��اد اقتصادي در 
موضوع ارز، س��كه، طال و خودرو خب��ر داد و افزود: با 
توجه به گس��تردگي اين پرونده ها رسيدگي به اين 
جرايم زمان بر خواهد بود اما به اين معنا نيست كه از 

حق قانوني خود كوتاه بياييم.
حجت االسالم منتظري با اشاره به اينكه »شعبه هاي 
ويژه و قضات مجرب و كاردان در س��طح كشور براي 
رسيدگي به پرونده هاي فاس��دان اقتصادي در نظر 
گرفته شده است« خاطرنش��ان كرد: همان گونه كه 
مق��ام معظم رهبري در پاس��خ به نامه رياس��ت قوه 
قضاييه بر س��رعت و اتقان تاكيد داش��تند، دستگاه 
قضايي با رعايت اين دو اصل به اين پرونده ها رسيدگي 
خواهد كرد. به ملت ايران اطمينان مي دهيم كه قوه 
قضاييه با اجازه اي كه رهبري صادر فرمودند با هجمه 

سنگين تري عليه اخالل گران اقتصادي وارد صحنه 
ش��ده است و اين مبارزه را تا ريش��ه كني فساد ادامه 
خواهد داد. دادس��تان كل كشور به منفعت طلبان و 
س��ودجويان اقتصادي هش��دار داد كه دست درازي 
آنها به اموال مردم و بيت المال با پاسخ قاطع دستگاه 

قضايي مواجه خواهد شد.

 راهكارهاياجرايي
برايحلمشكالتاقتصادي

نائب رييس كميسيون سياس��ي اجتماعي مجلس 
خبرگان رهبري هم در پايان اين جلسه گفت: مجلس 
خب��رگان بر اس��اس تاكيدات مق��ام معظم رهبري 
حق مطالبه گ��ري دارد و در هر مقط��ع به اقتضائات 
كشور مس��ووالن مربوطه را براي پاسخگويي به اين 

كميسيون دعوت خواهد كرد.
حس��يني ش��اهرودي افزود: در كميس��يون امروز 
دادس��تان كل كش��ور به دغدغه ه��اي نمايندگان 
كه برگرفت��ه از مطالبات مردمي اس��ت در موضوع 
برخورد با موضوع مفاسد اقتصادي و فضاي مجازي 

پاسخ داد.
او ي��ادآور ش��د: مجلس خب��رگان با برگ��زاري اين 
نشس��ت ها به دنب��ال اراي��ه راهكارهايي اس��ت كه 
مشكالت و دغدغه هاي مردم را كاهش دهد و درواقع 

بازوي حمايتي براي نهادهاي تصميم گير باشد.

چهرهها                                                                                                                                                                                                                                                                           

سخنگوي امور خارجه كش��ورمان، آخرين 
پيگيري هاي دس��تگاه ديپلماسي كشور در 
مورد مشكل پيش آمده براي برخي مسافران 
ايراني در فرودگاه تفليس را تش��ريح كرد. به 
گزارش ايرنا، بهرام قاسمي در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران درخصوص اخبار منتشره از هتك 
حجاب چند مسافر ايراني هنگام چك امنيتي 
مسافران پرواز تفليس به اصفهان، اظهار كرد: با گزارش دفتر نمايندگي 
وزارت امور خارجه در اصفهان و پس از حصول اطمينان از صحت گزارش 
كه از طريق تماس تلفني سفير جمهوري اسالمي ايران در گرجستان با 
تعدادي از مسافران اين پرواز انجام شد، سفارت جمهوري اسالمي ايران 
در تفليس مراتب اعتراض شديد خود را به وزارت امور خارجه گرجستان 
و پليس امنيت فرودگاه تفليس اعالم كرد. قاسمي افزود: پيگيري هاي 
سفارت جمهوري اسالمي ايران در تفليس، اداره كل كنسولي وزارت امور 
خارجه و دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در اصفهان در اين ارتباط 
ادامه دارد كه ابالغ مراتب اعتراض اداره كل كنسولي به سفارت گرجستان 
در تهران و ارسال يادداشت اعتراضي سفارت ايران در تفليس به وزارت 
خارجه گرجستان و نيز درخواست توضيح از سفير گرجستان در تهران 
از جمله اقداماتي است كه انجام شده و از مقامات ذي ربط گرجي خواسته 
شده است ضمن پيگيري موضوع، از تكرار چنين برخوردهايي با مسافران 
ايراني خودداري گردد كه اميدواريم با مجموع اقدامات انجام شده پليس 
امنيت فرودگاه تفليس نسبت به رعايت حرمت بانوان مسلمان حداكثر 
دقت و اهتمام را به عمل آورد و از تكرار چنين اقداماتي جلوگيري نمايد.

رييس فراكسيون اميد با بيان اينكه متاسفانه 
نهادهايي كه خود بايد با فساد برخورد كنند 
بعضا آلوده به فس��اد مي ش��وند، از تس��ويه 
حس��اب هاي سياس��ي از س��وي نهادهاي 
نظارتي با برخي مديران انتقاد كرد و گفت: 
گاه��ي به برخي افراد ك��ه ظرفيت پذيرش 
مسووليت نداشتند سمت هاي كالني داده 
شد و آنها با عملكرد بدشان براي كشور مشكالت عظيمي را ايجاد كردند 
كه هنوز تبعات سوء مديريت آنها را مشاهده مي كنيم و عجيب است كه 
اكنون در مقام مدعي هم ظاهر مي شوند. به گزارش ايسنا، محمدرضا 
عارف در جمع رييس و مديران ارشد ديوان محاسبات كشور با قدرداني 
از زحمات رييس، مديران و كاركنان اين نهاد نظارتي با طرح اين پرسش 
كه مهم ترين ويژگي يك مدير و كارگزار در يك نظام ارزشي و اسالمي 
چيست، گفت: قطعا در همه دولت ها و حكومت ها، كارآمدي، توانايي 
و تخصص ويژگي عمومي هر مدير بايد باش��د ولي آن چه وجه تمايز 
مدير در يك نظام ارزشي با ساير نظامات در دنياست، تعهد، پاكدستي، 
س��المت و انگيزه معنوي براي خدمت است. اهميت اين ويژگي ها به 
قدري اس��ت كه گاهي به خاطر آنه��ا از ويژگي هاي تخصصي عدول 
مي شود. او در ادامه خاطرنشان كرد: در اوايل انقالب برخي از افراد كه 
فارغ التحصيالن خوب دانشگاه ها و مديران توانمندي هم بودند به خاطر 
تاكيد بر ويژگي »تعهد« كنار گذاشته شدند و افرادي بعضا بي تجربه 
ولي داراي تعهد كاري به كار گرفته ش��دند و هزينه هاي جابه جايي را 
دستگاه هاي اجرايي با توجه به اهميت و ضرورت اين ويژگي پذيرفتند.

خطيب نمازجمعه اين هفته تهران با بيان اينكه 
اصالح نظام بانكي يكي از خواسته هاي رهبري 
از دولت بود، گفت: هر سه قوه با عزم جدي و نگاه 
بلندمدت بايد در راس��تاي اصالح نظام بانكي 
حركت كنند. به گزارش ايسنا، ابوترابي فرد در 
خطبه هاي اين هفته نماز جمعه تهران اظهار 
كرد: امروز اگر مسووالن كشور و آحاد مردم به 
درك درستي از مسووليت خود برسند به موفقيت خواهيم رسيد. نبايد 
كسي از جبهه انقالب فاصله بگيرد و آن كسي را كه مي توانيم وارد انقالب 
كنيم نااميدش كنيم. او ادامه داد: براي رييس جديد بانك مركزي آرزوي 
توفي��ق داريم و اميد داريم قدم هاي مثبتي را در راه اصالح نظام بانكي بر 
دارد. بدون مطالبه از دولت و مجلس قطعا نمي توان بر مشكالت فرا روي 
نظام بانكي فائق شد. ابوترابي فرد گفت: افزايش دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي بايد كنترل شود و  اگر در دولت و افزايش هزينه هاي كل توجه نكند 
نتيجه اش افزايش دارايي هاي بانك مركزي و رشد پايه پولي مي شود.. او با 
بيان اينكه از سوي ديگر امروز شاهد معضل خصوصي  سازي هاي بي ضابطه 
بانك ها هس��تيم، گفت: رييس كل بانك مرك��زي بايد بر عملكرد بانك 
خصوصي نظارت جدي داشته باشد. كشورهاي همسايه ما با كاهش ارزش 
پول روبرو ش��دند كه بيش از ۴۰۰ ميليارد دالر بدهي است؛ چگونه بايد 
اين مقدار پرداخت شود. جمهوري اسالمي ايران كمترين بدهي خارجي 
را دارد. بدهي خارجي ميان مدت و بلندمدت ما حداكثر ۱۱ ميليارد دالر 
است. ابوترابي فرد گفت: اگر همين تحريم ها باعث شود به سمت تبديل 

نفت خام به كاالهاي با ارزشي كه تحريم كردنشان مشكل است برسيم.

 وزير كشور با بيان اينكه دشمن تالش مي كند 
تنش هاي اجتماعي، نارضايتي و اعتراض ها 
را ب��ه ناامني تبديل كند گف��ت: ملت ايران 
هميشه امنيت را به عنوان يك اصل در اين 
كشور مي داند و به هيچ وجه اجازه نمي دهد 
تا امنيت دچار خدشه شود. به گزارش ايرنا، 
عبدالرضا رحماني فضلي عصر پنجشنبه در 
نشست بررسي مسائل اقتصادي اصفهان با محوريت اقتصاد مقاومتي با 
بيان اينكه امريكا هيچ وقت با ما وارد جنگ نظامي نمي شود افزود: امريكا 
هيچ وقت در زمينه ايدئولوژي و مكتب با ما وارد بحث نمي شود اما اقتصاد 
را پاشنه آشيل ما كرده و بعد از ۴۰ سال هنوز هم از نفت ضربه مي خوريم. 
او با اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب در زمينه اينكه مهم ترين مساله 
در زمينه اقتصادي رهايي از وابستگي به نفت و خام فروشي است افزود: 
توجه به رهايي از نفت مستلزم توجه به ظرفيت ها، امكانات و نيروهاي 
داخلي است.. وزير كشور در ادامه با تاكيد بر اينكه تمامي مشكالت ارزي 
و اقتصادي امروز كش��ور ناشي از عملكرد دولت نيست گفت: تحويل، 
تشخيص، تخصيص، مصرف و نظارت از مراحل مربوط به ارز است كه 
اين مراحل به درستي انجام نمي شود. رحماني فضلي افزود: امروز امنيت 
كشور با اقتصاد گره خورده و هيچ فاصله اي در اين ميان وجود ندارد و 
آسيب هاي اجتماعي و مس��ائل اقتصادي در صورت عدم درمان به نا 
امني منجر خواهد شد. او با بيان اينكه بايد با تفويض اختيار به مناطق 
و استان ها بر مشكالت غلبه كنيم گفت: 7۰ درصد مسائل و مشكالت 

موجود در استان ها با ارايه اختيارات به آنها قابل حل است.

اعتراضايرانبهگرجستان
درپيهتكحجابچندمسافرايراني

نهادهاييكهبايدبافسادبرخوردكنند
بعضاآلودهبهفسادميشوند

رهبرمعظمانقالببارهاخواستار
اصالحنظامبانكيشدهاند

دشمندرصددتبديل
نارضايتيبهناامنياست



آپشن هاي  الکترونیکی 
گمرك

ايسنا   س��امانه ارزش کاال، سامانه بازار و سامانه 
انتشار آزاد اطالعات از جمله خدمات الکترونیکی 
گمرک ایران است. درباره میزان الکترونیکی شدن 
خدمات گفته شده که گمرک از ابتدا شروع کننده 
انتش��ار آزاد اطالعات بود و اطالعات گمرک در 
بس��تر تبادل یکپارچه اطالعات وزارت اقتصاد 
به صورت آنالی��ن و به روز ق��رار دارد. مصطفی 
فارس��ی، کارش��ناس فناوری اطالعات گمرک 
ایران، با بی��ان اینکه گمرک ایران در راس��تای 
خدمات الکترونیکی، در سال های گذشته انقالب 
الکترونیک را راه انداخته، گفت: یکی از مواردی که 
برای مردم ملموس تر است و بیشتر با آن درگیرند، 
سامانه متمرکز ارزش کاالهاست. گمرک ایران 
بر اساس س��وابق ترخیصی که هر روز از گمرک 
می ش��ود و جمع آوری این سوابق، سامانه ای در 
دامنه پنجره واحدی که از قبل بوده تهیه کرده که 
سابقه ارزش کاالهایی که ترخیص شده به صورت 
آنالین در گمرک، وجود داشته باشد. وی ادامه داد: 
بدین ترتیب هر کاالیی که احضار می شود، اگر هم 
اطالعات یک کاال در سامانه نباشد، صاحب کاال 
درخواست می دهد، با استفاده از اسناد موجود، 
ارزش کاال تعیین و به پرتال سامانه ارزش اضافه 
می شود. این لیست هر روز آپدیت شده و قیمت 
نهایی کاالها بر اساس قیمت اصلی که در خارج 
داشته، به عالوه عوارض گمرکی و سود بازرگانی، 
تعیین می شود و اگر مردم بخواهند بدانند ارزش 
کاالیی که از گمرک ترخیص ش��ده چقدر بوده، 
متوجه خواهند شد.کارشناس فناوری اطالعات 
گمرک ایران سامانه بازار را از دیگر سرویس های 
گمرک اعالم و بیان کرد: س��امانه بازار امکانی را 
در اختیار کسانی قرار می دهد که به یک کاالی 
خارجی نیاز دارند. آن ها می توانند وارد س��ایت 
شوند و درخواست خود را برای آن کاال به صاحب 
کاالهایی که تا به حال واردکننده بوده، اعالم کند. 
بدین ترتیب ابتدا وارد سایت می شوند و اسم کاال 
را جست وجو می کند و بعد متن درخواستی خود 
را می نویسند. سیس��تم به صاحب کاال پیامک 
می دهد و آن شخص می تواند با متقاضی ارتباط 
بگیرد. فارسی با بیان اینکه سامانه  بازار ارتباطی 
بین متقاضی واقعی و صاحب کاالی واقعی ایجاد 
می کند، افزود: از طریق این سامانه، واسطه ای که 
بین متقاضی و صاحب کاال وجود حذف می شود 
و متقاضی می تواند مستقیما با صاحب کاال ارتباط 
داش��ته باش��د. با توجه به اینکه صاحبان کاالها 
زیاد هستند، مطابق پیامکی که به صاحب کاال 
داده می شود و پاسخی که صاحب کاال می دهد، 
رتبه بندی می شوند و در صورتی که پاسخ درستی 
داده باش��ند و واقعا کاال را وارد کنند، مورد تایید 

ما قرار می گیرند. 

 صادرات ۶ میلیارد یورو کاال
از ایران به اروپا در ۶ ماه

تس�نيم    صادرات ایران به اتحادیه اروپا در نیمه 
نخست سال جاری میالدی با رشد ۲۳ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶ میلیارد و ۱۱۰ 
میلیون یورو رسید. پایگاه خبری کمیسیون اروپا 
از رشد 8 درصدی مبادالت تجاری اتحادیه اروپا 
با ایران در شش ماهه نخست سال جاری میالدی 
خب��ر داد. مبادالت تجاری ای��ران و اتحادیه اروپا 
که در ماه های ژانویه تا ژوئن س��ال ۲۰۱7 بالغ بر 
9.9 میلیارد یورو اعالم ش��ده بود در مدت مشابه 
امسال به ۱۰.۶8 میلیارد یورو افزایش یافته است. 
صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نیمه نخس��ت 
۲۰۱8 کاه��ش یافته اما واردات ای��ن اتحادیه از 
ایران در این دوره افزایش قابل توجهی داشته است. 
اعضای اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۱7 بالغ بر 
4.9۶ میلیارد یورو کاال از ایران وارد کرده بودند که 
این رقم در نیمه نخست ۲۰۱8 با رشد ۲۳ درصدی 
به ۶.۱۱ میلیارد یورو رسیده است. اسپانیا، فرانسه، 
یونان و ایتالیا بزرگ ترین واردکنندگان کاال از ایران 
در نیمه نخست ۲۰۱8 شناخته شده اند. بر اساس 
این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نیمه 
نخس��ت ۲۰۱8 افت 7 درصدی داشته و به 4.57 
میلیارد یورو رس��یده است. اتحادیه اروپا در نیمه 
نخست سال ۲۰۱7 بالغ بر 4.94 میلیارد یورو کاال 
به ایران صادر کرده بود. آلمان، اس��پانیا، فرانسه و 
ایتالیا چهار صادرکننده بزرگ کاال به ایران در نیمه 

نخست ۲۰۱8 بوده اند.

نوسازی بافت های فرسوده 
تهران تا پایان برنامه ششم 

مهر    رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران از نهایی شدن برنامه نوسازی برای ۶7 محله 
حاشیه ای و بافت فرسوده استان تهران خبر داد.

نعمت اهلل ترکی در خصوص نوسازی بافت های 
فرسوده اس��تان تهران اظهار کرد: برای نوسازی 
بافت های فرس��وده و محله های حاشیه نشین 
محدودیت مالی نداریم چراکه دولت در تبصره 
۱8 بودجه سال 97 اعتبار قابل قبولی در حد 7۳ 
هزار میلیارد تومان برای نوسازی بافت فرسوده 
کل کش��ور اختصاص داده است. رئیس سازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی اس��تان ته��ران افزود: 
بنابراین برای نوسازی بافت های فرسوده تنها به 

برنامه مشخص و دقیق نیاز داریم.
وی ادامه داد: در این راستا برای نوسازی بافت های 
فرسوده و محله های حاشیه نشین استان تهران 
برنامه ریزی کرده ایم و تاکنون نیز برنامه نوسازی 
برای ۶7 محله حاشیه نشین و بافت فرسوده در 

استان تهران نهایی شده است.
ترکی گفت: با برنامه ریزی هایی که انجام شده 
است، به احتمال زیاد تا پایان برنامه ششم توسعه 
دیگر چیزی به نام بافت فرسوده و محله حاشیه 

نشین در استان تهران نخواهیم داشت.

اخبار كالن
 Sat. August 18 . 2018  1177   3 شنبه  27 مرداد 1397   6 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره كالن

آيا بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در ايران قابل اجراست؟

ايستادگيمديرانذينفعدربرابراصالحنظامبودجهاي
اميرعباسآذرموند  

در روزهاي گذش��ته از نوبخت تا مش��اورش در سازمان 
برنامه و بودجه و حتي نمایندگان مجلس بر تغییر نظام 
بودجه ریزي كش��ور، به نظامي مبتني بر عملكرد تاكید 
كردند. چنین گفته هایي مش��ابه صحبت هایي است كه 
پیش و  حین تصویب بودجه 97 نیز بیان شد ولي پس از 
گذشت چندي به گفته كارشناسان این مهم عملي نشد. 
در همین رابطه یكي از مدرسان اقتصاد در دانشگاه تهران 
به »تعادل« گفت: » بودجه ریزي مبتني بر عملكرد، همین 
امروز هم مي تواند در كشور عملیاتي شود به شرطي كه 
اراده عملي كردن آن وجود داشته باشد. این روش نیازي 
به تكنولوژي هاي خاص ندارد و نرم افزار آن هم در كشور 
وجود دارد. به نظ��ر من آنچه اجراي ای��ن روش را ناكام 
گذاشته، عدم تمایل مدیران ارشد بوده زیرا با اجراي این 

روش، دیگر از بریز و بپاش خبري نخواهد بود.«
به گزارش »تعادل«، در روزهاي گذشته محمد خدابخشي 
در گفت وگو با فارس با اش��اره به اینكه تبصره ۲۰ قانون 
بودجه س��ال 97 كل كش��ور كه به موضوع بودجه ریزي 
مبتني بر عملكرد پرداخته اس��ت، اظهار كرد: این مدل 
بودجه ریزي منجر به صرفه جویي هزینه  در دستگاه هاي 
اجرایي و واحدهاي عملیاتي مي شود، عالوه بر اینكه این 
حكم در قانون برنامه شش��م توسعه نیز پیش بیني شده 
است. عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینكه 
۲5 درصد از دستگاه هاي اجرایي باید در سال اول برنامه 
ششم، بودجه خود را مبتني بر عملكرد پیاده سازي كنند، 
تصریح كرد: این شیوه هرچند دیر شروع شده، اما تا پایان 
برنامه ششم نیز باید در تمامي دستگاه ها اجرایي شود و 

واحدهاي عملیاتي نسبت به آن اقدام كنند.
به گفته عضو كمیس��یون برنامه و بودجه مجلس آنها در 
تالشند تا روزهاي آینده با سازمان برنامه و بودجه در مورد 
اجراي نظ��ام بودجه ریزي عملیاتي و تبص��ره ۲۰ قانون 
بودجه جلسه اي داشته و در این راستا گزارشي ارایه كنند. 
اگر سالیان گذشته اجراي این نظام كه مبتني بر قیمت 
تمام ش��ده و كنترل هزینه ها و شفافیت است، در كشور 
اجرا مي ش��د، ش��اهد افزایش كارآمدي و حل مشكالت 
براي پاس��خ گویي به اقشار مختلف مانند بازنشستگان و 

فرهنگیان بودیم.
پی��ش از این نیز، محم��د باقر نوبخت، رییس س��ازمان 
برنامه و بودجه در نخستین جلسه ستاد بودجه 98 گفته 
بودآیا بودجه س��ال ۱۳97 را با صددرصد عملیاتي بودن 
بودجه مبتني بر عملكرد تهیه كردیم؟ آنچه باید در نظر 
مي گرفتیم این بود كه قیمت تمام شده واحد را محاسبه 
مي كردیم اما نتوانستیم این كار را انجام دهیم. باید براي 
بودجه ریزي مبتني بر عملكرد سال، كار ناتمام سال ۱۳97 
را در س��ال ۱۳98 انجام دهیم. در حال حاضر اصال قابل 
قبول نخواهد بود كه در سال آینده نیز بودجه غیر عملیاتي 
تهیه ش��ود. چقدر خوب بود اگر بودجه سال ۱۳98 را با 
رویكردي از آمایش س��رزمین انج��ام مي دادیم. محمل 
بودجه سال ۱۳98 براي اجراي سومین سال قانون برنامه 

است. در قانون برنامه تكالیفي داریم كه باید انجام شود.
نوبخت ادامه داد: تا پایان س��ال دوم بای��د پنج درصد از 
كمیت نیروي انساني كاسته شود. این موضوع چقدر اجرا 

شده است؟ به عبارت دیگر باید بودجه دستگاه ها را با پنج 
درصد كمتر از نیروي انساني در نظر بگیریم. بطور كلي باید 
بدانیم در سال سوم چه تكالیفي از برنامه مغفول مانده یا 
در دست اجرا است كه در بودجه سال ۱۳98 خود را نشان 
بدهد. از سوي دیگر به گزارش موسسه پژوهشكده پولي 
و بانكي، محمد كردبچه، مش��اور رییس سازمان برنامه و 
بودجه روز گذشته گفت: باید در اعتبارات جاري و هزینه اي 
صرفه جویي كنیم؛ بسیاري از كارشناسان و نمایندگان 
مجلس تاكید مي كنند كه دولت باید هزینه هاي جاري 

خود را كم كند.
وي افزود: اگر از ُبعد طبقه بندي عملیاتي نگاه كنیم حدود 
8۰ درصد اعتبارات جاري هزینه اي را چهار بخش دفاع، 
آموزش، بهداش��ت و س��المت و بخش تامین اجتماعي 
تشكیل مي دهد كه هر چهار بخش كسري دارد و امكان 
صرفه جویي در آن وج��ود ندارد. بنابراین از این دو مقوله 
نتیجه مي گیریم ك��ه صرفه جویي از مح��ل روش هاي 
معمولي امكان پذیر نیست. روشي كه در این زمینه وجود 
دارد و اكثر كشورها این راه را رفته اند، اتخاذ نظام بودجه ریزي 
مبتني بر عملكرد است كه در چند سال اخیر در دولت مورد 
توجه قرار گرفته است. ُحسن این روش این است كه بین 
ارقام بودجه و هدف هاي كمي دستگاه هاي اجرایي ارتباط 
برق��رار و بودجه را هدفمند مي كن��د و از طریق اختیارات 
بیشتري كه به مدیران دستگاه هاي اجرایي داده مي شود 
پاسخگویي آنها بهتر مي شود و مي توان به سمت باالبردن 
بهره وري اعتب��ارات هزینه اي حركت كرد؛ یعني با هزینه 
كمتر عملكرد بهتري داشته باشیم. بنابراین تنها راه موجود 

بودجه ریزي عملیاتي است.

   دردسرهاي مدیران ذي نفع
دردس��رهایي كه مدیران ذي نفع در مسیر شفاف سازي 
اقتصاد ایجاد مي كنند موضوعي اس��ت كه در سال هاي 
گذشته بارها توسط مسووالن كش��ور مطرح شده، وزیر 
اقتص��اد قبل از مدیران ذي نفعي س��خن گفت��ه بود كه 
مقابل خصوصي سازي ایس��تاده اند، معاون وي حسین 
میرش��جاعیان از مدیران ذي نفع گله ك��رده كه مقابل 
الكترونیك ش��دن پروسه ها ایس��تاده اند و اكنون نیز بار 
دیگر صحبت از مدیران ذي نفتي است كه با بودجه ریزي 
مبتني بر عملك��رد مقابله مي كنند. موضوعي كه آلبرت 
بغزیان، اقتصاد دان به آن اش��اره مي كند و مي گوید: هر 
تغییر و تحولي منافع عده اي را به خطر مي اندازد و منافع 
عده دیگ��ري را افزایش مي دهد. در رابطه با بودجه ریزي 
عملیاتي ه��م از آن جایي ك��ه ای��ن روش از هزینه هاي 
غیر ضروري و خارج از بودجه اي جلوگیري مي كند، دست 
مدیران را در بریز و بپاش مي بندد و به نظرم این عامل سبب 
شده تا این روش هیچگاه در كشور عملي نشود. چنانچه 
اراده الزم وجود داشته باشد، مي توان براي سال آینده این 

روش را جایگزین روش هاي قبلي كرد.«

   چالش هاي بودجه ریزي عملیاتي در ایران
نظ��ام بودجه ری��زي مبتني ب��ر عملك��رد )بودجه ریزي 
عملیاتي( به عنوان یك نظام مدیریتي براي ارتقاي كارایي 
و اثربخش��ي مصرف منابع س��ازماني م��ورد توجه جدي 

دولت ها در س��طوح ملي و محلي بوده است. در این نظام 
اعتبارات بودجه اي بر مبناي عملكرد واحدهاي سازماني 
در راس��تاي تولید خروجي ها )محص��والت و خدمات( یا 
همان اهداف كوتاه مدت یا دس��تیابي به پیامدها یا همان 
اهداف بلند مدت، تخصیص مي یابد و بدین ترتیب سازمان 
به س��مت افزایش ش��فافیت در نحوه مصرف منابع براي 
انجام فعالیت ها، تولید خروجي ها و دس��تیابي به اهداف 
 و اس��تراتژي ها و نیز پاس��خگویي بیشتر س��وق مي یابد. 
بر اس��اس تعریفي كه توس��ط صندوق بین المللي پول از 
بودجه ریزي مبتني بر عملكرد عنوان شده است، بودجه ریزي 
مبتني بر عملكرد عبارت است از روش ها و سازوكارهایي كه 
ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه هاي اجرایي 
را با خروجي ها و پیامدهاي آنها از طریق به كارگیري اطالعات 

عملكردي در تخصیص منابع تقویت مي سازد. 
از جمل��ه مهم ترین مزیت ه��اي اس��تفاده از این روش 
بودجه ریزي، این است كه در هر لحظه مي توان مشخص 
كرد اهداف تا چه اندازه محقق شدند و هزینه هاي صرف 
شده براي هر هدف قابل محاسبه و گزارش گیري است. 
این مهم بر اي اقتصادي مانند ایران كه از بي انضباطي مالي 
رنج مي برد، مي تواند مش��كالت بسیاري را رفع كند و به 
دولت براي مقابله با رویه هایي كه مي تواند فساد و رانت را 
تشدید كند، یاري مي رساند. به همین دلیل كاربست این 
روش مي تواند به درجه زیادي مدیریت و كاهش هزینه ها 
را همزمان با افزایش بهره وري محقق كند و اولویت بندي 
بهتري از اهداف و اس��تراتژي ها در آن مشخص است. از 
دیگر مواردي كه به عنوان نكات مثبت اس��تفاده از روش 
بودجه ریزي مبتني بر عملكرد از آنها یاد مي شود، این است 

كه تقسیم وظایف سازمان عادالنه تر خواهد شد، امكان 
خود اظهاري در راستاي گزارش عملكرد براي كاركنان 
س��ازمان وجود دارد و امكان اجراي نظام تشویق و تنبیه 

به صورت عادالنه تر فراهم مي شود.
با وجود این نكات مثبت برخي از كارشناس��ان نس��بت 
ب��ه چالش هاي اجراي این روش در كش��ور تردید دارند. 
س��عید اردكان، عضو هیات علمي دانشگاه یزد، به همراه 
همكاران��ش در مقاله اي تح��ت عن��وان »بودجه ریزي 
عملیاتي و چالش هاي آن در ایران« مي نویسد: » در ایران 
بودجه ریزي عملیاتي به راحتي قابل اجرا نیست چرا كه 
اشكاالت بودجه نویس��ي مجموعه نظام اداري، اجرایي 
و تصمیم گی��ري كش��ور را در بر مي گی��رد. اجراي نظام 
بودجه ریزي عملیاتي مشروط به آن است كه دستگاه هاي 
اجرایي داراي چشم انداز و برنامه مدون و درازمدت باشند 

و برنامه اجرایي آنها به صورت عملیاتي تنظیم شود.«
در ادامه این مطلب آمده اس��ت: » از دیگر مشكالتي كه 
وجود دارد این اس��ت كه بودجه هم انعطاف ناپذیر است 
و هم بي ثبات. دولت ها نیز اس��تراتژي و هدف مشخصي 
براي هزینه كردن منابع اصلي درآمد ندارند و همچنین 
اطالعات آماري مورد نیاز در دسترس نیست. همچنین 
در كشور ما برنامه ریزي در مرحله اجرا با مشكالت بسیاري 
مواجه اس��ت كه یكي از دالیل آن وجود فاصله بین نظام 
تصمیم گیري و كارشناس��ي اس��ت. براي پیاده س��ازي 
بودجه ری��زي عملیاتي در ایران ابتدا الزم اس��ت تعریف 
جامعي از آن مطرح شود و كلیه دست اندركاران مربوط 
تح��ت آموزش قرار گیرند و ه��دف از این تغییر نیز براي 
آنها روشن شود. بهره گیري از نیروهاي متخصص، تغییر 

سیستم حسابداري از نقدي به تعهدي و نظارت و كنترل 
و ارزشیابي طرح ها و برنامه ها و موارد دیگر از راهكارهایي 
است كه مي توان براي برخورد با مشكالت موجود در ایران 
در زمینه بودجه نویسي و اجراي آن به كار برد. این موضوع 
مستلزم فعالیت كارشناسي و همكاري مسووالن است.«

   فقدان اراده تغییر در مدیران
آلبرت بغزیان، مدرس اقتصاد دانش��گاه ته��ران در این 
رابطه به »تعادل« گفت: » بودجه ریزي مبتني بر عملكرد 
چیزي خارق العاده نیست كه اجراي آن در كشور نیازمند 
تغییرات و تحوالت ویژه اي باشد. در بسیاري از كشورهاي 
جهان از این روش اس��تفاده شده و جواب هم داده است. 
به نظر من چنانچه براي ایران نیز از این روش اس��تفاده 
شود به سود كشور خواهد بود و نسبت به برقراري انضباط 
بیشتر در حوزه مالي بسیار روش مناسبي خواهد بود. به 
هر حال قرار نیست به اصطالح موشك هوا شود كه نگران 
كمبود تكنولوژي آن باشیم. تمام زیرساخت هاي این روش 

هم اكنون در كشور وجود دارد.«
او ادامه داد: » هیچ بهانه قابل قبولي براي عقب انداختن 
اجراي ای��ن روش بودجه ریزي وجود ندارد جز آنكه اراده 
الزم براي این تحول در میان مدیران نیست. باید مدنظر 
داش��ت كه برقراري انضباط به هر ح��ال منافع عده اي را 
تحت خطر قرار مي دهد و كساني كه از آن زیان مي بینند 
قطعا بیشترین تالش را براي اجرایي نشدن آن مي كنند. 
به همین دلیل فكر مي كنم بسیاري مدیران ارشد كشور 
از اجراي وظایف خود در این رابطه شانه خالي كرده اند و 

تمایل دارند به روش گذشته امور را اداره كنند.«

فرشاد مومني با اعالم داليل نوشتن نامه به رييس جمهوري اظهار كرد

ما منتظر دعوت رییس جمهوري هستیم نه سازمان برنامه و بودجه
تعادل   

 دو هفته پیش،  بیش از ۳5 اقتصاددان منتس��ب به طیف 
نهادگرای��ان در نام��ه اي ب��ه رییس جمهوري خواس��تار 
تجدید نظر در سیاس��ت هاي اقتصادي كشور شدند . آنها 
در نامه خود خط مشي نئولیبرالیسم را منشأ كاستي هاي 
اقتصادي كشور دانستند . هفته پیش هم مقام معظم رهبري 
در س��خنراني خود اظهار داش��تند كه »اخیرا هم عده اي 
كارشناس اقتصادي كه با دولت هم مخالفتي ندارند و برخي 
هم صاحب نام هستند، نامه اي دلسوزانه به رییس جمهور 
محترم نوشته اند و ضمن برشمردن مشكالت ساختاري 
و موجود اقتصادي، راه حل ها را ه��م ارایه كرده اند كه این 

راه حل ها اكثراً صحیح بودند. «
اكنون فرشاد مومني یكي از این امضا كنندگان نامه به دالیل 
نوشتن نامه پرداخته است و اظهار كرده است كه به ما اتهام 
كمونیستي هم زده اند كه از انها مي گذریم اما مي گوییم،  
»از دل اندیشه هایي كه تربیت مي كنید توسعه اي پدیدار 
نخواهد شد .«  فرشاد مومني استاد دانشگاه عالمه اظهار كرد: 
طیفي از اقتصاددانان كه عموماً جزو استثنائات دانشگاه هاي 
كشور هستند طي سه دهه گذشته از موضع انجام وظیفه 
شخصي و اداي دین به مردم و كشور وظیفه عمومي نظارت 
تخصصي بر فرآیندهاي تصمیم گیري در حوزه تخصصي 
خود را انجام مي دادند گرچه مزاحمت هایي پدید مي آمد اما 
هنگامي كه صداي مفرد شنیده نمي شد یا چنین احساسي 
پدید مي آمد كه بنابر شنیده نش��دن است به تدریج این 
احساس در بین اقتصاددانان پدید آمد كه باید تالش هاي 

دسته جمعي صورت گیرد.
رییس موسس��ه دین و اقتصاد در نشس��ت هم اندیش��ي 
اقتصادي در جمع اساتید دانش��گاهي افزود: شاید نقطه 
شروع چنین تالش هایي به دوره ریاست جمهوري محمد 
خاتمي بر مي گشت كه براي اولین بار یك نامه با ۱۰۰ امضا 
در اعتراض به سیاس��ت هاي شبهه ناك در حیطه مسائل 
نفتي مطرح شد كه در دوره احمدي نژاد استمرار پیدا كرد 
و چون شدت ولنگاري ها به طرز غیرمتعارفي افزایش پیدا 
كرد، نامه هاي جمعي اقتصاددانان زایش چشمگیري پیدا 
كرد. در دوره حس��ن روحاني در بین دوس��تان این تصور 
وجود داشت كه ما كه تجربه دولت قبل از روحاني را دیدیم 
مي توانیم یك فرصت دهیم با این توجیه كه شدت خرابي ها 
و به هم ریختگي هاي به یادگار گذاشته دولت احمدي نژاد 
ب��ه اندازه اي بود كه حكایت از این داش��ت تا دو دهه بعد از 

مسوولیت او این كشور باید تاوان خطاها را بپردازد.
مومني در ادامه تصریح كرد: با این توجیه تا پایان دوره اول 
مسوولیت حسن روحاني، اقتصاددانان همان مواضع منفرد 
را دنبال كردند كه تالش هاي بایسته اي هم صورت گرفت. 
فرق حسن روحاني با احمدي نژاد در این بود كه احمدي نژاد 
در مقابل انتقادها برآشفته مي ش��د در دوره آقاي روحاني 
ایشان مرتب مطالبه ارزیابي انتقادي مي كرد اما از نظر ارزیابي 

این دو دوره با هم متشابه بود. 
وي افزود: اینكه چقدر موف��ق بوده ایم جامعه باید داوري 
كند اما آنچه بین ما گذش��ته این بوده كه مس��اله ما اداي 
دین به مردم و حقوقي كه مردم نس��بت به دانایان دارند و 
اداي دین به بقا و بالندگي كشور بوده است و تالش كردیم 
وارد زد و خوردهاي جناحي نشویم. از نظر من زماني كه به 
جهت گیري هاي اقتصادي كشور نقدي وارد است، این نقد 
به س��اختار قدرت است در برخي مسائل بنیادین و اتكا به 
مباني نظري مي توان نشان داد كه مسوولیت برخي اركان 
دیگر قدرت از قوه مجریه بیشتر است بنابراین تمام تالش 
ما این بود كه از كادر مالحظات كارشناسي و اخالقي خارج 

نشده و امیدواریم توفیقي هم داشته باشیم.
 این استاد دانشگاه عالمه در ادامه تصریح كرد: دو پدیده كمر 
سیاست و اخالق را در جامعه شكسته؛ یكي قاچاق و دیگري 
فساد اخالقي است. اما تنها طرف حساب قوه مجریه نیست 
اگرچه به اعتبار ویژگي هاي خاص مربوط به قوه مجریه یك 
ركن تعیین شده و مهم است. كارنامه اي كه سه دهه گذشته 
رقم خورد از یك سلسله روند بحران ساز پرده برمي دارد كه 
برآیند طرز اندیشه و طرز ساختار قدرت است و معطوف به 
قوه مجریه نیست.  مومني عنوان كرد: واقعیت این است كه 
از همان س��ال اول مسوولیت حسن روحاني، نگراني هاي 
بس��یار جدي براي ما در اداره كشور پدید آمد در سال 94 
كتابي را منتشر كردم تحت عنوان اقتصاد سیاسي توسعه 
در ایران امروز كه در فصل پایاني آن با اتكا به بسته سیاستي 
دولت روحاني مطرح كردم كه با این بسته متوجه مي شویم 
كه دولت جدید نسبت به دولت قبلي درباره اصل مناسبات 
تفاوتي با هم ندارند. متاسفانه در آن دوره توجه جدي به آن 
نشد و جهت گیري هاي رانتي و فسادآور استمرار پیدا كرد. با 
توجه به تجربه اي كه نشان مي دهد دولت ها در دو دوره دوم 
بر دنده خالص مي گذارند سال 9۶ كتابي منتشر كردم با 
عنوان عدالت اجتماعي آزادي و توسعه در ایران امروز كه در 
آنجا راجع به این مساله كه در شرایط خطیر قرار داریم و اگر 

دولت خود را بي توجه به جامعه كند كشور دچار هزینه هاي 
غیر قابل جبران خواهد شد، صحبت كردم.

وي افزود: نگراني هاي بسیار شدیدي كه براي ما پیش آمده 
بود كشور را در آستانه انواع و اقسام بحران ها قرار داده بود. 
هر روز نگراني هاي من بیش��تر مي شد و به نظرمان رسید 
كه اكنون زماني اس��ت كه كل ساختار ملت باید بایستد و 
به آنچه در سه دهه اخیر پدید آمده نگاه كند. یكي از نكاتي 
كه متوجه ش��دیم این بود كه در این سه دهه در مورد هر 
سیاس��تي كه س��اختار قدرت انرژي و وعده بیشتري داد 
شدت بحران س��ازي ها بیشتر بود و این بدان معناست كه 
یك بحران اندیش��ه بنیادي گریبان گیر منابع ملي شده 
است. از سال 84 تا امروز دایما هشدار مي دهیم كه سطوح 
متفاوتي از كار افتادگي ها در كشور ظاهر شده است بطوري 
كه شاخص ها هم كاركرد خود را از دست داده  و از آن طرف 
دایمًا نوعي احساس بي پناهي و رها شدگي از سوي عامه 

مردم و تولیدكنندگان در حال شروع است.
رییس موسس��ه دین و اقتص��اد تصریح ك��رد: كنار این 
مس��ائل مش��اهده كردیم كه با یك روندهاي خطرناك 
حاكمیت زدایي از ساختار قدرت روبرو هستیم كه به ویژه در 
بازار پول و سرمایه مي توان به وضوح دید و با یك روند بسیار 
نگران كننده مسوولیت پذیري ساختار قدرت مواجه هستیم. 
مثل آموزش سالمت مردم و زیرساخت هاي فیزیكي كه 
شدت آن بیشتر است. ما فكر كردیم به اعتبار اینكه كشور 
در معرض دگردیسي هاي بسیار خطرناك قرار گرفته زمان 
آن است كه هشدار دهیم. كشور در حال رفتن به سوي یك 
گذار خطرناك از یك دولت خام فروش به یك دولت آینده 

فروش در حركت است.
وي افزود: دولت دایما به صورت فزاینده در این ده سال بیشتر 
از دو دهه قبل از خود ب��راي امور جاري نیازمند وام گیري 
داخلي و خارجي شده است. از آن تكان دهنده تر این مساله 
است در نیمه اول سال 9۰ براي اولین بار سهم رانت ناشي از 
سیاست هاي نادرست از سهم رانت ایجاد شده از محل نفت 
بیشتر شده است كه اگر در زمان خود برخورد مناسب با این 
پدیده نكنیم هزینه هاي غیرقابل برگشتي گریبانگیر كشور 

و نظام ملي خواهد شد.
مومن��ي تاكید كرد: ما فك��ر كردیم كه باید ای��ن تذكر را 
مطرح كنیم تا كشور دوباره به این وضع نیفتد. مساله نظام 
جمهوري اسالمي براي ما مهم تر بود كه این نامه را نوشتیم. 
هیچ عنصري از نظر قدرت توضیح دهندگي نابساماني هاي 

ایراني به اندازه سلطه ربا بر مناسبات اجتماعي ما در حال 
حاضر تعیین كننده نیست براي ما بسیار غم انگیز است كه 
در خصوص یكس��ري موارد مذهبي غیرمتعارف، غیرت 
ملت به جوش مي آید و باعث هتاكي هایي مي شود. چطور 
در خصوص زایش غیرمتع��ارف و فاجعه آفرین پول تا این 

درجه بي تفاوتي مشاهده مي كنیم؟
وي افزود: ما در این نامه به صورت اجمالي نشان داده ایم كه 
كانون اصلي این به هم ریختگي ها با منشأ ربوي به بانك هاي 
به اصطالح خصوصي باز مي گردد. ماجراي اصلي در اینجا 
این است كه اجازه كار به بانك هاي به اصطالح خصوصي در 
ایران نقطه عطفي است كه در باطن به یك رانت براي افراد 

دخیل در قدرت مي رسد .
رییس موسسه دین و اقتصاد گفت: این بانك ها بر خلق پول 
از هیچ استوار هس��تند كه تبدیل ربا به موتور خلق ارزش 
افزوده در اقتصاد داشتند افرادي به اسم بازارگرایي با به ابتذال 
كشاندن اقتصاد عمل كردند كه هر بحراني را كه در كشور 
مي گیریم به سلطه بانك هاي به اصطالح خصوصي پر پول 
كشور مي رس��یم. وي عنوان كرد: ركن دیگر فعالیت هاي 
رانتي به نام تولید بوده كه گلوي اقتصادي كش��ور را فشار 
مي دهند كه بي ارتباط به همان بانك ها نیستند و ما شاهد 
حاكمیت زدایي در بازار س��رمایه هم هستیم. در ده سال 
گذشته به بدترین نقاط عطف اقتصاد ایران نگاه مي كنیم در 
شرایط بحراني بازار مافیاي بازار یك تحركات خاص انجام 
مي دهد و پس از رد و بدل شدن امتیازها اوضاع به روند قبل 
خود باز مي گردد. من بسیار متاسفم براي سیستمي كه به 
رییس جمهور پشتیباني اقتصادي و كارشناسي مي دهد 
كه در دوره ریاست جمهوري احمدي نژاد هم وجود داشت 
و با وجود مشكالت بازار ایشان با خیال راحت نسبت به بازار 
صحبت مي كرد كه نشان از بي اطالعي ایشان از بازار دارد و 
باید با نهایت خضوع بگوییم از دل این كوزه انتظار بیشتري 
نس��بت به چیزي كه برون مي تراود نداریم. مومني افزود: 
كانال اصلي ماجرا حركت به سمت بهبود اصالح رابطه دولت 
و ملت است. مساله شفافیت، عدالت و مشاركت مردم در 
سرنوشت خود عناصر گواهي بر رفع مشكالت كشور است. 
عناصر قدرت باید به كارنامه سه دهه گذشته نگاه كنند تا 
بتوانند مشكالت را كارشناسانه رفع كنند. اگر مي فهمیم 
كه اشتغال یك متغیر سیستمي است پس معلوم مي شود 
كه در طرح توزیع منافع اشكاالت اساسي وجود دارد در این 
سه دهه كه ما بحران اشتغال را پیش رو داشتیم اشتغال در 
فعالیت هاي واسطه گري 5 برابر افزایش را نشان مي دهد 
كه نماد مجسمي است كه نظام تصمیم گیري اقتصادي به 
مردم پشت كرده و به رباجویان روي كرده است. این زمینه 
سهل انگاري هایي كه علیه تولید صورت گرفته برخوردهاي 
غیر متعارفي اس��ت كه در تجارت خارجي ما انجام ش��ده 

است كه به زودي داده هایي را با مردم و مسووالن در میان 
خواهیم گذاشت.

وي افزود: پیشنهاد مشخص ما در این نامه برنامه بازآرایي 
رابطه دولت و ملت بوده است و هر سهل انگاري و تاخیر در 
این ماجرا مي تواند براي كشور هزینه هاي باالیي به وجود 
بیاورد. مولفه دیگر این اس��ت كه تعداد بحران ها افزایش 
پیدا كرده در چنین شرایطي رویكرد جزیره اي و جزئي نگر 
محكوم به شكست است و كشور به یك برنامه اندیشیده و 
استفاده از حداكثر ظرفیت هاي دانایي نیاز دارد. محور سوم 
این است كه آن سازه ذهني كه به نام بازارگرایي اما به شیوه 
مبتذل انجام ش��ده كه مسوولیت هاي پیامدها را بر عهده 
نمي گیرد كوته نگر است باید دست بردارد و به یك سطح 

دیگري از اندیشه برگردد.
مومني در رابطه با واكنش هاي افراد به نامه خطاب به روحاني 
تسریح كرد: واكنش هایي كه نسبت به این نامه پدیدار شده 
در طیف اقتصاددانان كه با بازارگرایي مبتذل كار مي كنند 
اینگونه بوده اس��ت كه ب��راي فهم صالحیت ای��ن افراد و 
شناخت اینها كفایت مي كند. این افراد در خصوص بحران 
ناهماهنگي در نظام تصمیم گیري به مناسبات كمونیستي 
و گرایش پوپولیستي رسیدند و ما را متهم به آن كردند اما 
ما به این افراد تنها مي گوییم از دل اندیشه هایي كه تربیت 
مي كنید توسعه اي پدیدار نخواهد شد و تاكنون حتي یك 
تجربه توسعه در این زمینه در دنیا وجود نداشته است. زماني 
كه اقتصاد در یك دوره اي طوالني خوب عمل نمي كند از 
طریق دستكاري مولفه ها نمي توان آن را اصالح كرد نسبت 
به ای��ن توصیه واكنش نش��ان داده و آن را غیراقتصادي و 

غیركارشناسي دانستند.
وي افزود: آنچه رانت در كش��ور را گسترش داده از مافیاي 
رسانه اي هم برخوردار است. ناراحت كننده ترین واكنش از 
سوي سازمان هاي مسوول صورت گرفت كه امیدوارم ناشي 

از كم تجربگي و خامي باشد.
مومني گفت: آنها با ما تماس گرفتند كه چنین جلسه اي 
گذاشته شود و ما گفتیم امكان دسترسي به همه افراد به 
خاطر تعطیلي دانشگاه ها وجود ندارد و مخاطب این نامه آقاي 
رییس جمهور است و ما نمي توانیم با تك تك دستگاه هاي 
دخیل در این بحث جلسه بگذاریم به اعتبار اینكه مخاطب 
نامه رییس جمهور است گفتیم براي كار نمایشي هم كه شده 
زیبنده است كه دعوت كننده رییس جمهور باشد و كل تیم 
اقتصادي هم حضور داشته باشند اما بدون هماهنگي با ما 
بر حرف قبلي خود اصرار ورزیدند و مس��اله را هم عمومي 
كردند. ما فقط مي گوییم لطف كنید پاي دانشگاهي ها را به 
این سیستم غیرمتعارف باز نكنید ما هنوز هم مایل هستیم 
در جلسه اي كه به دعوت رییس جمهور باشد حضور داشته 

و توضیحات الزم را هم بدهیم.
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كاهش ۱۳۶ هزار توماني قيمت سكه و افزايش نرخ دالر در بازار »سنا«

نرخ دالر در سنا 8808 تومان، ۱8 عيار 289 هزار تومان 

بازگشت دالالن ارز به معامالت شبانه

مکانیسممدیریتداراییوبدهیبانکها

گروه بانك و بيمه    
در دو هفته اخير برنامه ها و بخش��نامه هاي مختلفي 
براي كاهش نوسانات نرخ ارز، طال و سكه اجرايي شده 
و عالوه بر بخشنامه هاي بانك مركزي، برنامه هايي از 
سوي دولت در دستور كار قرار گرفته تا بتواند نوسانات 
را كاهش دهد و فاصله بين نرخ ارز بازار ثانويه و بازار 
آزاد را كاهش داده و ثبات نسبي در دو بازار ايجاد كند. 
به گزارش تعادل، در اين راستا، قرار است گزارشي از 
سوي س��ازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه ستاد 
اقتصادي دولت ارايه شود تا نوسانات بازار ارز را كنترل 
و مش��كالتي كه براي مردم به وجود آم��ده را تا حد 

زيادي كاهش دهد. 
از سوي ديگر، فاصله بين نرخ دالر در سامانه سنا و بازار 
آزاد كه در روزهاي اخير به 2900 تومان افزايش يافته 
بود و به عقيده كارشناسان به دليل پس انداز ارزي و 
حفظ ارزش پول و خروج س��رمايه، اين فاصله ايجاد 
شده، آخر هفته گذشته تاحدودي كاهش يافت و نرخ 
ارز روز پنج ش��نبه 25 مرداد 97 در بازار صرافي ها يا 
سامانه س��نا كاهش يافت. بر اساس آمار سامانه سنا 
ه��ر دالر امريكا به 8 هزار و 808 تومان معامله ش��د. 
همچنين هر يورو با 20 تومان كاهش 9 هزار و ۳80 
تومان و هر پوند نيز با ۶۶ تومان افزايش ۱2 هزار و 2۶ 

تومان به فروش رفت. 
در حال حاضر، در بازار ارز آزاد، نرخ يورو با 99 تومان 
افزاي��ش ۱۱995 تومان، پوند ب��ا 8۳ تومان افزايش 
۱۳405 تومان و درهم ب��ا ۱8 تومان افزايش 287۳ 
تومان معامله مي ش��ود و براين اس��اس نرخ دالر نيز 
حدود ۱0۳20 تومان برآورد ش��ده اس��ت. اين آمار 
نشان مي دهد كه نرخ دالر در مقايسه با نرخ ۱0900 
توماني قبلي كاهش يافته و در حال حاضر فاصله نرخ 
سنا و نرخ بازار آزاد حدود 800 تومان است و البته در 
روزهاي آينده بايد ديد كه اين رشد نرخ دالر در سنا، 

تاچه حد روي نرخ بازار آزاد اثر گذار خواهد بود. 
بانك مركزي در بازار ارز رس��مي نيز ن��رخ ۳9 ارز را 
اعالم كرد كه نرخ 20 ارز از جمله يورو و پوند افزايش 
و قيمت ۱0 واحد پولي ديگر كاهش يافت؛ نرخ 9 ارز 
از جمله دالر نيز ثابت ماند. نرخ هر دالر امريكا 42 هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين نرخ هر پوند انگليس با ۶۶ 
ريال افزايش 5۳ هزار و 404 ريال و هر يورو نيز با ۱92 
ريال افزايش 47 هزار و 7۶۳ ريال ارزش گذاري شد.

در ب��ازار طال ني��ز در حالي كه نرخ اون��س جهاني به 
۱۱85 دالر كاهش يافته، هر گرم طالي ۱8 عيار نيز 
با 5 ه��زار و 7۶0 تومان افت به ارزش 289 هزار و 40 

تومان فروخته شد.
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با كاهش 
۱۳۶ هزار توماني با رقم ۳ ميليون و 7۱0 هزار تومان به 
فروش رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم با 50 هزار تومان افت به ارزش ۳ ميليون و 

40۱ هزار تومان داد و ستد شد.
هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 22 هزار تومان كاهش 
يك ميليون و 7۶0 هزار توم��ان و هر قطعه ربع بهار 
آزادي نيز با ۱۱ ه��زار تومان افت به ارزش 900 هزار 
تومان معامله شد. هر قطعه س��كه گرمي با ۱0 هزار 

تومان كاهش 50۱ هزار تومان معامله شد.

بازگشتدالالنارزبهمعامالتشبانه
از سوي ديگر، برخي فعاالن بازار ارز از بازگشت دالالن 
ارز به معامالت ش��بانه خبر مي دهند كه در اين بازار، 

نرخ ها نسبت به بازار ثانويه و سنا باالتر است. 
به دنبال ابالغ دستورالعمل خريد و فروش ارز در شبكه 
صرافي هاي مجاز از سوي بانك مركزي، نوعي ثبات 
نسبي در بازار ثانويه و صرافي ها و سنا ايجاد شده و در 
نتيجه، دالالن به معامالت شبانه روي آورده و در حال 

انجام فعاليت هاي سفته بازي هستند.
يكي از فعاالن بازار ارز گفت: اخيرا با ارايه بسته ارزي 
و راه اندازي رسمي بازار ثانويه، بازار ارز و بازيگران اين 
بازار نيز نس��بت به اين تغييرات واكنش نشان داده و 
موجب شد تا نرخ ارز از نوسان و هيجان هاي كاذب دور 
شود. بانك مركزي نيز اواسط مردادماه دستورالعمل 
خري��د و فروش ارز در ش��بكه صرافي ه��اي مجاز به 
ش��ركت هاي صرافي داراي مجوز معتب��ر فعاليت از 
بانك مركزي را ابالغ ك��رد. در چند روز اخير و بعد از 
باز شدن صرافي ها و شروع به كار بازار ثانويه، بازار ارز 
با ثبات بيشتري نس��بت به گذشته به كار خود ادامه 
مي دهد. س��فته بازان و دالالن كه طي اين چند ماه 
با ايجاد نوس��ان هاي شديد سودهاي كالني به سبب 
عدم ش��فافيت و قاچاق بودن ارز به جيب زده بودند 

در روزهاي اخير فضا را براي ايجاد نوس��ان شديد در 
قيمت سكه و ارز در طول روز بسته يافتند و نتوانستند 
در معامالت فيزيكي به بازار التهاب وارد كنند؛ از اين 
رو به روش قديمي معامالت شبانه رو آورده اند و بعد 
از بس��ته ش��دن بازارها با معامالت كاغذي سعي در 
ايجاد التهاب و صعودي كردن بازارها دارند تا بتوانند 

همچون گذشته از آب گل آلود ماهي بگيرند.
مزيت معامالت ش��بانه در اين است كه بازيگران آن 
محدود هستند و عمق بازار كم و ديگر خبري از عرضه 
و تقاضا توس��ط مردم و يا بانك ها در آن وجود ندارد و 
هر فردي نمي تواند به راحتي به مافياي آن وارد شود 
به همين جهت به راحتي سفته بازان در اين معامالت 
مي توانند با قيمت ها بازي كرده و جهت را به س��مت 

دلخواهشان تغيير دهند.
گفتني است اين مش��كل معامالت كاغذي شبانه و 
جوسازي هاي ش��بانه در گروه ها و كانال هاي وابسته 
به سفته بازان كه باند هاي مافيايي تعدادي از آنها در 
خارج از كش��ور هدايت مي شوند از گذشته و ساليان 
قبل نيز وجود داشته اما تاكنون كنترلي بر فعاليت اين 
قبيل معامالت و شبكه ها نشده است، در عين حال بايد 
منتظر اقدامات مقابله اي بانك مركزي و قو قضاييه در 

اين رابطه باشيم.

نبایدتمامذخایرطالبهسكهتبدیلشود
از س��وي ديگر، عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجلس، گفت: براي كاهش قيمت سكه 
نبايد تمام ذخاير طالي كش��ور به سكه تبديل شود. 
تضميني وجود ندارد كه با افزايش ضرب سكه قيمت 
آن كاهش پيدا كند، بنابراين نبايد تمام ذخاير طالي 

كشور به سكه تبديل شود.
منصور مرادي با اشاره به رفع ممنوعيت واردات طالي 
خام، اظهار داش��ت: در بس��ته جديد سياست ارزي 
بانك مركزي، واردات طالي خام به كشور آزاد شد و 
اين تصميم بر كاهش قيمت در بازار تاثير مستقيمي 
خواهد داشت. واردكنندگان طالي خام با تبديل اين 
طال به منس��وجات ديگر مي توانند ميزان عرضه در 
بازار را افزايش دهند بنابراين به نياز متقاضيان پاسخ 
مثبت داده و از نوسان قيمت در بازار كاسته مي شود.

وي در خصوص ميزان كاهش قيمت ها توضيح داد: 
كاه��ش قيمت طال در كش��ور به دنب��ال واردات آن 
بس��تگي به حجم واردات دارد، هر چه بتوانيم ازاين 
فرصت اس��تفاده كنيم مي تواند بر كاهش قيمت ها 

اثرگذار باشد.
وي درباره ضرب سكه با طالهاي وارداتي، گفت: تجربه 
كشور در زمينه ضرب سكه و توزيع آن در بازار، مثبت 
و نتيج��ه بخش نبوده اس��ت، بنابراين تبديل طالي 

وارداتي به سكه اقدام درستي نخواهد بود.

سامانه نيما بايد نيازهاي ارزي بيشتري را پاسخ دهد
 از سوي ديگر، برخي كارشناسان بر عمق بخشيدن 
سامانه نيما و س��نا و بازار صرافي ها تاكيد دارند تا از 
التهاب و باالرفتن نرخ ارز در بازار ارز و فاصله ايجاد شده 
بين اين بازارها كاس��ته شود. بر اساس مصوبه جديد 
هيئت دول��ت، صادركنن��دگان از جمله محصوالت 
پتروش��يمي ارز حاصل از صادرات خود را به مس��ير 
س��امانه نيما تزريق مي كنند. 20 ميليارد رقم بسيار 
بااليي اس��ت و مديريت بهتري مي طلبد. پايين نگه 
داشتن قيمت ارز نيز عامل برهم زدن تعادل بازار است 
و سامانه نيما بايد پاسخگوي همه نيازهاي ارزي باشد.

كامران ندري كارش��ناس اقتص��ادي در يك برنامه 
تلويزيون��ي گفت: بايد بين ارز حواله اي و اس��كناس 
تف��اوت قائل ش��د. ارز ب��االي 8 هزار توم��ان صرفه 
اقتصادي ندارد. ندري اف��زود: در بازار ارز فيزيكي يا 
اس��كناس تقاضا از عرضه بيشتر است. تخصيص 20 

ميليارد دالر به ارز يارانه اي ي��ا 4200 توماني كافي 
نيس��ت به اين علت كه تقاضا ب��راي دريافت آن زياد 
خواهد ش��د، چون احتمال فروش در بازار آزاد وجود 
دارد و متقاضي ب��دون اينكه فعاليت اقتصادي انجام 

دهد سود مي برد.
وي تصريح كرد: كنترل قيمت براي عرضه كنندگان 
تنها وس��يله حمايت از حقوق مصرف كننده اس��ت. 
ندري با اشاره به اينكه پايين نگه داشتن قيمت، برهم 
زدن تعادل بازار اس��ت و دولت باي��د ارز را به قيمت 
واقعي بفروشد، گفت: بس��ته هاي حمايتي از اقشار 
آس��يب پذير، توجه جدي دولت را مي طلبد و سامانه 
نيم��ا فقط يك فضاي اعتباري اس��ت كه هنوز بطور 

جدي پذيرفته نشده است.
پويا جبل عاملي كارش��ناس اقتصادي در اين زمينه 
مي گوي��د: : اعتبار سياس��ت گذار اقتصادي به ديدن 
واقعيت ها در جامعه و تدبير اقتصادي درست است. 
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: سامانه نيما يا 
بازار ثانويه فقط بخش��ي از تقاضا در جامعه را شامل 
مي ش��ود. اين س��امانه نياز به تعميق و گس��تردگي 
بيش��تري دارد. براي اين كار نياز به اقداماتي از سوي 

بانك مركزي است.
جبل عاملي افزود: س��امانه نيما به يك ثبات بازار هم 
نياز دارد. بانك مركزي بر اساس شوك هاي منفي كه 
به بازار وارد مي ش��ود نمي تواند رونق به بازار را وعده 
بدهد. وي گفت: تاكنون بانك مركزي از ابزار ذخاير 
بانكي استفاده كرده و بايد شرايط غير عادي اقتصادي 

را تفكيك كرد.
وي گفت: در حال حاضر دولت بايد به ثبات بازار توجه 
كند. دولت با ابزار هاي مختلفي مانند روابط كارگزاري 
و تامين اسكناس مي تواند به بازار آرامش ببخشد. اين 
كارشناس مس��ائل اقتصادي افزود: دولت از سال 92 
درصدد پايين آوردن قيمت ارز است. در شرايط فعلي 
دولت به عنوان سياست گذار ارزي بايد به سمت ثبات 
در بازار برود. در سامانه نيما بيشتر شركت پتروشيمي 
فعال است و نقل و انتقاالت حواله ارز به تمام ظرفيت 
خود نرسيده است. اين كارشناس مسائل اقتصادي با 
بيان اينكه نيما توان پوشش تمام سازوكارهاي نرخ ارز را 
ندارد و در حال حاضر ناتوان است، گفت: اگر بخواهيم ارز 
ذخيره شده در خانه هاي مردم را به سامانه نيما بياوريم 

بايدبه سامانه نيما عمق بيشتري داده شود.

شروطوارداتخدماتيتا۹۰۰هزاریورو
همچنين گم��رك ايران ابالغيه جدي��د ارزي بانك 
مركزي درباره واردات خدماتي تا س��قف 900 هزار 
يورو توس��ط بخش خصوصي و دولت��ي و همچنين 
تامين ارز كاالهاي اولويت اول را ارايه كرد.تامين ارز 
براي گشايش اعتبار اس��نادي ثبت برات )وصولي( 
اسنادي و انجام حواله ارزي به منظور واردات كاالهاي 
اولويت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوي وزارت 
صمت به نرخ اعالمي از س��وي اين بانك امكان پذير 
اس��ت. تامين ارز براي گشايش اعتبار اسنادي،  ثبت 
برات )وصولي( اسنادي و انجام حواله ارزي به منظور 

واردات ساير كاالها )اولويت دوم حسب ثبت سفارش 
صادره( از طريق بازار دوم ارز در سامانه نظام يكپارچه 

معامالت ارزي )نيما( صورت مي پذيرد.

قیمتارزكاهشميیابد
همچنين برخي كارشناسان و فعاالن ارزي معتقدند 
كه بازتاب تحوالت بازار ارز نشان مي دهد كه با عمق 
بخشيدن و افزايش عرضه در بازار ثانويه، پيش بيني  
مي ش��ود تا يك هفته ديگر، عرضه ارز بيش��تر، بازار 
تنظيم  و با جان گرفت��ن صرافي ها قيمت  ارز كاهش 

يابد.
با توجه ويژه رييس جمهور سياست گذاري ها در حوزه 
ارز اصالح و هفته گذشته بسته جديد ارزي ابالغ شد و 
طبق آخرين اطالعيه ها در اواخر هفته گذشته حدود 
200 ميليون دالر عرضه از سوي پتروشيمي ها صورت 
گرفته است؛ بنابراين به نظر مي رسد كه آرامش بازار 
ارز تاحدودي برقرار ش��ده، چرا كه اين دالر با قيمت 
حدود 8000 تومان در سامانه نيما عرضه شده است.

همچنين صرافي ها اين فرصت را پيدا كردند كه بعد 
از حدود چهار ماه كه فعاليت آنها در بازار آزاد قاچاق و 
ممنوع شده بود، بتوانند در چارچوب ضوابط مصوب 
دولت به معام��الت ارزي بپردازند و قيمت گذاري در 
صرافي ها اينگونه تعيين ش��د كه بتوانند ارز را با يك 
درصد باالتر از نرخي كه در بازار ثانويه تعيين مي شود 

بفروشند. 
بازار ثانويه كه محلي براي عرضه ارز ناشي از صادرات 
و خريد ارز مورد نياز واردكنندگان اس��ت، بر اساس 
قيمت هاي توافقي و عرضه و تقاضا، معامالت آن شكل 

گرفته و براي هر روز مي تواند متفاوت باشد.
يكي از فعاالن بازار ارز گفت: از اواخر فروردين كه بسته 
ارزي اول ابالغ شد، اتاقي ها هشدار دادند كه نبود يك 
بازار ثانويه منجر به افزايش قيمت خواهد شد و كنترل 
بازار از دست دولت و بانك مركزي خارج خواهد شد. 
اما دولت به سياست تعيين شده خود، پافشاري كرد 
و حدود چهار ماه بر اساس همان سياست قبلي بازار 
ارز را مديريت و تامين واردات كرد اما پس از آن به هر 
دليل نظرش عوض ش��د و بازار ثانويه جديد را شكل 
داد و بازار ثانويه در سامانه نيما را بر اساس نرخ توافقي 

بين صادركننده و واردكننده به رسميت شناخت.
وي افزود: بسياري از بخش هايي كه در تامين ارز خود 
تعيين تكليف نش��ده بودند در اين بازار تكليف شان 
مشخص ش��د. رييس كنفدراس��يون صادرات اتاق 
بازرگاني ايران درپاسخ به اينكه در چند روز اخير كه 
از اجرايي شدن بسته ارزي جديد گذشته، آيا اين بازار 
توانسته تاثيرات مثبت خود را نشان دهد؟ گفت: اين 
مدت كوتاه براي قضاوت زود است؛ چراكه عرضه ارز 
توسط صادركنندگان بزرگ در سامانه زمان بر بوده و 
بايد ارز آنها وارد سامانه شود و در مقابل تقاضاها صورت 

گيرد تا بتوان از تاثيرات بسته جديد صحبت كرد.
براي پيدا شدن قيمت واقعي در بازار نيما، معامالتي 
انجام شده اما هنوز به حد مورد انتظار نرسيده است كه 
پيش بيني  مي شود در آينده نه چندان دور و نهايتا يك 

هفته ديگر عرضه ارز بيشتر شود. همچنين ارزهاي 
صادراتي مورد تقاضا قرار خواهند گرفت كه در نهايت 

مي توانند بازار را تنظيم كنند.

قیمتهاپایینترميآید
يكي از فع��االن ب��ازار در صرافي ها گف��ت: در حال 
حاض��ر در بازار ثانويه براي عرضه و تقاضاي واردات و 
صادرات تا حدودي اتفاق هايي افتاده است اما در بحث 
صرافي ها كه به تازگي فعال شده اند، كماكان انتظار 

مي رود قيمت ها پايين تر بيايند.
وي تصريح كرد: بايد حمايت توسط دولت درعرضه 
ارز در بازار صورت گيرد تا قيمت ها را بشكند. اما هنوز 
ارزهايي كه پيش بيني مي ش��ود دست مردم بوده و 
در منزل ها جمع آوري شده به دليل اينكه همچنان 
نرخ ها باالس��ت، در صرافي ها عرضه نشده است. اگر 
اين ارزها به صرافي ها بيايد و دولت حمايت كند و عدد 
مورد معامله بازار و بازار به هم نزديك شود، مي توان 

گفت كه اين بسته دوم با موفقيت همراه خواهد بود.

8تا۹هزارتومانمیانگینبازارثانویه
وي درباره ميانگين نرخ مبادله ش��ده در بازار ثانويه 
گفت: اين نرخ از 8000 تا 9000 تومان بوده است ولي 
تا زماني كه اين عدد با نرخ ارز اسكناس در صرافي ها 
فاصله داشته باشد، تا حدودي انگيزه عرضه ارز را كم 
مي كند كه بايد به نوعي مديريت شود و بايد بازهم به 
هم نزديك ش��وند. الهوتي افزود: به هر حال هميشه 
اسكناس، با تفاوت شايد كمتر از يك درصد گران تر 
از ارز تج��اري بوده اما پيش بيني مي ش��ود اين بازار 

صرافي ها نزديك به نرخ سامانه نيما شود.
وي تصريح كرد: بايد اج��ازه داد عرضه و تقاضا تعيين 
كنند چقدر نزديك به نرخ واقعي دالر بوده يا همچنان 
حباب دارد اما پيش بيني ها اين است كه اگر عرضه به 
درس��تي انجام شود و تقاضاها به سرعت ثبت سفارش 
ش��وند و اين عرضه ها بتوانن��د در خدمت واحدها قرار 

گيرند. 
همچني��ن واردكنن��دگان اطمينان پي��دا كنند كه 
مجدد در صف هاي ثبت س��فارش نمي مانند و بحث 
ممنوعيت ها و محدوديت ها تعيين تكليف ش��وند، 
قيمت ها به نرخ واقعي دالر نزديك شود. هر روز شاهد 
اين هس��تيم كه صادرات ي��ا واردات برخي از كاالها 
ممنوع شده كه جو بي اعتماد را به فعاالن اقتصادي القا 
مي كند. تا زماني كه شرايط به حالت عادي برنگردد، 
نبايد انتظار داشته باشيم در حوزه ارز هم شرايط عادي 
باش��د. بنابراين ابتدا بايد دولت براي ثبت سفارش و 
ممنوعيت ه��ا در واردات و صادرات حداقل براي يك 

بار و يك مدت مشخص تعيين تكليف كند.
وي تاكيد ك��رد: اگر صادركننده ارز خود را به  راحتي 
عرضه كند و وارد كننده اطمينان داش��ته باش��د كه 
مي تواند كاالي وارد شده  خود را وارد كند يا ارز مورد 
نياز خ��ود را خريداري كند. همچني��ن با حمايت از 
صرافي ها توسط دولت و مديريت ارز آن  زمان مي توان 

انتظار داشت نرخ ارز بازهم پايين تر بيايد.

بانكمركزيبهجاينرخسود
رويارزتمركزكند

 يك اقتصاددان ب��ا بيان اينك��ه بانك مركزي 
نمي تواند با دستكاري نرخ سود بانكي نقدينگي 
را كنترل كند، به اين نهاد توصيه كرد كه تمام 

تمركز خود را روي كنترل بازار ارز بگذارد.
آلبرت بغزي��ان - عضو هيأت علمي دانش��گاه 
تهران، در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه در بازار 
ثانويه قيمت ها روي كاغذ مش��خص مي ش��ود 
اما در عم��ل اوضاع طور ديگري اس��ت، اظهار 
كرد: در بس��ته جديد ارزي چيزي كه گم شده 
در واقع عرضه ارز اس��ت، چرا كه تقاضا تا پيش 
از اين هم مش��خص بود و همه واردكنندگان را 

شامل مي شد.
وي با بيان اينكه آنچه كه اتفاق نيفتاده، در واقع 
عرضه ارز از سوي پتروشيمي ها به بازار بوده است 
گفت: آنها نرخ ارز دولتي را نمي پذيرند، بنابراين 
ما نمي توانيم اسم چنين بازاري را بازار ثانويه ارز 

يا بازار ارز شناور مديريت شده بگذاريم.
اين اقتصاددان همچنين با بيان اينكه در بحث 
افزاي��ش نقدينگي ها م��ا به خاطر ك��م كاري 
سازمان هاي نظارتي و ناتواني بانك مركزي ضربه 
خورديم، اظهار كرد: نبايد حاال نگران اين باشيم 
كه پول ايجاد شده به كدام بازارها مي رود. چيزي 
كه بايد روي آن متمركز شويم در واقع اين است 

كه بتوانيم بازار ارز را ساماندهي كنيم.
بغزيان با اشاره به دستكاري نرخ هاي سود بانكي 
توسط بانك مركزي براي كنترل نقدينگي افزود: 
واقعيت اين اس��ت كه بانك مركزي نمي تواند 
با دستكاري نرخ هاي س��ود بانكي نقدينگي را 
كنترل كند. ما اينجا توصيه مي كنيم كه بانك 
مركزي كاري به نرخ سود بانكي نداشته باشد و 
همه تمركز خود را روي كنترل بازار ارز بگذارد.

گفتني اس��ت، اخيرا اغلب بانك ها به مشتريان 
خود اعالم كرده اند كه امكان خريد اوراق گواهي 
۱8 درصد يك س��اله فراهم شده است؛ سودي 
كه س��ه درصد باالتر از نرخ ۱5 درصد س��پرده 
بانكي است. به اعتقاد كارشناسان، اين تصميم 
نمي تواند در اين ش��رايط باعث عقبگرد سيل 
نقدينگي  به بانك ها شود و چه بسا در بلندمدت 
باعث افزايش حجم نقدينگي ها هم خواهد شد.

سپردهگذاريودریافتارز
باتضمینبانكمركزي

دارندگان ارز مي توانند آن را به بانك ها آورده و 
بعد از سپرده گذاري ضمن دريافت سود ارزي، در 
هر زمان كه بخواهند ارز خود را تحويل بگيرند. با 
وجود بخشنامه هاي قبلي اين بار بانك مركزي 
خود ضامن تحويل سپرده هاي ارزي شده است.

به گزارش ايس��نا، در بس��ته جديد ارزي كه از 
۱۶مرداد ماه سال جاري به مرحله اجرا درآمد، 
يكي از مس��ائل مورد تاكيد افتتاح حساب هاي 

سپرده ارزي از سوي مردم است.
از گذش��ته بارها اتفاق افتاده كه مردم ارزهاي 
خانگي و يا ارز در اختيار خود را به بانك ها برده 
و سپرده گذاري كرده بودند؛ اما در زمان تحويل 
با توجه به شرايط خاصي كه پيش مي آمد با اين 
رفتار بانك ها مواجه بودند كه به آنها ارز تحويل 
نداده و معادل ريال��ي آن را ارايه مي كردند كه 
اي��ن موضوع به م��رور موجب ب��ي اعتمادي و 
بي انگيزگي مش��تريان بانك ها براي س��پردن 
ارزهاي خود به شبكه بانكي شد و ترجيح دادند 
در خانه ه��ا نگه دارند. اما بع��د از اينكه در نيمه 
دوم سال گذش��ته بازار ارز دچار نوسان زيادي 
شد، يكي از عوامل اصلي آن افزايش تقاضا براي 
خريد ارز از س��وي مردم و بردن به خانه ها بود و 
بانك مركزي براي به جريان انداختن اين ارزها 
بخشنامه اي ابالغ كرد كه با دستور ولي اهلل سيف 
رييس كل س��ابق بانك مركزي بانك ها موظف 
شدند ارزهاي مردم را در قالب سپرده هاي ارزي 
دريافت كرده و به آن سود ارزي پرداخت كنند، 
با اين ش��رط كه در هنگام درخواس��ت صاحب 
حس��اب حتما به وي ارز تحويل شود نه معادل 
ريالي آن. اگرچه هيچگاه آماري اعالم نشد كه 
ميزان سپرده گيري ارزي چقدر بوده و آيا با اين 
سياست مردم تمايل بيش��تري براي ورود ارز 
خود به بانك ها داشته اند، يا خير؟ اخيرا نيز در 
قالب بسته جديد ارزي اين موضوع مورد تاكيد 

قرار گرفته است.
عبدالناصر همتي -رييس كل بانك مركزي- در 
هنگام اعالم جزئيات بسته ارزي بطور خاص از 
تضمين سپرده هاي ارزي سخن گفت. آن طور 
كه وي اعالم كرد با يك تغيير رويه قرار ش��د تا 
ضمانت بازپرداخت اصل و سود اين سپرده هاي 
ارزي را بانك مركزي بر عهده بگيرد؛ به گونه اي 
كه بانك ها به عامليت از اين بانك اجازه افتتاح 
حساب هاي س��پرده ارزي را براي مردم داشته 
باش��ند و بانك مركزي نيز ضامن آن باشد تا در 
اين حالت مردم به جاي نگهداري ارز به صورت 
اسكناس در خانه هاي خود كه خطرات فراواني را 
هم به همراه داشته و از سوي ديگر مانع از گردش 
ارز در چرخه اقتصادي مي شود، آن را با اطمينان 

كامل به بانك ها بياورند.
البته اين سياس��ت مورد تصويب سران سه قوا 
ق��رار گرفت و در اين ش��رايط دارن��دگان ارز از 
جمله ارزهاي خانگي كه رقم آن ميلياردها دالر 
برآورد مي شود، مي توانند با اطمينان ارز خود را 

به بانك ها بياورند.
اين در حالي است كه در ماه هاي گذشته و بعد از 
اينكه عمده جريان ارزي به سامانه يكپارچه نظام 
ارزي )نيما( وارد شد، بسياري از تقاضاي بازار به 
خريد و فروش و معامالت خانه دارها و افرادي كه 
تقاضاي واقعي ندارند، برمي گردد. اكنون با وجود 
تضمين بانك مركزي بايد ديد در زمان پيش رو 
ورود ارزهاي خانگي و يا تجاري به شبكه بانكي 

چه ارقامي را ثبت خواهد كرد.

برش
     در بازار ارز آزاد، ن�رخ يورو با 99تومان 
افزاي�ش 11995 تومان، پون�د با 83تومان 
افزايش 13405 تومان و درهم با 18 تومان 
افزاي�ش 2873 توم�ان معامله مي ش�ود 
و براي�ن اس�اس ن�رخ دالر ني�ز ح�دود 
10320تومان برآورد ش�ده است. اين آمار 
نش�ان مي دهد كه نرخ دالر در مقايس�ه با 
ن�رخ 10900 توماني قبلي كاهش يافته و در 
حال حاضر فاصله نرخ سنا و نرخ بازار آزاد 

حدود 800تومان است

 اعظم احمديان   
فرآين��د مديري��ت داراي��ی و بدهی بان��ک بی تاثير 
ازتحوالت اقتصادکالن و ش��رايط بين المللی کشور 
نيست به  طوری  که هر تغيير و تحول در فضای اقتصاد 
کالن هزينه مديريت دارايی و بدهی بانک ها را تحت 

تاثير قرار می دهد.
مديريت دارايی و بدهی سازگار با ترکيب تکنيک های 
مديري��ت پورتفوليو در يک فرآين��د همزمان بوده و 
مديريت کل ترازنامه بانک را بر عهده دارد. به  طوری  
که به بانک کمک می کند که بر حداقل سازی ريسک 

و حداکثرسازی سود متمرکز شود.
در واقع مديريت دارايی و بدهی ابزاری برای مديريت 
ريسک مناسب ارائه داده و نقش حياتی برای مديريت 
نقدينگی م��ورد نياز بانک ه��ا دارد. کميته مديريت 
دارايی و بدهی واحد تصميم س��ازی بانک اس��ت که 

برای مديريت مناس��ب دارايی ها و بدهی ها نيازمند 
ابزارهای مناسب برای اندازه گيری هزينه های مربوط 
به سبد دارايی و بدهی و اندازه گيری هزينه مديريت 

دارايی و بدهی است.
اقتصاد کالن کش��ور در س��ال های اخير تحت تأثير 
عوامل داخلی و خارجی، با بی ثباتی اقتصادی، کاهش 
رشد اقتصادی، شرايط تورمی و بی ثباتی نرخ ارز و نرخ 
سود بانکی مواجه بوده است. در اين ميان دارايی ها و 
بدهی های شبکه بانکی کشور بی تأثير از متغيرهای 
اقتصاد کالن نيست. به طوری که می توان اذعان کرد، 
بسياری از متغيرهای اقتصاد کالن اثرگذار بر مديريت 

دارايی و بدهی بانک ها هستند.
برای طرف دارايی، متغيرهايی نظير نرخ بهره، قيمت 
بازار سهام، اثر معنی داری بر بازدهی کل طرف دارايی 
دارد. به عنوان مثال بازده باالتر بازار سهام در يک دوره 

مالی مشخص، باعث جذب سرمايه بيشتر برای بانک 
می شود. کاهش رونق بازار س��هام در ماه های اخير، 
باعث کاهش قيمت س��هام بانک ها ش��ده است. اين 
موضوع جذب سرمايه برای بانک های بورسی کشور 

را با مشکل مواجه ساخته است.
در ط��رف بدهی، متغيرهايی نظير ن��رخ بهره و تورم 
انتظاری اثر بر هزينه بدهی خواهند داشت. به عنوان 
مثال، تورم انتظاری باالتر، باعث ايجاد انتظار نرخ باالتر 
برای سپرده ها می شود. از طرف ديگر شرايط تورمی 
باعث کاهش نرخ سود واقعی مربوط به سپرده ها شده 
است که در ش��رايط کنونی و با افزايش قيمت ساير 
کاالها، نظير سکه، ارز، طال، سپرده های بانکی به سمت 
ساير بازارها جابجا شده است. کاهش سپرده ها، هزينه 

جذب منابع را برای بانک ها افزايش داده است.
در اين شرايط وجود مکانيسم مناسب برای مديريت 

دارايی و بدهی می تواند، هزينه تامين منابع و عرضه 
مصارف را کنترل نمايد. هدف اصلی مديريت دارايی 
و بدهی، کنترل بی ثباتی درآمد خالص سود و ارزش 
اقتصادی خالص بانک های مربوطه است. هدف فرعی، 
تضمين پوشش و کنترل نوسانات تمام حساب های 
هدف، کنترل ريس��ک نقدينگی و اطمينان از تعادل 

قابل قبولی بين سودآوری و نرخ رشد است.
با وجود تاثيرپذيری فرآيند مديريت دارايی و بدهی 
بانک های کشور از تغييرات متغيرهای اقتصاد کالن، 
همچنين عدم اطمينان بانک ها به عوامل داخلی بانک 
و عوامل خارجی نظير تغيي��رات متغيرهای اقتصاد 
کالن، چارچوب استاندارد برای مديريت دارايی بدهی  

بانک های کشور تعريف نشده است.
از طرف ديگر هزين��ه مديريت دارايی بدهی به دليل 
عدم اطمينان و نوس��ان در بازار و تاثير عوامل کالن 

در بازارهای داخلی، بسيار غير قابل پيش بينی است. 
همين موضوع باعث ش��ده، س��ودآوری بانک ها غير 
قابل پيش بينی و غير قابل کنترل باش��د. عدم وجود 
مکانيسم مناس��ب برای اندازه گيری هزينه مديريت 
دارايی و بدهی، نيز باعث تش��ديد آن موضوع ش��ده 

است.
بانک مرکزی طراحی ساختار مناسب مديريت دارايی 
وبدهی بانک ها را الزامی سازد. در اين راستا مکانيسم 
مديريت دارايی وبدهی و اندازه گيری هزينه مديريت 
دارايی و بدهی بانک ها مختص هر بانک بايد طراحی 
شود. از آنجا که در کشور بانک ها با نوع مالکيت و اندازه 
متفاوت وجود دارند، ضروری است هر بانک متناسب 
با س��اختار اندازه و نوع مالکيت، چارچوب مناس��ب 
مديريت دارايی و بدهی و اندازه گيری هزينه مرتبط 

با آن را طراحی و پياده سازی کند.
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زير پوست ليگ ستارگان از نگاه تعادل: 

بايدها و نبايدهاي توسعه سواد مالي
گروه بورس|سميرا  ابراهيمي |

اين روزها، مس��ابقه اي تحت عنوان دومين دوره ليگ 
س��تارگان با ماهيت معامله گري ب��ورس در 34 گروه 
دانشجويي در حال برگزاري است. اين مسابقات از نيمه 
تيرماه شروع شد و در نيمه شهريور،  پس از طي 2 ماه 
به پايان خواهد رسيد. سال گذشته كه اولين دوره اين 
مسابقات برگزار شد، تنها 10 تيم و عموما از دانشگاه هاي 
تهران و با تمركز بر رش��ته هاي مرتبط به بازار سرمايه 
همچون مالي و حسابداري حضور داشتند، اما مسابقات 
امسال با 34 تيم از شهر ها و رشته هاي مختلف و بسيار 
دور از بازار است كه مي توان گفت تجربه معامله گري و 
حضور در بورس، آنها را به اين سمت و سو كشانده است. 
تيم ه��اي برتر در پايان هر هفته معامالتي مش��خص 
مي شوند و يكي از اتفاقات جالبي كه اكنون در جريان 
اين مس��ابقات رخ داده اول ش��دن تيم دندانپزشكي 
دانشگاه شاهد است. اما اين اول شدن اما و اگر حاشيه ها 
و داليل زياد هم داشته است. تيم دانشگاه مالك اشتر 
نيز به دليل زيان 25 درصد، طبق قانون مسابقات از دور 

رقابت ها حذف شده است. 

 »ريشمك« در صدر سالن مسابقات 
حال و هواي سالن مس��ابقات، آرام بود و ظاهر تيم ها 
حكايت از معامله در آرامش داشت. البته آرامش بازار 
كه پس از چند هفته تب و تاب به تازگي آرام گرفته، در 
ايجاد اين فضا بي تاثير نبود. تيم دانشگاه مازندران، تيم 
سي ام اين جدول با دو دانشجوي دكتري حسابداري 
بيخيال تر از آنكه بتوان از چهره ش��ان،  تالش��ي براي 
جبران خواند، پش��ت ميز معامله منقش به نام همان 
دانشگاه نشسته بود. دو عضو حاضر اين تيم مي گفتند 
كه خودشان ش��اغل هستند، سرش��ان شلوغ است، 
حسابرس��ي مي كنند و نمي توانند خيل��ي هم براي 
مسابقات وقت بگذارند و تالش كنند. با اين حال مسابقه 
براي كسب تجربه خوب است، با ديگران آشنا مي شويم. 
آنها مي گفتند خودش��ان از سال ها قبل كد معامالتي 
داشتند و در بازار فعالند، اما نگفتند چرا سي ام هستند. 
تيم بيستم اما از اين تيم بي انگيزه تر بود. 2 عضو حاضر 
اين تيم در سالن مسابقات گفتند كه تاكنون 20 درصد 
بازده داش��تند و به نظر خودشان،  بازده منطقي است، 
زيرا چند س��ال در بازار فعال بودند و به انتظارش��ان از 
خودشان را پوشش داده اند. با اين حال فضاي مسابقات 
را چندان مناسب نديده و احتماال سال ديگر هم شركت 

نمي كنند. 
اما در تيم دانش��گاه عالمه طباطبايي الف كه تيم دوم 
مسابقات است، تب و تاب و هيجان بيشتري به چشم 
مي خورد. عالمه اي ها مي گفتند كه از دوم بودن خود 
ناراحتند، بايد اول شوند. هرچند وقت كم مسابقات به 
آنها اجازه جوالن نمي دهد و ترجيح مي دادند مسابقات 
در يك بازه حداقل 6 ماهه انجام مي شد. اعضاي اين تيم 
كه دانشجوي ارشد رشته مديريت مالي اين دانشگاه 
هستند، نوسانگيري تيم رقيب از تك سهم »ريشمك« 

را عامل دوم شدن خود عنوان كردند و معتقد بودند كه 
اگر در قوانين مسابقات اجازه تك سهم شدن به تيم ها 
داده نمي شد و هدف ارتقاي سبد سهام بود، قطعا مسابقه 

هيجان انگيزتر و حتي استانداردتري را داشتيم. 
تيم MBA دانشگاه خوارزمي نيز اين موضوع را مطرح 
كرد و گفت: اگر ش��ما به مدي��ران و تحليلگران موفق 
در نهاده��اي مالي نيز مراجعه كنيد، هيچ گاه ش��اهد 
چنين تصميم پرريسكي نخواهيد بود. بنابراين حتي 
اگر خبر باالرفتن قطعي يك س��هم را هم داشتيم، آن 
را نمي خريديم. بلكه با استرات ژي سبدگرداني مسابقه 

را پيش مي بريم. 
اما تيم پرحاشيه دندانپزشكي دانشگاه شاهد!  اعضاي 
حاضر اين تيم در پشت ميز مسابقات در سالن، 2 نفر 
دانشجوي دندانپزشكي بودند كه سرپرست اين تيم 
نيز طبق قانون مسابقات مي تواند دانشجوي دكتري 
هم باشد، يكي از آنها بود. در واقع تصميم گير اصلي تيم 
هم او بود. از او در خصوص موفقيت و اول شدن تيم كه 
با بازدهي بيش از 50 درصد به دست آمده پرسيديم، 
گفت: ريشمك خريدم. اخبار و صورت هاي مالي  آن را 
بررسي كردم.  تحليل تكنيكال هم بلدم، در نمودار زدم 
و به نتيجه رس��يدم كه ريسك كنم و بخرم. البته االن 
آن سهم را فروختم و سهام سبدمان كمي ضرر داده، با 

اين حال پيش بيني مي كنم كه در 5 تيم اول بمانيم. 

 سواد مالي جامعه ايران 14 درصد 
كمتر از كشورهاي توسعه يافته 

ياسر فالح، مديرعامل شركت اطالع رساني بورس در 
گفت وگو با »تعادل« در خصوص حاش��يه هاي ايجاد 
شده در خصوص تك سهم ش��دن و سود باالي ايجاد 
ش��ده از اين طريق توس��ط يكي از تيم هاي حاضر در 
مسابقه گفت: تك سهم شدن هم يك استرات ژي است. 
هرچند ما همواره به سهامداران به خصوص سهامداران 
نوپا و تازه وارد به بازار، توصيه مي كنيم كه س��بدي از 
سهام را براي خود تهيه كنند، اما اگر كسي در بازار باشد 
كه اس��تراتژي س��هامداري خود را مبني بر تك سهم 
داشته باشد و ريس��ك آن را بپذيرد، تصميم گيري بر 
عهده خودش اس��ت. از نظر علم مالي اين رفتار، تحت 
عنوان رفتار پر ريسك است اما بين ريسك و بازده ارتباط 
مستقيم بر قرار است و كس��اني كه ريسك بيشتري 
مي كنند،  براي به دس��ت آوردن بازده بيشتر اين كار 
را مي كنند كه اين موضوع، كار اش��تباهي نيس��ت. از 
سوي ديگر ما تالش كرديم كه فضاي ليگ ستارگان، 
 بيشترين انطباق را با فضاي واقعي بازار سرمايه داشته 
باشد. اگر ما اعالم كنيم كه تك سهم شدن خطاست، 
شركت كنندگان را محدود مي كنيم. البته در جلسات 
آموزشي به تيم ها گفتيم كه بهتر است سبدي از سهام 
داش��ته باش��ند و تالش كرديم قوانين و مقررات را به 
نحوي تنظيم كنيم كه تيم هاي دارنده سبد سهام از اين 
موضوع منتفع شوند، اما نمي توانيم قوانين معذور كننده 
در اين راس��تا داشته باشيم و از تصميم افراد براي تك 

سهم شدن جلوگيري كنيم. البته سال گذشته يكي از 
تيم هايي كه در جمع 3 رتبه اول بود،  بر اثر زياد معامله 
نكردن و اجراي سياست محافظه كاري، توانست رتبه 

كسب كند. 
او افزود: امسال شرايط بازار بسيار خوب است. شاخص 
كل و شاخص هم وزن موقعيت خوبي دارند و رشد هاي 
فراواني كردند. از ابتداي سال حدود 36 درصد بازده در 
بورس ايجاد شده كه نسبت به ساير بازارهاي موازي، 

رقم چشمگيري است. 
ديگر سوال ما از فالح مربوط به كم بود  زمان 2 ماهه 
برگزاري مس��ابقات بود كه در پاسخ گفت: به دليل 
اينكه دانشجويان ش��ركت كننده، دانشجوي تمام 
وقت هس��تند، ما نمي خواهيم در زمان اصلي درس 
خواندن مزاحم آنها شويم. با اين حال از سال قبل 1 
ماهه بود به 2 ماه در سال جاري رسيديم و شايد در 
شوراي سياست گذاري بررسي بيشتري براي تعيين 

زمان برگزاري انجام دهيم. 
وي در خصوص انجام معامالت كااليي در اين مسابقات 
گفت: قبل از اعالم ش��رايط مس��ابقات، موضوع ورود 
معام��الت كااليي به اين حوزه هم بررس��ي ش��د كه 
معامالت آتي هم وارد آن شود، اما به دليل آنكه خيلي 
سخت تر مي شد و احتماال محدوديت بيشتري براي 
شركت كنندگان پيش مي آمد، از سوي ديگر معامالت 
سهام جذابيت بيشتري براي شركت كنندگان دارد، 
فعال معامالت كااليي را به اين حوزه وارد نكرديم. البته 

نسبت به سال قبل، محدوديت ها كمتر شده است، به 
عنوان مثال محدوديت خريد حق تقدم و س��هام بازار 
پايه هم برداشته شده اس��ت و احتماال در سال آينده 
محدوديت هاي اعم از خريد اوراق هم كاسته مي شود. 
مديرعامل ش��ركت اطالع رساني كه وظيفه اجرايي 
اين مسابقه را بر عهده دارد، خاطرنشان كرد: اينكه 
تيم هاي غير مالي آمده اند، به معني اين اس��ت كه 
سواد مالي در جامعه در حال همه گير شدن است. ما 
تحقيق ميداني انجام داديم كه نشان مي دهد سواد 
مالي در كشورهاي پيشرفته،  34 درصد است، اما در 
ايران نزديك به 20 درصد است. در واقع بزرگساالن 
كشور ما اكثرا سواد مالي ندارند. در حالي كه يكي از 
الگوهاي توسعه در دنيا، سواد مالي است. خأل سواد 
مالي گاهي باعث مي شود س��فته بازي در طال و ارز 
زياد شود. حال آنكه ابزاري مانند آپشن مي تواند از 
ريس��ك جلوگيري كند. بنابراين مي توان گفت كه 
بازار سرمايه، مي تواند منجي اقتصاد ايران باشد. اين 
مسابقات هم با هدف فرهنگ سازي و افزايش سواد 

مالي در حال برگزاري است. 

  نگاهي به مسابقات معامله گري در دنيا
ITL هند يك رقابت معامله گري در بازار س��هام است 
كه به ش��ركت كنندگان اجازه مي ده��د مهارت هاي 
س��رمايه گذاري خ��ود را به نمايش بگذارند و س��هام 
ش��ركت هاي بازار را در يك محيط بازار واقعي در انواع 

دارايي، از جمله سهام، مشتقات و كاالها مورد معامله 
قرار دهند. معامله گران عام بازار، سرمايه گذاران خرد 
و كالن، معامله گران الگوريتمي و دانش��جويان حائز 
شرايط شركت در اين مسابقه هستند. مدت اين ليگ 
11 ماه اس��ت و افراد در دوره هاي ماهانه تا يك س��اله 

مي توانند وارد مسابقه شوند. 
اما شايد بتوان گفت مسابقات CME قرابت بيشتري 
با ليگ ستارگان دارد، زيرا اين مسابقه معامالتي در 
بورس امريكا نيز در سطح دانشجويي برگزار مي شود. 
البته تيم ه��اي حاضر در يك پلتف��رم الكترونيكي 
آنالين وارد مسابقه مي شوند و حضور در يك سالن 
ندارند. با اين حال قوانين جالبي در جريان مسابقه 
برقرار است. اولين قانون كه در اين ليگ برقرار است، 
عدم اجازه براي حضور يك دانشجو در بيش از يك 
دوره است. در واقع اين قانون باعث مي شود كه افراد 
بيشتري درگير مسابقه شوند و افراد تكراري اجازه 
حضور مجدد نداشته باشند. ديگر قانون اين مسابقه 
اين اس��ت كه هر تيم بايد روزانه حداقل 10 معامله 
انجام دهد، در غير اين صورت جريمه هزار دالري به 
تيم تحميل مي ش��ود. در اين مسابقه امكان معامله 
در بازار سهام، آتي طال،  نفت خام، گاز طبيعي، آتي 
ذرت، سويا و امثالهم نيز از بورس هاي كااليي امكان 
پذير اس��ت و همين موضوع باعث شده كه گستره 
تقويمي اين مس��ابقه از ابتداي شكل گيري تاكنون 

افزايش به يك سال را داشته باشد. 

 پيچ  و خم هاي 
عرضه ارز  ديجيتال

يك كارشناس شرايط پيش روي بازار سرمايه را 
براي پذيرش ارزهاي رمزگذاري ش��ده در بورس 
تش��ريح كرد. مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
س��امان بيان كرد: ارزهاي ديجيتال به دليل نوع 
غيرفيزيكي و غيرملموس بودن آن، نيازمند توجيه 
از نظ��ر قوانين بيع و عرضه آن در بورس منوط به 
پذيرش كميته فقهي است. به گزارش سنا، بهزاد 
گلكار در خصوص ارز ديجيت��ال و عرضه آن در 
بورس گفت: ابتدا بايد ديد كه اين ارز پس از تاييد 
و پذي��رش بانك مركزي، م��ورد پذيرش كميته 
فقهي بورس قرار مي گيرد يا خير؟ و آيا با توجه به 
عدم انتقال كاال و خدمت مي تواند شرايط بيع را 
احراز كند؟ اين فعال بازار سرمايه ضمن بيان اينكه 
ارزهاي رمزگذاري شده يا همان كريپتو كارنسي ها 
)Crypto Currency( نمونه پيشرفته و به روز 
شده فاركس با تكيه بر تكنولوژي هاي جديد بالك 
چين هس��تند، براي آنها مزاياي زيادي برشمرد 
و افزود: مي توان اولين مزي��ت آنها را عدم نياز به 
حمل و نقل و ويژگي دسترسي هميشگي به آنها 
دانست. گلكار مزيت ديگر ارزهاي رمزگذاري شده 
را اس��تفاده از آنها به عنوان يك ابزار در بازارهاي 
مختلف عنوان كرد و گفت: اي��ن ابزار به راحتي 
داراي يك عرضه و تقاضاي آني و لحظه اي است 
و اين خود يكي از بزرگ ترين مزاياست، چون در 
يك لحظه مي تواند قيمت هاي متغيري داشته 
باشد. وي درباره ميزان استقبال سرمايه گذاران 
داخلي از اين ارزها ادام��ه داد: اين ارزها در ايران 
همچون ساير كشورها به سرعت مورد استقبال 
سرمايه گذاران قرار گرفت، بطوري كه در يك سال 
و نيم گذشته سرمايه هاي زيادي به سمت خريد 
و ذخيره ارزهاي ديجيتالي حركت كرد و به اين 

شكل ارز از كشور خارج شده است.

  كاناليزه كردن ارز
وي با بيان اينكه سرعت اقدامات صورت گرفته 
در كشور براي ايجاد بستر عرضه اين ارزها كافي 
نيس��ت، افزود: مي توانس��تيم ارز ديجيتالي را 
در كش��ور روي بالك چين هاي زيادي تعريف 
كنيم ام��ا بانك مركزي خواس��تار تدوين آيين 
نامه ارز ديجيتال شد. از س��وي ديگر زماني كه 
ما مي توانستيم با اس��تفاده از مزيت ارزاني برق 
در كشور به عنوان تنها هزينه استخراج كريپتو 
كارنسي ها، فضاي مناس��بي براي عرضه اين ارز 
ايجاد كنيم با مخالفت وزارت صمت مجوزهاي 
الزم صادر نشد. اين فعال بازار سرمايه عنوان كرد: 
با وجود از دست رفتن فرصت ها در گذشته، اكنون 
دوباره اين مس��اله مورد توجه قرار گرفته است. 
با توجه به محدوديت منابع ارزي كه به واس��طه 
تحريم ها ايجاد شده مي توانيم از طريق ارز هاي 
ديجيتال بخشي از پول هاي ريالي و سرگردانمان 
را از بازارهاي غير متشكل دالر و يورو جمع آوري 
و خ��روج ارز از طريق بازارهاي غي��ر قانوني ارز 

ديجيتال را متوقف كنيم.

  عدم اتصال ارز به بازارهاي بين الملل
بهزاد گلكار به موانع عرضه ارز ديجيتال اش��اره 
ك��رد و گفت: ما در اين راه ب��ا موانع زيادي روبرو 
خواهيم ب��ود و اولين موضوع ع��دم اتصال بازار 
ارزهاي ديجيتال ب��ه بازارهاي بين المللي كه با 
محدوديت هاي تحريمي ايجاد شده است و بايد 
تنها به فكر بازار داخلي باش��يم. اين ارزها را بايد 
روي بالك چين هاي بومي تعريف و رمزگذاري 
كنيم ك��ه در نتيجه به دليل تحريم ها نمي تواند 
روي هيچ يك از پلت فرم هاي ارزهاي ديجيتال 

بين المللي تعريف و پذيرش شود.

  دغدغه تحريم
وي دغدغ��ه ديگر پي��ش روي اجرايي ش��دن 
عرضه ارز ديجيتالي در كش��ور را مساله والت ها 
و كيف پول هاي نگهداري آن عنوان كرد و افزود: 
نگهداري از ارزهاي ديجيتال مساله مهمي است، 
چراكه تمام اين ها بايد بر اس��اس سيستم هاي 
ضد ويروس و ضد هك دايما آپديت شوند. ما اين 
ضد ويروس ها و ضد هك ها را بايد از كمپاني هاي 
خارج��ي خري��داري كنيم كه آن ه��م به دليل 
تحريم ها مشكل است و بايد ديد چه راهي براي 

آن پيدا خواهيم كرد.
وي امكانات سخت افزاري مورد نياز را به دليل 
تحريم ها دور از دس��ترس خواند و گفت: براي 
رمزگذاري ارزها به ديتاسنترهاي بسيار بزرگ 
كه ذخيره كننده اطالعات هستند، نياز داريم.
اين س��خت افزارها توسط كمپاني هاي بزرگ 
عرضه مي ش��ود كه در ش��رايط فعل��ي امكان 
واردات آن را ب��ه دليل تحريم ه��ا نداريم. اين 
كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه عرضه 
رس��مي ارزهاي ديجيتال بدون بسترس��ازي 
زمينه بروز مشكالت جديد خواهد شد تاكيد 
كرد: شكل گيري اين بسترها، فرهنگ سازي، 
تعريف و انتش��ار ارز ديجيتال و س��اير مسائل 
مرب��وط به اين ح��وزه پروس��ه اي زمانبر دارد 
و اج��راي عجوالن��ه آن به مصلحت نيس��ت و 
اگر بدون بسترس��ازي الزم به س��مت كريپتو 
كارنسي ها برويم نتيجه اي جز بروز مشكالت 

جديد ندارد.
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه درب��اره ميزان 
نقش آفريني بانك هاي مركزي ديگر كش��ورها 
در عرضه ارز ديجيتال نيزاظهار داشت: به دليل 
اجراي معام��الت ارزهاي رمز گذاري ش��ده در 
بستر اينترنت و فراگير بودن آن، معموال به مساله 
»به رسميت شناخته شدن«  توسط بانك هاي 
مركزي اهميت چنداني داده نمي شود و به راحتي 
در اختيار سرمايه گذاران قرار مي گيرد. عرضه ارز 
ديجيتال از وظايف بانك مركزي نيست و اين نهاد 
تنها مي تواند مانند سايرين، ارز ديجيتال خود را در 

بازار كريپتو كارنسي ها عرضه كند. 

برآيند منفي بورس
گروه بورس|

 ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
يك هفته گذش��ته با كاهش يك هزارو 45 واحدي 
همراه ش��د و به رقم 130 ه��زارو 476 واحد ريزش 
پيدا كرد. از همين رو، شاخص بازار اول با 501 واحد 
كاهش رقم ۹5 هزار و 770 واحدي را تجربه كرد. در 
مقابل ش��اخص بازار دوم با 3364 واحد ريزش، رقم 
267 هزار و 301 واح��دي را به خود اختصاص داد. 
عالوه بر اين، ش��اخص آزاد شناور با يك هزارو 278 
واحد افت به رقم 13۹ هزار و ۹2 واحدي ريزش پيدا 
كرد. افزون بر اين، شاخص 50 شركت در بورس نيز 
با 58 واحد كاهش همراه ش��د و رق��م 5 هزارو 6۹8 

واحدي را به ثبت رساند.

 صعود 35 درصدي شاخص
افزون بر اين، بيش از 126 ميليون س��هم و حق تقدم 
از ابتداي امسال تاكنون در بورس اوراق بهادار معامله 
شده اس��ت.به گزارش ايبنا، از ابتداي امسال تاكنون 
در م��دت ۹4روز معامالت��ي تع��داد 126ميليارد و 

۹۹0ميليون س��هم و حق تقدم به ارزش 362هزار و 
۹88ميليارد ريال در 7ميليون و 4۹5هزار و 780دفعه 
م��ورد معامله قرار گرفته اس��ت. همچنين بررس��ي 
معامالت بازار سهام به تفكيك بازار نشان مي دهد در 
اين مدت 83ميليارد و 630ميليون س��هم به ارزش 
184هزار و 47ميليارد ريال در 3ميليون و 522هزار و 
674نوبت در بازار اول؛ 41ميليارد و 701ميليون سهم 
به ارزش 122هزار و 622ميليارد ريال در 3ميليون و 
876هزار و 514نوبت در بازار دوم؛ 41ميليون س��هم 
ب��ه ارزش 3۹هزار و 742ميليارد ري��ال در 15هزار و 
848نوب��ت در بازار بدهي؛ 300هزار س��هم به ارزش 
17ميلي��ارد ري��ال در 716نوبت در بازار مش��تقه و 
يك ميلي��ارد و 618ميليون واح��د از صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
16ه��زار و 55۹ميليارد ري��ال در 80هزار و 28نوبت 
مورد معامله قرار گرفته اس��ت. بر اساس اين گزارش، 
شاخص كل نيز كه معامالت امسال بورس را از ارتفاع 
77 هزار و 230 واحد آغاز كرده است تاكنون با 34هزار 
و 187واحد افزايش معادل 35.5درصد رشد را به ثبت 

رسانده و به ارتفاع 130هزار و 476واحد رسيده است. 
شاخص بازار اول نيز در اين مدت با 27هزار و 145واحد 
رشد و شاخص بازار دوم با 57هزار و 451واحد افزايش 

مواجه شده اند.

 رشد ارزش و كاهش حجم معامالت
از س��ويي ديگر، در هفته منتهي به 26 مردادماه ماه 
شاخص كل فرابورس در پي فرازوفرودهايي از ارتفاع 
1500 واحدي عبور كرد و در مجموع، بازدهي خود 
از ابتداي ماه به 22.8 و از آغاز س��ال به نزديكي 37 
درصد رساند. بر اين اس��اس، چهارمين هفته كاري 
مردادماه در فرابورس با دادوستد 3078 ميليون ورقه 
بهادار به ارزش 32 هزار و 38 ميليارد ريال همراه بود و 
بدين ترتيب ارزش مبادالت فرابورس نسبت به هفته 
ماقبل 28 درصد رش��د كرد. اين در حالي است كه 
حجم دادوستدها در مقايسه با هفته ماقبل 24 درصد 
كاهش يافته اس��ت. نگاهي به جداول حجم و ارزش 
مبادالت فرابورس به تفكيك بازارها حاكي از عملكرد 
س��بز بازارهاي اول و پايه از نظر حجم دادوستدها و 

همچنين سبزپوشي بازارهاي اول و ابزارهاي نوين 
مالي به لحاظ ارزش مبادالتي است. بدين ترتيب بازار 
اول با رش��د اندك 5 و 1 واحدي كه ناشي از مبادله 
744 ميليون سهم به ارزش 17۹5 ميليارد ريال بود، 
همچنان سبزپوش ماند. در مقابل در بازار دوم شاهد 
دست به دست شدن 1268 ميليون سهم به ارزش 
4361 ميليارد ريال بوديم كه افت 40 و 45 درصدي 
را در ارزش و حجم مبادالت اين بازار به دنبال داشت. 

در بازار پايه نيز در حالي حجم معامالت نس��بت به 
سومين هفته كاري مردادماه 12 درصد افزايش يافت 
كه ارزش اين دادوس��تدها با 6 درصد كاهش مواجه 
شد و شاهد جابه جايي 1003 ميليون به ارزش 1507 
ميليارد ريال در اين بازار بوديم. همچنين، در اين بازار 
طي هفته گذشته در حالي تابلو »ج« با افزايش حجم 
و ارزش مبادالت همراه شد كه در تابلوهاي معامالتي 

»الف« و »ب« شاهد افت اين متغيرها بوديم.

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته

معاون ناشران و اعضاي شركت بورس تهران، گزارش هاي 
سه ماهه اغلب شركت ها را مطلوب و بلكه فراتر از انتظار 
توصيف كرد. روح اهلل حس��يني مقدم گفت: از سال ۹4 
تاكنون در دوره هاي مختلف، رشد سودآوري را در صنايع 
اثرگذار بورس مش��اهده مي كنيم. به گزارش سنا، وي 
گفت: در سال ۹6 نسبت به سال ۹5 در مقاطعي يك بار 
6 درصد، بار ديگر 8 درصد و آخرين بار 8 درصد رش��د 
سودآوري را در صنايع مختلف داشته ايم؛ گزارش هاي 
مجمع شركت ها هم در تيرماه، نشان مي دهد كه برخي از 
شركت ها توانسته اند يك تعديل مثبت ديگر داشته باشند 
. وي با بيان اينكه سه ماهه امسال هم نسبت به ۹6 رشد 
سودآوري را شاهد بوده ايم، افزود: اگر نرخ ارز در يك سطح 
معين تثبيت شود، قطعا براي شركت هايي كه بتوانند 
صادرات داشته باشند، منشأ س��ودآوري خواهد بود.  از 
طرفي صنايعي هم هس��تند كه از افزايش نرخ ارز تاثير 
منفي مي گيرند . حسيني مقدم با بيان اينكه براي همه 

كساني كه در بازار حضور دارند، ثبات متغير ارز مهم تر 
از كاهش نرخ آن اس��ت، تصريح كرد: بعيد مي دانم نرخ 
فعلي ارز، براي ثبات مناسب باشد، زيرا اين نرخ مربوط به 
بازارهاي آشفته و بي حساب و كتاب است. معاون ناشران 
و اعضاي ش��ركت بورس تهران افزود: معادله نرخ ارز از 
منطق طبيعي خود خارج شده، ولي اگر بازار به ثبات برسد 
قطعا در اين سطوح نمي ماند، زيرا ورودي ارزي كشور كم 
نيست. حسيني مقدم با اشاره به ادامه رشد سودآوري در 
صنايع مختلف بورسي گفت: صنايع در سه ماهه نخست 
امسال در مسير رشد و سودآوري بوده اند؛ هرچند بخش 
قابل توجهي از اين مس��ير، محصول نرخ ارز بوده است. 
وي با بيان اينكه در اين س��ودآوري سهم افزايش توليد 
چندان باال نيست، افزود: در اين مدت برخي شركت ها 
افزايش درآمد داش��ته اند كه اين موضوع، عمدتا در پي 
افزايش فروش به دليل نوسان نرخ ارز و افزايش قيمت در 

بازارهاي داخلي و حتي جهاني بوده است.

معاون ناشران و اعضاي شركت بورس تهران خبر داد

گزارش  شركت  ها فراتر از انتظار
 زمان��ي كه كاال ب��ه وفور در ب��ازار وج��ود دارد، بايد 
بطور حت��م آن را در بورس عرضه ك��رد زيرا بورس با 
مزيت هايي كه دارد نقش بس��زايي در توسعه اقتصاد 
و جلوگي��ري از جوالن رانت خ��واران ايفا مي كند. به 
گزارش مي��زان، عزي��ر اكبريان رييس كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس به قيمت گذاري دس��توري و 
آسيب هاي آن اش��اره كرد و گفت: قيمت محصوالت 
بايد براس��اس قيمت تمام ش��ده محصول و نيز سود 
متعارف تعيين ش��ود، همچنين عرضه مواد نيز بايد 
براساس نياز واقعي باشد تا شاهد تعادل در قيمت ها 
باشيم. وي افزود: بطور قطع قيمت گذاري دستوري 
زمينه ايجاد رانت و فس��اد در ب��ازار را فراهم مي كند، 
بطوري كه تعيين ارز 4200 توماني براي كاالها باعث 

ايجاد ناهماهنگي در بازار شده است.
اكبريان با تاكي��د براينكه بازار بايد براس��اس عرضه 
و تقاضا ش��كل بگيرد، افزود: البته در ش��رايط خاص 

اقتصادي امروز بايد چند نوع كاال مانند كاالهاي اساسي 
مثل غذا و دارو تحت شعاع قيمت گذاري دستوري قرار 
گيرد كه باز هم قيمت گذاري دستوري در اين شرايط 
مشكالتي را با خود به همراه خواهد داشت اما اين حوزه 
بنا به نياز مردم بايد كنترل ش��ود. رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس اظهار داش��ت: در صورتي كه 
بخواهيم ساير كاالها را قيمت گذاري كنيم بطور حتم 
موفق نخواهيم شد، زيرا در هيچ كشوري چنين اقدامي 
براي كاالها انجام نمي شود و اين رفتارهايي كه با اصول 
اقتصادي در تضاد است در كل دنيا منسوخ شده است. 
وي افزود: مشاهده مي كنيم توليد كننده در اين نوع 
قيمت گذاري اگر دس��تور ارايه شده را رعايت نكند با 
قانون مواجه شده و جريمه مي شود اما فعاليت دالالن و 
رانت خواران از قانون خاصي برخوردار نيست، بنابراين 

سود اين نوع سياست فقط نصيب دالالن مي شود.
 اكبريان گفت: اين در حالي است كه ما در كشورمان 

بورس كاال داريم كه مسووالن كاركرد اين بورس را در 
طول سال هاي گذشته مشاهده كرده و همواره از آن 
به عنوان بازاري شفاف، قانونمند و قابل رصد ياد كرده 
اند؛ به اين ترتيب لزومي براي قيمت گذاري دستوري 
و اجبار براي ارزان فروشي توليدكننده با وجود بورس 
كاال نيست و بايد قيمت كاالها و مواد اوليه در بورس به 
صورت شفاف و منطقي كشف شود. رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس گفت: بنابراين زماني كه كاال 
به وف��ور در بازار وجود دارد، بايد بط��ور حتم آن را در 
بورس عرضه كرد زيرا بورس ب��ا مزيت هايي كه دارد 
نقش بسزايي در توسعه اقتصاد و جلوگيري از جوالن 
رانت خواران ايفا مي كند؛ با اين تفاسير تاكيد مي شود 
كه عرضه كاالها خارج از بورس اصال جايز نيس��ت و 
قيمت گذاري دس��توري جوابگو نبوده و باعث  رانت 
مي شود، پس بايد از ظرفيت هاي بورس كاال در كشف 
واقعي قيمت ها در بهبود وضعيت كشور استفاده كرد.

نماينده مجلس شوراي اسالمي مطرح كرد

نقش بورس كاال در جلوگيري از رانت

خبر                                                                                                                                                                                                                                                                           

بازه هفتگي شاخص كل



اخبار
 Sat. August 18 . 2018  1177   تشكلها6 شنبه  27 مرداد 1397   6 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره

اثرات بسته ارزي بر بخش خصوصي

تالش براي زدودن ترس از اقتصاد بازار
بسته جديد ارزي هرچند داراي راهكاري طاليي نبود 
اما تاكيد نسبي آن بر اقتصاد بازار كافي بود كه كمي 
جو ملتهب بازار ارز آرام ش��ود. اين بسته كه دومين 
واكنش دولت براي مهار و كنترل نوس��ان بازار ارز در 
س��ال جاري است تا حد زيادي ش��رايط را به قبل از 
تصميمات خلق الساعه 21 فروردين برگرداند و همين 
براي بهبود نسبي وضعيت كافي بود. اما مشكل اين 
است كه در همه بخش ها مس��اله استفاده از اقتصاد 
بازار ديده نشده و همين مساله مي تواند موجب ايجاد 

فضاي رانتي جديدي شود.

   مزيت هاي بسته جديد
به نظر مي رسد اين بسته حاصل اجماع نظراتي است 
كه در 3 ماه گذشته در مورد حل مشكل ارزي مطرح 
شده است. اين نكته مثبتي است كه با اظهارنظرهاي 
مختلف بررس��ي شده اس��ت و در نهايت مواردي كه 
همه روي آن اجماع نظر داشته اند در اين بسته ارايه 
شده اس��ت. يكي از مواردي كه اجماع كلي روي آن 
به وجود آمده بود، تخصي��ص ارز دولتي به كاالهاي 
اساسي اس��ت. البته در مورد حجم تخصيص نظرات 
مختلفي وجود دارد كه بايد به آن دقت بيشتري شود.

از ديگر مواردي كه در اين بسته رونمايي شده است، 
بازگشايي صرافي هاست. اينكه دولتي ها پذيرفته اند 
و صرافي ها بايد باز باشند و قاچاق بودن ارز تنها سبب 
ايجاد ريس��ك و هزينه بيش��ر خواهد شد. همچنين 
در مورد ارز مس��افرتي نيز اينكه پذيرفته ش��د نبايد 
ارز دولتي استفاده شود و در نهايت براي حل بحران 
كنوني به بازار دوم نياز اس��ت كه كشف قيمت در آن 

انجام شود، نكته قابل توجهي است.
ب��ه نظر مي رس��د برخ��الف فروردين ماه ك��ه اكثر 
كارشناس��ان در همان روز اول با آنچ��ه دولت اعالم 
كرد، مخالفت داش��تند، اين بار رضايت كلي در مورد 
اين بس��ته وجود دارد. ش��ايد براي اولين بار بود كه 
دولت و بانك مركزي پذيرفتند ك��ه اگر به هر دليل 
ارزش ري��ال در برابر ارزهاي خارجي متالطم ش��ده 
است، سياست بگير و ببند و دراز كردن انگشت اشاره 
به سمت و سوي آدرس هاي غلط، فايده اي ندارد. بلكه 
برعكس، پذيرفتن حق مردم براي متنوع سازي سبد 
دارايي هاي خود و داش��تن طال و ارزهاي خارجي در 
اين سبد، از انتظارات عمومي براي تورم ارز كاسته و 
التهاب تقاضا را التيام مي بخش��د. در واقع اين دولت 
است كه با سياست هاي خود در تصميم سازي فعاالن 

اقتصادي اثرگذاري مي كند.
يكي از برگ برنده هاي سياس��ت هاي جديد، در نظر 
گرفتن نقش جدي، فعال و تقريبا با مكانيسم بازار آزاد 

براي بازار ثانويه ارز است. اگرچه با توجه به تحريم هاي 
س��ه ماه آينده، احتماال امكان صادرات فرآورده هاي 
پتروشيمي، فلزات و... مانند قبل ادامه نخواهد داشت. 
از س��وي ديگر، ارز حاصل از ص��ادرات همان مقادير 
فروخته ش��ده نيز به راحتي در سيستم بانكي روان 
نخواهد شد. بايد حواس مان به اين موضوع باشد كه 
امكان گردش منابع نزديك ب��ه 40 ميليارد دالر ارز 
صادراتي فرآورده هاي پتروشيمي و فوالدي ها به اين 

راحتي ها تحقق نخواهد يافت.

   حفره هاي رانتي
در همين رابطه مجيدرضا حري��ري با تاكيد بر اينكه 
مشكل اصلي در اين مساله، سياست گذاري اشتباه در 
تعيين و تامين نرخ ارز بوده، تصريح كرد: واردكننده يا 
توليدكننده با تكيه بر دريافت ارز دولتي، قراردادهايي 
منعقد كرده اند ك��ه پرداخت مابه التفاوت ب��ا ارز آزاد 
برايشان مقدور نيست اما نمي توان از رانتي كه در اين 

ميان نيز حاصل مي شود چشم پوشي كرد.
اين عضو اتاق بازرگاني با بيان اينكه در حال حاضر بيش 
از نرخ ارز، تعدد بخشنامه ها بازار را آشفته كرده است، 
گفت: در شرايطي كه همه معتقد به ايجاد آرامش در 
بازار هستند، سياست گذاران با ابالغ هر بخشنامه بازار 

را آشفته تر مي كنند.
نايب رييس اتاق ايران و چين اظهار داش��ت: با وجود 
اينكه اين بسته در بازار ثانويه يا آزاد تعريف شده است 
اما نزديك به 80 درصد عرضه كننده ها مستقيم يا غير 
مستقيم دولت، شبه دولتي ها و خصولتي هايي مانند 
پتروشيمي ها و فوالدي ها و معدني ها هستند و بازاري 
كه در آن 80 درصد انحصار دارد كشف قيمت بر اساس 

عرضه و تقاضا نيست.
حريري گفت: اين بسته يك گام روبه  جلو است و نكات 
مثبتي دارد. براي نمونه دولت و سياست گذار به مقوله 
بازار توجه كرده و منكر آن نشده اند، به تقاضاهاي خرد 
مردم مانند آموزش، معالجه در قالب ليست 23 قلمي 
توجه شده اس��ت. همچنين دولت به صورت تلويحي 

پذيرفته است كه بسته پيشين اشتباه بوده است.
وي ادامه داد: با اين وجود، اين بسته نيز داراي اشكاالت 
و حفره هاي رانتي است كه بايد به آن توجه كرد. براي 
نمونه براي بخشي از كاالهاي وارداتي هنوز ارز دولتي 
4200 توماني پرداخت مي ش��ود كه با يك محاسبه 
سرانگش��تي رقمي تقريبا 20 ميليارد دالر مي شود، 
به نوعي اش��كاالت پيش��ين هنوز پابرجا است و قابل 

كنترل نيست.
نايب ريي��س اتاق اي��ران و چين تصريح ك��رد: با اين 
محاس��بات نزديك به 80 ميليارد دالر سوبس��يد به 

تعداد محدود واردكننده پرداخت مي شود كه براساس 
تجربه هاي تاريخي قطعا به دست مصرف كننده نخواهد 
رس��يد. همچنين بايد توجه كرد ك��ه كاالها عالمت 
قيمتي را از ب��ازار آزاد ارز دريافت مي كند نه از قيمت 
ارزي كه به نهاده ها تخصيص داده مي شود. مثال براي 
خوراك دام و طيور ارز 4200 توماني پرداخت مي شود 
اما آنچه در بازار مبادله مي ش��ود بر اس��اس ارز بازاري 
است. پس بهتر است اين بخش نيز به بازار سپرده شود 
و از مصرف كننده به شكل سبد كااليي يا سياست هاي 

ديگري حمايت كرد.
وي در توضيح نقاط ضعف بس��ته ارزي جديد افزود: با 
وجود اينكه اين بسته در بازار ثانويه يا آزاد تعريف شده 
است اما نزديك به 80 درصد عرضه كننده ها مستقيم يا 
غير مستقيم دولت، شبه دولتي ها و خصولتي هايي مانند 
پتروشيمي ها و فوالدي ها و معدني ها هستند و بازاري 
كه در آن 80 درصد انحصار دارد كشف قيمت بر اساس 

عرضه و تقاضا نيست.

   ماليات به جاي عوارض
نايب رييس اتاق اي��ران و چين با اعتقاد بر اينكه همه 
كااله��اي وارداتي نبايد از پرداخ��ت مابه التفاوت نرخ 
ارز معاف شوند، افزود: كاالهايي كه ارز دولتي دريافت 
كرده اند براي پرداخت مابه التفاوت بايد تفكيك شوند 

اما بطور كل بهتري��ن راهكار پرداخت ماليات به جاي 
مابه التفاوت است.

او اضافه كرد: دولت بايد بر اساس درآمد اضافه اي كه از 
تبديل ارز در زمان خريد و نرخ آن در زمان عرضه حاصل 
مي شود، براي توليدكننده يا واردكننده كاال با ارز دولتي 
ماليات وضع كنند. نايب رييس اتاق ايران و چين بحث 
شكست بازار يا رفع انحصار نيز مطرح مي شود در حالي 
كه در اين بازار مورد نظر نزديك به 80 درصد در اختيار 

كارتل ها و تراست ها است.
حريري ادام��ه داد: عملكرد بازار عالوه بر اش��كاالت 
اقتصادي به س��اختار سياسي، اقتصاد تك محصولي 
مبتني بر نفت، سوبسيدها و عدم شفافيت و... بستگي 
دارد كه باعث مي شود بازار شكل نگيرد. به همين دليل 
است كه حتي با اصالح ساختار، عملكرد بازار وابسته به 

رفتارهاي سياسي در خارج و داخل است.

   نگاه مثبت صادركنندگان به بحث بسته ارزي
از سوي ديگر محمد الهوتي - عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني ايران - گفت: از اواخر فروردين كه بسته 
ارزي اول ابالغ شد، اتاقي ها هشدار دادند كه نبود يك 
بازار ثانويه منجر به افزايش قيمت خواهد شد و كنترل 
بازار از دست دولت و بانك مركزي خارج خواهد شد. 
اما دولت به سياست تعيين شده خود، پافشاري كرد 

و حدود چهار ماه بر اساس همان سياست قبلي بازار 
ارز را مديريت و تامين واردات كرد اما پس از آن به هر 
دليل نظرش عوض ش��د و بازار ثانويه جديد را شكل 
داد و بازار ثانويه در سامانه نيما را بر اساس نرخ توافقي 

بين صادركننده و واردكننده به رسميت شناخت.
الهوتي با اشاره به فعال شدن صرافي ها گفت: بسياري 
از بخش هاي��ي كه در تامي��ن ارز خود تعيين تكليف 

نشده بودند در اين بازار تكليف شان مشخص شد.
رييس كنفدراس��يون صادرات ات��اق بازرگاني ايران 
درپاس��خ به اينكه در چن��د روز اخير ك��ه از اجرايي 
شدن بسته ارزي جديد گذشته، آيا اين بازار توانسته 
تاثيرات مثبت خود را نش��ان دهد؟ گفت: اين مدت 
كوتاه براي قضاوت زود است؛ چراكه عرضه ارز توسط 
صادركنندگان بزرگ در سامانه زمان بر بوده و بايد ارز 
آنها وارد سامانه شود و در مقابل تقاضاها صورت گيرد 

تا بتوان از تاثيرات بسته جديد صحبت كرد.
وي اف��زود: براي پيدا ش��دن قيمت واقع��ي در بازار 
نيم��ا، معامالتي انجام ش��ده اما هنوز ب��ه حد مورد 
انتظار نرسيده است كه پيش بيني  مي شود در آينده 
ن��ه چن��دان دور و نهايتا يك هفته ديگ��ر عرضه ارز 
بيشتر شود. همچنين ارزهاي صادراتي مورد تقاضا 
ق��رار خواهند گرفت كه در نهاي��ت مي توانند بازار را 

تنظيم كنند.

كاهش ۷۰ درصدي توليد 
كفش هاي دست دوز

رسول ش��جري رييس اتحاديه توليد كنندگان و 
فروشندگان كفش دست دوز، با اشاره به اثرات منفي 
نوسانات ارز و تامين نش��دن مواد اوليه اين صنف، 
افزود: به دليل نرس��يدن مواد اوليه به توليدي هاي 
كفش، حجم توليد بيش از ۷0 درصد كاهش يافته 
است.وي با اشاره به تامين 30 درصد مواد اوليه توليد 
كفش از طريق واردات گفت: اين مواد بسيار مهم و 
بخش اصلي توليد كفش را تشكيل مي دهند.شجري 
با اشاره به بسته شدن بخش عمده اي از توليد هاي 
كفش به دليل نبود مواد اوليه ادامه داد: براس��اس 
بند ۵ بخشنامه ارزي دولت وارد كنندگان بايد مابه 
التف��اوت نرخ ارز 4200 توماني با ن��رخ ارز ثانويه را 
پرداخت كنند كه اين موضوع در توان مالي اين افراد 
نيست.رييس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان 
كفش دست دوز با بيان اينكه اين روند نبايد باعث 
ايجاد بيكاري شود، گفت: راهكارهايي از سوي دولت 

ارايه شده اما هنوز هيچ كدام عملياتي نشده است.

بازگشت آرامش به بازار 
خودرو هاي وارداتي

سعيد موتمني رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران 
و فروش��ندگان خ��ودروي ته��ران در مصاحبه با 
راديو گفت: خودرو سازان داخلي در شرايط حاضر 
محصوالت خ��ود را به صورت قطره چكاني به بازار 
مصرف عرضه مي كنند. وي همچنين اظهار كرد: 
متاسفانه بازار خودروهاي توليد داخل در حال حاضر 
متالطم و رشد قيمت ها نيز به صورت نجومي است. 
رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و فروشندگان 
خودروي تهران گفت: خوشبختانه بازار خودروهاي 
وارداتي به سبب تشديد نظارت ها در حالت ثبات 
و آرامش بس��ر مي برد. وي افزود: ثب��ات و آرامش 
بازار خودروهاي داخلي نيز درگرو نظارت كافي و 
عرضه مناسب اس��ت. موتمني تصريح كرد: اهالي 
مجلس چهار شنبه هفته گذشته به افزايش قيمت 
خودرو چراغ س��بز نش��ان دادند به اين ترتيب كه 
شوراي رقابت در قيمت گذاري خودروهاي زير 4۵ 
ميليون تومان دخالت نكند. وي گفت: بازار خودرو 
به اين چراغ سبز مجلسي ها واكنش نشان داد و به 
تبع موجب رشد قيمت محصوالت خودرويي در 
كشور شد. رييس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و 
فروشندگان خودروي تهران افزود: كاهش عرضه 
يكي از ترفندهاي هميش��گي خودروسان داخلي 
براي افزايش قيمت يا پيش فروش خودروهاست.

وي در ادامه يادآورشد: شركت هاي خودروسازي با 
اين روش ضمن ايجاد اختالف فاحش بين قيمت 
كارخانه و بازار آزاد موجبات هجوم مردم به خريد 

خودروهاي داخلي با نرخ باالتر را فراهم مي كنند.

 صادرات 9 ميليون تن
آهن و فوالد

محم��د آزاد رييس اتحاديه فروش��ندگان آهن، 
فوالد و فلزات كشور با اشاره به صادرات 9 ميليون 
تن آهن و فوالد در س��ال گذشته و صادرات 40 تا 
4۵ درصدي توليدات آهن و فوالد به كشورهاي 
همسايه افزود: توليدات ايران به دليل مرغوبيت 
و استاندارد باال متقاضيان خود را حتي در شرايط 
فعلي حفظ كرده است. وي با اشاره به اينكه هر كيلو 
گرم آهن و فوالد صادراتي ۵00 تا ۵40 دالر قيمت 
گذاري مي ش��ود، گفت: ما مي توانيم پس از نفت 
بيشترين صادرات كاال را بخود اختصاص دهيم. 
آزاد، صادرات اين محص��والت را با اولويت تامين 
نياز داخل دانس��ت و ادامه داد: اين كاال راهبردي 
و زيربنايي است و مي تواند ارز آوري قابل توجهي 
داشته باشد. رييس اتحاديه فروشندگان آهن و 
فوالد و فلزات كشور با بيان اينكه صادرات ايران 
به كش��ورهاي آسيايي و اروپايي نيز انجام شده 
اس��ت گفت: درحال حاضر تولي��د كنندگان با 
توجه به صادرات فعلي ش��رايط مالي مناسبي 

دارند اما اولويت دولت تامين نياز داخلي است.

 مافياي واردات، چوب
الي چرخ توليد مي گذارد

احمد مقدس��ي رييس انجمن صنفي گاوداران با 
انتقاد از نرخ باالي گوشت در قصابي ها اظهار كرد: 
هم اكنون متوس��ط نرخ هر كيلو دام زنده 1۵ هزار 
تومان است كه پس از كشتار با احتساب 10 درصد 
استخوان، هزينه هاي حمل و سود مغازه دار نبايد 
بيش از 42 تا 43 هزار تومان به مشتري عرضه شود 
در حالي كه نمي دانم با چه علت به نرخ هاي بيش از 
60 هزار تومان به فروش مي رسد. وي افزود: با توجه 
به ممنوعيت صادرات دام زن��ده، تعداد زيادي دام 
روي دست دامداران مانده است و به نظر مي رسد به 
دليل فاصله ميان توليد تا مصرف به اين نرخ فروخته 
مي شود. مقدسي قيمت تمام شده هر كيلو گوساله 
نر را 1۷ ه��زار و 400 تومان اعالم كرد و گفت: اين 
درحالي است كه هم اكنون دامداران با 2 هزار و 400 
تومان ضرر آن را در ب��ازار عرضه مي كنند. رييس 
انجمن صنف��ي گاوداران با اش��اره به اينكه گراني 
گوشت هيچ ارتباطي به قاچاق دام زنده ندارد، بيان 
كرد: با توجه به نبود كنترل هاي الزم بر بازار گوشت، 
مافياي واردات با مطرح كردن قاچاق دام زنده چوب 
الي چرخ توليد مي كنند چرا كه آنها مي خواهند از 
اين آشفتگي بازار بيشترين سود را عايد خود كنند 
و براي واردات گوش��ت ارز 4 ه��زار و 200 توماني 
بگيرند. به گفته وي گراني گوشت هيچ ارتباطي به 
توليدكننده ندارد و تنها عوامل توزيع و رانتي كه در 
واردات گوشت وجود دارد، دليل اصلي گراني هاي 
اخير است. مقدس��ي در بخش ديگر سخنان خود 
درباره آخرين وضعيت نهاده هاي دامي بيان كرد: در 
روزهاي اخير قيمت جو و يونجه ناشي از سودجويي 
دالالن و واسطه گران با نوسانات چشمگيري در بازار 

روبرو شده است .

رييس اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان فرش دستباف ايران 
گفت تنها 30 درصد از مشكل صادرات كاالهاي توليد داخل ناشي از 

تحريم هاست و ۷0 درصد آن ناشي از مشكالت و موانع داخلي است.
احمد كريمي اصفهاني با تاكيد براينكه توليد ما دچار تحريم داخلي 
است، يادآور شد: مي شود به صورت غير مستقيم هم به بازارهاي هدف 
نفوذ كرد اما از سال 13۷4 به اين طرف باوجود مشكالت داخلي، صادرات 

فرش به كشورهاي هدف تنزل پيداكرده است.
رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف ايران 
با بيان اينكه برخي از دستورالعمل هاي دولتي تعطيلي صنعت فرش 
را به دنبال دارد، گفت: وضع قوانين جديد سبب كاهش صادرات يك 
ميليارد و 400 ميليوني فرش ش��ده است. به اعتقاد كريمي اصفهاني 
فرش به صورت واقعي بخشي از اقتصاد مقاومتي نظام جمهوري اسالمي 
ايران اس��ت كه مي تواند به عنوان بهترين مصداق براي تحقق اقتصاد 
مقاومتي مورد توجه قرار گيرد. زيرا فرش برندي اس��ت كه در دوراني 
كه اصال نام و عنواني از برند ش��دن يك محصول در جهان نبود فرش 
ايران به عنوان برند بين المللي در جهان ثبت شده بود. به اعتقاد رييس 
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف ايران، معافيت 
مالياتي اگرچه در حد صفر است، اما نياز به تسليم اظهارنامه دارد و اين 
موضوع مشكالت عديده اي براي فعاالن فرش كشور ايجاد مي كند. زيرا 
زنجيره صادرات و توليد فرش به هم وابسته اند و در شرايطي كه صادرات 
اين صنعت دچار خلل شده، نمي توان انتظار رونق از توليدات و به تبع 
آن اشتغال زايي در كش��ور را بدون حمايت از صادرات داشت. كريمي 
اصفهاني تاكيد مي كند صنعت فرش يك صنعت مردمي است و هيچ 
ارتباطي با دولت ها ندارد كه امريكا بخواهد آن را تحريم  كند. بر اين اساس 
در شرايط فعلي و با توجه به تحريم هاي يك جانبه از سوي امريكا، بايد 
س��عي كنيم تا با رفع موانع داخلي، بازارهاي جديد را به  روي صنعت 

فرش بازكنيم. وي با اشاره به اينكه دولت مردان با صنعت فرش بيگانه 
هستند، خاطرنشان ساخت: يك دهم جمعيت ايران بطور مستقيم و 
غير مستقيم در حوزه فرش فعال هستند و دولتمردان از اين پتانسيل و 

ظرفيت اشتغال زايي و كسب درآمد و ارز آوري غافل هستند.
 رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف ايران با 
تاكيد بر اينكه مسووالن به ويژه مجلس شوراي اسالمي بايد نسبت به 
رفع موانع توليد فرش اهتمام ويژه اي داشته باشند، عنوان كرد: مرجوع 
كردن فرش مساله بسيار مهمي است كه بعد از سه سال هنوز حل نشده 
است. متاس��فانه يكي از مهم ترين مشكالتي كه فعاالن اين صنعت با 
آن مواجه هس��تند، نحوه مرجوع كردن فرش در گمرك است كه به 
صورت قانوني اجازه داده نمي ش��ود و بعضا مي بينيم در برخي موارد 
اين موضوع با رش��وه حل مي شود. وي در ادامه افزود: امروز بسياري از 
صادركنندگان فرش دستباف بطور مستقيم نمي توانند فعاليت كنند 
و به دليل مش��كالت متعدد با داشتن واسطه نسبت به صادرات اقدام 
مي كنند. از سال ۷4 به بعد در حوزه فرش با ناماليمات بسياري روبرو 
بوده تا جايي كه در سال ۷3 ميزان صادرات فرش كشور يك ميليارد و 
۷40 ميليون دالر و يك سوم صادرات غيرنفتي كشور را شامل مي شد 
اما بعد از سال ۷4 با وضع قوانين جديد شاهد هستيم كه صادرات فرش 
به 300 ميليون دالر رسيده است. كريمي اصفهاني بي ثباتي نرخ ارز 
را سبب بالتكليفي صادركنندگان دانس��ت و افزود: در چند ماه اخير 
دركشور با مشكل بي ثباتي نرخ ارز مواجه هستيم كه به سبب آن كليه 
صادركنندگان كشور در حالت بالتكليفي به سر مي برند چراكه امروز 
با ده ها نرخ ارز مواجه هستند. وي عنوان كرد: بر اساس سياست هاي 
ارزي دولت، صادركنندگان مكلف شده اند تا ارز حاصل از صادرات خود 
را ظرف 2 ماه به بازار برگردانند؛ اين امر نه شدني است و نه منطقي، زيرا 

در برخي موارد فقط 2 ماه زمان مي برد تا فرش به مقصد برسد.

رييس اتحاديه فرش دستباف ايران مطرح كرد

تحريم صنعت فرش از داخل و خارج كشور
رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه س��ازان كش��ور در 
پاسخ به اين سوال كه آيا تصميم بانك مركزي به تخصيص ارز 4200 
توماني به قطعه سازان باالخره عملياتي شد؟ اظهار داشت: تخصيص 
ارز 4200 توماني به قطعه سازان از حدود يك هفته پيش آغاز شد كه 
اين روند زمينه عادي شدن تدريجي شرايط در بازار قطعه و خودرو را 

فراهم مي كند.
محمدرضا نجفي منش با اشاره به وعده رييس جمهور درمورد تخصيص 
ارز تك نرخي 4200 توماني عنوان كرد: اين تخصيص وارد فاز اجرايي 
شده است و همه قطعه سازان مي توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام و 

پس از آن براي دريافت ارز به بانك مراجعه كنند.
نجفي منش با بيان اينكه تاكنون 2 بار گشايش حواله با ارز تك نرخي از 
كشورهاي هند و ايتاليا براي واردات مواد اوليه انجام شده است، عنوان 
كرد: يك فرايند معمولي براي گشايش حواله و دريافت ارز 4200 توماني 
وجود دارد و در اين زمينه مانع خاصي وجود ندارد . با توجه به اثر رشد 
20 درصدي نرخ دستمزدهاي امسال، تخصيص ارز 4200 توماني با 
اثر كاهشي بر هزينه تمام شده توليد همراه خواهد بود و به نظر مي رسد 
اثري قابل توجه در قيمت قطعات داشته باشد. وي افزود: ارزمورد نياز 
قطعه س��ازان كه حدود 4.۵ ميليارد دالراس��ت براي توليد خودرو تا 
پايان سال برآورد مي شود، به اندازه كافي تامين نشده و با آغاز دور تازه 
تحريم ها، در اين زمينه فرصت سوزي شده كه در اين زمينه حداكثر 
ارز مورد نياز توليد خودروهاي سواري بين 2.۵ تا سه ميليارد دالر است. 
نجفي منش اعالم كرد كه سال گذش��ته متوسط ارزبري خودروها با 
شمارگان توليد يك ميليون و 600 هزار دستگاه در مجموع 3.۵ ميليارد 
دالر ارزبري داشت. بر اين اساس، ارز مورد نياز امسال قطعه سازان نيز به 
شمارگان توليد بستگي دارد و اين در حالي است كه اكنون تامين ارز 
قطعه سازان به حدود 1.1 ميليارد دالر رسيده است. وي با بيان اينكه 

معاون وزير صنعت و معدن قول رفع كسري قطعات خودروسازان براي 
تكميل فرآيند توليد را تا اواسط شهريور ماه داده است، يادآور شد: مطابق 
برنامه اي كه خودروسازان به وزارت صنعت داده اند، از اواسط شهريور 
شاهد تكميل خودروها و توليد بدون كسري قطعه خواهيم بود. رييس 
انجمن صنايع همگن قطعه سازي با اش��اره به عدم همكاري گمرك 
اعالم كرد: در چند هفته اخير توليد خودرو در كشور كاهش يافته ضمن 
آنكه درصد قابل توجهي از خودروها نيز به دليل كسري قطعه، ناقص 
توليد شده و در كف كارخانه ها متوقف مي شوند. متاسفانه در كنار تمام 
مشكالت داخلي و خارجي، انباشت قطعات و مواد اوليه وارداتي توليد 

قطعه در گمرك، جديدترين مشكل صنعت قطعه سازي است. 
وي با بيان اينكه قطعات و مواد اوليه وارد گمرك شده اما اين سازمان براي 
ترخيص آنها كد 14 رقمي بانك مركزي را طلب مي كند، خاطرنشان 
كرد:  براي دريافت كد 14 رقمي به بانك مركزي كه مراجعه مي كنيم 
مي گويند كد وقتي صادر مي شود كه تخصيص ارز مربوطه در سامانه 
نيما صورت گرفته باشد كه آن نيز با مشكالت و تاخير فراواني همراه است.

رييس انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي ادامه داد: بنابراين صنعت 
خودرو و قطعه سازي در چرخه معيوبي گرفتار شده كه با وجود تامين 
قطعات و ورود آنها به گمرك، امكان ترخيص مواد اوليه براي استفاده در 

كارخانه هاي قطعه سازي و خودروسازي وجود ندارد.
نجفي منش درتحليل نتيجه اين وضعيت مي گويد: از يك سو تيراژ توليد 
خودرو نزولي ش��ده و از سوي ديگر درصد قابل توجهي از خودروهاي 
توليدي نيز به دليل كس��ري قطعات، به صورت ناقص توليد شده، در 
كف كارخانه هاي خودروسازي مانده و امكان عرضه آنها به بازار وجود 
ندارد. اين وضعيت باعث كاهش عرضه و ملتهب شدن بازار خودرو از 
يك سو و تشديد مشكالت مالي خودروسازان و قطعه سازان از سوي 

ديگر خواهد شد.

رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان كشور: 

ارز ۴۲۰۰ توماني باالخره به دست قطعه سازان رسيد

عضو هيات مديره اتحاديه طال و جواهر: 

واردات شمش طال به توليد داخلي كمك مي كند اما تاثيري بر قيمت ها ندارد
عض��و هيات مديره اتحاديه ط��ال و جواهر مي گويد 
واردات شمش طال نمي تواند بر قيمت سكه و طال در 
بازار داخلي تاثيرگذار باشد ولي به توليد مصنوعات 
طال در داخل كشور كمك مي كند. او تاكيد كرد كه با 
توجه به هزينه هاي ماليات و گمرك براي مصنوعات 
طال، واردات اين كاال احتماال صرفه اقتصادي نخواهد 
داش��ت و در نتيجه عملي نخواهد ش��د هر چند كه 
احتم��ال دارد بانك مرك��زي در كل مجوزي براي 

واردات مصنوعات طال صادر نكند.
محم��د كش��تي آراي در گفت وگو با ايس��نا درباره 
تصميم گمرك ايران ب��راي ورود بدون محدوديت 
ارز، طال و طالي خام به داخل كشور، گفت: در بسته 
جديد ارزي محدوديت ورود ارز و طال به كشور با در 
نظر گرفتن شرايطي برداشته شده است. در گذشته 
ورود شمش طال مطابق قانون آزاد بود ولي اگر كسي 
مي خواست طال وارد كشور كند بايد منبع ارز مربوط 

به آن را مشخص مي كرد.

وي افزود: در اين سيس��تم هر كسي مي تواند بدون 
محدودي��ت ارز وارد كش��ور كند و چ��ون طال هم 
حك��م ارز را دارد مي توان طالي خام را بدون تعرفه 
گمركي و بدون ماليات بر ارزش افزوده وارد كش��ور 
كرد در نتيجه مي توان بدون پرداخت هزينه ماليات 
و گم��رك، ارز و طال را در مب��ادي ورودي، اظهار و 
برگ سبز گمركي را دريافت كرد. اما نكته اي كه در 
بسته ارزي جديد بي سابقه بود واردات »مصنوعات 

طال « است.
عضو هيات مديره اتحاديه ط��ال و جواهر ادامه داد: 
طبق قانون از ابتداي انقالب تا همين چند روز پيش 
)20 مردادماه( ورود طالي س��اخته شده به كشور 
ممن��وع بود ولي اين بس��ته ارزي همپ��اي واردات 
شمش طال، واردات مصنوعات طال را هم آزاد كرده 
است اما اين واردات شرط هايي هم دارد كه من فكر 
مي كنم آن شروط باعث محدوديت ورود مصنوعات 

طال به كشور شود.

    واردات مصنوعات طال به صرفه نيست
كشتي آراي افزود: شرط ورود طالي ساخته شده به 
كشور اين است كه از بانك مركزي و سازمان استاندارد 
مجوزهاي الزم اخذ ش��ود ولي با توجه به س��الي كه 
بر اقتصاد مقاومتي و حماي��ت از كاالي ايراني تاكيد 
دارد فكر مي كنم بانك مرك��زي فعال اين مجوز را به 
واردكنندگان ندهد چراكه اگر قرار باشد مصنوعات 
طال وارد كش��ور شود اين سياست با سياست اقتصاد 
مقاومتي مغاير است. به همين دليل هرچند كه فعال 
ورود مصنوعات طال به كش��ور آزاد است اما به توجه 
اينكه بايد براي واردات مصنوعات طال، تعرفه گمركي 
و ماليات ب��ر ارزش افزوده پرداخت كرد، مش��خص 
نيس��ت كه ب��راي واردكننده از نظ��ر اقتصادي اين 
واردات به صرفه باش��د يا خير. به نظر من با توجه به 
اين نكته واردات مصنوعات طال به كشور در حد نامه 

گمرك باقي مي ماند.
وي تاكيد كرد: از سال هاي گذشته نيز تعرفه گمركي 

ورود ش��مش طال و مواد اوليه به كش��ور صفر بوده و 
بابتش ماليات بر ارزش افزوده نيز پرداخت نمي شد. 
در نتيج��ه واردات اين مواد اوليه هيچگونه هزينه اي 
در برندارد ولي اگر مصنوعات وارد ش��ود هم ماليات 
بر ارزش افزوده و ه��م تعرفه گمركي دارد. به همين 
دليل ش��ايد از لحاظ اقتصادي ب��راي واردكننده به 

صرفه نباشد.

   آيا مصنوعات طال ساخت داخل با نمونه هاي 
خارجي قابل رقابت است؟

كش��تي آراي در پاس��خ به اينكه آيا احتمال ندارد كه 
بانك مركزي در اين مورد خاص و در شرايط اقتصادي 
فعلي موض��وع حمايت از كاالي ايران��ي را در اولويت 
دوم ق��رار داده و مجوز واردات مصنوعات طال را صادر 
كند؟ گفت: با توجه به تعرفه گمركي و 9 درصد ماليات 
بر ارزش افزوده فكر مي كن��م واردات مصنوعات طال 
نتواند با طالي ساخته شده در داخل رقابت كند ولي 
در هر حال بايد صبر كنيم ت��ا ببينيم آيا كااليي وارد 
مي شود و اگر وارد مي شود آيا مي تواند با ساخت داخل 

رقابت كند يا خير.
وي تاكي��د كرد: در ح��ال حاضر كيفي��ت توليدات 

مصنوعات طال در ايران در حد كشورهاي ديگر است 
و نيازي به واردات نداريم البته درست است كه گاهي 
اوق��ات مصنوعات طال به صورت قاچاق وارد كش��ور 
مي شود ولي بايد دقت كنيم كه قاچاق نه تعرفه گمركي 
دارد و نه ماليات بر ارزش افزوده؛ در نتيجه در صورتي 
كه قرار باش��د مصنوعات طال به صورت قانوني وارد 
كشور شود شايد از لحاظ اقتصادي و هزينه تمام شده 

براي واردكننده صرفه نداشته باشد.
عضو هيات مديره اتحاديه طال و جواهر در پاس��خ به 
اينكه آيا واردات شمش طال بدون هزينه تعرفه گمركي 
و ماليات مي تواند بر معامالت و قيمت سكه و طال در 
بازارهاي داخلي تاثيرگذار باشد؟ گفت: واردات شمش 
طال هيچ تاثيري روي قيمت در داخل كش��ور ندارد 
چراكه وابسته به قيمت هاي جهاني است بنابراين اگر 
واردات ش��مش طال افزايش يابد نبايد فكر كنيم كه 
قيمت طال ارزان تر مي شود اما از طرفي واردات شمش 
يك حسن دارد و آن اينكه از آنجايي كه شمش طالي 
وارداتي استاندارد است مصنوعاتي كه ما در داخل با 
آن شمش مي سازيم مي تواند كيفيت باالتري را داشته 
باش��د و در نتيجه واردات شمش طال به توليد داخل 

كمك مي كند.
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بازارهاي سهام به استقبال مذاكرات واشنگتن-پكن رفتند

»لير« به آرامش نسبي رسيد

بدبيني امريكا به چين در آستانه ديدار تجاري

اردوغان در سوداي ايجاد جبهه مقاومت در برابر امريكا

گروه جهان|
ارزش شاخص هاي سهام در بازارهاي جهاني روز جمعه 
در پي انتش��ار خبرهاي مربوط به برنامه ازس��رگيري 
مذاكرات تجاري اياالت متحده-چين افزايش يافت. 
قرار است هيات چيني به رهبري معاون وزير بازرگاني 
چين با نمايندگان امريكايي ديدار و در جهت كاهش 
تنش هاي ناشي از جنگ تعرفه اي تالش كنند. در بيانيه 
وزارت بازرگاني چين جزييات اين برنامه اعالم نشده، 
اما وال استريت ژورنال نوشته است كه اين گفت وگوها 
در روزهاي 21 و 22 اوت )30 و 31 مرداد( در واشنگتن 
صورت خواهند گرفت. اين اولين مذاكرات رسمي پس 
از اعمال تعرفه هاي تالفي جويانه دو كشور خواهد بود. 
اين گفت وگوها همچنين در حالي برگزار مي شوند كه 
اقتصادهاي اول و دوم جهان اعالم كرده اند در تاريخ 23 
اوت تعرفه هاي وارداتي چند ميليارد دالري جديدي 
عليه يكديگر اعمال مي كنند. برنامه اين ديدار همچنين 
در شرايطي اعالم شده كه پنتاگون با انتشار گزارشي، 
چين را به آماده سازي براي حمله به امريكا و متحدانش 

متهم كرده است.
در واكنش به انتشار خبر برنامه ديدار هيات هاي چيني 
و امريكاي��ي در ت��الش براي كاه��ش تنش ها، ارزش 
شاخص سهام ام اس سي اي كه بيانگر ارزش سهام در 47 
كشور جهان است، در معامالت روز جمعه 0.2 درصد 
افزايش يافت. با اين حال، مايكل هوسان تحليل گر بازار 
گفت: »از توافق بر سر گفت وگو تا حصول توافق نهايي 
فاصله زيادي اس��ت.« او در ادامه با اش��اره به افزايش 
ارزش شاخص هاي س��هام در وال استريت افزود: »در 
حال حاضر ب��روز درگيري تمام عيار كمتر محتمل به 
نظر مي رسد و همين مساله به تقويت بازارهاي سهام 

انجاميده است.«
به گ��زارش فايننش��ال تايمز، وزارت بازرگاني چين 
در اولين تالش رس��مي براي مذاك��ره از زمان اعمال 
تعرفه هاي وارداتي از سوي واشنگتن بر كاالهاي چيني 
به ارزش 50 ميليارد دالر، هيات��ي را به رهبري وانگ 
شؤون معاون وزير بازرگاني به اياالت متحده مي فرستد. 

كاخ سفيد در تالش براي ضربه زدن به صنعت صادرات 
چين به اعمال تعرفه هاي بيش��تر بر كاالهاي چيني 
تهديد كرده اس��ت. بر اس��اس بيانيه وزارت بازرگاني 
چين، وانگ ش��ؤون در اين س��فر كه به دعوت امريكا 
صورت گرفته با ديويد مالپاس معاون وزير خزانه داري 
امريكا در امور بين المللي ديدار مي كند. وزارت بازرگاني 
چين در اين بيانيه از گفت وگو به شكلي دوجانبه، برابر و 
يكپارچه استقبال و از »يك جانبه گرايي و سياست هاي 
مبتني بر حمايت گرايي« انتق��اد كرد و افزود: »چين 
حاضر ب��ه پذيرش هيچ گون��ه رويك��رد يك جانبه و 

وضع محدوديت هاي تجاري نيست.«
آخرين دور مذاكرات مقامات چيني و امريكايي بر سر 
تنش هاي تجاري به ماه ژوئن بر مي گردد؛ در آن زمان 
ويلبر راس وزير بازرگاني امريكا در س��فر به پكن با ليو 
هي معاون نخس��ت وزير چين ديدار ك��رده بود. اين 
گفت وگوها در عمل نتيجه مثبتي نداش��تند و اياالت 
متحده امريكا در تاريخ 6 جوالي بر كاالهاي چيني به 
ارزش كلي 34 ميليارد دالر تعرفه وارداتي وضع كرد. 
كاخ س��فيد همچنين اعالم كرده آماده است از هفته 
آينده تعرفه ه��اي جديدي را بر كااله��اي چيني به 

ارزش 16 ميليارد دالر، اعمال كند. پكن هم در تالفي 
اين اقدام واشنگتن، تعرفه وارداتي بر طيف وسيعي از 
كاالهاي امريكايي را 25 درصد افزايش داد كه ارزش 
كلي آنها به 16 ميليارد دالر مي رس��يد و به استثناي 
مش��تقات زغال سنگ و فوالد، بس��ياري از تجهيزات 

وارداتي خودرو و ابزار پزشكي را شامل مي شد.
  بدبيني اياالت متحده به چين

در همين حال، پنتاگون گزارشي منتشر كرده و مدعي 
شده است كه ارتش چين عمليات بمب افكن هاي خود را 
در سال هاي اخير افزايش داده و احتماال در حال  آموزش 

نيروهايش براي حمله به امريكا و متحدانش است. به 
گزارش رويترز، اين ارزيابي كه در بحبوحه تنش هاي 
فزاينده تجاري بين دو كش��ور و برنامه مذاكرات براي 
كاهش مناقشات منتشر شده، گزارش ساالنه درباره 
اقدامات پكن براي افزايش نفوذ جهاني با هزينه هاي 
كالن نظام��ي را نيز ش��امل مي ش��ود. طبق تخمين 
پنتاگون، چين در س��ال 2017 بيش از 190 ميليارد 

دالر در اين زمينه هزينه كرده است.
طبق گزارش پنتاگون، ارتش آزادي بخش خلق چين 
در سه سال گذشته مكررا عمليات بمب افكن هاي خود 
را در خارج از كش��ور افزايش داده و تجربيات زيادي را 
در مناطق حساس آبي به دست آورده است و در عين 
حال، اين احتمال وجود دارد كه نيروهاي چيني براي 
انجام حمالت عليه امريكا و مواضع اين كشور آموزش 

ديده باشند. 
ني��روي هواي��ي چي��ن در س��ال ج��اري ميالدي 
بمب افكن هاي خود را در جزاير و صخره هاي مرجاني 
در درياي چين جنوبي به عنوان بخشي از مانورهاي 
آموزشي در اين مناطق مورد مناقشه، مستقر كرد. 
پنتاگون در ادامه گزارش خود آورده، اگرچه ارتش 
چين ب��ه عمليات در منطقه ادامه مي دهد، اما هنوز 
مشخص نيست كه با پرواز بمب افكن هايش بر فراز 
آب هاي حساس قصد ارسال چه پيامي را دارد. چين 
بي��ش از 90 درصد از درياي جنوب��ي را در مالكيت 
خود مي داند، اما اين ادعاي ارضي با مخالفت مالزي، 
برونئي، فيليپين، تايوان و ويتنام در جنوب ش��رق 
آسيا مواجه شده، زيرا آنها نيز در بخش هايي از اين 
پهنه آبي ادعاي ارضي دارن��د. در گزارش پنتاگون 
همچنين به برنامه فضايي چين و رش��د سريع اين 
كشور در اين زمينه اشاره شده و اين در حالي است 
كه موضع عمومي در پكن خودداري از نظامي كردن 

فضاست.
انتشار اين گزارش تقريبا همزمان با خبر برنامه ديدار 
مقامات چي��ن و امريكا صورت گرفت��ه و بايد ديد كه 

تاثيري بر اين مذاكرات خواهد داشت يا خير. 

گروه جهان| رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه و امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه در 
يك تماس تلفني بر اهميت توسعه روابط اقتصادي و 
تجاري دو كشور تاكيد كردند. به گزارش يورونيوز، در 
اين تماس ماكرون تاكيد كرد كه ثبات اقتصادي تركيه 
از »اهميت« بااليي براي فرانسه برخوردار است. روساي 
جمهوري دو كش��ور توافق كردند ك��ه وزراي دارايي 
فرانس��ه و تركيه با هدف افزايش سرمايه گذاري هاي 
دو جانبه در اسرع وقت با يكديگر ديدار كنند. با وجود 
تهديد امريكا به اعمال تحريم هاي بيشتر عليه تركيه، 
ارزش لير در مبادالت ديروز جمعه بهبود يافت و نرخ 
برابري لير در برابر دالر به 5.86 رس��يد. مسائلي نظير 
اعمال محدوديت هاي بانك مركزي بر معامالت ارزي، 
وعده وزير دارايي تركيه براي تسهيل سرمايه گذاري 
خارجي و وعده قطر براي سرمايه گذاري 15 ميليارد 
دالري در تركيه در بازگردان��دن آرامش به بازار ارزي 

تركيه نقش داشتند.
به نظر مي رسد اردوغان در تالش است تا با ايجاد يك 
اجماع بين المللي در حمايت از اقتصاد تركيه، ضمن 
فائق آمدن بر بحران سقوط ارزش لير، موضع سياسي 
را خود در برابر امريكا حفظ كند. در همين راستا، وزير 
دارايي تركيه پنجشنبه در جريان كنفرانس تلفني با 
6 هزار سرمايه گذار خارجي حاضر در لندن اعالم كرد 

كه كش��ورش هيچ عالقه اي ب��ه برنامه هاي صندوق 
بين المللي پول براي افزاي��ش ارزش لير ندارد و هيچ 
كمكي هم از اين نهاد نخواهد خواس��ت، بلكه دست 
ياري به سوي سرمايه گذاران خارجي دراز مي كند و با 
حمايت از آنها دوره اقتصادي جديدي براي اين كشور 

رقم خواهد زد.
ب��رات ال بيرق وزي��ر دارايي تركيه گف��ت: »متوجه 
اهميت نوس��انات و مش��كالت موجود در بازار ارز در 
روز هاي اخير هس��تيم و با انجام اقدام��ات الزم، اين 
دوره را با قدرت س��پري خواهيم ك��رد.« او در ادامه به 
سرمايه گذاران خارجي وعده داد كه دولت اين كشور با 
كاهش هزينه هاي خود در شرايطي كه درآمدها روندي 
فزاينده دارند، تا پايان سال جاري ميالدي مازاد بودجه 
يك ميليارد دالري داشته باشد و افزود: »با تدابير جديد 
و محتاطانه اقتصادي و اجراي سياست هاي مالي دقيق، 
تركيه رش��د پايدارتري خواهد داش��ت.« ال بيرق در 
ادامه به اين مساله اشاره كرد كه در جهان كشورهاي 
بسياري با تحريم هاي امريكا مواجه  هستند، اما تركيه 
»شركاي تجاري قابل اتكايي همچون آلمان، روسيه و 
چين« را دارد و با همكاري آنها از اين دوره تحريم ها با 
موفقيت خارج خواهد شد. وزير دارايي تركيه چشم انداز 
رشد اقتصادي تركيه را مثبت ارزيابي و تاكيد كرد كه 
دولت اين كشور از سيستم بانكي تركيه و تامين مالي 

سرمايه گذاران خارجي قاطعانه حمايت خواهد كرد. 
سخنان وزير دارايي تركيه بعد از ظهر پنجشنبه سرتيتر 

خبرگزاري هاي مطرح جهان بود.
همزمان با آغاز تالش هاي ديپلماتيك تركيه براي غلبه 
بر تبعات منفي تحريم هاي امريكا، مقام هاي قطر نيز 
روز چهارش��نبه از قصد خود براي يك سرمايه گذاري 
اقتصادي در تركيه به ارزش 15 ميليارد دالر خبر دادند.

  تالش تركيه براي جلوگيري از سقوط لير
رييس جمهوري تركيه نيز در تازه ترين رويارويي كالمي 
با دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا روز چهارشنبه 
صنايع الكترونيكي امريكا از جمله شركت اپل تركيه را 
تهديد به افزايش تعرفه واردات كرد و از مردم كشورش 
خواس��ت تا در اين زمينه ضمن حمايت از او، با فروش 
دالر و طالي خود از پول ملي تركيه حمايت كنند. بانك 
مركزي تركيه نيز از ابتداي هفته جاري بسته سياستي 
جديدي را براي تقويت لير تركيه به اجرا گذاشت كه 
در نتيجه آن نرخ برابري لير در برابر هر دالر امريكا در 
جريان معامالت روز جمعه بازارهاي جهاني به حدود 6 
رسيد. لير تركيه كه از ابتداي سال جاري ميالدي بيش 
از 30 درصد ارزش برابري خود را در مقابل دالر امريكا 
از دست داده بود، با باال گرفتن تنش سياسي ميان دو 
كشور بيشتر سقوط كرد و ارزش برابري لير در مقابل 

هر دالر امريكا تا 7.24 كاهش يافت.

  عوامل افت اقتصادي تركيه
اقتصاد تركيه در پي افزايش هزينه هاي دولت اردوغان 
كه طي سال هاي اخير با هزينه هاي فزاينده نظامي در 
عراق و سوريه مواجه بوده، گرفتار سير صعودي نرخ تورم 

و كاهش ارزش پول اين كشور شده است.
روابط ديپلماتيك تركيه و امريكا طي هفته هاي اخير و 
در پي بروز اختالف در نحوه مداخله در جنگ سوريه و 
تحريم ايران رو به وخامت گذاشت و با اختالف ها بر سر 
سرنوشت اندرو برانسون كشيش امريكايي كه به اتهام 
دست داشتن در كودتاي نافرجام عليه اردوغان در تركيه 
در حبس خانگي به س��ر مي برد، تيره تر شد. با وجود 
اعمال فشار امريكا بر تركيه، اين كشور همچنان در برابر 

خواست امريكا مبني بر آزادي برانسون مقاومت كرده 
است. اين اختالف سياسي به سرعت به جنگ اقتصادي 
بدل شد و دو طرف تاكنون س��عي كرده اند با افزايش 
تعرفه واردات برخي كاالها از جمله محصوالت فلزي 
تركيه و محصوالت سيگار، الكل و خودرو امريكا موضع 
سياسي خود را حفظ كنند. البته كاخ سفيد تاكيد دارد 
كه اقدام هاي تالفي جويانه تركيه در بخش اقتصادي 

براي اين كشور »پشيماني« به بار خواهد آورد. 
تركيه در حال حاضر با توليدناخالص داخلي در حدود 
850 ميليارد دالر در ميان 20 اقتصاد برتر جهان قرار 
داش��ته و روابط سياس��ي و اقتصادي مناسبي با اكثر 

كشورهاي جهان دارد.

دريچه

كوتاه از منطقه

ارزش رشد اقتصادي چين
به 12 هزار ميليارد دالر رسيد

گروه جهان| وزارت بازرگان��ي چين اعالم كرد با 
وجود مشكالت اقتصادي و جنگ تجاري با امريكا، 
ارزش رشد اقتصادي اين كشور به 12 هزار ميليارد 
دالر رسيده است. پكن و واشنگتن از ماه ژوئن تاكنون 
تعرفه ه��اي وارداتي به ارزش ده ها ميلي��ارد دالر بر 
كاالهاي يكديگر اعمال كرده اند كه اين امر موجب 
نگراني درباره تاثير منفي اين تعرفه ها بر اقتصاد هر دو 

كشور و در عرصه جهاني شده است.
وزارت بازرگاني چين جمعه در گزارشي تصريح كرد:  
با وجود چالش هاي زياد ناشي از يكجانبه گرايي امريكا، 
رش��د اقتصادي چين با نرخ هدف گذاري شده 6.5 
درصد، به توسعه پايدار دست يافته است. آمار رسمي 
اين وزارتخانه نشان مي دهد كه رشد اقتصادي چين از 
لحاظ ارزشي در سال 1997 ميالدي يك هزار ميليارد 
دالر بوده، ولي حاال پس از نزديك به 21 سال به 12 
هزار ميليارد دالر رس��يده است. كميسيون توسعه 
و اصالحات چين نيز در جديدترين گزارش خود با 
وجود اعتراف به اينكه اين كشور در برخي از اهدافش 
شكست خورده، اعالم كرد چين توانسته است قابليت 
اقتصادي خود را ارتقا داده و رشد هدف گذاري شده را 
محقق كند. »چون ليانگ« سخنگوي اين كميسيون 
ديروز جمعه در مصاحب��ه اي در پكن به خبرنگاران 
گفت كه رش��د اقتصادي با هدف 6.5 درصد دنبال 
مي شود و در شش ماه اول سال بين 6.5 تا 6.8 درصد 
متغير بوده است. رشد اقتصادي چين براي نخستين 
مرتبه در يك دهه گذشته، در سال 2017 ميالدي به 

رشد مطلوب 6.9 درصدي رسيد.
روزنامه گلوبال تايمز از ارگان هاي حزب حاكم چين 
نوشت، به دليل مشكالت اقتصادي، چين نمي تواند 
مانند گذش��ته در بخش هاي ترابري، ريل سازي و 
آموزش و پرورش سرمايه گذاري كالن داشته باشد، 
اما بخشي از سرمايه ها كماكان در اختيار اين حوزه ها 

قرار مي گيرد.
بانك توسعه حساب هاي بين المللي اعالم كرده است 
چين با وجود رشد اقتصادي مطلوب، در بخش بانكي 
با چالش ها و مخاطرات زيادي مواجه است و بخش 
بانكي اين كشور يكي از آسيب پذيرترين ها در جهان 
محسوب مي ش��ود. بهبود محيط س��رمايه گذاري 
خارج��ي،  ارتقاي ش��رايط براي تج��ارت داخلي و 
خارجي، تقويت برنامه حفاظت از حق مالكيت معنوي 
و پيشبرد اصالحات از برنامه هاي مهم اقتصادي چين 

تا پايان سال 2018 ميالدي هستند.

تحصن در استان بصره عراق 

 مخالفت بحرين
با درخواست سازمان ملل

خودداري سازمان ملل از 
نظارت بر انتخابات اقليم كردستان

 حكم جلب 
»آصف علي زرداري« صادر شد

ده ها عراقي پنجشنبه در اعتراض به كشته شدن 
يك تظاهركنن��ده و بازداش��ت ديگر معترضان 
تحصن علني را در مركز استان بصره آغاز كردند. 
به گزارش س��ومريه نيوز، در 48 ساعت گذشته 
نيروهاي امنيتي وارد عمل شده و اقدام به سركوب 
دو تظاهرات كردند كه يكي در مقابل ميدان نفتي 
غرب القرنه و ديگري در مركز بخش عزالدين سليم 
در ش��مال بصره بود. اين مداخله نيروهاي عراقي 
منجر به كشته شدن يك تظاهركننده و بازداشت 
20 نفر ديگر و زخمي شدن يك نيروي امنيتي شد. 

بحرين درخواست ش��ماري از كارشناسان سازمان 
مل��ل ب��راي آزادي نبيل رجب مدافع حقوق بش��ر 
زنداني در اين كشور را رد كرد. به گزارش روسيا اليوم، 
كارشناسان سازمان ملل در زمينه حقوق بشر اعالم 
كردند كه بازداشت وي غير قانوني است و نقض آزادي 
بيان به شمار مي رود. دولت بحرين با رد اين اظهارات، 
بر ظالمانه بودن بازداش��ت نبيل رجب تاكيد كرد و 
گفت جرايم او هيچ ربطي به ديدگاه هاي سياسي اش 
ندارد. مقامات امنيتي آل خليفه 13 ژوئن نبيل رجب 
حقوق��دان بحريني را در منزلش دس��تگير كردند. 
اته��ام وارده بر او مربوط به گفت وگوهاي تلويزيوني 
س��ال هاي 2015 و 2016 و خدشه دار كردن وجهه 

كشور اعالم شده است.

هي��ات اعزامي س��ازمان ملل به عراق درخواس��ت 
مسووالن اقليم كردستان براي نظارت بر انتخابات 
پارلماني اين اقليم در اواخر سپتامبر آتي را نپذيرفت. 
به گزارش الحي��اة، آليس وولبل، مع��اون نماينده 
دبيركل سازمان ملل در عراق در كنفرانس مطبوعاتي 
مش��تركي با هندرين محمد رييس كميس��يون 
انتخابات كردستان در اربيل درباره موضوع انتخابات 
پارلماني اقليم كردستان عراق گفت: »هيات سازمان 
ملل هرگز نظارت مستقيمي بر انتخابات پارلماني اقليم 
در روز راي گيري نخواهد داشت.« وولبل با اشاره به 
اينكه از نهادهاي بين المللي براي روند نظارت دعوت 
شده، افزود: »ما به كميسيون كمك خواهيم كرد و 
حضور ما در مراكز راي گيري غيررسمي خواهد بود.« 

دادگاه جرايم مالي پاكستان ديروز جمعه حكم 
دستگيري آصف علي زرداري رييس جمهوري 
سابق اين كشور را به اتهام پولشويي صادر كرد. 
به گ��زارش خبرگزاري دنيا، حكم دس��تگيري 
رييس جمهوري سابق پاكستان به گونه اي است 
كه نمي توان براي او قرار وثيقه صادر كرد. جلسه 
دادگاه در كراچ��ي عليه آصف عل��ي زرداري و 
خواهرش فريال تالپور در حالي برگزار شد كه اين 

دو نفر غايب بودند. 

 تظاهرات عليه مركل
در آلمان

كانادا شاهد انتخابات 
زودهنگام نخواهد بود

تهديد روزنامه بوستون 
گلوب به بمب گذاري

پولشويي و فرار مالياتي 
مشكل اقتصادي آفريقا

تعويق رژه نظامي 
درخواستي ترامپ

گروه جهان|
ده ها نفر از جناح راستي هاي آلمان بابرگزاري تظاهرات 
استعفاي آنگال مركل صدراعظم اين كشور را خواستار 
شدند. اين در حالي بود كه مركل براي ديدار با حاميانش 

به شهر درسدن سفر كرده بود.
به گزارش اسپوتنيك، تظاهرات عليه مركل به رهبري 
جنبش ضد اس��المي »پگيدا« برگزار شد كه در راس 
معترض��ان و منتق��دان به تصمي��م 2015 مركل در 
اس��تقبال و پذيرش يك ميليون مهاجر از كشورهاي 
مسلمان قرار دارند. مركل پس از تظاهرات و راهپيمايي 
اعتراضي عليه اين تصميم وعده داد تا اين مساله را مورد 
بررسي قرار دهد و با داليل اصلي مهاجرت گسترده به 
اروپا مقابله كند. اخيرا، آلمان توافقي را با اسپانيا منعقد 
كرده تا مهاجران از پيش ثبت نام ش��ده را بازگرداند و 

توافقي مشابه را با يونان در دست بررسي دارد.
نگراني هاي مهاجرتي در س��ال هاي اخير در آلمان در 
مركز توجه قرار گرفته و همين مس��اله باعث شده تا 
محبوبيت احزاب ضد مهاجرتي چ��ون »آلترناتيوي 
براي آلمان« بيشتر شود و اين حزب در انتخابات اخير 

پارلماني در مقام سوم قرار بگيرد.
ايالت ساكسوني كه مركل به آنجا رفته تا با قانون گذاران 
حزب دموكرات مسيحي خود ديدار كند، در سپتامبر 
2019 شاهد برگزاري انتخابات پارلماني ايالتي است و 
براساس نظرسنجي ها، حزب آلترناتيوي براي آلمان 
دومين حزب بزرگ پيروز در اين ايالت خواهد بود. حزب 
مركل همچنان در اين ايالت بيشترين محبوبيت را دارد.

گروه جهان|
 نخست وزير كانادا برگزاري انتخابات زودهنگام در 
پاييز امس��ال را رد كرد و گفت كه دولت ليبرال اين 
كشور همچنان بر قابل مذاكره بودن معاهده »نفتا« 

و تقويت اقتصادي متمركز مي ماند.
به گزارش رويترز، جاستين ترودو نخست وزير كانادا 
در جريان يك نشست خبري در شهر كبك گفت: 
»برگزاري انتخابات زودهنگام يك سال پيش از موعد 
و آن هم در پاييز، در برنامه هاي كاري ما نيست. پاييز 
امسال هيچ انتخاباتي برگزار نمي شود.« ليبرال هاي 
چپ ميانه ترودو با چالش در زمينه مهاجرت و تجارت 
روبرو هستند و براساس نظرسنجي ها، رقابت نزديكي 

با اپوزيسيون محافظه كار دارند.
از جمله عوام��ل تمايل مردم كانادا ب��ه برگزاري 
انتخابات زودهنگام، روابط متشنج بين واشنگتن و 
اوتاوا از زمان روي كار آمدن دونالد ترامپ به عنوان 
رييس جمه��وري اياالت متحده در س��ال 2017 
و تنش در مذاكرات توافق تج��ارت آزاد امريكاي 
شمالي موسوم به نفتا بين امريكا، كانادا و مكزيك 
است. نخست وزير كانادا كه در ماه جوالي مجبور 
ش��د كابينه خود را تغيير ده��د، بر ضرورت تغيير 
مواضع تجاري و كاهش وابستگي به امريكا تاكيد 
كرده اس��ت. ترودو در كانادا نيز تحت فشار است و 
علت آن، تغيير در رهبري سياسي در اياالت كليدي 
و تنش در زمينه تغييرات جوي و هزينه هاي مربوط 

به توليد گازهاي گلخانه اي است. 

گروه جهان|
دفتر روزنامه بوستون گلوب كه با ابتكار آن بيش از 
350 روزنامه امريكايي در روز پنجش��نبه سرمقاله 
خود را به انتقاد از دونال��د ترامپ رييس جمهوري 

اختصاص داده بودند، تهديد به بمب گذاري شد.
به گزارش هيل، يكي از مديران روزنامه بوس��تون 
گلوب گفت پس از ابتكار انتقاد از ترامپ، تهديدهاي 
بسياري از طريق تلفن دريافت كرده و در يكي از اين 
تماس ها تهديد به بمب گذاري ش��ده است. پليس 
بوستون اگرچه به شبكه 7 تلويزيون اين شهر گفت 
كه اين تهديدها خيلي جدي نيستند، اما نيروهاي 
خود را در داخل و اطراف ساختمان دفتر اين روزنامه 

مستقر كرده است.
روز پنجشنبه 350 روزنامه امريكايي در واكنش به 
اظهارات ترامپ كه آنها را دشمن خطاب كرده بود، 
در اقدامي مشترك كه فراخوان آن از سوي بوستون 
گلوب داده شد، س��رمقاله خود را به دفاع از آزادي 
مطبوعات و حمله به رويكردهاي رييس جمهوري 
اختصاص دادند. ترامپ بارها روزنامه ها و رسانه هاي 
امريكا را »دشمن مردم و ناشر اخبار جعلي« توصيف 
كرده است. بوستون گلوب در فراخوان خود نوشت: 
»جايگزيني رسانه هاي آزاد با رسانه هاي تحت كنترل 
دولت، پيوسته از اهداف و اقدامات اوليه دولت هاي 
فاسد بوده است. ترامپ به اشاعه اين دروغ مشغول 
اس��ت كه رس��انه هايي كه حامي سياست هاي او 

نيستند، دشمن مردم هستند.«

گروه جهان|
دبير اجرايي كميس��يون اقتصادي سازمان ملل 
متحد مبارزه با رش��وه خواري، پولش��ويي و فرار 
از پرداخت مالي��ات در كش��ورهاي آفريقايي را 

خواستار شد.
به گزارش اينترنشنال اكونوميك نيوز، ورا سونگوي 
از دولت هاي آفريقايي خواست كه نماينده اي براي 
بررسي مفاسد اقتصادي معرفي كنند. سونگوي در 
يك نشست دو روزه در آفريقا گفت: »كشورها بايد 
ظرفيت هاي انساني و فناوري مقابله با جريان هاي 
مالي غيرقانوني و ايجاد اشتراك اطالعات و همكاري 
بين آژانس هاي دولت��ي و وزارتخانه ها ايجاد كنند. 
قاره اي كه نياز به منابع مالي قابل توجهي براي توسعه 
خود دارد، بايستي تمركز بيشتري بر احراز شفافيت 
و تالش جمعي براي مقابله با جريان هاي غيرقانوني 

پول داشته باشد.«
گزارش جريان هاي مالي غيرقانوني توسط سازمان 
تحقيقاتي Global Financial Integrity از 
سال 2013 نشان مي دهد كه آفريقا ساالنه از طريق 
تسهيالت قانوني و غيرقانوني از جمله رشوه خواري 
و فرار از پرداخت ماليات، حدود 1.4 تريليون دالر از 

دست داده است.
سازمان ملل متحد تخمين زده است مقدار پولي 
كه آفريقا از پولش��ويي و فرار از پرداخت ماليات 
از دس��ت مي دهد، تقريبا دو برابر مساعدت هاي 

رسمي است كه دريافت مي كند.

گروه جهان|
 همزمان با افزايش انتقادات از هزينه رژه نظامي مورد 
درخواست رييس جمهوري امريكا كه قرار بود سه ماه 
ديگر به تقليد از جشن هاي ملي فرانسه برگزار شود، 
پنتاگون اعالم كرد كه اين رژه به زمان نامعلومي در 

سال آينده ميالدي موكول شده است.
به گزارش يورونيوز، خبر تعويق اين رژه كه قرار بود با 
مشاركت تمام واحدهاي پنج گانه نظامي امريكا در 
ماه نوامبر در واشنگتن برگزار شود، بعد از آن منتشر 
شد كه آسوشيتدپرس به نقل از يك مقام آگاه دولت 
امريكا نوش��ت هزينه برگزاري اي��ن رژه حدود 92 
ميليون دالر خواهد بود. كاخ سفيد پيش تر گفته بود 
كه اين رژه نظامي براي ماليات دهندگان امريكايي 
بين 10 تا 30 ميليون دالر هزينه خواهد داش��ت. 
رژه در واشنگتن از همان زمان به دليل هزينه باالي 
برآورد ش��ده به ش��دت مورد انتقاد رسانه ها و افكار 
عمومي امريكا قرار گرفت. منتقدان، اين رژه را طرحي 
مسخره براي نمايش پرهزينه سربازان و تسليحات 
امريكايي مي دانند و اين در حالي است كه پنتاگون 
براي تامين هزينه آموزش، پشتيباني و نيروهاي خود 

با چالش مواجه است.
دونالد ترامپ بعد از آن به برگ��زاري رژه نظامي در 
اياالت متحده امريكا عالقه مند شد كه سال گذشته 
در پاريس و در مراس��م 14 جوالي روز فتح زندان 
باس��تيل در مراس��م رژه نظامي به هم��راه امانوئل 

ماكرون رييس جمهوري فرانسه شركت كرد. 
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با اين همه شتاب چه چيزهايي از دست خواهيم داد؟

مانيفستي براي انديشه آهسته
مولف: وينچنزو دي نيكوال 

 مترجم: محمد باسط 
ايان     در ۱۹۸۶، در مشهورترين ميدان شهر ُرم، پياتزا 
دي اسپاگنا، پايين پله هاي اسپانيايي يك رستوران 
مك دونالد افتتاح شد. اين هجوم فست فود امريكايي 
و ارزان به قلب ش��هر ُرم حساسيت هايي ايجاد كرد. 
يكي از معترضان كارلو پتريني بود، يك روزنامه نگار 
ايتاليايي چپ گرا، كه آغازگر جنبش��ي با نام »غذاي 
آهس��ته« ش��د. پتريني بر محصوالت محلي، تنوع 
زيستي و، بيش از همه، بر لذت موجود در مزه اصيل 
ايتاليايي تاكيد مي كرد. در اواخر دهه ۱۹۹۰، اين ايده 
به تدريج به ايده شيتاسلو يا »شهرهاي آهسته« تبديل 
شد، كه خود بخش��ي از يك الگوي فرهنگي كالن تر 
به نام جنبش آهسته بود. فيلس��وف نروژي، گوتارم 
فلوئيستا نبض جنبش آهسته را در متن زير به خوبي 
بيان كرده است: » تنها چيزي كه مي توان بدان يقين 
داشت اين است كه همه چيز تغيير مي كند. سرعت 
تغييرات افزايش مي يابد. اگر مي خواهيد باقي بمانيد، 
بهتر اس��ت س��رعتتان را باال ببريد. اين پيام زندگي 
امروز است. با اين حال بد نيست به همه يادآور شويم 
كه نيازهاي اساسي ما هرگز تغيير نمي كنند. نياز به 
ديده ش��دن و ارج ديدن! اين يعني نياز به تعلق. نياز 
به نزديك��ي و مراقبت، و اندكي محبت! تنها از طريق 
آهستگي در روابط انساني است كه اين ها را به دست 
مي آوريم. براي اينكه بر تغييرات غلبه كنيم، مجبوريم 
آهستگي، تامل و با هم بودن را بازبيابيم. آنجاست كه 

نو شدِن واقعي را خواهيم ديد.«
جنبش آهس��ته، از اين حيث كه طرفدار »آهستگي 
در روابط انساني« است، محافظه كار به نظر مي رسد، 
اما واقعيت اين اس��ت كه به طرز س��ازنده اي ما را به 
ارزش نهادن ب��ه فرهنگ هاي محلي دعوت مي كند، 
چ��ه در غ��ذا، چ��ه در كش��اورزي، و چ��ه در مقابل 
ضرباهنگ تندش��ونده، ديجيتالي و سرعِت ماشيني 
جامعه تكنوكرات )كه نيل پس��تمن در ۱۹۹۲ آن را 
تكنوپولي ناميده است، يعني جايي كه »نرخ تغييرات 
فزاينده اس��ت« و تكنولوژي حكم مي راند( بر حفظ 
ضرباهنگ هاي آهس��ته تر و متناس��ب تر با زندگي 
تاكيد مي كن��د. در واقع اين جنبش بيش��تر از آنكه 
محافظه كارانه باشد محافظت كننده است، مثل اليه 
محافظي اس��ت در مقابل ش��ركت هاي چندمليتي 
غارتگر در صنعت غذا كه از كشاورزي گرفته تا معماري 
نابودگر صنعتگران محلي هستند. به واسطه ايماني كه 
در جنبش آهسته به نيازهاي اساسي ما وجود دارد، و 
بيش از همه »نياز به تعلق« به يك محل، اين جنبش 
در هر محلي يك نوع جم��ع امروزي بنياد مي گذارد 
)يك كانويويوم( كه به زمان و مكان خود واكنش نشان 
مي ده��د، در عين حال كه وقتي اجتماعات نيازهاي 
خ��اص خودش��ان را در مورد تعلق داش��تن و حفظ 
انسجام در مقابل هجوم بوروكراسي دولِت پشت پرده 
و منافع چندمليتي بيان مي كنند به صورت ارگانيك 

گسترش مي يابد.
به همان سنت جنبش آهسته، من نيز مي خواهم در 
اينجا مانيفست خودم را براي »انديشه آهسته« اعالم 
كنم. اين كار اولين قدم در جهت نوعي »روان پزشكي 
رخداد« است، كه بر مفهوم محوري رخداد در انديشه 
فيلسوف فرانسوي، آلن بديو، تكيه دارد و بنيان نويني 
براي هستي شناس��ي است؛ اينكه ما در مورد هستي 
يا وجود چطور فكر مي كنيم. رخداد يعني گسستي 
غيرمنتظره در دنياي روزمره ما كه امكان هاي جديدي 
را به رويمان مي گشايد. هر رخداد سه شرط دارد: اينكه 
چيزي براي ما اتفاق بيفتد )به صورت كاماًل تصادفي، 
نه بر اثر سرنوشت يا جبر روزگار(، اينكه يك نام به آن 
اتفاق اختص��اص بدهيم، و اينكه به آن وفادار بمانيم. 
در فلسفه بديو، ما به واس��طه رخداد تبديل به سوژه 
مي ش��ويم. س��وژه با ناميدن رخداد و حفظ وفاداري 
به آن، همچون س��وژه اي براي حقيقت رخداد ظهور 
مي كند. »اينجا بودن«، چنان كه در پديدارشناسي 
سنتي آمده است، كفايت نمي كند. پيشنهاد من براي 
»روان پزش��كي رخدادي« هم توضيح مي دهد كه ما 
چطور در دنياي روزمره مان گرفتار مي شويم، و هم اين 
كه چه چيزي تغيير در آن ايجاد مي كند و چيزهاي 

جديد را براي ما امكان پذير مي سازد.
پس از مروِر روش��منِد معناي رخ��داد، قصد دارم به 
توضيح و روشن س��ازي انديشه آهس��ته طي هفت 

بند بپردازم: 

۱- نش�انه هاي انديش�ه آهس�ته عبارتن�د از 
پياده روي هاي سقراطي، مواجهه چهره به چهره 

لويناس، و مكالمه هاي گفت وشنودي باختين
اين سه فيلس��وف براي حل معماهاي فلسفي اغلب 
به صورت روش��مند و محتاطان��ه از رهيافتي كند و 
كسل كننده اس��تفاده مي كنند. س��قراط وقتش را 
صرف قدم زدن در ميدان هاي آتن باس��تان مي كرد 
و با پرس��ش هايي كه سادگي آرامش بخشي داشتند 
وارد مكالمه هاي في البداهه با مردم مي شد. امانوئل 
لويناس، كه از نظر زماني به ما نزديك تر اس��ت و يك 
يهودي اهل ليتواني است كه از هولوكاست در فرانسه 
جان به در برده، تاكيد مي كند كه انسان بودن يعني 
مواجه��ه چهره به چهره، مواجهه اي ك��ه در آن نحوه 
برخورد ما با هم مهم ترين چيز است و ساير امور زير 
س��ايه آن قرار مي گيرند. ميخايي��ل باختين، متفكر 
روس، ادبيات را به عنوان گفت وشنود يا مواجهه هاي 
ارتباطي تحليل مي كند، حتي در با خود حرف زدن يا 
تك گويي هاي دروني كه در آنها هميشه يك ديگري 
ضمني وجود دارد كه گوش مي دهد و پرسش هايي 
طرح مي كند. هر سه فيلسوف در اين نكته اتفاق نظر 
دارند كه انديشيدن نوعي فعاليت ارتباطي است -كه 
با قدم زدن در ميدان هاي ش��هر و در گفت وش��نود 

چهره به چهره از سرعت آن كاسته مي شود.

۲- انديش�ه آهس�ته زمان و مكان خودش را 
خلق مي كند

انديشه آهسته فراتر از مرزهاي جغرافيايي � سياسي 
اس��ت )يا چنان ك��ه در عنوان جنبش��ي ديگر آمده 
»انديش��يدن بدون مرز« اس��ت( و نمي توان آن را به 
صورت زماني تعريف كرد و مث��اًل گفت »معاصر« يا 
»مدرن« است. انديشه آهسته، كه به محدوديت هاي 
زماني ۳۰ثانيه اي در برش هاي رسانه اي و چرخه هاي 
۲۴ساعته اخبار تن نمي دهد، از نظر زماني نامتقارن 
است، يعني ترتيب زماني ندارد، بلكه با منطق آهسته 
انديشه تنظيم مي ش��ود. در تاويل يا تفسير تلمودي 
يهوديان از متون مقدس اصطالح��ي وجود دارد به 
نام پيلپ��ول كه به معناي يك روش پرسش وپاس��خ 
است كه در آن ممكن است يك پاسخ در بابل باستان 
براي يك پرس��ش اخالقي كه بعدها و در جايي ديگر 
در اندلس زمان مس��لمانان شكل گرفته ظاهر شود. 
پيلپول ساختاري گفت وشنودي دارد، اما نه مطابق 
گاه شماري تاريخي يا حركات اتفاقي زبان عوامانه و 

عاميانه، بلكه به واسطه اصول مباحثه فلسفي.
در كتاب��م با عنوان نامه هايي به ي��ك درمانگر جوان 
)۲۰۱۱( داس��تاني را گفت��ه ام كه اين اي��ده را تاييد 
مي كند. داستان درباره استادم در دانشكده پزشكي 
است، جوئل اِلكس، كه بعد از ۴۰ سال استاد فلسفه اش 
را ك��ه اهل ليتوان��ي بوده در بيت المق��دس مالقات 
مي كند. اس��تاد، كه گهگاه س��رش را از كتابش بلند 
مي كرده، سالمي به ش��اگرد قديم خودش مي كند، 
بعد از هولوكاست و تاسيس اسراييل و كلي جنگ، و 
مي گويد: »اوه، جوئل، دارم افالطون مي خوانم، تو هم 
با من مي خواني؟« انديشه آهسته نيز مانند پيلپول و 

گفت وشنوِد ارتباطي زندگي خودش را دارد.

۳- انديشه آهسته هيچ ابژه ديگري جز خودش 
ندارد

انديشه آهسته تقليدي از نوعي نگاه به زندگي است، 
در اين ن��گاه ما از يك اكنون نامطمئن و صعب العبور 
كه وجه مش��خصه آن سرعت است بي محابا به سوي 
آينده اي ناپايدار هجوم مي بريم و دس��ت به مخاطره 
مي زنيم. انديش��يدن، مثل زندگي، هيچ وقت كامل 
نمي شود، امكاني است كه هيچ وقت خودش را تمام 
نمي كند، همانطور كه جورجو آگامبن در ۱۹۹۶ در 

مقاله اي راجع به فلسفه كودكي نوشته است: 

»التيني ه��ا تعبير بي نظيري داش��تند ب��ه صورت 
]vivere vitam[زندگ��ي را زندگ��ي ك��ن[، كه 
 vivre sa vie, vivere la propria در قال��ب
vita]زندگي خ��ودت را زندگي ك��ن[ به زبان هاي 
رومانس مدرن انتقال يافت. نيروي گذرايي كامل فعل 
»vivere« ]زندگي كردن[ را بايد در اينجا بازيافت؛ 
نيرويي كه هرچند ابژه اي ن��دارد )و اين يك تناقض 
اس��ت!(، اما هيچ ابژه اي نيز جز خ��ود زندگي ندارد. 
زندگي در اينجا يك امكان اس��ت، يك پتانسيل كه 
هرگز خودش را در وقايع و رخدادهاي زندگي نامه اي 
تمام نمي كند، چون هيچ ابژه اي به جز خودش ندارد. 
اين يك درون ماندگاري مطلق اس��ت كه با اين حال 

حركت و زندگي مي كند.
تصادفي نيس��ت كه آگامبن مفه��وم زندگي كردِن 
زندگي خود را در مقاله اي راجع به كودكي شرح و بسط 
مي دهد، چرا كه اين در نگاه ما به كودكي بسيار حياتي 
است، و چالشي اس��ت براي آنچه من بدان »انديشه 
رش��دي« مي گويم. ما بايد مفهوم رش��د را در تمام 
مراحل زندگي به چالش بكشيم، بايد تصور ديگري از 
جريان زندگي پيدا كنيم كه بر مبناي سرعت يا نقاط 

عطف آن نباشد.
آگامبن، به عنوان يكي از شارحان ميشل فوكو، زندگي 
تاملي به مثابه مراقبت از خود را به ما پيشنهاد مي كند، 
مضموني ك��ه از قضا در نوش��ته هاي متاخرتر فوكو 
ظاهر مي شود، هنگامي كه خودش به سبب بيماري 
ايدز با مرگ دست به گريبان شده بود. زندگي خود را 
زيستن، vivere vitam، عميقًا در خودزندگي نامه 
گابريل گارس��يا ماركز با نام زنده ام ك��ه روايت كنم 
)۲۰۰۲( اهميت مي يابد، كتابي كه اديث گراس��من 
آن را در سال ۲۰۰۳ به انگليسي ترجمه كرده است. 
گارسيا ماركز همزماني اين كتاب را نوشته كه درگير 
بيماري بالقوه كش��نده اي بوده اس��ت. درست است 
ك��ه در عنوان اين كتاب زندگي كردن يك فعل گذرا 
است كه در هدف نوشتن تجسم مي يابد، اما نوشتن 
از نظر ماركز شيوه زيستن زندگي است، عمل كانوني 
اوست، كه شايد بشود گفت طرز فكر اوست. در سال 
۲۰۰۹، وقتي اين ادعا مطرح شد كه او از نوشتن دست 
برداشته است، با آن چنين مخالفت كرد: »نه تنها اين 
حرف درست نيس��ت، بلكه تنها چيزي كه من انجام 
 vivere مي دهم نوشتن است«. انديشه آهسته، مانند
vitam در زبان التين، هيچ ابژه اي ندارد مگر اين كه، 
مثل خود زندگي، آن ابژه در اعمال كانوني اي تجسم 
يابد كه ب��ه ما امكان مي دهند به نح��وي كامل تر در 
يك اكنون نازمان مند زندگ��ي كنيم، در حالي كه از 

بار يك گذشته ناكامل يا وعده هاي بي ثمر يك آينده 
رهايي بخش خالص شده ايم.

۴- انديشه آهسته متخلخل است
والتر بنيامين در آن مقاله به يادماندني اش درباره ناپل، 
كه با همكاري آس��ا السيس آن را نوشته، اين شهر را 

متخلخل توصيف مي كند: 
»از امور قطعي پرهيز مي شود. به نظر نمي رسد هيچ 
موقعيتي تا هميشه برقرار باشد، هيچ شكل و نقشي 
نمي گوي��د »چنين والغير«. ]...[ ب��ه ندرت مي توان 
فهميد كه كجا هنوز در حال ساخت وساز است و كجا 
ويراني آغاز شده است. چرا كه هيچ چيز منعقد نشده 
است. تخلخل محصوِل ]...[ اشتياق به بداهه پردازي 
اس��ت، كه الزمه اش اين است كه فضا و فرصت به هر 

قيمتي كه شده حفظ شوند.«
اگر فرض كنيم كه فرهنگ ناپل يك آپاراتوس است )به 
معناي فوكويي كلمه، يعني ابزاري براي ساختارمند 
كردن جامعه(، آن��گاه »تخلخل« مورد نظر بنيامين 
نامي است كه او به اين آپاراتوس مي دهد، به سبب نوع 
نگاه او به آن، و به سبب اصل سامان دهنده اي كه نگاه 
او را با يك كنش ارتباطي پيوند مي زند )مقاله راجع 

به ناپل/تخلخل(: 
»تخلخل قانون تمام نشدني زندگي اين شهر است، كه 
در همه جا دوباره پديدار مي شود. تكه اي از يك شنبه 
در هر روز هفته پنهان است، و چقدر روز غيرتعطيل 

در اين يك شنبه است!«
انديشه آهس��ته يك طرز انديشيدن متخلخل است 
كه غيرمقوالتي اس��ت، رو به امكان ها گشوده است 
و به افراد اج��ازه مي دهد تا به صورت خودانگيخته با 
مقتضيات و فرازونش��يب هاي زندگي سازگار شوند. 
ايتاليايي ها نامي براي اين كار دارند: »اِرنجاسي« كه 
معناي آن از »با چيزي س��ر كردن« و »كنار آمدن« 
فراتر مي رود، و به معناي هنر بداهه پردازي است، راهي 
است براي استفاده از منابع موجود به منظور ايجاد يك 
راه حل. تخلخل موجود در انديشه آهسته راه را براي 
واكنش هاي بالقوه به مخمصه هاي انساني باز مي كند.

۵- انديشه آهسته بازيگوشانه است
اين بند بي��ش از هر چيز بدين معناس��ت كه قواعد 
ممكن است با انديشه جدي شكسته شوند. انديشه 
آهسته كتاب قواعد را دور مي ريزد، همانطور كه يوهان 
هايزينگا در مطالعه اس��تادانه خويش با عنوان هومو 

لودنس از اراسموس نقل مي كند: 
»به عقيده من، اصاًل الزم نيست در مدارس هم همان 
كاري را بكنيد كه در بازي ورق يا تاس مي كنيد؛ اين 
طور نيست كه هر گونه تخطي از قوانين بازي را ضايع 
كند. برعكس، در يك بح��ث عالمانه، طرح يك ايده 
بديع به هيچ وجه نبايد امري نامتعارف يا مخاطره آميز 

به نظر آيد.«
اين دقيقًا انعكاس��ي از فلس��فه رخداد بديو است كه 
به توضيح نوآوري مي پ��ردازد؛ يعني ورود چيزهاي 
جدي��د به جه��ان. بديو در مانيفس��ت دوم فلس��فه 
)۲۰۱۱( بي پرده مي گويد: »فلس��فه اي كه متهورانه 
نباشد هيچ است«. انديشه آهسته در تهور بازيگوشانه 
خود محدوديتي ندارد. نه زمان و نه سنت توان افسار 
زدن بر آن را ندارند. »بازي« يا نرمش انديشه آهسته 
نه تنها بدين معناس��ت كه قواعد مي توانند شكسته 
شوند، بلكه گسست در انديشه نيز امكان پذير است. 
اين گسس��ت يعني استنكاف از پذيرش آنچه ميالن 
كوندرا در مقاله »شصت وس��ه جهان«۱۲ )۱۹۹۸( 
بدان »نا انديشيدگي ايده هاي مورد قبول« مي گويد.

هويزينگا بازي را »يك اينترمتزو، يك ميان پرده در 
زندگي روزانه ما« در نمايش زيباي كلمات مي نامد، 
يعني بازي را فعاليتي بي��ن پرده هاي يك نمايش يا 
يك اپرا مي بيند، »ج��دا از ’زندگي روزمره‘«، كه »از 
واقعيت جاري فراتر م��ي رود و به يك نظم باالتر گام 
مي نهد«. ب��ازي باعث ايجاد گسس��ت در زندگي ما 
مي شود. انديشه آهسته، از اين حيث كه بازيگوشانه 
اس��ت، مخالفتي با جديت ندارد، بلكه معناي خاص 
خ��ود از جدي��ت را دارد. انديش��ه آهس��ته، همانند 
بازي كودكان، خودخواس��ته و داوطلبانه است، هيچ 
وظيفه اي در كار نيس��ت، و در هر زماني مي توان آن 
را معلق كرد و به تعويق انداخت. بازي زمان، قواعد و 
نظم خودش را مي سازد و الگويي براي انديشه آهسته 

است. انديشه آهسته نيز همانند بازي با حماقت همراه 
است، اما احمقانه نيست. در مطالعه هويزينگا، بازي 
هيچ كاركرد زيست شناختي يا اخالقي اي ندارد -نه 
ضرورتي جسماني اس��ت و نه وظيفه اي اخالقي. نه 
منفعتي مادي از آن حاصل مي ش��ود و نه »سودي از 

آن مي توان به دست آورد«.
همانطور كه ب��ازي به كودك كم��ك مي كند كه به 
دركي از خودش برسد، از نظر هويزينگا، فرد از طريق 
استفاده از نقاب يا وسايل ديگر، اجتماعي مخصوص 
به خودش جدا از جهان همگان��ي خلق مي كند. در 
بازي چيزي نقاب دار و پوش��يده وج��ود دارد كه نه 
روشن اس��ت و نه بديهي. ولي بازي با اينكه جدي يا 
منطقي نيست، قواعد، نظم و منطق خودش را خلق 
مي كند. انديش��ه آهس��ته مي خواهد قواعد، نظم و 
منطق بازي را فراچنگ آورد، نقاب آن را بردارد و آن 

را رمزگشايي كند.
بين انديشه آهسته و ساير حركات در تاريخ انديشه 
نوعي شباهت خانوادگي وجود دارد. لورنس استرن در 
رمان تريسترام شندي )۱۷۵۹-۱۷۶۷( داستان خود 
را عامدانه با انبوهي از وقايع معترضه و انحراف از مسير 
اصلي داستان همراه مي كند، و اغلب با هدفي طنزآميز. 
جان ميلتون، شاعر قرن هفدهمي، در غزلي مشهور 
تصريح مي كند: »آن ها به آن كس كه تنها مي ايستد و 
منتظر مي ماند نيز خدمت مي كنند«. ادموند هوسرل، 
در سال ۱۹۱۳، اپوخه پديدارشناختي را چنين معنا 
كرد: در پرانتز گذاش��تن تجربه، معلق كردن داوري. 
لويناس از خس��تگي و كوفتگي به عنوان مقاومت در 
برابر وجود سخن مي گويد، و از تاخير به عنوان »عدم 
امكان شروع يا ... تحقق شروع«. آگامبن، كه فيلسوف 
عدم تمايز و بي تفاوتي اس��ت، عاشق اين ترجيع بند 
بارتلبي است كه مي گويد: »ترجيح مي دهم كه نه«. 
ژاك لكان در سخنراني اش راجع به »نامه مسروقه« 
)۱۸۴۴( اثر ادگار آلن پو از »نامه در انتظار«، س��خن 
مي گويد؛ نامه اي كه با وجود جابه جا شدنش )عاقبت/

طي اتفافاتي/حس��ب اتفاق( به مقصد خود مي رسد. 
ژاك دريدا دست به واس��ازي تعويق و تاخير مي زند 
تا جايي كه نه تنها به مقصدش نمي رسد، بلكه هرگز 
حتي قصد س��فر هم نمي كند چ��ون نقاط عزيمت 
بسياري وجود دارد. انديشه آهسته كلمه مقاومت را 
القا مي كند، اما نه به معناي دفاعي روانكاوانه، بلكه به 

معناي بازماندگي و تعويق.

انديشه آهس��ته ش��يطنتي كه معّرف آن است را به 
ش��كل هاي مختلف تكرار كرده اس��ت، از انحراف و 
بي تفاوت��ي، ت��ا در پرانتزگذاش��تن و معلق كردن، تا 
تعويق و تاخير، ترديد و خس��تگي، تا جابه جا شدن و 
بازماندگي. آنچه وجه مشترك همه اين هاست اين پا 
و آن پا كردن، درنگ كردن، منتظر ش��دن، و مطالبه 

تامل پيش از اعتقاد و شفافيت پيش از اقدام است.

۶- انديش�ه آهس�ته ي�ك ض�دروش ب�راي 
انديشيدن است، نه يك روش انديشيدن، زيرا 
انديشه را از محدوديت ها و كابوس هاي سنت 

خالص، رها و آزاد مي كند.
س��رمقاله اي در روزنامه ايريش تايمز در سال ۲۰۱۴ 
از ورود فلس��فه به مدارس متوسطه ايرلند طرفداري 
مي كند و عليه »تالش هايي كه براي حذف زمان تامل 
صورت مي گيرد« استدالل مي آورد، تالش هايي كه 

چكيده كام��ل آنها را مي توان در »ش��عارهاي زمانه 
تكنيكي � مصرف گراي ما« يافت: فقط انجامش بده، 
سريع باش و در هم بشكن، يولو )فقط يك بار زندگي 
مي كني( . ش��عارهايي كه به ما مي گويد »االن اقدام 
كن، بعداً فكر كن«. در مقابِل »جامعه مصرفي ]كه[ 
دايمًا مي خواهد زمان تامل را حذف كند«، فلس��فه 
به عنوان »يك وزنه تعادل علي��ه اين فرهنِگ اقدام 

سريع« پيشنهاد مي شود.
مشكل اينجاست كه در »اقدام سريع« تصور مي شود 
راه مطمئن��ي براي انجام امور وج��ود دارد و يك نوع 
يكنواختي وجود دارد كه ما با تالش مي توانيم بدان 
شتاب بدهيم. درس��ت همانطور كه غذاي سريع در 
بعضي وعده هاي غذايي ج��واب مي دهد و در بعضي 
ديگر نه، ما هم بايد با امور زمان بر با گشودگي برخورد 
كني��م، هم براي حف��ظ چيزهايي كه از گذش��ته به 
ما رس��يده اند و ارزش��مندند و هم صرف زمان براي 
ايجاد رهيافت هاي نو به اكنون. نكته اصلي در اينجا 

چندگانگي، تكثر و تنوع است كه زمان بر هستند.
ويتگنش��تاين مي گويد: »يك روش فلس��في وجود 
ندارد، هرچن��د در واقع روش هايي وجود دارند، مثل 
درمان هاي مختلف«. مش��هورترين و راديكال ترين 
فيلسوف قرن بيستم براي خودش يك نظام فلسفي 
تاس��يس نكرد چون اميدوار بود بيماري فلسفه را در 
خودش )و در ما( درمان كند. اينكه ويتگنش��تاين از 
درمان حرف مي زند مهم اس��ت چون او كار فلسفه را 
با كار دارو يا روان شناس��ي مقايسه مي كرد: »درماِن 
يك پرس��ش توس��ط فيلس��وف همانند درمان يك 

بيماري است«.
وقتي مي گويم انديش��ه آهسته يك ضدروش است، 
س��خنم همسو با آن انديش��ه ويتگنشتاين است كه 
پس از م��رگ او در يادداش��ت هايي درباره فلس��فه 
روان شناسي )۱۹۸۰( منتشر شده است، آنجايي كه 

نتيجه مي گيرد: 
»آنچه در فلس��فه ياد مي گيريم كم اهميت اس��ت؛ 
فلس��فه چيز جديدي به ما ياد نمي دهد، علم است 
ك��ه اين كار را مي كند. اما اينك��ه همه اين چيزهاي 
كم اهميت را واقعًا با هم ببينيم بي نهايت دشوار است، 
و اهميتي بسيار زياد دارد. فلسفه در واقع با هم ديدن 
چيزهاي كم اهميت است.« اجازه دهيد به اين سخن 
در يك چشم انداز فلسفي كالن تر نگاه كنيم. در آثار 
بديو و ريچارد رورتي، مي توان بين دو نوع فيلسوف 
تمايز گذاش��ت. رورتي به آنها فيلسوفان نظام ساز و 
فيلس��وفان تعليم دهنده مي گويد، ولي بديو به آنها 

فيلسوفان و ضدفيلسوفان مي گويد.
 )از نظر رورتي( فيلس��وفان نظام ساز و )از نظر بديو( 
فيلسوفان حقيقي دست به ساختن نظام هاي انديشه 
مي زنند و اغلب مصالح )روش هاي( خاص خودشان 
را براي بناي فلسفي ش��ان مي سازند. انديشمنداني 
مانند افالطون و ارس��طو، آگوس��تين و آكويناس، 
جيامباتيس��تو ويكو و جوردانو برونو، توماس هابز و 
جان الك، رنه دكارت و باروخ اسپينوزا، امانوئل كانت 
و هوسرل، همه شان فيلس��وفاني نظام ساز هستند. 
ديگران به پرس��ش هاي تعليم دهن��ده مي پردازند 
)رورتي( يا تالش مي كنند نظام هاي انديشه مستقر 
را زير سوال ببرند )ضدفيلسوفاِن بديو( . رورتي به اين 
دسته از انديشمندان مي گويد »درمانگر نه سازنده«. 
ضدفيلس��وفان بديو كساني هس��تند مانند پولوس 
قدي��س، فردريش نيچه، زيگمون��د فرويد و پيرو او 
لكان، و ويتگنش��تاين. پيرو پژوهش هاي فلسفي ام 
درباره تروما و رخداد، فيلسوفان حقيقي و نظام ساز 
را فيلسوفان رخداد به حساب مي آورم كه امكان ها 
)در انديش��ه و زندگ��ي( را به روي ما مي گش��ايند. 
ضدفيلسوفان نيز فيلسوفان تروما و مغاك هستند، 
ك��ه امكان ها را به روي ما مي بندند. وجه مش��ترك 
اين ها گسس��تي اس��ت كه به ش��كل ي��ك درنگ، 
ناپيوستگي يا وقفه درك مي ش��ود. وقتي گسست 
تبديل به يك تروما/مغاك مي ش��ود، لزومًا تروماي 
باليني چنان كه در روان پزش��كي يا روانكاوي تصور 
مي شود نيست، بلكه تروماي مطالعات فرهنگياست 
كه، دقيق��ًا همانطور كه در س��نت ضدفلس��فه آن 
را مي فهمند، نه نظام مند اس��ت و نه س��ازنده بلكه 
واسازانه اس��ت و، بر خالف تروماي باليني، نيازمند 

هيچ گونه مداخله اي نيست.
ادامه در صفحه 9

فاجعه برداشت 600  ميليون 
مترمكعب آب در رفسنجان

مدير پژوهش��كده پس��ته ايران گفت: س��اليانه 
۶۰۰ميليون مترمكعب آب از سفره هاي زيرزميني 
شهرستان هاي رفسنجان و انار برداشت مي شود 
كه اين برداشت بي رويه با توجه به شرايط موجود 
خشكس��الي فاجعه اس��ت. به گزارش ايرنا، علي 
اسماعيل پور در نشست با نمايندگان رسانه هاي 
رفسنجان، افزود: در اين دو شهرستان بايد ساالنه 
۳۰۰ ميليون متر مكعب آب از سفره هاي زيرزميني 
برداشت شود اين در حالي است كه دو برابر برداشت 
مي شود.  وي با اشاره به وجود بيش از يكهزار حلقه 
چاه كشاورزي در اين دو شهرستان، گفت: برداشت 
بي رويه از اين منابع موجب كاهش كيفيت و كميت 
آب شده و همين امر يكي از داليل بروز خشكسالي 
در اين مناطق اس��ت كه موجب��ات گرما زدگي و 
خشكيدگي محصول پسته در اين مناطق را رقم 
زده اس��ت .  مدير پژوهشكده پس��ته ايران گفت: 
عمده خشكيدگي باغات پسته در قالب ۸۰ درصد 
باغات در اين دو شهرستان به دليل شوري حاصل 

از برداشت بي رويه از منابع آبي بوده است . 
وي با اش��اره به اينكه يكي از مهم ترين آفت هاي 
مخرب پسته آفت پسيل است، بيان كرد: تغييرات 
اقليمي در سال جاري و بروز خسارت گرمازدگي 
در باغات پسته يكي ديگر از عوامل موثر در كاهش 

محصول پسته است. 
به گفته اسماعيل پور پسته محصولي ارزآور است 
كه تاكنون به صورت فله صادر مي شد و براي ايجاد 
ارزش افزوده محققان دريافتند كه از پوست، گل، 
ميوه و ديگر عناصر پس��ته مي توان محصوالت 

جانبي توليد و ارزش افزوده ايجاد كرد. 
وي در مورد سموم كش��اورزي هم بيان كرد: 
بي��ش از ۷۰ نوع س��م در اين موسس��ه مورد 
آزماي��ش قرار گرفت��ه و مواردي ك��ه جوابگو 
اس��ت به كش��اورزان توصيه مي ش��ود ضمن 
اينكه از آنان مي خواهيم به دلخواه س��مومي 
را در باغ��ات منتش��ر نكنن��د و در تهيه نوع و 
مقدار آن از كارشناس��ان نظ��ر خواهي كنند.  
مدير پژوهشكده پس��ته ايران ادامه داد: انواع 
كفش��دوزك، بال توري و زنبور ه��ا جزو آفات 
طبيع��ي و مفيد ب��راي درختان هس��تند كه 
سمپاشي بي رويه موجب مي شود اين دشمنان 
طبيعي ك��ه آفت هاي ب��د را مي خورند از بين 

بروند. 
وي با بيان اينكه هم اكنون در ۲۷ استان كشور 
پسته كشت مي شود، اظهار داشت: مهم ترين 
عوامل موثر بر ري��زش جوانه ها و گل محصول 
امسال را نوسان دمايي درجه حرارت و تامين 

نشدن نياز سرمايي درختان پسته است . 
معاون برنامه ريزي پژوهشكده پسته ايران هم 
در اين نشس��ت گفت: تاكنون توسط محققان 
پژوهش��كده ۱۳ محصول جانبي پسته كشف 
ش��ده كه چهار م��ورد در مرحل��ه توليد انبوه 

هستند. 
احمد ش��اكر اردكاني اين محصوالت ر ا شامل 
ش��ير، كره، حلوا و شكالت پس��ته برشمرد و 
افزود: كره صبحانه باالي ۹۰ درصد مغز پسته 
دارد و كلس��ترول اين كره مش��كالت قلبي و 

عروقي ايجاد نمي كند و مفيد است. 
وي با اش��اره به اينكه برخ��ي محصوالت مانند 
شكالت پس��ته از تركيه وارد ايران مي شود كه 
مي توان اين محصول را در ايران توليد كرد و در 
داخل عالوه بر ايجاد ارزش افزوده به خود كفايي 
رس��يد تصريح كرد: اينك از زغال پوست پسته 
هم بستني زغال در شهرك صنعتي رفسنجان 
توليد مي شود .  محمد عبداللهي معاون آموزشي 
پژوهش��كده پس��ته ايران هم در اين نشس��ت 
اعتبار ۳۰ميلياردريالي ساالنه پژوهشكده براي 
كارهاي تحقيقاتي را ناكافي دانست و افزود: از 
اينكه سطح باغات پسته در رفسنجان را تا اين 
اندازه توس��عه داديم كاري اش��تباه بوده و بايد 
برگرديم و روي درختان پرثمر كار كنيم.  بيش 
از ۴۰۰ هزار هكتار باغات پس��ته ب��ارور و غير 
بارور در كشور وجود دارد كه حدود ۳۰۰ هزار 
هكتار از آِن استان كرمان است و مي توان گفت 
كه استان كرمان و به ويژه شهرستان رفسنجان 
به عنوان مهم ترين مناطق پس��ته كاري ايران 
و جهان محس��وب مي ش��وند بطوري كه پسته 
كرمان بيشتر به كشورهاي آسياي جنوب شرق 
مانند چين و هنگ كنگ، كش��ورهاي اروپاي 
مركزي، روسيه، تركيه، عراق و كشورهاي حوزه 

خليج فارس صادر مي شود.  

 عرضه مواد غذايي
 با قيمت مناسب به مردم

معاون وزير جهاد گفت: هدف دولت اين است كه 
نهاده هايي كه با ارز دولتي وارد كش��ور مي شود، 
بدون واسطه به دس��ت توليدكننده برسد و در 
نهايت محصوالت غذايي با قيمت مناس��ب سر 

سفره مردم قرار گيرد.
به گزارش صدا و سيما، علي اكبر مهرفرد، معاون 
توس��عه بازرگان��ي و صنايع كش��اورزي وزارت 
جهاد كشاورزي گفت: با توجه به شرايط تشديد 
تحريم ها، تامين كاالهاي اساسي مورد نياز مردم 

با قيمت مناسب،  از ضروريات است.
وي اف��زود: مس��ووالن تنظيم بازار در سراس��ر 
كشور موظف هستند كل فرآيند تامين و توزيع 
نهاده هايي را ك��ه با اس��تفاده ارز دولتي تامين 
شده اند، از مبدا تا مصرف كننده، نظارت و كنترل 
كنند تا محصوالت غذايي با قيمت مناس��ب به 

دست مصرف كننده نهايي برسد.
مهرفرد ادامه داد: هدف آن است كه نهاده هايي كه 
با ارز دولتي وارد كشور مي شود بدون واسطه به 
دست توليدكننده برسد و در نهايت محصوالت 
غذايي با قيمت مناسب سر سفره مردم قرار گيرد 

و اين نظارت و كنترل وظيفه همه است.

برش
      انديشه آهسته تقليدي از نوعي نگاه 
ب�ه زندگي اس�ت، در اين نگاه م�ا از يك 
اكن�ون نامطمئن و صعب العب�ور كه وجه 
مشخصه آن س�رعت اس�ت بي محابا به 
س�وي آينده اي ناپايدار هجوم مي بريم و 
دس�ت به مخاطره مي زنيم. انديشيدن، 
مثل زندگي، هيچ وقت كامل نمي ش�ود، 
امكاني است كه هيچ وقت خودش را تمام 
نمي كند، همانطور كه جورجو آگامبن در 
۱99۶ در مقاله اي راجع به فلسفه كودكي 

نوشته است

برش
   انديش�ه آهس�ته يك ض�دروش براي 
انديشيدن است، نه يك روش انديشيدن، 
زيرا انديشه را از محدوديت ها و كابوس هاي 

سنت خالص، رها و آزاد مي كند.

  انديشه آهسته مي خواهد قواعد، نظم 
و منطق بازي را فراچنگ آورد، نقاب آن را 

بردارد و آن را رمزگشايي كند

  انديش�ه آهس�ته يك طرز انديشيدن 
متخلخل است كه غيرمقوالتي است، رو به 
امكان ها گشوده است و به افراد اجازه مي دهد 
تا به ص�ورت خودانگيخته ب�ا مقتضيات و 

فرازونشيب هاي زندگي سازگار شوند
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تصوير روسيه در قاب ديپلماسي ورزشي

نقش قدرت نرم ورزش در ديپلماسي عمومي

پوتين چگونه كشاورزي را تكيه گاه اقتصاد روسيه كرد؟

مانيفستي براي انديشه آهسته

نويسنده|امیرحسینعربپور|
ورزش نقش مهمي در زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي 
مردم كشورهاي مختلف دارد، ورزش يك عالقه مشترك 
اجتماعي است كه مردم را در سراس��ر جهان، از هر نژاد و 
مذهب در رقابت هاي ورزشي شركت مي دهد و يك منبع 
قوي از غرور ملي و همبستگي را به وجود مي آورد. ورزش 
در عصر جديد در كنار تاثيرات جسمي و فيزيكي، به عنوان 
صنعتي است كه در عرصه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي، نقش كم نظيري دارد. در عرصه قدرت 
نرم، ورزش يك��ي از مهم ترين كاركرده��ا را ايفا مي كند؛ 
بطوري كه كشورها س��عي دارند از طريق ورزش به اهداف 
گس��ترده خود در كسب قدرت دس��ت يابند. ديپلماسي 
ورزشي نيز در چنين فضايي اهميت پيدا مي كند و به ويژه 
امروزه به واسطه عصر ارتباطات و فناوري هاي اطالعاتي، 
مسابقات ورزشي در س��طح جهان بينندگان بي شماري 
را مجذوب صحنه هاي حرفه اي مي س��ازد كه از طريق آن 
مي توان پيام هاي اثرگ��ذاري را به آنها منتقل كرد. ورزش 
به وي��ژه در قالب رقابت هاي جهان��ي پرطرفدار از ظرفيت 
بسيار باالي تبليغي برخوردار بوده و مي توان از آن در جهت 
اش��اعه فرهنگ و پيام هاي يك ملت استفاده كرد. تمايل 
افكار عمومي جهان به كس��ب اخبار و اطالعات مربوط به 
رويدادهاي ورزش��ي از يك س��و و انعكاس گسترده وقايع 
ورزشي در رسانه هاي ارتباطي جمعي جهاني از سوي ديگر، 
موجب شده است تا قلمرو ورزش و سياست روزبه روز به هم 
نزديك تر شوند و مفهومي به نام ديپلماسي ورزشي در كنار 

ديپلماسي عمومي و تصويرسازي بين المللي ظهور كند.

  جام جهاني روسيه
جام جهاني 20۱8 فوتب��ال از ۱4 ژوئن تا ۱۵ ژوئيه )24 
خرداد تا 24 تير ۱397( در كش��ور روس��يه برگزار شد. 
كش��وري كه به رهبري پوتين از س��ال 2000 در مسير 
بهبودي ش��رايط اقتصادي و سياس��ي خود بسيار فعال 
بوده و تالش مي كند روس��يه را به كش��ورهاي پيشرفته 
دنيا نزديك تر سازد. بدون ترديد روس ها از ميزباني چنين 
مسابقاتي بيشترين س��ود را خواهند برد و در كنار بهبود 
تصوير و اعتبار بين المللي خ��ود در جهان به عنوان يك 
ابرقدرت جهاني و نشان دادن توانمندي هاي باالي خود 
در برگزاري چنين رويدادي، به تاثير بسيار مثبتي كه اين 
ميزباني بر اقتصاد آن كش��ور نيز برجاي خواهد گذاشت 
توجه ويژه اي دارند. چراكه نگاه مردم به كش��ور ميزبان 
تورنمنتي در ابعاد جام جهاني فوتبال به شكل ديگري است 
و سياستمداران از محبوبيت و جذابيت فوتبال در جهت 
رسيدن به اهداف خودشان بهره مي برند. اين نكته باعث 
شد تا با بررسي مفهوم ديپلماسي ورزشي، به نقش آن در 
روسيه به عنوان ميزبان جام جهاني 20۱8 پرداخته شود.

   ورزش، ديپلماسي عمومي و قدرت نرم
امروزه افكار عمومي يكي از اجزاي مهم در تصميم گيري 
كشورها در حوزه هاي مختلف به حساب مي آيد و كشورها 
نمي توانند همچون گذشته تنها بر مبادالت بين دولتي 
در قالب ديپلماسي س��نتي تكيه كنند . به همين دليل 
تمركز سياس��ت خارجي را بر ديپلماسي عمومي تغيير 
داده اند. به عبارت ديگر، در ديپلماس��ي عمومي مخاطب 
برنامه ها را مردم، نخبگان سياسي، فرهنگي و درمجموع 
جمعيتي غير از مسووالن دولتي تشكيل مي دهند و در 
اين زمينه از ابزارهاي مختلفي مانند تبليغات رسانه هاي 
جمعي و تاثيرگذاري فرهنگي استفاده مي كنند . درواقع 
دولت ها سعي دارند با استفاده از ديپلماسي عمومي كه 
برآيند س��ه بخش تبادل فرهنگي، ديپلماسي فرهنگي 
و پخش رس��انه اي اس��ت، افكار عمومي را با خود همراه 
كنند تا براي رس��يدن به اهداف سياست خارجي خود با 
مشكالت كمتري مواجه شوند . البته در نظام بين الملل، 
كشورها به دنبال افزايش قدرت سياسي، توسعه اقتصادي، 
جايگاه و منزلت خود نيز هستند و براي نيل به اين اهداف 

از ابزارهاي مختلفي اس��تفاده مي كنند. يكي از ابزارهاي 
موثري كه در عرصه روابط بين الملل نقش برجس��ته اي 
دارد، قدرت نرم است. قدرت نرم كه مبتني بر ارزش هاي 
فرهنگ��ي و اجتماعي كشورهاس��ت؛ محصول و نتيجه 
تصويرس��ازي مثبت، ارايه چهره موجه از خود، كس��ب 
اعتب��ار در افكار عمومي داخل��ي و خارجي، تاثيرگذاري 
غيرمس��تقيم بر ديگران و اراده ديگ��ران را تابع خويش 
ساختن اس��ت. درواقع قدرت نرم مي تواند جلوه مثبتي 
از فرهنگ و سياست كش��ورها در اذهان جهانيان ايجاد 
كند. هدف مس��تقيم در قدرت نرم، تاثير بر باورهاست و 
اس��اس قدرت نرم در ارزش ها، فرهنگ، نحوه رفتار با هر 
كشور در سطح ملي، منطقه اي يا بين المللي و ايجاد حس 
مشروعيت براي اهداف بين المللي يك كشور ايجادشده 
است . جذابيت هاي ورزش و كساني كه در اين عرصه به 
رقابت مي پردازند موجب شده تا ورزش بستر مناسبي براي 
عرضه ارزش ها، آرمان ها و خصايص برجس��ته ملي يك 
كشور به ساير جهانيان باشد؛ بنابراين يكي از منابع قدرت 
نرم كشورها ورزش است. در اين چارچوب، كاركردهاي 
بين الملل��ي ورزش، آن را به منزله ي��ك منبع قدرت نرم 
به ابزار سياس��ت خارجي و ديپلماس��ي عمومي تبديل 
كرده بطوري كه كشورها س��عي دارند از ورزش - به ويژه 
رويدادهاي بزرگ ورزشي بين المللي همچون جام جهاني 
فوتبال با بازي هاي المپيك - براي اهداف گسترده خود در 
خصوص ارتقاي تصوير و منزلت بين المللي استفاده كنند. 
اين وضعيت موجب ظهور مفهوم ديپلماسي ورزشي در 

كنار انواع ديگر ديپلماسي شده است.
مفهوم ديپلماسي ورزشي به دو دليل در روابط بين الملل 

مطرح مي شود: 
۱. ورزش مي تواند صداي يك ملت را رساتر به گوش ساير 
سياستمداران برساند و نقش مكملي براي سياست هاي 

يك دولت داشته باشد .
2. رويداده��اي ب��زرگ ورزش��ي ب��راي مل��ت ميزبان، 
فرصت هاي مهمي را در قالب ديپلماس��ي عمومي مهيا 
مي كنند. در واقع ميزباني يك رويداد بين المللي دليلي بر 
تاييد شهروندي بين المللي خوب مردمان آن كشور است .

در همين رابطه، فوتبال به عن��وان محبوب ترين ورزش 
جه��ان، آنقدر جذابيت هاي بين الملل��ي ايجاد كرده كه 
زمينه گسترده تر ديپلماسي ورزشي را در جهان رقم زده 
اس��ت. رويدادهاي بزرگ ورزشي جهان مثل رقابت هاي 
ج��ام جهاني فوتب��ال از جمله رويداده��اي كوتاه مدت 

ورزش��ي اس��ت كه موجب ش��ور، اش��تياق و غرور ملي 
مي ش��ود و فرصتي در جهت تحقق اهداف ديپلماس��ي 
عمومي كشورها به ويژه كش��ور ميزبان براي شهروندان 
كشورهاي حاضر در اين مسابقات ايجاد مي كند. فوتبال 
پرطرفدارترين ورزش در هر كشوري است كه صدها هزار 
تماش��اگر را به ورزشگاه ها مي كشاند و ميليون ها بيننده 
را براي تماشاي بازي بين دو تيم به پاي تلويزيون و راديو 
مي نشاند كه در جام جهاني 20۱8 روسيه نيز بيش از 3 
ميليون تماشاگر در ورزشگاه ها و ۱0 ميليون نفر بيننده 
مسابقات در سراس��ر جهان، اين بازي ها را دنبال كردند . 
البته زماني كه اين ورزش پرطرفدار از س��طح ملي فراتر 
مي رود و در صحنه هايي مانند جام جهاني مطرح مي شود، 
ابعاد و تاثيرات آن نيز گسترش مي يابد. امروزه فوتبال به 
يكي از عناصر معتبر و بانفوذ سياس��ت خارجي و روابط 
بين الملل تبديل شده است كه سياستمداران را به استفاده 
از آن به منزله يك كانال ارتباطي براي ارس��ال پيام هاي 
ديپلماتيك مثبت و منفي به دشمنان و دوستان ترغيب 
مي كند. دولتم��ردان روس نيز از اي��ن موضوع به خوبي 
بهره بردند و توانستند بسياري از مقامات رسمي بلندپايه 
كشورهاي عضو در مسابقات جام جهاني را به كشورشان 
دعوت كنند و به رقيبان منطق��ه اي و جهاني خود، پيام 
اقتدار را ارسال كنند و به برند سازي جايگاه خود در عرصه 

جهاني بپردازند.

  آثار ديپلماسي ورزشي در روسيه
 ورزش و منزلت  بين المللي

يكي از كاركردهاي ديپلماتيك ورزش در عرصه بين الملل 
كسب منزلت و پرستيژ براي كشورهاست. منزلت واژه اي 
اس��ت كه در ادبيات مختلف داخل��ي و روابط بين الملل 
استفاده مي ش��ود. در حقيقت، كس��ب، حفظ و ارتقاي 
پرس��تيژ يا اعتبار بين المللي از جمل��ه مولفه هاي اصلي 
منافع ملي كش��ورها به حس��اب مي آيد و مي توان گفت 
ك��ه دولت ها از راه ه��اي مختلف ت��الش مي كنند كه در 
جامعه جهاني داراي جايگاه و منزلت بااليي بوده و به آنها 
به عنوان كش��ورهاي قابل احترام نگريسته شود. هرقدر 
دولتي بتواند در زمينه هاي گوناگون، خود را موفق نشان 
دهد )جلب احترام و داش��تن روابط خوب و برابر با ديگر 
دولت ها، برخورداري از توان نمايش استقالل، دفاع از خود 
و رفع تهديدات خارجي، قرار گرفتن در ميان كشورهاي 
توس��عه يافته، برخورداري از توانمندي ه��اي اقتصادي، 

سياسي، فرهنگي، نظامي و ...( بدون ترديد داراي اعتبار 
خواهد بود. در مجموع پرستيژ بين المللي به معناي احترام 
و منزلتي است كه يك دولت در جامعه بين المللي و بين 
بازيگران ديگر جهاني از آن برخوردار است . اين واقعيتي 
آشكار است كه قدرت پرستيژ مي آورد؛ از جمله زمينه هاي 
كس��ب منزلت بين المللي مي توان به موفقيت كشورها 
در صحن��ه رقابت هاي بزرگ ورزش��ي مانند جام جهاني 
فوتبال اشاره كرد. در واقع ورزش بخش اعظمي از زندگي 
امروزي را به خود اختصاص داده است و مخاطب جهاني 
دارد و چنانچه وضعيت، تصوير و پيام ديپلماتيك از طريق 
ارزش هاي ورزشي مثبت منتقل شود، ادراكات از سياست 
خارجي مي تواند به ش��كل معناداري تغيير و بهبود يابد. 
نمونه اين موضوع بازي هاي المپيك 2008 پكن بود كه 
چين با استفاده از اين رويداد مهم، تصوير خود در جامعه 
جهاني را تقويت و به عنوان يك قطب اقتصادي جهان خود 
را تثبيت كرد و روس��يه نيز در طول يك ماه برگزاري جام 
جهاني فوتبال سعي كرد منزلت و تصوير بين المللي خود را 
ارتقا دهد و خود را در قامت يك قدرت جهاني نشان دهد 
به نحوي كه شركت كنندگان و مهمانان اين رويداد بزرگ 
جهاني، شيفته زيبايي هاي اين كشور شدند، از سازمان دهي 
اين مراسم تمجيد نموده و از دوستي و صميميت روس ها 
شگفت زده شدند . بدين ترتيب مي توان گفت كه برگزاري 
موفق جام جهاني در كنار دستاوردهاي مختلف و بزرگ 
آن، همواره عرصه اي براي كسب پرستيژ، افتخار و اعتبار 
براي كشور ميزبان است. آوردگاه استراتژيكي كه كشورها 
در آن به دنبال نمايش ش��كوه و عظمت ملت، توانمندي 

باالي دولت و پيشرفت و توسعه خود هستند.

 بهبود شرايط اقتصادي 
با تقويت گردشگري ورزشي

همچنين رويدادهاي بزرگ ورزشي به ويژه جام جهاني 
فوتب��ال و بازي ه��اي المپيك جذابيت هاي��ي دارند كه 
مي توانند در جلب توجه ميليون ها انس��ان در سراس��ر 
جهان موفق شوند و بر اين اساس يك تريبون كامل تلقي 
مي شوند تا كش��ورها بتوانند فرهنگ و تصوير خود را از 
طريق آن به ديگران نش��ان دهند . به همين دليل است 
كه امروز كشورهاي مختلف عالوه بر تالش براي حضور 
در مس��ابقات جام جهاني فوتب��ال و بازي هاي المپيك 
تالش گسترده اي براي كسب ميزباني اين رويدادها انجام 
مي دهند. هر كش��وري با ميزباني رويدادهاي ورزش��ي 

مي تواند بسياري از مش��كالت اقتصادي خود را برطرف 
كند و با پيشرفت اقتصادي روابط سياسي و ديپلماتيك 
خود را سامان دهد. براي مثال بريتانيا با برگزاري المپيك 
20۱2 لندن، توانست جايگاه اقتصادي خود را تقويت كند 
و در طي س��ال هاي 2009 تا 20۱0 كه بريتانيا به دنبال 
آمادگي براي برگزاري اين بازي ها بود، در شاخص صادرات، 
مهاجرت، سرمايه گذاري، فرهنگ، گردشگري و مردم جزو 

شش دولت برتر دنيا قرار گرفت.
در همين راس��تا توريس��م ورزش��ي يكي از جديدترين 
بخش هاي كس��ب درآمد براي برخي كشورها به شمار 
مي آيد و به تدريج بر اهميت آن نيز افزوده مي شود. توريسم 
ورزشي در يك تعريف كوتاه، تركيب سفر و فعاليت هاي 
ورزشي است. توريسم ورزشي عمدتا مربوط به سفرهاي 
بين المللي مي ش��ود كه براي ديدن وقايع ورزشي انجام 
مي گيرد . در واقع كس��ب ميزباني مسابقات بين المللي 
مانند المپيك يا جام جهاني فوتبال در كنار افزايش اعتبار 
و نمايش توانمندي كشورها، فرصتي ارزشمند است كه 
چنين كشورهايي سعي  كنند با استفاده از پتانسيل هاي 
توريستي خود، از طريق رشد صنعت گردشگري و سرازير 
شدن س��رمايه به ش��هرهاي خود كه ميزبان مسابقات 
هستند، درآمدهاي بسيار بااليي كسب كنند. والديمير 
پوتين رييس جمهور روسيه در ديدار نهايي جام جهاني 
فوتبال 20۱4 برزيل، اعالم كرد همه گردشگراني كه براي 
تماشاي مسابقات جام جهاني به روسيه سفر كنند، نيازي 
به كسب ويزا نخواهند داشت . و بدين گونه دولت روسيه 
زمينه را براي جذب گردشگران بي شمار خارجي به اين 
كشور مهيا ساخت. به گفته اولگ سافانوف، رييس آژانس 
فدرال گردشگري و سفارت روسيه، انتظار مي رود در جام 
جهاني 20۱8 در اين كشور، حدود۵.۱ ميليون گردشگر 
خارجي به روس��يه س��فر و 6.۱ ميلي��ارد دالر به اقتصاد 
روسيه تزريق شده باشد . بااين وجود، در گزارش جديدي 
كه در مورد تاثيرات اقتصادي اين مسابقات آمده، توليد 
ناخالص داخلي روس��يه را از سال 20۱3 تا 2023 تحت 
تاثير جام جهاني حدود 26 تا 30.8 ميليارد دالر پيش بيني 
كرده اس��ت. اين رشد به خاطر رشد گردشگري، افزايش 
هزينه هاي بزرگ ساخت وساز و تاثيرات سرمايه گذاري 
دولت در اين حوزه هاس��ت . در حقيقت مي توان نتيجه 
گرفت، برنده واقعي جام جهاني 20۱8، پوتين اس��ت؛ او 
با اس��تفاده از فرصت هايي كه برگزاري جام جهاني به او 
داده است، راحت تر و با قدرت بيشتري مي تواند در جهت 
پيشبرد سياس��ت هاي روسيه در بحران سوريه، مناقشه 
اوكراين، سپر ضد موشكي، گسترش ناتو، مساله هسته اي 
ايران و تحوالت شبه جزيره كره گام بردارد و عرصه را براي 

يك جانبه گرايي و هژموني جهاني امريكا تنگ كند.

   نتيجه گيري
بنابراين ديپلماسي ورزش��ي به مثابه يكي از شاخه هاي 
نوين ديپلماسي عمومي تاثير زيادي بر توسعه سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر كشوري دارد؛ همچنين 
برگزاري رويدادهاي بزرگ ورزش��ي مث��ل جام جهاني 
فوتب��ال باعث رس��اندن پيام يك ملت به س��اير ملت ها 
مي شود. روسيه نيز به عنوان يكي از دولت هاي قدرتمند 
جهان كه همواره طي سال هاي پس از فروپاشي شوروي 
مورد اتهام��ات و تحريم هاي متعدد قرارگرفته اس��ت، 
توانس��ت از برگزاري موفق جام جهاني 20۱8 در جهت 
بهبود و تقويت تصوير خ��ود در عرصه بين الملل در كنار 
ساير كاركردهاي ورزش در اين حوزه مانند كسب منزلت 
و پرس��تيژ بين المللي، معرفي خود به عنوان كش��وري 
صلح دوست و خواهان تعامل و تبادل فرهنگي، جلوگيري 
و كاهش انزواي سياسي، توسعه اقتصادي از طريق بهبود 
گردشگري ورزش��ي و افزايش انس��جام ملي اين كشور 
بهره ببرد و راه را براي اجراي سياس��ت هاي منطقه اي و 
منبع:شمس فرامنطقه اي خود هموار نمايد. 

تنش هاي اخير روسيه با غرب، ارزش سياست هاي حمايتي 
گذشته اين كشور از كشاورزي را بيشتر مشخص مي كند 
زيرا با وجود كاهش فروش نفت، كشاورزي قدرتمند روسيه 
سنگيني بار اقتصاد اين كشور را به دوش مي كشد. به گزارش 
مهر، بنا به گزارش س��ايت Alaco.com روسيه در سال 
20۱6 به عنوان بزرگ ترين صادركننده گندم جهان مطرح 
شد. رسيدن به صادرات 2۵.2 ميليون تني گندم فرصتي 
براي دگرگوني اقتصادي كشور روسيه فراهم آورد تا خودش 
را از چنگال ركود خارج كند. جالب اينجاست كه روسيه ۱7 
سال پيش واردكننده مطلق غالت بوده و موفقيت فعلي اين 
كشور نتيجه   انقالبي در بخش كشاورزي است كه والديمير 
پوتين براي افزايش خودكفايي شروع كرد و نقطه  آغازين 
آن ممنوعيت واردات محصوالت غذايي غربي در پاسخ به 

تحريم  هاي امريكا و اروپا در جريان نزاع كاخ كريمه بود.
  انقالب كشاورزي پوتين 

سپري كه توليدكنندگان داخلي غالت در برابر كاهش 
ارزش روبل در مقابل دالر به دست گرفتند، يارانه  هاي 

دولتي و س��رمايه گذاري هاي كالن در زيرساخت  هاي 
كشاورزي روسيه بود. روسيه هميشه توانايي حفظ قيمت 
پايين توليد و حمل ونقل را داشته و دليل آن توانايي توليد 
گندم و صادرات آن در بخش جنوبي روسيه و در نزديكي 
بنادر درياي س��ياه بوده است. اين موضوع به كشاورزان 
روس��ي امكان داده كه با قيمت رقابتي محصوالت خود 
را به بازارهاي امريكاي شمالي و خاورميانه به خصوص 
مصر و تركيه عرضه كنند. جنوب ش��رقي آسيا نيز بازار 
در حال رش��د اين محصوالت به ش��مار مي  آيد. برخي 
از رقباي روس��يه ب��ه عنوان صادركنن��ده گندم نگران 
وضعيت رو به رش��د روسيه در اين بخش هستند. اواخر 
 The( سال 20۱6، مركز نوآوري صادرات دانه استراليا
 Australian Export Grains Innovation
Centre( گزارشي را ارايه داد و بيان نمود كه صادرات 
غالت روسيه تا سال 2030، 60 درصد افزايش خواهد 
يافت كه رقابت بيشتري را در بازارهاي كليدي استراليا 

به وجود خواهد آورد.

تس�هيل واگذاري اراضي، رمز جذب س�رمايه 
كشاورزي 

در روسيه قيمت اراضي زراعي ارزان است و همين موضوع 
جذب سرمايه گذاران را به همراه دارد. تا اوايل سال 2000 
شركت هاي كسب وكارهاي كش��اورزي اروپا اين موضوع را 
رهب��ري مي  كردند ام��ا با توجه ب��ه گزارش هاي صنعتي 
وب س��ايت Agrimoney.com س��رمايه گذاران آسيا 
 Asian and Gulf( و كش��ورهاي حوزه خليج  ف��ارس
investors( در س��ال هاي اخير وارد بازار روسيه شده  اند و 
عالقه دارند كه اين زمين ها را خريداري كنند. در نوامبر سال 
20۱7، گزارش شد كه شركت هاي سرمايه گذاري همچون 
 Mubadala Development( شركت توسعه مبادله
Company(، به عنوان ماشين سرمايه گذاري ابوظبي، 
 Russian Direct( شركت سرمايه گذاري مستقيم روسيه
Investment Fund( و س��اير سرمايه گذاران درصدد 
س��رمايه گذاري چند ميليون دالري در دو شركت صنايع 
غذايي روسيه هستند: گروه EFKO كه توليدكننده  روغن 

گياهي و چربي و گروه AFGكه توليدكننده  برنج است. در ماه 
مي 20۱7، گروه TH به عنوان شركت توليدكننده  لبنيات 
شروع به ساخت مزارع توليد شير در مسكو كرد كه بخشي 
از يك پروژه ۱0 س��اله به ارزش 2.7 ميليارد دالر است. در 
 ))RDIF همين ماه شركت سرمايه گذاري مستقيم روسيه
 Banner و شركت CP قرارداد مشتركي با شركت تايلندي
Infant Dairy Products به ارزش يك ميليارد دالر 
امضا كرد تا در بخش مركزي روس��يه تجهيزات لبنيات را 
راه اندازي كنند.با جذب چنين سرمايه گذاري هايي كه دولت 
روسيه آن ها را تسهيل كرد اين كشور توانست خودكفايي در 
بسياري از محصوالت همچون توليد خوك و مرغ و مقابله 
با تحريم  هاي غرب را جبران كند.هم اكنون پس از پش��ت 
سر گذاشتن خودكفايي غالت، روسيه تمركز خود را براي 
توليد ميوه و سبزيجات معطوف كرده است؛ بطوري كه توليد 
گلخانه  اي سبزيجات در س��ال 20۱7 به مقدار 60 درصد 
نسبت به سال قبل از آن رشد كرده است.در مقابل كاهش 
فروش نفت، بخش كش��اورزي روسيه روند رو به رشدي را 

تجربه مي  كند و سنگيني بار اقتصاد اين كشور را بر دوش 
مي  كشد و با توجه به تنش هاي روسيه با اتحاديه اروپا و امريكا، 
هم  اكنون ارزش اين سياست ها بيشتر مشخص مي گردد.در 
همين راستا چين به عنوان بزرگ ترين خريدار محصوالت 
غير گندمي روسيه به شمار مي  آيد. اين در حالي است كه 
بعضي بازارهاي چين به سختي به روي كشورهاي خارجي 
باز مي  شوند. براي مثال پكن ممنوعيت واردات گوشت از 
روسيه را حفظ كرده اس��ت و دليل آن ابتالي احتمالي به 
بيماري تب آفريقاي��ي )African swine fever( بيان 
مي  شود. بااين وجود روسيه موفقيت  هاي چشم گيري در 
صادرات ماهي يخ زده، روغن سويا و آفتابگردان به چين داشته 
است.به هرحال تجارت گندم امري حياتي براي روسيه است. 
زيرا بنيان هاي توسعه اقتصادي روسيه تا حدود زيادي به آن 
بستگي دارد. براي مثال سيبري به عنوان منطقه مهم توليد 
گندم از درياي سياه دور است و در اين مناطق چالش ذخيره 
گندم وجود دارد. عالوه بر اين روسيه با چالش كاهش كيفيت 

دانه  ها نيز مواجه است.

ادامهازصفحه8
دس��ته ديگري از انديشمندان هس��تند كه من به آنان 
روش شناس مي گويم. اين ها انديشمنداني هستند كه به 
ما ابزارهاي جديدي براي انديشيدن پيشنهاد مي كنند. 
اين ها را نمي توان به راحتي در دسته بندي دوگانه فلسفه/

ضدفلسفه يا فيلسوفان نظام ساز/تعليم دهنده قرار داد. 
وجوهي از انديش��ه نيچه، مثاًل تبارشناس��ي او، به نظر 
من يك روش شناسي اس��ت. ويتگنشتاين از نظر بديو 
يك ضدفيلسوف بود، ولي روشن است كه ويتگنشتاين 
خودش را يك روش ش��ناس بزرگ مي ديده كه از نظام 

فلسفي گريزان بوده و، با توضيح بازي هاي زباني، توانسته 
مساله نماهاي فلسفي مش��خصي را از ميان ببرد. از اين 
منظر، بهترين ديدي كه مي توان به دريدا داشت نيز اين 
است كه بگوييم او يك روش شناس بوده كه مجموعه اي 
از بينش هاي فوق العاده در مورد زبان، فرهنگ و انديشه 
را ب��ا مفاهيمي مانندفارماكون، پراكن��دن و تكرار ارايه 
كرده اس��ت. فوكو و بزرگ ترين ش��ارح او، آگامبن، نيز 
روش شناس هستند. فوكو مجموعه اي از روش شناسي ها 
را اراي��ه مي كن��د -تبارشناس��ي، باستان شناس��ي و 
پروبلماتيك س��ازي. آگامبن به تدقيق باستان شناسي 

فوكو پرداخته، فوكويي كه او تبارشناسي اش را به نيچه 
و فرويد بازمي برد، و آن را به يك روش شناسي پالوده تر 
تبديل مي كند كه بدان باستان شناسي فلسفي مي گويد. 
به عالوه فوكو مفاهيم دستگاه يا آپاراتوس، و نيز مفهوم 
»مراقب��ت از خ��ود«، را به عنوان روش شناس��ي هايي 
براي پژوهش، انديش��يدن و عمل ارايه مي كند.انديشه 
آهس��ته يك ضدروش و نظيري براي ضدفلسفه است. 
درست همانطور كه فيلسوفان و ضدفيلسوفاني وجود 
دارند، روش ها و ضدروش هايي ني��ز داريم. بدين معنا، 
مي توانيم انديشه آهسته را يك فلسفه تعليم دهنده و يك 

ضدفلسفه بدانيم، همان شيوه نيچه، ويتگنشتاين و دريدا 
براي بررسي ابزارها و روش هاي انديشه به منظور روشن 
ساختن تبارشناسي ها )نيچه(، رها كردن ما از مساله نماها 
)ويتگنشتاين(، و آشكار كردن ريش��ه ها، معناها و آثار 

پوشيده، نامعلوم و انكارشده كلمات )دريدا( .
۷.انديشهآهستهمحتاطانهاست

ويتگنش��تاين، در يك درس فلس��في شگفتانگيز كه 
مثل يك لطيفه اس��ت، فيلس��وفان را از اين حيث كه 

انديشه هايشان را شتاب مي دهند سرزنش مي كند: 
 پرس��ش: »ف��الن فيلس��وف چ��ه نظ��ري درب��اره 

بهمان فيلسوف دارد؟«
پاسخ: »عجله نكن، وقت هست«.

ايراد اساس��ي سقراط به سوفيست هاي چرب زبان آتن 
نيز همين بود. سوفيست ها به آتنيان در فن خطابه ياد 
مي دادند كه چطور از خودشان به شكلي تاثيرگذار دفاع 
كنند، ولي سقراط محتاطانه و آهسته سخن مي گفت، 
حتي با ترديد، و )در كوتاه مدت( نتوانست از خودش در 
مقابل اتهام فاسد كردن جوانان آتن دفاع كند. ولي تاريخ 

قضاوت خودش را درباره آن اتهامات كرده است.
منبع:ترجمان

ارز مورد نياز مواد غذايي مردم 
تامين شد 

وزير جهاد كشاورزي گفت: دولت در دو ماه گذشته 
كل ارز م��ورد نياز مواد غذايي مردم را تامين كرده 
اس��ت و اكنون هيچ كمبودي در نهاده هاي توليد 
بخش كش��اورزي و اق��الم غذايي كش��ور وجود 
ندارد.به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد 
كش��اورزي، نشس��ت مش��ترك مديران توسعه 
بازرگاني كشاورزي اس��تان هاي سراسر كشور با 
حضور محمود حجت��ي وزير جهاد كش��اورزي، 
معاونين وزارتخانه و مدي��ران ذي ربط به منظور 
تبيين شرايط اقتصاد كشور و سازماندهي هر چه 
بيشتر در نظارت و پايش تامين مواد غذايي مورد 
نياز م��ردم و همچنين نهاده هاي مورد نياز بخش 
توليدات كش��اورزي و نيز كنترل قيمت ها برگزار 
شد.در اين نشست، حجتي وزير جهاد كشاورزي 
بر اهتمام ويژه و تالش شبانه روزي كليه مديران 
و مس��ووالن در تمامي رده هاي ملي، اس��تاني و 
شهرس��تاني به منظور تامين كمي و كيفي مواد 
غذايي مورد نياز مردم و همچنين كنترل قيمت ها 
ب��ه ويژه در اقالمي كه با اس��تفاد از ارز دولتي وارد 
كش��ور ش��ده اند و يا به عنوان نه��اده توليد مورد 
استفاده قرار مي گيرند، تاكيد كرد.وي خاطرنشان 
كرد: دولت تصميم گرفته اس��ت كل ارز مورد نياز 
تامين اقالم غذايي مردم را اختصاص دهد و در دو 
ماه گذشته هم به همين ترتيب عمل كرده و باعث 
شده است كه هم اكنون هيچ كمبودي در نهاده هاي 
توليد بخش كش��اورزي و اقالم مواد غذايي كشور 

وجود نداشته باشد.

مديريت لحظه اي در بخش 
كشاورزي جواب نمي دهد 

مديركل ترويج دانش و فناوري كشاورزي مجمع 
ملي خبرگان، گفت: با توجه به افزايش جمعيت و 
كاهش ذخاير آبي و خاكي ديگر مديريت لحظه اي 
در بخش كشاورزي جوابگو نيست و بايد داده محور 

و براساس كشاورزي هوشمند پيش برويم.
به گ��زارش خبرگزاري فارس، خ��ان محمدي در 
مراسم رونمايي از همايش ملي كشاورزي هوشمند 
اظهار داشت: امروز ديگر كشاورزي ما به علت كاركرد 
سنتي جوابگوي جمعيت آينده كشور نيست و در 
همين راستا با دانش��گاه صنعتي شريف و معاونت 
ترويج وزارت جهاد كشاورزي وارد مذاكره شده ايم 
و به اين نتيجه رس��يديم كه كشاورزي هوشمند را 
آغاز كنيم. وي به مزاياي اين نوع كش��اورزي اشاره 
كرد و افزود: بهينه سازي كيفيت محصول، كاهش 
هزينه ها، كاهش فرس��ايش خاك و اثرات مخرب 
زيست محيطي، بهبود عملكرد در مديريت مزرعه، 
كاه��ش ريس��ك و ضايعات در بخش كش��اورزي 
از مزاياي ش��اخص كشاورزي هوش��مند است، به 
عنوان مثال در برداشت محصول و يا كاشت چون 
ماش��ين آالت ما س��نتي و نيمه مكانيزه هستند، 
ضايعات بسيار باال است كه بايد جلوي آن را گرفت. 
مديرعامل مجمع ملي خبرگان كشاورزي به اجراي 
پايلوت س��ه طرح هوش��مند در بخش كشاورزي 
اشاره كرد و گفت: 3۵0 هكتار از مزارع و باغات انگور 
تاكستان، ۵00 هكتار از باغات زراعي زنجان و 3 هزار 
هكتار در مزارع كرمانش��اه به صورت پايلوت تحت 
طرح هاي كشاورزي هوشمند قرار گرفته است، تا به 
مرور بتوانيم نتايج آن را در همه بخش ها گسترش 
دهيم. در بخش ديگري از اين برنامه بهمن اميري 
الريجاني مديركل ترويج دانش و فناوري كشاورزي 
مجمع ملي خبرگان گفت: تا سال 20۵0، 2 ميليارد 
و 600 ميليون نفر به جمعيت جهان اضافه خواهد 
شد كه اين مساله همراه با كاهش ذخاير آبي، افزايش 
مصرف انرژي و كاهش سطح زير كشت زمين هاي 
كشاورزي است كه سيس��تم فعلي پاسخگوي آن 
نيست و ما بايد با استفاده از زيرساخت هاي IT دانش 
در هكتار را افزايش دهيم. اميري الريجاني تصريح 
كرد: در سال 20۱6، ۱0 ميليارد دالر گردش مالي 
صنعت كشاورزي هوشمند در دنيا بوده است كه اين 
رقم تا سال 2026 به 40 ميليارد دالر خواهد رسيد. 
وي تاكيد كرد: بحث كشاورزي بايد به گونه اي باشد 
ك��ه داده محور بوده و از مديريت لحظه اي اجتناب 
كنيم و اينكه ميلياردها تومان صنعت بيمه بايد به 
بخش كشاورزي خسارت بدهد، ناشي از ناكارآمدي 

مديريت ما است.

تب كريمه كنگو در تهران 
گزارش نشده است

يك مقام مس��وول از راه اندازي 60 مركز كشتار 
مجاز دام در سطح استان تهران براي عيد قربان و 
روز عرفه خبر داد.اصغر برايي نژاد رييس اداره كل 
دامپزشكي اس��تان تهران در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درب��اره آخرين وضعيت تب 
كريمه كنگو اظهار كرد: با توجه به تشديد نظارت 
بهداشتي در زنجيره كشتارگاه، تجهيز كشتارگاه 
به سيس��تم پيش س��رد و رعايت شرايط پيش 
سرد به مدت 24 ساعت قبل از عرضه، موردي از 
بيماري تب كريمه كنگو از سوي وزارت بهداشت 

تاكنون در استان تهران گزارش نشده است.
به گفته وي با وجود احتم��ال طغيان كنه ها در 
فصل گرما كماكان توصيه هاي بهداشتي مبني 
بر امتناع از خريد گوشت و جگر از دست فروشان 
و واحده��اي فاقد مجوز و پرهيز از مصرف خام و 
نيمه پخته جگر ادام��ه دارد.برايي نژاد ادامه داد: 
با توجه به راه اندازي س��ه مركز قربانگاه دام زنده 
با همكاري ش��هرداري تهران به اف��راد توصيه 
مي شود كه نذورات خود را تحت نظارت بهداشتي 
دامپزش��كان انجام دهند تا مخاطره به حداقل 
برسد.اين مقام مسوول در توصيه اي به افراد گفت: 
با توجه به راه اندازي سه مركز عمده تحت پوشش 
شهرداري و ۱2 كشتارگاه دام در سطح استان به 
افراد توصيه مي ش��ود كه از كشتار دام در منازل 

خود به ويژه در فصل گرما اجتناب كنند.
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وزير ارتباطات و فناوري اطالعات: 

پارازيت ها  تاثيري بر آنتن دهي موبايل  ندارد 
گروه دانش و فن|

وزير ارتباطات از انتش��ار ميزان تشعش��عات امواج به 
صورت آناين خبر داد و گفت: س��امت مردم بسيار 
مهم اس��ت و مس��ووالن در قبال آن مسووليت دارند 
اما فكر نمي كنم كه پارازيت ها بر وضعيت آنتن دهي 

موبايل تاثير بگذارد.
محمدجواد آذري جهرم��ي وزير ارتباطات و فناوري 
اطاعات پيرو دريافت گزارشاتي مبني بر ارسال حد 
بااليي از پارازيت هاي س��ازمان تنظي��م مقررات در 
استان بوشهر حاضر ش��دند و به صورت ميداني اقدام 
به اندازه گيري ميزان تشعشعات در اين استان كردند.

وي ب��ا بيان اينكه گزارش اندازه گيري ها به س��ازمان 
انرژي اتمي به عنوان دس��تگاه مس��وول اعام نتايج 
ارسال شده است، افزود: منتظر اعام نتايج آن از سوي 

سازمان انرژي اتمي هستيم.
آذري جهرمي از انتش��ار عمومي ميزان اندازه گيري 
تشعش��عات به صورت آناين خب��ر داد و اظهار كرد: 
بناداريم اندازه گيري هاي تشعشعات امواج را احتماال 
در هفته دولت به صورت آناين در سامانه اي در سايت 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منتشر 

كنيم تا بر اساس آن وضعيت هر شهر مشخص باشد.
وي با تاكيد بر اهميت وضعيت س��امت مردم اظهار 
كرد: البته در مورد پارازيت نه بايد بزرگنمايي صورت 
گيرد و ن��ه به راحتي از كن��ار آن عبور ك��رد چراكه 
مسووالن كش��ور نس��بت به حفظ س��امت مردم 

مسووليت دارند.
وزير ارتباط��ات اثرگ��ذاري پارازي��ت را بر وضعيت 
آنتن دهي موبايل بي ارتباط دانس��ت و خاطرنش��ان 
كرد: به دليل اينكه در اين مورد شفاف سازي صورت 
نمي گيرد و پاسخ دهي نمي ش��ود بنابراين در چنين 
شرايطي هر چيزي را به آن نسبت مي دهند ولي بايد 
توجه داش��ت كه موضوع سامت مردم اهميت دارد.

وي احتمال داد كه در هفته دولت از س��امانه آناين 
تشعشعات رونمايي شود.

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطاعات با اع��ام انجام 

مذاكرات با چند برند مطرح گوشي همراه خارجي براي 
توليد مشترك در كشور، گفت: بعد از اجراي طرح ثبت 
گوشي هاي همراه موسوم به رجيستري ميزان مصرف 
اولين برند ايراني از رتبه چهاردهم به هفتم در كشور 

ارتقا پيدا كرد.
وزي��ر ارتباطات و  فناوري اطاعات با تاكيد بر اينكه با 
اجراي طرح رجيستري قاچاق گوشي هاي همراه به 
صفر رس��يد، گفت: اكنون اجراي اين طرح به مرحله 
استقرار رسيده و از نظر ما اين طرح به موفقيت رسيده 

است.
عضو كابينه دول��ت تدبير و امي��د همچنين با اعام 
خبر انج��ام مذاكرات با برندهاي مطرح خارجي براي 
توليد مشترك در كش��ور به ظهور رسانه هاي نوين و 
شبكه هاي اجتماعي اشاره كرد و ادامه داد: شبكه هاي 
اجتماعي ابزاري است تا هر فرد رسانه اي داشته باشد.

وي افزود: بر همين اساس شبكه توزيع مبتني بر افراد 
ش��كل گرفته كه ضريب نفوذ بااليي نيز دارد و شاهد 
كاهش ضريب نفوذ شبكه هاي سنتي هستيم بطوريكه 
سال به سال ميزان استفاده از محتواي آناين نسبت 
به محتواي منتش��ر شده از رس��انه هاي سنتي چون 

تلويزيون افزوده مي شود.
آذري جهرمي در ارتباط با اقدامات وزارت ارتباطات 
براي پخش زنده بازي هاي ج��ام جهاني از تلويزيون 
توضي��ح داد: عمدت��ا در صداوس��يما نح��وه تامين 
سيگنال هاي زميني از طريق ماهواره ها انجام مي شود 
كه با توجه به مقررات كپ��ي رايت چنين اجازه اي به 
پخش از طريق تراسپاندرهاي ماهواره اي داده نمي شد، 
بنابراي��ن بخش هاي زيادي از كش��ور امكان دريافت 
برنامه هاي جام جهاني را نداش��تند ك��ه با همكاري 
نزديك صداوسيما و وزارت ارتباطات سيگنال رساني 
زميني فراهم ش��د تا مردم جام جهان��ي را با كيفيت 

بااليي دريافت كنند.
وزير ارتباطات با بيان اينكه انتظار داريم كه با توجه به 
توسعه هايي كه رخ داده شاهد ارتقاي رتبه شاخص هاي 
ارتباطات و فناوري اطاعات باشيم، گفت: امروز رشد 

و توس��عه انجام ش��ده در كش��ور در حوزه ارتباطات 
و فناوري اطاعات بس��يار قابل توجه بوده اس��ت اما 
به خاطر محدوديت هاي فرهنگي كه دسترس��ي به 
بعضي از س��ايت هاي بين المللي مسدود شده است، 
امكان بهره برداري كامل از ظرفيت هاي ايجاد ش��ده 

فراهم نيست.
وي با اش��اره به توس��عه هايي كه در سال هاي اخير و  
به ويژه طي يك س��ال گذشته در استان بوشهر اتفاق 
افت��اده، افزود: توس��عه فناوري به گونه اي اس��ت كه 
اگر آن را از ما بگيرند فقدان آن را به ش��دت احساس 

مي كني��م. امروز وضعيت ارتباط��ات در ايران بهتر از 
كشور آذربايجان است و ظرفيت ارتباطات بين الملل 

در كشور به ۱.۵ ترا رسيده است.
وزير دولت تدبير و اميد با اشاره به اينكه در ماه گذشته 
ميزان مش��تركان پهناي باند ايران از تركيه بيش��تر 
شده، تصريح كرد: مشكل ما در كشور توسعه نيست 
بلكه عدم توسعه متوازن است چراكه ساليان گذشته 

سرمايه گذاري صورت نگرفته است.
وزير ارتباطات ب��ا بيان اينكه انتظ��ار داريم با توجه 
به توس��عه هايي ك��ه رخ داده ش��اهد ارتق��اي رتبه 

ش��اخص هاي ارتباطات و فناوري اطاعات باشيم، 
گفت: امروز رش��د و توسعه انجام ش��ده در كشور در 
حوزه ارتباطات و فناوري اطاعات بسيار قابل توجه 
بوده اما به خاطر محدوديت هاي فرهنگي دسترسي 
به بعضي از سايت هاي بين المللي مسدود شده، امكان 
بهره برداري كامل از ظرفيت هاي ايجاد ش��ده فراهم 
نيس��ت. وي با بيان گوشه اي از دستاوردهاي جوانان 
ايراني در حوزه فن��اوري گفت: اينكه امروز يك بازي 
رايانه اي ايراني ۱۰ ميليون نصب فعال دارد دستاورد 

خوبي است.

ايمن كردن گوشي با رمزهاي غير قابل ورود
ايسنا|با توسعه روزمره گوشي هاي هوشمند و اهميت 
حفظ امنيت آنها، سازندگان گوشي هاي هوشمند در تاش 
براي يافتن بهترين و ايمن ترين راه براي ورود به گوشي ها 

هستند.
اكثر تلفن هاي همراه امروزه از نوع هوش��مند هس��تند و 
اين گوش��ي ها هم روش هاي متعددي ب��راي ورود دارند؛ 
ش��ركت هاي توس��عه دهنده تلفن همراه با به روزرساني 
شيوه هاي امن كردن تلفن همراه به روند توسعه امنيت آنها 
كمك مي كنند. البته هر يك از اي��ن راه ها از درجه امنيت 

متفاوتي برخوردارند.
تلفن هاي همراه به دو دسته هوشمند و غيرهوشمند تقسيم 
مي شوند؛ نوع كاربري و اختياراتي كه كاربر در هر دستگاه 
هوشمند و غيرهوشمند دارد، متفاوت است. در تلفن هاي 
هوش��مند ميزان نور صفحه با توجه به محيط تنظيم و در 
مصرف باتري گوشي صرفه جويي مي شود. همچنين براي 
ورود به هر كدام از اين تلفن ها راه هاي مختلفي وجود دارد. 
طبيعي است تلفن هوشمند راه هاي هوشمندانه اي براي ورود 
خواهد داشت و تلفن هاي غيرهوشمند راه هاي ساده تري 
خواهند داشت. يكي از ساده ترين راه هاي ورود به تلفن همراه 
كه توسط ش��ركت نوكيا معرفي شد، استفاده از كليدهاي 
تركيبي بود كه كاربر به صورت پيش فرض با فش��ار دادن 
دكمه ok و دكمه ستاره )*( تلفن همراه خود را باز مي كرد. 
اين راه يكي از ساده ترين راه ها براي امنيت تلفن همراه بود 
كه بعدها مي توانستيد كليدهاي پيش فرض را تغيير دهيد، 
اما اين روش بسيار راحت هك مي شود و به راحتي مي شود 

به اطاعات داخل گوشي دسترسي پيدا كرد.
     تلفن هاي ساده دو وجهي: كامال غيرايمن

نس��ل بعدي رمزنگاري روي تلفن هاي هم��راه ايجاد يك 
روش ايجاد پسورد يا رمز عبور به خصوص براي هر كاربر بود 
بطوري كه كاربر يك پسورد را از قبل تعيين مي كند و زماني 
كه گوشي قفل مي شود، براي ورود بايد آن رمز عبور را وارد 
كند. اين روش تا امروز روي برخي گوشي هاي هوشمند نيز 
استفاده مي شود، اما اين روش آنچنان كارآمد نيست، چرا كه 

اين روش رمزنگاري از روش ۴ بيتي استفاده مي كند و صاحب 
تلفن بايد يك رمز چهاررقمي تعيين كند، از اين رو حدس 

زدن آن براي هكر ساده است.
     رمز چهار رقمي: ايمن

 )password( نسل بعدي اين نوع رمزنگاري ها پس��ورد
هستند؛ بطوري كه ش��خص به جاي استفاده از نوع چهار 
رقمي رمز مي تواند از هشت تا ۲۵۴ كاراكتر وارد كند. اين 
شيوه بسيار ايمن تر از روش چهار بيتي است، اما همچنان 
داراي مشكاتي است مثل كي الگرها كه با خواندن محل 

كليك كاربر مي توانند پسورد قرباني را پيدا كنند.
بعد از پس��ورد نس��ل جديد از نوع رمزنگاري ب��ه نام الگو 
)pattern( وارد بازار رقابت امنيتي تلفن همراه شد. البته 
اين نوع رمزنگاري براي تلفن هاي هوش��مند شروع به كار 
كرد، بطوري كه براي اس��تفاده از اين نوع روش رمزنگاري 
شما نياز به صفحه لمسي روي تلفن خود هستيد. اين روش 
با استقبال شديدي از سوي كاربران دستگاه هاي شخصي 
روبرو ش��د. از اين رو شركت هاي تلفن همراه، اين نوع متد 
را به همراه تلفن هاي نس��ل جديد خود با ظاهر گرافيكي و 

كاربرپسند وارد بازار كردند.
اين نوع الگوها كه از قبل توسط كاربر تنظيم مي شود، بسيار 

ضريب امنيت باالتري نسبت به نسخه هاي قبل دارد، زيرا 
نوع الگو مي تواند بسيار پيچيده باشد و محدوديتي در ايجاد 
الگو وجود ندارد. زيرا با ايجاد رابطه گرافيكي ايجاد يك الگوي 
شخصي بسيار راحت تر شده است و شخصي كه بخواهد نفوذ 

را انجام دهد، به راحتي نمي تواند عمل هك را انجام دهد.
استفاده از الگوها تا به امروز در تمامي تلفن هاي هوشمند 
استفاده مي شود، اما اين روش به علت ماندن اثر الگو روي 
صفحه همچنان روش امن و مطمئن نيست، چراكه بسياري 
از كاربران پس از استفاده تلفن خود را تميز نمي كنند، پس 
مي توان همچنان رمز را حدس زد. بنابراين توصيه مي شود 
پس از اس��تفاده از تلفن صفح��ه خود را تمي��ز كنيد تا از 

سوءاستفاده آن جلوگيري شود.
پس از الگو و همزمان در همان نسل نوع رمزگذاري نسبتا 
غيرايمني وارد تنظيمات تلفن همراه شركت ها شد كه حس 
هوش��مندي تلفن همراه را چند براب��ر مي كرد، اما امنيت 
چنداني نداشت. اين روش به صورتي بود كه تلفن يك متن 
را از قبل توسط كاربر با استفاده از ميكروفن هاي تلفن ذخيره 
مي كرد و هر زمان كه كاربر آن جمله را تكرار مي كرد، تلفن 
باز مي شد. اين روش خيلي زود از روي تلفن هاي هوشمند 
جديد حذف ش��د، زيرا اگر صداي كاربر را در تلفن ديگري 

پخش كنيد، تلفن متوجه صداي زنده و غيرزنده نمي شود 
و تلفن را باز مي كند. اين روش را نمي توان ضريب امنيتي 
براي تلفن همراه دانست. همزمان با ارايه رمز كامي، نوع 
ديگري از رمزنگاري در تلفن هاي همراه ب��ه وجود آمد. از 
طرفي توس��عه دهنده هاي تلفن هم��راه تصميم گرفتند 
دوربين جلويي تلفن هاي هوشمند خود را قوي تر كنند، از 
اين رو شركت هاي امنيتي از اين پيشرفت استفاده كردند 
و نوع جديدي از باز كردن تلفن همراه را معرفي كردند و نام 

آن را Face recognition يا تشخيص چهره گذاشتند.
در اين روش، تلفن همراه مولفه هايي را در صورت كاربر پيدا 
مي كند كه معموال خيلي س��خت مي توان تمام آنها را در 
يك فرد پيدا كرد. اما اين روش هم به راحتي تمام هك شد، 
به صورتي كه اگر ما از صاحب گوشي يك عكس بگيريم و آن 
را جلوي گوشي بگيريم، تلفن توانايي شناسايي عكس زنده 
و غيرزنده را ندارد و فكر مي كند صاحب اصلي جلوي دوربين 
است و تلفن را باز مي كند. سال هاست كه توسعه دهنده هاي 
تلفن همراه سخت در تاشند كه اين روش را به صدر بازار 

امنيت برگرداند اما همچنان ناموفق هستند.
     تشخيص چهره: ناايمن

پس از ناكامي هاي ب��ه وجود آمده در روش هاي رمزنگاري 
شركت هاي بزرگ توليد تلفن تصميم گرفتند گوشي هاي 
هوش��مند خود را كمي هوشمندتر كنند، به صورتي كه با 
استفاده از چيپ هاي بس��يار خاص و با ضريب امنيت باال 
اقدام به اضافه كردن حسگر اثرانگشت finger print در 
تلفن هاي خود كردند.اين روش يكي از بهترين روش هاي 
رمزنگاري در عرصه رمزنگاري ورود به تلفن همراه است كه 
تاكنون كركي براي نفوذ به اين روش گزارش نشده است، 
مگر با خطاي انس��اني چرا كه هيچ سيستم امنيتي بطور 
كامل امن نيست و هميشه يك راه نفوذ وجود دارد. اين روش 
بطوري عمل مي كند كه با جمع آوري اطاعات روي انگشت 
و خط هاي روي آن، آن خط ها را به صورت ديتا ذخيره مي كند 
و ضريب خطا را به حداقل مي رس��اند. تمامي مردم تصور 
مي كردند كه با وجود حسگر اثرانگشت ديگر تلفن  آنها مورد 

نفوذ قرار نخواهد گرفت، اما هك اثرانگشت بسيار ساده تر از 
هك كردن يك پس��ورد چهار ديتايي است. تنها الزمه آن 
يك دس��تگاه verifinger اس��ت. كافي است از انگشت 
صاحب تلفن با يك دوربين استاندارد عكس بگيريد )نتايج 
عكس هاي تا فاصله سه متر هم مثبت بوده و مورد نفوذ قرار 
گرفته است( . به راحتي مي توان اثر انگشت را كپي و توسط 
دستگاه verifinger شناسايي، نسخه جعلي آن را طراحي 
كرد و به تمامي حساب ها و تلفن همراه قرباني تسلط داشت.

     Verifinger دستگاه كپي اثر انگشت
بر اساس اطاعات سايت پليس فتا، شايد اينكه »هيچ روش 
امني براي ورود وجود ندارد« تا سال ۲۰۱۶ صحيح بود، اما 
روش بسيار امني وجود دارد كه كرك آن هزينه بسيار باال و 
همچنين ريسك بااليي نسبت به ارزش انجام آن دارد. اين 
روش را IRIS مي نامند. روش نوين با استفاده از سنسورهاي 
جلوي گوشي كه با اسكن عنبيه چشم و دريافت كدهاي روي 
عنبيه چشم كه مانند اثر انگشت يكتاست انجام مي شود، 
يك روش بسيار خوب براي تلفن همراه است.شايد كمي 
زياده روي باشد، اما منطقي است چون امروزه همه كاربران 
اطاعات حساب بانكي و حساب هاي شخصي خود را روي 
تلفن هوشمند خود به همراه دارند. پس هرچه به اين بخش از 
تلفن همراه امنيت اضافه كنيم، به هيچ وجه اضافه كاري انجام 
نشده است.شيوه كار اين روش بسيار شبيه به اثرانگشت است 
با اين تفاوت كه اين روش عاوه بر حسگر اثرانگشت برروي 
تلفن همراه كه از يك حسگر استفاده مي كند، از دو حسگر 
اسكن استفاده كرده و تمامي سطح چشم را اسكن مي كند. 
تا به امروز اين روش يكي از امن ترين روش هاي موجود براي 
تمامي كاربران است.نبايد فراموش كرد كه هنوز هم امن ترين 
روش براي باز كردن تلفن همراه پيدا نش��ده و تاش براي 
رسيدن به اين روش ادامه دارد. به احتمال زياد نسل بعدي 
 DNA امنيت ورود به گوشي از طريق رابط طبيعي و از طريق
انجام خواهد پذيرفت. جاي تعجبي ندارد براي هر بار ورود 
الزم باشد يك سوزن بسيار ريز وارد بدن شده و با خون بدن 

شما تلفن شما باز شود.

 افزايش ظرفيت پهناي باند
تا ۵ برابر 

وصل موبايل اندرويد به سمعك 

باتري هاي ليتيوم يوني گازهاي 
سمي منتشر  مي كنند

رديابي اسلحه با »واي فاي «

مهر| مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت 
از توس��عه و افزايش ظرفي��ت اينترنت داخل 
كش��ور )ش��بكه IP( تا ۵ براب��ر ظرفيت فعلي 

خبر داد.
وي با اش��اره به پايداري ش��بكه زيرس��اخت 
ارتباطي كش��ور و ارايه خدمات به اپراتورهاي 
ارتباط��ي، اظه��ار داش��ت: موضوع توس��عه 
زيرس��اخت هاي ارتباطي همچنان در دست 
پيگيري است و قرار است در هفته دولت يكي از 
مهم ترين پروژه هاي اين بخش به بهره برداري 
برسد. وي گفت: در اين پروژه تاش بر ارتقاي 
ظرفيت پهناي باند ش��بكه IP داخلي است تا 
ارايه س��رويس و محتوا بر بستر شبكه داخلي 

كشور توسعه يابد.
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت ادامه 
داد: براين اساس در اوايل شهريورماه و همزمان 
با هفته دولت از پروژه توس��عه ش��بكه داخلي 
بهره برداري مي كنيم كه اي��ن پروژه ظرفيت 
دسترسي اپراتورها به زيرساخت هاي ارتباطي 

را افزايش مي دهد.
به گفته وي، پيش بيني مي ش��ود كه با توسعه 
شبكه IP داخلي، ظرفيت پهناي باند اينترنت 

داخلي به ۴ تا ۵ برابر ظرفيت فعلي برسد.

انگجت| گوگل به وسيله بلوتوث قابليتي فراهم 
كرده است كه موبايل اندرويد را به سمعك وصل 
مي كند. افراد ناشنوا با كمك اين قابليت مي توانند 

با دوستانشان تماس بگيرند.
در سراسر جهان حدود ۴۶۶ ميليون ناشنوا زندگي 
مي كنند كه تعداد آنها تا ۲۰۵۰ ميادي به ٩٠٠ 

ميليون نفر مي رسد.
 open( گ��وگل ي��ك قابلي��ت جدي��د ب��از
specification( اراي��ه ك��رده ك��ه صوت را 
به طور مستقيم از موبايل هاي اندرويد به سمعك 

منتقل مي كند. 
اين شركت اميدواراست به توليدكنندگان كمك 
 Bluetooth low كند تا با اس��تفاده از ويژگي
 Audio Streaming قابليتي به نام energy
for Hearing Aids فراهم كند كه بطور محلي 
از گوش��ي هاي اندرويد پشتيباني مي كند. براي 
اين منظور گوگل با GN Hearing همكاري 
كرده تا اين قابليت را فراهم كند.  به گفته محققان 
اين قابليت كه Asha نيز ناميده مي شود، تاثير 
ناچيزي روي مصرف باتري دستگاه دارد. كاربران 
مي توانند با استفاده از موبايل هاي شان سمعك 
را كنترل كنند، با دوستانشان تماس بگيرند، يا به 

موسيقي گوش كنند.

ديلي مي�ل| دس��تگاه هاي الكترونيكي حاوي 
باتري هاي ليتيوم يوني درصورت مورد حرارت قرار 
گرفتن گازهاي خطرناك و سمي منتشر مي كنند.

به تازگي محققان فعال در ح��وزه تكنولوژي به 
نتايج جديدي دست يافته اند كه نشان مي دهد 
محص��والت و دس��تگاه هاي الكترونيكي كه به 
باتري هاي ليتيوم يوني مجهزند، در صورتي كه در 
مجاورت هواي گرم و حرارت قرار گيرند، گازهاي 
س��مي و خطرناكي را از خود متصاعد مي كنند 
كه اين امر در نوع خود هم براي س��امتي افراد 
و كاربراني ك��ه در پيرامون آن حضور دارند و هم 
براي محيط زيست خطرناك محسوب مي شود.

اي��ن محققان و پژوهش��گران در بررس��ي هاي 
خود بال��غ بر ۲۰ هزار باتري ليتيوم يوني موجود 
در محصوالت الكترونيك��ي را تحت آزمايش و 
بررسي هاي دقيق خود قرار داده اند تا بتوانند به 

نتيجه گيري درستي دست يابند.
در ادامه و تشريح نتايج اين تحقيق، دانشمندان 
مربوطه مي گويند باتري هاي ليتيوم يوني عاوه 
بر مجاورت هواي گرم، درصورتي كه با آس��يب 
و صدمات فيزيكي مواجه ش��وند، نيز در معرض 
انتشار گازهاي س��مي و خطرناك قرار خواهند 

گرفت.

ديلي ميل| محققان دانش��گاهي سيستمي 
ابداع كرده اند كه با سيگنال واي فاي مي تواند 

اسلحه و مواد شيميايي را رديابي كند.
طب��ق تحقيقي جدي��د س��يگنال هاي عادي 
واي فاي ب��ه زودي مي توانند به يك ابزار ارزان 
قيمت امنيتي براي رديابي مواد شيميايي، بمب 
و اسلحه تبديل ش��وند. محققان دانشگاه هاي 
راتگرزو ني��و برنزويك نش��ان داده اند چگونه 
سيگنال هاي بي سيم مي توانند با نفوذ به كيف 
و چمدان ابعاد دقيق اشياي خطرناك را رديابي 

كنند يا حجم مايعات را تخمين بزنند.
محققان پس از چند آزمايش متوجه ش��دند 
دق��ت اي��ن سيس��تم ٩٥ درصد اس��ت. آنها 
اميدوارند اين سيستم به ايمن كردن موزه ها، 
اس��تاديوم ها، پارك هاي موضوعي، مدارس و 

اماكن عمومي ديگر كمك كند. 
اين سيستم با يك دس��تگاه واي فاي و ٢ يا ٣ 
آنتن كار مي كند كه يكي از آنتن ها براي ارسال 
س��يگنال و دو مورد ديگر براي دريافت آن به 

كار مي روند.
سيستم مذكور پس از ورود سيگنال به چمدان، 
برخورد آنها با اش��يا و مواد را تحليل مي كند. 
همچنين مي تواند سيگنال هايي كه از اشياي 
جامد مانند اس��لحه، قوطي هاي آلومينيومي، 
لپ تاپ و باتري ها منعكس مي شود را رديابي 

و تحليل كند.

هكرني�وز| ش��ركت نرم اف��زاري ادوب براي ۱۱ 
آسيب پذيري موجود در نرم افزارهاي خود يك نسخه 

به روزرساني امنيتي منتشر كرد.
اين روزها كه بازار آسيب پذيري و ضعف هاي رايانه اي 
به شدت رونق گرفته و اطاعات شخصي كاربران را 
تهديد مي كند، شركت هاي توسعه دهنده و غول هاي 
تكنولوژي بس��ياري نيز به دنبال برطرف كردن اين 
موانع و مش��كات سايبري هس��تند و در اين راستا 
نسخه هاي به روزرساني جديدي را منتشر مي كنند.

ب��ا توجه به آنكه ش��ركت هاي نرم اف��زاري مختلف 
هم��واره به م��دت چند ماه ي��ك بار، يك نس��خه 
به روزرس��اني نرم افزاري يا امنيتي براي برنامه هاي 
توسعه داده ش��ده خود ارايه مي دهند، حاال شركت 
ادوب نيز قصد دارد به منظور حفاظت از نرم افزارهاي 
خود، يك نسخه از به روزرساني امنيتي خود را تحت 

عنوان »آپديت امنيتي اوت ۲۰۱۸« منتشر كند.
بر اساس گزارش هاي منتشره، شركت ادوب بالغ بر 
۱۱ آسيب پذيري را در دو برنامه محبوب و كاربردي 
خود يعني ادوب آكروبات )Adobe Acrobat( و 

ادوب ريدر )Adobe Reader( كش��ف كرده بود 
كه به هكرها امكان ورود و نفوذ به اطاعات شخصي 

كاربران را مي داد.
وج��ود آس��يب پذيري و ضعف ه��اي امنيت��ي در 
نرم افزارهاي مختلف به هكرها و مجرمان س��ايبري 
اجازه مي دهد كه با نفوذ به خأل و حفره هاي موجود 
در برنام��ه مذكور، ب��ه حجم وس��يعي از اطاعات 
شخصي و حريم خصوصي افراد موردنظر دسترسي 
پيدا كنند كه اين درنهايت، حريم خصوصي كاربران 

رايانه و اينترنت را نقض مي كند.
ش��ركت ادوب اع��ام كرده اس��ت كه اين نس��خه 

به روزرساني امنيتي براي سيستم هاي عامل ويندوز 
و م��ك او اس بوده و كاربران رايانه هاي با سيس��تم 
عامل مذكور، قادر خواهند بود از فروشگاه اينترنتي 
مربوطه اين نسخه جديد امنيتي را دريافت و دانلود 
كنند و بدين ترتيب دس��تگاه خود را از نفوذ هكرها 

مصون بدارند.
چند ماه پيش بود كه گروهي از پژوهش��گران فعال 
در حوزه امنيت س��ايبري دريافته و اعام كردند كه 
تعداد آسيب پذيري امنيتي در نرم افزارهاي كاربردي 
ش��ركت ادوب وجود دارد كه ممكن است اطاعات 

كاربران را به مخاطره بيندازد.
ش��ركت ادوب - توس��عه دهنده و ارايه دهن��ده 
نرم افزارهاي آدوب ريدر، آكروبات و فتوشاپ - حاال 
با انتشار اين نسخه جديد به روزرساني امنيتي سعي 
دارد به تمامي كاربرانش اعام كند به شدت درصدد 
افزايش ضريب ايمني و امنيت سايبري محصوالتش 
ب��وده و بدين ترتيب ب��ه س��رعت از متخصصانش 
خواسته كه مشكل و آس��يب پذيري هاي موجود را 

پيدا كرده و برطرف كنند.

هكر نيوز| ش��ركت مايكروس��افت براي بالغ بر ۶۰ نوع 
آسيب پذيري در محصوالت توس��عه داده شده خود يك 

نسخه جديد به روزرساني امنيتي منتشر كرد.
 اين روزها كه بازار آس��يب پذيري و ضعف ه��اي رايانه اي 
به شدت رونق گرفته و اطاعات شخصي كاربران را تهديد 
مي كند، شركت هاي توسعه دهنده و غول هاي تكنولوژي 
بسياري نيز به دنبال برطرف كردن اين موانع و مشكات 
سايبري هس��تند و در اين راستا نسخه هاي به روزرساني 

جديدي را منتشر مي كنند.
حاال شركت مايكروس��افت نيز اعام كرده است با انتشار 
يك نس��خه جديد به روزرس��اني امنيتي براي بسياري از 
سرويس ها و نرم افزارهاي توسعه داده شده خود نظير مرورگر 
مايكروسافت اج، اينترنت اكسپلورر، نرم افزارهاي آفيس، 
 ChakraCore، NET Framework، ،ويژوال استوديو
 Microsoft SQL Server و Exchange Server
قصد دارد تمامي آس��يب پذيري ها و ضعف هاي امنيتي 

موجود را برطرف كند.
بسياري از محققان فعال در حوزه امنيت سايبري پيش تر 
گزارش كرده بودند كه در سرويس ها و نرم افزارهاي توسعه 

داده شده توسط مايكروسافت، بيش از ۶۰ نوع مختلف از 
ضعف هاي امنيتي كشف و اعام كرده اند كه از اين تعداد، 
بالغ بر ۱۹ مورد از آنها بسيار خطرناك است و آسيب پذيري 

بااليي براي كاربران ايجاد خواهد كرد.
وجود آسيب پذيري و ضعف هاي امنيتي در نرم افزارهاي 
مختلف به هكرها و مجرمان سايبري اجازه مي دهد كه 
با نفوذ به خأل و حفره هاي موجود در برنامه مذكور، به 
حجم وسيعي از اطاعات شخصي و حريم خصوصي 
افراد مورد نظر دسترسي پيدا كنند كه اين درنهايت، 
حري��م خصوصي كارب��ران رايان��ه و اينترنت را نقض 

مي كند.

ضعف هاي امنيتي مايكروسافت برطرف مي شودانتشار به روزرساني امنيتي براي نرم افزارهاي ادوب
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با گام بلند ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(  انجام شد

توانمندسازي اقتصادي -  اجتماعي و محروميت زدايي فارس
در جريان س��فر رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( به استان فارس، تفاهمنامه 6500 ميليارد ريالي 
ميان اين ستاد و استانداري فارس براي توانمندسازي 
اقتصادي و اجتماعي و محروميت زدايي استان فارس 

به امضا رسيد. 
محمد مخبر در مراسم انعقاد اين تفاهمنامه با اشاره به 
توانايي ها و قابليت هاي اس��تان فارس گفت: دشمنان 
در جنگ امروز اقتصاد كش��ور و معيشت مردم را مورد 
هدف قرار داده اند و براس��اس آن، ي��ك جنگ رواني را 

آغاز كرده اند. 
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با مقايسه ي 
اقتصاد ايران در پيش و پس از انقاب اس��امي تصريح 
كرد: امروز كشور به لحاظ منابع، امكانات و استعدادها، 
از ظرفيت ها و توانمندي هاي بي نظيري برخوردار است. 
او تاكيد ك��رد: همانطور كه امور جن��گ تحميلي را به 
دست مردم س��پرديم و پيروز شديم، اقتصاد را هم بايد 
به دست مردم سپرد. ما نبايد تصديگري كنيم، بلكه بايد 

سياست گذاري و پشتيباني داشته باشيم. 
مخبر يادآور شد: محوريت كار در ستاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام )ره( محروميت زدايي و توانمندس��ازي 
اقتصادي با ايجاد اشتغال در چارچوب اقتصاد مقاومتي 
است. اقتصاد مقاومتي چيزي جز اقتصاد را به خود مردم 

سپردن نيست. 
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، گسترش 
ش��ركت هاي كوچك و متوسط و بس��ط شركت هاي 
دانش بنيان را از جمله مولفه هاي توسعه برشمرد و ادامه 
داد: بايد به سراغ پروژه هاي اقتصادي رفت كه بيشترين 

حجم اشتغال را در كمترين زمان ايجاد كنند.
مخبر از افزايش اعتبار اين تفاهمنامه از 3500 به 6500 
ميليارد ريال خبر داد و تاكيد كرد: اگر ظرف س��ه سال 
آينده اين اعتبار عملياتي شود، 20 درصد به آن اضافه 

خواهد شد. 

   پشتيباني از طرح هاي اقتصاد مقاومتي
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( از انتخاب 
يكي از شهرهاي محروم استان فارس به عنوان پايلوت 
اقتص��اد مقاومتي و توس��عه و پيش��رفت همه جانبه، 
استقبال و آمادگي اين س��تاد را براي پشتيباني از اين 

طرح اعام كرد. 
اس��تاندار فارس نيز در اين جلس��ه ش��اخصه ي اصلي 
فعاليت هاي س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( را 
مشاركت و توانمندسازي مردم در پروژه هاي اقتصادي 
اعام كرد.  اس��ماعيل تبادار با بي��ان اين مطلب افزود: 
به عنوان نماينده ي دول��ت از تمام فعاليت هايي كه در 
حوزه ي كسب و كار و اشتغال زايي انجام بگيرد، استقبال 
مي كنم. با وجود تنگناها و مش��كات مالي، بيكاري در 
استان فارس سير نزولي داشته و نرخ آن از 16/5 درصد 
در سال گذشته به 9/9 درصد رسيده است. او با تاكيد بر 
اينكه استان فارس داراي قابليت هاي فراواني در زمينه  
كشاورزي و گردشگري است، اظهار اميدواري كرد كه 
با طرح هاي اشتغالزايي س��تاد اجرايي فرمان حضرت 

امام )ره( نرخ بيكاري در اين استان كاهش يابد. 
براس��اس اين تفاهمنامه، س��تاد اجرايي در طرح هاي 
اقتص��ادي و زيربنايي تا مبل��غ 6500 ميليارد ريال در 
استان مشاركت خواهد كرد. اين اقدام شامل طرح هاي 
توانمندس��ازي اقتصادي با رويكرد توليد و اش��تغال و 
اجرا و تكميل طرح ه��اي عمراني، زيربنايي، فرهنگي، 

اجتماعي و حمايت��ي در بخش هاي مختلف اس��تان 
ف��ارس و همچنين اجرا و تكمي��ل طرح هاي عمراني، 
زيربنايي، فرهنگي، اجتماعي و حمايتي در شهرستان 

كازرون است.
اجراي طرح هاي توانمندسازي اقتصادي و مشاركت با 
كارآفرينان با اولويت كسب و كارهاي كوچك و متوسط 
در مناطق محروم استان )مطابق الگوي بنگاه محور بنياد 
بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره((، 
اجراي طرح هاي توانمندس��ازي و مشاركت اقتصادي 
اجتماع محور در قالب الگوهاي آسمان، آفتاب و مهتاب 
با اولويت كسب وكارهاي خرد، كوچك و مشاغل خانگي، 
حمايت از راه اندازي و فعالسازي واحدهاي توليدي خرد 
و متوسط با محوريت اشتغال زايي و حفظ ظرفيت ها و 
فرصت هاي بالفعل اشتغال در استان با اعطاي تسهيات 
مال��ي ارزان قيمت، اعط��اي وام قرض الحس��نه براي 
حمايت از مشاغل خرد و خانگي و حمايت از طرح هاي 
دانش بنيان استان، از جمله تعهدات ستاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام )ره( در حوزه  طرح هاي توانمندس��ازي 

اقتصادي با رويكرد توليد و اشتغال خواهد بود. 

   تكميل طرح هاي عمراني و زيربنايي
همچنين اجرا و تكميل طرح هاي عمراني و زيربنايي، 
از جمله س��اخت مدرسه، كمك به س��اخت و تكميل 
500 ب��اب مس��كن محروم��ان، اجراي ط��رح بركت 
خانواده براي درمان زوج هاي نابارور روستايي و مناطق 
محروم به منظور حمايت از افزايش جمعيت و تحكيم 
بنيان خانواده و تامين تعداد 500 دست جهيزيه براي 
زوج هاي نيازمند، از جمله اقدامات ستاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام )ره( در زمينه اج��را و تكميل طرح هاي 
عمراني، زيربنايي، فرهنگي، اجتماعي و حمايتي در اين 

تفاهمنامه خواهد بود.
همچنين ستاد، اجراي طرح آبرساني به 24 روستا در 
بخش انارستان، اجراي پروژه هاي آبخيزداري، مشاركت 
در تامين 50 درصد از هزينه هاي تجهيز بيمارس��تان 
حضرت وليعصر )عج(، ساخت يك باب مدرسه 6 كاسه 
در روس��تاي جام بزرگي، س��اخت و تكميل 100 باب 
مسكن محرومان، ساخت 5 باب خانه عالم در روستاهاي 
معرفي شده از سوي امام جمعه  كازرون، تجهيز 2 باب 
حوزه علميه  برادران و خواهران، تامين جهيزيه براي 100 
زوج نيازمند، اجراي طرح بركت خانواده و كمك به تجهيز 
امكانات سرمايش خانه سالمندان بهزيستي شهرستان 

كازرون را بر عهده خواهد گرفت. 
الزم به توضيح است كه س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
ام��ام )ره( تاكنون 127 طرح، ش��امل 7 طرح در حوزه 
توانمندس��ازي اقتصادي، 114 پ��روژه  در زمينه امور 
زيربنايي، فرهنگي، سامت و بهداشت و درمان، از جمله 
احداث بيمارستان 120 تخت خوابي شهرستان ني ريز 
و 4 پروژه س��رمايه گذاري گروه توسعه اقتصادي تدبير 
را با حجم سرمايه گذاري 26 هزار و 654 ميليارد ريال 

در استان فارس به اجرا درآورده يا در دست اقدام دارد.

   اقتصاد را به مردم واگذار كنيم
همچنين در جريان س��فر رييس ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( به اس��تان فارس و در راس��تاي طرح 
توانمندسازي اقتصادي و اشتغالزايي ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 
كشور، 2 پروژه اقتصادي لبن دوش دامك كوار و صنايع 

چوب و صنعت هيلو در شهرستان كوآر و شهرك صنعتي 
ش��يراز، افتتاح و به بهره برداري رسيدند. اين دو طرح با 
مشاركت بنياد بركت وابسته به س��تاد اجرايي فرمان 
حض��رت امام )ره( در اين اس��تان ب��ه فعاليت توليدي 

مشغول شده اند.
مخبر در اين مراس��م با تاكيد بر اينك��ه عمده فعاليت 
اين س��تاد در حوزه ايجاد كس��ب وكار، توانمندسازي 
اقتصادي و اشتغالزايي در مناطق كمتر برخوردار است، 
گفت: يكي از طرح هاي اشتغالزايي ما عاوه بر حمايت 
از كارآفرين��ان در طرح ه��اي اقتص��ادي بنگاه محور، 
فعاليت هاي اجتماع محور اس��ت كه در حال حاضر در 
بسياري از استان هاي كشور اجرايي شده و تا پايان سال 
10 هزار فرصت ش��غلي مس��تقيم در اين زمينه ايجاد 

خواهد شد. 
مخبر يكي ديگر از طرح هاي اشتغال زايي ستاد اجرايي 
فرمان حضرت ام��ام )ره( را طرح هاي توانمندس��ازي 
اقتصادي بنگاه محور ذكر كرد و ادامه داد: در اين طرح 
س��رمايه گذاري و مش��اركت اقتص��ادي در طرح هاي 
توليدي 31 استان در حال انجام است و اين پروژه ها در 

نهايت به خود مردم واگذار خواهد شد. 
او راهبرد اصلي س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
را واگ��ذاري امور به خود مردم عنوان ك��رد و افزود: بنا 
بر توصيه رهبر معظم انقاب، مردمي كردن اقتصاد در 
دستور كار ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( است. 

الزم به توضيح است شركت لبن دوش دامك كوار كه در 
زمينه توليد فرآورده هاي لبني فعاليت دارد با مشاركت 
و سرمايه گذاري 44 ميليارد ريالي ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( به بهره برداري رسيده است. اين شركت 
توليد فرآورده هاي لبني كه ظرفي��ت دريافت 50 تن 
شير در روز را دارد براي 44 نفر اشتغال مستقيم و 150 
نفر اشتغال غيرمستقيم در منطقه ايجاد خواهد كرد.  
همچنين شركت چوب و صنعت هيلو كه در زمينه توليد 

محصوالت لمينت و پاركت فعال است، با سرمايه گذاري 
117 ميليارد ريالي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 

به مرحله اجرايي رسيده است. 
اين شركت ظرفيت توليد 8 ميليون مترمربع محصوالت 
چوبي را در سال دارد و براي 160 متقاضي ايجاد اشتغال 

مستقيم خواهد كرد.

   اهداي اسناد مالكيت به 200 خانوار سعادت شهر 
در اين سفر با حضور مخبر، مراسم هبه اسناد مالكيت 
زمين شهري از سوي س��تاد اجرايي به 200 خانوار در 

شهرستان سعادت شهر برگزار شد.
در اين مراس��م كه آيت اهلل لطف اهلل دژكام امام جمعه 
ش��يراز و نماينده ولي فقيه در اس��تان فارس، مهدي 
برومندي نماينده شهرستان هاي مرودشت، ارسنجان 
و پاس��ارگاد، فرمان��دار پاس��ارگاد، مهندس جعفري 
مديرعامل بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره(، امام جمعه  شهرس��تان پاسارگاد و 
مردم اين ش��هر حضور داش��تند، دكتر مخبر، ستاد 
اجرايي فرمان حضرت ام��ام )ره( را نهادي خدمتگزار 
كه عمده فعاليتش در بحث اشتغال زايي است معرفي 
كرد و در تش��ريح برخي از اقدامات اين س��تاد گفت: 
ايج��اد 400 هزار فرصت ش��غلي در مناطق محروم و 
كمتر توسعه يافته، س��اخت 1350 مدرسه و 1200 
مسجد و مركز فرهنگي در س��طح كشور، اعطاي 67 
هزار وام قرض الحسنه، تقبل هزينه هاي درمان همين 
تعداد بيماران سرطاني، انجام درمان حدود 4 هزار زوج 
نابارور و 2 هزار كودك ناشنوا و ساخت 21 هزار مسكن 
محرومان، از جمله اقدامات ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( در حوزه فعاليت هاي توانمندسازي اقتصادي 
و اجتماع��ي، زيربناي��ي و عام المنفعه در س��ال هاي 

گذشته است.
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( كه در جمع 

مردم شهر پاسارگاد سخن مي گفت، وعده داد كه ساخت 
يك واحد مدرسه، ترميم مقبره امامزاده حسين )ع( و مزار 

شهداي گمنام اين شهرستان انجام شود.
در اين مراسم، آيت اهلل دژكام امام جمعه  شيراز و نماينده 
ولي فقيه در استان فارس خدمات ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( به خصوص در استان فارس را هديه اي 
از سوي رهبر معظم انقاب به مردم اين استان ذكر كرد 
و گفت: اهداي اس��ناد مالكيت كه امروز انجام گرفت به 
فرمان رهبري ب��وده و در اين كار رضاي خدا، امام زمان 

)عج( و ولي امر مسلمين لحاظ شده است.
نماينده شهرستان هاي مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد 
نيز در اين مراسم با اشاره به خدمات ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( اظهار داشت: اين ستاد به عنوان يك 
الگو در كش��ور اقدامات و خدمات ارزشمندي را انجام 
مي دهد، از جمله ساخت همزمان 21 مدرسه در استان 
فارس كه با مساعدت دكتر مخبر به 22 مدرسه  افزايش 
يافت. مهدي برومندي مهم ترين مش��كل شهرستان 
پاسارگاد را مساله بيكاري و فقدان اشتغال ذكر و اظهار 
اميدواري كرد كه با س��رمايه گذاري و مشاركت ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در اين شهرستان، نرخ 

بيكاري به طرز چشمگيري كاهش يابد.
پيش از اين مراسم، رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت 
 ام��ام )ره( و هيأت همراه مراس��م كلنگ زني مدرس��ه

6 كاسه بركت روستاي كوه س��بز از توابع شهرستان 
مرودشت و اعام همزمان آغاز عمليات اجرايي ساخت 
20 باب مدرس��ه بركت در استان فارس با 105 كاس 

درس را انجام دادند.
ديدار با توليت و هيأت امناي آس��تان مقدس احمد بن 
موسي )ع( شاهچراغ و خانواده معزز شهيدان جعفري 
و هوشيار از شهداي سرافراز شهرستان سعادت شهر از 
ديگر برنامه هاي سفر يك روزه  رييس ستاد اجرايي فرمان 

حضرت امام )ره( به استان فارس بود.

  ساز مس�لم عس�گري دوباره كوك شد؛ 
زنجان 

ساز مس��لم عسگري هنرمند آش��يقي زنجان با 
اجراي دو قطعه ديوان��ه و مخمس با حضور وزير 
فرهنگ و ارش��اد، اس��تاندار زنج��ان و مديركل 
فرهنگ و ارشاد اس��تان زنجان دوباره كوك شد. 
وزير فرهنگ و ارش��اد اسامي به همراه استاندار 
زنجان و مديركل فرهنگ و ارشاد اسامي استان 
زنجان با حضور در منزل مس��لم عسگري يكي از 
هنرمندان بنام زنجان در س��از قوپوز با وي ديدار 
كردند. او كه با س��از قوپوز خود در 16 كشور ساز 
نواخته است، مي گويد: پيشينه اين ساز به دوران 
پيامبر بر مي گردد. در ادامه صالحي هم با اشاره به 
اعام آمادگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي براي 
استفاده از نوارهاي آشيق مسلم به منظور گسترش 
فرهنگ آشيقي در زنجان گفت: به حضور چنين 

هنرمنداني در كشور افتخار مي كنيم.

  مجروح ش�دن 4 ني�روي م�رزي بانه در 
درگيري ب�ا ض�د انقالب؛س�نندج   معاون 
سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار كردستان 
گفت: در درگيري ميان نيروهاي مرزي و گروه هاي 
ضد انقاب در منطقه مرزي بانه 4 نفر از نيروهاي 
كشورمان زخمي ش��دند. حسين خوش اقبال با 
تاييد اين خبر اظهار داشت: اين درگيري زماني 
اتفاق افتاد كه خودروي گشت نيروهاي مرزباني 
در جاده برده بوك نزديك روستاي ابوالحسن در 
كمين نيروهاي ض��د انقاب افتاد. درگيري بين 
نيروهاي مرزباني و گروه هاي ضد انقاب روي داد 
و بر اثر تيراندازي شديد 4 نيروي مرزي كشورمان 
زخمي و به بيمارستان منتقل و تحت درمان قرار 

گرفتند كه حال آنها رو به بهبود است. 

    نتايج آسيب شناسي رواني هشدار دهنده 
است؛ش�يراز   به گفته مديركل برنامه ريزي 
معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري 
نتايج طرح آسيب شناس��ي رواني دختران دوم 
متوسطه در كش��ور هشدار دهنده بوده و در اين 
زمينه نتايج خوبي واصل نش��ده اس��ت . اطهره 
نژادي در س��ومين جلس��ه كارگروه تخصصي 
بانوان و خانواده استانداري فارس گفت: در رابطه 
با تاب آوري اجتماعي با بررس��ي هاي متعدد از 
ميزان آسيبب هاي مردمي در اين زمينه متوجه 
شديم كه مردم كم تاب آوري اجتماعي را تمرين 
كرده اند. مديركل برنامه ريزي معاونت امور زنان و 
خانواده رياست جمهوري با تاكيد بر اين نكته كه 
مردم بايد ياد بگيرند تاب آور باشند و تاب آوري 
صرفا به معناي تحمل همه چيز و هر ش��رايطي 
نيس��ت، ظرفيت جذب، تطبيق و گذار را از سه 

عنصر اصلي در طرح تاب آوري عنوان كرد .

 حماي�ت 4۷ بان�وي انديمش�كي از 
دانش آموزان؛انديمشك     رييس اداره صنعت، 
معدن انديمشك گفت: دريك اقدام خيرخواهانه 
47 بانوي انديمشكي حاضر شدند پوشاك 28 هزار 
دانش آموزان شهرستان را ارزان تر از سال گذشته 
ب��ه دانش آم��وزان عرضه كنند. مظف��ر حيدري 
بيان داش��ت: اين موضوع مزيت هاي��ي از جمله 
آماده شدن پوش��اك مدارس زودتر از سال هاي 
گذش��ته، خريد زود هنگام پارچه ولوازم پوشاك 
جهت جلوگيري از تورم و گراني، تحويل به  موقع 
پوشاك به دانش آموزان، و فعال شدن بانوان خياط 
و واحدهاي توليد كننده در اواخر بهار و تابستان 

كه معموال فصل بيكاري است را بدنبال داشت.

  افزاي�ش 4۵ درص�دي قيم�ت م�رغ در 
لرستان؛خرم آباد  مديركل دفتر امور اقتصادي 
استانداري لرس��تان گفت: قيمت مرغ 45 درصد 
افزايش داشته است. »بهزاد منصوري« در جلسه 
ستاد تنظيم بازار استان اظهار كرد: در دو ماه اخير 
برخورد با افراد متخلف به ش��دت افزايش يافته و 
شاهد اقدامات خوبي در اين راستا هستيم. ستاد 
تنظيم بازار براي هر حوزه تكاليفي را مش��خص 
كرده كه در اين راستا قيمت مرغ به صورت عمده 

8175 تومان درنظر گرفته شده است. 

  كش�ف دو انبار برنج و كولر احتكارشده 
در باوي؛اهواز   فرمانده انتظامي خوزستان از 
كش��ف دو انبار بزرگ كولر و برنج احتكار شده 
ب��ه ارزش 401 ميليارد و 381 ميليون ريال در 
شهرستان باوي خبر داد. سردار حيدر عباس زاده 
با بيان اينكه كارشناسان ارزش ريالي كاالهاي 
احتكار شده را 401 ميليارد و 381 ميليون ريال 
برآورد كردند، اظهار كرد: در اين رابطه دو متهم 
دستگير و پس از تش��كيل پرونده مقدماتي به 

مراجع قضايي معرفي شدند.

   ۵۰ درصد مطالبات گندم كاران قزويني 
پرداخت شد؛قزوين  معاون امور اقتصادي 
استاندار قزوين از پرداخت 50 درصد مطالبات 
گندم كاران قزويني خبر داد. منوچهر حبيبي 
ديروز اظهار داشت: براس��اس آمارها تاكنون 
بي��ش از 152 ميليارد تومان ب��ه گندم كاران 
پرداخت ش��ده و 50 درصد مطالبات آنها باقي 
مانده است.او با اشاره به ميزان گندم خريداري 
ش��ده به صورت تضميني خاطرنش��ان كرد: 
امسال بيش از 236 هزار تن گندم كه مازاد بر 
مصرف كشاورزان استان قزوين بوده به صورت 

تضميني خريداري شده است. 

رييس سازمان امور عشايري كشور: 

250 ميليارد تومان به عشاير تعلق گرفت
رييس سازمان امور عشايري ايران گفت: ساليانه از محل 
درآمدهاي مالي��ات بر ارزش اف��زوده، دولت مبلغ 250 
ميليارد تومان بايد صرف خدمات رساني به عشاير كشور 
كند و ش��اخصه هاي توزيع اين اعتبارات در هر اس��تان 
مشخص اس��ت. كرمعلي قندالي پنجشنبه در نشست 
شوراي عشايري كرمانشاه كه با حضور استاندار برگزار شد؛ 
افزود: دستگاه هاي اجرايي كه موظفند خدمات شهري و 

روستايي ارايه دهند، بايد طبق آيين نامه جامع ساماندهي 
عشاير در سال 84 به جامعه عشايري نيز خدمت رساني 
كنند. آيين نامه جامع ساماندهي عشاير مصوب 84 در 18 
ماده 18 دستگاه اجرايي را موظف كرده همان خدماتي 
كه در شهرها و روس��تاها به شهروندان ارايه مي دهند به 
عشاير نيز بايد ارايه كنند. قندالي در ادامه اظهار داشت: 
تاكنون 50 درصد از ظرفيت اين آيين نامه استفاده شده و 

از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در اين رابطه خواسته شده  
توجه جدي تر و بيشتري به وظايف خود داشته باشند.

   تسهيالت ارزان قيمت اشتغال پايدار روستايي 
و عشايري

او در ادامه با اشاره به تسهيات ارزان قيمت اشتغال پايدار 
روستايي و عش��ايري گفت: اين تسهيات در واقع به نام 

عشاير ولي به كام عشاير نيست.
رييس سازمان امور عشايري ايران اضافه كرد: عشاير در 
اين تس��هيات به عنوان اولويت آورده شده اند، ولي تنها 

كساني كه استفاده نمي كنند، آنها هستند.
رييس س��ازمان امور عش��ايري ايران با بيان اينكه اصا 

به دنبال كار تصنعي نيستيم، گفت: 85 درصد تسهياتي 
كه امور عشايري به متقاضيان پرداخت مي كند از محل 
مواد 10 و 12 تسهيات ارزان قيمت خشكسالي جذب 
شده است. اين مقام مسوول، بانك كشاورزي كرمانشاه 
را كه مصوبه دولت درباره تضامين زنجيره اي عش��ايري 
را رعايت نمي كند مورد انتقاد جدي قرار داد و گفت: اين 
امر باعث متضرر شدن عش��اير استان از خسارت ها شده 
اس��ت. وي در ادامه گفت: دولت س��ود و اصل تسهيات 
ارزان قيمت اش��تغال روستايي و عش��ايري و همچنين 
مناطق زلزله زده را تضمين كرده و معني ندارد بانك ها در 
پرداخت اين تسهيات به عشاير سختگيري كنند لذا بايد 

تضمين هاي زنجيره اي را بپذيرند.

   40 ميليارد صرف خريد تجهيزات شده است
قندالي در ادامه با اشاره به 66 هزار راه عشايري در كشور 
گفت: از سال گذشته تاكنون 40 ميليارد تومان براي خريد 
تجهيزات راهداري عشاير از جمله تانكرهاي آب رسان و 
خودروهاي كمكي براي جاده هاي صعب العبور و س��اير 
تجهيزات و امكانات هزينه ش��ده است. او در ادامه با بيان 
اينكه مجلس و دولت در خصوص خدمت رساني به عشاير 
از هم افزايي خوبي برخوردارند، افزود: 40 ميليارد تومان 
به اعتبارات تنش آبي عشاير اختصاص يافته كه 70 درصد 
آن يكجا جذب شده است. عشاير كشور شامل 213 هزار 
خانوار، 552 طايفه و 104 ايل است كه 8/1 جمعيت كشور 

را در بر مي گيرد.

چهره  ها                                                                                                                                                                                                                                                                           

خراس�ان رضوي      معاون ام��ور بازرگاني و 
توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن خراسان 
رضوي گفت: حضور بسيار گس��ترده زائران 
در شهر مش��هد و نزديك ش��دن به ايام عيد 
و جش��ن ها مانند عيد قربان باعث شده كه با 
افزايش تقاضا براي گوش��ت مرغ گرم مواجه 
شويم. علي غفوري مقدم در گفت وگو با ايسنا، 
در خصوص افزايش قيمت مرغ در روزه��اي اخير اظهار كرد: بر همين 
اس��اس، تدابيري صورت گرفته كه اين تدابير اعم از عرضه گوشت مرغ 
منجمد به بازار اس��ت. در حقيقت در روزهاي عادي 60 تن گوشت مرغ 
منجمد در سطح بازار استان عرضه مي كرديم كه از اين ميزان 40 تن در 
مشهد و 20 تن در شهرستان ها توزيع مي شد.  او با بيان اينكه كنار گذاشتن 
محدوديت توزيع گوشت مرغ در بازار عنوان كرد: اما براي حل اين مشكل، 
اين محدوديت را كنار گذاشته بطوري كه به شهرستان ها و مشهد اعام 
شده تا به هر ميزاني گوشت مرغ منجمد كه شبكه صنفي و غيرصنفي براي 
عرضه به خانوارها نياز داشته، اعطا شود. او خاطرنشان كرد: اين روند توزيع 
در بازار همچن��ان ادامه پيدا خواهد كرد تا بتوان به نياز بازار در خصوص 
گوشت مرغ گرم پاسخ و پوشش داد. البته قيمت در سطح شهر متفاوت 
بوده بطوري كه قيمت گوشت مرغ در خرده فروشي هاي سطح شهر به 
صورت ميانگين، بين 10 هزار و 200 تومان تا 10 هزار و 800 تومان است 

اما ممكن است اين تفاوت قيمت در برخي از فروشگاه ها بيشتر باشد. 

خراسان ش�مالي      برخي از انبارهاي بزرگ 
نگهداري غيرمجاز كاالها در چند روز گذشته 
در نقاط مختلف خراسان شمالي كشف شده 
و اين موضوع نش��انگر وجود پديده احتكار در 
استان است. كشف يك انبار بزرگ نگهداري 
اقام دارويي، بزرگ ترين و نخس��تين كشف 
احتكار در اس��تان بود. پس از آن چندين انبار 
خوراكي، كاغذ، لوازم خانگي و حتي پياز نيز در اس��تان خراسان شمالي 
كشف شد. پس از كشف اين انبارها، استاندار خراسان شمالي در نشست 
كارگروه رفع موانع توليد استان با اشاره به وجود پديده احتكار كاال در استان 
خراسان شمالي به عنوان يك پديده زيان بار، اظهار داشت: آناني كه امروز 
شروع جنگ اقتصادي را قبول دارند، بايد بدانند كه افسران اين جنگ بخش 
خصوصي و توليد كنندگان هستند و تعطيلي يك واحد توليدي در واقع 
افزايش مشكات اقتصادي و به ويژه براي دولت و در ادامه بروز مشكات 
و آسيب هاي اجتماعي است. خباز با اشاره به كشف كاالهاي احتكار شده 
در چند روز اخير صريحا دستور داد: كاالهاي كشف شده براي ايجاد ثبات 
و آرامش هر چه سريع تر وارد بازار شوند تا عاوه بر فراواني محصوالت در 
بازار شاهد كاهش قيمت كاالها باشيم.او با اشاره به ضرورت مشاركت مردم 
در فرآيند مقابله با احتكار افزود: براي كشف انبارهاي غير مجاز كاال از مردم 
كمك بگيريد و در صورت نياز حق الكشف پيش بيني كنيد؛ بنده اعتقاد 

دارم با كمك مردم مي توانيم مشكات را حل كنيم. 

سيستان و بلوچستان      مديركل شيات 
سيستان و بلوچستان گفت: اليروبي بندر 
صيادي بريس در نوار ساحلي چابهار - گواتر 
پس از انتظار هفت سال با 25 ميليارد تومان 
اعتبار آغاز شد. هدايت اهلل ميرمرادزهي در 
گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: بندر صيادي 
بريس در طول سال هاي اخير غيرقابل تردد 
براي لنج ها بوده است. 300 هزار متر مكعب اليروبي در اين اسكله انجام 
مي شود و تا سه سال آينده كار اليروبي تكميل و به بهره برداري مي رسد. 
مدير كل شيات سيستان و بلوچس��تان افزود: 2 هزار و 452 نفر در 
اين بندر مشغول صيد و صيادي هستند كه نقش مهمي در صيد انواع 
ماهي دارند. در مجموع 402 شناور شامل 64 فروند لنج برودتي، 79 
فروند لنج يخي و 259 فروند قايق در بندر بريس فعال هستند. اسكله 
بندر صيادي بريس از نوع سنگي و بتني، عمق آبخور 2 متر، طول راه 
ارتباطي 800 متر، طول موج شكن آن 594 متر، پهلوگيري اسكله 160 
متر، بازوي فرعي 95 متر و وسعت حوضچه آن 25 هكتار است.مديركل 
شيات سيستان و بلوچستان گفت: هشت واحد صنايع شياتي به 
تفكيك كاربري، 2 كارخانه كنسرو ماهي، چهار كارخانه عمل آوري 
و سردخانه، يك كارخانه يخ س��ازي، يك كارخانه پودر ماهي و پنج 
تعاوني صيادي در بندر بريس فعال هستند. بندر صيادي بريس در 
سال 1368 ساخته شده و در سال 1371 به بهره برداري رسيده است.

 كرمان    در شرايطي كه برخي رسانه هاي 
اصولگ��را طي روزهاي اخير ب��ا آب و تاب از 
حضور مديران دو تابعيت��ي در بخش هاي 
مديريتي اس��تان كرمان خب��ر مي دادند؛ 
رييس كل دادگس��تري اس��تان كرمان در 
خصوص اين ادعا گفت: در اس��تان كرمان 
مدير دو تابعيتي نداريم و ش��ايعه هايي مربوط به دو تابعيتي برخي از 
مديران نيز از اساس كذب است. »يداهلل موحد« در نشست مطالبه گري 
قرارگاه شهيد احمدي روشن بسيج دانش��جويي كرمان به موضوع 
نوسانات اخير در بازار سكه و ارز و تاثير آن بر پرونده هاي استان كرمان 
تصريح كرد: نوسانات س��كه و ارز در كشور س��بب افزايش 15 هزار 
پرونده به دادگستري استان كرمان شده است و اين خود سبب تراكم 
كار و كاهش كيفيت كار دستگاه قضايي خواهد شد و كميت بر روي 
كيفيت تاثيرگذار است. رييس كل دادگستري استان كرمان جمعيت 
كيفري اس��تان كرمان را زياد دانست و گفت: اين ازدياد به دليل اين 
است كه كرمان در مسير ترانزيتي مواد مخدر قرار دارد و زندانيان داراي 
محكوميت هاي بااليي هستند كه اين امر سبب جمعيت كيفري باال 
شده اس��ت. او در رابطه با پرونده مهدي جهانگيري برادر معاون اول 
رييس جمهور نيز افزود: مهدي جهانگيري با همكاري اطاعات سپاه 
بازداش��ت شد و از آن جايي كه تنها برخي از جرايم وي در كرمان بود 
تحقيقات انجام شد و او براي رسيدگي به اتهام ديگر به تهران منتقل شد.

 داليلي كه باعث گراني مرغ در
خراسان رضوي شد؟

براي كشف كنندگان انبار احتكار كاالها 
»حق كشف« در نظر بگيريد

 اليروبي بندر صيادي بريس چابهار
آغاز شد

تالطم بازار سكه و ارز باعث افزايش 
پرونده هاي اقتصادي شد
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تاخير 14 ماهه بيمه ها در پرداخت بدهي خود به مراكز درمان سرطان همچنان ادامه دارد

وزير آموزش و پرورش مطرح كرد 

گمشدنسهمسرطاندرانبوهبدهيها

سال تحصيلي جديد را بدون كسري آغاز خواهيم كرد

ريحانه جاويدي|
بدهي بيمه ها به مراكز درماني، چند س��الي است كه 
تبديل به تراژدي براي اين مراكز ش��ده است. در اين 
ميان وضعيت براي برخي از مراكز درماني به س��بب 
اهميت فعاليت ش��ان وخيم تر اس��ت و بيماران هم 
به دنبال اين بي نظمي، س��رگردان مي ش��وند. مراكز 
درمان س��رطان، از اين دست مراكز هستند كه تحت 
تاثير بحران هاي مال��ي و بدهي بيمه ها به مرور زمان 
دچار چالش مي ش��وند. در شرايط فعلي، بيش از يك 
سال است كه دو س��ازمان اصلي بيمه يعني سازمان 
تامين اجتماعي و سازمان بيمه سالمت، بدهي خود 
را به مراكز درمان سرطان پرداخت نكرده اند و بدهي 
انباشته اين دو س��ازمان،  آرام آرام تاثير منفي خود بر 
فعاليت اين مراكز را نشان مي دهد. آمار موجود از رقم 
بدهي هاي دو بيمه اصلي كشور حكايت از آن دارد كه 
سازمان بيمه تامين اجتماعي، 3 هزار ميليارد تومان 
و س��ازمان بيمه س��المت، هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان به مراكز درماني، دانشگاهي و خصوصي كشور 
بدهكار هستند، اگرچه مشخص نيست چه ميزان از 
اين بدهي سهم مراكز درمان سرطان است اما آنطور كه 
رييس انجمن راديوتراپي آنكولوژي ايران اعالم كرد، 
در حال حاضر ۶۰ درصد معوقات مراكز درمان سرطان 
مربوط به سازمان تامين اجتماعي و ۴۰ درصد مربوط 
به س��ازمان هاي ديگر اس��ت با اين وجود مسووالن 
وزارت بهداش��ت، معتقدند اگرچ��ه بدهي بيمه ها به 
مراكز درماني موضوعي انكار ناپذير است اما اين امر بر 
ارايه خدمات اين مراكز به مردم تاثير منفي نداشته و 
سال 97، شرايط پرداخت معوقات بيمه ها مناسب تر 

از سال گذشته است. 

 بدقولي 14 ماهه بيمه ها 
به مراكز درمان سرطان

نخستين بار 1۴ مرداد امسال بود كه محمدرضا قوام 
نصيري، رييس انجم��ن راديوتراپي آنكولوژي ايران، 
 نس��بت به تاخير در پرداخت بدهي بيمه ها به مراكز 
درمان س��رطان انتقاد ك��رد، او درب��اره اين موضوع 
بيان ك��رد: »بيمه ها ام��روز به ارگان ه��اي مختلف 
همچ��ون پزش��كان، داروخانه ها، وزارت بهداش��ت 
و دانش��گاه هاي علوم پزش��كي بدهكارن��د و انجمن 
راديوتراپي و آنكولوژي نيز از اين قاعده مستثني نبوده 
و امروز جمع كثيري از پزشكان متخصصي كه بيماران 
مبتال به س��رطان را ويزيت مي كنند با بدهي بيمه ها 

 مواجه هس��تند اما اين سازمان ها بايد توجه كنند كه 
زحمت درمان بيم��اران مبتال به س��رطان متفاوت 
از افراد غيرمبتال به س��رطان اس��ت چرا كه بيماران 
مبتال به س��رطان تا پايان عمر به سيس��تم درمان گر 
نياز داش��ته و بنابراين موقعيت خاص��ي دارند ولي با 
اين وجود به جاي اينكه عنايتي ب��ر اين درمان گرها 
و بيماران باش��د بيمه ها به ويژه تامين اجتماعي 1۴ 
 ماه اس��ت كه معوقات خود را پرداخ��ت نكرده اند.«

او با اشاره به اينكه اكثر بيماران مبتال به سرطان امكانات 
مالي آنها محدود است و تنها شايد 1۰ درصد بيماران 
در پرداخت هزينه و دارو مش��كل مالي جدي ندارند، 
افزود: » پزشكاني كه در حوزه درمان بيماران مبتال به 
سرطان كار مي كنند با وجود انبوه مطالبات از بيمه ها 
فقط بر اس��اس وجدان كاري انجام وظيفه  مي كنند 
كه مس��لما چنين موقعيتي نبايد مورد سوءاستفاده 
قرار گيرد. براي جلوگيري از آس��يب  ب��ه بيماران در 
حوزه ه��اي مختل��ف راديوتراپي، ش��يمي درماني و 
دارويي بايد سازمان هاي بيمه گر معوقات خود را هرچه 
سريع تر پرداخت كنند. نگهداري وسايل راديوتراپي 
به صورتي بوده كه به كنترل كيفيت ساالنه نياز دارد 
و در صورتي كه اين اقدام انجام نش��ود درمان صحيح 
راديوتراپي دچار اختالل و اشكال مي شود كه عارضه 
جدي براي بيماران خواهد داشت. بنابراين لطمه اصلي 
بدهي س��ازمان هاي بيمه گر متوجه بيماران است و 
 بايد اقدامات الزم هر چه س��ريع تر ص��ورت گيرد.«

قوام نصيري، با بي��ان اينكه ادامه فعاليت پزش��كان 
با وجود اين مش��كل دليلي بر بي تفاوتي يا نداش��تن 
مشكالت مالي نيست، گفت: س��ازمان هاي مربوطه 
بايد در اين زمينه پاسخگو باشند. همكاران ما با وجود 
تمام گرفتاري ها در بخش هاي مختلف تنها به دليل 
احساس تكليف براي بيماران خدمت مي كنند. حدود 
3۰۰ نفر پزش��ك متخصص در حوزه درمان سرطان 
داريم كه نيمي از آنها نيروهاي جوان بوده و اين افراد 
بايد بتوانند مخارج زندگي خود را تامين كنند و براي ما 
جاي سوال است كه چگونه هيچ اقدامي در اين راستا 

صورت نمي گيرد.«
 بدهي بيمه ها خللي در خدمت رساني به مردم نداشت

اما انتقادهاي رييس انجم��ن راديوتراپي آنكولوژي 
ايران، به همين يك بار ختم ش��د، بلكه قوام نصيري، 
بار ديگر روز گذش��ته نس��بت به اين موضوع هشدار 
داده و به ايسنا گفت: » اولين كساني كه به دليل اين 
معوقات لطمه مي بينند، بيماران هستند؛ آنها مشكل 

درماني دارند و نتيجه آن دقيقا مشخص نيست. در 
مقايس��ه با بيماران ديگر مرگ و مي��ر باالتري دارند 
و بيش��تر آنها متعلق به طبقات س��ه و چهار اجتماع 
هس��تند. ۸۰ درصد بيماران ما توانايي مالي ندارند. 
حاال كساني كه به هر صورت توانستند درمان انجام 
دهند با اين مش��كالت نيز روبرو مي ش��وند. از سوي 
ديگر نيز پزشك معالج سر درگم است و مسوول فني 
بايد به هر دري بزند كه بتواند اين خأل را پر كند. امروز 
مراكز دولتي و خصوصي با مشكل مطالبه از بيمه ها 
روبرو هستند و شرايط مراكز دولتي نامساعدتر است؛ 
چون حتي براي خريد ي��ك خودكار هم بايد چرخه 
معيوب كاغذبازي اداري را طي ك��رد.« با اين وجود 
مسووالن وزارت بهداشت معتقدند بدهي بيمه ها به 
مراكز درماني، خللي در خدمت رس��اني به بيماران 
ايجاد نكرده و فشار اين موضوع بر پرسنل اين مراكز 
وارد مي شود، عباس زارع نژاد،  مشاور وزير بهداشت، 
 درمان و آموزش پزش��كي با بي��ان اينكه بطور دقيق 
نمي توان تعيين كرد چه مقدار از بدهي سازمان هاي 

بيم��ه به مراكز درمان س��رطان اختص��اص دارد، به 
تعادل گفت: » طبق قانون، س��ازمان هاي بيمه بايد 
بعد از ارايه اسناد از سوي وزارت بهداشت، ۶۰ درصد 
از بدهي خود را همان موق��ع پرداخته كرده و مابقي 
را تا دو ماه بعد تسويه كنند اما اين اتفاق در عمل رخ 
نمي دهد. از طرف ديگر طبق قانون سازمان هاي بيمه 
ب��ه ازاي تاخير در پرداخت بده��ي خود بايد جريمه 
پرداخت كنند ام��ا اين اتفاق ه��م رخ نمي دهد، در 
ش��رايط فعلي بيش از 9۰ درصد هزينه هاي درمان 
سرطان را بيمه ها پرداخت مي كنند كه تاخير در روند 
پرداخت مي تواند اين روند را با چالش رو به رو كند.« 
او افزود: » با وجود اينك��ه بيمه ها در پرداخت بدهي 
خود به مراكز درماني تاخير دارند اما با يك سال تاخير 
بدهي هاي خود را مي پردازند اما اين موضوع در ارايه 
خدمات مراكز درماني به بيماران تاثير منفي نداشته 
است و اگر هم فشاري وارد مي شود بر بيمارستان ها 
و مراكز درماني اس��ت كه به دليل مشكالت مالي، در 
پرداخت هزينه هاي خود و حقوق پرس��نل با مشكل 

روبرو مي شوند اما باز هم تاكيد بر اين است كه در ارايه 
خدمات به مردم خللي ايجاد نمي ش��ود.« زارع نژاد، 
بيان كرد: » سال 97 شرايط پرداخت بدهي بيمه ها 
بهتر از سال گذشته است و اميدواريم مطالبات با تاخير 
كمتري نسبت به س��ال قبل پرداخت شود. بيمه ها 
همكاري بيشتري نسبت به گذشته دارند اين ميان 
شرايط بيمه سالمت نس��بت به سازمان بيمه تامين 

اجتماعي بهتر است.«
مشاور وزير بهداشت همچنين معتقد است بحران ارز 
تاثيري ب��ر بازار دارو چه از نظر موجودي در بازار و چه 
از نظر قيمت نداشته است. او درباره اين موضوع گفت: 
»آن دسته از بيمه هايي كه تحت پوشش بيمه هستند 
مانند گذشته ارايه مي شود و هر گونه افزايش قيمت 
ساالنه توسط بيمه جبران مي شود اما بايد توجه كرد 
كه نوسانات ارز تاثيري بر قيمت دارو نداشته و به جز 
افزايش 9 درصدي قيمت دارو كه طبق روال س��االنه 
انجام شده، هيچ افزايش قيمت ناشي از باال رفتن قيمت 

ارز نداشتيم و بيشتر از 9 درصد خالف قانون است.«

آموزش و پرورش با بحران كسري بودجه، محروميت 
دانش آموزان از تحصيل و امكانات آموزش��ي عادالنه 
به ويژه در مناطق محروم، كمبود معلم و فضاي آموزشي 
و... رو به رو است. اين موضوعي است كه هم كارشناسان 
آموزشي و هم مسووالن وزارت آموزش و پرورش بر آن 

تاكيد دارند. 
اما ديروز وزير آموزش  و پرورش گفت كه سال تحصيلي 
جديد را بدون كس��ري از نظر فضا، تجهيزات و نيروي 

انساني آغاز خواهيم كرد.
محمد بطحايي در حاش��يه بازديد از فرآيند برگزاري 
مرحله نهايي چهارمين جش��نواره نوجوان خوارزمي 
در مشهد، در پاسخ به سوالي در مورد نگراني ها درباره 
تجميع مدارس روستايي، اظهار كرد: آنچه من مي توانم 
اطمينان دهم اين است كه سياست هاي سامان دهي 
نيروي انساني ما به هيچ عنوان نبايد به ادامه تحصيل 

بچه ها لطمه بزند.
او ادامه داد: بنابراين چنانچه ما سياست هاي تجميعي 
و ساماندهي نيروي انساني هم در برخي مواقع داشته 
باش��يم خانواده هاي محترم و اولي��اي دانش آموزان 
مطمئن باشند شرط اصلي براي ما اين است كه بچه ها 
با مش��كل تحصيل مواجه نشوند و اين تجميع مانع از 
ادامه تحصيل دانش آموزان نش��ود. بطحايي در مورد 
ميزان تجميع مدارس روستايي، تصريح كرد: نمي توان 
آماري در اين زمينه بيان كرد. ما اختياراتي را به استان ها 
داديم كه استان ها متناسب با اختيارات خود در جاهايي 
كه ساماندهي نيروي انس��اني و تجميع موجب ارتقا 

و بهره وري شود، استفاده كنند بنابراين ممكن است 
در جايي حتي امسال نسبت به سال گذشته ما نيروي 

انساني بيشتري در اختيار مدرسه قرار دهيم.

 سال تحصيلي را بدون كسري
 آغاز خواهيم كرد

وي در پاسخ به پرسش��ي در خصوص كمبود نيروي 
انس��اني در مقطع دوازدهم، گفت: به لطف خداوند و 
تالش همكاران من از ماه ها پيش آغاز كردند در حوزه 
نيروي انساني تاكنون هيچ مشكلي نداريم و ان شاءاهلل 
در مهر ماه 97 از نظر فضا، تجهيزات و نيروي انس��اني 
ما با ش��ور و اشتياق و بدون كس��ري سال تحصيلي را 
آغاز خواهيم كرد. وزير آموزش و پرورش در خصوص 
اجراي طرح »ايران مهارت« براي آموزش مهارت هاي 
حرف��ه اي كوتاه مدت به دانش آموزان پايه متوس��طه 
اول، خاطرنشان كرد: يكي از ماموريت هاي اجراي اين 
طرح توسعه همه ساحت هاي تربيت و شناسايي همه 
استعدادهاي دانش آموزان در زمينه هاي مختلف است.

او اف��زود: بر اين اس��اس اين طرح يك��ي از مهم ترين 
وظايفي است كه بايد با ش��تاب بيشتري دنبال كرده 
و محقق س��ازيم. بچه هاي م��ا در زمينه هاي مختلف 
صاحب استعداد هستند اين زمينه ها مطابق آنچه تا 
به امروز بوده، تنها در حوزه و س��احت علمي نيس��ت، 
بچه هاي ما در زمينه هاي بس��ياري داراي اس��تعداد 
هستند كه متاسفانه تا امروز نظام آموزش وپرورش ما 
صرفا در زمينه هاي علمي توانسته تمركز داشته و صرفا 

بر اين موضوع تكيه كرده اس��ت، البته در مواردي هم 
جشنواره هايي كه مش��وق بچه ها در ساير زمينه هاي 
مهارتي بوده وجود داشته، اما ميزان آن اندك بوده است. 
بطحايي اظهار كرد: يكي از مهم ترين سياس��ت هايي 
ك��ه وزارت آموزش وپرورش به ويژه بع��د از تاكيدات 
رييس جمهور در آغاز سال تحصيلي جاري براي وزارت 
آموزش وپرورش تعيين كردند، اين است كه مهارت ها 
و مهارت آموزي بچه ه��ا در زمينه هاي مختلف مورد 
شناسايي و توسعه و گسترش قرار گيرد و ابزار و امكانات 
الزم براي بچه ها در اين زمينه ها فراهم شود و ان شاءاهلل 
بتوانيم آنگونه كه سند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
در ساحت هاي ش��ش گانه تاكيد بر توس��عه متوازن 
تربيت داشته در همه زمينه ها استعدادهاي بچه ها را 
شناسايي كنيم و بتوانيم زمينه هاي رشد و باروري آنها 

را مهيا كنيم.
او با اش��اره به اولويت هاي وزارت آموزش وپرورش در 
اين زمينه، عنوان كرد: بر اساس آنچه شرايط اقتصادي 
كشور ما ايجاد مي كند مهم ترين اولويت ها در آن دسته 
از اس��تعدادهايي اس��ت كه منتج به كارآفريني شود 
همان گونه كه در همين جشنواره و فروشگاه و بازار كنار 
آن مشاهده كرديد بسياري از دست ساخته هاي بچه ها 
در زمينه هاي مختلف قابل ارايه و استفاده و تبديل آن به 
حوزه هاي اقتصادي و اشتغال است، بنابراين، اين زمينه 

اولويت اول را براي آموزش و پرورش دارد.
وزير آموزش و پروش اضافه كرد: ما به سراغ آن دسته از 
استعدادهايي در گام اول مي رويم كه خالقيت بچه ها 

منتج به كارآفريني و كارآفريني آنها منتج به زمينه هاي 
اشتغال موثر شود. 

 ش�ركت 10 درصد دانش آموزان متوسطه 
كشور در طرح ايران مهارت

علي زرافش��ان معاون آموزش متوسطه وزير آموزش 
و پ��رورش نيز در م��ورد اجراي ط��رح مهارت آموزي 
حرفه اي كوتاه مدت »ايران مهارت« براي دانش آموزان 
اول متوس��طه، اظهار كرد: اين طرح از سال گذشته به 
صورت آزمايشي در ۸ استان كش��ور براي 1۰ درصد 

دانش آموزان اجرا شد.
او ادامه داد: در سال تحصيلي 9۸-97 حدود 1۰ درصد 
دانش آموزان متوسطه كش��ور در طرح ايران مهارت 
شركت خواهند كرد. زرافش��ان ابراز اميدواري كرد: با 
اين نوع برنامه ها فضاي نشاط و شادابي را در عرصه هاي 
مختلف مدارس برگردانيم و بتوانيم دانش آموزان توانا 

و با مهارت داشته باشيم. زرافشان در خصوص برگزاري 
چهارمين جشنواره نوجوان خوارزمي، تصريح كرد: در 
اين جشنواره كه از س��طح مدارس آغاز مي شود، ۸۵ 
درصد دانش آموزان ك��ه حدود 2 ميليون و ۸۰۰ هزار 
نفر را شامل مي شوند، در ۶ رشته مسابقه دادند و باتوجه 
به شركت دانش آموزان در رشته هاي مختلف حدود ۸ 
ميليون نفر رشته در اين مسابقات شركت كردند. معاون 
آموزش متوس��طه وزير آموزش وپروش با بيان اينكه 
جش��نواره نوجوان خوارزمي حقله مفقوده بين دوره 
ابتدايي و متوسطه دوم را تكميل كرده است، بيان كرد: 
ما در دوره اول متوسطه جشنواره اي نداشتيم كه با توجه 
به نگاه وزير آموزش وپرورش به حذف آزمون هاي زايد 
و تعيين روش هاي جايگزين براي كشف استعدادهاي 
دانش آموزان، اينگونه جش��نواره ها يك��ي از بهترين 
جاهايي اس��ت كه مي توان  اس��تعداد دانش آموزان را 

شناسايي و از آنها حمايت كرد. 

مشكل معلوالن در 
تامين دارو و تجهيزات پزشكي 

 مديرعامل انجمن نداي معلوالن ايران با اش��اره 
به مش��كل معلوالن در تامي��ن دارو و تجهيزات 
پزشكي گفت: بهزيستي به دليل تعدد گروه هاي 
مختلفي كه بايد از آنها حمايت كند، معلوالن را 
ناديده مي گيرد و متاس��فانه در برنامه هاي آنان 

ديده نمي شوند.
محم��ود كاري در رابطه با مش��كالت معلوالن 
ضايعات نخاعي گفت: به طور كلي مشكالت اين 
معلوالن در دو بخش يكي درم��ان و تجهيزات 
پزش��كي مورد ني��از و بيم��ه و ديگ��ري درباره 
رفت وآمدهاي آنهاس��ت. او افزود: متاسفانه در 
بخش دارو و تجهيزات پزش��كي با مش��كالتي 
مواجه هس��تند از جمله اينكه اين تجهيزات به 
سختي در اختيار آنها قرار مي گيرد كه دليل آن 
را بايد مس��ووالن بيان كنند. همچنين در بحث 
حمل و نقل شهري و حضور در جامعه اين مشكل 
وجود دارد كه اين فضا همچون گذشته پذيراي 
اين افراد نيست. متاسفانه سازمان بهزيستي نگاه 
الزم براي حل مشكالت معلوالن را ندارد و فقط 
براي رفع تكليف، كاري را انجام مي دهد. كاري با 
بيان اينكه مستمري ناچيزي به معلوالن تعلق 
مي گيرد كه دردي از آنها را دوا نمي كند، به ايلنا 
گفت: در س��طح كالن دولت پيش بيني هايي را 
براي اين افراد كرده ك��ه البته در نهايت اجرايي 
نمي ش��ود. بهزيس��تي به دليل تعدد گروه هاي 
مختلفي كه بايد از آنه��ا حمايت كند، معلوالن 
را ناديده مي گيرد و متاسفانه در برنامه هاي آنان 
ديده نمي شوند. مديرعامل انجمن نداي معلوالن 
تاكيد كرد: معلوالن مشكالتي دارند كه همچنان 
پابرجاست، مثل استخدام سه درصد معلوالن در 
دستگاه هاي اجرايي كه هر سال مطرح مي شود 

اما اجرا نمي شود.

 توقف احداث 
درياچه مصنوعي از حقابه اروميه 

نماينده مردم اروميه در مجلس گفت: شهرداري 
تبريز بدون توجه به مسائل بحراني درياچه اروميه 
اقدام به س��اخت درياچه مصنوعي كرده بود كه 

خوشبختانه اين پروژه متوقف شد.
هادي به��ادري در واكنش به س��اخت درياچه 
مصنوعي توسط شهرداري تبريز از حقابه درياچه 
اروميه گفت: بح��ران درياچه اروميه يك بحران 
منطقه اي و ملي اس��ت، بس��ياري از مسووالن 
نس��بت به اين موضوع بي توجه هستند و گهگاه 
باعث مي شود تصميماتي بر خالف منافع ملي و 

منطقه اي بگيرند.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به دس��تور توقف اين درياچه توس��ط 
مع��اون رييس جمهور، افزود: ش��هرداري تبريز 
بدون توجه به مس��اله بحران��ي درياچه اروميه 
اقدام به س��اخت درياچه مصنوعي كرده بود كه 
خوش��بختانه با حساسيت رس��انه ها، كالنتري 
معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان محيط 
زيس��ت، دس��تور توقف اين پروژه را صادر كرد، 
اميدواري��م بي توجهي ها به اتمام برس��د و براي 

احياي درياچه اروميه قدمي برداشته شود.
بهادري با انتقاد از برنامه ريزي هاي اشتباه برخي 
از مس��ووالن، به خانه ملت گفت: متاسفانه اين 
اتفاقات زماني رخ مي دهد كه مديران به احياي 
درياچ��ه اعتق��ادي نداش��ته و برنامه ريزي ها را 
مقطعي بدانن��د. اما اين موضوع ب��راي منطقه 
آذربايجان ش��رقي اهميت بس��يار زيادي دارد، 
در گذش��ته هم به بهانه تامين آب شرب، مانع از 
آبرس��اني رودخانه زرين رود ب��ه درياچه اروميه 
ش��دند. در صورتي كه در هم��ان مقطع زماني 
مي توانستند براي مصرف آب شرب در تبريز، از 

رودخانه ارس استفاده كنند.

 نقش احتكار خانگي 
در كمبود اقالم دارويي

عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس، با 
انتقاد از اراي��ه آمار خالف واقع ازس��وي برخي 
مسووالن حوزه س��المت در مورد كمبود دارو از 
آن تحت عنوان عامل��ي در جهت خودتحريمي 
ياد كرد. ذبي��ح اهلل نيكفر در تحليل اظهارنظري 
مبني بر اينكه صنع��ت دارو از »خود تحريمي« 
آس��يب مي بيند، گفت: ادعاي تحريم كه تا قبل 
از اعمال تحريم ها ايجاد شد بر وضعيت بازار دارو 
تاثيرگذار بود، تاجايي كه برخي داروها كمياب 
شدند و قيمت ساير داروها نيز افزايش پيدا كرده و 

مشكالتي را براي بيماران ايجاد كرد.
نماينده مردم الهيجان درمجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: تغييرات ايجاد شده در بازار دارو ناشي 
از خودتحريمي اس��ت، در حالي كه افراد بايد در 
كش��ور عرق ملي داشته باش��ند و تنها به دنبال 
تجارت و تامين منافع ش��خصي خود نباشند. او 
يادآورشد: بي ترديد افراد در حوزه سالمت با هدف 
خدمات رساني فعاليت دارند و كسب درآمد و نگاه 
اقتصادي اولويت آنها نيست، اما متاسفانه عده اي 
س��وداگر به اين حوزه راه پيدا كرده اند و نظارت 

دقيقي هم در اين زمينه وجود ندارد.
نيكفر اظهار كرد: خودتحريمي باعث شده كه با 
وجود برخورداري از منابع دارو و تجهيزات پزشكي 
و تامين نياز حوزه واردات دارو از طريق تخصيص 
ارز دولتي اين طور تصور شود كه اين كاالها در بازار 
كمياب شده اند چرا كه برخي افراد اين داروها را 
با نرخ آزاد مي فروشند و به سختي هم در اختيار 
بيماران قرار مي دهند. وي تاكيدكرد: اگر معاونت 
غذا و دارو توان كنترل اين بخش را ندارد به مجلس 
و دولت اعالم كند تا در تصميمات خود تجديدنظر 
كند و با ورود به اين حوزه از روند ورود دارو تا توزيع 

آن را پيگيري و كنترل كنند.

مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور با اشاره به اينكه 
حدود سه ميليون اتباع خارجي مجاز و غير مجاز داريم، گفت: اطالعات 
حدود دوميليون و 3۰۰ هزار نفر از اين اتباع دريافت و ثبت شده است.

احمد محمدي فر با بيان اينكه براساس برآوردهاي سازمان هاي فعال 
در حوزه مهاجرين حدود سه ميليون اتباع مجاز و غيرمجاز در كشور 
حضور دارند، گفت: از اين تعداد حدود 1.۵ ميليون نفر در قالب پناهنده 
و مهاجرين قانوني بوده و حدود ۸3۰ هزار نفر هم از اتباعي هستند كه 
در گذش��ته مجوزهاي قانوني اقامت داشته اما بنا بر داليل مختلفي 
اين مجوز تمديد نشده است كه آنها را شناسايي و سرشماري كرديم. 
به عبارت ديگر مي توان گفت حدود دو ميليون و 3۰۰ هزار نفر اتباع 

خارجي در قالب اتباع مجاز شناسايي و سرشماري شده اند.
او ادامه داد: اطالعات اين ۸3۰ هزار نفر دريافت و ثبت شده و با دولت 
افغانستان نيز تفاهماتي به منظور تعيين و تكليف اين افراد و ايجاد 
بستر و زمينه براي بازگش��ت اتباع افغانستاني به صورت داوطلبانه 
و توام با عزت و كرامت به كش��ور خودشان، انجام شده است. دولت 
افغانس��تان نيز قول داده تا همكاري هاي الزم را داش��ته باشد تا از 
فرصت هايي كه جمهوري اسالمي ايران ايجاد كرده، استفاده كند. 
به ط��ور مثال اگر اين 17 هزار دانش��جو و 2۵هزار فارغ التحصيل از 
جمعيت اتباع به كشور خودشان بازگردند قطعا مي توانند در مديريت 

و آباداني كشورهايشان نقش موثري ايفا كنند. مديركل امور اتباع و 
مهاجرين خارجي وزارت كشور با اشاره به اينكه پيشنهادي از سوي ما 
مطرح شد و دولت افغانستان نيز استقبال كرد كه زمينه هاي بازگشت 
را فراهم كند، به ايس��نا گفت: اداره اتباع و مهاجرين خارجي وزارت 
كش��ور با دولت افغانس��تان توافقاتي در بخش هاي مختلف مرزي، 
اقتصادي، تعامالت و تبادالت مرزي و اس��تفاده از بندر آزاد چابهار 
دارد و قرار بر اين است كه تمام اين مجموعه ها در قالب يك توافقنامه 

كلي بين دو كشور به امضا  برسد.
او در پاسخ به اين س��وال كه آيا اتباع خارجي از ابتداي ورود به كشور 
مورد رصد و بررسي قرار مي گيرند، گفت: اطالعات بيش از دو ميليون 
نفر شامل محل سكونت، محل اشتغال و... ثبت شده است.همچنين 
اين افراد براي تردد از استاني به استان ديگر نياز به مجوز دارند و صرفا 
در استان هاي خاصي ساكن نبوده و به صورت پراكنده در استان هاي 
مختلف تحت نظارت و كنترل هس��تند. محمدي فر با اشاره به اينكه 
بيش��تر اتباع خارجي در كشور از افغانستان هس��تند، گفت: البته از 
كش��ور هاي ديگر نيز تبعه داريم اما تعداد آنها به نسبت اتباع افغاني 
كمتر است؛ به طور مثال از كشورهاي پاكستان و بنگالدش نيز در كشور 
 حضور دارند كه عمدتا داراي مجوزهاي قانوني اقامتند، همچنين حدود

۴۰ هزار نفر نيز اتباع عراقي در كشور سكونت دارند.

بحران كمبود آب، جدي است. اين بحران در يكي، دو سال گذشته بيش 
از سال هاي قبل قابل لمس است و حكايت از لزوم تغيير سياست هاي 
آبي كشور دارد. رييس كميته محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با اش��اره به توجه ج��دي اين مجمع به حل بح��ران آب گفت: 
سياست هاي كلي حوزه آب به اصالح و بازنگري نياز دارد و وزارت نيرو 

هم پيش نويس سياست هاي جديد را به مجمع تحويل داده است.
محمد مجابي با بيان اينكه متاس��فانه هنوز به بح��ران آب ايران باور 
نداريم، گفت: نپذيرفتن بح��ران آب هم در بين بخش هاي اجرايي و 
حاكميتي و هم در بين عموم مردم وجود دارد. به همين علت با وجود 
كمبود بارش در بسياري از شهرها، هنوز مديريت شهري، كاشت چمن 
و ايجاد فضاي سبز گسترده را مورد توجه قرار مي دهد و طبيعي است 
در شرايطي كه شهرداري ها، خيابان ها را را با تانكرهاي بزرگ خيس 
مي كنند به طور قطع باور بحران آب در ايران براي مردم دشوار خواهد 
بود. براي همين است كه برخي شهروندان از آب به جاي جارو استفاده 
مي كنند و هنوز هم خودروي خود را با آب ش��هري مي شويند، يعني 

باور ندارند كه مشكل آب داريم.
او تاكيد ك��رد: در گام ابتدايي بايد همه آحاد جامعه از مس��ووالن تا 
شهروندان بپذيريم كه در ايران مشكل آب وجود دارد تا در گام بعدي 
بتوانيم با اجراي سياست هاي اصالحي نسبت به تغيير وضع موجود 

اقدام كنيم. واضح است كه با انجام برنامه هايي كه در قانون برنامه توسعه 
ششم براي سه بخش كشاورزي، صنعت و شرب طراحي شده امكان 

اصالح شرايط وجود دارد.
رييس كميته محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ 
به اين پرسش كه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل بحران آب 
چه اقدامي را مورد اولويت قرار داده اس��ت؟ با اشاره به سياست هاي 
پنج گانه نظام در حوزه آب به ايسنا گفت: اين سياست ها مربوط به دهه 
7۰ شمسي است. زماني كه تدوين سياست هاي كلي نظام در جمهوري 
اسالمي ايران به تازگي آغاز شده بود هنوز بحران آب ايجاد نشده بود. 
نكته مهم آن است كه اين سياست ها نياز به بازنگري، اصالح و تجديد 
نظر دارد و خوشبختانه تاكنون وزارت نيرو پيش نويس خود را براي اين 
موضوع، به مجمع تشخيص مصلحت نظام تحويل داده است بنابراين 
مجمع روي سياست هاي آب كار مي كند و يكي از موارد مهم هم آب 
مجازي است. مجابي در ادامه با اشاره به قانون توزيع عادالنه آب كه در 
ابتداي انقالب وضع ش��ده است، گفت: طبق اين قانون، آب را بايد هر 
اندازه كه باشد در بين گروه هاي مختلف مصرف توزيع كنيم و تنها بايد 
نسبت به عادالنه بودن آب دقت كافي صورت گيرد. در اين قانون توجه 
جدي به حق طبيعت در تقسيم بندي آب موجود كشور نشده است 
در حالي كه اساسا توزيع آب بايد بر مبناي حق طبيعت صورت گيرد. 

ضرورت اصالح سياست هاي كلي آبحضور 3 ميليون اتباع خارجي در ايران
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معاون شهردار تهران خبر داد

ورود رسمي دوچرخه هاي موبايلي به شهر از شهريور

وزیر راه و شهرسازی: 

دولت اجازه رکود در چرخه سازندگی کشور را نمی دهد 

بيشتر زباله گردها با پيمانكاران شهرداري قرارداد دارند

گروه راه و شهرسازي|
ش��هرداري تهران براي حل مش��كل ترافي��ك در كنار 
روش هاي گوناگون از جمله تغيير طرح ترافيك بعد از 
40 سال و طرح زوج و فرد تصميم دارد مانند شهرهاي 
بزرگ و پيش��رفته جهان به نقش انسان در شهر توجه 
بيشتري نش��ان دهد. توجه به پياده راه ها و نيز توسعه 
فضاهاي دوچرخه سازي سياست هاي جديد شهرداري 
براي كاهش ترافيك محسوب مي شود. به همين منظور 
هفته گذش��ته محسن پورس��يدآقايي، معاون حمل و 
نقل ترافيك شهرداري عنوان كرد كه 5 هزار دوچرخه 
آماده شده و طي برنامه ريزي هاي انجام شده شهروندان 
مي توانند از آن اس��تفاده كنند. البته اين طرح ابهاماتي 
نيز داشت كه روز گذشته پورسيدآقايي در يك نشست 

خبري اين ابهام ها را بر طرف كرد. 
به گفته وي، همزمان با برگزاري نمايش��گاه دوچرخه 
از 6 تا 8 ش��هريورماه، طرح دوچرخه اش��تراكي با ورود 
5 ه��زار دوچرخه به خيابان هاي تهران آغاز مي ش��ود، 
هم اكنون اقدامات مربوط به تست كيفيت دوچرخه از 
سوي دانشگاه تربيت مدرس در حال انجام است و پس از 
اتمام مراحل تست، دوچرخه ها با همكاري سرمايه گذار 

خصوصي در اختيار شهروندان قرار مي گيرند.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در حاشيه 
اين برنامه با اشاره به اجراي طرح »دوچرخه اشتراكي« 
از شهريورماه امسال، به تاثير دوچرخه سواري بر ارتقاي 
سالمت عمومي ش��هروندان، كاهش آلودگي هوا و رفع 

معضل ترافيك پرداخت .
پورس��يد آقايي با اش��اره ب��ه اجراي ط��رح »دوچرخه 
اشتراكي« از شهريورماه امسال، به تاثير دوچرخه سواري 
بر ارتقاي س��المت عمومي شهروندان، كاهش آلودگي 
هوا و رفع معضل ترافيك پرداخت و گفت: نتايج مثبت 
دوچرخه س��واري براي شهر و ش��هروندان، شهرداري 
تهران را بر آن داشت تا با همكاري بخش خصوصي طرح 
دوچرخه اشتراكي را در پايتخت اجرا كند. معاون شهردار 
تهران با تاكيد بر ويژگي هاي اين طرح ادامه داد: در قالب 
اين طرح، شهروندان با نصب اپليكيشن روي تلفن همراه 
مي توانند تقاضاي خود براي دريافت دوچرخه را ثبت و با 
استفاده از دستگاه  جي.پي.اس كه داخل بدنه دوچرخه 
نصب شده است، نزديك ترين دوچرخه را انتخاب كنند.

پورسيدآقايي با تاكيد بر اينكه يكي از شروط شهرداري 
ته��ران براي اج��راي اين طرح، لحاظ بيمه سرنش��ين 
و رعايت تمامي مقررات ايمني از س��وي س��رمايه گذار 
اس��ت، اظهار كرد: با در نظر گرفتن اين شروط از سوي 
بخش خصوصي، شهرداري تهران پروانه عمومي براي 
اجراي طرح دوچرخه اش��تراكي را صادر كرده اس��ت و 
معتقديم با استقبال خوب شهروندان، در آينده بسياري 

از سرمايه گذاران در اين طرح مشاركت خواهند كرد.

 محدوديتي براي زنان وجود ندارد
 وي در پاس��خ به س��والي مبني بر محدوديت هاي زنان 
براي استفاده از دوچرخه گفت: محدوديت خاصي براي 
اس��تفاده خانم ها از دوچرخه پيش بيني نشده است و 
طبيعتا اگر دوچرخه س��واري با رعايت شؤون اسالمي 
انجام شود و موجب شكستن برخي حدود نشود مشكلي 
پيش نمي آيد، مگر آنكه محدوديت از جاي ديگري باشد.

 دوچرخه بدون پنچري با جي. پي. اس
مجري طرح دوچرخه هاي هوشمند اشتراكي پايتخت 
درباره جزيي��ات اين طرح توضيحاتي ارايه كرد و گفت: 
شش ماه اس��ت كه ما آماده ورود به بازار هستيم، اما در 
حال كسب آمادگي هاي بيشتر و جمع بندي هاي نهايي 
بوديم و نهايتا روز جمعه با حضور دوچرخه هاي هوشمند 
اش��تراكي اين دوچرخه ها رونمايي مي شود. قاسمي با 
بيان اينكه اين دوچرخه ها هوشمند هستند، اظهار كرد: 
الستيك اين دوچرخه ها با تكنولوژي هاي خاص ايجاد 
شده به گونه اي كه پنچر نمي شود و اين دوچرخه ديسكي 
است و به همين دليل امكان پاره شدن زنجير چرخ وجود 
ندارد. همچنين اين دوچرخه ها داراي قفل هوشمند بوده 
و در بدنه آن دو جي پي اس نصب ش��ده است، به همين 

دليل امكان رصد مداوم اين دوچرخه ها وجود دارد.

 استفاده از دوچرخه با نرم افزار »بيدود«
قاس��مي در مورد چگونگي اس��تفاده از دوچرخه هاي 
هوشمند اش��تراكي، بيان كرد: ش��هروندان مي توانند 
اپليكيش��ن بيدود را نصب ك��رده و با ثبت ن��ام در اين 
اپليكيشن صاحب همه دوچرخه هاي پايتخت مي شوند 
و مي توانند ب��ا ثبت نام و درخواس��ت دوچرخه به قفل 
دوچرخه ها دسترس��ي يابند و گوشي خود را در هنگام 
اس��تفاده بر روي باركد ق��رار داده و قف��ل دوچرخه باز 
مي ش��ود و بعد از آنكه به مقصد رس��يدند دوچرخه را 
قفل كرده و نفر بعد از آن استفاده مي كند .اتاق كنترلي 
پيش بيني شده است كه از طريق جي پي اس دوچرخه ها 

را مدام رصد مي كند.
وي با بيان اينكه يكي از ايرادات طرح هاي قبلي دوچرخه 
در پايتخت اين بود كه بايد دوچرخه را از خانه دوچرخه 
ب��ا ارايه كارت ملي تحويل گرفته و بع��د دوچرخه را در 
همان خان��ه دوچرخه پس مي دادن��د، گفت: اين طرح 
شكس��ت خورد، چرا كه مردم محدود ش��ده بودند، اما 
حاال در اين طرح دوچرخه هاي هوشمند اشتراكي مردم 
مي توانند بعد از استفاده از دوچرخه در هر كجاي شهر اين 
دوچرخه ها را رها كنند و بعد از ۲4 ساعت اگر دوچرخه 

ديگر مورد استفاده قرار نگرفت، تيم لجستيك نسبت به 
جمع آوري دوچرخه ها اقدام مي كند.

 مقررات استفاده از دوچرخه هوشمند
قاسمي با بيان اينكه اين طرح در ۲۱۷ شهر دنيا اجرايي 
شده اس��ت، اظهار كرد: ما نمي توانيم منتظر آن شويم 
كه يك روز آلودگي هوا و ترافيك رفع ش��ود، بلكه بايد 
با فرهنگ س��ازي مردم را تش��ويق كنيم تا با استفاده از 

دوچرخه كمتر از خودروي شخصي استفاده كنند.
وي با بيان اينكه برآورد اوليه نشان مي دهد كه با توجه به 
شرايط شهر تهران نيازمند ۲50 هزار دوچرخه هستيم، 
گفت: راكبان دوچرخه بطور كامل بيمه هس��تند و در 
هنگام ثبت نام نيز عنوان شده است كه استفاده كنندگان 
از دوچرخه بيمه هس��تند، اما دقت داش��ته باشيد كه 
استفاده از اين دوچرخه هاي هوشمند اشتراكي داراي 
قوانين و مقررات اس��ت ب��ه گونه اي كه اج��ازه ورود به 
بزرگراه ها را ندارند و براي گروه س��ني ۱6 تا ۷5 سال در 
نظر گرفته شده است و در ش��رايط برفي و باراني نيز از 
اين دوچرخه ها نبايد استفاده كرد، چرا كه ممكن است 

خطراتي داشته باشد.

مجري طرح دوچرخه هاي هوش��مند اشتراكي با بيان 
اينكه وضعيت دوچرخه ها در ات��اق مانيتورينگ رصد 
مي شود، گفت: احتمال سرقت اين دوچرخه ها بسيار كم 
است، چرا كه وضعيت اين دوچرخه ها از طريق دو دستگاه 
جي پي اس نصب شده در بدنه آنها رصد مي شود. قاسمي 
با بيان اينكه در حال حاضر در چهار خيابان انقالب، بلوار 
كشاورز، بهش��تي و مطهري ۲۹ پاركينگ دوچرخه در 
نظر گرفته شده اس��ت، ادامه داد: اين پاركينگ ها تنها 
با يك خط نارنجي و بدون حصار مش��خص شده است 
و ش��هروندان مي توانند به صورت ش��بانه روزي به اين 
دوچرخه ها دسترس��ي داشته و پس از استفاده آن را در 

هر گوشه شهر رها كنند.
در ادامه بابايوس��في، مجري ديگر طرح دوچرخه هاي 
هوشمند اشتراكي با بيان اينكه تحقيقات بازاري نشان 
مي دهد كه س��رعت ترافيك در ش��ريان هاي يك و دو 
پايتخت در ساعات اوج ترافيك يعني 6 تا ۹ صبح و ۱6 
تا ۱8، ۱6 تا ۲۲ كيلومتر اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 

ميانگين سرعت دوچرخه نيز ۱6 تا ۲0 كيلومتر است.
وي با بيان اينكه اس��تفاده از دوچرخه ع��الوه بر اينكه 
موجب كاهش آلودگي هوا و ترافيك مي ش��ود، گفت: 

اس��تفاده از دوچرخه به سالمت جامعه كمك مي كند، 
چرا كه ۲0 دقيقه دوچرخه س��واري معادل يك ساعت 
پياده روي است و ش��هروندان مي توانند سبك زندگي 
خود را تغيير دهند. مجري طرح دوچرخه هاي هوشمند 
اشتراكي با بيان اينكه استفاده از دوچرخه هاي هوشمند 
اش��تراكي به صورت پايلوت در دانشگاه تربيت مدرس 
مورد استفاده قرار گرفت، اظهار كرد: با اينكه ترم تابستاني 
است و دانش��گاه تقريبا تعطيل اس��ت، ما 50 دستگاه 
دوچرخه براي آن دانش��گاه در نظر گرفتيم. اما مجددا 

درخواست دوچرخه هاي ديگر كردند.
بابايوسفي با بيان اينكه تهران هميشه به عنوان شهر الگو 
در نظر گرفته ش��ده و در ص��ورت موفقيت اين طرح در 
تهران قطعا شاهد اتفاقات خوبي در كشور خواهيم بود، در 
مورد سربااليي هاي تهران، گفت: تهران پستي و بلندي 
زيادي دارد، اما مسيرهاي شرق به غرب مسطح هستند 

و مي تواند پوشش خوبي داده شود.
وي با بيان اينكه در نظر داريم براي پستي و بلندي شهر 
تهران دوچرخه هوشمند را رونمايي كنيم، گفت: نسل 
بعدي دوچرخه ها قطعا دوچرخه هايي خواهند بود كه 

براي مسيرهاي شمال به جنوب مناسب است.

 وزير راه و شهرسازی كه براي بازديد از پروژه هاي عمراني 
اس��تان س��منان به اين استان س��فر كرده بود، در جمع 
خبرنگاران گفت: يکی از اهداف اصلی دولت تدبير و اميد، 
حفظ پويايی طرح ها و در گردش بودن چرخ سازندگی در 
کشور است و دولت اجازه ركود در اين چرخه را نمي دهد.

عباس آخوندی افزود: حف��ظ حيات و جلوگيری از راکد 
شدن فعاليت کارگاه های عمرانی هدف اصلی دولت تدبير 

و اميد در شرايط کنونی است.
او يادآورش��د: زنده نگه داش��تن کارگاه های عمرانی از 
موارد مورد تاکيد دولت تدبير و اميد اس��ت به گونه ای 

که با وجود تمام مش��کالت اقتصادی، اجازه راکد شدن 
به طرح ها را ندهيم و نخواهيم گذاشت طرح های مهم 
کش��ور از نفس بيفتد. وزير راه و شهرس��ازی ادامه داد: 
اميدواريم هرگز چرخ س��ازندگی کشور متوقف نشود و 
فعاليت ه��ای اجرايی در تمام نقاط کش��ور فعال بماند، 
يکی از اين طرح های مهم محور اتصال شمال به جنوب 

است که بايد به سرانجام برسد.
به گزارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به عقيده 
او، استان سمنان با توجه به قرار گرفتن در محور مواصالتی 
شمال به جنوب و شرق به غرب کشور از اهميت ويژه ای 

برخوردار است. آخوندی افزود: در اين مقطع بايد کارگاه ها 
را زنده نگه داشت به رغم اينکه در کمتر دوره ای مثل اين 
دوره دولت دچار تنگنای مالی است اما بايد تالش کنيم تا 
پروژه ها از نفس نيفتند. اين مقام مسئول با اشاره به بازديد 
خود از محور کاهک- عباس آباد گفت: اميدوارم اين پروژه 
امسال به نتيجه برسد. همچنين، پروژه دامغان- معلمان 
هم در وضعيت مناسبی قرار دارد و با تالش بيشتر مديران 
و پيمانکاران اين پروژه می توان قطعه ديگری را در دست 
اجرا ق��رار داد. آخوندی با اش��اره به برنام��ه جامع طرح 
بازآفرينی شهری در اس��تان های مختلف گفت: در اين 

برنامه يکس��ری پروژه هايی تعريف و وظايف هر دستگاه 
برای هر شهر مشخص ش��ده است. وزير راه و شهرسازی 
همچنين با اشاره به پروژه راه آهن سبزوار گفت: برای اتمام 
و بهره برداری از اين پروژه به ۱۷۷ ميليارد تومان اعتبار نياز 
اس��ت. آخوندی اظهار کرد: اين پروژه از سال ۱۳8۹ آغاز 
شد اما تا سال ۱۳۹5 اعتبار جدی نداشت و با آن اعتبارات 

کار خاصی انجام نمی شد.
وزير راه و شهرسازی افزود: پروژه راه آهن سبزوار از سال 

۱۳۹5 فعال شد و تا کنون کارکرد خوبی داشته است.
او با بيان اينکه درحال حاضر زير س��ازی ۳0 کيلومتر از 
اين پروژه انجام شده اس��ت، تصريح کرد: امسال بيش از 

۲0 ميليارد تومان اعتبار برای پروژه گذاشته شده است.
او با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص محور جاده اي 
جغتای- برومد گفت: زيرس��ازی 4 کيلومتر از اين پروژه 
انجام شده و الباقی در دست ساخت قرار دارد البته در سفر 

رئيس جمهوری اعتباری به مبلغ ۱5 ميليارد تومان برای 
اين پروژه در نظر گرفته شده است.

وزير راه و شهرس��ازی افزود: همچنين به سمت برغمد 
پروژه بهس��ازی به طول ۱8 کيلومتر در دست اجراست 

که ۷ کيلومتر آن انجام و الباقی در دست اجرا قرار دارد.
آخوندی اظهار کرد: عملي��ات اجرايی اين خط ريلی در 
سال 8۹ شروع شد اما تا سال ۹5 اعتبار جدی نداشت که 
عمال اين پروژه در سال ۹5 فعال شد و در سال ۹6 کارکرد 

خوبی از خود به جای گذاشت.
او افزود: از سبزوار حدود ۳0 کيلومتر عمليات زيرسازی 
اجرا شده است و در س��ال ۹۷ بيش از ۲0 ميليارد تومان 
برای اين پروژه اعتبار در نظر گرفته شد اما بايد توجه داشت 
برای اتمام راه آهن س��لطان آباد - سبزوار ۱۷۷ ميليارد 
تومان اعتبار الزم است. در اين سفر تصميمات الزم برای 

اين پروژه اتخاذ می شود.

ابهام در ادامه  همكاري 
راه آهن آلمان با ايران 

ش��رکت راه آهن آلمان با توجه ب��ه تحريم های 
آمريکا اعالم کرده ک��ه به همکاری با ايران ادامه 
نخواهد داد. اين شرکت در حال حاضر دو پروژه 
را در ايران پيش می برد که هر دو پروژه حداکثر 

در ماه سپتامبر )شهريور( متوقف خواهند شد.
به گزارش ايس��نا، ش��رکت راه آهن آلمان اعالم 
کرده، ب��ه دليل »مش��کالت بانکی« ناش��ی از 
تحريم ه��ای آمريکا علي��ه اي��ران نمی تواند به 

همکاری با جمهوری اسالمی ادامه دهد.
دويچه وله فارسی به نقل از رويترز اعالم کرد كه 
سخنگوی اين شرکت روز پنج شنبه گفته است: 
اين شرکت در حال حاضر با شرکت تابعه خود در 
زمينه مهندسی و مش��اوره در دو پروژه در ايران 
فعال اس��ت اما هر دوی اين پروژه ها در ماه اوت 
يا حداکثر در ماه سپتامبر ۲0۱8 پايان خواهند 
يافت. او »تغيي��ر مقررات بانکي« برخاس��ته از 
تحريم های آمريکا عليه ايران را علت اين تصميم 
خواند. سخنگوی ش��رکت راه آهن آلمان يادآور 
شد که بسياری از بانک های بين المللی در چنين 
شرايطی حاضر به نقل و انتقال های مالی بزرگ در 
رابطه با ايران نيستند و اين مسئله معامله با ايران را 

برای اين شرکت دشوار ساخته است.
شرکت راه آهن آلمان برای اولين پروژه خود در ماه 
مه سال ۲0۱۷ يک تفاهم نامه همکاری با شرکت 
راه آهن »بنياد شرقی« ايران امضا کرده بود و اين 
تفاهم نام��ه در جهت »بهب��ود کيفيت خدمات 
ارائه شده به مسافران« و »ارتقای خدمات ريلی« 
امضا شد. محور دومين پروژه هم همکاری های 
مشورتی با ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی 

ايران بود.

 احتمال بارش باران 
در مناطق ساحلي درياي خزر

س��ازمان هواشناس��ی با پيش بينی آب و هوای 
کشور طی دو روز آينده اعالم کرد: با کاهش دما 
در برخی مناطق س��احلی دريای خزر احتمال 
بارش باران وجود دارد. به گزارش تسنيم، فريبا 
گودرزی اظهار کرد: برای دو روز آينده در غالب 

مناطق کشور جوی پايدار داريم.
او تصريح کرد: طی اين مدت برای مناطق شمال 
شرق و شرق کش��ور به ويژه زابل وزش بادهای 

شديد را خواهيم داشت.
گودرزي افزود: برای روز يکشنبه هفته جاري با 
شمالی شدن جريانات روی دريای خزر، سواحل 
اين دريا، اس��تان اردبيل و بخش های ش��مالی 
آذربايجان شرقی کاهش دما و وزش باد را خواهند 
داشت و در برخی مناطق س��واحل دريای خزر 

احتمال بارش باران وجود دارد.

اوراقچي ها از شوش مي روند
رييس پليس پايتخت با اشاره به آمادگي پليس 
براي هم��كاري ۱00 درصدي با ش��هرداري به 
منظور ساماندهي مشاغل، از برگزاري جلسات 
كارشناسي مشترك با مس��ووالن شهرداري به 

همين منظور در روزهاي گذشته خبر داد.
به گزارش تس��نيم، سردار حس��ين رحيمي در 
خصوص موضوع ساماندهي مشاغل و خصوصا 
اوراقچي هاي شوش اظهار كرد: چند سال پيش 
بحث ساماندهي مشاغل توسط شهرداري تهران 
و پليس پايتخت آغاز شد و اقداماتي هم صورت 
گرفت ولي متاسفانه مدتي است كه اين اقدامات 
متوقف شده اس��ت. رييس پليس تهران بزرگ 
ادامه داد: به هرحال پليس تهران آمادگي كامل 
براي همكاري ۱00 درصدي به منظور ساماندهي 
مشاغل به خصوص مش��اغل مزاحم  را دارد تا با 
نظم و رعايت شئون كامل صاحبان اين مشاغل، 

ساماندهي مشاغل در تهران انجام شود.

شركت ملي نفت اريان

شركت ملي پخش فرآورده اهي نفتي منطقه كردستان

نوبت دوم آگهي تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي

مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان 
موضوع مناقصه:  واگذاري عمليات جايگاه هاي مرزي باشماق مريوان و سيرانبند بانه در سال ۱۳۹۷

الف( برآورد پايه، نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه:
برآورد پايه: ۱۳.۱44.8۱۳.000 ريال

مبلغ سپرده: 65۷.000.000 ريال
تذكر: مناقصه گران پذيرفته شده در مناقصه، مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به يكي از صورت هاي مندرج در شرايط مناقصه تهيه و ارائه نمايند. 

ب( تاريخ، مهلت و نشاني محل دريافت و تحويل اسناد:
Kordestan.niopdc.ir و http://lets.mporg.ir ۱- دريافت اسناد ارزيابي از تاريخ ۹۷/05/۲۷ لغايت ۹۷/06/05 از سايت

۲- تاريخ تحويل اسناد ارزيابي به دبيرخانه اين شركت تا ساعت ۱6 روز دوشنبه به تاريخ ۹۷/06/05
۳- تاريخ ارزيابي كميته فني بازرگاني و اعالم شركت هاي مجاز به دريافت اسناد مناقصه روز يكشنبه به تاريخ ۹۷/06/۱۱

4- تاريخ دريافت و تحويل اسناد مناقصه به پذيرفته شدگان در مناقصه از ساعت ۱0 صبح روز دوشنبه به تاريخ ۹۷/06/۱۲ لغايت ساعت ۱۲ روز چهارشنبه به تاريخ ۹۷/06/۲۱
5- تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه روز شنبه به تاريخ ۹۷/06/۲4 راس ساعت ۱۱ صبح سالن جلسات ستاد شركت 

ج( محل تحويل اسناد ارزيابي:
استان كردستان – شهرستان سنندج – ميدان آزادي – ابتداي خيابان كشاورزي – دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان – شماره 

تماس 08۷-۳۳۲4۱۳۳۷
د( شرايط عمومي متقاضي:

۱- داشتن صالحيت كار از اداره كار و امور اجتماعي در سال ۹۷
۲- رعايت الزامات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي

۳- متقاضياني حق شركت در مناقصه را خواهند داشت كه حداقل امتياز الزم در ارزيابي كيفي كه توسط كميته فني بازرگاني اين شركت انجام مي گيرد را كسب نمايند. پس از ارزيابي 
كيفي توسط كميته فني بازرگاني، اسناد مناقصه به مناقصه گران منتخب تحويل خواهد شد. حداقل امتياز الزم در ارزيابي 60 از ۱00 مي باشد. 

ذ( مدارك الزم ارسالي:
۱- تكميل فرمهاي ارزيابي با مهر و امضاء مديرعامل يا اعضاء هيئت مديره

۲- ارائه كليه مفاصاحساب قراردادهاي مندرج شده در فرمهاي ارزيابي
۳- ارائه فرم تائيديه اداره كار و امور اجتماعي استان به تاريخ سالجاري مبني بر اعالم نوع فعاليت و صالحيت كار

4- ارائه برگه رضايت نامه از كارفرماهاي قبلي مندرج در فرم ارزيابي
5- ارائه كليه مدارك مرتبط شركت خدماتي شامل اساسنامه – مدرك تحصيلي افراد – آگهي روزنامه- تغييرات و مشخصات هيئت مديره شركت

ضمنًا متن آگهي در سايت WWW.shana.ir نيز درج شده است.
بر اساس مجوز شماره: ۱۳۹۷.۲۲۹8

نوبت پنجم: 97/05/24
روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستاننوبت ششم: 97/05/27

رييس اداره محيط زيست شهر تهران با بيان اينكه همه 
افرادي كه به س��طل هاي زباله مراجع��ه مي كنند، فقير 
نيستند، اظهار كرد: بيشتر اين افراد را پيمانكاران طرف 
قرارداد شهرداري تشكيل مي دهند. براي مثال شهرداري 
تهران جمع آوري زباله هاي يك منطقه را به يك پيمانكار 
واگذار كرده اس��ت و آن پيمانكار افرادي را براي تفكيك 

زباله به كار گرفته است.
به گزارش ايس��نا، محمد حسين بازگير با اشاره به اينكه 
زباله گردي توهي��ن به نظام اجتماعي و سيس��تم هاي 
مديريتي ماست، گفت: طرح جامع مديريت پسماند شهر 

تهران بايد هر چه زودتر تدوين شود. 
رييس اداره محيط زيس��ت ش��هر تهران با بيان اينكه به 
تازگي در كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان تهران 
درباره زباله گردي صحبت و تصميماتي گرفته شده است، 
اظهار كرد: شهرداري تهران براي جمع آوري پسماندها از 

سطح شهر تالش زيادي مي كند چراكه جمع آوري روزانه 
۹ هزار تن زباله و نزديك به 50 هزار تن نخاله ساختماني، 

آوار و پسماندهاي عمراني كار دشوار و هزينه بري است.
وي با بيان اينكه تفكيك نكردن زباله ها از مبدا علت اصلي 
زباله گردي است، تصريح كرد: پسماندها صرفا يك سري 
مواد زائد، بي مصرف و بي ارزش نيستند. بر اساس قانون 
مديريت پسماند، پسماندها مواد جامدي هستند كه براي 
توليدكننده آنها بي مصرف است ولي در صورت بازيافت 

مي توان از آنها استفاده مجدد كرد.
رييس اداره محيط زيست ش��هر تهران با اشاره به اينكه 
پس��ماندهايي كه در خيابان ها قرار گرفته اند متعلق به 
شهرداري است و اگر كس��ي بدون اجازه شهرداري اين 
پسماندها را جابه جا كند در واقع آنها را دزديده است، گفت: 
حدود 80 درصد پسماندها قابليت بازگشت دارند و اگر آنها 
را تفكيك نكنيم اين سرمايه از دست مي رود و ناچاريم كه 

براي جايگزيني اين سرمايه ها از منابع طبيعي برداشت 
كنيم و آلودگي هاي محيطي به وجود بياوريم.

بازگير ادامه داد: تفكيك نكردن پسماندها، نوعي اسراف 
محسوب مي ش��ود كه برخالف دستورات ديني ما است 
همچنين زباله گردي و تفكيك زباله ها در سطل هاي زباله 
ظاهر خوبي در سطح شهر ايجاد نمي كند و توهين به نظام 
اجتماعي و سيستم هاي مديريتي ما است و به عنوان يك 
نماد به نابه ساماني به شمار مي رود عالوه بر اين زباله گردي 
بستري براي تهديد بهداشت عمومي و سالمت مردم ايجاد 
مي كند. رييس اداره محيط زيست شهر تهران ادامه داد: 
در كش��ورهاي ديگر دنيا نيز براي تفكي��ك زباله افرادي 
وجود دارند كه با مراجعه به سطل هاي زباله آنها را تفكيك 
مي كنند ولي اين افراد در قالب شركت يا پيمانكار رسمي 
هستند و عاليم و لباس هاي مخصوص به خود را دارند و 

آموزش رسمي ديده اند.
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 Sat. August 18 . 2018  1177   صنعت،معدن و تجارت14 شنبه  27 مرداد 1397   6 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره

رييس سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با »تعادل« خبر داد

احتمال تغيير در فهرست بندي كاالهاي وارداتي
تعادل|

گروه بندي كااليي براي دريافت ارز وارداتي، بار ديگر 
تغيير كرد و آنچنان كه رييس سازمان توسعه تجارت 
در گفت وگو با »تعادل« خبر داده، احتمال تغييرات 
بيشتر هم منتفي نيست. پس از اعالم سياست هاي 
ارزي جديد دولت در ش��انزدهمين روز از مرداد ماه 
س��ال جاري، تغييراتي در گروه بندي هاي چهارگانه 
واردات��ي ص��ورت گرف��ت و فهرس��ت كاالهايي كه 
واردات آنه��ا با دريافت ارز دولت��ي صورت مي گيرد، 
دس��ت كم براي نخس��تين بار در س��ه دهه اي كه از 
زمان جنگ تحميلي مي گذرد، به كوتاه ترين ش��كل 
ممكن درآمد تا از منابع كمياب ارزي دولت حراست 
شود. بر اين اس��اس، اكنون تنها كاالهاي مندرج در 
گروه كااليي اول ارز وارداتي دولتي دريافت خواهند 
كرد و گروه هاي كااليي دوم و س��وم، براي تامين ارز 
به بازار ثانويه ارجاع شده اند. گروه كااليي چهارم نيز 
دستخوش ممنوعيت واردات شده است. اين در حالي 
است كه روز پنج شنبه هفته گذشته، مديركل دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، در نامه اي 
به بانك مركزي، فهرس��ت روزآمد شده گروه بندي 
كاالي��ي را به اين نهاد اعالم كرد. با اين همه، مجتبي 
خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت، مي گويد 
اعمال تغييرات در اين فهرست ها اجتناب ناپذير بوده 
و ناش��ي از الزام به واردات كاالهايي اس��ت كه توليد 
داخلي ندارند و در حال حاضر در گروه كااليي چهارم 
دسته بندي شده اند. خسروتاج البته اين را هم اضافه 
مي كند كه الزام واردكنندگان به پرداخت ما به التفاوت 
ارز دريافتي، اعتراضات برخي صنوف را به دنبال داشته 
و به همين جه��ت، احتمال بروز تغييراتي در مصوبه 

پرداخت ما به التفاوت ارزي هم وجود دارد. 
    

مدي��ركل دفتر مق��ررات ص��ادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در نام��ه اي به معاون ارزي 
بانك مركزي آخرين ويرايش گروه هاي كااليي اول تا 
چهارم را اعالم كرد. بر اس��اس نامه ابالغ شده توسط 
علي علي آبادي فراهاني، 755 رديف در گروه كااليي 
اول، 3هزار و 999 رديف در گروه كااليي دوم، 2011 
رديف در گروه كااليي س��وم و 1238 رديف در گروه 
كاالي��ي چهارم ق��رار دارد. ضمنا كده��اي 22 و 21 
نشان دهنده گروه كااليي دو هستند. در بخشي از اين 
نامه اين طور آمده است: »در خصوص ارسال كاالهاي 
مندرج در گروه كااليي يك كه بر اساس مفاد مصوبه 
مورخ 16 مرداد 97 تدوين شده، پيوست جدول حاوي 
آخرين ويرايش گروه هاي كااليي كليه رديف تعرفه ها 

به تفكيك كد HS ارسال مي شود.«

  بازنگري ادامه دار فهرست ها
روز 30 ام خرداد ماه جاري، مصوبه س��تاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي مبني ب��ر ممنوعيت واردات 1339 
قلم كاال، توس��ط وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت به 
دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابالغ شد. در اين مصوبه 
تاكيد ش��ده بود كه تمام ثبت س��فارش هاي صادره 
قبلي مربوط به اي��ن رديف كاالها فاقد اعتبارند، مگر 
اينكه قبل از اين تاريخ توسط شبكه بانكي تامين ارز 
شده يا بدون انتقال ارز باشند. اين 1339 رديف تعرفه 
گمركي كااليي، شامل شش گروه كااليي عمده بوده و 
خودروي آماده )CBU( نيز از جمله كاالهاي ممنوعه 
واردات تعيين ش��ده اس��ت. اين تصميم در راستاي 
حمايت از كاالهاي تولي��د داخل و همچنين كنترل 

خروج ارز اتخاذ شد، اما گمرك ايران اعالم كرده است 
كه برنامه ريزي هاي الزم براي بازنگري 1339 قلم از 
رديف تعرفه اي كه در ليست كاالهاي ممنوعه وارداتي 
قرار داده ش��ده بود و حتي كاالهايي كه توليد داخلي 
هم ندارند، انجام شده است. با اين همه، پس از انتشار 
فهرست گروه هاي كااليي توس��ط مسووالن وزارت 
صنعت معدن و تجارت با تغيير سياس��ت  ارزي، اين 
اولويت بندي گروه هاي كااليي نيز دست خوش تغيير 

شد و از فهرست بندي جديدي رونمايي شد.
در اين فهرس��ت، نام اقالم كااليي زير در گروه كااليي 
21 به چش��م مي خورد: »حيوانات مولد نژاد خالص، 
گاو شيري، گاو گوشتي، )ش��يري و گوشتي( گاو دو 
منظوره، )شيري، گوش��تي، دو منظوره( گاو نر مولد 
نژاد، گاو نر مولد نژاد خالص، گوسفند مولد نژاد خالص، 
بز مولد نژاد خالص، جوجه اجداد گوش��تي يكروزه، 
جوجه مادر گوشتي يكروزه، جوجه مولد نژاد خالص، 
جوجه يك روزه گوش��تي بوقلمون و پولت مولد نژاد 
خالص.« در گروه كااليي سوم نيز اقالم زير طبقه بندي 
شده اند: »اسب براي مسابقه، االغ، مرغابي ها، غازها، 
مرغ ش��اخدار، مرغ هيبريد تجاري، پولت مرغ تخم 
گذار، خرگوش ها و خرگوش هاي صحرايي، س��گ و 
گربه معمولي و سگ و گربه براي تحقيقات پزشكي و 
آزمايشگاهي و تربيت شده پليس و راهنما« در گروه 
كااليي چهارم نيز نام اين اقالم به چشم مي خورد: »گاو 
مولد نژاد خاص، گاو به وزن كمتر از 50 كيلوگرم و گاو 

به وزن 50 كيلوگرم يا بيشتر.«
 

  احتم�ال تغيي�رات بيش�تر در گروه بن�دي 
كااليي

رييس سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با »تعادل«، 
در مورد اينكه چرا با وج��ود انحصار پرداخت ارز دولتي 
به گروه اول كااليي، همچنان فهرستي متشكل از چهار 
گروه كااليي به بانك مركزي ابالغ ش��ده، اينگونه پاسخ 
مي دهد: فهرست كاالهاي مشمول گروه اول، متشكل 
از كاالهايي است كه همچنان ارز دولتي دريافت خواهند 
كرد. اين گروه تنها شامل كاالهاي اساسي، دارو و بخشي 
از تجهيزات پزشكي است. گروه هاي كااليي دوم و سوم 
هم كاالهايي را شامل مي ش��وند كه ارز وارداتي خود را 
از طريق بازار ثانويه تهي��ه خواهند كرد و تخصيص ارز 
به آنها هم از طريق صرافي ها ص��ورت مي پذيرد. گروه 
كااليي چهارم هم كاالهايي را شامل مي شود كه واردات 
آنها ممنوع اس��ت. دليل اينكه همچنان فهرست چهار 
گروه كااليي به بانك مركزي ابالغ مي شود، صرفًا ايجاد 
ش��فافيت براي واردكنندگان اس��ت تا به عنوان مثال، 
واردكننده دچار اشتباه نش��ده و بداند كه واردات كدام 

دسته از كاالها ممنوع است.
مجتبي خسروتاج در مورد بازنگري اخير در گروه هاي 
كااليي مشمول ممنوعيت واردات هم مي گويد: تغيير 
يا جابه جايي در فهرست ها به وجود نيامده و كاالهايي 
كه در گروه هاي كااليي 21 يا 22 دسته بندي شده اند، 
در واقع در دسته بندي هاي دقيق تري قرار گرفته اند 
تا كار متخصصان سازمان ساده تر شود. او ادامه داد: با 
اين همه، ايجاد تغييرات بيشتر در فهرست ها همچنان 
وج��ود دارد، چرا كه ماهيت اين فهرس��ت ها موجب 

مي شود تغييرات در آينده ناگزير باشند.
رييس سازمان توسعه تجارت مي گويد: در فهرست ها 
بخش��ي با عنوان »ساير كاالها« مشاهده مي شود كه 
وجود آن براي اعمال تغييرات آتي پيش بيني ش��ده 
است، چرا كه فهرست ها بايد قابليت اعمال اصالحات 

در آينده را داشته باشند. به عنوان مثال، ممكن است 
ما در تعامل با بخش خصوصي، با كااليي برخورد كنيم 
كه توليد داخل ندارد و در گروه چهارم كااليي هم قرار 
گرفته و واردات آن ممنوع ش��ده است. ما بايد حتمًا 
فكري براي واردات اين كاال بكنيم، چرا كه ممكن است 
واردات اين كاال به هر شكل ضروري باشد. اين اتفاق 
از طريق تغييرات بعدي در فهرس��ت بندي ها مقدور 
خواهد بود. خس��روتاج مي گويد: تا پيش از بخشنامه 
ارزي آق��اي جهانگيري، مع��اون اول رييس جمهور، 
كارگروه��ي تحت عنوان »كارگروه م��اده 14« براي 
بررس��ي موارد اين چنيني وجود داش��ت كه البته در 
ش��رايط فعلي فعاليت آن متوقف ش��ده است. با اين 
همه، سازمان توسعه تجارت در حال رايزني با وزارت 
صنعت و هيات دولت است تا فعاليت اين كارگروه يا 

نهادي مشابه آن، از سر گرفته شود.
در اينجا پرس��ش ديگري پيش مي ايد و آن اينكه با 
اعالم دريافت ما به التفاوت ارزي از واردكنندگان، آيا 
پر شدن شكاف ميان دالر 4200 توماني و دالر در بازار 
ثانويه، در نهايت به مصرف كننده نهايي بر نمي گردد؟ 
به عبارت ساده تر، واردكنندگاني كه پيش تر ملزم به 
فروش كاالهاي وارداتي خ��ود با دالر 4200 توماني 
بودند، حاال كه ناچ��ار به پرداخت ما به التفاوت ارزي 
به بانك مركزي هستند، قطعًا قيمت كاالي وارداتي 
خود را نيز افزايش مي دهند و اين افزايش قيمت در 
نهايت از جيب مصرف كننده نهايي پرداخت خواهد 
شد. خسرو تاج در اين مورد مي گويد: بند 5 بخشنامه 
ابالغي معاون اول رييس جمهور تصريح دارد كه آن 
دس��ته از كاالهايي كه پيش تر ب��ا ارز 4200 توماني 
وارد شده اند و امروز بر اثر تغيير در گروه بندي كااليي 
مشمول دريافت ارز دولتي نيستند، بايد ما به التفاوت 
ن��رخ ارز دريافتي و نرخ ارز در بازار آزاد را به حس��اب 
دولت برگردانند. اين تصميم دولت است و وجه قانوني 

دارد، اما تقريبًا تمامي كارشناس��ان و صاحب نظران 
ه��م عقيده دارند كه اجرايي نش��دن اين موضوع، به 
هر ش��كل ايجاد رانت خواهد كرد. بنابراين، هر چند 
در نهايت مصرف كننده نهايي اين م��ا به التفاوت را 
پرداخت مي كند، اقدام دولت براي بستن منافذ ايجاد 

رانت نيز الزم االجرا است.
او ادامه مي دهد: ع��الوه بر اين، حتي اگر دولت كاري 
نكن��د، بازار خود به خ��ود و از طريق س��از و كار خود 
تنظيمي به سمت باالترين نرخ براي ارز خواهد رفت. 
در واقع وقتي اعالم شده كه برخي گروه هاي كااليي از 
شمول دريافت ارز دولتي بيرون رفته اند، واردكننده، 
توزيع كننده و فروش��نده كاال خود به خ��ود كاال را با 
باالترين قيمت در بازار عرضه مي كنند و اين اتفاق تا 

حدي گريزناپذير است.
خس��روتاج ادامه مي دهد: اين تصمي��م البته بدون 
مخال��ف هم نب��وده و برخ��ي صن��وف اعتراضاتي 
ب��ه اين تصميم دولت داش��ته اند. به عن��وان مثال، 
واردكنن��دگان ماش��ين آالت مي گويند خروج اين 
كاالها از گ��روه كااليي اول و ع��دم تخصيص دالر 
4200 توماني به آنها، واردات ماشين آالت را بدون 
توجيه اقتصادي مي كند. ع��ده ديگري هم ممكن 
اس��ت بگويند ما پي��ش از اين قرارداده��اي مان را 
ب��ا احتس��اب ارز 4200 توماني منعق��د كرده ايم و 
نمي توانيم تغييري در قراردادها بدهيم. قرار اس��ت 
ما اعتراض اين صنوف را در جلسه اي با وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت مطرح كنيم و اميدوارم كه بتوانيم 

به تصميم جديديي در اين مورد برسيم.

  آيا معافيت ها هم دستخوش تغيير مي شوند؟
با اين همه، در هفته گذشته يكي ديگر از تغييرات پيش 
بيني شده در بس��ته جديد ارزي دولت نيز رنگ اجرا 
به خود گرفت: دريافت كنن��دگان ارز 4200 توماني 

در گذشته، حاال بايد ما به التفاوت نرخ ارز دريافتي و 
نرخ ارز در بازار آزاد را به حس��اب دولت بر گردانند. در 
اين ميان البته برخي گروه ه��اي كااليي از پرداخت 
اين ما به التفاوت ارزي معاف ش��دند. گروه اول شامل 
واردكنندگاني اس��ت كه كاالهايش��ان، تجهيزات يا 
ماشين آالت خطوط توليد است. اين گروه با اخذ گواهي 
از وزارتخانه توليدي ذي ربط مي توانند كاالهايشان را 
ترخيص كنند. آن دسته از واردكنندگاني كه مواد اوليه 
و ملزومات موردنياز خط توليد محصول نهايي آنها بر 
مبناي دالر 4200 توماني به بازار عرضه مي ش��ود و 
نام آنها جزو كاالهاي گروه يك است، مي توانند بدون 
پرداخت مابه التفاوت، نس��بت به ترخيص كااليشان 

اقدام كنند.
رييس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين پرسش 
»تعادل« كه آيا ممكن اس��ت كاالهاي ديگري هم از 
پرداخت ما به التفاوت ارزي معاف ش��وند، مي گويد: 
كاالهاي مشمول بند 5 كه قرار است ارز 4200 توماني 
دريافت كنند، از پرداخت م��ا به التفاوت ارزي معاف 
هس��تند و كما في السابق ارز دولتي دريافت خواهند 
كرد. گروه هاي كااليي دوم و سوم اما بايد ما به التفاوت 
نرخ ارزي كه پيش از اين دريافت ك��رده را بپردازند. 
خس��روتاج ادامه مي دهد: با اين هم��ه، برخي كاالها 
هس��تند كه به نظر من اعتراض وارد كنندگان آنها به 
پرداخت ما به التفاوت ارزي منطق محكمي دارد. بخش 
واردات ماش��ين آالت، همانطور كه عرض كردم يكي 
از اين كاالها اس��ت. واردات قطعات يدكي خودرو هم 
همين طور است و ممكن است پرداخت ما به التفاوت 
ارزي زيان هاي جدي براي آنها ايجاد كند و به همين 
دليل من فكر مي كنم بايد براي آنها هم معافيت در نظر 
گرفته شود. با اين همه، واردات مواد اوليه اي كه ممكن 
است به جاي توليد س��ر از شبكه توليد در بياورند، به 

احتمال زياد ايجاد رانت خواهد كرد.

دبير شوراي عالي مناطق آزاد خبر داد

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد

ايجاد صندوق حمايت و ضمانت در مناطق آزاد

استقرار دبيرخانه »كريدور شمال – جنوب« در ايران

دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه 
اقتصادي با اشاره به قابليت ها و ظرفيت هاي گسترده 
اس��تان هرمزگان در توسعه كش��ور گفت: ظرفيت 
استان به تنهايي مي تواند اداره كشور را تضمين كند 

و اين شعار هم نيست. به گزارش ايرنا، مرتضي بانك 
با بيان اينكه مناطق آزاد يك يار كوچك براي ساير 
دستگاه ها هستند، يادآور شد: مناطق آزاد ظرفيت 
بسيار خوبي براي س��رمايه گذاري هستند و يكي از 

رشد صادرات ايران به اروپا
تس�نيم| صادرات ايران به اتحادي��ه اروپا در نيمه 
نخست س��ال جاري ميالدي با رش��د 23 درصدي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به 6 ميليارد و 110 
ميليون يورو رس��يد. پايگاه خبري كميسيون اروپا 
از رش��د 8 درصدي مبادالت تجاري اتحاديه اروپا با 
ايران در شش ماهه نخست سال جاري ميالدي خبر 
داد. بر اين اس��اس، مبادالت تجاري ايران و اتحاديه 
اروپا كه در ماه هاي ژانويه تا ژوئن س��ال 2017 بالغ 
بر 9.9 ميليارد يورو اعالم ش��ده بود در مدت مشابه 
امسال به 10.68 ميليارد يورو افزايش يافته است. از 
آنسو، صادرات اتحاديه اروپا به ايران در نيمه نخست 
2018 كاهش يافته اما واردات اين اتحاديه از ايران در 
اين دوره افزايش قابل توجهي داشته است. اعضاي 
اتحاديه اروپا در نيمه نخس��ت 2017 بالغ بر 4.96 
ميليارد يورو كاال از ايران وارد كرده بودند كه اين رقم 
در نيمه نخست 2018 با رشد 23 درصدي به 6.11 
ميليارد يورو رس��يده است. »اسپانيا، فرانسه، يونان 
و ايتاليا« بزرگ ترين واردكنن��دگان كاال از ايران در 
نيمه نخست 2018 شناخته شده اند. بر اساس اين 
گزارش صادرات اتحاديه اروپا به ايران در نيمه نخست 
2018 كاهش 7 درصدي داشته و به 4.57 ميليارد 
يورو رسيده است. اتحاديه اروپا در نيمه نخست سال 
2017 بالغ بر 4.94 ميليارد يورو كاال به ايران صادر 
كرده بود. بر مبناي آمارها، »آلمان، اسپانيا، فرانسه و 
ايتاليا« چهار صادركننده بزرگ كاال به ايران در نيمه 

نخست 2018 بوده اند.

حل مسائل تجاري با 
نمايندگان اقتصادي ۴۴ كشور

نشست رييس كل سازمان توسعه تجارت با رايزنان 
اقتصادي و نمايندگان 44 كش��ور به منظور تشريح 
ظرفيت هاي صادراتي و اولويت ه��اي وارداتي ايران 
براي همكاري با كشورهاي طرف تجاري ايران برگزار 
شد. به نقل از سازمان توسعه تجارت ايران، مجتبي 
خسروتاج در اين نشست، ابتدا به تشريح آمار تجارت 
خارجي كشور پرداخت و سپس در خصوص تغييرات 
اخي��ر در بخش تجارت خارجي و گ��روه بندي هاي 
جديد كااليي براي واردات از طريق ثبت سفارش كاال 
با توجه به سواالت سفارتخانه هاي خارجي و وابستگان 
اقتصادي كشورهاي مختلف در ايران توضيحاتي ارايه 
كرد. در پايان اين جلسه كه 5 نماينده از كشورهاي 
عربي و آفريقايي، 22 نماينده از كشورهاي اروپايي و 
15 نماينده از كشورهاي حوزه آسيا و اقيانوسيه حضور 
داشتند، سواالتي مطرح شد كه توسط معاون صادراتي 
وزير صنعت، معدن و تجارت پاسخ داده و رفع ابهام شد.

جوالن دالالن در بازار پالستيك
ايسنا| رييس اتحاديه س��ازندگان و فروشندگان 
پالس��تيك و نايلون گفت: حضور دالالن در فرايند 
توزيع مواد اوليه محصوالت پالس��تيكي، واحدهاي 
توليدي را به سمت ورشكستگي س��وق داده است. 
چندي پيش وزي��ر صنعت، معدن وتج��ارت براي 
جلوگيري از افزايش قيمت پالستيك و تاثير دو چندان 
آن بر محصوالت مختلف همچون مواد غذايي، دستور 
جلوگيري از صادرات مواد پتروش��يمي را داد كه بنا 
بر اظهارات رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان 
پالس��تيك و نايلون، ب��ه دليل حض��ور دالالن، اين 
تصميم كاهش قيمت مواد پالس��تيكي را به همراه 
نداشته است. در اين رابطه رييس اتحاديه سازندگان 
و فروشندگان پالستيك و نايلون، گفت: دستور وزير 
صنعت، معدن و تجارت مبني بر ممنوعيت صادرات 
محصوالت پتروشيمي در حال حاضر آن طور كه بايد 
عملي نشده و حواشي اين دستور شرايط را به جايي 
رسانده كه وضعيت بازار پالستيك و دسترسي به مواد 
اوليه سخت تر از قبل شده است.  سيدرحيم مقيمي 
ادامه داد: پيش بيني مي شود كه ش��رايط بازار مواد 
پالستيك نسبت به گذشته بدتر شود، زيرا شايعات و 
حضور دالالن به حدي است كه شرايط سختي را براي 
پتروشيمي ها ايجاد كرده و اين شرايط به بازار منتقل 
خواهد شد.  او  گفت : با توجه به شرايط سخت بازار و 
عدم دسترسي آسان به مواد اوليه، شركت هاي توليدي 
محصوالت پالستيكي به سمت ورشكستگي سوق پيدا 
كرده اند و ميزان بيكاري در اين صنف و صنعت افزايش 
يافته است. رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان 
پالستيك و نايلون يادآور شد: درحالي كه اقدام وزير 
صنعت، معدن و تجارت مناسب ارزيابي مي شود، اما 
شرايط توزيع به گونه اي اس��ت كه مواد اوليه توسط 

دالالن خريداري مي شود.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران، با بيان اينكه »كريدور 
شمال - جنوب« 11 عضو از كشورهاي مختلف را به خودش 
متصل كرده است، گفت: با توجه به اينكه بيشترين مسير 
كري��دور از خاك ايران مي گذرد، از اين رو ايران را به عنوان 
امين و دبيرخانه اين كري��دور انتخاب كرده اند. به گزارش 
ايسنا، س��يده فاطمه مقيمي در سي و هفتمين نشست 
تخصصي توسعه كه با موضوع »نقش لجستيك و حمل 
و نقل چندوجهي در روان س��ازي ترانزي��ت«، اظهار كرد: 
اگر قرار است براس��اس يك اقتصاد خوب و كالن حركت 
كنيم، قطعا بايد فرصت هاي موجود در منطقه را بشناسيم. 
مقيمي، دسترسي به كريدورهاي ترانزيتي را يكي ديگر از 
مزيت هاي جغرافيايي ايران دانست و عنوان كرد: برخي از 
اين كريدورها از جمله جاده شاهي، جاده مرواريد و جاده 
ابريش��م از زمان هاي قديم وجود داش��ته، اما به فراموشي 
سپرده شده است. او با بيان اينكه »كريدور شمال – جنوب«، 
كريدوري اس��ت كه از منطقه ايران مي گذرد، متذكر شد: 
اولين نشست اين كريدور در سال 2000 در سن پترزبورگ 
بين سه كشور هندوستان، ايران و روسيه شكل گرفت كه 
براي شروع بحث ترانزيت را محور قرار دادند. اين كريدور از 
بمبئي شروع مي شود، از دريا مي گذرد و به مجموعه خليج 
فارس مي رسد و وارد بنادر جنوب كشور مي شود و از خاك 
ايران عبور مي كند و پس از خروج از درياي خزر به روسيه 

مي رسد. اين مس��ير در ادامه به كشورهاي اروپاي شمالي 
متصل مي شود. او  با  اشاره به انشعابات جديد نشات گرفته 
از مسير كريدور، اضافه كرد: اين كريدور پس از ورود به خاك 
ايران مي تواند از طريق سرخس به تركمنستان، ازبكستان، 
قزاقستان، قرقيزستان و چين و سپس جاده ابريشم متصل 
شود. مقيمي، كريدور شمال – جنوب را راحت ترين مسير 
براي عبور كاالهاي صادراتي از هندوستان به اروپا دانست 
و اضافه كرد: كريدور شمال – جنوب مقرون به صرفه ترين، 
امن ترين و سريع ترين مس��ير است، زيرا در بحث تجارت 
سرعت، كيفيت و قيمت س��ه مولفه اي است كه مي تواند 
در مقايسه كردن و جايگزين شدن يك مسير براي طرف 
تجاري ما تعيين كننده باشد. اين كريدور مسير 60 روزه 
درياي��ي را تبديل به 35 روز مي كند. او بيش��ترين درآمد 
كريدور شمال – جنوب را مربوط به ايران به علت بيشترين 
طول مسير طي شده در داخل خاك كشور دانست و گفت: 
متاسفانه اين كريدور هنوز كاغذي است و اجرايي شدن آن 
به صورت مطلوب اتفاق نيفتاده است. عضو هيات رييسه اتاق 
بازرگاني تهران، با اشاره به بحث تجارت جهاني و مشكالت 
ترانزيت در ايران، خاطرنشان كرد: كمبودهاي لجستيكي 
يكي از عواملي اس��ت كه ما را از گردون��ه رقابت در حوزه 
ترانزيت دور مي كند. اين در حالي است كه صنعت حمل و 
نقل پرمشغله ترين نوع كسب و كار در يك كشور محسوب 

مي شود كه با شكل گيري زيرساخت هاي مربوطه تحقق 
پيدا مي كند. در واقع از لحظه ورود يك كاال تا مرحله تخليه 
و بارگيري نيازمند حلقه هاي تامين هستيم. او از كريدور 
شرق–غرب به عنوان جاده باستاني ابريشم ياد كرد و متذكر 
ش��د: عمال كريدور شمال - جنوب مي تواند فعال تر باشد. 
همچنين منطقه آزاد انزلي از جمله فرصت هاي اشتغالزا 
براي ماست، اما متاسفانه در راه آهن رشت – انزلي بريدگي 
داريم. البته افتتاح راه آهن آستارا - آستارا بسيار تاثيرگذار 
بود كه سود آن بيشتر متوجه طرف آذري است. مقيمي، 
با اشاره به كريدورهاي جنوب آسيا و تراسيكا، اظهار كرد: 
كريدور جنوبي آسيا از آسياي جنوب شرق شروع مي شود و 
 به شبه قاره هند مي رسد و از طريق ايران و مرز بازرگان مسير

 اس��الم آباد – ته��ران - اس��تانبول را فع��ال مي كن��د. 
كري��دور تراس��يكا از كش��ور م��ا عب��ور نمي كن��د، اما 
كريدور ش��مال - جن��وب مي تواند به تراس��يكا متصل 
 ش��ود. در واقع به بسياري از مس��يرها به صورت انشعاب 
مي توانيم وصل باش��يم و از آنها اس��تفاده كنيم. مقيمي، 
نبود قوانين ش��فاف و قواعد مش��خص نس��بت به انجام 
عمليات تجاري را يكي ديگر از مشكالت دانست و يادآور 
شد: كش��ورهاي عضو كريدور موافقت نامه هايي را شكل 
مي دهند كه تسهيالت مربوط به تجارت در آن منطقه را 

رهنمود مي كند.

برنامه ها و تالش هايي كه انجام داديم اين بود كه در 
ش��رايط كنوني مديريتشان را حفظ كنيم. او اضافه 
كرد: 15 كشور در موقعيت هاي مختلف همسايگي 
كش��ور قرار دارند كه بهترين فرصت براي ايران به 

شمار مي آيند. 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه 
اقتصادي گفت: ورود و خ��روج كاال و ارز موضوعي 
اس��ت كه بايد كنترل مي شد و كس��ي مخالف اين 
موضوع و ثبت سفارش نيست اما چارچوب مناطق 

آزاد بايستي رعايت شود. مش��اور رييس جمهوري 
تاكيد كرد: در ش��رايط س��ختي كه وجود داشت ما 
در رابط��ه با حف��ظ قوانين و مق��ررات مناطق آزاد 
توفيقات خوبي از جمله ثبت س��فارش داشتيم كه 
به روز عمل مي كند. بانك افزود: اس��تفاده از منابع 
مالي غير مس��تقيم با احصا و فعال كردن آن با ورود 
به بازار پولي و مالي و اس��تفاده از اوراق قرضه يكي 
از نيازه��اي جدي فعاليت در مناطق آزاد اس��ت. او 
اظهار كرد: 15 هزار ميليارد ريال سرمايه در كشور 

وج��ود دارد كه مي توان از اي��ن فرصت هاي مالي و 
پولي نيز استفاده كرد. مشاور رييس جمهوري گفت: 
يكي از كارهاي مهمي ك��ه در مناطق آزاد در حال 
شكل گيري اس��ت ايجاد صندوق حمايت و ضمانت 
است كه توليدكنندگان بايد پاي كار بيايند و آن را 
تشكيل دهند. او ايجاد اكوسيستم كسب و كار فعال 
در مناطق آزاد را از ديگر برنامه ها عنوان كرد و افزود: 
توس��عه مراكز نوآوري و فن��اوري از ديگر اقداماتي 
است كه بايد در مناطق آزاد به آن توجه جدي شود. 

فراخوان خريد خدمات مشاوره
بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد در نظر دارد با رعايت آئين نامه اجرايي بند )ه�( ماده )29( قانون برگزاري مناقصات با در نظر گرفتن موارد شرح ذيل 

نسبت به انجام فرآيند خريد خدمات مشاوره )ارزيابي کيفي، فني مالي( اقدام نمايد.
1- کارفرما: بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد 

2- موضوع خدمات مشاوره: انجام نظارت بر پروژه احداث ايستگاه آتش نشاني شماره 2 بندر اميرآباد 
3- شرايط الزامي و گواهينامه هاي صالحيت رشته و زمينه تخصصي مشاورين مورد نظر:

3-1- اخذ تاييديه عدم بدهي از اداره کل امور مالي سازمان بنادر و دريانوردي از طريق دورنگار02188650191
3-2- دارا بودن گواهينامه صالحيت حداقل پايه سه در گروه شهرسازي و معماري- تخصص ساختمان هاي مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي و نظامي يا حداقل پايه 

سه در رشته بندرسازي و سازه هاي دريايي از سازمان برنامه و بودجه کشور. 
4- مهلت و نشاني محل دريافت اسناد ارزيابي کيفي ، فني و مالي:

اسناد از تاريخ 97/05/25 تا ساعت 14:00 مورخ 97/05/30 و به نشاني: بهشهر- زاغمرز- دبيرخانه مرکزي منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد با ارائه معرفي نامه رسمي 
و اصل فيش واريز وجه به حساب سيبا شماره 2176455009008 )نزد بانک ملي ايران شعبه صدرا( به مبلغ پانصد هزار ريال امکان پذير است. وجه مذکور به هيچ 
وجه قابل استرداد نخواهد بود ضمنا دريافت اسناد از طريق سايت  )www.ietc.mporg.ir( به صورت رايگان ميسر مي باشد )تلفن تماس 01134512321 و 

01134512424 دورنويس 01134623006( 
5- مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي کيفي، فني و مالي:

متقاضيان مي بايس��ت تا ساعت 14:00 مورخ 97/06/14 به نشاني فوق اسناد و مدارک خواسته شده را در پاکت هاي الک و مهر شده تحويل دبيرخانه مرکزي بندر  
اميرآباد داده و رسيد دريافت نمايند. 

6-زمان و محل بازگشايي پاکات ارزيابي فني و مالي:
پيشنهاد مشاوراني که حداقل امتياز را در فرآيند ارزيابي کيفي احراز نموده اند راس ساعت 10:30 صبح مورخ 97/06/25 در محل سالن جلسات به آدرس کارفرما 

مفتوح خواهد گرديد. 
الزم به ذکر است که ارسال مدارک هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد کرد و صرفا از مشاوراني که صالحيت آنان بر اساس اسناد ارزيابي کيفي احراز گردد، 

پاکت هاي فني و مالي آنها مفتوح خواهد شد ضمنا هزينه درج آگهي به عهده برنده فرآيند مي باشد.
روابط عمومي بندر اميرآبادم.الف 228281

نوبت دوم
کد 97/11 وزارت راه و شهرسازي

س���ازمان بنارد و رديانوردي
بنارد و رديانوردي و منطق���ه وژيه اقتص���ادي اميرآب���اد



كوتاه از دنياي انرژي
 Sat. August 18 . 2018  1177   15 شنبه  27 مرداد 1397   6 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره انرژي

»تعادل«دورجديدنشستهايبايددربارهآبگفتوگوكنيمدرنهادرياستجمهوريرابررسيميكند

15 پاسخ به مساله ي آب ايران
گروه انرژي|نادي صبوري|

»در سال گذشته با جمع كردن كشاورزان استان 
فارس از آنها خواسته شد به دليل وجود مشكالت 
در حوزه آب از كشت برنج پرهيز كنند. اما برخالف 
انتظار، كشاورزان كشت به مراتب بيشتري نسبت به 
سال هاي گذشته داشتند . اين مساله نشان دهنده 
عدم اعتماد مردم به مسووالن است«. اين جمالت 
بخش��ي از اظهارات علي اكبري رييس كميته آب 
مجلس شوراي اسالمي و نماينده مردم فارس در 
نشست يك روزه »س��ازگاري با كم آبي« است كه 
هفته گذشته با حضور چهره هاي دولتي، علمي و 
نمايندگان برخي تشكل هاي مردم نهاد برگزار شده 
اس��ت. اهميت اين ماجراي روايت ش��ده از سوي 
نماينده مردم فارس در اين است كه به نوعي تمام 
آنچه س��خنرانان مختلف سعي داش��تند از منظر 

مختلف به آن پاسخ دهند در خود داشته است. 
چه مجموعه اتفاقاتي دست در دست هم مي دهند 
تا سبب شوند وقتي از كشاورزان خواسته مي شود 
به منظور س��ازگاري با وضع منابع آب، از كش��ت 
محصولي خاص دس��ت بردارند آنها نه تنها چنين 
رفتاري را در پيش نگرفته بلكه س��طح كشت آن 
محص��ول خ��اص را افزايش دهند؟ ب��راي چنين 
پرسش��ي مي تواند پاسخ هاي بس��يار متفاوت به 
فراخور منظر مورد بررسي مطرح شود. پاسخ هايي 
كه گاها فصل مشترك دارند و گاه حتي در تضاد با 
يكديگر قرار مي گيرند. نشست يك روزه سازگاري 
با كم آبي كه روز سه ش��نبه با حض��ور ذي نفعان و 
ذي مدخالن مختلف حوزه آب برگزار ش��ده و 17 
سخنران داش��ته است، نمونه بس��يار مهم و قابل  
بررسي اي از همين تنوع پاسخ هاست. هفته گذشته 
نشس��ت تخصصي س��ازگاري با كم آبي، با حضور 
مش��اور رييس جمهور، وزير ني��رو، نمايندگاني از 
وزارتخانه هاي مختلف، مجلس ش��وراي اسالمي 
و فع��االن بخش خصوص��ي در مرك��ز تحقيقات 

استراتژيك رياست جمهوري برگزار شد. 
 ترتيب س��خنرانان اين نشست از آنچه در پيش رو
آورده ش��ده متف��اوت اس��ت؛ در واق��ع در اي��ن 
گزارش تالش ش��ده تا تكه هاي پازلي كه در طول 
سخنراني ها پراكنده شده اند در كنار يكديگر قرار 
گيرند. در واقع شمار باالي سخنرانان در اين برنامه 
ما را بر آن داش��ت كه بتوانيم تحليل كنيم پاس��خ 
مسووالن، فعاالن اجتماعي، آكادميسين ها و ... به 
موضوع مواجهه با مناب��ع آب در ايران تا چه اندازه 
از ويژگي هاي صنفي، جغرافيايي و مواردي از اين 

دست ناشي مي شود. 

علي اكبري رييس كميته آب كميسيون كشاورزي 
و منابع طبيع��ي و تنها نماينده مجلس ش��وراي 
اس��المي در ميان س��خنرانان نشست تخصصي 
سازگاري با كم آبي بوده است. دليل شروع بررسي 
گزارش با اظهارات او نوعي »صراحت« است كه به 
يكي از اساسي ترين مس��ائل جامعه كه براي تمام 
چالش ها غير از آب نيز قابل تعميم اس��ت اش��اره 
دارد. موضوع »بي اعتمادي مردم به مس��ووالن.« 
اكبري در ابتداي سخنان خود با اشاره به اشتباهات 
متعددي كه توسط مسووالن از ابتداي انقالب در 
حوزه محيط زيس��ت و منابع انجام ش��ده تصريح 
كرده است: » در ابتداي انقالب و در بحث واگذاري 
و مصادره ها اش��تباهات متعددي صورت گرفت. 
حداقل در بخش كش��اورزي ما ش��اهد اتفاق روبه 
جلويي در اي��ن قضيه نبوديم. منته��ا براي توليد 
بيشتر، اراضي گسترده  اي را به مردم واگذار كرديم و 
به جاي باال بردن راندمان توليد، سدسازي را توسعه 
داديم كه اين باعث وجود بحران آب در كشور شد.«

اما آنچه او در ادامه بيان داش��ته اس��ت به مراتب 
اهمي��ت بيش��تري دارد. او با بيان اينكه مس��اله 
»عدم اعتماد مردم به مسووالن« موضوعي مهم 
و قابل توجه اس��ت مصداقي از اين بي اعتمادي را 
ش��رح داده و عنوان كرده است: »در سال گذشته 
با جمع كردن كش��اورزان از آنها خواسته شد كه 
به دليل وجود مش��كالت در حوزه آب از كش��ت 
برنج پرهيز كنند. اما برخالف انتظار، كش��اورزان 
 كش��ت به مراتب بيش��تري نس��بت به سال هاي 

گذشته داشتند.«

 اما چه راهكاري پي��ش روي جامعه قرار دارد و آيا 
اساسا انتظار اينكه كش��اورزان الگوي كشت خود 

را به سرعت تغيير دهند انتظاري منطقي است؟ 
ابراهي��م حاجيان��ي، مع��اون پژوهش��ي مرك��ز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري يكي از 
جامع ترين پاسخ ها به اين پرس��ش را در نشست 
س��ازگاري با كم آبي داشته اس��ت. او بحث  خود را 
حول محور »چارچوب جامعه شناختي براي ارتقاي 

ظرفيت سازگاري زارعان با كم آبي« شكل داد.
اين پژوهشگر معتقد است كه سازگاري مفهومي 
پيچيده است كه عملياتي شدن آن بسيار سخت، 
پيچيده و دشوار است. پيچيدگي رفتار سازگارانه 
و انطب��اق مصرف كنن��ده نهايي باسياس��ت هاي 

سازگاري حاوي 3 نكته است.
حاجياني اين 3 نكته را در قالب 3 پرسش مفهومي 
مطرح كرده و مي گويد: » اول بايد ديد كه واكنش و 
پاسخ هاي احتمالي كشاورزان ايران به خشك سالي 
و كم آبي كدام اس��ت و طيف رفتارها و اقدامات را 
در نظر گرف��ت. در وهله دوم باي��د ديد كنش ها و 
پاس��خ هاي احتمالي كش��اورزان تحت تاثير چه 

شرايط، عوامل و زمينه ها )يا پيش ران هايي( قرار 
دارد و در مرحله س��وم بايد ديد وضعيت جاري يا 
ش��رايط كنوني پيش ران هاي تاثيرگ��ذار بر رفتار 

سازگارانه/ ناسازگارانه كشاورزان چگونه است؟«
معاون پژوهش��ي مركز بررس��ي هاي استراتژيك 
عنوان داشته اس��ت كه »مطالعه عواملي كه روي 
كشاورزان تاثيرگذار اس��ت« مي تواند از كارهاي 

اصلي كارگروه سازگاري با كم آبي باشد. 

 ايرانيان چگونه هستند؟
در اينج��ا و براي اينكه چراي��ي توجه حاجياني به 
اين مس��اله را بيشتر درك كنيم شايد اين موضوع 
قابل توجه باش��د كه اين پژوهشگر رياست مركز 
افكارسنجي دانش��جويان ايران را بر عهده داشته 
اس��ت. او در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هايش به 
موضوع كمترپرداخته  شده ديگري نيز اشاره كرده 
و مي گوي��د: » بحث امكان س��ازگاري نيز موضوع 

مهمي است كه بايد به آن توجه كرد.«
 به گفت��ه حاجياني در اين حوزه دودس��ته نظريه 
وجود دارد. دسته اول مي گويند كه ايرانيان هيچگاه 
امكان سازگاري ندارند و هرگاه سازگاري صورت 
گرفته بر اس��اس زور و اجبار بوده است. اما دسته 
 دوم ديدگاه ها معتقدند خشت خشت جامعه ايراني 
بر اساس مشاركت به وجود آمده و از انواع الگوهاي 
همكاري بين عشاير، زارعين و كشاورزان در كشور 
نام مي برد ك��ه دكتر فرهادي از حاميان اصلي اين 

تئوري در جامعه ايراني است.
 اما احتماال يافتن پاسخ به اين پرسش نيز چندان 

س��اده نيس��ت. در حالي كه در نشست سازگاري 
با كم آب��ي، نماينده م��ردم فارس از ي��ك تجربه 
عدم همراهي كشاورزان صحبت كرده است در ميان 
سخنرانان همين نشس��ت 2 ديدگاه ديگر مطرح 
شده است كه يكي براي قابل دفاع بودنش »احياي 

يك حوضچه آبريز« را ضميمه دارد. 
اين تجربه مربوط به ش��ركت آب منطقه اي اراك 
اس��ت كه عزت اهلل آمره اي مديرعامل اين شركت 
راوي آن در نشست هفته گذشته در مركز تحقيقات 
اس��تراتژيك رياست جمهوري بوده است. او كه در 
كنار همكارانش بر اس��اس پژوهش ها و مطالعات 
صورت گرفت��ه موفق ب��ه احياي دوب��اره حوضه 
آبريز »قره چاي« شدند در سخنان خود از امكان 
مشاركت دفاع كرده و پيشنهاد كرده است: »بحث 
مديريت مشاركتي جايگزين مديريت فردي شود 
و در روش اصالح شده مسائلي از قبيل حفاظت از 
محيط زيست و افزايش سطح آگاهي عمومي نسبت 
به منابع محيط زيستي و آبي موردتوجه واقع  شود« 
م��ورد ديگر در دي��دگاه متفاوت از ن��وع مواجهه 
كشاورزان به عنوان بزرگ ترين گروه مصرف كننده 
آب در اي��ران با كم آبي به آقاي كلباس��ي نماينده 
تش��كل مردمي »نيش��ابور« باز مي گردد. او ابتدا 
گزارشي در خصوص دشت پايلوت بحراني نيشابور 
ارايه و سپس از ظرفيت هاي مردمي در مواجهه با 
بحران آب و سازگاري با كم آبي سخن گفته است. 
كلباسي روايت مي كند كه منطقه تمام هم وغم و 
تالش خود را براي حل بحران آب منطقه دش��ت 
نيشابور به كار گرفته و با تمام توان به ميدان آمده اند 
اما ضعف مديريتي مس��ووالن دست كشاورزان را 

به شدت بسته و آنان را محدود كرده است. 
او ي��ك نمونه را نيز براي مس��تند كردن اظهارات 
خود ضميمه كرده و گفته است: » براي نمونه طبق 
قانون مصوب در اين زمينه، هزينه نصب كنتورهاي 
هوشمند بايستي توسط متوليان امر تامين شود اما 
اين هزينه اكنون از خود كشاورزان اخذ مي شود. 
ضمانت اجرايي براي قوانين مصوب در اين حوزه 

وجود ندارد.« 

 دانشگاهيان چه مي گويند؟
اما در حالي كه افرادي ك��ه به نوعي با بزرگ ترين 
بهره وران آب اي��ران در تماس بوده اند، پاس��خ به 
پرسش را در ميان اين موضوع مي جويند، اظهارات 
5 استاد دانش��گاه نيز كه از شهرهاي تهران، تبريز 
و اصفهان در ميان سخنرانان بوده اند جالب توجه 
است. در حالي كه كلباسي نماينده تشكل شاهرود 
از نب��ود »ضمانت اجرايي« ب��راي قوانين صحبت 
كرده است، مهدي ضرغامي استاد دانشگاه تبريز 
معتقد است كه چالش در »ايرادات« مصوبات است. 
او در سخنان خود در اين زمينه عنوان داشته است: 
» در س��ال هاي اخير قوانين متعددي در خصوص 
آب كش��ور در مجلس به تصويب رس��يده است و 
كارگروه س��ازگاري با كم آبي هم مصوباتي داشته 
كه البته داراي ايرادات اس��ت ب��راي نمونه در اين 
مصوبات به جريان ها و تشكل هاي اجتماعي توجه 

چنداني نشده است.« 
انتقاد اصلي او به به اعمال سياست سياست گذاران 
حوزه منابع آب به صورت از باال به پايين بوده است 
اما مصداقي مشخص براي تبيين اظهاراتش مطرح 

نكرده است. 
اظه��ارات نعمت اهلل اعتمادي عض��و هيات علمي 
دانشكده كش��اورزي دانشگاه صنعتي اصفهان اما 
برخالف ضرغامي بيش��تر در حوزه تجربيات ثابت 
شده بوده است. او از پياده سازي طرح »منظر سازي 
كم ني��از به آب« در ش��هر دانش��گاه اصفهان و در 
ادامه ش��هر اصفهان صحبت كرده و گفته اس��ت: 
»منظرس��ازي كم نياز به آب از دهه ۹۰ در كشور 
امريكا آغ��از ش��د و راه حلي جه��ت به كارگيري 
روش هاي مختلف براي كاهش مصرف آب گياهان 

سخن است.« 
3 اس��تاد ديگر س��خنران نشس��ت س��ازگاري با 
كم آبي هر 3 اساتيد دانشگاه تربيت مدرس بودند. 
محمد حسين عزيزي عضو هيات علمي دانشكده 
كشاورزي اين دانش��گاه تمركز صحبت هاي خود 
 را بر »ضايعات كش��اورزي« گذاشته و گفته است: 

» اگر ضايعات كشاورزي چه در جهان و چه در ايران 
را كم نكنيم، نمي توانيم مصرف آب را كاهش دهيم. 
دكتر عزيزي معتقدند بيش��ترين مشكالت ما در 
ضايعات در مرحله پس از برداشت است. ضايعات 
 در جه��ان بط��ور ميانگين از برداش��ت تا مصرف

5۰ درصد هس��تند. راهكار اين اس��تاد دانش��گاه 
در پايان س��خنراني خود اين بود كه براي كاهش 
ضايع��ات بايد ب��ه حلقه مفقوده پس از برداش��ت 
در فرآيند كش��ت و توليد توجه داشت. هر چند او 
مصداقي براي پيش��نهاد خود مطرح نكرده است. 
مجيد دالور همتاي عزيزي در دانشكده كشاورزي 
دانشگاه تربيت مدرس نيز از تجربه يك روش خاص 
و تاثير آن در مواجهه با كم آبي سخن گفته است. او 
كه به همراه چند فرد ديگر طرح شيرين سازي آب 
را »شبيه سازي« كرده اند، با تشريح و توضيح مدل 
خود اذعان داشت نتايج اين پژوهش حاكي از اين 
است كه حذف كشت محصوالت پرمصرف، كم آب 
ياري، تغيير زمان كشت، افزايش راندمان آبياري 
و تغيير الگوي كشت را ازجمله اقدامات سازگاري 

با كم آبي است. 

 واقع گرايي فراموش نشود!
 اما در حالي كه تقريبا همه جا اين اتفاق نظر وجود 
دارد كه مصرف آب كش��اورزي بايد كاهش يابد، 
كمتر ب��ه اين موضوع پرداخته مي ش��ود كه اين 
كاهش مصرف »دقيقا« قرار اس��ت از چه طرقي 
انجام شده و اساسا تا چه اندازه در آن قدرت مانور 
وجود دارد. در همين راس��تا س��عيد مريد ديگر 
عضو هيات علمي دانش��كده كشاورزي دانشگاه 
تربيت مدرس زمان خود را در نشست سازگاري 
با كم آبي به ل��زوم »واقعي ك��ردن انتظارات« از 

كمك تكنولوژي به كاهش مصرف آب كشاورزي 
اختصاص داده است. 

او كه دكتري مديريت منابع آب دارد و دبير نشست 
س��ازگاري با كم آبي نيز بوده است در اين نشست 
عنوان مي كن��د: » از تكنولوژي و پيش��رفت هاي 

فناورانه بايد انتظار واقعي داشت.«
او با برقراري پيوندي ميان ديدگاه ابراهيم حاجياني 
در خصوص مطالعه رفتار زارعان با موضوع انتظارات 
از تكنول��وژي مط��رح كرده اس��ت: » باي��د رفتار 
مصرف كنندگان از تكنولوژي هاي موجود در حوزه 
آب )به خصوص كشاورزان( را موردمطالعه قرارداد. 
به عالوه مي بايست تبعات استفاده از تكنولوژي بر 
خاك، محيط زيست، انرژي و ... را نيز بررسي كرد. 
در غير اين صورت ما با افزايش مصرف آب، اقدامي 
ناس��ازگار، تبعات منفي بر خاك و محيط زيست و 

تشديد ناپايداري آب مواجه مي شويم.« 

 آب زيرذره بين تحقيقات
هر چند جاي نماينده اي از موسس��ه تحقيقاتي آب 
دانشگاه تهران در ميان سخنرانان نشست سازگاري 
با كم آبي ديده مي شود اما 2 موسسه تحقيقاتي ديگر 

در اين نشست حضور داشته اند. 
نادر عباس��ي معاون پژوهشي موسس��ه تحقيقات 
فني مهندسي كشاورزي همانطور كه شكل فعاليت 
موسس��ه اش ايجاب مي كند از ارتق��اء »بهره وري« 
مصرف آب به عنوان راهبردي موثر در س��ازگاري با 
كم آبي صحبت كرده عنوان كرده است كه ايران در 
دو شاخص »بهره وري« و »راندمان« به سقف در نظر 
گرفته ش��ده نزديك شده  و براي راندمان بيشتر بايد 

برنامه جديد پيش بيني جديد كرد.
طب��ق گفته دكت��ر عباس��ي از منظر كارشناس��ان 
بين المللي يك س��وم راه هاي ارتق��اي بهره وري در 
كشاورزي مربوط به اصالح و بهبود »سياست گذاري« 
در عرص��ه بهره وري و منابع اس��ت. او »ايجاد رقابت 
بين« بهره برداران كش��اورزي و ايج��اد انگيزه هاي 
مالي را راهكار دانس��ته اس��ت. نعم��ت اهلل كريمي 
مدير گ��روه منابع آب موسس��ه تحقيق��ات آب نيز 
مانند عباس��ي اما به مراتب عيني تر دست روي يك 
موضوع خاص گذاش��ته اس��ت. اين موضوع »نبود 
داده هاي مشخص منابع آب اس��ت. كريمي با بيان 
اينكه بدون داش��تن داده هاي دقيق و به روز از منابع 
آبي توان مديريت يكپارچه، مديريت در ريس��ك و 
بحران و نمايش سرزميني براي توسعه وجود ندارد 
عنوان كرده است: » وجود آرشيو غني، هزينه كمتر 
نس��بت به تصاوير زميني و ايس��تگاهي در دس��ت 
ق��راردادن تصاوير چند طيف��ي و فراطيفي ازجمله 
مزيت هاي تصاوير ماهواره اي است. « به زعم او بايد 
به اين نكته نيز توجه داش��ت كه تصاوير ماهواره اي 
نقش��ه مكمل براي داده هاي زميني و ايستگاهي را 
برعهده دارند و به هيچ وجه جايگزين آنها نيس��تند.

اظهارات ابوالفضل ميرقاسمي كارشناس بازنشسته 
»سازمان جنگل ها و مراتع« نيز به نوعي خواسته يا 
ناخواسته مجموع صحبت هاي ديگر افراد را تجميع 
كرده اس��ت. او در تحليل خود از چالشي كه پيشتر 
»شوراهاي حفاظت از منابع آب« با آن روبرو بوده و 
حاال نيز ممكن است به چالش »كارگروه سازگاري با 
كم آبي« بدل شود مشكالت فرهنگي )كارگروهي(، 
حساس��يت و اختالفات فرهنگي، تضعيف سرمايه 
اجتماع��ي و تش��ديد بي اعتمادي، ضع��ف در نظام 
آموزشي و داشتن نگاه سنتي و سطح پايين به دانش 
و آگاهي را برشمرده است. وي تعيين چارچوب هاي 
تصميم گيري، جلب مشاركت فعال همه متصديان 
كلي��دي، مقررات واگذاري، برخ��ورد جدي و قاطع 
با س��ودجويان، اجتن��اب از انحصارطلبي و نوآوري 
در سياس��ت گذاري، نظام ش��فاف پايش و ارزيابي 
مش��اركتي را ازجمله پيش��نهادهاي مناسب براي 
تنظيم گري بازار دانسته اس��ت.خانم دكتر زهرايي 
به نمايندگي از دكتر عدل رييس كميته سازگاري با 
كم آبي از س��خنرانان اين برنامه بوده است. او از همه 
سازمان ها، نهادها و وزارتخانه هاي كشور درخواست 
كرد كه با توجه به وضعيت منابع آبي كشور و بحراني 
كه در اين زمينه كش��ور با آن روبروس��ت، دست به 
دس��ت هم داده و به كارگروه سازگاري با كم آبي در 

كشور همكاري كنند. وي با عنوان يك نمونه از عدم 
همكاري س��ازمان ها با اين كارگروه بيان داشت كه 
با وجود درخواس��ت ما از دس��تگاه ها و سازمان هاي 
مختلف كش��ور، هيچ يك تاكنون حاضر نش��دند با 
انجام هزينه بسيار نازل، از تكنولوژي ها و دستگاه هاي 
كاهنده مصرف آب )كه مص��رف آب را تا 3۰ درصد 
كاهش مي دهد( در س��ازمان خود اس��تفاده كنند. 
همچنين حجت ميان آبادي اس��تاد دانشگاه تربيت 
مدرس كه البته اخيرا بيش��تر به عن��وان يك فعال 
اجتماعي مطرح شده است و مهندس سميعي از گروه 
مهندسي-اجتماعي آبنگاه از سخنرانان اين برنامه 
بودند كه بيشتر زمان خود را به طرح ايراد از كارگروه 
سازگاري با كم آبي اختصاص داده اند ويافتن ارتباط 
ميان سخنان آنها با پرسش طرح شده در اين گزارش 
امكان پذير نبود. به همين دليل از اشاره به اظهارات 

اين 2 كارشناس صرف نظر شده است. 

 استقبال پاكستاني ها 
از تخفيف نفتي ايران 

ايرن�ا| روزنامه ه��اي اردو زبان »ام��ت« و »نواي 
 وقت« پاكستان در مقاله هايي با اشاره به اينكه ايران 
بر  اس��اس عرف بازار به مش��تريان نفتي تخفيف 
مي دهد، پيشنهاد دادند كه كشورهاي آسيايي به 

ويژه پاكستان پيشنهاد نفتي ايران را بپذيرند.
در مقاله اين روزنامه ها با عنوان »پيشنهاد تخفيف 
نفتي ايران« آمده است: اوضاع جهاني با سرعت رو 
به نگراني پيش مي رود. پس از سقوط اتحاد جماهير 
شوروي رفتار امريكا به شدت به تجاوز تمايل داشته 
و حتي منجر به جنگ در بسياري كشورها و سلطه بر 
كشورهاي مستضعف شده است. اين رسانه ها تاكيد 
مي كنند: ايران با همين دورنما به كشورهاي آسيايي 
پيش��نهاد كرده كه حاضر اس��ت نفت را با تخفيف 
به آنان ارايه دهد. بر اس��اس اين مقاله ها، بسياري 
كشورها در اثر تحريم هاي مختلف اينك با بحران 
شديد مالي مواجه شده اند و ايران براي كمك به حل 
اين بحران، پيشنهاد تامين نفت و گاز ارزان قيمت به 
آن كشورها را اعالم كرده كه كامال مطابق با اصول 
بازار جهاني است. در ادامه اين مقاله ها آمده است: 
پس از امضاي برج��ام با ايران در دوران باراك اوباما 
انتظار مي رفت جهان به سوي صلح و آرامش پيش 
برود، ولي دونالد ترامپ برجام را لغو و صلح جهاني 
را به مخاطره انداخت. پايگاه خبري پالتس امريكا 
پيش از اين در گزارشي اعالم كرده بود: ايران، براي 
همه انواع نفتي كه در ماه سپتامبر )شهريور- مهر( از 
جزيره خارك به مقصد كشورهاي آسيايي بارگيري 

مي كند، تخفيف قائل شده است.

 تهديد امريكا 
براي تصميم نفتي چين

ايسنا| نماينده ويژه امريكا  اظهار كرد دولت ترامپ 
آماده است همه كشورهايي كه نفت ايران را پس از 
مهلت تعيين شده در نوامبر وارد مي كنند از جمله 
چين كه بزرگ ترين خريدار نفت ايران است، هدف 

تحريم قرار دهد.
به گزارش »ماركت واچ«، برايان هوك كه به عنوان 
نماين��ده ويژه و رييس جديد گروه اق��دام ايران در 
وزارت خارجه امريكا منصوب شده است، اظهار كرد: 
امريكا براي كشورهايي كه اقداماتي را براي كاهش 
خريد نفت انجام داده اند، معافيت صادر خواهد كرد.

هند و كره جنوبي از جمله مش��تريان نفتي بزرگ 
ايران هس��تند. هر دو كش��ور كاهش وارداتشان از 
اي��ران را آغاز كرده و اميدوارن��د بتوانند معافيت از 
تحريم هاي امريكا دريافت كنن��د و به خريد نفت 
اي��ران ادامه دهند.اما چين مك��ررأ اعالم كرده كه 
برنامه اي براي رعايت تحريم ه��اي امريكا كه قرار 
است چهارم نوامبر عليه بخش انرژي ايران اجرا شود، 
ندارد.برخي از تحليلگران انتظار دارند چين واردات 
نفت از اي��ران را افزايش دهد و اقدامات امريكا براي 
منزوي كردن ايران را تضعيف كند.برايان هوك، در 
پاسخ به پرسش��ي پيرامون برنامه چين براي ادامه 
واردات نفت ايران، وض��ع تحريم هاي ثانويه عليه 

پكن را منتفي نكرد.

 ژاپن به دنبال جايگزين
نفت ايران

تس�نيم| چند منب��ع تجاري گفتند، ش��ركت 
پااليش��گاهي فوجي اويل ژاپن ب��ه منظور يافتن 
جايگزين براي نفت اي��ران، از طريق يك مناقصه، 
ب��راي ماه اكتب��ر 2 ميليون بش��كه نفت از س��اير 

كشورهاي خاورميانه خريداري كرده است.
به گزارش رويترز، چند منبع تجاري گفتند، شركت 
پااليش��گاهي فوجي اوي��ل ژاپن به منظ��ور يافتن 
جايگزين براي نفت ايران، از طريق يك مناقصه، براي 
ماه اكتبر 2 ميليون بش��كه نفت از س��اير كشورهاي 
خاورميانه خري��داري كرده و به دنب��ال خريد نفت 
بيش��تري اس��ت.اين منابع گفتند، فوجي اويل يك 
ميليون بشكه نفت خام بانوكو عرب مديوم با اختالف 
قيمت حدود 15 سنتي نسبت به قيمت رسمي اين 
نوع نفت و يك ميليون بش��كه ديگر نفت قطر لند با 
تخفيف 5۰ تا 7۰ س��نتي نس��بت به قيمت رسمي 
خريداري كرده است.به گفته اين منابع، شركت فوجي 
اويل همچنين يك مناقصه ديگ��ر براي خريد نفت 
خام آپر زكوم برگزار كرده كه مهلت شركت در آن روز 
پنجشنبه به اتمام مي رسد.انتظار مي رود فوجي اويل، 
مانند ساير پااليش��گاه هاي ژاپني از ماه اكتبر به بعد 
بارگيري نفت از ايران را متوقف كند. تحريم هاي نفتي 

امريكا عليه ايران از ماه نوامبر به اجرا در خواهد آمد.

 اتمام طرح گاز زاهدان
تا 3 سال ديگر

ايس�نا| درحالي كه از روشن شدن مشعل گاز 
در استان سيستان و بلوچستان حدود يك سال 
و شش ماه مي گذرد و برخي اخبار حاكي از عقب 
بودن برنامه گازرساني در اين استان است، معاون 
وزير نفت از گازدار شدن زابل و خاش در نيمه دوم 
سال از طريق CNG خبر داد.حميدرضا عراقي، 
درمورد فرآيند گازرس��اني به استان سيستان و 
بلوچس��تان گفت: براي گازرس��اني لوله گذاري 
زيادي انجام شده است. ش��هرداري و مردم بايد 
همكاري كنند. برخ��ي از خانه ها از نظر معماري 
هنوز آمادگ��ي الزم را ندارند و بح��ث  توان نظام 
مهندسي مطرح است. در برخي خانه ها دودكش 
وجود ندارد و بايد آمادگي الزم ايجاد ش��ود.وي با 
اش��اره به برنامه زمان بندي شركت ملي گاز براي 
اتمام فرآيند گازرساني اظهار كرد: شركت ملي گاز 
اعالم كرده بود اگر همه چيز آماده باش��د طي سه 
سال همه نقاط زاهدان گازدار مي شوند. مديرعامل 
شركت ملي گاز ايران ادامه داد: در آينده نه چندان 
دور ادامه خط زابل و طراحي خطوط انتقال ساير 
ش��هرها انجام مي ش��ود و اميدوارم قبل از اينكه 
دولت تمام شود گازرساني به بسياري از شهرهاي 

سيستان و بلوچستان آغاز شده باشد. 

به توليد انديشه در سازگاري با آب نياز داريم
رضا اردكانيان |وزير نيرو|

ابتدا از حس��ام الدين آشنا مش��اور رييس جمهور و 
برگزاركنندگان اين نشست تشكر مي كنم. هدفي كه 
ما در وزارت نيرو در خصوص مسائل زيست محيطي و 
مديريت منابع دنبال مي كنيم با پيوند انديشه گفتار و 
كردار و نظام انديشه اي حاكم بر كشور ممكن است.

موضوعي كه آب و انرژي بسيار به هم پيوند خورده اند 
و هرگونه پايدارسازي در اين دو موضوع به هم مرتبط 
هستند. ما بايد مس��اله آب را واحد ببينيم و از تكه 
كردن و س��پردن هر تكه به يك دستگاه خودداري 
و اجتناب كنيم. اين مس��اله البته به معناي ادغام 
دستگاه هاي اجرايي نيست. بعد از چند دهه عادت 
مردم ما به رويكردهاي قبلي بايد گفت اكنون با تغيير 

چندين مدير رويكردها نيز تغيير كرده است.
اينگونه همايش ها بخشي از انديشه ورزي در كشور 
است و ايران نيازمند گفتار براي توليد انديشه براي 

سازگاري با كم آبي است. 
ما به شدت نيازمند در دستور قراردادن آمايش آب 
محور در كشور هستيم. سازگاري با كم آبي اگرچه 
بر اين موضوع تاكيد مي كند )اس��تفاده از آب در 

صنعت در مناطق خش��ك و نيمه خشك و كشت 
محصوالت پر آب بر در اين مناطق(، اما س��امان 
دادن چنين مس��ائلي نيازمند توسعه آمايش آب 
محور كشور اس��ت.. برخي تصور مي كنند منابع 
آبي را بايد توس��عه داد و به فراواني آب دست پيدا 
كرد. محدوديت آب را بايد به خردورزي متفاوت 
براي توسعه تبديل كرد. خردورزي متفاوت همان 
سازگاري با كم آبي اس��ت. نظام تعرفه سازي آب 
دو ه��دف مهم را باي��د محقق س��ازد: اول ارزش 
ذاتي آب آش��كار شود. دوم تعرفه س��ازي بايد به 
عدالت اجتماعي منجر شود.تعرفه ها به خصوص 
درزمينه كش��اورزي اص��اًل و ابداً با نظ��ام فعلي 
قيمت گذاري فعاليت هاي كش��اورزي س��ازگار 
نيست. ازجمله نمونه اقدامات براي اصالح اين امر 
اصالح يارانه هاي بخش كشاورزي است. در بخش 
ش��رب و بهداش��ت هم ما بايد از اين مدل پيروي 
كنيم. مساله تنها اقتصاد آب نيست. ما بايد به ياد 
داشته باشيم در بسياري از حوزه هاي آبريز كشور 
آبي براي مص��رف وجود ندارد. باي��د تالش كرد 

مصرف آب كاهش پيدا كند. 

نگاه 1

از اتاق هاي بسته بيرون بياييد
محمد فاضلي|مشاور وزير نيرو |

براي تحقق مفهوم س��ازگاري با كم آبي به تغيير 
ملزومات��ي نياز داريم. عرص��ه ذهنيت ها و نظريه 
توس��عه حاكم بر تصميم در رفتار سياس��ت گذار 
و سياس��تمدار، رفتاره��اي سياس��ت گذاران و 
سياس��تمداران با مردم و تغيير قواع��د نهادي و 

سازماني اين ملزومات را تشكيل مي دهند. 
»منشأها« در عرصه سياست گذاري باهم متفاوت 
اس��ت. تعبيري كه بورديو از آن با عنوان ساختار 
س��اختمنش ياد مي ك��رد. اين من��ش در عرصه 
سياست هم وجود دارد. بعضي از سياست گذاران 
به قاعده گذاري عالقه دارند. برخي سازوكار زد و 
بند را ترجي��ح مي دهند و برخي با نگاه امنيتي به 

مسائل نگاه مي كنند.
ذهنيت هايي كه در حوزه محيط زيستي بايد تغيير 
كند بر اس��اس تجارب من در سال هاي اخير ذيل 
موارد زير تعريف مي ش��ود: -محيط زيست براي 
برخي صرفًا براي ژس��ت گرفتن است و مي توان 
گفت به كااليي لوكس تبديل  شده است، ذهنيتي 
كه بر اس��اس آن چندگونه از حيوانات مانع اصلي 
توسعه شدند.ذهنيت اين افراد از اين موضوع غلط 

است، اين ذهنيت بايد دچار تغيير شود كه منابع 
نامحدود هس��تند، ذهنيت ام��كان تامين منابع 
بيشتر با پول بيش��تر اولويت توسعه اقتصادي بر 

محيط زيست اولويت سختافزار و نرم افزار
رفتارهاي سياس��ت گذاران و سياس��تمداران در 
كميس��يون هاي مختلف مي بايس��ت مبتني بر 
شفافيت و مشاهده پذيري باشد. سياست گذار بايد 
از اتاق بس��ته بيرون بيايد و با مردم تعامل داشته 
باشد. آنان مي بايست اش��تباهات گذشته شان را 
بپذيرند و جلسات بروكراتيك بسته را ترك كنند. 
تمام مطالب عنوان ش��ده را مي ت��وان ذيل علوم 
اجتماعي و دو مفهوم ساختار و كنش طبقه بندي 
كرد، طي ك��ردن فرآيند اطالع رس��اني و آگاهي 
بخشي، روانشناس��ي و جامعه شناسي و سياست 
محيط زيست )اس��تفاده از اين موارد براي تغيير 
اقلي��م(، تحلي��ل اجتماعي تاثيرگ��ذاري عميق 
اقدامات متوليان امر بر زندگي مردم، تنظيم گري 
حقوقي )تبديل شدن به قانون و حقوق( همسو با 
مطالبات مردمي و بس��يج حمايت هاي اجتماعي 
از اصالحات اساس��ي در بخ��ش آب و برق در اين 

دسته بندي جاي مي گيرد. 

نگاه 2
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عكسروز

چهرهروز

كارگردان »كيف انگليسي« در گذشت 
ضيا ءالدين دري،  سينماگر مولف و حافظه تاريخي تلويزيون، ديروز 26 مرداد 1396 دار فاني را وداع گفت. اكثر كارهاي سينمايي كه دري 
كارگرداني آنها را به عهده داشته، به قلم وي بوده اند. فيلم هاي »من و دبورا«، »عشق ممنوع«، »لژيون«، »صاعقه« و »گرداب« از اين جمله اند. 
معروف ترين اثر ضياءالدين دري فيلم »سينما سينماست« نام دارد. »كيف انگليسي« به عنوان يكي از بهترين و شاخص ترين مجموعه هاي 
تاريخ معاصر، از فيلمنامه اي جذاب و قوي مبتني بر مس��تندات تاريخي برخوردار است كه شخصيت هاي آن از دل جامعه بيرون آمده و 
مخاطب با گوشت و پوست و استخوانش آن را درك مي كند. دري پس از »كيف انگليسي« به توليد مجموعه تاريخي ديگري به نام »كاله 

پهلوي« روي آورد. اين سريال يكي از پربازيگرترين سريال هاي تلويزيون است كه در شهرك سينمايي غزالي تصويربرداري شده است.

ايستگاه

»پل واكر«  به »سريع و خشمگين« برگردد
برادران پل واكر بازيگر فقيد مجموعه 
فيلم هاي »س��ريع و خش��مگين« 
ابراز اميدواري كردند شخصيتي كه 
برادرشان نقش��ش را بازي مي كرد، 
دوباره به اين مجموعه فيلم ها برگردد.

به گزارش اكسپرس، نزديك به پنج 
س��ال پس از درگذش��ت پ��ل واكر، 

برادران او مي گويند اميدوارند ش��خصيت او دوباره در ادامه مجموعه فيلم هاي 
»سريع و خشمگين« ديده شود. كلب واكر ۴۰ ساله ديروز در مراسم معرفي فيلم 
جديد مستندي كه از واكر ساخته شده، در اين زمينه ابراز اميدواري كرد با همه 

امكانات تكنولوژيك شخصيت او را بار ديگر به »سريع و خشمگين« بازگرداند.
او گفت: آرزويش است تا با حضور برادرشان فيلم هاي جديدتري ساخته شود. واكر 
اظهار كرد اميدوار است بتواند در اين زمينه مفيد باشد. كلب و كودي در معرفي 
فيلم »من پل واكر هستم« حاضر شده بودند كه مستندي يك ساعته و جديد 
درباره كودكي اين بازيگر فقيد، خانواده  و شغل اوست و توسط آدرين بويتنهويس 
ساخته شده است. اين فيلم در تعطيالت آخر هفته پيش در نتوورك پارامونت به 

نمايش در آمد و اكنون برنامه هايي براي معرفي آن برگزار مي شود.
تهيه كنندگان اين مجموعه پس از درگذش��ت پل واك��ر، از كِلب و كودي واكر 
خواسته بودند تا در نقش شخصيت برادر درگذشته شان ظاهر شوند و تكميل 
شدن فيلم »خشمگين ۷«  را ممكن كنند. پل واكر كه نوامبر 2۰13 در تصادف 
اتومبيل جان باخت موجب شد فيلم »خشمگين ۷« نيمه كاره بماند و آن زمان 
برادران او به اين پروژه پيوس��تند. براي تكميل فيلم در حالي كه اجراها توسط 

برادران صورت گرفت، صورت واكر با جلوه هاي ديجيتالي ساخته شد.
در نهايت در پايان فيلم هفتم ش��خصيت ابراين اوكانر كه پل واكر نقش او را ايفا 
مي كرد، در غروب خورشيد با اتومبيل ناپديد شد.با اين حال شخصيت او در طول 
فيلم زنده ماند و دو بار در فيلم »سرنوشت خشمگين« در سال 2۰1۷ به او ارجاع 

داده شد. پل واكر وقتي در تصادف با پورشه درگذشت ۴۰ سال داشت. 
قسمت بعدي فيلم »سريع و خشمگين« قرار است س��ال آينده با بازي دواين 

جانسون و جيسون استاتهام اكران شود.

بازارهنر

»مهران مديري« اين بار در جايگاه خواننده 

بازگشت آثار كاخ گلستان از »لوور« 

افتتاح خانه موزه »بتهوون« در پايان تابستان 

»هشتمين سفر سندباد« در تاالر مولوي 

كنس��رت مهران مديري چهارشنبه 
 31 م��رداد م��اه در دو نوبت س��اعت

 ۰۰: 18 و 3۰: 21 در مركز همايش هاي 
برج ميالد برگزار مي ش��ود. به گزارش 
مي��زان، مه��ران مدي��ري خواننده، 
كارگردان و بازيگر سينما و تلويزيون 
كه اخيرا با برنام��ه »دورهمي« باري 
ديگر نظر مخاطبان زيادي را به قدرت 

خود در اجرا جلب كرد، اين بار تصميم به برگزاري 
كنسرت گرفته است. مديري چهارشنبه 31 مرداد 
ماه در برج ميالد تهران با طرفداران صدايش ديدار 

ك��رده و روي صحنه م��ي رود. فروش 
بليت هاي اين برنامه از ساعت 12ظهر 
روز پنج ش��نبه 2۵ مرداد آغاز ش��ده 
است. در كنس��رت پيش روي مهران 
مديري افرادي چ��ون، نيما حميدي 
)نوازنده درامز(، جابر خداياري )نوازنده 
پركاش��ن(، بابك رياحي پور )نوازنده 
گيتارباس(، مسعود همايوني )نوازنده 
گيتار الكتريك(، سامان احتشامي )نوازنده پيانو( و 
ساسان هاشمي )نوازنده كيبورد( از اعضاي اركستر 

مهران مديري در اين برنامه خواهند بود. 

19 اثر از شاهكارهاي هنري منحصر به 
فرد كاخ گلستان از نمايشگاه »امپراتوري 
گل هاي س��رخ « موزه لوور شهر النس 
فرانس��ه به مخازن كاخ بازگش��ت. به 
گ��زارش مهر به نق��ل از روابط عمومي 
كاخ گلس��تان، مس��عود نصرتي مدير 
مجموعه ميراث جهاني كاخ گلس��تان 
گفت: نمايش��گاه هنر قاج��ار با عنوان 

»امپراتوري گل هاي س��رخ« در موزه لوور-النس 
فرانسه فروردين امسال برگزار شد، در مدت برپايي 
اين نمايشگاه با استقبال هنردوستان زيادي روبرو 
شد بطوري كه بيش از 19۰ هزار نفر از شاهكارهاي 
هنري كاخ گلستان بازديد كردند. او افزود: مجموعه 
ميراث جهاني كاخ گلس��تان 19 اثر از شاهكارهاي 

هنري دوره قاجار را كه ش��امل 8 تابلو 
نقاش رنگ و روغ��ن و آب و رنگ، يك 
آلبوم عكس كه عكس هاي آن توس��ط 
ناصرالدين ش��اه گرفته ش��ده است به 
همراه دوربين عكاسي، تاج مسي مربوط 
به آقا محمدخ��ان، 2 جلد قرآن نفيس 
خطي كه يك جلد آن در 2 برگ كتابت 
ش��ده و 6 مرقع به خط هاي ناصرالدين 
شاه، ميرزا بابا و محمد باقر، اسداهلل شيرازي، اسماعيل 
جالير و جعفر خان نوشته شده است براي نمايش در 
موزه لوور از گنجينه مخازن كاخ براي نمايش انتخاب 
كرد. مدير مجموعه ميراث جهاني كاخ گلس��تان 
تصريح كرد: اين آثار منحصر به فرد قرار است به زودي 

در كاخ گلستان به نمايش گذاشته شود.

خانه موزه بتهوون روز پانزدهم شهريور 
ماه همزمان با سالروز تولد كريم چمن آرا 
موسس مركز موسيقي بتهون به صورت 

رسمي افتتاح مي شود.
به گزارش مه��ر، خانه م��وزه بتهوون 
روز پانزدهم ش��هريور م��اه همزمان با 
س��الروز تولد كريم چمن آرا موس��س 
مركز موسيقي بتهون، به صورت رسمي 

افتتاح خواهد شد ولي فروشگاه فروش محصوالت 
موسيقايي اين مجموعه از هم اكنون براي مخاطبان 
باز است. افتتاح خانه موزه بتهوون در حالي است كه 
اين مجموعه پيش از اين به عنوان مركز موسيقي 
بتهون فعاليت مي ك��رد و اين مركز از قديمي ترين 
مجموعه ه��اي فروش محصوالت موس��يقايي در 
كش��ور اس��ت كه طي س��ال هاي اخير با مديريت 
باب��ك چم��ن آرا در تهران فعالي��ت مي كرد. طبق 
برنامه ريزي هاي��ي كه از س��وي دس��ت اندركاران 
خانه موزه بتهون ص��ورت گرفته، در اين مجموعه 

فعاليت هاي هن��ري مختلفي از جمله 
برگ��زاري ورك ش��اپ هاي تخصصي 
حوزه موسيقي و حوزه هاي ديگر هنر، 
فروشگاه عرضه صفحه هاي موسيقي، 
نمايش اس��ناد قديمي موس��يقي در 
قالب موزه اي، تاسيس چند مكتبخانه 
موسيقي و رش��ته هاي هنري، نمايش 
پرونده هاي��ي از آثار قديمي با دس��ت 
خط ش��اعران و آهنگس��ازان صاحب نام موسيقي 
كشورمان انجام خواهد گرفت. بخش دستفروشي 
كتاب و عك��س به صورت فصل��ي و راه اندازي يك 
كارگاه آموزشي موسيقي كودك و نوجوان متفاوت 
از جمله برنامه هاي ديگري اس��ت كه مديران خانه 
موزه بتهوون ب��راي روزهاي آينده تدارك ديده اند. 
رايزني با س��ازمان ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي براي نظارت و مشاوره نحوه موزه داري 
حوزه موس��يقي از ديگر نكاتي است كه مي توان در 

اين ميان به آن اشاره كرد.

حس��ين فرخي قصد دارد در صورت 
فراهم شدن ش��رايط مناسب نمايش 
»هش��تمين س��فر س��ندباد« را در 
سالن اصلي تاالر مولوي روي صحنه 
ببرد. به گزارش مهر، حس��ين فرخي 
نمايش��نامه نويس و كارگردان تئاتر 
درباره برنامه هاي خ��ود براي اجراي 
اثري جديد، گفت: خيل��ي مايلم كه 

در عرص��ه س��ينما و تئاتر كارگردان��ي كنم ولي 
اين امر مس��تلزم وجود ش��رايط مناس��ب است. 
البته نمايش��نامه »هشتمين س��فر سندباد« اثر 
اس��تاد بهرام بيضايي را براي اج��را مدنظر دارم. 
او درباره س��الن مورد نظر ب��راي اجراي نمايش 
»هشتمين سفر سندباد« افزود: مجوز نمايشنامه 

»هشتمين سفر سندباد« را از شوراي 
نظارت و ارزش��يابي گرفت��ه ام و اين 
اثر را براي اج��را به مركز تئاتر مولوي 
پيش��نهاد داده ام. فرخي درباره زمان 
اج��راي نمايش »هش��تمين س��فر 
س��ندباد« اظهار كرد: در حال حاضر 
به دنبال تهيه كننده و س��رمايه گذار 
هس��تم زيرا اين نمايش كار سنگيني 
اس��ت و نمي توان ب��دون برآورد مال��ي توليد آن 
را ش��روع ك��رد. اين كارگ��ردان تئات��ر در پايان 
گفت: اگر ش��رايط مناس��ب فراهم ش��ود س��ال 
جار ي نمايش »هش��تمين س��فر س��ندباد« را 
 در س��الن اصل��ي مول��وي روي صحن��ه خواهم

 برد.

میراث

عمارت »امريكايي ها« زير سايه برج هاي دوقلو
يك فعال مي��راث فرهنگي مي گويد: 
با صدور مجوز ساخت وس��از از سوي 
ش��هرداري و ميراث فرهنگي همدان 
براي س��اخت برج هاي دوقلو در چند 
متري عمارت قاجاري »امريكايي ها«، 
عرص��ه اين اث��ر تاريخ��ي مخدوش 
مي ش��ود. در ش��رايطي كه همدان و 

مس��ووالن ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت ش��هري همدان خود را براي 
برگزاري جشن همدان 2۰18 آماده  مي كنند، مجوز ساخِت برجي دو قلو در عرصه 
بناي تاريخي »امريكايي ها« صادر شده و نخستين اقدامات آن نيز در حال انجام است. 
عمارت امريكايي ها در انتهاي پارك پرواز همدان، با بيش از 1۰۰ سال قدمت قرار 
گرفته كه هر چند از كاربري اين بناي تاريخي در دوران مختلف اطالعات چنداني در 
دست نيست، اما گفته مي شود آن ابتدا به عنوان مكان استقرار پزشكان امريكايي مورد 
استفاده قرار مي گرفته است.البته در برخي منابع درباره اين عمارت گفته مي شود؛ 
»در جنگ جهاني دوم وقتي نيروهاي متفقين در كشور ساكن شدند، امريكايي ها 
و انگليسي ها هم در همدان مستقر شدند كه يكي از نقاط تمركز آنها تپه »نورمهال« 
بود، پس از نقل مكان امريكايي ها و رفتن كساني كه بعد از امريكايي ها آنجا بودند، 
تعدادي انگليسي كه براي امر تجارت در همدان فعاليت داشتند، عمارت منسوب به 

امريكايي ها را انتخاب كرده و در آنجا مستقر شدند.«
با وجود اين اكنون گفته مي شود براساس مجوز شهرداري و تاييد ميراث فرهنگي 
همدان قدم هاي آغازين گودبرداري و ساخت دو برج در عرصه اين بناي تاريخي با 

شماره ثبت ملي 16۴86 در حال برداشتن است.
حسين زندي، فعال ميراث فرهنگي همدان با تاكيد بر اينكه اكنون بر اين اساس در 
صورت ساخِت برج ها، آن در عرصه عمارت امريكايي ها ساخته مي شود، به ايسنا 
توضيح مي دهد: نخس��ت بايد ديد ميراث فرهنگي به چه دليل براي ساخت اين 
برج ها آن هم در عرصه چنين بناي با اهميتي مجوز صادر كرده است و از سوي ديگر 
ش��هرداري چه رويكردي دارد كه در طول 1۰ سال با ميليون ها تومان هزينه آن را 
مرمت مي كند و سپس با گرفتن دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان مجوز ساخت اين 

برج دوقلو را صادر مي كند، اين چه تناقضي است كه رخ مي دهد؟

تاريخنگاري

مرگ كمال الملك در 95 سالگي 
بيس��ت و هفتم مرداد 1319، محمد غفاري مشهور به كمال الملك بزرگ ترين نقاش 
دوره معاصر و صاحب آثار ارزنده اي چون تاالر آينه و بازار كربال در 9۵ سالگي در نيشابور 

درگذشت و به ديار حق شتافت.
كمال الملك در سال 12۷6 خورشيدي پس از ترور ناصرالدين شاه براي تحصيل به اروپا 
رفت. او بيش از س��ه سال در فلورانس، رم و پاريس گذراند و در موزه ها به رونگاري از آثار 
نقاشاني چون رامبراند و تيس��ين پرداخت. در پاريس با فانتن التور آشنا شد. سفر اروپا 
تاثيري مثبت در اسلوب كار و حتي طرز ديد او گذاشت. كمال الملك در سال 12۷9 به 
دستور مظفرالدين شاه به ايران بازگشت و كار در دربار را ادامه داد ولي عماًل نتوانست با 
خواست هاي شاه جديد كنار بيايد. سپس به عراق رفت و چند سالي در آنجا ماند. سال هاي 

1281 تا 1283 خورشيدي پرده هاي »زرگر بغدادي« و »ميدان كربال« را نقاشي كرد.
او دوباره به ايران بازگشت. بازگشت كمال الملك به ايران، مصادف با انقالب مشروطه شد. 
او اگرچه به مشروطه خواهان متمايل بود ولي در جنبش مشروطه مشاركت مستقيم 
نكرد. در اين هنگام كمال الملك با انتشار مقاالت و ترجمه برخي آثار ژان ژاك روسو و ديگر 
نويسندگان آزادي خواه فرانسه، به سهم خود با حركت مردم، همراه شد در سال هاي بعد، 
مديريت مدرسه صنايع مستظرفه را بر عهده گرفت. او در اين مدرسه به پرورش شاگرداني 

همت گماشت كه بعدها استاداني در مكتب او شدند.
او س��رانجام در سال 13۰6 خورش��يدي به دليل اختالفاتي كه با وزيران معارف بر سر 
استقالل مدرسه پيدا كرد از كار تدريس و شغل دولتي دست كشيد و در سال 13۰۷ به 
ملك شخصي خود در حسين آباد نيشابور كوچيد.  محمد غفاري )كمال الملك( سرانجام 
ساعت 1۴ روز يكش��نبه 2۷ مرداد 1319 خورشيدي بر اثر كهولت سن بيمار شد و در 

93 سالگي در منزل نوه دختري اش درگذشت. او وصيت كرده بود در باغ خودش واقع در 
حسين آباد دفن شود تا آرامگاه وي محل استراحت دوستان و دوستدارانش باشد اما بنا 

به داليلي وي را در نيشابور مجاور مزار شيخ فريدالدين عطارنيشابوري به خاك سپردند.

كیوسك

آغاز رقابت هاي 
نخست وزيري در پاكستان 

    نیويوركتايمز:
آنطور كه اين روزنامه در 
صفحه اول خود منتشر 
ك��رده، دي��روز، زمان 
تعيي��ن نخس��ت وزير 
پاكستان بود و رهبران 
دو حزب تحريك انصاف 
و نواز، با يكديگر به رقابت 

پرداختند. اي��ن رقابت ها در حالي برگزار ش��د 
كه پيش بيني ها حاك��ي از پيروزي عمران خان 
هس��تند. آنطور كه گفته ش��ده، كاربران فضاي 
مجازي و كارشناسان رسانه ها نيز، عمران خان 
را پي��روز قاطع اين رقاب��ت مي دانند. به گزارش 
نيويورك تايمز، »خورشيد شاه« نيز، عضو ارشد 
حزب مردم خب��ر از حضور حزبش در جلس��ه 
پارلمان داد و گفت به هيچ كدام از اين افراد راي 
نخواهد داد. گفته ش��ده بيشتر اعضاي پارلمان 
از حزب تحريك انص��اف به رهبري عمران خان 
هستند و حزب نواز و حزب مردم به ترتيب تنها 81 

و ۵۴ كرسي پارلمان را در اختيار دارند.

  فايننشالتايمز:
در صفحه اول اين روزنامه، 
گزارش��ي از كره شمالي 
منتشر شده است. طبق 
اي��ن گ��زارش، مقامات 
كره ش��مالي خواس��تار 
مظنوني��ن  اس��ترداد 
برنامه ري��زي ب��راي ترور 
»كيم جونگ اون« شدند. 

»هان س��ونگ ريول«، مع��اون وزير ام��ور خارجه 
كره شمالي روز پنج شنبه خواستار تشكيل جلسه 
ديپلمات هاي اين كش��ور براي بررسي اين موضوع 
شد. آنطور كه گفته شده، مقامات كره شمالي بر اين 
باورند كه سازمان اطالعات مركزي امريكا و سازمان 
اطالعاتي كره جنوبي، با يك ش��هروند كره شمالي 
را با پرداخت رش��وه براي ترور »كي��م جونگ اون« 
همكاري كرده اند. به گزارش فايننشال تايمز، نماينده 
كره شمالي نيز پنج شنبه ش��ب با صدور بيانيه اي، 
برنامه ريزي براي ترور رهبر كره شمالي را اعالن جنگ 
عنوان كرد.سازمان سيا و كاخ سفيد تاكنون درباره 
اين بيانيه اظهارنظري نكرده اند اما سازمان اطالعاتي 

كره جنوبي آن را بي اساس عنوان كرده است.

    لوموند:
به دنبال حادثه مرگبار 
فروريختن پل در شهر 
جن��وواي ايتالي��ا، اين 
كشور خواستار لغو جواز 
شركت سازنده اين پل 
ش��ده و اتحاديه اروپا را 
نيز تا ح��دودي در اين 
قضيه مقصر ش��ناخته 

اس��ت. به گزارش صفح��ه اول لومون��د، معاون 
نخست وزير ايتاليا نيز سازنده اين پل بزرگراهي 
را مسوول سانحه ش��ناخت. او در اين باره گفت: 
اين پل ف��رو ريخت چون عملي��ات نگهداري و 
بازرسي آن به درستي انجام نشده بود. فرانچسكو 
كوتزي، دادس��تان ش��هر جنوا نيز اين رخداد را 
حاصل »خطاي انساني« خوانده است. همچنين 
گفته شده كه مقامات دولت ايتاليا، دولت فرانسه 
را متكبر و دشمن شماره يك كشورشان درمورد 
سياس��ت هاي مهاجرتي ناميدند. لوئيجي دي 
مايو، معاون نخست وزير ايتاليا نيز در واكنش به 
اظهارات امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه 
كه گفته بود از شمار پناهجويان به سمت اروپا در 
مقايسه با يك دهه پيش كاسته شده است، گفت 

ماكرون با واقعيت آشنايي ندارد. 

... و ما مسافران سمجي هستيم كه به اين زودي ها، قصد ترك هتل را نداريم... براي 
ما پيرها جالبه، زندگي عادي روزانه رو، با شور و هيجانات مسافران از راه رسيده يا در 

حال رفتن مطبوع كنيم... 
اما، سال ها بعد، مقيم دايم هتل هزاردستان، مسافران و آشنايان را ترك كرد. مقيمي 

كه چشم به راه ردي از مسافران بود، با هزاران ردپاي ماندگار، به دياري ديگر رفت. 
صبح 26 مرداد، فضاي مجازي پر از خبر درگذشت عزت سينماي ايران بود ؛ خبري كه 
از فرط ناگواري، به شوخي هولناكي شبيه شده بود كه هر فردي، حتي بيگانه با هنر، 
در دل اميد داشت كه شايعه اي تكراري باشد. اين خبر، شايعه نبود و سينماي ايران، 
يكي از پيشكسوت هاي خود را از دست داده بود. عزت اهلل انتظامي بازيگر پيشكسوت 
سينما و تئاتر صبح ديروز 26 مرداد ماه در بيمارستان »باهنر تهران« درگذشت. در 
هنر ايران، بسيار كم پيش آمده كه مردم و جامعه هنري به هنرمندي لقبي بدهند كه 
همگان در سزاوار بودن آن لقب هم راي بوده باشند، به گونه يي كه هم آن هنرمند را به 
لقب هنري اش بشناسند و هم به محض شنيدن آن لقب، همه به ياد هنرمند صاحب 
آن بيفتند. در عالم سينما اما يكي از معدود لقب هاي هنري، »آقاي بازيگر« است كه 
به سزاواري و شايستگي تمام، ردايي شده بود بر قامت عزت اهلل انتظامي؛ مردي كه در 
سال هاي اخير گويي لقبي ديگر نيز يافته و »عزت سينماي ايران« نيز مي خوانندش. 
استاد عزت اهلل انتظامي در سي و يكم خرداد ماه 13۰3 در محله قديمي سنگلج 
تهران به دنيا آمده است. »آقاي بازيگر« كه تئاتر را در مدرسه شبانه تئاتر و سينماي 
هانوفر آلمان فراگرفته و همچنين در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران نيز 
به  دانش  اندوزي پرداخته بود، كار خود را از »پيش  پرده خواني« در تئاتر تابستاني 
كش��ور آغاز كرده است. در حدود س��ال  1318 خورشيدي، در نمايش خانه هاي 
تهران هنري پديد آمد كه ريشه هايي در تئاتر سنتي ايراني و تئاتر غربي داشت و به 
»پيش  پرده  خواني« معروف شد و براي چند سال در ميان قشرهاي گوناگون گل 
كرد؛ هنري كه در آن، بازيگري كه صداي خوبي هم داشت، پيش از آغاز تئاتر يا در 
فاصله تغيير پرده هاي نمايش، روي صحنه رو به تماشاچيان مي ايستاد و براي آنكه 
حوصله آنان تا آغاز نمايش سر نرود، با همراهي موسيقي شعرهايي اغلب با درون  
مايه انتقادي، سياسي و كوچه و بازاري براي حاضران مي خواند. پس از آنكه »آقاي 
بازيگ��ر« از جلو صحنه پيش  پرده خواني به روي صحنه  تئاتر آمد، انرژي خود را با 
جديت و تعصب، همچون بسياري از هم  دوره يي هايش صرف تئاتر كرد، كه حاصل 
آن جداي از اجراي تعداد فراواني نمايش معتبر، پرورش، تهذيب و معرفي بازيگري 
تمام ناش��دني بود كه هنر بازيگري را چه در تئاتر، چه در س��ريال و چه در سينما 
بي نقص اجرا مي كرد؛ بازيگري به نام عزت اهلل انتظامي. عزت سينماي ايران كه در 
دانشگاه و مكتب »تئاتر« پرورش يافته بود، بطور حرفه اي و رسمي از سال 13۴8 و 
با بازي در فيلم مهم »گاو« وارد سينما شد. البته او، پيش تر در سال 1328 نيز يك بار 
بازي جلو دوربين را تجربه كرده بود و نقش��ي كوتاه را در فيلم »واريته بهاري« اثر 
پرويز خطيبي بازي كرده بود، اما آنچه انتظامي »تئاتري« را در قامت بازيگِر دوربين 

معرفي كرد، فيلم »گاو« به كارگرداني داريوش مهرجويي بود.

او در سال هاي فعاليت خود با فيلم سازان برجسته اي چون داريوش مهرجويي، علي 
حاتمي، ناصر تقوايي، علي رضا داود نژاد، جالل مقدم، مس��عود جعفري جوزاني، 
محمد متوسالني، تورج منصوري، بهروز افخمي، رخشان بني اعتماد، ضياء الدين 
دري، احمد معتمدي و ... همكاري داشته است. همچنين، در دوران فعاليت خود 
جوايز متعددي را نيز از جش��نواره هاي داخلي و خارجي دريافت كرده است كه از 
جمله مي توان به دريافت جايزه بهترين بازيگر نقش دوم براي بازي در فيلم »آقاي 
هالو« در سومين جشنواره فيلم سپاس 13۵۰، بهترين بازيگر نقش اول مرد براي 
بازي در فيلم »گاو« در جشنواره شيكاگو13۵۰، سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش 
اول براي فيلم »گراند س��ينما« از هفتمين جشنواره فيلم فجر 136۷ و همچنين 
تقدير براي بازي در فيلم »ناصرالدين شاه اكتور سينما« و »خانه خلوت« از دهمين 
جشنواره فيلم فجر 13۷۰، سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول براي فيلم »روز 
فرشته« از دوازدهمين جشنواره فيلم فجر 13۷2 و جايزه بهترين بازيگر براي فيلم 
»گاوخوني« از بخش مسابقه بين الملل بيست و دومين جشنواره فيلم فجر 1382 
و تنديس بهترين بازيگر نقش مكمل مرد جشنواره بين المللي فيلم بيروت 2۰۰8 

براي فيلم »شب« را دريافت كرد. 
پيكر استاد عزت اهلل انتظامي يكشنبه ساعت 9:3۰ از مقابل تاالر وحدت تشييع و 

سپس در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده مي شود. 

خداحافظ آقاي بازيگر
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