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  تعيين ميزان افزايش ضريب حقوق 
كاركنان دولت 

  به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، هيات وزيران در جلس��ه روز گذشته 
خود به رياس��ت جهانگيري معاون اول رييس  جمه��وري، ميزان افزايش ضريب 
حقوق كاركنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعيين كرد. بر اين اساس حقوق مقامات 
و همترازان مندرج در قانون مديريت خدمات كش��وري، مديران عامل و اعضاي 
هيات مديره و روساي دستگاه  هاي اجرايي، استانداران، شهرداران مراكز استان  ها 
و اعضاي ش��وراي اسالمي ش��هر مراكز استان  ها در س��ال ۹۷ افزايش نمي يابد.  
حقوق ديگر كاركنان دولت به تناس��ب حقوقي كه سال قبل دريافت مي  كردند، 
ب��ه صورت پلكاني بين ۶ ت��ا ۱۲ درصد افزايش مي  يابد و در هر صورت پرداختي 
ب��ه هي��چ  يك از كاركن��ان دولت در س��ال ۹۷ از مبلغ ۱۲ ميلي��ون ريال كمتر 
نخواهد بود.  حقوق بازنشستگان نيز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به ميزان 
۱۰درصد افزايش مي  يابد و هيچ يك از بازنشس��تگان بعد از افزايش س��نواتي و 

همسان  سازي حقوق كمتر از ۱۲ميليون ريال دريافت نخواهند كرد. 

معافيت مناطق آزاد از شرط اسقاط خودروهاي فرسوده 
با تصوي��ب هيات وزيران، مناطق آزاد تج��اري – صنعتي و ويژه اقتصادي از 

شرط اسقاط خودروهاي فرسوده در قبال واردات خودرو معاف شدند. 

 موافقت با بخشودگي جرايم كارفرمايان به تامين اجتماعي
دول��ت با اصالح آيين نام��ه اجرايي مربوط به قانون حداكثر اس��تفاده از توان 
تولي��دي و خدماتي، مصوب ك��رد كارفرمايان واحدهاي توليدي كه به علت عدم 
پرداخت بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي مشمول جريمه شده  اند، با توجه 
به مصوبه هيات وزيران و پس از توافق با س��ازمان مذكور از بخش��ودگي جرايم 

متعلقه برخوردار شوند. 

تصميم دولت براي مديريت بهينه مصرف آب و برق
 هيات وزيران در ادامه پيش��نهاد وزارت نيرو براي مديريت بهينه مصرف آب 

و برق در شرايط محدوديت منابع را به تصويب رساند. 

تسهيالت خريد تضميني گندم در سال ۹۷
دول��ت براي فراه��م كردن اعتب��ارات الزم جهت خريد گندم از كش��اورزان، 
بان��ك مركزي جمهوري اس��المي ايران را مكلف ك��رد از طريق بانك هاي عامل 
معادل ۳۹هزار ميليارد ريال تس��هيالت ب��راي خريد گندم داخلي، خط اعتباري 
در اختيار ش��ركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي اي��ران و خريداران بخش هاي 
خصوصي و تعاوني قرار دهد.  همچنين وزارت جهاد كشاورزي موظف شد نسبت 
به ثبت مش��خصات كش��اورزان گندمكار به همراه حداكث��ر مقدار محصول قابل 
 عرضه توس��ط هر كشاورز در فصل برداشت كه بر اساس سطح زير كشت آنان و 
پيش بيني ميزان توليد در هر منطقه اس��تخراج  شده و درج آن در سامانه خريد 
تضمين��ي اقدام كند.  عرضه گندم مورد نياز صنف و صنعت و نانوايي هاي آزادپز 
توس��ط دولت در س��ال ۱۳۹۷ از طريق بورس كاالي ايران با قيمت پايه ۹هزار 

ريال به ازاي هر كيلوگرم صورت مي گيرد. 

تصويب آيين نامه بازخريد كاركنان مازاد 
هيات وزيران با تصويب يكي از آيين نامه  هاي اجرايي قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷ 
كل كش��ور مبني بر بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي دستگاه هاي اجرايي 
موافقت كرد. به موجب اين آيين  نامه، دستگاه هاي اجرايي كه در بودجه مصوب سال 
جاري خود اعتبار براي بازخريدي كاركنان مازاد يا بازنشستگي پيش بيني كرده اند، 
مي توانند طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به انجام امور بازخريدي كاركنان مازاد 
يا بازنشستگي اقدام كنند. در صورت عدم پيش بيني اعتبار براي بازخريدي كاركنان 
مازاد يا بازنشس��تگي و همچنين مكفي نبودن اعتبار پيش بيني شده، دستگاه هاي 
اجراي��ي مي توانند از منابع اعتباري حاص��ل از فروش اموال و دارايي هاي غيرمنقول 
مازاد در اختيار خود براي اين منظور اس��تفاده كنند.  هيات وزيران در ادامه ضمن 
اع��الم نظر در خصوص تعدادي از طرح  هاي نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، 

نماينده خود را براي پيگيري موضوع تعيين كرد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه ۴  صفحه 2 

ايران|
»ب��ه برجام يك جمله ك��م يا اضافه 
نمي ش��ود.« اي��ن جمله عي��ن عباراتي 
اس��ت ك��ه رييس جمه��وري ب��ا آنه��ا 
ت��الش كرده تا دي��دگاه دولت دوازدهم 
درخص��وص برخي گمانه زني ه��ا درباره 
اف��زودن تكمله ي��ا تبصره ب��ه برجام را 
روش��ن كند. گمانه زني هايي كه باتوجه 
به سفر ماكرون رييس جمهور فرانسه به 
واشنگتن و متعاقب آن سفر آنگال مركل 
به امريكا هر روز ابع��اد و زواياي تازه يي 
پي��دا مي كند و حاش��يه هاي بيش��تري 

درباره آن طرح مي شود. 
 روحان��ي اما ب��ا طرح اين پرس��ش 
كه»قبل از تصميم درمورد آينده برجام، 
بگويي��د آيا به عهدت��ان پايبند بوديد؟« 
تناق��ض رفت��اري غ��رب در مواجه��ه با 
تعه��دات خ��ود در برج��ام را ي��ادآور 
مي ش��ود تا اين تصور كه اي��ران حاضر 
مي ش��ود با عبور از برجام به نگراني هاي 
تازه امريكا پاس��خ دهد را از اس��اس زير 
س��وال ببرد. رييس جمهور با بيان اينكه 
با توافق برجام تهمت ها و پرونده سازي ها 
عليه ملت اي��ران را زدودي��م، به برخي 
زمزمه ه��اي مقام ه��اي امريكايي درباره 
برجام اشاره و تصريح كرد: اگر برجام بد 
و خطرناك بود، چرا امضا كرديد؟ ش��ما 
يك تاجريد و از حقوق نمي دانيد. قبل از 
تصميم در مورد آينده برجام، بگوييد آيا 

به عهدتان پايبند بوديد؟
رييس جمهوري كه در نشست خبري 
پايان س��فر اس��تاني اش درب��اره برجام 
صحبت مي كرد با تاكيد بر اينكه برجام 
يك جمله كم يا اضافه نمي ش��ود، گفت: 
امري��كا خ��ودش به دليل ع��دم عمل به 
تعهداتش در برج��ام روي صندلي اتهام 

است. 
در كنار مخاطب قرار دادن ش��خص 
ترامپ، روحاني از اروپاييان نيز خواست 
كه اگر اروپا عالقه من��د به راضي كردن 
ترامپ هس��تند، بايد از جيب خودشان 
خرج كنند نه اينكه دست در جيب مردم 
ايران كنند تا موج��ودي مانند ترامپ را 

راضي نگ��ه دارن��د. رييس جمهوري كه 
مردم اي��ران را مخاطب قرار داده بود، با 
بيان اينكه برنامه هاي جديد و جامعي در 
صورت شكس��ت برجام آماده اجراست، 
گفت: به مردم اي��ران اطمينان مي دهم 
كه اگر برجام از بين برود، اين كشورهاي 
غرب��ي خواهن��د بود ك��ه ب��ا التماس و 
خواهش حضور ما در پ��اي ميز مذاكره 

را خواستار مي شوند. 
قبل از نشس��ت خبري پايان س��فر، 
روحان��ي صبح دي��روز راه��ي افتتاحيه 
رس��مي رويداد بين المللي تبريز ۲۰۱8 
ش��د تا از رويكرد حمايت��ي دولت براي 
توس��عه مناس��بات ارتباطي استان هاي 
گوناگون با جهان پيراموني صحبت كند. 

 همه راه ها به نفت ختم مي شود
رييس جمهور با انتقاد از سياست هاي 
امريكا در منطقه خاورميانه و غرب آسيا 
گفت: برخي فكر مي كنن��د اين منطقه 
باي��د طبق اراده آنها حركت كرده و كاخ 

سفيد براي خاورميانه تصميم بگيرد. 
روحاني ديروز در مراس��م افتتاحيه 
رس��مي رويداد بين المللي تبريز ۲۰۱8 
اظهار كرد: بسياري از مشكالت منطقه 
ب��ه خاط��ر دي��د ناصحيح و س��خنان 
ناصحيح نس��بت به ملت هاست. بعضي 
فك��ر مي كنند براي هميش��ه يك رژيم 
غاص��ب ظال��م بايد ب��ر م��ردم برخي 
كش��ورها مس��لط ش��ود. فكر مي كنند 
كاخ سفيد بايد براي خاورميانه تصميم 
بگي��رد. فك��ر مي كنن��د از اي��ن طريق 
مي توانن��د همه ذخاير دنياي عرب را به 
يغم��ا ببرند. او خطاب ب��ه امريكا اظهار 
كرد:  چشم طمع شماها به كجاهاست؟ 
به طالي سياه زيرزميني يا حساب هاي 
صدها ميلياردي برخي كشورهاي عرب 
منطقه؟ اين طمع عقل را از شما ربوده 
است؟ هر روز سخني مي گوييد كه نه با 
ش��أن منطقه و نه شأن مردم و نه شأن 
قرن جديد س��ازگار اس��ت. به صراحت 
مي گوييد با پول ديگران مي مانيد. پس 
ش��ما جيره خوار ديگران هستيد. ارتش 

ش��ما به دنبال منبعي اس��ت تا بدزدد 
و ارت��زاق كند، اين براي ش��ما حيثيت 
ش��د؟ مي گوييد پول بدهيد در سوريه 
مي مانيم و اگر پول ندهيد مي رويم. اگر 
ما نباش��يم ش��ما در يك هفته نيستيد 
چرا نيس��تند؟ ما حاف��ظ عراقيم. ملت 
عراق حافظ عراق اس��ت. م��ا آماده ايم 
حافظ عربستان س��عودي باش��يم. ملت 
عربستان حافظ عربس��تان است. اتفاقا 
اگر ش��ما تش��ريف تان را براي هميشه 
ببري��د، امنيت كام��ل در منطقه برقرار 
مي ش��ود. رييس جمه��ور خاطرنش��ان 
كرد:  اين همه هواپيما و بمب دراختيار 
عربستان س��عودي گذاش��تيد؛ امني��ت 
آورديد؟ چرا نگاه تان غلط است. امان از 
ديد غلط و امان از زباني كه به درس��تي 
گردش نمي كند و س��خناني مي گوييد 

كه براي مردم مشكل ايجاد مي كند. 
روحان��ي ادامه داد: مي گوييد با فالن 
رهبر كش��ور اروپايي ب��راي يك قرارداد 
هفت جانب��ه تصميم مي گيري��د؛ با چه 
اجازه يي؟ ما حس��ن نيت خود را به دنيا 
نش��ان داديم. ب��ه دنيا نش��ان داديم كه 
ايران هراس��ي دروغ بود. ما خواستيم به 
جهان بگوييم پرونده س��ازي براي ايران 
تحت عن��وان PMD دروغ بوده اس��ت 
و برخ��الف ع��دل و قان��ون م��ا را ذيل 
فصل هفتم ش��وراي امنيت برديد. ما با 
اين پيم��ان و توافق تهمت ها را نش��ان 
دني��ا داديم و ثابت كردي��م كه امريكا و 
اسراييل طي ده ها سال دروغ مي گفتند. 
ما راستگويي ايران را تحت عنوان برجام 
ثابت كرديم. شما به دنيا نشان داديد كه 
به عهدتان پايبند هستيد يا نشان داديد 
كه ب��ه عهدتان پايبند نيس��تيد؟ اينكه 
بانك هاي دنيا را براي كار با ايران تهديد 
مي كني��د، اينك��ه مانع س��رمايه گذاري 
كارآفرينان هستيد، اينكه هر روز با يك 
بيان نادرست نسبت به مردم مسلمان از 
جمله ايران براي ش��ان مانع مي تراشيد، 

برخالف عهدتان در جامعه است. 
رييس جمهوري با بيان اينكه كساني 
كه بدهكار هستند حاال طلب وام جديد 

مي كنند، گفت: اول آنچه را امضا كرديد، 
رييس جمه��ور س��ابق و وزي��ر خارجه 
س��ابق تان گفتند را اجرا كنيد بعد حرف 
از موضوع��ات جديد بزني��د. مي گوييد 
قرارداد بسيار بدي امضا شده است، چرا 
قبلي هاي تان اين را نفهميدند؟ شما كه 
سررش��ته يي از سياست و حقوق نداريد؛ 
يك كاسب، يك تاجر، يك ساختمان ساز 
و يك برج ساز درمورد اين قرارداد حرف 
مي زن��د. دنبال چه هس��تيد؟ دنبال اين 
هس��تيد كه اي��ران و ملت ه��اي منطقه 
را تهدي��د كني��د. از خدا باي��د بخواهيم 
ديده��ا را در جهان اص��الح و زبان ها را 
در مس��ير درس��ت بچرخاند. مشكل ما 
در دنياي امروز مش��كل مواجه شدن با 
سياستمداراني است كه ابعاد سخن خود 

را درك نمي كنند. 
روحاني با اش��اره به اينك��ه ما دنبال 
تعامل سازنده و گسترده با جهان هستيم 
و اي��ن تعامل فقط منحص��ر در قرارداد 
هس��ته يي نيس��ت، اظهار كرد: همواره 
گفته اي��م راه حل صحيح براي مس��ائل، 
راه حل برد-برد است. اگر كسي فكر كند 
كه بايد به نفع خود و ضرر ديگري عمل 

كند توافقي پايدار نمي ماند. 

ظرفيت ه�اي  از  اس�تفاده   
گردشگري براي توسعه

رييس جمهور همچنين با بيان اينكه 
يك��ي از راه ه��اي تعامل س��ازنده با دنيا 
گردشگري است، تصريح كرد: گردشگري 
هم ارتباط با گذش��ته اس��ت، هم امروز و 
ه��م ارتباط ب��راي فرداي جهان اس��ت. 
گردش��گري مي تواند براي ما اش��تغال و 
رونق اقتصادي ايجاد كرده و زندگي مردم 
را بهت��ر كند. به مردم تبريز و مس��ووالن 
اي��ن اس��تان مي گوي��م، كاري كنند كه 
جاذبه دايمي در تبريز ايجاد شود. بگذاريد 
تبريز مركز گردشگري براي همه دهه ها و 
قرن ها باشد. نخستين جاذبه گردشگري، 
اخالق مردم اس��ت. برخورد مناس��ب در 

ذهن گردشگر مي ماند.
ادامه در صفحه 2

رييس جمعيت طرفداران ايمني راه ها با 
اشاره به نام گذاري امسال به نام حمايت از 
كاالي ايراني گفت: حمايت از توليد داخل 
ض��رورت دارد اما در بخش خودروس��ازي 
يك��ي از دغدغه هاي محافل حمل و نقلي، 
حمايت از توليد داخل  اس��ت يعني ما بايد 
به س��مت خودرو غيرايمن برويم و حاشيه 
امني براي اين خودروهاي غيرايمن ايجاد 

ش��ود تا رقيبي نداشته باش��ند.   بخارايي 
تاكيد ك��رد: در كنار توجه به توليد داخل، 
ارتقاي كيفيت بايد در دس��توركار باشد و 
كش��ور تالش كند بدون رودربايس��تي از 
س��اخت خودروهاي غيرايم��ن جلوگيري 
ش��ود ضم��ن اينك��ه الزام��ات ايمني در 
خودروه��ا رعايت ش��ود. رييس جمعيت 
طرف��داران ايمني راه ها ب��ا تاكيد بر اينكه 

توس��عه فرهنگ ايمني در خودروسازي و 
تعمي��ر و نگهداري وس��ايل نقليه ضروري 
اس��ت، گفت: واردكننده الس��تيك، روغن 
ترمز، قطعات خودرو، خودروساز، تعميركار، 
امداد و نجات و... همه بايد فرهنگ ايمني 
داش��ته باش��ند. وي ادام��ه داد: چ��را 5۰ 
درصد جانباخت��گان س��وانح رانندگي در 
بيمارستان و مسير رسيدن به بيمارستان 

جان مي بازند؟ شايد فرهنگ رسيدگي به 
مجروحان در بيمارستان هاي ما كم است. 

بخارايي از بخش��ودگي جرايم س��وانح 
رانندگي گله كرد و گفت: اين بخش��ودگي 
در واقع به نفع متخلف اس��ت يعني اجازه 
مي دهيم ك��ه متخلف خالف هاي بعدي را 
انجام دهد درحالي كه هر خالف بستر يك 

حادثه است. 

خبر سخن نخست

  خوب، بد، زشت افزايش قيمت نفت 

 به ياد داريم كه قيمت نفت در سال ۲۰۰۷ با افزايشي معادل ۶۰ درصد 
از مرز ۱۰۰دالر براي هر بش��كه عبور كرد. قيمت باالي نفت چندين س��ال 
بازاره��اي جهاني را تحت تاثير قرار داد به نحوي كه مصرف كنندگان نفت را 
با مش��كالت عمده يي مواجه كرد. در بازه زماني سال هاي ۲۰۰۷ الي ۲۰۱5 
همزمان ب��ا افزايش قيمت جهان��ي نفت، توليدكنندگان نفت ش��يل رغبت 
بيشتري براي توليد و وارد شدن به بازار پيدا كردند به طوري كه در ابتداي 
سال ۲۰۱۶ميالدي به دنبال وارد شدن نفت شيل به بازار، بازار جهاني نفت 

با كاهش شديد قيمت مواجه شد. 
نگراني اعضاي اوپك و س��اير توليد كنن��دگان غيراوپك از قيمت ۲۶دالر 
ب��راي هر بش��كه قابل درك بود. وابس��تگي بودجه يي دو كش��ور روس��يه و 
عربس��تان به درآمدهاي نفتي، مس��كو و ري��اض را وادار ك��رد تا اختالفات 
سياس��ي را در موضوعاتي نظير ايران و س��وريه كنار بگذارند و چاره يي براي 
افزايش قيمت نفت بينديش��ند. نزديكي اين دو كش��ور عام��ل اصلي ايجاد 
توافقي ميان اوپك و چند كشور توليد كننده ديگر بود كه براساس آن حدود 
۱.۹ميليون بش��كه از توليد نفت جهان��ي كاهش يافت، توافقي كه در ۱۶ماه 

گذشته همچنان پا برجا مانده است. 
اين اتفاق سبب سير صعودي قيمت نفت در بازارهاي جهاني شده است. 
در كنار اين موضوع اتفاق ديگري هم بر افزايش قيمت نفت تاثير گذاشته 
است به طوري كه در چند روز گذشته با توجه به نزديك شدن تاريخ ۱۲مه 
و احتم��ال خروج امريكا از تواف��ق برجام قيمت نفت از مرز ۷5دالر براي هر 

بشكه عبور كرد. 
ه��ر چند افزايش قيمت نفت در چند روز گذش��ته بر اث��ر نگراني بازار از 
خروج احتمالي امريكا از برجام موقتي است اما زمزمه هاي كارشناسان نفتي 
عربس��تان و روسيه بر س��ر ادامه توافق كاهش توليد در بازه زماني ۱۰ساله 
مي توان��د عامل موثري براي عبور قيمت نفت از مرز ۱۰۰دالر باش��د. گرچه 
تالش عربس��تان براي رس��يدن به اين قيمت به دليل افزايش سهام شركت 
آرامكو و در پي آن عرضه عمومي سهام آن قابل درك است. ولي نبايد از ياد 
برد براس��اس تجربه سال هاي گذشته از قيمت باالي نفت همواره كشورهاي 
توليد كننده با دو آسيب جدي روبه رو هستند. نخست آنكه قيمت باال مجددا 
كش��ورهاي مصرف كننده را به سراش��يبي ركود هدايت كرده و در نتيجه از 
خريد نفت سر باز زده و بازار با كاهش تقاضا مواجه خواهد شد. دوم، قيمت 
ب��االي نفت به اندازه كافي توليدكنندگان نفت ش��يل را براي ورود مجدد به 
بازار ترغيب مي كند، هجوم نفت شيل به بازار منجر به افزايش عرضه شده و 

در نتيجه كاهش قيمت را به همراه دارد. 
همچني��ن نبايد از اين مه��م غافل بود كه افزاي��ش بي رويه قيمت نفت، 
كارشناس��ان حوزه انرژي را تحريك كرده تا با ش��تاب بيش��تري به س��مت 
انرژي هاي غيرفس��يلي مانند انرژي خورشيدي روي آورند. گرچه محمد بن 
س��لمان، وليعهد عربستان در س��فر اخير خود به امريكا از توافق ۱۰ يا حتي 
۲۰س��اله با روسيه براي كاهش توليد نفت س��خن به ميان آورده است ولي 
نبايد فراموش كرد كه تحوالت سياس��ي منطقه مي تواند همكاري روس��يه و 
عربس��تان را به خطر بيندازد. اگر همكاري بين دو كش��ور پايان يابد الجرم 
توافق نفتي كشورهاي عضو اوپك و ساير كشورهاي توليد كننده قوام نخواهد 
داشت در آن صورت با افزايش عرضه مجدد ۱.۹ميليون بشكه در روز مجددا 

شاهد سقوط قيمت ها خواهيم بود. 
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مازاد تراز تجاري كشور در فروردين ماه امسال ۶۰4 ميليون دالر شد

نماي اول تجارت در بحران ارزي
 صفحه 3 

 صفحه 11 

جهان

 سقوط آزاد 
بازارهاي جهاني

7

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  3۰۰۰532۰ در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

رنا
: اي

س
عك

 به ياد داريم كه قيمت نفت در س��ال ۲۰۰۷ 
با افزايش��ي معادل ۶۰ درص��د از مرز ۱۰۰دالر 
براي هر بش��كه عب��ور كرد. قيمت ب��االي نفت 
چندين س��ال بازاره��اي جهاني را تح��ت تاثير 
ق��رار داد به نحوي كه مصرف كنن��دگان نفت را 
با مش��كالت عمده يي مواجه كرد. در بازه زماني 
س��ال هاي ۲۰۰۷ الي ۲۰۱5 همزمان با افزايش 
قيم��ت جهاني نفت، توليدكنندگان نفت ش��يل 
رغب��ت بيش��تري ب��راي توليد و وارد ش��دن به 
بازار پي��دا كردند به طوري كه در ابتداي س��ال 
۲۰۱۶ميالدي به دنبال وارد ش��دن نفت شيل به 
ب��ازار، بازار جهاني نفت با كاهش ش��ديد قيمت 

مواجه شد...

س��ازمان ملي استاندارد دوباره به خودروسازان 
اولتيماتوم داد. بنابر اظهارات متولي اين س��ازمان، 
خودروس��ازان تا اول دي ماه س��ال جاري فرصت 
دارند اس��تانداردهاي 85 گانه توليد خودرو را در 
توليدات خود اعمال كنند. حال خودروسازاني كه 
اين اس��تانداردها را رعايت نكنند ب��ا توقف توليد 
خودروه��اي غيراس��تاندارد خود مواج��ه خواهند 
 ش��د. اين اولتيماتوم البته واكنش خودروسازان را 
در پي داش��ت. آنها بر اين باورند كه افزايش سطح 
اس��تاندارد توليد خودروهاي داخلي ممكن اس��ت 
به افزاي��ش قيمت اين خودروه��ا در بازار داخلي 
بينجامد. به طوري كه دبير انجمن خودروس��ازان 
ني��ز در گفت وگو با »تع��ادل« از احتمال افزايش 
قيم��ت در ب��ازار خودروه��ا در ص��ورت اعم��ال 

استانداردهاي 85 گانه خبر مي دهد...

 خوب، بد، زشت 
افزايش قيمت نفت

چالش استانداردهاي 85 گانه خودرو

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 1۴  

راه و شهرسازي

13

 وام خانه اولي ها 
ارزان شد

شوراي پول و اعتبار با كاهش نرخ سود تسهيالت 
صندوق پس انداز مس��كن يكم  موافقت كرد. به اين 
ترتي��ب، اين وام در حال حاضر ارزان ترين وام براي 
خريد خانه در كش��ور به ش��مار مي رود. اما به دليل 
س��پرده گذاري رقمي معادل 5۰ درصد وام به مدت 
يك س��ال، اين وام همچنان در زمره س��خت ترين 

وام ها از نظر »دسترسي« دسته بندي مي شود. 
ش��وراي پول و اعتبار در يك هزار و دويس��ت و 
چهل و هفتمين جلسه خود و در ادامه تصميم هاي 
اي��ن ش��ورا براي تحرك بخش��ي به بازار مس��كن و 
حماي��ت از خانه اولي ها و نيز نوس��ازي و بازس��ازي 
بافت ه��اي فرس��وده روس��تايي، دو تصمي��م را به 

تصويب اعضاي شورا رساند. 
در راس��تاي اجراي تصويبنامه مورخ ۲8 اسفند 
ماه ۱۳۹۶ هيات وزيران، ش��وراي پ��ول و اعتبار با 
افزايش س��قف فردي تسهيالت يارانه يي نوسازي و 
بهسازي مسكن روس��تايي، با نرخ 5 درصد تا مبلغ 
۲5ميليون تومان و با اخذ وثيقه س��فته زنجيره يي 

موافقت كرد...

 داريوش صارمي   

 داريوش صارمي    
تحليلگر اقتصادي

رييس جمهوري در دومين روز سفر به آذربايجان شرقي

هيچ تغييري در برجام مناسب نيست

نگذاريم خودرو بي كيفيت توليد شود

رييس جمهوري در بازار كفاشان تبريز:

 كفش تبريز را 
برند جهاني كنيد



 مهر تاييد ديوان عدالت اداري بر مصوبه 
كاهش ۲۵ درصدي تعرفه خدمات بيهوشي- 
مي�زان| هيات عمومي دي��وان عدالت اداري با رد 
درخواس��ت ابطال مصوبه هيات وزيران درخصوص 
كاهش تعرفه خدمات بيهوشي، كاهش ۲۵درصدي 

اين تعرفه را مورد تاييد قرار داد. 
 ب��ه گ��زارش مي��زان؛ ب��ه دنب��ال ش��كايت و 
درخواس��ت ابطال بند ۱ مصوبه ۵۴۲۴۰/۳۷۲۹۳ 
مورخ ۹۶/۳/۳۱ هيات وزيران، هيات عمومي ديوان 
عدال��ت اداري پس از بحث و بررس��ي و اس��تماع 
دفاعيات طرفين با اكثريت آرا مصوبه كاهش تعرفه 
خدمات بيهوش��ي را غيرقاب��ل ابطال و تصويب آن 
را منبط��ق ب��ر قانون و در صالحي��ت هيات دولت 

دانست. 
 حضور اي�ران و امنيت پاي�دار در غرب 
آس�يا - ايسنا| جانش��ين وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مس��لح با اش��اره به اهميت ژئوپليتيكي و 
ژئواس��تراتژيك ايران در منطقه گفت: بدون حضور 
اي��ران در منطقه غرب آس��يا امكان دس��تيابي به 
رونده��اي امنيتي پاي��دار امكان پذير نمي باش��د. 
س��ردار سرتيپ پاسدار قاس��م تقي زاده در ديدار با 
درياساالر سونيل النبا، فرمانده نيروي دريايي هند 
با اش��اره به نگرش و ديدگاه هاي مش��ترك هر دو 
كش��ور اظهار كرد: ايران و هند از فرهنگ و تمدن 
مش��ترك برخوردار ب��وده و هر دو كش��ور تجارب 
ارزش��مند و موفقي در جه��ت خودكفايي و حفظ 
اس��تقالل و مبارزه با استعمار دارند. وي همچنين 
گفت: همكاري ه��اي منطقه يي ميان كش��ورهاي 
س��واحل اقيانوس هن��د به ويژه خلي��ج فارس در 
ابعاد مختلف سياس��ي، امنيت��ي و نظامي مي تواند 

در بهبود شاخص هاي امنيتي منطقه كمك كند. 
 تش�كيل كارگروه مقابله با خشكس�الي 
در دولت- تس�نيم| سخنگوي كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس با اشاره به حضور 
وزير نيرو در نشس��ت كميسيون گفت: وزير نيرو از 
تش��كيل كارگروه »مقابله با خشكسالي« در دولت 

خبر داد. 
سيدحس��ين نقوي حس��يني در تشريح نشست 
ديروز اين كميس��يون ك��ه با حضور وزي��ر نيرو و 
معاون��ان وي در ح��وزه آب تش��كيل ش��د، گفت: 
رييس كميسيون همچنين معتقد است كه امنيت 
كاهش نزوالت آسماني، تغيير مكانيسم آبياري در 
كش��اورزي، هدررفت آب در شبكه، شيرين كردن 
آب در حوزه آب ش��رب از درياه��ا و رودخانه هاي 
مرزي و تاثي��ر آن بر داخل كش��ور، اجراي برخي 
پروژه ه��ا در تركيه ازجمله مس��ائل مطرح در اين 

حوزه است كه بايد به آن توجه كرد.
اقتص�ادي  س�رداران  توليدكنن�دگان   
كش�ور هس�تند- ايرن�ا| وزير اطالع��ات گفت: 
سرمايه گذاران و توليد كنندگان سرداران اقتصادي 
هس��تند و دولت با محترم ش��مردن آنها به دنبال 

رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور است. 
س��يدمحمود علوي در جمع مردم شهرس��تان 
عجب ش��ير با اش��اره به شعار س��ال و حمايت از 
كاالي ايراني اظهار ك��رد: حمايت از كاالي ايراني 
منجر به توليد و اش��تغال مي شود كه البته در اين 
بي��ن بايد امنيت نيز فراهم ش��ود؛ وزارت اطالعات 
در كنار س��اير نيروهاي امنيتي اين زمينه را براي 
فعاليت ه��اي اقتصادي در كش��ور فراهم كرده و از 
اق��دام تروريس��تي بي��ش از ۳۰۰تيم تروريس��تي 

جلوگيري شده است. 
او اف��زود: هر كش��وري بخواهد ن��رخ بيكاري را 
كاهش دهد بايد زمينه رش��د اقتص��ادي را فراهم 
كند، ب��راي توليدكنن��دگان احترام قائل ش��ود و 
ب��ه دنبال مچ گيري و برخورد ش��ديد ب��ا تخلفات 
احتمالي نباش��د زيراكه اين كار تروريست هاست و 
هر مريضي را تحت عم��ل جراحي قرار نمي دهند 

بلكه با دارو درمان مي كنند. 
 الوروف، ظري�ف و چاووش  اوغلو ش�نبه 
ديدار مي كنند- ايسنا| سايت خبري هابر ترك 
نوش��ت: براساس اعالم منابع ديپلماتيك قرار است 
مولود چاووش اوغلو، سرگئي الوروف و محمدجواد 
ظريف روز شنبه در مسكو طي نشستي سه  جانبه 
درباره آخرين تحوالت س��وريه ب��ا يكديگر ديدار و 
گفت وگو كنند. اين خبر درحالي منتش��ر مي شود 
كه فدري��كا موگرين��ي، رييس سياس��ت خارجي 
اتحاديه اروپا در كنفرانس بين المللي حاميان مالي 
س��وريه گفت: روس��يه، ايران و تركيه مس��ووليت 
ويژه ي��ي براي برقراري آتش بس و اعمال فش��ار بر 

بشار اسد براي بازگشت به ميز مذاكره دارند. 
 رفران�دوم برگ�زار ش�ود م�ردم بازهم 
خواس�تار جمهوري اسالمي هس�تند- مهر| 
در جلس��ه علني ديروز مجلس ش��وراي اس��المي 
مسعود گودرزي نماينده ممسني و رستم در نطق 
ميان دستور با برش��مردن مشكالت كشور خطاب 
به مس��ووالن اجرايي گفت: م��ردم از نظام ناراضي 
هستند. در ادامه علي مطهري نايب رييس مجلس 
كه رياس��ت جلسه را برعهده داش��ت، گفت: آقاي 
گودرزي شما نكته يي را مطرح كرديد، اگرچه رسم 
نيست در مورد نطق ها رييس جلسه اظهارنظر كند 
اما مطلبي را بيان كرديد كه مناس��ب نبود و بنده 
ناچار به پاسخگويي هس��تم. نماينده تهران تاكيد 
ك��رد: امروز هم اگ��ر در مورد جمهوري اس��المي 
رفراندوم برگزار شود باز هم اكثريت مردم به نظام 

جمهوري اسالمي راي خواهند داد. 
 ش�ركت ظريف در نشست اتحاديه اروپا 
درباره سوريه- ايس�نا| محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه كش��ورمان روز چهارشنبه در نشست 
اتحاديه اروپا براي حمايت از آينده سوريه و منطقه 
خاورميانه كه در بروكسل برگزار شد، حضور يافت. 
وزير ام��ور خارجه كش��ورمان پي��ش از اين براي 
ش��ركت در اجالس صلح پايدار در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل به نيويورك سفر كرده و از آنجا عازم 

بروكسل شد. 
 اعضاي كميس�يون امنيت ملي امروز از 
تاسيس�ات هس�ته اي يزد بازدي�د مي كنند- 
ايرنا| نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي گفت: اعضاي اين 
كميسيون روز پنج شنبه از تاسيسات هسته يي يزد 
بازدي��د مي كنند. در اي��ن بازديد ۱۰ نفر از اعضاي 
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ش��وراي اس��المي حضور دارند. نماين��ده تفت در 
مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: اين بازديد در 
راس��تاي تهيه گزارش چهارم و پنجم كميس��يون 
امني��ت ملي و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي 
اسالمي در مورد روند اجراي برجام انجام مي شود. 

روي موج خبر

واكنش مقامات ارشد ايران به توافق احتمالي ميان اروپا و امريكا 

برجام، نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد
دو م��اه پيش زماني كه قص��د تاييد پايبندي ايران به 
تعهداتش در برجام را داشت، مدعي شد اين آخرين باري 
اس��ت كه توافق هسته يي را تاييد مي كند. اما براي تغيير 
موضع او دو ماه زمان نياز بود. ترامپ؛ هماني كه از آغازين 
روز دولتش بر »فاجعه« بودن برجام تاكيد داشت و ايران 
را تهديد به خروج از توافق مي كرد روز سه شنبه موضعش 
كمي تغيير يافت و به سوي ماندن در برجام چرخيد، آن 
هم پس از ديدار با ماكرون رييس جمهوري فرانسه كه به 
واش��نگتن رفته بود تا نگراني هاي اروپا از خروج احتمالي 

امريكا از برجام را به گوش او برساند. 

 شايد در برجام بمانيم
ترام��پ كه پيش ت��ر خواهان تغيير مت��ن برجام بود، 
روز سه ش��نبه پس از گفت وگو با همتاي فرانس��وي خود 
گفت كه احتماال به توافقي پيرامون برجام دس��ت يابند. 
هر چن��د او در ادامه اظهارات ض��د و نقيض خود مدعي 
ش��د كه هيچكس نمي داند كه من مي خواهم روز ۱۲ماه 
مه)ضرب االجل تايي��د يا رد پايبندي ايران به برجام( چه 
كاري انجام دهم. اينكه آيا امكان رسيدن به توافق جديد 

كه پايه هاي محكمي داشته باشد، وجود دارد يا نه. 
ماكرون نيز پس از گفت وگو با دونالد ترامپ در نشست 
خبري كاخ سفيد گفت كه ترامپ توافق هسته يي را يك 
»توافق بد« مي داند ب��ا اين وجود به گفته رييس جمهور 
فرانسه مي توان با در نظر گرفتن اين انتقادات در راستاي 
دستيابي به يك توافق جديد با يكديگر همكاري كرد. او كه 
براي تغيير موضع ترامپ به واشنگتن رفته بود، گفت وگوي 
خود با رييس جمهور امريكا را صريح دانست و تاكيد كرد 
كه برجام در شكل كنوني نبايد لغو شود اما مي تواند تغيير 
كند و تكميل شود. »ممانعت از هر گونه فعاليت هسته يي 
ايران تا س��ال ۲۰۲۵، اطمينان خاط��ر از اينكه ايران در 
بلندمدت هم برنامه هس��ته يي نخواهد داش��ت، متوقف 
كردن فعاليت هاي موش��كي بالستيك ايران در منطقه و 

دستيابي به يك راه حل سياسي براي مهار ايران در يمن، 
سوريه، عراق و لبنان« ۴ موضوعي است كه ماكرون مدعي 
شده در تكميل توافق هسته يي بايد مورد توجه قرار گيرد. 
اظهارات ماكرون نشان مي دهد خبر روز دوشنبه روزنامه 
آلماني كه مدعي شده بود، امريكا و اروپا توافق كرده اند كه 
برجام حفظ و برخي تحريم ها به بهانه مس��ائل موشكي و 
منطقه يي عليه ايران اعمال شود تا حدودي صحت داشته 
اس��ت. اتفاقي كه در صورت وق��وع آن، يك قدم امريكا از 
موضع خود مبني بر اصالح متن برجام كوتاه آمده و اروپا 

نيز تن به بخشي از مطالبات ترامپ داده است. 

 واكنش منفي ايران
ام��ا مقامات ايراني مخالف هر توافق جانبي هس��تند 
كه برجام را تحت الش��عاع قرار دهد. حسن روحاني صبح 
ديروز در نخس��تين واكنش به اين خب��ر گفت كه »اروپا 
اگر مي خواهد ترامپ را راضي كند از جيب خودش خرج 
كند، نه ايران.« رييس جمهور ايران با اشاره به اينكه اكنون 
امريكا روي صندلي اتهام اس��ت چراكه به تعهدش عمل 
نكرده، تاكيد كرد ك��ه »يك جمله به برجام اضافه يا كم 
نخواهد ش��د و ايران با هيچ تغييري در توافق هس��ته يي 
موافقت نمي كند.« روحاني خطاب به ترامپ خاطرنش��ان 
كرد: شما هر روز سخناني مي گوييد كه موجب گسترش 
ناامني مي شود. حال او مي گويد با فالن رهبر كشور اروپايي 
مي خواهيم ب��راي يك قرارداد ۷جانبه تصميم بگيريم در 

حالي كه حقي براي اين تصميم گيري نداريد. 
همزمان با واكنش جدي روحاني به آنچه امريكايي ها 
اصالح برجام مي دانند، دبير ش��وراي امنيت ملي هم هر 
ن��وع توافق ميان اروپ��ا و امريكا در م��ورد آينده برجام و 
آينده برنامه هس��ته يي ايران براي دوره بعد از محدوديت 
پيش بيني  شده در برجام را بي اعتبار و فاقد ارزش خواند. 
علي ش��مخاني كه براي نشس��ت عالي امنيت��ي ۵ قاره 
جهان به روسيه و شهر سوچي رفته است، تاكيد كرد كه 

گفت وگوي مجدد درباره فعاليت هاي هس��ته يي ايران به 
معناي نابودي برجام اس��ت؛ چراكه به گفته شمخاني لغو 
محدوديت ها و عادي شدن روند برنامه هسته يي ايران در 
چارچوب معاهده بخش مهمي از تعهد ارائه شده به ايران 

در توافقنامه بين المللي برجام است. 
او افزود:»هر توافقي كه اروپا و امريكا در مورد آينده برجام 
و آينده برنامه هس��ته يي ايران ب��راي دوره بعد از محدوديت 
پيش بيني شده در برجام داشته باشند از نظر ما بي اعتبار بوده 

و فاقد ارزش اس��ت«. در اي��ن بين رضا نجفي، نماينده ايران 
در آژانس بين المللي اتمي ايران نيز به تحوالت اخير واكنش 
نش��ان داد و با اشاره به عدم پايبندي امريكا به تعهداتش در 
ذيل برج��ام گفت:»برجام به هيچ وجه قاب��ل مذاكره مجدد 
نيس��ت.« نجفي تاكيد كرد كه »امريكا اعتبارش را از دست 

داده است و ديگر براي هيچ توافقي قابل اعتماد نيست.«
مقامات ايران به غرب هشدار داده اند كه خروج امريكا 
از برج��ام يا بي اثر ش��دن آن، منجر به تصميم گيري هاي 

جديدي خواهد ش��د كه غربي ها انتظ��ار آن را نخواهند 
داش��ت. آن طور كه ظريف گفته، احتم��ال دارد ايران از 
برجام و حتي NPT خارج ش��ود. علي شمخاني نيز روز 
گذش��ته همين موضع را تكرار ك��رده و از احتمال خروج 

از NPT  در صورت بي اثر شدن برجام سخن گفته بود. 

 موضع حمايتي شرق و غرب از توافق
از س��وي ديگ��ر در مذاكرات ادعايي امريكا و ۳ كش��ور 
اروپايي آلمان، فرانسه و بريتانيا، دو كشور ديگر طرف مذاكره 
در برجام حضور ندارند. چين و روسيه كه خواهان بقاي برجام 
هس��تند، گفته اند از آنچه مقامات اروپايي و امريكايي درباره 
توافق جانبي مي گويند، بي اطالع هستند. آنها در عين حال 
از برجام حمايت كرده و به زودي بيانيه يي هم در اين رابطه 
منتشر مي كنند. در همين ارتباط نيويورك تايمز گزارش داد 
كه در بيانيه پيش��نهادي چين و روس��يه »حمايت بي نظير 
اعضا از اجراي جامع و موثر« برجام و به رس��ميت شناختن 
سهم قابل توجه اين توافق در امنيت بين الملل مطرح شده 
اس��ت. يرماكوف، مديركل بخش عدم اشاعه و كنترل سالح 
در وزارت خارجه روس��يه ب��ه رويترز گفته، اميدوار اس��ت 
حماي��ت همه اعضاي مهم را در پايان كنفرانس دو هفته يي 
عدم اش��اعه سالح در س��ازمان ملل در ژنو و در پي ديدار با 
متح��دان اروپايي امري��كا جلب كنند. او درب��اره اين بيانيه 
توضيح داد:»بيانيه مشترك ما هيچ چيز منفي اي ندارد. اين 
كامال قابل درك اس��ت و عدم پشتيباني از آن بسيار دشوار 
است.« ديگر كش��ورها نيز جداگانه از حفظ و اجراي برجام 
حمايت كرده اند. به نوشته رس��انه هاي غربي تارو كنو، وزير 
خارجه ژاپن نيز در كنفرانس عدم اش��اعه سالح در سازمان 
ملل كه در ژنو برگزار ش��ده اس��ت، حمايت خود را از برجام 
اعالم كرد و گفت:»اين توافق در راس��تاي نظام عدم اش��اعه 
سالح جهاني است.« پيش از اين نيز ايتاليا از پايداري توافق 
هسته يي حمايت و در مقابل خواسته ۳ كشور آلمان، فرانسه 
و بريتانيا مبني بر اعمال تحريم عليه ايران مقاومت كرده بود. 
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چهرهها

رييس ق��وه قضايي��ه گف��ت: امروز 
مالحظه مي كنيد كه تمام دش��منان و 
س��لطه جهاني در مقام اين هستند كه 
قوه قضاييه را از انجام وظايفش بازدارند. 
به گ��زارش مي��زان، آي��ت اهلل آملي 
هماي��ش  پانزدهمي��ن  در  الريجان��ي 
سراس��ري روس��اي كل دادگس��تري و 
دادس��تان هاي سراس��ر كش��ور خطاب 
به دادس��تان ها گفت: قاچاق كاال وضعيت اقتصادي كش��ور را به هم 
ريخته است. دس��تگاه قضايي براي مبارزه با قاچاق كاال مي توانسته 
بيش از اين از ظرفيت هايش اس��تفاده كند، گرچه عمده كار برعهده 
دستگاه اجرايي و نيروي انتظامي است. او افزود: امروز دادستاني كل 
حساسيت بيش��تري پيدا كرده است. دادس��تان هاي سراسر كشور 
خصوص��ا دادس��تان هايي كه در گمركات مس��تقر هس��تند وظيفه 
عمده يي دارند. امنيت اقتصادي را بايد مدنظر داش��ته باشيم، گاهي 
س��رمايه گذار براي آوردن س��رمايه اش در ميدان مي ترس��د كه اين 
مس��تلزم حمايت است. بايد با رانت و ويژه خواري مبارزه كرد و بستر 
را در كشور براي اشتغال و كار فراهم كنيم. رييس قوه قضاييه اظهار 
كرد: امروز مالحظه مي كنيد كه تمام دش��منان و سلطه جهاني در 
مقام اين هستند كه قوه قضاييه را از انجام وظايفش بازدارند. گرچه 
نظر فراتري دارند و با كل نظام جمهوري اسالمي مساله دارند. سلطه 
جهاني در مقام آن اس��ت كه اراده ها را در كشور شكسته و تضعيف 
كند. آملي الريجاني در بخش ديگري از سخنراني خود گفت: بايد بر 
حرف حق خود بايستيم و اين گونه نباشد كه اراده ها بلغزد. مهم ترين 
وظيفه داش��تن عزم راسخ براي انجام تكاليف است. فراتر از عزم، كار 
جهادي اس��ت چون حجم پرونده هاي وارده و وس��عت كار قضايي با 
كمبود امكانات و نيروي انساني مواجه شده مستلزم كار جهادي است، 

گاهي جهاد در همين جاست و هميشه در صحنه مرزها نيست. 

 دشمنان تالش مي كنند قوه قضاييه را 
از انجام وظايفش بازدارند

دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد 
كرد: هر توافقي كه اروپا و امريكا در مورد 
آينده برج��ام و آينده برنامه هس��ته يي 
اي��ران ب��راي دوره بع��د از محدودي��ت 
پيش بيني شده در برجام بنمايند از نظر 

ما بي اعتبار بوده و فاقد ارزش است. 
به گزارش ايس��نا، امير دريابان علي 
ش��مخاني در نهمين نشست مسووالن 
عالي امنيتي پنج قاره جهان در شهر سوچي گفت: برجام يك مثال 
روشني براي جهان است كه مي توان با گفت وگو و مذاكره به راه حل 

توافقي براي پايان دادن به يك بحران ساختگي دست يافت. 
او اف��زود: ام��ا آنچ��ه مهم تر از اصل دس��تيابي به توافق اس��ت، 
پايبندي طرفين به تعهدات ش��ان براي اعتب��ار و پايداري اين توافق 
اس��ت. متاس��فانه امروز ما با دولتي مواجه هستيم كه نه تنها تعهد 
دولت پيشين امريكا را به ُسخره گرفته است بلكه اصول اوليه حقوق 
بين الملل را نه فقط در توافق هسته يي ايران، بلكه معاهدات دوجانبه 

و بين المللي كشورش زير پا مي گذارد. 
شمخاني خاطرنشان كرد: من در اين نشست امنيتي بين المللي 
كه نمايندگان عالي بيش از ۱۰۰ كشور از ۵ قاره جهان حضور دارند 
ب��ه نمايندگي از ايران اعالم مي كنم، هر توافقي كه اروپا و امريكا در 
مورد آينده برجام و آينده برنامه هس��ته يي اي��ران براي دوره بعد از 
محدوديت پيش بيني شده در برجام بنمايند از نظر ما بي اعتبار بوده 
و فاقد ارزش است. به شما اطمينان مي دهم كه به طور قطع روياهاي 
آنها در مورد ايران تعبير نخواهد ش��د. گفت وگ��وي مجدد در مورد 
پايان دوره محدوديت فعاليت هاي صلح آميز هسته يي ايران به معناي 
نابودي برجام اس��ت زيرا لغو محدوديت ها و عادي شدن روند برنامه 
هسته يي ايران در چارچوب معاهده بخش مهمي از تعهد ارائه شده به 

ايران در توافقنامه بين المللي برجام است. 

گفت وگوي مجدد درباره فعاليت هاي هسته اي 
ايران به معناي نابودي برجام است

نماينده تهران با اشاره به موضوع سپنتا 
نيكنام با بيان اينك��ه پرونده اين موضوع 
روي ميز مجمع تشخيص مصلحت نظام 
است، خطاب به رييس جمهور، گفت: آقاي 
روحاني جلسه مجمع تشخيص مصلحت 

نظام فرصتي براي عمل به وعده هاست. 
به گزارش ايسنا، احمد مازني نماينده 
ته��ران در تذكر ش��فاهي جلس��ه ديروز 
مجلس با اش��اره به موضوع سپنتا نيكنام، گفت: ملت ايران مستحضر 
باش��يد پرونده مربوط به حقوق اقليت ها و عضويت آقاي سپنتا نيكنام 
در ش��وراي شهر يزد روي ميز مجمع تشخيص مصلحت نظام است. او 
افزود: تصميمي كه در گذشته در موضوعي اتخاذ شده، مايه وهن نظام 
جمهوري اس��المي ايران و مذهب تشيع بوده، اكنون چشم و گوش ها 
به تصميم مجمع تش��خيص مصلحت نظام دوخته ش��ده است كه با 
تدابي��ر حكيمانه حضرت امام و مقام معظم رهب��ري و آنچه در قانون 
اساس��ي آمده، اين مجمع براي شكست بن بس��ت ها ايجاد شده است. 
مازني تاكيد كرد: ظرفيت و كارآمدي نظام در شكس��تن بن بست ها در 
گرو تصميم اعضاي مجمع تش��خيص مصلحت نظام است. بارها ديده 
ش��ده اعضاي ش��وراي نگهبان به م��وردي راي مثبت ي��ا منفي دادند 
ولي اعضاي مجمع تش��خيص مصلحت نظام راي ديگري دادند. آقاي 
الريجاني بدانند چشم هاي زيادي به حضور تاثيرگذار ايشان در جلسه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و دفاع ايشان از موضع مجلس دوخته 
شده اس��ت. نماينده تهران تاكيد كرد: گفته مي شود آقاي روحاني در 
برخي جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام شركت نمي كند. آقاي 
روحاني بدانيد اين جلسه فرصتي است براي عمل به وعده ها و دفاع از 
حقوق شهروندي. پس از رحلت آيت اهلل هاشمي چشم ها به مديريت و 
تدابير آيت اهلل شاهرودي دوخته شد كه ببيند چگونه با رهبري هاي مقام 

معظم رهبري اميد را در جامعه ايران تقويت مي كنيم. 

 جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام
فرصتي براي عمل به وعده هاست

وزي��ر ام��ور خارج��ه كش��ورمان 
پيش��گيري از جنگ را نيازمند تمركز 
بر علل و ريشه هاي ايجاد آن، از جمله 
عوامل��ي چون اش��غالگري، مداخالت 
و  دانس��ت  افراط گراي��ي  و  خارج��ي 
گفت: گس��ترش توهم��ات هژمونيك 
و ت��الش براي دس��تيابي به امنيت به 
هزينه ديگران از طريق انحصار و ايجاد 
بلوك، موجب تشديد گسترش تنش و درگيري گرديده و مسابقه 

تسليحاتي مخربي را ايجاد كرده است. 
محمدجواد ظريف كه در اج��الس عالي رتبه صلح در مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد سخنراني مي كرد، افزود: بسيار حايز 
اهميت اس��ت كه براي اتخاذ يك رويك��رد جديد برمبناي ايجاد 
منطقه يي ق��وي تالش كنيم، ب��ه جاي اينكه ت��الش كنيم كه 
قوي ترين در منطقه باش��يم.  بايد به جاي ايجاد بلوك امنيتي، به 
ايجاد شبكه هاي امنيتي بپردازيم كه از طريق آن منافع همه اعضا 

تامين شود و همه در اين رويكرد برنده خواهند بود. 
ظريف اضافه كرد: جمهوري اسالمي ايران معتقد است رويكرد 
كنوني برخي كش��ورها مبتني بر ب��ازي با حاصل جمع صفر كه 
مس��تلزم تالش براي دستيابي هژموني و انحصار و محروم سازي 
در منطق��ه خاورميانه طي چهار دهه گذش��ته بوده، عامل اصلي 
جنگ هاي مستقيم و غيرمستقيم مخربي بوده است و اين رويكرد 

بايد تغيير يابد. 
او افزود: اين تغيير رويكرد نيازمند پذيرش و احترام به اصولي 
مش��ترك همراه ب��ا اقداماتي چون اعتماد س��ازي اس��ت و براي 
پيش��برد اين هدف جمهوري اسالمي ايران راه اندازي يك مجمع 
گفت وگوي منطقه يي در خليج فارس را براي غلبه بر چالش هاي 

پيش رو و ايجاد صلح پايدار در منطقه پيشنهاد مي كند. 

دستيابي به امنيت به هزينه ديگران موجب 
تشديد درگيري شده است

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار دست اندركاران همايش حكيم تهران )نكوداشت مرحوم آقاعلي زنوزي(: 

فلسفه و علوم عقلي در حوزه علميه قم و تهران رواج پيدا كند
دي��دار  در  اس��المي  انق��الب  معظ��م  رهب��ر  بيان��ات 
)نكوداش��ت  ته��ران  حكي��م  هماي��ش  دس��ت اندركاران 
تاري��خ  در  ك��ه  زن��وزي(  م��درس  آقاعل��ي   مرح��وم 
۳ ارديبهش��ت ۹۷ برگزار شده بود، صبح ديروز در محل اين 

همايش منتشر شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار با ابراز خرس��ندي از 
رونق علوم عقلي در حوزه هاي علميه پس از انقالب اسالمي، 
نقادي و نوآوري را موجب ترويج و اعتالي اين شاخه از علوم 

برش��مردند و افزودند: از خصوصيات برجسته مرحوم آقاعلي 
زن��وزي همين روحيه نقادي و بي��ان حرف نو در علوم عقلي 
اس��ت و اين گونه بزرگداشت ها صرفا بزرگداشت يك شخص 
نيس��ت بلكه در واق��ع تكريم و ترويج ي��ك جريان فكري و 
انديشه ورزي است. ايشان با ياد كردن از برخي بزرگان فلسفه 
و تاكيد بر لزوم شناس��اندن شخصيت و آراي آنان به جامعه 
علمي، اهميت تدوين خالصه يي قابل فهم از نظرات فلس��في 
و عميق اين بزرگان را يادآور ش��دند و گفتند: دعوت جوانان 
ب��ه علوم عقلي و توجه حوزه ه��اي علميه به علوم عقلي و به 

ويژه فلس��فه بسيار مهم اس��ت. رهبر معظم انقالب اسالمي 
افزودند: حذف فلس��فه از حوزه علميه قم موجب خواهد شد 
افرادي سطحي و كم عمق، متصدي تبيين و تدريس اين علم 
ش��وند، بنابراين فلس��فه بايد در حوزه  علميه قم و همچنين 
حوزه علميه تهران كه روزگاري مركز فلسفه بوده است، رواج 
پيدا كند. ايش��ان همچنين از مدرسان فلسفه و مجمع عالي 
حكمت اس��المي و حضرات آيات جوادي آملي، س��بحاني و 
مصباح ي��زدي كه هدايت و نظارت بر اي��ن مجمع را برعهده 

دارند، تقدير و تشكر كردند. 

هيچ تغييري در برجام مناسب نيست
ادامه از صفحه اول

همه ش��هرهاي ايران، شهرس��تان هاي آذربايجان و 
همه كوچه هاي تبريز مملو از ش��رف و انس��انيت است. 
تبريز پايتخت گردشگري است نه براي امروز و فردا بلكه 
براي هميش��ه تاريخ. تبريز دروازه اتصال ايران به غرب و 
جهان بوده و در مس��ير اصلي جاده ابريشم است و شرق 
را به غرب متصل كرده است. اگر مي خواهيم تبريز قطب 
گردشگري بماند بايد از آن مراقبت كنيم. برخورد مناسب 
مامور فرودگاه، راننده تاكسي و اتوبوس و هتلداران و مردم 
در ذهن گردشگر مي ماند. برخورد مناسب ما، تمدن ما را 

به دنيا معرفي مي كند. 
روحاني در پاس��خ به اينكه دولت چه برنامه يي براي 
ايجاد تغيير و بهس��ازي صنايع موجود تبريز دارد، افزود: 
دولت بايد از بخش خصوص��ي به صورت واقعي حمايت 
كند. ش��ركت هاي دولتي بايد ب��ه بخش هاي خصوصي 
موفق حتي به قيمت ارزان تر واگذار ش��ود زيرا مديريت 
اين شركت ها عاملي در موفقيت آنهاست. روز گذشته در 
بخش صنعت در اين استان 8 واحد صنعتي به بهره برداري 
رسيد و عمليات اجرايي 8 واحد ديگر نيز آغاز شد. بيش از 
۲۰هزارميليارد ريال براي اين طرح ها سرمايه گذاري شده 

است. تبريز يك مركز صنعتي بسيار مهم در كشور است 
و در زمينه صنعت و پتروش��يمي از آن حمايت مي شود. 
در اين ش��هر ظرفيت بس��يار خوب��ي در زمينه صنعت، 

ماشين سازي، پتروشيمي و مواد غذايي وجود دارد. 
روحاني با اش��اره به آغاز عمليات اجرايي ۷طرح مهم 
كش��اورزي و غذايي در اين استان طي روز گذشته ادامه 
داد: تبري��ز جاي��گاه جغرافيايي ممت��ازي دارد و بخش 
خصوصي در اين ش��هر بس��يار فعال است. حوزه صنعت 
در تبريز به علت وجود ظرفيت ها، امكانات و استعدادهاي 

مختلف بايد مورد حمايت قرار گيرد. 

 برنامه هاي جامعي در صورت شكست برجام 
آماده اجراست

رييس جمهوري ب��ا بيان اينكه برنامه ه��اي جديد و 
جامعي در صورت شكس��ت برجام آماده اجراست، گفت: 
به مردم ايران اطمينان مي دهم كه اگر برجام از بين برود، 
اين كشورهاي غربي خواهند بود كه با التماس و خواهش 
حضور ما در پاي ميز مذاكره را خواستار مي شوند. برجام 
يا مي مان��د يا از بين مي رود اما هيچ تغييري در آن قابل 
قبول نيست. همان عده يي كه خواستار تغييراتي در برجام 

هس��تند بايد بدانند كه يا برج��ام را اينگونه بپذيرند يا با 
تمامي آن خداحافظي كنند. 

روحاني با اشاره به تماس تلفني خود با رييس جمهوري 
فرانس��ه در مورد مس��اله برجام گفت: آقاي ماكرون نيز 

معتقد است كه تغيير در برجام مناسب نيست. 
او با تاكيد بر اينك��ه مذاكره اروپا با امريكا در موضوع 
برجام ربطي به جمهوري اسالمي ايران ندارد به كشورهاي 
غربي هش��دار داد كه اگر منافع ايران تضمين نشود هيچ 
توافقي در ميان نخواهد بود. رييس جمهوري امريكا بداند 
كه در صورت شكست برجام با شيب تندي به فعاليت هاي 

صلح آميز هسته يي ادامه خواهيم داد. 
وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه 
با جايز نبودن دستيابي به سالح هاي هسته يي بيان كرد: 

ايران همواره در مسير صلح حركت مي كند. 
روحاني حضور نيروه��اي امريكايي در منطقه را نقد 
كرد و افزود: حضور امريكا در منطقه به نفع هيچ كش��ور 
و ملتي نيست و هيچ كسي نمي تواند ادعا كند كه حضور 
امريكا در منطقه امنيت را به ارمغان آورده است؛ امريكا با 
فريب برخي كشورهاي منطقه و توهم دشمن سازي فقط 
جيب آنان را خالي مي كند. جان مردم يمن، عربس��تان، 

امارات، عراق و همه كشورهاي منطقه براي ما مهم است و 
تهديدي از سوي ايران كشورهاي منطقه را در برنمي گيرد. 
رييس جمهوري در پاسخ به س��والي در مورد رهايي 
كشور از اس��ارت اقتصاد نفتي گفت: بزرگ ترين سرمايه 
ايران دارا بودن نيروي انس��اني كارآمد و متخصص است؛ 
طب��ق آماري كه در اختيار بنده قرار دادند، جمع كثيري 
از نخبگان ايراني كه در خارج كش��ور اقامت داشتند طي 
يك ش��يب ماليم درحال بازگشت به كشور هستند. هر 

روز يك نخبه در حوزه ه��اي مختلف نانو، بيوتكنولوژي، 
انرژي هس��ته يي و بس��ياري از حوزه هاي ديگر به كشور 

برمي گردند و براي توسعه ايران وارد چرخه مي شوند. 
روحاني با بيان اينكه براي توس��عه كشور درآمد ارزي 
مناسبي داشته و مشكلي نداريم، گفت: دولت متعهد به 
حمايت از شركت هاي دانش بنيان است و در همين راستا 
چند هزار ش��ركت دانش بنيان زي��ر چتر حمايتي دولت 

دوازدهم قرار دارد.
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3 كالن
 تورم فروردين
9.2درصد شد

بانك مركزي جمهوري اسللامي ايران نرخ تورم در 
12ماه منتهي به فروردين ماه 1397 را نسبت به مدت 

مشابه پارسال، 9.2درصد اعام كرد. 
به گزارش »تعادل« طبللق آمارهاي بانك مركزي، 
شللاخص بهاي كاالهللا و خدمات مصرفللي در مناطق 
شللهري ايران براساس سللال پايه 100=1395 نشان 
مي دهد شللاخص بهاي كاالها و خدمللات مصرفي در 
مناطق شللهري ايران در فروردين مللاه 1397 به عدد 
115.6 رسيد كه نسبت به اسفندماه 0.8درصد افزايش 
يافت. همچنيللن اين شللاخص در فروردين ماه 1397 
نسبت به ماه مشللابه پارسال 7.9درصد بيشتر شد. در 
اين ماه نرخ تورم در گروه »خوراكي ها و آشاميدني ها« 
1.7درصد، »دخانيات« 2.4درصد، »پوشاك و كفش« 
0.6درصد، »مسللكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها« 
0.4درصللد و »اثاث، لوازم و خدمات مورد اسللتفاده در 
خانه« 1.1درصد بيشتر شد. همچنين اين شاخص براي 
گروه هاي »بهداشت و درمان« 0.4درصد، »حمل ونقل« 
0.8درصد، »ارتباطات« 0.8درصد، »رستوران و هتل« 
1.1درصد و »كاالها و خدمات متفرقه« 1.7درصد رشد 
كرد. نرخ تورم در گروه »تحصيل« ثابت ماند و در گروه 
»تفريح و امللور فرهنگي« 2.8درصد افت داشللت. در 
مجموع ميزان تورم در فروردين ماه نسبت به اسفندماه 
1396 در گللروه كاال 1.4درصللد و در گللروه خدمات 

0.2درصد افزايش يافت. 

 حل مشكالت مبارزه 
با قاچاق با اليحه جديد

رييس كميسلليون اقتصادي مجلللس گفت: اليحه 
جديللد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 90درصد مشللكات 
اين زمينه را حل مي كند. به گزارش فارس، محمدرضا 
پورابراهيمللي افزود: در صورت تصويب اين اليحه هيچ 
عذر و بهانه يي از دولت پذيرفته نيسللت، زيرا كلمه به 
كلمه با هماهنگي دولت تهيه شللده است. وي با بيان 
اينكه بايد تاش كرد كاال هاي قاچاق ضبط شده براي 
بازگشللت ارز صادر شود، گفت: يكي از مشكات حوزه 
قاچاق بحث اطاله رسيدگي به پرونده هاي قاچاق است. 
رييس كميسلليون اقتصادي مجلس شللوراي اسامي 
افللزود: در اليحه جديد مبارزه با قاچاق كاال و ارز حوزه 
نظارتي و حمايتي براي عملياتي شللدن آن وارد شده 
اسللت. پورابراهيمي گفت: تحوالت خوب و اساسي در 
مديريللت مبارزه با قاچللاق كاال و ارز تا پايان امسللال 
خواهيللم ديد و تا پايان تابسللتان هيچ عللذري درباره 
راه اندازي سللامانه هاي كنترل و كشللف كاالي قاچاق 
پذيرفتني نيسللت. وي افزود: اصاح قانون قاچاق كاال 
و ارز كه در سللال 92 تصويب شد، به دليل اصرار هيات 
دولت و نامه نگاري وزراي اقتصاد، صنعت و معدن و راه و 
شهرسازي دولت يازدهم به سران قوا براي معطل ماندن 

اين قانون بود. 

اخبار كالن

مازاد تراز تجاري در فروردين ماه 604 ميليون دالر شد

نخستين نماي تجارت خارجي در بحران ارزي
 گروه اقتصادكالن| 

گمرك ايران جزئيات آمار تجارت خارجي كشور 
در فروردين ماه سللال جاري را منتشللر كرد كه بر 
اسللاس اين آمار مللازاد تراز تجاري كشللورمان به 
مثبت 604ميليون دالر رسيده و صادرات غيرنفتي 
15درصد افزايش يافته است. اين نخستين گزارش 
گمللرك ايران از تجارت خارجللي در دوران چالش 
ارزي اسللت. گزارش تجارت خارجللي ايران در ماه 
نخست امسال گرچه مي تواند از زوايايي اميدبخش 
باشللد اما در عين حال نشللان دهنده آن اسللت كه 
ميزان واردات در ماه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشللته حدود 8درصد افزايش داشته 
اسللت. البته بايد به اين موضوع هم توجه داشللت 
كه اين گللزارش هنوز نمي تواند آثللار بحران ارزي 
را در تجللارت خارجي كشللور منعكس كند و براي 
ارزيابي بهتر تاثيرات شللوك ارزي اخير در تجارت 
خارجللي ايران بايد منتظر گزارش هاي ماه هاي آتي 
گمرك بود، چراكه نوسللانات و التهاب فروردين  ماه 
بللازار ارز آثللار خود را با وقفه در حللوزه صادرات و 
واردات كشللور نشان مي دهد. البته هرچند افزايش 
ميللزان واردات در يك ماه نمي تواند نمايي واضح از 
وضعيتللي كه بر تجارت خارجي ايران حاكم اسللت 
ارائلله دهد؛ اما در شللرايط كنوني كلله چالش هاي 
متعددي در مديريت بازار ارز وجود دارد، اين آمارها 
مي تواند حايز اهميت باشد. در پي بحران هاي اخير 
در بازار ارز البته نظرها بيشتر متوجه دالرهايي شد 
كه به قصد واردات از كشللور خارج مي شد. در اين 
خصوص دولت هم تدابيري را براي مديريت واردات 
و جلوگيري از واردات بي رويه اتخاذ كرده اسللت اما 
در مقطع حسللاس كنوني به نظر مي رسد به اصاح 
رويلله در تجارت خارجي نيللاز داريم تا حدالمقدور 
از خللروج ارز جلوگيري كنيللم. آمارهايي كه اخيرا 
گمرك از تجارت خارجي كشور در ماه نخست سال 
جاري منتشر كرده البته نشان مي دهد كه صادرات 
غيرنفتي 15درصد افزايش داشللته است، اما تقويت 
بيشللتر صادرات كاالهاي غيرنفتي و محدود كردن 
واردات اقللام غيرضروري بايد با جديت بيشللتري 
دنبال شللود تا دسللت دولت بللراي مديريت منابع 
ارزي بازتر باشللد و از وقوع بحللران دوباره در بازار 

ارز جلوگيري كند. 
گزارش گمرك ايران از تجارت خارجي كشللور 
در فروردين ماه نشان مي دهد كه مجموع صادرات 
و واردات غيرنفتي ايران در نخسللتين ماه از سللال 
جاري بالغ بر 5ميليارد و 662ميليون دالر بود كه در 

مقايسلله با مدت مشابه سال قبل 12درصد افزايش 
داشللته اسللت. به گزارش دفتر فناوري اطاعات و 
ارتباطللات گمرك ايران، صادرات غيرنفتي ايران در 
اين مدت به 3 ميليارد و 133 ميليون دالر رسلليد 
كه در مقايسلله با مدت مشابه سللال قبل به ميزان 
15 و 9 صدم درصد افزايش داشللت. سللال گذشته 
در همين مدت 2 ميليارد و 722 ميليون دالر كاال 

به خارج از كشور صادر شده بود. 
در ايللن ميللان چين يكي از مهم ترين شللركاي 
تجاري كشللور به شللمار مي رود كه به گواه آمارها، 
صللادرات كاالهاي ايراني به چيللن در فروردين ماه 
سللال جاري نسبت به سال گذشته 18 و 34 صدم 
درصد افزايش يافته اسللت. صادرات غيرنفتي ايران 
بلله كره جنوبللي و امارات متحده عربللي با افزايش 
31 و 53 صللدم درصدي و 10 و 66 صدم درصدي 
همراه شللد و شللاهد افت 11 و 36 صدم درصدي 
صادرات كشللورمان به هند بوده ايم. همچنين طي 
ايللن مدت ميللزان صادرات غيرنفتي بلله عراق 3 و 
46 صللدم درصد و سللاير كشللورها 25 و 76 صدم 
درصد افزايش داشللته اسللت. نگاهي به سهم ايران 

در بللازار صادراتي به ويژه در كشللورهاي منطقه به 
خوبي تاييللد مي كند كه ايران آن طللور كه بايد و 
شايد از پتانسيل هاي موجود براي افزايش صادرات 
بهره نبرده است، چراكه ايران پتانسيل بااليي براي 
تصاحب بازار كشللورهاي منطقه دارد و تنها بسنده 
كردن به سهم ناچيز كنوني به معناي فرصت سوزي 

در عرصه تجارت خارجي خواهد بود. 

 افزايش 8 درصدي واردات
در اداملله گللزارش گمللرك آمده اسللت كه در 
فرورديللن ماه سللال جللاري تشللريفات گمركي 9 
ميليللون و 918 هللزار تن كاال در گمركات كشللور 
تمامللا بلله صللورت الكترونيكي و با كنتللرل كامل 
بلله روش هوشللمند انجام شللده كه از ايللن مقدار 
يك ميليون و 933هزار تن سهم واردات و 7ميليون 
و 985هزار تن سهم كاالهاي صادراتي غيرنفتي بود 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 و 30 صدم 

درصد كاهش را نشان مي دهد. 
اين گزارش مي افزايد؛ در يك ماهه نخست سال 
جاري به ميزان 2ميليارد و 529 ميليون دالر انواع 

كاال وارد كشللور شللد كه در مقايسه با مدت مشابه 
سللال قبللل 7 و 70 صدم درصد افزايش را نشللان 
مي دهد. با كمك سللامانه جامللع گمركي و پنجره 
واحد تجارت فرامرزي در حال حاضر تمام كاالهاي 
خروجللي از گمركات سراسللر كشللور كد رهگيري 
دارنللد و اطاعللات كاالهللاي ورودي و خروجي از 

گمركات كاما شفاف و روشن است. 
با اسللتفاده از كللد رهگيري مي تللوان اطاعات 
مربللوط به شللخص، كارت بازرگاني، كاالي ورودي 
و خر وجي و ارزش آن را بررسي كرد و حتي شماره 
كاميون، هويت راننده آن و اينكه كاال به چه انباري 
برده شده در سيستم ثبت شده و قابل كنترل است. 
مثا گمرك بانك اطاعاتي  را ايجاد كرده كه نشان 
مي دهد در چه شهري، چقدر كاال از كدام گمرك و 

در كدام  انبار تخليه شده است. 

 تركيب كاالهاي صادراتي
اقام عمللده صادراتي كشللورمان در يك ماهه 
نخسللت سال 97 به ترتيب شامل ميعانات گازي به 
ارزش 448ميليون دالر، پروپان مايع شده به ارزش 

163 ميليللون دالر، پلي اتيلللن گريدفيلم به ارزش 
137 ميليون دالر، اتيلن گليكول 105ميليون دالر، 
بوتان مايع شللده بلله ارزش 94ميليللون دالر بوده 
است. سهم ساير كاالها يك ميليارد و 646 ميليون 
دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 39 

و 40 صدم درصد افزايش را نشان مي دهد. 
اقام عمده وارداتي در يك ماهه نخسللت سللال 
جاري نيز به ترتيب شللامل لوبياي سللويا به ارزش 
155 ميليون دالر، ذرت دامي به ارزش 138ميليون 
دالر، قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سللواري 
بللا 121ميليللون دالر، اجزا و قطعللات راكتورهاي 
برنللج  و  دالر  77ميليللون  ارزش  بلله  هسللته يي 
69ميليون دالر بوده اسللت. البته واكاوي بيشتر در 
جزئيللات اقام وارداتي مي تواند اطاعات دقيق تري 
از حجللم واردات غيرضروري در اختيار قرار دهد. با 
تدابير دولت در مديريت بللازار ارز و محدود كردن 
تخصيللص ارز به واردات بايد منتظللر تغييراتي در 
تركيب كاالهاي وارداتي در ماه هاي آتي باشلليم. به 
عبللارت بهتر اگر چنين رويه يللي در بخش واردات 
مشهود باشللد، مي توان مدعي شد كه تدابير دولت 

در بخش واردات موثر واقع شده است. 

 عمده ترين شركاي تجاري ايران
بر اسللاس گزارش گمرك عمده ترين خريداران 
كاالهاي ايراني در يك ماهه نخسللت سللال جاري 
به ترتيب شللامل چين به ارزش 728ميليون دالر، 
امللارات متحده عربللي با 549ميليللون دالر، عراق 
بللا 402 ميليللون دالر، هند بللا 220ميليون دالر، 
جمهوري كره با 202ميليون دالر و سللاير كشورها 
به ارزش يك ميليارد و 33ميليون دالر بوده است. 
كشللورهاي عمده صادركننللده كاال به ايران در 
مدت ياد شللده به ترتيب شللامل كشورهاي چين 
بللا 624 ميليللون دالر، امللارات متحللده عربللي با 
314ميليون دالر، فدراسيون روسيه با 165ميليون 
دالر، سللوييس 161 ميليللون دالر و جمهوري كره 
با 144ميليون دالر بوده اسللت. همچنين بر اساس 
اين گزارش، ميزان صادرات كشللورهاي فدراسيون 
روسلليه و سللوييس به ايران به ترتيب 630 و 75 
و 48 صدم درصد افزايش داشللته اسللت. آمارهاي 
تجارت خارجي بيش از پيش بر ضرورت اسللتفاده 
از فرصت هللاي موجللود در بازارهللاي منطقه براي 
ارزآوري به كشللور تاكيللد مي كند. در اين خصوص 
البته الزم است، رويه هايي اصاح شود تا مناسبات 

تجاري در بستري امن و كم ريسك توسعه يابد. 



 عامليت بانك صنعت
در پتروشيمي مسجدسليمان

 عملي��ات اجرايي پتروش��يمي مس��جد س��ليمان 
در اس��تان خوزس��تان به منظور اح��داث واحد توليد 
آمونياك و اوره در حال انجام اس��ت. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن، طرح ياد ش��ده از 
محل تس��هيالت فاينانس چين به مبلغ 433ميليون 
ي��ورو با عاملي��ت اين بان��ك و پيش��رفت قابل توجه 
50درصدي درحال اجراس��ت كه با شروع بهره برداري 
در س��ال 1398، اشتغال مس��تقيم 750 نفري در اين 
منطق��ه كمتر برخ��وردار را به همراه خواهد داش��ت. 
گفتني است، در سفر استاني علي اشرف افخمي رييس 
هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن و هيات 
همراه، آخرين مراحل اجراي��ي اين طرح مورد بازديد 

قرار خواهد گرفت. 

 اعطاي تسهيالت ارزان
به كارگران از سوي بانك رفاه 
بان��ك رفاه در س��ال »حماي��ت از كاالي ايراني« و 
به مناس��بت فرا رس��يدن روز جهاني كار و كارگر و با 
هدف تكريم و تجليل از اقشار مختلف جامعه كارگري 
كش��ور به كارگران نمونه استان هاي كشور تسهيالت 
ارزان قيمت پرداخت مي كند. به گزارش روابط عمومي 
بانك رفاه، اين تسهيالت در قالب عقد مرابحه و با نرخ 
سود 10درصد جهت تامين اموال و خدمات مورد نياز 
كارگران نمونه كل كش��ور كه در هر اس��تان از سوي 
مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مربوطه 

به بانك معرفي مي شوند، اعطا خواهد شد. 

تداوم افت قيمت سكه
قيمت سكه كه از ابتداي هفته روند نزولي به خود 
گرفت��ه روز چهارش��نبه نيز كاهش ياف��ت. به گزارش 
»تع��ادل«، قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي 
طرح جدي��د با 10 هزار توم��ان كاهش يك ميليون و 
775 ه��زار توم��ان در بازار تعيين ش��د. همچنين هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قدي��م، با 15 هزار 
توم��ان افت قيم��ت، يك ميليون و 7۲7ه��زار و 500 
تومان داد و س��تد شد. هر قطعه نيم سكه بهار آزادي 
ب��ا 4 هزار توم��ان كاهش قيم��ت 8۶9 ه��زار تومان 
 و ه��ر قطعه رب��ع بهار آزادي ب��ا 5 ه��زار تومان افت 
533 ه��زار و 500 توم��ان معامله ش��د. همچنين هر 
قطعه س��كه گرمي بدون تغيير قيمت در مدت مشابه 
351ه��زار توم��ان فروخته ش��د. هر گ��رم طالي 18 
عيار ني��ز با يك هزار و ۶00 تومان رش��د 171 هزار و 
400توم��ان ارزش گذاري ش��د. براس��اس اعالم بانك 
مرك��زي، قيمت ه��ر دالر امريكا ب��دون تغيير 4 هزار 
و ۲00 توم��ان تعيين ش��ده بود. همچني��ن نرخ يورو 
با 7 تومان رش��د 5 هزار و 13۶توم��ان و هر پوند نيز 
ب��ا 15 تومان رش��د 5 هزار و 873تومان تعيين ش��د. 
رييس كل بانك مركزي با دفاع از س��امانه نيما تاكيد 
كرد كه بيت كوين به هيچ وجه مورد حمايت نيس��ت. 
ولي اهلل س��يف در گفت وگو ب��ا خانه ملت با بيان اينكه 
بانك مركزي استفاده از بيت كوين را توصيه نمي كند، 
گفت: گردشگران خارجي براي تبديل ارز به بانك ملي 
و س��امان مراجعه كنند. س��يف با اش��اره به راه اندازي 
سامانه الكترونيكي نيما، اظهار داشت: سامانه نيما بازار 
الكترونيكي اس��ت كه تمام ارزهاي اقتصادي كشور در 
آن عرضه و همه تقاضاهاي ارز كه در كشور وجود دارد 
در س��امانه ثبت مي ش��ود و عرضه و تقاضا در سامانه 
تالقي مي شود. وي ادامه داد: در اين سامانه اين امكان 
وج��ود دارد كه بانك مركزي با اعم��ال نظارتي منابع 
ارزي را كنت��رل تا ارز به اولويت هاي وارداتي تخصيص 
پيدا كند. رييس كل بانك مركزي بيان داش��ت: از اين 
باب��ت اين اطمينان حاصل مي ش��ود ك��ه منابع ارزي 
كشور به اقتصادي ملي برمي گردد، صادر كننده منابع 
ارزي را به چرخه اقتصادي برمي گرداند و واردكنندگان 
به راحتي مي توانند به ارز موردنياز دسترسي پيدا كنند. 

 ارتقاي همكاري با اروپا
با تصوير حقيقي مالي بانك ها

محمدرضا ساروخاني گفت: بانك ها بايد در روابط با 
طرف هاي خارجي تصوير حقيقي تري از وضعيت مالي 
بنگاه ارائ��ه كنند تا در نهايت به توس��عه همكاري ها 
منجر شود. به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پولي 
و بانكي، محمدرضا س��اروخاني ب��ا بيان اينكه مبناي 
ه��ر گونه ارتباط اقتصادي و تجاري در دنيا اس��تفاده 
از بس��ترهاي بانكي است، اظهار داشت: بعد از اجرايي 
ش��دن توافق »برجام« ارتباطات مناسب و جدي تري 
بين بانك هاي ايران و دنيا ش��كل گرفت. به گفته وي، 
ارتباط تجاري و بانكي ايران و اروپا با استفاده از فرصت 
»برجام« بايد در مسير توس��عه يافته تري قرار بگيرد 
و فرصت هاي فعلي متحول ش��ود. وي در ادامه افزود: 
ارتب��اط بانك هاي ايران با بانك هاي اروپايي در فضاي 
بعد از اجرايي شدن »برجام«، تقويت شد و نظام بانكي 
ايران توانس��ت با بانك هاي كشورهاي اروپايي همانند 
»اس��پانيا، اتريش، آلمان، ايتاليا« تعامالت س��ازنده و 
راهگشايي را ايجاد كند. ساروخاني با بيان اينكه تاثير 
»برجام« در فرآيند زمان براي ايران تا حدودي تغيير 
كرد، گفت: انتظار مي رفت بعد از س��ه س��ال از توافق 
»برج��ام«، تح��والت عمده يي در تج��ارت و تعامالت 
بانك��ي اي��ران و اروپا ايجاد ش��ود ولي آمارها نش��ان 
مي دهد در ۶ ماه ابتداي اجرايي شدن توافق »برجام«، 
اس��تقبال قابل توجهي از سوي كش��ورهاي دنيا براي 
آغ��از رواب��ط تج��اري و بانكي با ايران ش��كل گرفت.  
مع��اون برنامه ريزي، س��رمايه گذاري و امور بين الملل 
بانك ها همچنين درباره نقش IFRS و استانداردهاي 
حسابرسي بانك ها در ايران و تاثير آن در تقويت رابطه 
با بانك هاي اروپايي گفت: زبان مش��ترك صورت هاي 
مالي در دنيا بر اساس اس��تانداردهاي IFRS تعريف 
ش��ده و همه ش��ركت ها و بانك هاي معتب��ر در دنيا 
اين اس��تانداردها را رعايت مي كنند، به همين منظور 
بانك هاي ايراني براي ش��كل گيري هر گونه ارتباط با 
بانك هاي خارجي بايد الزام پياده س��ازي IFRS را به 
ص��ورت دقيق اجرا كنند. س��اروخاني در پايان گفت: 
بانك ه��ا در اي��ران بايد حداكثر ش��فافيت مالي را در 
صورت ه��اي مالي خود رعايت كنن��د و با اجراي گام 
به گام آن، ضمن حفظ منافع س��هامداران بتوانند در 
روابط ب��ا طرف هاي خارجي نيز تصوير حقيقي تري از 
وضعيت مالي بنگاه ارائه كنند تا در نهايت به توس��عه 

همكاري ها منجر شود. 
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مابهالتفاوت۴۰۰تومانيارزبهسرعتپرداختميشود
تحوالت بازار ارز و سكه مثبت است

كميجاني تصريح كرد

نسبت تسهيالت به سپرده ها در بانك هاي خصوصي كمتر از دولتي است
گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 

در حالي كه براس��اس آمار، وضعيت مطالبات 
مع��وق بانك ه��اي خصوص��ي ش��ده و خصوصي 
و مي��زان بده��ي دولت ب��ه اين بانك ه��ا، تفاوت 
در هزين��ه ج��ذب س��پرده ها، تركيب مش��تريان 
را  قابل توجه��ي  هزينه ه��اي  و...  س��هامداران  و 
ب��ه بانك ه��اي خصوص��ي تحميل كرده اس��ت و 
بانك هاي خصوصي و خصوصي ش��ده با مشكالت 
و هزينه ها و چالش هاي گس��ترده يي براي كاهش 
نس��بت مطالبات معوق و غيرجاري خود، كس��ب 
س��ود و درآم��د و ارائ��ه گ��زارش به س��هامداران 
مواجه هس��تند، با وجود اين به خاطر پايين بودن 
نسبت تس��هيالت به كل س��پرده ها در بانك هاي 
خصوصي و خصوصي ش��ده، بانك مركزي انتظار 
دارد بانك هاي خصوصي تس��هيالت بيش��تري به 

بخش هاي اقتصادي پرداخت كنند. 
به گ��زارش »تعادل«، اين در حالي اس��ت كه 
مقايسه شاخص مهم مطالبات معوق نشان مي دهد 
كه از رقم حدود 1۲0هزار ميليارد تومان مطالبات 
معوق بانك ها، سهم بانك هاي خصوصي با بيش از 
8۲هزار ميلي��ارد تومان معادل ۶8درصدي از كل 
تسهيالت غيرجاري بانك هاست و بيش از دوسوم 
مطالب��ات معوق متعلق ب��ه بانك هاي خصوصي و 
خصوصي ش��ده بوده و نسبت مطالبات معوق آنها 
به كل تس��هيالت معادل 14.5درصد بوده اس��ت. 
به عب��ارت ديگر، همين يك قلم نش��ان مي دهد 
ك��ه فض��اي كس��ب و كار و فعاليت و فش��ارها و 
هزينه هاي بانك هاي خصوصي و خصوصي ش��ده 
تف��اوت عمده يي با فضاي كس��ب و كار بانك هاي 

دولتي دارد. 
در اي��ن زمينه، قائم مقام بان��ك مركزي با ارائه 
آماري از نس��بت تسهيالت به س��پرده به تفكيك 
گروه ه��اي بانك��ي گفت: نس��بت تس��هيالت به 
س��پرده بانك هاي تج��اري دولت��ي در بهمن 9۶ 
حدود 7۶درصد، در بانك ه��اي تخصصي نزديك 
به ۲00درص��د و جم��ع آن در بانك هاي تجاري 
و تخصص��ي در م��رز 118درصد بوده اس��ت. اين 
نس��بت در بانك هاي خصوصي ش��ده )اصل 44( 
۶۶.9درص��د و در بانك ه��اي خصوصي 4۲درصد 

است. 
كميجان��ي در اي��ن خصوص ضم��ن گاليه از 
عملك��رد بانك هاي خصوصي گف��ت: انتظار داريم 
بانك ه��اي خصوصي در اجراي ط��رح رونق توليد 

عملكرد و مشاركت بهتري داشته باشند. 
وي همچني��ن بر تخصيص مناب��ع داخلي هر 
اس��تان به مصارف مورد نياز همان اس��تان تاكيد 

كرد. 
قائم مقام بانك مركزي با اشاره به اجراي موفق 
ط��رح رونق توليد طي س��ال هاي 95 و 9۶ گفت: 
خوش��بختانه نظ��ام بانكي در اج��راي طرح رونق 
توليد با پرداخت تسهيالت به بنگاه هاي كوچك و 
متوسط گام هاي موثري در حمايت از توليد ايراني 

و ايجاد اشتغال برداشته است. 
وي اف��زود: در مرحل��ه اول اج��راي اين طرح 
پرداخ��ت حدود 1۶ هزار ميليارد تومان به 7500 
بن��گاه پيش بيني ش��ده بود كه ش��بكه بانكي در 
عم��ل حدود 17ه��زار ميليارد توم��ان به بيش از 
۲3 ه��زار بنگاه تس��هيالت پرداخت ك��رد. براي 
س��ال 9۶ هم پرداخت 50ه��زار ميليارد در قالب 
حمايت بنگاه هاي كوچك و متوسط و فعاليت هاي 

اشتغال زايي پيش بيني شده است. 
كميجاني ادامه داد: تسهيالت پرداختي بانك ها 
به بخش هاي اقتصادي طي 1۲ ماهه سال 9۶ مبلغ 
۶139.1ه��زار ميليارد ريال بوده كه در مقايس��ه با 
دوره مش��ابه س��ال قبل مبلغ ۶55.5 هزار ميليارد 

ريال )معادل 1۲درصد( افزايش داشته است. 

همچنين تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه 
در گ��ردش در تم��ام بخش هاي اقتص��ادي طي 
1۲ماه��ه س��ال 9۶ مبلغ 3788.8 ه��زار ميليارد 
ريال معادل ۶1.7درصد كل تس��هيالت پرداختي 
بوده كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 
۲77ه��زار ميليارد ريال معادل 7.9درصد افزايش 

داشته است. 
به گفته كميجاني س��هم تس��هيالت پرداختي 
بابت تامين س��رمايه در گ��ردش بخش صنعت و 
مع��دن در 1۲ماه��ه س��ال 9۶ مع��ادل 145۶.8 
ه��زار ميلي��ارد ريال بوده كه حاك��ي از تخصيص 
83.۶درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در 

گردش تمام بخش هاي اقتصادي است. 

 تفاوت ساختار منابع و مصارف و مطالبات 
معوق بانك ها 

در ش��رايطي ك��ه قائم مقام بان��ك مركزي، به 
شاخص نس��بت تس��هيالت به كل س��پرده ها در 
بانك ها اش��اره كرده و در مقابل وجود دوس��وم از 
مطالبات معوق در بانك هاي خصوصي و خصوصي 
ش��ده و رقم باالي بدهي دولت ب��ه اين بانك ها و 
قفل ش��دن بخش عم��ده از منابع آنها را ش��اهد 
هس��تيم، روشن است كه به خاطر تفاوت ساختار و 
تركيب س��پرده ها در بانك هاي دولتي با بانك هاي 
خصوص��ي و همچنين تفاوت در مش��تريان آنها و 
مطالب��ات و نحوه وص��ول مطالبات آنه��ا، چنين 

وضعيت متفاوتي در بانك ها ايجاد شده است. 
زيرا بخ��ش عمده يي از س��پرده هاي بانك هاي 
دولت��ي و س��رمايه و منابع آنه��ا از منابع دولتي و 
وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي تشكيل شده كه 
هزينه كمتر و روش س��اده تري براي جذب بيشتر 
منابع بوده اس��ت و به خاطر سال ها سابقه فعاليت 
اي��ن بانك ه��اي دولتي، اكن��ون از وضعيت جذب 
س��پرده بهتر و ارزان ت��ري برخوردارند. همچنين 
مش��تريان بانك هاي دولتي عمدت��ا از بخش هاي 
دولت��ي و ش��به دولتي هس��تند كه به ش��كل هاي 
مختل��ف از حمايت بودجه هاي ج��اري و عمراني 

دولت برخوردارند. 
 ام��ا بانك هاي خصوصي و خصوصي ش��ده كه 
بس��ياري از آنها نوپا و با مشكالت متعددي نسبت 
به بانك ه��اي دولتي مواجه هس��تند، نه تنها بايد 
هزينه هاي بيش��تري را براي جذب س��پرده صرف 
كنند، بلكه مطالبات آنها و مشتريان آنها نيز عمدتا 
از بخش خصوصي تشكيل شده كه از حمايت هاي 
بودجه عمراني و جاري دولتي برخوردار نيستند و 
در نتيجه نس��بت مطالبات مع��وق و رقم مطالبات 
مع��وق در اين بانك ها بيش��تر از بانك هاي دولتي 

است كه به ارقام آن اشاره خواهد شد. 
از س��وي ديگر، دولت تنها به بانك هاي دولتي 
و تخصصي بدهكار نيس��ت و براي برخي امورات و 
مخ��ارج خود از منابع بانك هاي خصوصي ش��ده و 
خصوصي اس��تفاده كرده و رق��م قابل توجهي را به 
آنها بدهكار اس��ت و در نتيج��ه بخش عمده يي از 
مناب��ع بانك هاي خصوصي و خصوصي ش��ده قفل 
ش��ده است زيرا هم مطالبات معوق بيشتري دارند 

و هم بدهي دولت به آنها رقم قابل توجهي است. 
بر اين اساس مس��ووالن بانك مركزي در كنار 
آمار نس��بت تسهيالت به س��پرده ها در بانك هاي 
خصوص��ي و دولت��ي بايد به رقم بده��ي دولت به 
اي��ن بانك ه��ا، مطالبات مع��وق آنه��ا و تفاوت در 
 عملك��رد و س��اختار مناب��ع و مص��ارف آنها توجه

داشته باشند. 
بر اين اساس بانك مركزي و دولت در شرايطي 
مي توانند انتظارات بيشتري از بانك هاي خصوصي 
و خصوصي ش��ده داش��ته باش��ند ك��ه حداقل در 
افزايش سرمايه اين بانك ها و افزايش منابع آنها و 

پرداخت بدهي دولت به اين بانك ها كوشش كنند 
و رقم ب��االي بدهي دولت به بانك ه��ا را پرداخت 
كنند تا به صورت افزايش س��رمايه و بهبود كفايت 
سرمايه و رشد منابع آزاد و كاهش منابع قفل شده 

آنها نمايان شود. 
در شرايطي كه يك بانك خصوصي شده مانند 
بانك صادرات ب��ا بي��ش از ۲0هزارميليارد تومان 
بدهي دولت مواجه است اين رقم را بايد با محاسبه 
درصد س��پرده قانوني و سقف اعتباري متناسب با 
بده��ي دولت به رقم تس��هيالت خ��ود اضافه كند 
زي��را عمال اي��ن حجم از بدهي دول��ت باعث قفل 
ش��دن منابع بانك ش��ده است. از س��وي ديگر به 
خاطر مطالب��ات معوق اين بانك ه��ا و كمك آنها 
به ساماندهي موسسات غيرمجاز و مسووليت هاي 
اجتماعي بس��يار در شرايطي متفاوت از بانك هاي 
دولتي قرار دارند و بانك هاي دولتي در ساماندهي 
موسس��ات غيرمجاز يا مسووليت هاي اجتماعي در 
مواردي كمتر از بانك ه��اي خصوصي و خصوصي 
ش��ده حاضر ش��ده اند. حتي نوع وثايق بانك هاي 
خصوصي و دولتي با هم متفاوت است و بانك هاي 
خصوصي مشكالت به مراتب سخت تري در وصول 

مطالبات خود دارند. 
از س��وي ديگر بانك هاي خصوصي و خصوصي 
ش��ده به خاطر حضور در بورس باي��د هزينه هاي 
خ��ود را كنترل كنند تا عملكرد بهتري را نش��ان 
دهند و نوع پاس��خگويي آنه��ا همچنين برگزاري 
مجامع يك دغدغه اساس��ي براي بانك خصوصي 
اس��ت و در نتيجه نمي توانند به راحتي تسهيالت 
خود را افزايش دهند و ب��ا زيان و مطالبات معوق 
بيش��تر و... مواجه ش��وند. حتي بان��ك مركزي در 
اج��راي اس��تانداردهاي IFRS ني��ز تفاوت��ي بين 
بانك هاي خصوصي حاض��ر در بورس با بانك هاي 
دولتي و تخصصي قائل نشد و همين فشار مضاعف 
براي ماه ها نماد بس��ته بانك هاي بورسي و مسائل 
ديگر را به همراه داشت و در نهايت اين بانك ها به 

عنوان بانك هاي زيان ده معرفي شدند. 
ع��الوه بر آنچ��ه كه ذكر ش��د قطعا م��وارد و 
ش��اخص ها و تفاوت هاي ديگري وج��ود دارد كه 
مدي��ران بانك ه��اي خصوصي و خصوصي ش��ده 
مي توانند گزارش هاي دقيق تري در مورد آن ارائه 
دهند كه نشان مي دهد فشار هزينه ها، سهامداران 
و افكار عمومي، رسانه ها، فعاالن بورس، مشكالت 
وصول مطالبات و... در بانك هاي خصوصي شده و 
خصوصي بيش از بانك هاي دولتي است و بسياري 
از كارشناس��ان انتظار دارند ك��ه بانك خصوصي 
بايد مانند موسس��ه خصوصي در چارچوب قانون 
تج��ارت برخورد ش��ود و نبايد انتظار داش��ت كه 
بانك خصوصي ش��ده مانند ي��ك بانك دولتي هم 
در ساماندهي موسسات غيرمجاز و مسووليت هاي 
اجتماعي، طرح هاي اجراي��ي و عمراني دولت و... 
وارد صحنه ش��وند و ه��م مبلغ باالي��ي از بدهي 
دول��ت را تحمل كنن��د و در عين ح��ال زيان ده 
معرفي ش��وند و با كفايت س��رمايه اندك با ساير 
موسسات مالي رقابت كنند. بر اين اساس وضعيت 
بانك ه��اي خصوص��ي و خصوصي ش��ده، تركيب 
مشتريان و س��هامداران و س��پرده گذاران و ساير 
ذي نفع��ان، مي��زان مطالبات مع��وق، وثايق روي 
دس��ت مانده بانك هاي خصوص��ي، حضور آنها در 
بورس و... بس��يار متفاوت است و نمي توان تنها با 
يك شاخص نس��بت تسهيالت به سپرده ها انتظار 
داشت كه بانك هاي خصوصي نيز مانند بانك هاي 

دولتي عمل كنند. 

 مطالبات معوق در بانك هاي خصوصي و دولتي 
براس��اس گزارش بهمن ماه 9۶ سهم مطالبات 
معوق از كل تسهيالت در بانك هاي دولتي شامل 

بانك هاي تج��اري و بانك ه��اي تخصصي معادل 
10.5درصد است و رقم مطالبات معوق بانك هاي 
دولت��ي روي هم مع��ادل 45هزارميلي��ارد تومان 
ب��وده كه نصف رقم مطالب��ات معوق در بانك هاي 

خصوصي و خصوصي شده، است. 
براس��اس آخرين آمار در بانك هاي خصوصي، 
رق��م مانده تس��هيالت ۶38 هزارميليارد تومان با 
رش��د 11درصدي بوده و رق��م مطالبات معوق و 
خريد دين و اموال معام��الت 9۲.47هزارميليارد 
توم��ان بوده كه رش��د ۲7.8درص��دي در 11ماه 
داشته و سهم آن از كل مانده تسهيالت بانك هاي 

خصوصي معادل 14.5درصد بوده است. 
بر اين اس��اس با توجه به س��هم نزديك به ۶9 
درصدي بانك هاي خصوصي از كل مطالبات معوق 
بانك ها مي توان انتظار داش��ت كه حداقل معادل 
8۲هزار ميلي��ارد تومان مطالبات معوق مربوط به 
بانك هاي خصوصي اس��ت و چني��ن وضعيتي كه 
دوس��وم مطالبات معوق را در بانك هاي خصوصي 
متمركز كرده، نيازمند رس��يدگي فوري اس��ت و 
باي��د از طريق پرداخت بدهي دول��ت به بانك ها، 
رس��يدگي به وضعي��ت وثايق بانك ه��ا، پيگيري 
مطالب��ات از بده��كاران بزرگ و... ب��ه بانك هاي 

خصوصي كمك شود. 
رق��م مان��ده تس��هيالت بانك ه��اي تخصصي 
۲31هزارميلي��ارد توم��ان و رقم مان��ده مطالبات 
مع��وق و خري��د دي��ن و ام��وال معام��الت ني��ز 
۲7.۲9هزارميلي��ارد تومان بوده و مطالبات معوق 
رش��د 58 درصدي و س��هم 10.5درصدي از كل 
تس��هيالت داش��ته اس��ت. رقم مانده تس��هيالت 
بانك ه��اي تجاري 1۶۶هزارميلي��ارد تومان و رقم 
مانده مطالبات مع��وق 17.۶3هزارميليارد تومان 
بوده كه س��هم مطالبات معوق از كل تس��هيالت 
معادل 10.۶درصد و رشد آن ۲5درصد بوده است. 

 تالش نظام بانكي براي بازسازي مناطق زلزله زده
 ش��بكه بانكي در بازس��ازي مناط��ق زلزله زده 
استان كرمانش��اه اقدامات چش��مگير و تالش هاي 
موث��ري انجام داده اس��ت ولي متاس��فانه با وجود 
تالش ها ش��بهات و ابهاماتي در اين خصوص وجود 

دارد كه بايد با اطالع رساني تكميل شود. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بان��ك مركزي اكبر 
كميجان��ي، قائم مقام اين بانك ك��ه در راس هياتي 
متش��كل از نمايندگان بانك مركزي، بنياد مسكن 
انقالب اسالمي و بانك مسكن براي بررسي وضعيت 
عملكرد ش��بكه بانكي در بازسازي مناطق زلزله زده 
اس��تان كرمانشاه در اين استان به سر مي برد، صبح 
ديروز در جلس��ه مشترك با اس��تاندار كرمانشاه از 
عملكرد كاركنان ش��بكه بانكي در استان كرمانشاه 
تش��كر كرد و گف��ت: همكاران م��ن در نظام بانكي 
ازجمله كساني بودند كه از ساعات اوليه وقوع زلزله 
وارد عمل ش��دند و تالش بي وقفه يي داش��تند كه 

همچنان نيز ادامه دارد. 
كميجاني همچنين پيش��نهاد ك��رد، كميته يي 
ب��ا حضور يك��ي از معاونان اس��تاندار كرمانش��اه و 
نمايندگاني از مديران سرپرس��تي بانك هاي دولتي 
اس��تان، مديران سرپرس��تي بانك ه��اي خصوصي 
اس��تان و بني��اد مس��كن انق��الب اس��المي براي 
هماهنگ��ي و انس��جام بيش��تر در رفع مش��كالت 

آسيب ديدگان مناطق زلزله زده تشكيل شود. 
وي با تاكيد بر لزوم برگزاري جلس��ات مس��تمر 
اي��ن كميته به صورت هفتگي گف��ت: عملكرد اين 
كميته بايد به طور دقيق توسط سخنگو براي افكار 
عمومي اطالع رساني ش��ود. قائم مقام بانك مركزي 
در اين جلس��ه ضمن بررس��ي اقدامات انجام شده 
توس��ط نظام بانك��ي درخصوص بازس��ازي مناطق 
زلزله زده بر ضرورت تسريع عملكرد بانك ها در رفع 

مشكالت زلزله زدگان تاكيد كرد. 

گروه بانك و بيمه 
مع��اون اول رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينكه 
هي��چ كمب��ودي در كش��ور در زمين��ه تامين 
كاالهاي اساسي و دارو ايجاد نخواهد شد، گفت: 
اجراي سياس��ت هاي جدي��د ارزي ضمن ايجاد 
ش��فافيت در تجارت خارجي، واردات كاالهاي 
مورد نياز به داخل كشور را تسهيل خواهد كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، اسحاق 
جهانگي��ري روز چهارش��نبه در ادامه سلس��له 
جلسات اقتصادي ساماندهي امور ارزي با اشاره 
به تداوم ورود كاالهاي اساس��ي به كشور گفت: 
دول��ت مابه التفاوت ارز كاالهاي اساس��ي و دارو 
را ب��ه س��رعت پرداخت خواهد ك��رد و بانك ها 
موظف شده اند نس��بت به پرداخت مابه التفاوت 
ارز كاال ه��اي اساس��ي و دارو را به ازاي هر دالر 
400تومان ب��ه تجار و وارد كنن��دگان پرداخت 
كنن��د و وارد كنن��دگان نباي��د در اي��ن زمينه 

هيچ گونه نگراني داشته باشند. 
وي ب��ا اب��راز خرس��ندي از تح��والت اخير 
ب��ازار ارز و س��كه اظهار داش��ت: ورود تدريجي 
بنگاه هاي اقتص��ادي به نظام يكپارچه معامالت 
ارزي )نيما(، بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصاد كشور، شيب نزولي قيمت سكه، 
كاه��ش قاچاق لوازم خانگ��ي و قطعات خودرو، 
بهب��ود مديري��ت ارز كش��ور از نتاي��ج مطلوب 
سياست هاي نوين ارزي اس��ت كه بايد با دقت 

و سرعت ادامه يابد. 
جهانگيري با اش��اره به گزارش وزير صنعت، 
معدن و تجارت مبن��ي بر تامين كاالهاي مورد 
نياز جامعه به ويژه براي ماه مبارك رمضان و پر 

بودن انبارها از كاالهاي اساس��ي ابراز اميدواري 
كرد كه با توجه به تحوالت اخير و حمايت هاي 
دولت از صادركنندگان ميزان صادرات كشور در 

سال 97 از سال قبل پيشي گيرد. 
مع��اون اول رييس جمه��ور اف��زود: كارگروه 
ويژه رصد بازار ارز بايد روزانه تش��كيل جلس��ه 

دهد و براي حل مس��ائلي كه ممكن اس��ت در 
خ��الل اجراي سياس��ت ها پيش بياي��د، راهكار 
تهي��ه و بالفاصله تصميم گي��ري و براي اجرا به 

دستگاه هاي ذي ربط ابالغ كند. 
در اين جلس��ه ش��ريعتمداري وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت نيز ب��ا ارائه گ��زارش از روند 

صادرات و واردات كش��ور گفت: روند واردات و 
صادرات كش��ور روند مطلوب و مناسبي است و 
ميزان واردات كاالهاي اساسي قابل توجه است 
و هيچ گونه نگراني از بابت كاالهاي اساس��ي به 
خصوص كااله��اي مورد نياز جامع��ه براي ماه 
مب��ارك رمضان نداري��م و انبارهاي كش��ور از 

كاالهاي اساس��ي پر اس��ت و مشكل خاصي در 
اين زمينه وجود ندارد. ضمن آنكه ستاد تنظيم 
ب��ازار نيز بر قيمت كاالها نظارت كافي دارد و با 

متخلفان برخورد خواهد كرد. 
بهداش��ت،  وزير  قاضي زاده هاش��مي  دكت��ر 
درم��ان و آموزش پزش��كي نيز در اين جلس��ه 
گفت: هيچ گونه مش��كلي براي تامين و واردات 
دارو وج��ود ن��دارد و با مصوبه دول��ت مبني بر 
پرداخ��ت ما به التف��اوت ارز واردات دارو، مردم 

نگران كمبود و افزايش قيمت دارو نباشند. 
در اين جلس��ه كه وزراي جهاد كش��اورزي، 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، اقتص��اد، نف��ت، 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي و روساي 
كل بان��ك مركزي و س��ازمان برنامه و بودجه و 
معاون اقتصادي رييس جمهور و معاون حقوقي 
رييس جمهور نيز حضور داش��تند ضمن تاكيد 
بر پرداخ��ت مابه التفاوت ارز ب��ه وارد كنندگان 
كاالهاي اساس��ي و دارو از طريق ساز و كار هاي 
موجود مقرر ش��د، بانك مركزي در اسرع وقت 
نسبت به ابالغ بخشنامه الزم به بانك هاي عامل 
براي پرداخ��ت مابه التفاوت ارز به وارد كنندگان 

اقدام كنند. 
بح��ث و تبادل نظر در خص��وص واردات در 
برابر صادرات، تامين ارز مورد نياز ش��بكه حمل 
و نقل بين المللي كش��ور، ارز همراه مس��افران 
در مرزه��اي زمين��ي، واردات خ��ودرو از ديگر 
موضوعات جلس��ه بود كه تصميم��ات الزم در 
اين خص��وص اتخاذ و مقرر ش��د بانك مركزي 
به فوريت نس��بت ب��ه ابالغ مصوبات جلس��ه و 

اطالع رساني الزم اقدام كند. 

اخبار

تفاوت فضاي كسب و كار بانك هاي خصوصي و دولتي از نظر مطالبات معوق 
تركيب سپرده و سهامداران، كفايت سرمايه، بدهي دولت، وثايق و... 

قائم مقام بانك مركزي: نسبت تسهيالت به سپرده بانك هاي دولتي 76درصد، در 
بانك هاي تخصصي 200درصد و در بانك هاي تجاري و تخصصي 118درصد بوده 

و اين نسبت در بانك هاي خصوصي شده 66.9درصد و در بانك هاي خصوصي 
42درصد است و از بانك هاي خصوصي انتظار بيشتري براي پرداخت تسهيالت داريم

مقايسه تسهيالت دهي در بانك هاي دولتي و خصوصي نبايد تنها براساس يك 
شاخص انجام شود و بدون مقايسه رقم مطالبات معوق و ساختار منابع و مصارف  

بدهي دولت، تفاوت در سهامداران، هزينه جذب سپرده ها، تركيب مشتريان و... 
نمي توان به ارزيابي درست عملكرد بانك ها پرداخت 
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5 بورس و فرابورس
تغييراهدافبورسها

فدراس��يون جهاني بورس ها در گزارش اخير خود 
ب��ر تغيير اه��داف بورس ه��ا تاكيد كرد. ب��ه گزارش 
بورس تهران و براس��اس گزارش فدراس��يون جهاني 
بورس ها تا پيش از آغاز بحران مالي در جهان، هدف 
قانونگذاران بازار س��رمايه بر ايجاد شفافيت، رقابت و 
ش��رايط برابر رقابت متمركز ب��ود. در آن برهه هدف 
اصلي قانونگذاران ايجاد ب��ازاري جهت ارائه خدمات 

مالي بود.
اي��ن در حال��ي اس��ت كه پ��س از وق��وع بحران 
مال��ي، هدف بورس ه��ا بر پاي��داري بازار هاي مالي و 
 ) G20( ب��ه كارگيري اص��ول و قواعد گروه بيس��ت
تغيير كرد. ايج��اد يكپارچگي و ثب��ات مالي فعاالن 
از نقش هاي با اهميت زيرس��اخت هاي بازار مالي به 
ش��مار مي آيد. اين در حالي است كه از سال 2015 
به بعد تمركز بازار هاي مالي بر ايجاد ش��غل و رش��د 
پايدار معطوف شد. تغيير مورد اشاره گامي بزرگ در 
راستاي خلق مش��وق هاي اقتصادي به جاي تحميل 
ممنوعيت ها به ش��مار مي آي��د. انتظار مي رود اعمال 
تغييرات عنوان شده به ارتقاي كارايي و رقابت بيشتر 

بازار هاي مالي منتج شود. 

تاييدورودسكه
بهبورسكاال

دبي��ركل بانك مرك��زي از پيش ف��روش بيش از پنج 
ميليون قطعه س��كه خبر داد. در حالي پيش فروش سكه 
ح��دود دو ماه اس��ت كه در بانك مل��ي در حال برگزاري 
بوده و از دو هفته پيش سررس��يدهاي آن از دوره 6 ماهه 
و يك ساله به هفت مرحله افزايش يافت كه طولي نكشيد 
حدود ي��ك هفته بع��د از اجراي سررس��يدهاي جديد، 
پيش ف��روش يك ماه��ه و به دنبال آن س��ه ماهه متوقف 
ش��د. به گزارش س��نا، آن طور كه دبيركل بانك مركزي 
اعالم كرده اس��ت در اين مدت حدود پنج ميليون س��كه 
پيش فروش ش��ده كه ظاهرا بخش قاب��ل توجهي حدود 
يك ميليون قطعه آن مربوط به فروش يك ماهه اس��ت. 
گرچه چندي پيش بانك مرك��زي اطمينان داده بود كه 
س��كه هاي پيش فروش شده حتما سكه تحويل مي شود، 
اما در روزهاي گذش��ته برخي خبرها در رابطه با احتمال 
عدم تحويل فيزيكي و پرداخت وجه معادل س��كه وجود 
داشت كه دليل آن به افزايش پيش فروش و احتمال عدم 
تامين برمي گش��ت. با اين حال احمدي تاكيد كرد كه به 
هيچ عنوان اين گونه نيس��ت و حتما بانك مركزي نسبت 
به تعه��دي كه براي تحويل س��كه داده غير از اين عمل 
نمي كند و از سكه عقب نش��يني نخواهد كرد. وي يادآور 
ش��د: اگر در سال هاي گذش��ته اين مورد پيش آمده كه 
به جاي س��كه گزينه هاي ديگري وجود داشته آن هم به 
معني عدم تحويل س��كه نبوده اس��ت، بلك��ه با توجه به 
مسائلي كه وجود داشت تنوعي از محصوالت را در اختيار 
مشتريان قرار داديم كه اگر مي خواهند سود بانكي، سكه 
يا وجه معادل آن را دريافت كنند. احمدي اين را هم گفت 
كه با توجه به اينكه اكنون در ازاي خريد س��كه به مردم 
كارت سكه تحويل مي شود، ممكن است شرايطي فراهم 
شود كه بتوانند مانند پول نقد سكه هاي خود را كارت به 

كارت كنند، يعني نياز به تحويل فيزيكي آن نيست. 
در حالي پيش فروش سكه تا مرز 5ميليون پيش رفته 
كه اخيرا جهانگيري معاون رييس جمهوري نيز در اين 
رابطه اظهاراتي داش��ت و گفت ك��ه حدود 65 هزار نفر 
فقط اين تعداد سكه را خريداري كردند كه در بين آنها 
افرادي هس��تند كه 25 هزار قطعه خريد كردند. نرخ ها 
در سررس��يدهاي هف��ت مرحله يي از اين قرار اس��ت؛ 
س��كه تحويل يك ماهه يك ميليون و 5۹0 هزار تومان، 
3ماهه يك ميليون و 5۴0هزار تومان، 6ماهه يك ميليون 
و ۴۷5 ه��زار توم��ان، ۹ماهه يك ميلي��ون و ۴10هزار 
تومان، يك ساله يك ميليون و350 هزار تومان، 1۸ماهه 
يك ميلي��ون و 2۴5هزار تومان و 2۴ماهه يك ميليون و 
116هزار تومان. اما در حال حاضر سر رسيد يك ماهه و 

3ماهه متوقف شده و مابقي برقرار است. 
دبيركل بانك مركزي در بخش ديگري از اظهاراتش در 
مورد خبرهايي در مورد احتمال ورود سكه به بورس كاال، 
اين موض��وع را تاييد كرد و گفت كه در حال رايزني هايي 
با س��ازمان بورس براي ورود سكه به بورس كاال هستند، 
چراكه در اين حالت مي توان با توجه به ش��رايطي كه در 

بورس وجود دارد، فروش انحصاري سكه را تعديل كرد.

رشددرآمدبورسلندن
درآمد بورس لندن در چهار ماه ابتدايي س��ال به 
نيم بيليون پوند رس��يده اس��ت. بورس لندن در روز 
سه ش��نبه طي اطالعيه يي اعالم ك��رد كه درآمد اين 
نهاد نسبت به سال گذشته 13درصد افزايش داشته 
و به رقم 520ميليون پوند رس��يده است. به گزارش 
سنا، اين در حالي است كه سود ناخالص اين نهاد به 
۴6۴ ميليون پوند رس��يده و نس��بت به سال گذشته 
رش��د قابل توجهي داشته است. بر اين اساس بورس 
لن��دن به عن��وان مهم ترين مركز مالي در اين ش��هر 
تحت رياست خاوير رولت به دستاوردهاي خوبي نائل 
ش��د و توانس��ت نسبت به سال گذش��ته رشد بسيار 
خيره كننده يي داشته باشد. در حالي كه چندي است 
ديويد شويمر عهده دار اين سمت شده است و خاوير 
رولت با س��ابقه بسيار درخش��اني اين بورس را ترك 
ك��رد. اين در حالي اس��ت كه در چهار م��اه ابتدايي 
س��ال درآمد بورس لندن از ش��ركت فوتس��ي راسل 
در ح��دود 16درصد افزايش داش��ته اس��ت و درآمد 
اين نهاد از بخش تس��ويه پس از معامالت در حدود 
1۸درصد رش��د داشته اس��ت. بر اين اساس شاخص 
بلوچي��پ بورس لندن با كاه��ش 2۸ واحدي رو به رو 
ش��د در حالي كه شاخص صنايع معدني در اين بازار 
در پي رشد قيمت فلزات اساسي، روند مثبت به خود 
گرفت. گفتني اس��ت، صناي��ع بانكي و خدمات مالي 
ب��ا افت همراه ش��د و صنايع غذايي در اي��ن بازار با 
افزايش قيمت همراه ش��د و قيمت قهوه رشد قيمت 
را نس��بت به گذش��ته تجربه كرد. در صنايع دارويي 
افزايش قيمت قابل توجهي اتفاق افتاد كه بيش��ترين 
دليل آن هم ادغام دو ش��ركت دارويي تاكداي ژاپني 

و شركت دارويي شاير بود. 

بازار

رويداد

بينالملل

»تعادل«ازرفتارشناسيسهامداراندرصورتتمديديالغوبرجامگزارشميدهد

موج خوش بيني در بورس
گروهبورس

معام��الت دي��روز ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
همچن��ان تحت تاثير س��يگنال  هاي مثبت در حوزه 
برنامه جامع اقدام مشترك قرار داشت و سهامداران 
 تاالر شيش��ه يي با اميدواري نسبي به بقاي برجام، 
داد و س��تد س��هام خود را در آخرين روز معامالتي 
هفته به پايان رساندند. در اين بين برخي كارشناسان 
حوزه بين الملل با تاكي��د بر توافق امريكا و اروپا بر 
اين باورند كه برجام حفظ خواهد شد اما به هر حال 
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه به سياس��ت ها و 
رفتار هاي دونالد ترامپ نمي توان اعتماد كرد. حفظ 
يا لغو اين تفاهمنامه بدون شك منجر به رفتار هاي 
هيجاني در بازار س��هام كشور خواهد شد به گونه يي 
ك��ه اين مه��م از دو حالت افزايش فش��ار فروش يا 
هجوم نقدينگي براي خريد س��هام در بازار سرمايه 
خارج نيست اما اين گونه واكنش ها مي تواند مقطعي 
و به ص��ورت كوتاه مدت در جريان معامالتي اثر گذار 
باش��د.  در همين رابطه، منصور كريمي كارشناس 
بازار س��رمايه عنوان كرد: بدون شك نوسانات نرخ 
ارز يك��ي از موضوع��ات مه��م و تاثيرگ��ذار بر بازار 
س��رمايه در ماه هاي گذشته بوده كه موجب شد تا 
س��رمايه گذاران با ابهامات زي��ادي اقدام به خريد و 
فروش سهام كنند يا اينكه به دليل نوسانات موجود 
منتظر روش��ن ش��دن تكليف ارز بمانند و از داد و 
ستد در بازار سهام دست بكشند كه اين موضوع اثر 
خود را در كاهش حجم و ارزش معامالت نيز نمايان 
كرده است. اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص 
چرايي تاثيرپذيري معامالت بازار س��هام از نوسانات 
نرخ ارز اظهار داشت: بسياري از صنايع و شركت ها 
در بازار س��رمايه حضور دارند و همانند همه كاالها 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم از اين موضوع تاثير 
مي پذيرند.  وي افزود: به عنوان مثال ش��ركتي كه 
مواد اوليه خود را با دادن ارز از خارج كش��ور تهيه 
مي كند، زماني كه نرخ ارز افزايش يابد بدون ش��ك 
قيمت تمام ش��ده اين شركت افزايش مي يابد و اين 
موضوع س��ودآوري آن بنگاه را تحت تاثير قرار داده 
و به صورت ويژه در بازار س��رمايه سهام اين شركت 
از اقبال كمتري برخوردار خواهد ش��د و سهامداران 
اين ش��ركت به زيان نزديك مي ش��وند. به گزارش 
ايبنا، اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: عكس 
اي��ن حالت در مورد ش��ركت هايي مصداق دارد كه 
مانند پتروش��يمي ها محصوالت خود را صادر كرده 
و ارز دريافت مي كنند، افزايش نرخ ارز بدون ش��ك 
بر سودآوري و رشد سهام اين شركت ها تاثير دارد. 
وي تصريح ك��رد: با اين توضيحات ب��ازار ارز را 
به گونه يي فرض كنيد كه تكليف نرخ ارز مش��خص 
نباش��د و در آين��ده نتوان پيش بين��ي كرد كه نرخ 

ارز افزاي��ش خواهد يافت يا كاهش، بر اين اس��اس 
نمي توان چشم انداز مناسبي از سودآوري شركت ها 
و درنتيجه س��رمايه گذاري در آنها داش��ت. كريمي 
ادامه داد: ازسوي ديگر نوسانات نرخ ارز زماني براي 
اقتصاد و بازار س��رمايه ضرر بيشتري خواهد داشت 
كه بح��ث ورود س��رمايه گذاران خارج��ي به ميان 
مي آيد. وي درخصوص تاثير تك نرخي شدن ارز بر 
بازار س��رمايه نيز گفت: اقدام اخير بانك مركزي در 
تك نرخي كردن ارز يك��ي از اقدامات خوب و قابل 
توجه به ويژه براي بازار سرمايه به داليل ذكر شده 
است كه موجب مي شود سرمايه گذاران با چشم انداز 
روش��ن تري اقدام به خريد و فروش سهام شركت ها 
كنند كه البته اميدواريم تك نرخي ش��دن ارز تداوم 
داشته باشد. اين كارش��ناس بازار سرمايه افزود: از 
سوي ديگر ريسك هاي سيستماتيك ناشي از نزديك 
 شدن به زمان اعالم نظر ترامپ درخصوص برجام در 
22 ارديبهش��ت نيز موضوع ديگر اس��ت كه موجب 
ش��ده تا معامله گ��ران با احتياط بيش��تري اقدام به 
خري��د و ف��روش س��هام در تاالر شيش��ه يي كنند. 
وي گف��ت: البته لغو ي��ا ادامه اج��راي برجام تاثير 
رواني كوتاه مدتي بر بازار س��رمايه خواهد داشت و 
معامله گ��ران دوب��اره راه خ��ود را در پيش خواهند 

گرفت. 

اثرروانيكوتاهمدت
در س��ويي ديگر، محس��ن عباس��ي مدير عامل 
ش��ركت مشاور س��رمايه گذاري اماكو نيز بيان كرد: 
ش��رايط بازار س��رمايه در دو س��ال اخي��ر همراه با 
بهبود نس��بي عالئم اقتصاد جهان��ي، بهبود قيمت 
نف��ت و فلزات اساس��ي و س��اير عوام��ل تاثيرگذار 
اقتص��ادي، نياز به تحليل هاي دقيق و بنيادي براي 
پيش بيني وضعي��ت آتي بازار س��رمايه را رقم زده 
اس��ت. وي گفت: ف��ارغ از عوامل ب��اال آنچه جهت 
بازار سرمايه كشور را مشخص مي كند، صرفا عوامل 
اقتصادي نيس��تند. در بازاري كه مردم مس��تقيما 
در بازارهاي س��رمايه گذاري حضور دارند و ش��خصا 
مديريت ثروت و مديريت س��رمايه گذاري هاي خود 
را انجام مي دهند، حساس��يت به بازارهاي س��رمايه 
دو چندان مي ش��ود، بر اين اساس، تمامي بازارهاي 
س��رمايه گذاري رصد مي ش��وند و به صورت مرتب 
توسط سرمايه گذاران مورد ارزيابي قرار مي گيرند. 

نقدينگ��ي  ب��االي  گ��ردش  ش��اهد  بنابراي��ن 
بي��ن بازاره��اي پرب��ازده و كم ريس��ك )از منظ��ر 
س��رمايه گذاران( هس��تيم. ب��ه گزارش س��نا، اين 
كارش��ناس ب��ازار س��رمايه با اش��اره ب��ه تحوالت 
 بين الملل��ي ني��ز اذعان داش��ت: اقدام��ات ترامپ 
در راستاي تهديد برجام اگرچه بر بازار سرمايه سايه 

افكنده و قدرت پيش بيني بازار را كاهش داده است، 
 ام��ا بايد توجه ك��رد در حال حاضر ه��م كه برجام 
پا برجاس��ت تعامالت مالي چنداني در حوزه بانكي 
 بين المل��ل اتفاق نيفت��اده و همچنان رويه س��ابق 
پا برجاس��ت و مراوده يي در حوزه بانكي بين المللي 

براي شركت ها شكل نگرفته است. 
محس��ن عباس��ي ابراز داش��ت: بنابراين خروج 
امريكا از برجام در ابتدا ضربه يي براي كليت اقتصاد 
كشور محسوب نخواهد ش��د و صرفا موضوع رواني 
آن براي مدت كوتاهي در بازار سرمايه وجود خواهد 
داش��ت و بعد از مدتي بازار به آن واكس��ينه خواهد 

شد. 
باتوجه به محدوديت ش��ديد فعاليت در بازار ارز 
و قاچاق خوانده ش��دن نگه��داري و خريدوفروش 
ارز، به نظر مي رس��د اين ب��ازار كم كم جاي خود را 
به عنوان يك بازار سرمايه گذاري در كشور از دست 
خواهد داد و منابع آن آم��اده ورود به بازار ديگري 
خواهد شد، بنابراين يكي از بازارهاي سرمايه گذاري 
كه احتماال با حمايت دولت همراه خواهد شد، بازار 
س��رمايه اس��ت كه بخش قابل توجهي از نقدينگي 
بازار ارز و بازار س��كه و طال را به سمت خود جذب 
خواهد كرد. وي افزود: زيرا با عدم نوس��انات ارزي، 
جذابيت بازار طال كه براس��اس نوس��انات ارز تغيير 

مي ك��رد نيز كاهش خواهد ياف��ت. بنابراين توصيه 
مي ش��ود ب��ازار س��رمايه در س��ال ۹۷ را با جديت 
بيش��تري دنبال كنيد، پتانس��يل گردش نقدينگي 
قابل توجهي در س��ال ۹۷ براي بازار س��رمايه وجود 
دارد و عملكرد قابل قبولي از ش��ركت هاي بورس��ي 
در س��ال ۹۷ مورد انتظار است. اين كارشناس بازار 
سرمايه گفت: با ورود نقدينگي، كليت بازار سرمايه 
با رش��د قابل توجهي روبه رو خواهد شد، اما در اين 
بين گروه هايي هس��تند كه با سرعت بيشتري رشد 

خواهند كرد.
وي با اش��اره به صناي��ع پتروش��يمي، فلزات و 
فوالدي ني��ز بيان ك��رد: اين صنايع س��ودآوري با 
ثباتي نس��بت به س��ال ۹6 خواهند داشت و به نظر 
مي رس��د س��ودآوري اين صنايع همانند س��ال ۹6 
با اندك��ي تلرانس محقق ش��ود. در اين گروه ها كه 
جزو بزرگ ترين گروه هاي س��رمايه گذاري هس��تند 
همچنان امكان ورود پول هاي بزرگ و رشد قيمتي 
در س��ال ۹۷ وجود دارد و جزو گزينه هاي رشد در 

سال ۹۷ هستند. 
عباس��ي درباره گ��روه خودرويي و قطعه س��از ها 
ب��زرگ  خودرويي ه��اي  ك��رد:  تصري��ح  ني��ز 
صورت��ي  در  مبادله ي��ي  ن��رخ  افزاي��ش  به دلي��ل 
تولي��دي  نتوانن��د قيمت ه��اي خودروه��اي  ك��ه 
 را ب��اال ببرن��د ب��ا كاهش س��ود مواجه مي ش��وند 
از طرف��ي به دلي��ل واردات خودرو، ش��رايط رقابتي 
سخت تري را تجربه مي كنند، قطعه سازها اما شرايط 
بهتري خواهند داش��ت. با افزاي��ش قيمت واردات 
قطعات به دليل افزاي��ش قيمت ارز مبادله يي، عمال 
 وضعيت رقابتي قطعه س��ازها بهتر خواهد ش��د. وي 
با اش��اره به گروه قند و شكر گفت: سهامداران  بايد 
اي��ن گروه را به خوبي زيرنظر داش��ته باش��ند زيرا 
باتوجه به كم آبي در س��ال ۹6 و كاهش ذخاير آب، 
عمال شاهد كاهش كشت چغندر و به تبع آن كاهش 
عرضه قند و ش��كر در سال ۹۷ خواهيم بود. بر اين 
اس��اس، با افزايش قيمت ارز مبادله يي عمال قيمت 
شكر وارداتي نيز افزايش خواهد يافت و قيمت شكر 
داخلي نيز به اين دو دلي��ل افزايش مي يابد. عمده 
نمادهاي گروه قند و ش��كر در شرايط خوبي از نظر 

تكنيكالي قرار دارند.
اي��ن تحليلگر بازار س��رمايه درخص��وص گروه 
مس��كن ني��ز ابراز داش��ت: ممكن اس��ت نقدينگي 
س��رگردان بازار ارز و طال امس��ال اي��ن بخش را با 
رون��ق مواجه كند و نماده��اي اين گروه را كه چند 
س��الي اس��ت در كما به س��ر مي برند با رونق همراه 
شوند. وي با اشاره به لزوم بررسي تك سهم ها اظهار 
داش��ت: سال ۹۷ همچنان تك س��هم ها مورد توجه 

خواهند بود. 

مروريبرآمارمعامالتديروز

 تداوم رشد نماگرهاي
بازار سهام

گروهبورسشاخص كل بورس تهران در معامالت روز چهارشنبه با افزايش 
21۹واحدي همراه ش��د و رقم ۹۴هزارو ۷۹6واحد را به خود اختصاص داد. از 
همين رو شاخص كل هم وزن با افزايش 30واحدي رقم 16هزار و ۸36واحد را 
تجربه كرد. همچنين ش��اخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 11۴واحدي به 
رقم 100هزار و ۸3۹ واحد دس��ت يافت. اين در حالي اس��ت كه شاخص بازار 
اول در حالي با افزايش 23۴ واحدي به رقم 6۷هزار و 2۹5واحد دس��ت يافت 
كه ش��اخص بازار دوم ب��ا افزايش 55واحدي عدد 202ه��زار و ۸۹واحد را به 
نمايش گذاشت. در سوي ديگر شاخص كل فرابورس نيز بدون تغيير چنداني 
روي رقم يك هزار و 61 واحد ايس��تاد. بر اس��اس اين گزارش، ديروز معامالت 
س��هام در نماد معامالتي فوالد با ۸6 واحد، خدمات انفورماتيك با ۷2واحد و 
پااليش نفت بندرعباس با ۴۹واحد افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را بر برآورد 
ش��اخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معامالت سهام در نماد 
معامالتي ش��ركت هاي ملي صنايع مس ايران با ۷5واحد، پتروشيمي پرديس 
با 31واحد و كشتيراني با 25واحد كاهش بيشترين تاثير منفي را در محاسبه 
اي��ن نماگر به دوش كش��يدند. ارزش كل معامالت ب��ورس تهران در حالي به 
بيش از يك ميليارد و ۹30تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست 
ش��دن بيش از ۸۸۷ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامل��ه طي ۴1هزار و 

2۴1نوبت دادوستد بود. 

رييسسازمانبورسواوراقبهادارتاكيدكرد

 كاهش نرخ تامين مالي
كمك سازمان بورس به توليد داخلي

نشست تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي با موضوع بررسي راهكارها 
و الزامات حمايت از توليد داخلي با حضور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در اين س��ازمان برگزار شد. شاپور محمدي در اين نشست درباره نقش تامين 
مالي در حمايت از توليد داخلي گفت: نخستين كار اين است كه بررسي كنيم 
چرا تعداد تاسيس شركت هاي سهامي عام در بورس كم است. به عنوان مثال 
س��ال قبل حدود 20 ش��ركت در بورس و فرابورس تشكيل شد كه تعداد آن 
نس��بت به كل شركت هاي موجود بس��يار كم است. به گزارش اتاق ايران، وي 
دومين راه تامين مالي در بازار س��رمايه را افزايش سرمايه عنوان كرد و گفت: 
نرخ افزايش س��رمايه به علت باال بودن س��ود نقدي آن در ايران بسيار پايين 
است. اين در حالي است كه در ديگر كشورها افزايش سرمايه مشمول ماليات 
نمي ش��ود و معتقديم در ايران نيز نبايد ماليات بر سرمايه گذاري گرفته شود. 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ابراز داش��ت: انتشار اوراق مالي اسالمي 
س��ومين روش  تامين مالي اس��ت ك��ه در حال حاضر انواع اوراق آن منتش��ر 
مي ش��ود. محمدي با ارائه آمار و ارقامي از تامين مالي انجام  ش��ده در دو سال 
گذشته نتيجه گرفت كه جمع تامين مالي در سال ۹6 كمتر از سال ۹5 بوده 
اس��ت. وي بيان كرد: كاهش نرخ تامين مالي كمكي اس��ت كه سازمان بورس 
مي تواند به توليد داخلي داش��ته باش��د، بدين منظور بايد در كوتاه ترين زمان 

ممكن براي بخش خصوصي اوراقي با نرخ كم منتشر كنيم. 

شركتسپردهگذاريمركزياعالمكرد

پرداخت ۱۳هزار ميليارد ريال سود 
انواع اوراق به سرمايه گذاران

گروهبورستسويه 6 نماد اسناد خزانه اسالمي به مبلغ بيش از 661ميليارد ريال 
در فروردين ماه گذش��ته انجام شد. مدير مالي شركت سپرده گذاري مركزي گفت: 
مبلغ 13هزار و 350ميليارد ريال سود انواع اوراق در فروردين ماه گذشته به حساب 
5 هزار و 156س��رمايه گذار واريز ش��د. س��يد كيومرث بزرگي نهاد افزود: سود اوراق 
صكوك وزارت علوم، خدمات ارتباطي رايتل، بانك مس��كن، تامين سرمايه لوتوس 
پارسيان، بازرگاني سايپا يدك، فوالد مباركه اصفهان، دانا پتروريگ كيش، پترو اميد 
آس��يا، مخابرات ايران، سيمان شرق، فوالد كاوه جنوب به ارزش 56۷ ميليارد ريال 
به حس��اب 1۷۹2سرمايه گذار واريز شد. بزرگي نهاد ادامه داد: شركت سپرده گذاري 
مركزي در ماه گذشته سود 15۸0سرمايه گذار اوراق مشاركت ليزينگ اميد، توسعه 
خاورميانه، نفت و گاز پرشيا، صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت، پتروشيمي 
گچس��اران، شركت ملي نفت ايران و ش��هرداري هاي مشهد، شيراز، تهران به مبلغ 
12هزار ميليارد ريال به حس��اب آنها واريز كرد. مدير مالي سمات خاطرنشان كرد: 
سود صندق هاي سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن، پاداش سهامداري توسعه يكم، 
خبرگان نفت، پارند پايدار سپهر، سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند و امين يكم فردا 
به 1512س��رمايه گذار پرداخت شد. گفتني است، هم اكنون سود بيش از ۸0 اوراق 
مختلف شامل اوراق اجاره، مرابحه، اسناد خزانه اسالمي، مشاركت، گواهي سپرده و 
صندوق هاي س��رمايه گذاري كه داراي سررس��يد ماهانه يا سه ماهه هستند، توسط 

شركت سپرده گذاري مركزي پرداخت مي شود.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس از در نظر گرفتن ظرفيت 
عرضه كاالهاي قاچاق مكش��وفه در رينگ صادراتي بورس كاال 
در اليح��ه اصالحيه قانون مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز خبر داد. 
به گزارش سنا، اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز موضوع 
برنامه گفت وگوي ويژه خبري سه ش��نبه شب بود كه با حضور 
محمدرض��ا پورابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي و س��يدعلي معصومي مديركل حقوقي ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز مورد بررسي قرار گرفت. معصومي در 
خصوص تعيين تكليف كاالهاي قاچاق مكشوفه گفت: براساس 
م��اده 55 و 56 قانون فعل��ي چند روش ب��راي تعيين تكليف 
كاالهاي قاچاق مكش��وفه ديده ش��ده اس��ت كه بر اساس آن 
نخس��تين اولويت صادرات مجدد اين كاالها به خارج از كشور 
اس��ت، چراكه به هر حال ورود اين كاالها به كشور هزينه هاي 
ارزي داش��ته و ب��راي جبران آن صادرات اي��ن كاال به خارج از 
كش��ور به عنوان راهكاري براي تعيين تكليف اين كاالها ديده 
ش��ده است. مديركل حقوقي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
افزود: دومين اولويت در نظر گرفته شده امحاي كاالهاي قاچاق 

مكش��وفه است و جز در موارد اس��تثنايي كه اين كاالها مزيت 
توليد داخلي نداش��ته و توزيع ش��ان به تولي��دات داخلي لطمه 
نزند، مي ت��وان آنها را در داخل با تصوي��ب هيات دولت توزيع 
كرد كه البته تا امروز چنين مجوزي براي هيچ يك از كاالهاي 

مكشوفه صادر نشده است.
در ادامه پورابراهيمي با اشاره به امكان جديد در نظر گرفته 
ش��ده در اين خصوص در اليح��ه اصالحيه اين قانون گفت: در 
اليحه جدي��د به روش ه��اي توزيع ديگري نيز توجه ش��ده تا 
هزينه هاي ارزي واردات اين كاالها جبران ش��ود كه با توجه به 
محدوديت صادرات، ظرفيت جديد اس��تفاده از رينگ صادراتي 
بورس كاال را براي اين موارد در نظر گرفتيم. رييس كميسيون 
اقتص��ادي مجلس ابراز اميدواري كرد كه با بهره مندي از اليحه 
اصالحيه قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و همچنين با رويكرد 
جديد س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و عزم جدي دولت و مجلس 
۹0درصد مش��كالت فعلي در مبارزه با قاچاق حل خواهد ش��د 
و عم��ال دولت هيچ عذر و بهانه ي��ي در عمل به تكاليف قانوني 

خود نخواهد داشت. 

بازارسرمايهانحصارينيست: عضو هيات علمي دانشگاه 
تهران، توس��عه بازار مالي را بدون توسعه دانش مالي و مباني آن 
غيرممكن دانست. رضا تهراني مدير گروه مالي دانشكده مديريت 
دانش��گاه تهران، بازار مالي را بازاري متكي به دانش توصيف كرد 
و گف��ت: كس��اني مي توانند در اين بازار خ��وب كار كنند و به آن 

رونق دهند كه از دانش و مباني مالي مناس��بي برخوردار باش��ند. 
به گزارش سنا، وي تاكيد كرد: بازار مالي و بازار سرمايه در انحصار 
عده يي نيست كه فقط دوره هاي مالي ديده باشند و دكتراي مالي 
گرفته باشند. عضو هيات علمي دانشگاه تهران تصريح كرد: زماني 
ك��ه افراد بدانند بازار مالي و بازار س��رمايه ج��اي مطمئني براي 
س��رمايه گذاري است و ريس��ك آن كنترل مي شود، به سوي اين 
بازار حركت مي كنند و س��رمايه هاي خود را به س��مت آن س��وق 

خواهند داد.  

معامله۵۰هزارتنشمشبلوم: تاالر محصوالت صنعتي 
و معدني بورس كاالي ايران، روز چهارشنبه 5 ارديبهشت ماه، 
شاهد معامله 50 هزار تن شمش بلوم فوالد خوزستان بود. به 
گ��زارش كاال خبر، طي اي��ن روز و در تاالر فرآورده هاي نفتي 
و پتروش��يمي نيز 1۷هزار و 2۴2 تن مواد شيميايي، 2 هزار و 
 ۷۸۹ تن قير، يك هزار و ۹۴0 تن گوگرد، 5 هزار تن لوب كات، 
 3۷۴ ت��ن م��واد پليم��ري، 20 ه��زار ت��ن روغ��ن پاي��ه و 
166 هزار تن وكيوم باتوم معامله شد. اين در حالي است كه، 

يك ه��زار و 300 تن قير، 250 تن عاي��ق رطوبتي و 10 هزار 
تن گوگرد گرانوله نيز در تاالر صادراتي بورس كاالي ايران به 
فروش رسيد. تاالر محصوالت كشاورزي هم در اين روز معامله 
50تن كلزا، 200 تن روغن س��ويا، يك هزار و 225 تن ش��كر 
و ۷ه��زار و 200 تن گندم خوراك��ي را تجربه كرد. همچنين 
ب��ازار فرعي ب��ورس كاالي ايران هم در اين روز ش��اهد داد و 
س��تد 300 تن قراضه فوالدي و يك هزار و 500 تن كنسانتره 

فسفات بود. 

در جري��ان معامالت روز گذش��ته، نخس��تين عرض��ه اوليه 
س��ال ۹۷ در تابلو سلف موازي اس��تاندارد بورس انرژي ايران و 
چهارمين عرضه اوليه قرارداد هاي س��لف موازي استاندارد كاالي 
برق ش��ركت توليدي آرين ماهتاب گستر در نماد سماه ۹۸1 با 
موفقيت صورت پذيرفت و در مجموع 2۸3هزار و 22۷قرارداد با 
قيمت دو ميليون و ۴۷1هزار و 520 ريال به ارزش ۷00ميليارد 

ريال مورد معامله قرار گرفت.
س��يدعلي حس��يني، مديرعامل بورس انرژي اي��ران با بيان 
مطال��ب فوق گف��ت: اين چندمين تجربه موف��ق صنعت برق در 
زمين��ه تامين مالي از طريق انتش��ار قراردادهاي س��لف موازي 
اس��تاندارد اس��ت و پيش از اين در اس��فند ماه سال گذشته نيز 
اين شركت تامين مالي از طريق اين اوراق به ارزش ۴00ميليارد 

ريال را صورت داده بود.
به گزارش سنا، مديرعامل بورس انرژي ايران در ادامه با اشاره 
ب��ه اي��ن موضوع كه اي��ن اوراق با هدف تامين بخش��ي از منابع 
مالي براي سرمايه در گردش توسط شركت آرين ماهتاب گستر 
انتش��ار يافته به بيان جزييات تامين مالي ۷00ميلياردي ريالي 

شركت مذكور پرداخت. به گفته وي دارايي پايه هر قرارداد بسته 
برق)ان��رژي الكتريكي( معادل يك »كيلووات« در هر س��اعت از 
»دوره مصرف« در »دوره تحويل« اس��ت و خريداران در صورت 
داشتن شرايط تحويل در سررسيد و اعالم آمادگي جهت تحويل 
ق��ادر خواهند ب��ود دارايي پايه قرارداد)ب��رق( را در نقطه مرجع 
داد و س��تد)هاب( ان��رژي الكتريكي در ش��بكه سراس��ري برق 
كش��ور تحويل بگيرند. همچنين با توجه به قابليت تسويه نقدي 
قراردادها خريداران مي  توانند در تاريخ سررس��يد قرارداد نسبت 
به تسويه نقدي اين قراردادها اقدام كنند. وي در ادامه بيان كرد: 
اين قراردادها منضم به اختيار فروش تبعي و اختيار خريد تبعي 
به ترتيب با قيمت 5.11۸درصد و 11۹درصد قيمت عرضه اوليه 
در سررس��يد هس��تند و بازارگردان اين قرارداد در س��قف تعهد 
روزانه خ��ود ملزم به بازخريد قرارداده��اي مذكور با نرخ قيمت 
عرض��ه اوليه به عالوه س��ود معادل 1۷درصد س��االنه به صورت 
روزشمار خواهند بود. گفتني است كه عامل بازار گردان و كارگزار 
عرضه كننده به ترتيب ش��ركت تامين سرمايه تمدن و كارگزاري 

شهر هستند. 

فروش كاالهاي قاچاق مكشوفه در رينگ صادراتي بورس كاال

نگاهي به تحوالت بازار

عرضه موفق نخستين تامين مالي سال 97
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 قبضه بازار پوشاك
توسط خارجي ها

تس�نيم  عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوشاك ايران گفت: درحال حاضر بيش از ۶۰ 
تا ۷۰درصد مصارف محصوالت نساجي در كشور مربوط 
به توليدات خارجي و بقيه وابسته به توليد داخلي است. 
مس��عود شاه بختي با اش��اره به اين جمله كه در شرايط 
حاض��ر بيش از 98درصد پوش��اك واردات��ي به صورت 
غيرقانوني و قاچاق وارد كش��ور مي شود، افزود: كاالهاي 
قاچاق بدون كمترين هزينه راهي بازارهاي داخلي شده 
و لطمات جبران ناپذيري به پيكره صنعت و توليد داخلي 
وارد مي كن��د. وي اف��زود: درحال حاضر بي��ش از ۶۰ تا 
۷۰درصد مصارف محصوالت نس��اجي در كشور مربوط 
به توليدات خارجي و بقيه وابسته به توليد داخلي است. 
ش��اه بختي همچني��ن اظهار ك��رد: قاچ��اق كاال از 
عمده تري��ن معضالت اقتصاد ايران اس��ت و اين معضل 
تاثيرات نامطلوب خود را عالوه بر بخش توليد در زمينه 
اشتغال نيز گذاشته است. عضو هيات مديره اتحاديه توليد 
و صادرات نساجي و پوشاك ايران گفت: كاالهايي كه از 
مبادي رسمي با احتساب پرداخت عوارض، سود، حقوق 
گمركي و حتي ارزش افزوده به كش��ور وارد مي ش��ود، 
توليد داخلي از توان الزم براي رقابت با اين نوع اجناس 

برخوردار است ولي در بحث قاچاق چنين نيست. 
او افزود: كاالهاي قاچاق بدون پرداخت هيچ هزينه يي 
اعم از عوارض، س��ود، حقوق گمركي، ماليات بر واردات، 
بيم��ه، داراي��ي، ماليات بر حقوق، مالي��ات بر عملكرد و 
بس��ياري موارد ديگر ب��ه بازار هاي مصرف داخلي عرضه 
و با ارزان ترين قيمت به فروش مي رس��د. ش��اه بختي با 
بيان اينكه كاالي قاچاق از حيث قيمتي بر توليد ايراني 
برتري دارد، اظهار كرد: متاسفانه ورود اين نوع كاال ها به 
بازارهاي داخلي بسياري از واحدهاي توليدي كشور را به 
ورطه نابودي كشانده و خيل عظيمي از كارگران اين مرز 
و بوم را خانه نشين كرده است. او با بيان اينكه ورود كاالي 
قاچاق به كشور همچنان به قوت خود باقي است، گفت: 
ب��راي حمايت از كاالي ايراني بايد ب��ا قدرت و قوت هر 
چه تمام تر جلو سيل اجناس قاچاق به بازارهاي داخلي 
گرفته شود تا صنعتگران داخلي بتوانند با پشت گرمي و 
انگيزه بيشتر به امر توليد بپردازند. شاه بختي يادآور شد: 
قاچاق ضمن ايجاد صدمات فراوان بر پيكره اقتصاد كشور 
باع��ث كاهش توليدات داخلي و افزايش نرخ بيكاري در 

جامعه مي شود. 

 آغاز ثبت نام
نامزدهاي اتاق  اصناف 

ثبت نام نامزدهاي اتاق هاي اصناف سراس��ر كشور از 
ديروز پنجم ارديبهشت ماه سال جاري در سراسر كشور 
آغاز ش��د. به گزارش پايگاه خبري ات��اق اصناف ايران، 
متقاضيان براي عضويت حدود ۴۰۰ اتاق اصناف تهران 
و شهرستان ها از ديروز تا ۱۳ ارديبهشت ماه سال جاري 
به صورت سراس��ري ثبت نام خود را انجام خواهند داد. 
زمان راي گيري و برگ��زاري انتخابات اتاق هاي اصناف 
سراسر كشور روز ۳۱ ارديبهشت ماه جاري است. در اين 
مرحله از انتخابات اتحاديه هاي صنفي شهرس��تان هاي 
كشور، اعضاي هيات مديره اتاق اصناف شهرستان خود 
را انتخ��اب خواهند كرد. براس��اس اين گزارش جز اين 
مرحله تا آبان ماه امسال دو انتخابات اتاق اصناف ديگر 
برگزار خواهد ش��د كه شامل انتخاب حدود ۱۴۵نفر به 
عنوان نمايندگان استاني اتاق اصناف از ميان منتخبان 
هيات رييسه اتاق هاي اصناف شهرستان ها و در نهايت 
با انتخاب ۶ نفر از ميان برگزيدگان نمايندگان اصناف، 
پرونده دوره هفتم انتخابات اتاق هاي اصناف ايران بسته 
خواهد شد. ذكر اين نكته ضروي است برخي اتاق هاي 
اصناف كه انتخاب��ات ميان دوره يي داش��ته اند تا زمان 
مهلت اعتبارنامه مستثنا از برگزاري انتخابات ارديبهشت 

ماه امسال هستند. 

سهم صنعت نساجي از اشتغال
ايسنا  مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ۱2درصد از سهم اشتغال كل 
كشور مربوط به صنعت نساجي است و با توجه به ارزش 
افزوده باال و س��رمايه بري اندك نقش بسزايي در رشد 
اقتصاد كشور خواهد داشت. افسانه محرابي در حاشيه 
بازديد از كارخانه حجاب شهركرد در جمع خبرنگاران 
اس��تان با اش��اره به معضل بي��كاري در جامعه اظهار 
كرد: صنعت نس��اجي بسيار اش��تغال زا بوده به طوري 
كه ۱2درصد از س��هم اش��تغال كل كش��ور مربوط به 
صنعت نس��اجي اس��ت و با توجه به ارزش افزوده باال و 
سرمايه بري اندك، نقش بسزايي در رشد اقتصاد كشور 

خواهد داشت. 
او افزود: بالغ بر 99درصد از صنعت نس��اجي تحت 
پوشش بخش خصوصي بوده و مابقي واحدها كه بسيار 
محدود بوده زير نظر بنياد مستضعفان و حوزه هاي ديگر 
هس��تند. محرابي با اش��اره به موفقيت هاي چشمگير 
و نتاي��ج مطلوبي كه در اين صنعت مش��اهده ش��ده، 
خاطرنش��ان كرد: در صنعت بايد توجه بسياري به مواد 
اوليه، تكنولوژي، آموزش نيروي انساني و انتقال دانش 
فني به ش��كل كامل داشت ولي متاسفانه بحث انتقال 

دانش فني پيشرفت قابل مالحظه يي نداشته است. 
او با اش��اره به ضرر بس��يار زياد واردات غيررسمي 
پوشاك به صنعت نساجي افزود: اين واردات عمدتا در 
مناطق آزاد به صورت ته لنجي و كوله بري در اسكله هايي 

بوده كه توسط گمرك مديريت نداشته است.
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك درخصوص 
واردات پوش��اك بيان كرد: قيمت تمام شده و طراحي 
مد ازجمله مشكالتي است كه با حمايت و برنامه ريزي 
مديريت واحدهاي اين صنعت مي توان آن را مرتفع كرد. 
محرابي با اشاره مش��كالت واردات غيررسمي پوشاك 
تصريح كرد: از سال گذشته در زمينه محدوديت واردات 
در مناطق آزاد و استقرار نيروهاي گمرك در اين مناطق 
تعامل هاي��ي با نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، 

گمرك و مناطق آزاد انجام شده است. 
او تصريح كرد: مي توان با ايجاد يك واحد صنعي 
نساجي در مناطق آزاد، ايجاد اشتغال پايدار و امنيت 
شغلي داشت و اين مهم مي تواند در راستاي رسيدن 
به صنع��ت پايدار نقش موثري ايف��ا كند. محرابي با 
اشاره به بحث ماليات بر ارزش افزوده گفت: نخستين 
موضوع در اين بحث، گرفتن ماليات ارزش افزوده از 
مصرف كننده نهايي بوده و با توجه به طوالني ش��دن 
زنجيره صنعت نس��اجي و فشاري كه اين صنعت به 
توليد كنن��ده وارد ك��رده در قيمت تمام ش��ده تاثير 
بس��زايي داشته و مشكالت بس��ياري براي واحدهاي 

توليدي ايجاد كرده است. 

اخبار

مشاهدات ميداني خبرنگار »تعادل« از بازار لوازم خانگي نشان از افزايش قيمت ها دارد

پوست بازارها زير
گروه تشكل ها  مجتبي عبدي 

بازار محصوالت خانگي در فصل بهار با توجه به 
سياس��ت هاي جديد ارزي دولت به كدام س��مت و 
س��و خواهد رفت؟ اين پرسشي بود كه »تعادل« در 
گفت وگو با برخي فروش��ندگان فعال در بازار امين 
حضور به دنبال پاس��خ به آن بود. اگرچه در بهمن 
ماه س��ال 9۶ اتحاديه فروش��ندگان ل��وازم خانگي 
درخواس��ت افزايش ۱۰ درصدي قيمت اين كاالها 
را مط��رح كرده بود، اما اين درخواس��ت از س��وي 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
همواره با مقاومت روبرو شد. به طوري  كه در نهايت 
مقرر ش��د تا پايان فروردين ماه 9۷ هرگونه افزايش 
قيمت ممنوع ش��ود. ام��ا حال ب��ا ورود به دومين 
م��اه از فصل به��ار 9۷، فروش��ندگان زيرپوس��تي 
قيمت محص��والت خ��ود را افزاي��ش داده اند. اين 
در ش��رايطي اس��ت كه متوليان س��ازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان همچنان از عدم 
ص��دور مجوز افزايش قيمت براي لوازم خانگي خبر 
مي دهن��د و در اين ب��اره مي گويند: بن��ا برتصميم 
كارگ��روه تنظيم بازار، هرگون��ه افزايش قيمت كاال 
و خدمات همچنان ممنوع اس��ت. حال فروشندگان 
بازار لوازم خانگي اگرچ��ه در گفت وگو با »تعادل« 
تاكيد كردند كه به دليل ركود حاكم بر بازار تمايل 
چنداني به افزايش قيمت ندارند، اما در عين حال با 
چالش هاي جدي مواجه اند كه آنها را ناچار مي كند 
ك��ه قيمت محصوالت خ��ود را افزايش دهند. البته 
بنا به اظه��ارات آنها »افزايش ن��رخ دالر و افزايش 
2۰درصدي دس��ت مزده��ا« را مي ت��وان دو عامل 

اثرگذار جهش قيمت ها دانست. 

 اندراحواالت بازار امين حضور 
ب��راي بررس��ي روند قيمت لوازم خانگي س��ري 
ب��ه خيايان امين حضور زديم ت��ا از نزديك ببينيم 
كه سياس��ت جديد ارزي دولت چه تاثيري بر روند 
قيمت��ي اين ن��وع كاالهاي مورد نياز مردم داش��ته 
اس��ت. در همين راس��تا، يكي از فعاالن بازار لوازم 
خانگي به »تعادل« مي گويد: برندهاي داخلي لوازم 
خانگي تا 8 درصد و برندهاي خارجي تا 2۰ درصد 

افزايش قيمت داشته اند. 
عليرضا مرداني با بيان اينكه قيمت ها از س��وي 
كارخانه و ش��ركت ها تعيين مي ش��ود، اما علت اين 
افزاي��ش قيمت لوازم خانگ��ي در برندهاي مختلف 
داخلي و خارجي را افزايش نرخ ارز و نوسانات ارزي 
از يكسو مي داند. او در عين حال افزايش 2۰درصدي 
حقوق كارگران را عامل ديگري مي داند كه موچب 
شده تا ش��اهد افزايش قيمت در بازار لوازم خانگي 
باشيم. اما ظاهر اين تنها محصوالت توليدي ساخته 
ش��ده نيس��ت، كه با افزايش قيمت روبه رو شده اند، 
چراك��ه عالوه بر اينه��ا، مواد اوليه تولي��دات لوازم 
خانگي در داخل كه وابس��ته به شركت هاي دولتي 
اس��ت، حتي با افزايش قيمت مواجه اند. به گونه يي 
كه قيمت آهن، فوالد و پتروشيمي افزايش يافته كه 
اين مساله بر قيمت لوازم خانگي اثرگذار است. اين 
فروشنده در توضيح اين مطلب عنوان مي كند: البته 

براي ما افزايش قيمت ها فرقي نمي كند، چراكه در 
نهاي��ت ما تنها ۳ درصد س��ود از ف��روش خواهيم 
داشت. اما اين افزايش قيمت باعث كسادي بازار را 
به دنبال خواهد داشت. البته طبق قانون قرار بر اين 
بود تا پايان فروردين  س��ال جاري قيمت ها افزايش 
پيدا نكند كه اين مساله مدنظر قرار گرفت و پس از 
آن شاهد افزايش قيمت لوازم خانگي با برند داخلي 

و خارجي در بازار هستيم. 
اين فروش��نده بازار لوازم خانگي بر اين نكته نيز 
تاكيد دارد، چنانچه كارخانجات با شرايط ركودي كه 
با آنها دست وپنجه نرم مي كنند، قيمت محصوالت 
خود را افزايش ندهند، دچار ورشكستگي مي شوند. 
از آن س��و، ابهامات ارزي نيز ب��ر اين موضوع دامن 
زده، موجب اختالل در بازاها و روند تجارت كش��ور 
خواهد ش��د. همچنين به گفته او، چنانچه وضعيت 
ارز به درس��تي ساماندهي نش��ود، اين امكان وجود 
دارد كه بازار در زمان گراني به س��مت احتكار رود 
و فروشندگان براي جلوگيري از ضررهاي احتمالي 
محصوالت خود را به فروش نرس��انند. به طوري  كه 
چن��د ماه پيش، برخي فروش��نده ها ب��ه دليل عدم 
توزيع كاال توس��ط كارخانه ها ت��ا همين هفته اخير 
اق��دام به فروش برخي اجن��اس نمي كردند يا حتي 

مغازه هاي خود را تعطيل كردند. 
از س��وي ديگر در بازار لوازم خانگي به دليل باال 
بودن قيمت ها مدتي اس��ت كه ش��يوه خريد مردم 
تغيير كرده است. به گفته فعاالن بازار لوازم خانگي، 
بيشتر مش��تري ها در اين بازار به دليل توان پايين 
مالي خ��ود تمايل ب��ه خريد اقس��اطي دارند. نيما 
دولتش��اهي، يكي ديگر از فروش��ندگان بازار لوازم 

خانگ��ي در اين باره به »تع��ادل« مي گويد: هرچند 
در ب��ازار ل��وازم خانگي رونق نيس��ت، اما ركود هم 
نيس��ت؛ بلكه مدل خريد مردم در اين بخش تغيير 
كرده است. به گفته او، مردم بيشتر تمايل به خريد 
اقساطي دارند تا نقدي. بر همين اساس فروشنده ها 
نيز ترجيح مي دهند، فروش داش��ته باشند تا اينكه 
كاال خ��ود را به اميد فروش نقدي نگه دارند. اما در 
اين ميان برخي فروشندگان نيز هستند كه با توجه 
به هزينه هاي جاري و چك هاي برگشتي كه ميراثي 
از دوران ركود در بازارهاست، توان فروش كاالهاي 
خود ب��ه صورت قس��طي را ندارند. اين فروش��نده 
در ادام��ه مي گويد: هزينه ه��اي جاري و بدهي هاي 
فروش��ندگان باعث ش��ده تا برخي از آنها، بدهي يا 
كس��ري بودجه خود را از طري��ق افزايش قيمت ها 

جبران كنند. 
همچني��ن به گفته او، برخي ديگر نيز س��ودهاي 
باالي��ي را در فروش اقس��اطي طل��ب مي كنند تا به 
اي��ن صورت بتوانند هزينه هاي خود را پاس كنند. اما 
واقعيت تلخ اين است كه ركود سنگين حاكم بر بازار 
و بي ثباتي سياست هاي اقتصادي، فروشندگان كاال و 
خدمات را در مسير مبهم و پردردسري قرارد داده كه 

نياز به نسخه راهي است براي مديريت بازار. 
اما از آن س��و اين بازار پر از ابهام و بي ثبات مي تواند 
جرقه يي براي فروش بيشتر نيز باشد . به طوري كه اين 
جمله كه »قيمت ها در حال افزايش است، اگر قصد خريد 
داريد امروز بهترين زمان براي خريد است« يا اين جمله 
»برخالف بازار ما هنوز افزايش قيمت نداده ايم« بارها از 
سوي فروشندگان بازار امين حضور به گوش مي رسيد. 
ام��ا در اين ميان با وجود تاكيد برخي فروش��ندگان بر 

ثبات��ي بازارها، اما اكثريت آنها حاضر بودند كاالي خود 
را با قيمت مورد درخواست مشتري بفروشند . از طرفي 
خريداران در ضلع ديگر اين بازار هستند كه با توجه به 
نيازشان به اين دست از كاالهاي مصرفي ناچار به تحمل 
اين فشار ناشي از افزايش قيمت ها هستند در حالي كه 

نظارتي روي بازار نيست. 

 ارز تامين شود، قيمت ها افزايش نمي يابد
اما حال از آن س��و در راستاي سياست هاي جديد 
ارزي دول��ت و براي جلوگيري از تن��ش در بازارهاي 
مختلف، جلو روند افزايش قيمت ها گرفته شده و مقرر 
شد تا به اين منظور به واردكنندگان ارز ۴2۰۰ توماني 
اختصاص داده شود. اگرچه بانك مركزي از تخصيص 
بيش از 2 ميليارد دالر ارز ۴2۰۰ توماني براي واردات 
طي دو هفته اخير خبر داده اس��ت، اما برخي فعاالن 
اقتصادي مي گوين��د: »هنوز دالري با اين نرخ به آنها 
اختصاص داده نشده و از سوي ديگر به دليل مشكالت 
موجود در س��امانه ثبت س��فارش رون��د ثبت كاالي 

وارداتي با موانعي همراه است.« 
از اي��ن رو، محم��د طحان پ��ور ريي��س اتحاديه 
فروش��ندگان لوازم خانگ��ي در واكنش به اين خبر 
گفت��ه بود: تاكنون دالر ۴2۰۰ توماني براي واردات 
لوازم خانگي تخصيص داده نش��ده، اما اگر اين ارز 
داده ش��ود قيمت لوازم خانگي ك��ه اكنون افزايش 

يافته افزايش مجددي نخواهد داشت. 
از س��وي ديگ��ر رييس هيات مديره فدراس��يون 
روي  پي��ش  ب��ه چالش ه��اي  اش��اره  ب��ا  واردات 
واردكنن��دگان اظهار كرد: ثبت س��فارش ها بايد در 
س��امانه تجارت انجام مي شده، اما اين سامانه هنوز 

ب��ه صورت كامل راه اندازي نش��ده و ثبت س��فارش 
ب��راي خيل��ي از كااله��ا با مش��كل روبه روس��ت و 
امكان ثبت س��فارش وجود ندارد؛ اما به گفته فرهاد 
احتشام زاد، كساني كه از سال گذشته ثبت سفارش 
داش��ته اند بعضا در كاالهاي اساس��ي توانس��ته اند 
ثبت س��فارش جديد انجام بدهند و در س��ال جديد 
موفق ش��ده اند تخصيص ارز داش��ته باش��ند. بنا به 
اظهارات او، ثبت سفارش كاالهاي اساسي بر اساس 
هم��ان يارانه يي كه اعالم ش��ده، انج��ام گرفته و با 
قيم��ت پايين  تر يعني ۳8۴۰تومان موفق ش��ده اند، 
ارز تخصيص��ي را درياف��ت كنند. ام��ا در كاالهاي 
ديگ��ر مبناي قيمت ارزي ۴2۰۰ تومان اس��ت. اما 
از آنجا كه مبادله طبق ارز دالر ممنوع اس��ت و بايد 
بر اساس س��اير ارزها باش��د ضريب تبديلي كه در 
اينجا در نظر گرفته مي ش��ود، متفاوت اس��ت. اين 
موض��وع واردكنندگان و فروش��ندگان را با چالش 

مواجه كرده است. 

 افزايش قيمت ممنوع!
ام��ا از س��وي ديگ��ر معاون نظ��ارت ب��ر كاالهاي 
سرمايه يي و خدمات سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان در خصوص روند قيمت كاالها در بازار 
به ايسنا گفته بود: با توجه به تصميمات كارگروه تنظيم 
بازار مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت هرگونه كاالها و 
خدمات، اين سازمان براساس وظايف ذاتي و تكليفي و 
در اجراي تصميمات ياد شده و براي برخورداري مردم 
از ثبات قيمت ها، عرضه مناس��ب و ب��ه موقع كاالها و 
خدمات و نيز ايجاد آرامش درس��طح بازار در روزهاي 
پاياني سال گذشته، اقدامات نظارتي دقيق و مستمر را 

در دستور كار خود قرار داده است. 
به گفت��ه وحيد منايي در بخش ل��وازم خانگي، 
ب��ا وج��ود ركود نس��بي تقاض��ا، عم��ده واحدهاي 
عرضه كننده به واس��طه افزايش قيمت مواد اوليه و 
نوس��انات نرخ ارز و به تب��ع آن افزايش قيمت تمام 
ش��ده محصوالت، درصدد افزايش قيمت بودند، اما 
با تعامل واحدهاي توليدي و وارداتي و انجمن هاي 
مربوط��ه و همچنين با همراه��ي توليدكنندگان و 
واردكنندگان با سياس��ت هاي جدي��د ارزي دولت 
در جهت پيش��گيري از ايجاد تنش هاي قيمتي در 
سطح بازار، اقدامات الزم براي جلوگيري از نوسانات 

قيمت صورت گرفته است. 
اين مقام مس��وول همچنين با اش��اره به مصوبه 
تيرماه سال ۱۳9۴ ستاد هدفمندسازي يارانه ها كه 
كااله��اي خانگي در اولوي��ت دوم و بعضا در بخش 
س��اير كاالها و خدمات قرار دارن��د، تاكيد كرد: آن 
دس��ته از كاالهايي كه در اولوي��ت دوم قرار دارند، 
مش��مول رصد و پايش مس��تمر قيمت ها از ناحيه 
اين س��ازمان هس��تند. يعني بنا به اظهارات منايي، 
مراقبت مي ش��ود ت��ا تغييرات قيم��ت غيرمنطقي 
صورت نگي��رد و در صورت لزوم نس��بت به اصالح 
قيمت ه��ا و تغيي��رات قيم��ت براس��اس ضواب��ط 
قيمت گذاري اقدام مي ش��ود. به گفته او، در صورت 
وص��ول ش��كايت و افزايش غيرمتعارف نس��بت به 

تشكيل پرونده اقدام خواهد شد. 

نايب رييس اتاق ايران معتقد اس��ت، اگر از خدمات دولتي 
ت��راز گرفته و آن را كنار تراز كاالي ايراني قرار دهند، كاالي 
خصوصي به قطع موفق تر از كاالي عمومي )خدمات دولتي( 

عمل كرده است. 
پدرام سلطاني نايب رييس اتاق ايران در نشست تخصصي 
س��ازمان مديريت و برنامه ريزي با موضوع بررسي راهكارها و 
الزام��ات حمايت از توليد داخلي اظهار كرد: بعد از اين مدت 
كار كردن در بخش خصوصي با مرور اتفاقات گذشته به نظر 
مي رسد محيط حاكم بر اقتصاد به قدري امور را مختل كرده 
كه در حال حاضر اين محيط اصل و مسائل اقتصادي به فرع 

تبديل شده است. 
به گفته او از ابتداي امسال تاكنون هيچ  يك از بنگاهداران 
بخش خصوصي چشم انداز روشني از اقتصاد كشور و تحوالت 
آن نداش��ته اند. با وجود چنين چشم اندازي طبيعي است كه 
اراده يي هم براي گام برداشتن در مسير بهبود بنگاه ها وجود 
نداشته باشد. سلطاني بااشاره به آغاز موج جديد مهاجرت  به 
ديگر كش��ورها بيان كرد: خروج س��رمايه رو به افزايش است 
كه اين خروج فقط مربوط به بخش خصوصي نيس��ت، بلكه 

قشر فرهيخته و متوسط را نيز در برمي گيرد. شرايط به وجود 
آمده هرگونه اميد نس��بت به بهبود وضعيت كشور را از بين 

مي برد. 
نايب رييس پارلمان بخش خصوصي بااش��اره به هرم مازلو 
توضيح داد: هرچه نيازهاي اوليه افراد مانند خوراك و امنيت 
بيش��تر تامين ش��ده و متوس��ط جامعه در طبقات باالتر اين 
هرم باش��د، عزت ملي نيز در تناظر با آن بيش��تر اس��ت. اما 
در جامعه يي ك��ه حتي كارگران نمي دانن��د به موقع حقوق 
مي گيرند يا نه و بن��گاه دار نمي داند از عهده فروش برمي آيد 
ي��ا نه، افراد به طبقات پايين ه��رم مازلو تنزل مي كنند و در 

نتيجه حس وطن دوستي فراموش مي شود. 
او ب��ا اعتقاد به اينكه تحقق حماي��ت از كاالي ايراني نياز 
ب��ه دو ابزار دارد، تصريح كرد: نخس��تين آن ابزار سياس��تي 
اس��ت كه در اختي��ار دولت و حاكميت اس��ت؛ دومين ابزار، 
ابزار فرهنگي ش��امل آموزش در مدرس��ه و فرهنگ س��ازي 
مي ش��ود. نمي توان از كاالي ايراني حمايت كرد، اما حمايتي 
از هويت ايراني نداش��ت. نماينده بخش خصوصي ادامه داد: 
وقتي فرد ايراني باش��خصيت و هويت خود بيگانه مي ش��ود، 

نبايد از او انتظار داش��ت از كاالي ايراني حمايت كند. وقتي 
تع��داد متقاضيان مهاجرت به كش��ورهاي ديگ��ر روز به روز 
افزايش مي يابد آيا مي توان از چنين كس��اني انتظار داش��ت 
كه از كاالي ايراني حمايت كنند؟ س��لطاني درباره ابزار اول 
توضيح داد: ابزار سياس��تي دولت مانن��د تخصيص وام و ارز 
ارزان نتوانسته باعث رشد و توسعه اقتصاد شود. دولت هرچه 
در توان��ش بوده انجام داده و ابزار بيش��تري براي حمايت از 

كاالي ايراني در دست ندارد. 
او ب��ا بيان اينكه بخش خصوصي كش��ور نيز جزئي از اين 
كل است، افزود: چقدر مي توانيم خودمان را از لحاظ كيفيت 
خدم��ات دولتي و كيفيت توليد كاالي عمومي با تراز جهاني 
مقايس��ه كنيم؟ چقدر از كيفيت توليد قانون در ايران راضي 
هستيم درحالي كه قوانين از همان ابتداي امر دايما در حال 

اصالح شدن هستند؟ 
او معتقد اس��ت اگ��ر از خدمات دولتي ت��راز گرفته و آن را 
كن��ار ت��راز كاالي ايراني قرار دهن��د، كاالي خصوصي به قطع 
موفق ت��ر از كاالي عمومي )خدمات دولتي( عمل كرده اس��ت. 
نايب ريي��س اتاق ايران با تاكيد بر ل��زوم صادرات كاالي ايراني 
به ديگر كش��ورها اظهار كرد: متاس��فانه امكان صادرات كاالها 
ب��ه صورت مطلوب نيز وجود نداش��ته و اي��ران به منزوي ترين 
اقتصاد بزرگ دنيا تبديل ش��ده است، يعني بزرگ ترين اقتصاد 
خ��ارج از س��ازمان جهاني تج��ارت كه حتي هي��چ موافقتنامه 
معن��اداري ندارد ك��ه بتواند موجب تس��هيالت تعرفه يي و غير 

 تعرفه ي��ي با كش��ورهاي ديگر ش��ود. س��لطاني با بي��ان اينكه
۵۰ ال��ي ۷۰ درص��د ب��ازار صادراتي هر كش��ور را كش��ورهاي 
همس��ايه تش��كيل مي دهد، اظه��ار كرد: ايران با ك��دام يك از 
كشورهاي همسايه مي تواند تجارت ثابت داشته باشد؟ با عراق 
كه دايماً تعرفه ها را تغيير مي دهد يا كشوري مانند افغانستان؟ 
حتي ابزار سياس��تي و امنيتي در عراق كمك نكرده كه بتوانيم 
بازار پايداري در آنجا داش��ته باش��يم. اين ام��ر لطمه زيادي به 
بخش كش��اورزي و غذايي ما وارد كرده اس��ت. لذا در بازارهاي 
جهاني نيز امكان حمايت از كاالي ايراني نداريم. او اظهار كرد: 
در س��ال هاي گذشته تبليغات منفي زيادي بر روي برند ايراني 
در دنيا انجام شده كه ديپلماسي ما نتوانسته آن را اصالح كند، 
حتي هي��چ كمپين بين المللي براي بهب��ود جايگاه نام ايران و 

كاالي ايراني راه اندازي نشده است. 
او درب��اره عل��ت افزايش كاالي قاچاق بي��ان كرد: كاالي 
قاچ��اق براي م��ردم ارزان تر تم��ام مي ش��ود و كارگري كه 
حق��وق آن كفاف زندگ��ي اش را نمي ده��د، ترجيح مي دهد 
كاالي ارزان تر تهيه كند. س��لطاني با اشاره به اختالف سليقه 
فرهنگ��ي موجود در جامعه مطرح كرد: اين اختالف س��ليقه 
باعث ش��ده مردم به جان هم بيفتند و خش��ونت روز به روز 
بيش��تر ش��ود، نمي توان از چنين افرادي انتظار داش��ت كه 
حام��ي كاالي ايراني باش��ند. عمده مش��كالت ما فرهنگي و 
بنيادي است. تا زماني كه ساختارها اصالح نشوند، نمي توان 

انتظار حمايت موثر از كاالي ايراني را داشت.

پدرام سلطاني نايب رييس اتاق ايران معرفي كرد

دو ابزار حامي توليد

رييس اتاق اصناف شهرس��تان قرچك با بيان اينكه مهم ترين 
مش��كل اصناف در قرچك فعاليت واحدهاي بدون پروانه كسب 
اس��ت، گفت: با صدور بيش از ۷۰۰ پروانه كس��ب در سال 9۶، 
تعداد اعضاي واحدهاي صنفي اين شهرستان به بيش از ۱۳ هزار 

واحد رسيده است. 
حميدرضا تاجيك اظهار كرد: از مهم ترين مش��كالت اصناف 
در قرچك فعاليت واحدهاي بدون پروانه كس��ب است كه موانع 
قانوني موجود س��بب رش��د اي��ن واحدها و اخت��الل در چرخه 

اقتصادي شده است. 
 به گزارش پايگاه اطالع رس��اني اصناف ايران، او بيان كرد: در 
سال 9۶ با كمك اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچك 
و كميس��يون نظارت، موضوع سازماندهي واحدهاي بدون پروانه 
كس��ب در دس��تور كار قرار گرفت و در مرحله نخست شناسايي 

اين واحدها انجام شد. 
 رييس اتاق اصناف شهرس��تان قرچك با بيان اينكه دريافت 
پروانه كس��ب نيازمند تسهيالت و روان س��ازي بروكراسي اداري 
اس��ت، اف��زود: اقدامات��ي در اتحاديه ه��ا و اتاق اصن��اف در اين 
زمينه انجام ش��ده اس��ت، اما در بقي��ه ادارات و نهادها همچنان 
مش��كالتي وج��ود دارد. واقعيت اين اس��ت كه هيچ كش��وري 
نمي تواند به توسعه دست پيدا كند مگر آنكه به توليدات داخلي 
و س��رمايه گذاران خود اهميت دهد. ضرورت ايجاب مي كند كه 

ما هم به س��مت حمايت از توليد ملي در جهت اش��تغال زايي و 
مقابله با معضل بيكاري حرك��ت كنيم، اين يك راهكار علمي و 
وطن پرستانه است كه اتفاقا بايد در سطوح مختلف دنبال و مردم 

را به سمت مصرف كاالي داخلي سوق دهند. 
تاجيك اظه��ار كرد: مردم هم براي پيش��رفت جامعه و رفاه 
حال خود و هم با هدف ايجاد اش��تغال در كش��ور بايد به سمت 
اي��ن فرهنگ بروند كه جنس ايراني را بر نوع و مش��ابه خارجي 
آن ترجيح دهند و اي��ن موضوع را تبديل به فرهنگي فراگير در 
جامعه كنند. توليدكنندگان نيز بايد با ارتقاي س��طح و كيفيت 
كاالي توليدي خود، ضمن ترغيب مصرف كننده به خريد كاالي 

ايراني، نسبت به رعايت حقوق آنها گام بردارند. 
 رييس اتاق اصناف شهرس��تان قرچك اف��زود: نگاه حمايتي 
دول��ت در ارزيابي، تدوين اس��تراتژي هاي اقتص��ادي و قوانين و 
مق��ررات حمايتي و س��پس انجام نظارت هاي دقي��ق و آگاهانه 
مي تواند س��بب هدايت و ارائه راهبردهاي ثمربخش و در نتيجه 
سرعت بخش��يدن به ترغيب سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در 
بخش ه��اي اقتصادي متنوع ش��ود كه تحقق اي��ن مهم افزايش 
اس��تفاده درس��ت از مناب��ع را در پ��ي دارد. اي��ن امر مس��تلزم 
برنامه ريزي خاص و تدوين بودجه هاي الزم و دست يافتني است 
كه منجر به افزايش رشد اقتصادي پايدار مي شود و اتاق اصناف 

نيز در اين راه از هيچ تالشي فروگذاري نمي كند. 

مع��اون، آموزش، پژوهش و فن��اوري وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: اجراي طرح تاپ باعث نزديكي و ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه 
با هدف اشتغال پايدار مي شود. به گزارش شاتا، برات قباديان در حاشيه 
بيست و ششمين همايش بين المللي ساالنه انجمن مهندسان مكانيك 
ايران در دانش��گاه س��منان افزود: تاپ مخفف طرح توانمندسازي توليد 
و توس��عه اش��تغال پايدار اس��ت. او طرح تاپ را شامل 2 بخش عرضه و 
تقاضا ذكر و خاطرنش��ان كرد: بخش عرضه ه��ر نوع نياز جامعه و مردم 
را ش��امل مي ش��ود كه در بخش تقاضا با همكاري دانشگاه و صنعت آن 
نياز برآورده مي ش��ود و راهكاري براي تقويت ارتباط صنعت و دانش��گاه 
در كنار اش��تغال آفريني است.  او با بيان اينكه نتيجه ارتباط دانشگاه و 
صنعت در طرح تاپ ايجاد واحدهاي كوچك نظام مند و مبتني بر علم در 
داخل واحدهاي توليدي با بهره گيري از جوانان دانش��گاهي است، افزود: 
در اين مسير حضور دانشمندان دانشگاهي باعث توليد كاالي دانش بنيان 
مي شود. قباديان با اشاره به اينكه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري 
به ترتيب يك يا 2 سال را صرف پايان نامه خود مي كنند، بيان كرد: در 
طرح تاپ، اين دانشجويان به عنوان پايان نامه، حل مشكل يا رفع نيازي 
از جامعه را در قالب دانش بنيان يك كاال در واحد صنعتي دنبال مي كنند.  
او تصريح كرد: در اين مس��ير كيفيت كاال نيز افزايش مي يابد و با علمي 
شدن مسير توليد، قيمت تمام شده نيز كاهش مي يابد و 2 مشكل بزرگ 
چرخه توليد برطرف مي ش��ود. قباديان بااش��اره به اينكه با اجراي طرح 
توانمندسازي توليد و توسعه اشتغال پايدار از دانشجويان و نخبگان علمي 

به عنوان نيروي انس��اني دانش پايه بهره گرفته مي ش��ود، گفت: از سوي 
ديگر استادان دانشگاه به جاي سفر به خارج از كشور، فرصت مطالعاتي 
خود را مي توانند براي حل مش��كل يا توليد كااليي بر مبناي علمي در 
يك واحد توليدي صرف كنند. قباديان با بيان اينكه در قالب طرح تاپ 
دوره پس��ادكتري صنعتي قابل تعريف است، بيان كرد: دانش آموختگان 
دكتري در اين طرح مي توانند به جاي رفتن به دنبال ش��غل، يك  س��ال 
را در ي��ك واحد توليدي براي علمي توليدك��ردن يك كاال صرف كنند 
و در بس��ياري موارد نيز در آخر جذب واحد توليدي مي شوند.  او يادآور 
ش��د: تجربه نشان داده اس��ت حدود 9۰ درصد از دانشمنداني كه دوره 
پس��ادكتري خود را در صنايع مي گذرانند در واحدهاي توليدي ماندگار 
مي ش��وند، زيرا اثرگذاري بيش��تري دارند و از طرفي، صاحبان صنايع به 
دنبال نخبگان هس��تند. قباديان با اش��اره به روند رو به رشد فناوري در 
جهان اظهار كرد: در ش��رايط كنوني با توجه به ش��عار حمايت از كاالي 
ايراني بر كس��ي پوشيده نيست براي تحقق اين شعار بايد قيمت كاالي 
ايراني بهينه شود تا رقابت پذيري داشته باشد و از سويي كيفيت آن نيز 
افزايش يابد. او تاكيد كرد: افزايش كيفيت و بهينه كردن هزينه توليد كاال 
ب��ا هدف حمايت از كاالي ايراني، تنها از طريق دانش بنيان كردن توليد 
ميسر مي شود. به گفته او، دانشگاه ها بايد فعاليت شان نياز محور تعريف 
ش��ود، يعني از سوي صنعت نيازي مطرح ش��ود و دانشگاهيان از مسير 
علمي به رفع آن نياز بپردازند كه اين مس��ير كوتاه ترين راه براي تبديل 

علم به كاالست.

رييس اتاق اصناف قرچك خبر داد

صدور بيش از ۷۰۰ پروانه كسب جديد در قرچك 
معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت تشريح كرد

 مزاياي اجراي طرح »تاپ«
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حضور دردسرساز محافظ سابق 
بن الدن در آلمان 

 تحريم هاي امريكا عليه روسيه
هند را دچار مشكل كرد

 پيشنهاد برگزاري انتخابات
پارلماني جديد در ارمنستان

گروه جهان|
تحريم هاي امريكا عليه صادرات تجهيزات نظامي روس��يه س��بب توقف قرارداد 6ميليارد 
دالري هند با مس��كو جهت خريد سامانه موشكي اس400 شده است. به گزارش هندوستان 
تايمز، كارشناس��ان معتقدند اين تحريم ها مي توانند خريدهاي نظامي ساير متحدان آسيايي 
امريكا از روسيه را نيز متوقف كنند. براساس قانون جديد امريكا هر كشوري كه با بخش هاي 
دفاعي و نظامي روسيه همكاري كند شامل تحريم هاي امريكا خواهد شد. امريكا مدعي است 
اين قانون براي مجازات والديمير پوتين رييس جمهور روسيه، به دليل الحاق كريمه به روسيه، 
شركت در جنگ سوريه و دخالت در انتخابات 2016 امريكا وضع شده است. اما متحدان امريكا 
كه تجهيزات نظامي روسيه را خريداري مي كنند نيز شامل تحريم هاي جديد واشنگتن عليه 
روس��يه خواهند شد. هند يكي از متحدان امريكاست كه قصد دارد سامانه موشكي اس400 
را از روسيه خريداري كند. هند اعالم كرده است اين سامانه را براي توانايي دفاعي اين كشور 
بس��يار ضروري و اقدامي بازدارنده در مقابل چين و پاكس��تان مي داند. اما شركت هاي »دفاع 
هوايي المز آنتي« كه توليدكننده سامانه اس400 است و همچنين »روسو برون اكسپورت« 
در ليست تحريم هاي امريكا قرار دارند. روابط روسيه و غرب در حال حاضر در پايين ترين سطح 
خود قرار دارد. تهاجم نظامي امريكا عليه اهدافي در سوريه در ماه جاري، روابط روسيه و امريكا 
را دچار تنش بيشتري كرده است. يك مقام روسي گفت: »پيشرفت در قرارداد سامانه موشكي 
اس400 به نيت شفاف و اعتماد همكاران هندي ما بستگي دارد.« هند به دنبال همگرايي با 
غرب ازجمله امريكاست. مقامات هندي معتقدند اثر تحريم هاي امريكا عليه روسيه گسترده تر 
از آنچه درنظر گرفته شده، خواهد بود. آنها مي گويند ناتوانايي هند براي خريد تجهيزات نظامي 
روس��يه براي ارتش خود، بسيار اهميت دارد، زيرا بدون قطعات روسي و كمك هاي حمايتي 
اين كشور، كش��تي ها و هواپيماهاي هندي قادر به عمليات نخواهند بود و نخواهند توانست 
همان طور كه امريكا مي خواهد تامين كننده بزرگ امنيت در منطقه باشند. اندونزي و ويتنام كه 
از متحدان منطقه يي امريكا هستند نيز تجهيزات نظامي خود را از روسيه خريداري مي كنند. 
جاكارتا اخيرا يك قرارداد به ارزش 1.4ميليارد دالر براي خريد جنگنده سوخوي با روسيه امضا 

كرده و ويتنام به دنبال خريد بمب افكن هاي بيشتر از روسيه است. 

گروه جهان|
يك مرد تونس��ي كه گفته مي ش��ود، مدتي محافظ بن الدن رهبر پيشين القاعده بوده 
در آلمان زندگي مي كند و از اين كش��ور كمك هزينه دولتي دريافت مي كند. دولت ايالتي 
نوردراين وس��تفالن مي گوي��د اخراج اين ش��خص از آلمان امكان پذير نيس��ت. به گزارش 
دويچه وله، دولت ايالت نوردراين وس��تفالن آلمان اعالم كرده، اخراج محافظ سابق بن الدن، 
رهبر پيشين شبكه تروريستي القاعده از آلمان امكان پذير نيست، زيرا اين احتمال وجود دارد 
كه او پس از بازگشت به كشورش مورد شكنجه يا بدرفتاري قرار گيرد. اين شخص كه گفته 
مي ش��ود مردي به نام »سامي الف. « و با اصالت تونسي است، بيش از 10سال است كه در 
شهر بوخوم اقامت دارد. دولت ايالتي در پاسخ به پرسش دو نفر از نمايندگان حزب راستگراي 
»آلترناتيو براي آلمان« در پارلمان ايالتي گفته اس��ت، اين ش��خص فاقد شرايط الزم براي 
اخراج از كشور است. مقامات دولت ايالتي نوردراين وستفالن در همين رابطه به حكم دادگاه 
مورخ آوريل 201۷ اشاره كرده اند كه در آن گفته شده، دادگاه به اين نتيجه رسيده كه اين 
مرد 42ساله در صورت بازگشت به تونس به احتمال زياد مورد شكنجه، رفتار غيرانساني يا 
تحقيرآميز قرار مي گيرد. يوآخيم اشتامپ وزير امور پناهجويي ايالت نوردراين وستفالن گفته 
است تا زماني كه تونس اين تضمين را ندهد كه محافظ سابق بن الدن در صورت بازگشت به 
آن كشور مورد شكنجه يا خطر مرگ قرار نمي گيرد، در آلمان باقي خواهد ماند. تالش هاي 
آلمان براي كس��ب چنين تضميني از دولت تونس تاكنون بدون نتيجه مانده است. سامي 
الف. در سال 1۹۹۷ زماني كه 21 سال داشت به عنوان دانشجو براي نخستين بار وارد آلمان 
شد. گفته مي شود كه او در سال هاي 1۹۹۹ و 2000 در زماني كه به عنوان يكي از محافظان 
بن الدن فعاليت داش��ته، در كمپ القاعده در افغانس��تان آموزش هاي نظامي دريافت كرده 
اس��ت. س��امي الف. اين اتهامات را رد كرده و گفته است كه در زمان ياد شده در كراچي در 
پاكستان مشغول تحصيل در يك دوره مذهبي بوده است. در سال 2006 او به ظن ارتباط با 
القاعده مورد بازجويي قرار گرفت، اما به  دليل كمبود مدارك از اتهام حقوقي مصون ماند. به 
گزارش روزنامه بيلد اين تبعه تونسي به  دليل ارتباط پيشين خود يك خطر امنيتي محسوب 

مي شود و به همين دليل بايد هر روز به پاسگاه پليس مراجعه كند.

گروه جهان|
كارن كاراپتيان نخست وزير موقت ارمنستان، چهارشنبه پيشنهاد كرد براي پايان دادن 
به بحران سياس��ي در اين كشور، انتخابات پارلماني جديد برگزار شود. به گزارش رويترز، 
آرمن سركيس��يان رييس جمهور ارمنس��تان نيز گفت كه مذاكرات با نيروهاي سياسي را 
براي حل و فصل بحران دو هفته يي در كش��ور آغاز كرده اس��ت. سركيس��يان در بيانيه يي 
گف��ت: »من رايزني با نمايندگان پارلماني و غيرپارلماني را درباره اوضاع كنوني كش��ور و 
راه هاي برون رفت از آن آغاز كرده ام.« نيكول پاشينيان رهبر مخالفان دولت ارمنستان كه 
با رهبري اعتراضات اخير به اس��تعفاي سركيس��يان كمك كرد، از حاميانش خواسته بود 
ديروز نيز تجمع كنند. او اظهار آمادگي كرده تا به عنوان نخست وزير جديد منصوب شود 
و در عين حال متعهد شده به اينكه فشارها را بر نخبگان حاكم در ارمنستان حفظ كند تا 
زماني كه آنها با تغيير واقعي موافقت كنند. گزارش ها حاكي از حضور گس��ترده پليس در 
مركز شهر ايروان همزمان با حضور معترضان بود. هزاران معترض پس از لغو مذاكرات ميان 
دولت و مخالفان با شعار »به ما بپيونديد« در ايروان به خيابان ها آمدند. نيكول پاشينيان 
در پيام ويديويي در فيس بوك گفت: »حزب جمهوري خواه به دنبال نفع بردن از استعفاي 
سركيسيان است و مي خواهد در قدرت بماند. ما نمي توانيم با انتصاب شخصي از سوي اين 
حزب به عنوان نخست وزير موافقت كنيم و نمي توانيم اجازه دهيم كه اين سيستم فاسد به 
حيات ادامه دهد. از معترضان مي خواهم به خيابان هاي ايروان بيايند و اين انقالب مخملي را 
به پايان برسانند.«  كارن كاراپتيان نخست وزير موقت و متحد سركيسيان خواستار برگزاري 
يك نشس��ت ديگر ش��ده است كه تمامي طرف هاي سياس��ي در آن حضور داشته باشند. 
سرژ سركيسيان كه پيش از اين رييس جمهور ارمنستان بوده و به تازگي به نخست وزيري 
منصوب شده بود، روز دوشنبه بعد از دو هفته اعتراضات خياباني عليه خود، از اين سمت 
اس��تعفا كرد و كارن كاراپتيان به طور موقت نخس��ت وزير ارمنستان شد. امريكا طرف هاي 
بحران را به مذاكرات سازنده دعوت كرده است. هدر ناوئرت سخنگوي وزارت خارجه امريكا 
نيز درباره تحوالت ارمنستان اشاره كرد، كشورش از تمام طرف ها در ارمنستان مي خواهد 

وارد مذاكراتي سازنده براي تضمين گذار سياسي مسالمت آميز شوند. 

چالش هاي زيست محيطي 
كريدور چين - پاكستان

گروه جهان| ق��رارداد اجرايي كريدور اقتصادي چين - 
پاكس��تان موسوم به)س��ي-پك( 2013 امضا شد و مرحله 
نخست آن كه شامل راهسازي بود از 2016 آغاز شده و قرار 

است اين بخش تا سال 2020 تكميل شود. 
مردم پاكستان درحالي به طرح كريدور اقتصادي چين - 
پاكس��تان اميد بس��ته اند كه براس��اس آن قرار است، رشد 
اقتصادي اين كشور تا 2030 ساالنه دو تا 2.5درصد افزايش 
يافته و طبق برنامه ريزي ها تا همان سال دو ميليون و 500 
هزار شغل ايجاد شود. به گزارش ايرنا 3 مسير راهسازي در 
اين طرح پيش بيني شده است، مسير نخست از بلوچستان 
ش��روع ش��ده و با عبور از ايالت خيبرپختونخ��واه به چين 
مي رس��د، مس��ير دوم به عنوان راه مركزي از ايالت پنجاب 
عبور مي كند و مسير سوم در امتداد مرزهاي شرقي پاكستان 
به چين مي رسد. ميزان س��رمايه گذاري چين در اين طرح 
54 ميليارد دالر است كه احداث شبكه حمل ونقل، ساخت 
نيروگاه انرژي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي را شامل مي شود 
و ب��ا اجراي كامل اين طرح، كاالهاي چيني از راه زميني به 
بندر گوادر پاكس��تان حمل و از آنجا با كش��تي به آفريقا و 
غرب آسيا بارگيري مي شود. نوسازي شبكه فرسوده حمل و 
نقل پاكستان، ساخت بزرگراه هزار و صد كيلومتري كراچي- 
اله��ور و اتص��ال راه آهن پاكس��تان به چي��ن از برنامه هاي 

پيش بيني شده براي تكميل اين طرح است. 
طرح بزرگ س��ي پك ب��ا وجود مزاياي اقتص��ادي براي 
اكوسيستم، حيات وحش و مناطق طبيعي و بكر پاكستان 
پيامدهاي منف��ي دارد. صدرالدين تحليلگر پاكس��تاني در 
تريبيون نوش��ته، تكميل اي��ن پروژه در آين��ده نه چندان 
دور باع��ث افزايش قابل توجه حج��م ترافيك كاميون ها و 
كانتينرها در خطوط شبكه حمل ونقل مي شود كه بي شك 
تاثيرات مخربي بر طبيعت دارد. گفته ش��ده هر كاميون در 
هر كيلومتر مي توان��د ۹31گرم دي اكس��يدكربن توليد و 
وارد محيط زيس��ت كند. درحال حاض��ر با توجه به عبور و 
مرور 2هزار كاميون از مسير شاهراه قراقوروم حجم گاز دي 
اكسيدكربن متصاعد شده در هوا بيش از ۷۹3تن است و اين 
حجم پس از راه اندازي كامل طرح س��ي پك روزانه به ۹هزار 
و 508 تن در منطقه گيلگيت بلتستان و 6۹ هزار و ۹14تن 

در چين و پاكستان مي رسد. 
رش��د فناوري هاي علمي مشكل توليد دي اكسيدكربن 
و چالش گرمايش زمين را حل كرده و آن استفاده از منابع 
انرژي دوست يعني فناوري هاي هيدروژني در وسايل نقليه و 
كاميون ها براي حمايت از محيط زيست و مبارزه با آلودگي 
هوا از طريق وسايل نقليه است. با توجه به اينكه طرح سي پك 
قرار است ظرف 10تا 15سال آينده به مرحله تكميل برسد، 
اميد است كه چالش توليد گاز دي اكسيدكربن كاميون ها از 
طريق استفاده از فناوري محيط دوست)هيدروژن( حل شود. 

وزير دفاع صدام در بيمارستان
دفتر رس��انه يي وزارت دادگس��تري ع��راق آزادي وزير 
دف��اع دوره صدام را تكذيب كرد. ب��ه گزارش العربيه، دفتر 
اطالع رساني وزارت دادگستري اخبار آزادي سلطان هاشم 
حم��د وزير دف��اع دوره ص��دام را تكذيب و گفت��ه او دوره 
محكوميت��ش را در زندان نظامي ذي ق��ار مي گذراند. يك 
منبع نيز گفته وي به بيمارستان منتقل شده است. سلطان 
هاش��م 24 ژوئن 200۷ به اعدام محكوم شد و براي معاينه 
به بيمارستان ناصريه منتقل شده است. بديع عارف وكيل 
امور زندانيان، گفته بود شرايط بازداشت سلطان هاشم بسيار 
بد است و وضعيت جسماني اش نيز رو به وخامت است. 30 
درخواست براي آزادي وي به مقامات عراقي ارائه شده است. 

نگراني كانادا از وضعيت 
وبالگ نويس سعودي

جاستين ترودو نخست وزير كانادا، در گفت وگوي تلفني 
با ملك س��لمان پادشاه عربس��تان از وضعيت رائف بداوي 
وبالگ نويس سعودي عميقا ابراز نگراني كرد. ترودو در اين 
گفت وگو بر لزوم رعايت حقوق بش��ر در عربس��تان تاكيد 
كرده است. رائف بداوي 2012 به اتهام توهين به مقدسات 
به 10 سال زندان و هزار ضربه شالق محكوم شد. اتحاديه 
اروپا 2015 جايزه حقوق بش��ري ساخاروف را به وي اعطا 
كرد. همسر اين وبالگ نويس سعودي به همراه 3 فرزندش 
در ايالت كبك كانادا زندگي مي كنند. در اين گفت وگوي 
تلفني ت��رودو همچنين از وضعيت انس��اني در يمن ابراز 

نگراني كرده است. 

 احتمال كاهش كرسي كردها
در پارلمان عراق

نتايج نظرس��نجي از س��وي يك مركز متعلق به كردها 
نشان مي دهد تعداد كرسي هاي كردها كاهش يافته است. 
به گزارش الحيات، ميزان راي دهندگان به 58درصد خواهد 
رسيد و حزب دموكرات كردس��تان با 41درصد در جايگاه 
اول و جنب��ش »تغيير« با بيش از 13درصد در جايگاه دوم 
قرار گرفت. اتحاد ميهني نيز با 8درصد در جايگاه سوم قرار 
گرفت. اين نظرسنجي نشان مي دهد كرسي  كردها از 65 به 

55 كرسي كاهش مي يابد. 

 تقويت روابط دوجانبه 
پاكستان و سوريه

با انتصاب راشد كمال به عنوان سفير جديد پاكستان در 
سوريه برخي ناظران از عزم اسالم آباد براي توسعه روابط با 
دولت قانوني س��وريه به رهبري بش��ار اسد خبر داده اند. به 
گزارش ايرنا، راش��د كمال سفير جديد پاكستان در سوريه 
اس��توارنامه خود را به بشار اس��د تقديم كرده است. پس از 
اين مراسم دو طرف درباره راه هاي گسترش روابط دو كشور 

صحبت كردند. 

خبرنگار افغانستاني كشته شد
عبدالمنان ارغند خبرنگار محلي تلويزيون كابل نيوز، از 
رس��انه هاي خصوصي افغانستان، چهارشنبه كشته شد. به 
گزارش بي بي سي، عبدالمنان ارغند به سمت محل كارش، 
در والي��ت قندهار در حركت بود كه هدف ش��ليك گلوله 
افراد مسلح ناشناس قرار گرفته است. ساالنه موارد زيادي از 
خشونت عليه خبرنگاران در افغانستان ثبت مي شود. 201۷ 
خونين ترين سال براي خبرنگاران افغانستان بوده كه 20 نفر 

كشته و بيش از 60 نفر ديگر زخمي شدند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

كاهش ارزش سهام از وال استريت به اروپا رسيد

سقوط آزاد بازارهاي جهاني

طالبان آغاز عمليات نظامي خود در فصل بهار را اعالم كرد

شكست روند صلح در افغانستان
گروه جهان|

طالبان با انتش��ار بيانيه يي از آغاز عمليات خود 
در فص��ل بهار به نام »خندق« خبر دادند. در بيانيه 
اين گروه آمده اس��ت كه هدف اين عمليات به طور 
عمده نيروهاي امريكايي و همچنين حاميان داخلي 

امريكا در افغانستان خواهد بود. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، آغاز عمليات بهاري 
طالبان به منزله پاس��خ منفي آنان به درخواس��ت ها 
براي مذاكره با دولت افغانس��تان به ش��مار مي رود. 
فوريه بود كه اشرف غني مذاكرات صلح با طالبان را 
بدون هيچ پيش شرطي اعالم كرد. اقدام اشرف غني 
اگرچه با اس��تقبال گس��ترده جامعه جهاني روبه رو 
ش��د ام��ا طالبان هنوز به اين درخواس��ت پاس��خي 
ن��داده اس��ت. حال اين گ��روه در بياني��ه اخير خود 
وجود پايگاهاي نظامي اياالت متحده در افغانس��تان 
را مانعي براي صلح توصيف كرده و گفته اس��ت كه 
آغاز عمليات، بخشي از پاسخ اين گروه به استراتژي 
جديد رييس جمهوري امريكا براي افغانستان است. 

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در تابستان 
سال گذشته گفته بود كه تعداد نيروهاي امريكايي 
مس��تقر در افغانستان براي جنگ با طالبان افزايش 
خواه��د يافت. طالبان در پي حمله نيروهاي ائتالف 
به رهبري امريكا، قدرت را در افغانس��تان از دست 
داد ام��ا هنوز مناطق��ي را تحت كنت��رل دارد و بر 

شدت حمالت خود افزوده است. 

 تشديد حمالت عليه مواضع طالبان 
گ��روه طالبان در ش��رايطي از آغاز دور جديد 
حمالت خود خب��ر داده ك��ه وزارت دفاع امريكا 

)پنتاگون( اعالم كرده ائتالف به رهبري اين كشور 
در سه ماهه نخست 2018 ميالدي در مقايسه با 
زمان مش��ابه در 15 سال گذشته بيشترين تعداد 

بمب را در افغانستان استفاده كرده است. 
روزنامه ماندگار افغانس��تان نوش��ته، تش��ديد 
افغانس��تان  در  امريكاي��ي  نيروه��اي  بمب��اران 
نش��ان دهنده آغ��از سياس��ت هاي جدي��د دولت 
دونالد ترامپ در جنگ 1۷س��اله افغانستان است، 
سياست هايي كه ترامپ آگوست سال گذشته آن  
را به طور رس��مي اعالم كرد. گفته ش��ده، در سه 
ماهه نخس��ت 2018 نيرو هاي خارجي مس��تقر 
در افغانس��تان 1186 بمب در اين كش��ور پرتاب 
كرده اند. اين آم��ار را فرماندهي مركزي نيروهاي 
هوايي امريكا منتش��ر كرده است. ركورد پيشين 
پرتاب بمب امريكا در افغانس��تان مربوط به سال 
2011 اس��ت. به گفت��ه وزارت دفاع افغانس��تان 
نيروي هوايي اين كش��ور هم��ه روزه از 4 تا 12 
حمل��ه هوايي انجام مي دهد. ناظران بر اين باورند 
تش��ديد بمباران هوايي نش��ان مي دهد كه سطح 
خش��ونت ها در افغانس��تان در سال 2018 بيشتر 
ش��ده اس��ت. به طور معمول جنگ در افغانستان 
با گرم ش��دن هوا در ماه هاي آينده شدت گرفته 
و نيروه��اي خارج��ي حمالت هواي��ي خود عليه 
طالب��ان و داع��ش و آزمايش��گاه هاي توليد مواد 
مخ��در طالبان و س��اير مناب��ع عايدات��ي آنان را 

افزايش مي دهند. 
به اعتق��اد ناظران، ش��واهد اندكي وجود دارد 
ك��ه تش��ديد بمب��اران هوايي بتواند خش��ونت ها 
در افغانس��تان را كاهش دهد. توماس جانس��ون 

كارش��ناس امور افغانس��تان و اس��تاد دانش��گاه 
كاليفرني��ا معتق��د اس��ت ك��ه تش��ديد حمالت 
نش��ان دهنده ي��اس و نااميدي دولت افغانس��تان 
و اي��االت متح��ده براي پي��روزي در اي��ن نبرد 
طوالني است. جانسون كه مولف كتاب »حكايات 
طالبان: اس��تفاده از ق��درت و حكايات در منازعه 
افغانستان« است در اين باره مي گويد: »در طول 
تاريخ هيچ شورش��گري تنها از طريق استفاده از 
نيروي هوايي سركوب نشده است. حتي مقام هاي 
ارشد امريكايي نيز مي پذيرند كه دولت افغانستان 
تنها بر 56درصد از اين كش��ور تسلط كامل دارد 

و كنترل باقي نقاط در دست شورشيان است.«

 سايه نگراني هاي امنيتي بر انتخابات 
آنچ��ه نگراني ها درباره تش��ديد خش��ونت ها را 
بيش��تر كرده، تاثير اين خشونت ها بر روند ثبت نام 
راي دهن��د گان و برگزاري انتخابات در افغانس��تان 
اس��ت. روزنامه هشت صبح افغانس��تان چهارشنبه 
مي نويسد: »در كمتر از 10روزي كه از آغاز ثبت نام 
راي دهندگان مي گذرد، مراكز نام نويس��ي در كابل 
و واليت ه��اي ديگر با حمالت گس��ترده يي روبه رو 
بوده ان��د. حمالتي كه روند نام نويس��ي را در برخي 
محالت مخت��ل كرده، منجر به بسته ش��دن مراكز 
ش��ده و دلسردي مردم را به  دنبال داشته است. در 
تازه ترين مورد طالبان با حمله به پاس��گاه امنيتي 
يك مركز ثبت نام راي دهند گان در ش��هر قلعه  نو، 
مركز واليت بادغيس، ۹ س��رباز ارتش را كش��ته و 
4 نفر ديگر را زخم��ي كردند. رويداد خونين ديگر 
حمله  داعش به مركز صدور شناس��نامه قلعه ناظر 

كابل اس��ت. رويدادي كه حدود ۷0 كشته و 120 
زخمي بر جاي گذاش��ت. در كنار تلفات انس��اني، 
پيامد ديگر اين حمله بس��تن درب 3 مركز توزيع 
شناس��نامه در كاب��ل ب��ود... ادامه اي��ن حمالت، 
كميس��يون مس��تقل انتخاب��ات و نهاده��اي ناظر 
ب��ر انتخابات را به ش��دت نگران كرده اس��ت. آنها 
مي گويند ب��ا آنكه اعتماد م��ردم به دليل تقلب در 
انتخابات گذشته از بين رفته و رغبت چنداني براي 
نام نويس��ي وجود ندارد، رويداده��اي امنيتي اخير 

روند اين آسيب پذيري را تشديد كرده است. «
افغانس��تان ديلي نيز نوشته: »حمالت خونين 
اخي��ر در افغانس��تان نش��ان مي ده��د ك��ه هم 
شورش��يان و مخالفان مس��لح دولت، عزم را جزم 
كرده ان��د ت��ا مانع مش��اركت م��ردم در انتخابات 
ش��وند و هم ضع��ف و ناتواني نيروه��اي امنيتي 
را در تامي��ن امنيت انتخاب��ات برمال كنند. وقتي 

حمله يي در كابل اتفاق مي افتد كه صدها كش��ته 
و زخم��ي دارد، اي��ن تصور را ايج��اد مي كند كه 
نيروه��اي امنيتي هرگ��ز قادر ب��ه تامين امنيت 
انتخابات در واليت ها و ولس��والي ها نخواهند بود. 
بدون ش��ك چنين تصوري ب��ه انگيزه مردم براي 
ش��ركت در انتخابات آسيب مي زند و از مشاركت 
آنان در انتخابات مي كاه��د. به هر حال حكومت 
و كميس��يون انتخابات بايد مش��كالت موجود بر 
س��ر راه انتخابات را با اتخاذ تدابير معقول از س��ر 
راه بردارند و ب��ه نگراني هاي امنيتي پايان دهند. 
چنانچه حكومت و كميس��يون مستقل انتخابات 
وضعي��ت موج��ود را تغيي��ر ندهند، مش��روعيت 
انتخابات به  دليل سطح پايين مشاركت و افزايش 
موارد تخلف و تقلب باز هم به خطر خواهد افتاد و 
پايه هاي نظام سياسي افغانستان سست و متزلزل 

خواهد شد.«

گروه جهان|
با افزاي��ش بهره وري اوراق قرضه امريكا به بيش 
از 3درصد و هش��دارهاي شركت هاي مطرح جهاني 
درب��اره هزينه ه��اي فزاينده، ارزش ش��اخص هاي 
س��هام در بازارهاي جهاني در معامالت چهارشنبه 
ب��ه پايين تري��ن س��طح در س��ال ج��اري ميالدي 
س��قوط كرد. نگراني ش��ركت ها از اين است كه به 
اوج درآمد و س��ود رس��يده باش��ند و از اين پس با 
افزايش هزينه ها، در س��رازيري سقوط قرار بگيرند. 
سقوط ارزش سهام تنها محدود به وال استريت نبود 
و سرمايه گذاران اروپايي و آسيايي نيز چهارشنبه را 

با احتياط بيشتري پيش بردند. 
رويترز در گزارش��ي در اين باره به عوامل متعدد 
سقوط بازارهاي سهام اشاره كرده و نوشته، آمارهاي 
مربوط به اقتص��اد قدرتمند امريكا و افزايش قيمت 
كاالها )ك��ه از افزايش ن��رخ تورم حكاي��ت دارد(، 
احتم��ال اقدام فدرال رزرو در تس��ريع افزايش نرخ 
بهره در س��ال جاري ميالدي را افزايش داده است. 
اين در حالي اس��ت كه نگراني هايي درباره انباشت 
بده��ي دولت امريكا و بهبود روابط بين واش��نگتن 
و پك��ن و پيونگ يانگ وجود دارد. مس��اله س��هام 
ش��ركت هاي فن��اوري ني��ز مطرح اس��ت و پس از 
رس��وايي فيس بوك، س��رمايه گذاران منتظر انتشار 

گزارش هاي اين شركت هستند. 
س��قوط بازاره��اي اصل��ي ب��ورس در آس��يا و 
اروپا به كاهش ش��اخص س��هام 4۷كش��ور جهاني 
»ام اس س��ي آي« انجاميده است. ارزش اين شاخص 
پ��س از پنج روز متوالي كاه��ش به كمترين ميزان 
در دو هفته اخير رس��يد. شاخص سهام شركت هاي 
فناوري تاي��وان نيز با افزاي��ش نگراني هاي جهاني 
درب��اره كاه��ش تقاضا به كمترين س��طح در 2 ماه 

گذشته رسيده است. 
به گزارش رسانه ها، در ساعات اوليه معامالت در 
بازاره��اي اروپايي بهره وري اوراق قرضه خزانه داري 
امري��كا به باالتر از 3درصد هم رس��يد. س��يموس 
مك گورين  مدير س��رمايه در جي پي مورگان گفته: 
»س��المت كنوني اقتصاد جهان��ي افزايش بهره وري 
اوراق قرضه امري��كا را توجيه مي كند. انتظار داريم 

كه بهره وري اوراق قرضه 10 س��اله امريكا در پايان 
امس��ال بين 3 ت��ا 3.5 درصد باش��د. ام��ا افزايش 
بهره وري باالتر از اين سطح احتماال مستلزم تسريع 
ت��ورم در منطقه يورو و ژاپن خواه��د بود كه هنوز 

شواهدي دال بر آن وجود ندارد. «
بهره وري اوراق قرضه منطقه يورو نيز در س��ايه 
افزايش به��ره وري اوراق قرضه امريكا افزايش يافت 
و بر جلس��ه بانك مركزي اروپا س��ايه انداخت، چرا 
كه از لزوم احتياط بيش��تر در سياس��ت گذاري ها و 
اقدامات بعدي حكايت داش��ت. الزم به ذكر اس��ت 
ك��ه بهره وري اوراق قرضه نش��ان دهنده هزينه هاي 
استقراض است. بازارها مي خواهند، بدانند كه بانك 
مرك��زي اروپا از چه زماني برنام��ه كاهش ترازنامه 
2.55تريلي��ون يورويي خود را آغ��از مي كند. گفته 

ش��ده، ارزش ش��اخص س��هام اروپايي »استاكس 
600« در پ��ي نگراني ه��ا از اينكه افزايش بهره وري 
اوراق قرضه گزارش هاي مثب��ت درآمدها را خنثي 
كن��د، 0.6 درصد كاه��ش يافت. در وال اس��تريت 
هم شاخص س��هام »اس اند پي 500« در معامالت 
چهارش��نبه 1.34درص��د س��قوط كرده اس��ت كه 
بيشترين كاهش ارزش اين سهام در دو و نيم هفته 

گذشته بود. 

 فشار مضاعف بر بازار سهام
افزايش ناخوش��ايند به��ره وري اوراق قرضه امريكا 
همچنين به نگراني ها در اين زمينه افزوده اس��ت كه 
مديران س��رمايه از دارايي هاي پ��ر مخاطره همچون 
سهام و بازارهاي نوظهور روي برگردانند و به دارايي ها 

با س��ود ثابت و ايمن همچون اوراق قرضه روي آورند. 
به��ره وري اوراق قرضه 10س��اله امريكا چهارش��نبه 
تا س��طح 3.02درص��د افزايش يافته اس��ت؛ اين در 
حالي اس��ت كه افزايش آن به بي��ش از 3.04 درصد 
كه ركورد ژانويه س��ال 2014 مي��الدي بود، مي تواند 
س��رمايه گذاران را ب��ه رويگرداني بيش��تر از بازارهاي 
س��هام ترغيب كند. تاثيرات اين اتفاق از همين حاال 
نيز در بازارهاي نوظهور مش��هود است؛ شاخص سهام 
ب��ازار نوظه��ور جي پي مورگان در معام��الت ديروز به 

كمترين ميزان در دو ماه گذشته رسيد. 
بلومب��رگ در گزارش خود در اين باره نوش��ته، 
افزايش ن��رخ بهره وري اوراق قرض��ه هيچ گاه مورد 
استقبال بازار سهام نبوده، چرا كه به معناي افزايش 
هزينه ه��اي اس��تقراض ب��راي مصرف كنن��دگان و 

شركت هاست. البته اگر افزايش نرخ بهره نشانه يي از 
تسريع رشد اقتصادي باشد، لزوما خبر بدي نخواهد 
بود. اما ش��ركت هاي »اينتر كاترپي��الر«، »3 ام« و 
»يونايت��د تكنولوژي��ز« كه س��ردمداران بخش هاي 
كليدي اقتصاد جهاني محس��وب مي ش��وند، درباره 
افزاي��ش هزينه ها و كاهش تقاضا هش��دار داده اند؛ 
مس��ائلي كه مي توانند در چند س��ال آينده به سود 
اين شركت ها آسيب بزنند. وال استريت اين خبر را 
به مثابه هش��دار درباره رسيدن رشد اقتصاد جهاني 
به قله و نزديك شدن به سرازيري تلقي كرده است. 
دونالد سلكين استراتژيست بازار در شركت نيوبريج 
س��كيوريتيز در نيويورك گفت: »اي��ن خبر به اين 
معناس��ت كه رش��د اقتصادي در وضعيتي نيس��ت 
ك��ه دولت  مي گويد و ادعاي اينك��ه كاهش ماليات 
تاثيري بر اقتصاد نخواهد داش��ت، بي پايه  و  اساس 
اس��ت و درآمدهاي دول��ت از توليد ناخالص داخلي 
بيش��تر تامين نمي شود. همه از سود در 3ماهه اول 
س��خن مي گويند، اما حقيقتا هر سهامي كه چنين 
گزارشي داده سهل انگاري كرده است.« در حقيقت 
تحليلگران برآوردهاي خود از درآمد س��ال آينده را 
كاهش داده اند كه اين مس��اله بر ش��ك  و  ترديدها 
درباره اينكه نقطه اوج رش��د سود همان 3ماهه اول 

امسال بوده، افزوده است. 
اطمين��ان تج��اري آلمان در ي��ك هفته پس از 
3ماهه اول بيش��ترين كاهش را تقريبا در يك سال 
گذش��ته داش��ته و احس��اس اطمينان در ايتاليا و 
فرانس��ه نيز دچار تزلزل ش��ده و منطقه يورو را به 
پايگاهي نامطمئن براي سرمايه گذاري تبديل كرده 
اس��ت. در آس��يا رهبران چين بيش از هميش��ه به 
اين مس��اله اش��اره دارند كه از سرعت رشد دومين 
اقتصاد بزرگ جهاني كاس��ته خواهد شد. در امريكا 
انتظ��ار م��ي رود، آماره��اي دولت��ي روز جمعه به 
كاهش سرعت رشد س��االنه از 2.۹درصد از 3ماهه 
اول سال گذش��ته به 2درصد در سال جاري اشاره 
داشته باش��ند. با اين حال سرمايه گذاران همچنان 
اميدوارند دارايي ها در نتيجه قانون كاهش مالياتي 
امضا ش��ده در ماه دسامبر به تقويت رشد اقتصادي 

منجر شوند.
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پرونده8
نارضايتي از ثبات نرخ خريد 

تضميني گندم
ب��ا وجود افزايش چند براب��ري هزينه هاي توليد، 
كش��اورزان از دولت انتظار داش��تند ك��ه نرخ خريد 
تضمين��ي گن��دم برحس��ب ت��ورم اعالم ش��ود اما 
سخنگوي دولت خبر از ثبات نرخ خريد داده است. 

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، اعالم نرخ 
خريد تضميني گندم در سال زراعي 97-96 به يكي 
از پرچالش ترين بحث ها تبديل ش��ده است، چراكه 
بعد از گذش��ت هف��ت ماه تاخير در اع��الم نرخ اين 
محصول استراتژيك، سخنگوي دولت اعالم كرد كه 
دولت فعال توان پرداخت بيش از 1300 تومان براي 

خريد گندم را ندارد. 
اين درحالي اس��ت كه براساس قانون، همه ساله 
دولت نرخ خريد تضميني محصوالت كش��اورزي را 
قبل از ش��روع كشت در پايان شهريور ماه بايد اعالم 
كند، در حالي كه با تاخير بي س��ابقه تا امروز خبري 
از اعالم نرخ جديد اين محصول استراتژيك نيست. 

با همه اين تفاس��ير، يك ماه اس��ت كه برداشت 
گندم در برخي مناطق كش��ور آغاز ش��ده و وزارت 
جهاد كش��اورزي به صورت علي الحس��اب، در حال 

خريد تضميني محصول از كشاورزان است. 
با وج��ود افزايش چند برابري هزينه هاي توليد و 
نگراني كشاورزان از ثبات نرخ خريد انتظار مي رود كه 
شوراي اقتصاد براي رعايت حقوق جامعه كشاورزي، 
ن��رخ خريد محصوالت كش��اورزي از جمله گندم را 
برحس��ب تورم اعالم كند ت��ا توليدكنندگان بتوانند 
جوابگ��وي هزينه هاي توليد و معيش��ت خانوار خود 
باش��ند و نسبت به ادامه كش��ت و كار در سال هاي 

آتي دلگرم شوند. 
عليقل��ي ايمان��ي رييس بني��اد توانمند س��ازي 
گن��دم كاران در اي��ن زمينه با انتق��اد از نقض قانون 
خري��د تضميني گن��دم اظهار كرد: براس��اس قانون 
خريد تضميني، قبل از شروع سال زراعي جديد بايد 
نرخ خريد تضميني گندم اعالم ش��ود، در حالي كه 
دولت پس از گذش��ت هفت ماه انتظار، آب پاكي را 

روي دست كشاورزان ريخت. 
وي با اش��اره به اينكه تاخير در اعالم نرخ خريد 
تضمين��ي گندم به معناي فريب كش��اورزان در اين 
اي��ام بود، افزود: باوجود آنكه س��خنگوي دولت پس 
از گذش��ت هفت ماه از ش��روع س��ال زراعي جديد، 
از ثب��ات ن��رخ خريد تضميني گندم خب��ر داد؛ بايد 
گفت كه اي��ن امر اخالقي نيس��ت، چراكه بايد اين 
تصميم دولت قبل از سال زراعي جديد اعالم مي شد 
تا كشاورزان مي توانستند نس��بت به انتخاب كشت 
محص��ول تصميم گيري الزم را اتخ��اذ كنند. ايماني 
ادام��ه داد: گندم كاران در فض��اي كنوني اقتصاد كه 
هر روز قيمت نهاده ها روبه افزايش اس��ت، مش��غول 
 فعاليتند؛ بنابراين تورم تمام شده توليد بيش از نرخ 
9 و 10درصد اس��ت، براي مثال قيمت يك نوع سم 
علف كش كه در سال زراعي گذشته ليتري 85هزار 
تومان بود، امس��ال ب��ه 165 هزار توم��ان و قيمت 
مرگ موش براي حفظ نگه��داري انبارها 20درصد 
افزايش يافته اس��ت، در حالي كه س��خنگوي دولت 
از افزايش س��ه برابري نرخ خريد نسبت به سال 91 
خبر مي دهد. رييس بنياد توانمند سازي گندم كاران 
با اشاره به اينكه افزايش سه برابري قيمت گندم طي 
اين سال ها براي جبران خأل قانون در دولت گذشته 
ب��ود، بيان كرد: ثبات ن��رخ خريد تضميني گندم در 
س��ال زراعي 85 و 86، واردات بيش از 6 ميليون تن 
گندم را به همراه داشت كه مطمئنا ثبات نرخ خريد 
تضميني در سال زراعي 97-96، خودكفايي گندم را 
تحت تاثير خود قرار خواهد داد و مجددا واردكننده 

خواهيم شد. 
به گفته وي؛ برخي از مافياي واردات از روزي كه 
در توليد گندم خودكفا ش��ديم به عناوين مختلف از 
جمل��ه ارزان بودن گندم خارج��ي، نبود منابع مالي 
الزم ب��راي خريد و كيفيت نداش��تن گن��دم توليد 
داخل درصدد آن بودند كه خودكفايي اين محصول 
استراتژيك را زير سوال برند. ايماني با انتقاد از عدم 
رعاي��ت حقوق گن��دم كاران در س��ال زراعي جديد 
اف��زود: با توجه به آنكه مع��اون اول رييس جمهور از 
افزايش 50درصدي حق��وق كارمندان و وزير تعاون 
از افزاي��ش 19.5درص��دي حقوق كارمن��دان خبر 
مي دهن��د، چطور مي ش��ود كه س��خنگوي دولت از 

ثبات نرخ خريد تضميني گندم خبر مي دهد؟ 
رييس بنياد توانمند سازي گندم كاران از افزايش 
7درص��دي نرخ گندم در بازاره��اي جهاني خبر داد 
و گف��ت: وزارت جهاد كش��اورزي به عن��وان متولي 
توليد، ن��رخ تمام ش��ده هزينه هاي تولي��د را آناليز 
كرد كه قيمت اين محص��والت چند درصد افزايش 
مي يابد، بنابراين ازدولت تقاضا داريم كه براي حفظ 
توليد واشتغال تالش كند تا با اعالم هر چه سريع تر 
نرخ خريد برحس��ب قانون خري��د تضميني، حقوق 

كشاورزان ضايع نشود. 
مسعود اسدي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز 
ني��ز اظهار ك��رد: از مدت ها قبل هش��دار داده بودم 
ك��ه تيم هيات دول��ت به دنبال آن اس��ت كه كم و 
كاس��تي هاي بودجه سال 97 را در بخش كشاورزي 
آوار كند و ديواري كوتاه تر از اين بخش براي كمبود 

منابع مالي درنظر نگرفته است. 
وي افزود: براس��اس قانون خريد تضميني، همه 
ساله نرخ خريد محصوالت كشاورزي مطابق با تورم 
اعالمي باي��د افزايش يابد و حال اگ��ر اين قانون به 
هر دليلي لغو ش��ده اس��ت، هيات دولت به صراحت 
اع��الم كند ت��ا تصميم گيري ه��اي الزم در اين باره 
صورت گيرد. اس��دي ب��ا تاكيد بر اي��ن موضوع كه 
ثب��ات نرخ خريد تضميني در تولي��د ملي اثر منفي 
خواه��د گذاش��ت، بيان كرد: در ش��رايط تحريم كه 
ابرقدرت ها واردات دارو را بر كش��ور بسته بودند، هر 
لحظه ممكن اس��ت كه براي فش��ار آوردن به نظام 
جمهوري اسالمي ايران از ابزار غذا استفاده كنند كه 
بن��ده براي چندمين بار بر اين موضوع تاكيد مي كنم 
كه ثبات نرخ خريد تضمين��ي گندم مي تواند اثرات 
غيرقابل جبراني در خودكفايي اين محصول اساسي 

بر جاي بگذارد. 
عضو خانه كشاورز در پاسخ به اين سوال كه ثبات 
نرخ خريد در س��ال زراعي آينده واردات گندم را به 
هم��راه دارد يا خير، تصريح كرد: از واردات گندم در 
سال زراعي آينده نمي توان به قاطعيت صحبت كرد، 
چراكه ممكن است وضعيت بارندگي در سال زراعي 
آين��ده بطوري مطلوب باش��د كه اتف��اق خاصي در 
ميزان توليد رخ ندهد، اما به طور قطع، ناديده گرفتن 
قانون خريد تضميني و حقوق كشاورزان مي تواند اثر 
منفي بر توليد اين محصول استراتژيك داشته باشد.

گزارش

سفير جديد انگليس در ايران: 

لندن به دنبال بهبود روابط با تهران است
س��فير جديد انگليس در ايران با اشاره به تحوالت 
مثبتي كه در س��ال هاي اخير در مناس��بات لندن و 
تهران ش��كل  گرفته، ابراز امي��دواري كرد كه در دوره 
مأموريت خود س��طح روابط ميان دو كشور را بهبود 
بخش��د. او برجام را دس��تاوردي مهم دانست و گفت 
ك��ه لندن از تمام ظرفيت ها براي حفظ آن اس��تفاده 

مي كند. 
»راب ماكر«)Rob Macaire( اواخر سال گذشته 
از س��وي وزارت امور خارجه انگليس به  عنوان سفير 
جديد اين كشور در ايران جانشين »نيكالس هاپتون« 
معرفي ش��د. ماكر كه س��ال 1990 از وزارت دفاع به 
وزارت امور خارجه انگليس منتقل  شده است، سابقه 
فعاليت در سفارتخانه هاي ديگر اين كشور در روماني، 
آمريكا و هند را دارد. وي همچنين سفير انگليس در 

كنيا بوده است. 
او پيش از انتصاب به  عنوان س��فير در ايران، مدير 
ريسك سياس��ي ش��ركت نفت و گاز »بي جي« بوده 
است. ماكر براساس اعالم وزارت امور خارجه انگليس 
قرار اس��ت از ابتداي ماه مه  سال جاري ميالدي)اواخر 

ارديبهشت  ماه( كار خود را در تهران آغاز كند. 
وي پيش از عزيمت به ايران در گفت وگويي با ايرنا 
در محل وزارت امور خارجه انگليس به تشريح ديدگاه 
خود درب��اره جايگاه ايران س��پس برنامه  هايي كه در 

مأموريت خود دنبال خواهد كرد، پرداخت. 
سفير جديد انگليس در ايران گفت: بسيار مفتخرم 
كه به عنوان س��فير بريتانيا در ايران انتخاب ش��ده ام. 
همواره در طول فعاليت ديپلماتيك خود عالقه زيادي 
به ايران داشته ام؛ البته به  طور مستقيم در حوزه ايران 
فعاليت نكرده ام اما در مس��ائل خاورميانه فعال بوده و 
اكنون خرسندم كه به عنوان نماينده بريتانيا در ايران 

انجام  وظيفه خواهم كرد. 
ماكر با بيان اينكه همواره با اشتياق تاريخ را دنبال 
كرده اس��ت، افزود:»بريتانيا از نقش فوق العاده يي كه 
ايران در طول قرن هاي گذش��ته در منطقه ايفا كرده 

و جايگاه ژئوپليتيك آن آگاه است«. 
وي اظهار كرد كه به يادگيري بيشتر در باره ايران 
عالقه مند و مش��تاق است تا با ورودش به ايران دانش 

خود را افزايش دهد. 
سفير جديد انگليس در ادامه اين گفت وگو با اشاره 
ب��ه اينكه»گام هاي مثبتي در زمين��ه روابط دوجانبه 
تهران- لندن طي 3سال گذشته برداشته  شده است«، 
زمان انتصاب خود را به اين سمت »مناسب« توصيف 
ك��رد. ماكر اظهار كرد: دو كش��ور اكن��ون با يكديگر 
روابط ديپلماتيك دارند، س��فارتخانه ها به  طور كامل 
بازگشايي  ش��ده و خدمات صدور رواديد در پايتخت 
دو كشور فعال است. در حوزه تجاري، ماكر عنوان كرد 
ك��ه »فرصت هاي زيادي مقابل دو كش��ور قرار دارد و 
مناسبات خوبي در حوزه مسائل فرهنگي، گردشگري 
و فردي ش��كل  گرفته است.« به نظر من روابط ميان 
دو كشور همواره مي تواند بهبود يابد. البته دولت هاي 
ما اختالف  نظرهايي با يكديگر دارند كه به نظر من با 

گفت وگو هاي عميق و بيشتر مي تواند برطرف شود. 
وي با بيان اينكه نبايد اهميت مسائل مورد اختالف 
دو طرف ناديده گرفته شود، عنوان كرد: ضمن اينكه  
كه تمايل داريم تا درباره برقراري ثبات و امنيت منطقه 
ب��ا ايران- كه نقش مهمي در خاورميانه ايفا مي كند- 
تعامل داش��ته باشيم، نياز اس��ت تا بر سر دستور كار 

روابط دو جانبه نيز متمركز شويم. 
اين ديپلمات انگليسي در اين  باره توضيح داد: براي 
دولت بريتانيا حل مسائل كنسولي حائز اهميت است 
و تا زماني كه اين مسائل حل نشود، مانعي بر سر راه 

روابط دو جانبه به شمار مي رود. 
س��فير جديد انگلي��س در ايران در پاس��خ به اين 
سوال كه آيا از نظر او چشم اندازي براي همكاري هاي 
منطقه ي��ي بين انگليس و ايران در راس��تاي برقراري 
ثبات و امني��ت وجود دارد، اظه��ار كرد:»ايران نقش 
مهمي در منطقه ايفا مي كن��د و ما معتقديم كه اين 

نقش بايد به  گونه يي سازنده ايفا شود«.
وي مدعي ش��د ك��ه انگليس و برخي كش��ورها 
نس��بت به فعاليت موش��ك هاي بالس��تيك ايران در 
يمن و سوريه همچنين ديگر رفتارهاي ايران در ساير 
كشورها نگراني هايي دارند؛»در عين  حال اميدواريم كه 
از طري��ق گفت وگو با ايران بتوانيم در جهت حل اين 

مسائل حركت كنيم«. 

 موضع رسمي دولت انگليس، گسترش 
مناسبات تجاري با ايران است 

س��فير جديد انگلي��س در بخش ديگ��ري از اين 
گفت وگو به مناسبات تجاري ميان دو كشور پرداخت و 
گفت: طي ماه هاي گذشته زمان زيادي را به گفت وگو 
با ش��ركت هاي بريتانيايي و بانك ه��ا درباره تجارت و 
سرمايه گذاري در ايران سپري كرده ام و بر اين اساس 
اعالم مي كنم كه اشتياق و عالقه مندي زيادي از سوي 
دو طرف وجود دارد تا روابط تجاري افزايش پيدا كند. 
ماكر يادآور ش��د كه بسته بودن سفارت دو كشور 
در سال هاي اخير سبب شد تا روابط تجاري ميان دو 
كشور تا حد زيادي كاهش پيدا كند.»با اين  حال طي 
يك س��ال گذشته مناسبات تجاري ميان دو طرف به 
بي��ش از دو برابر افزاي��ش پيداكرده و به همين دليل 
كاركنان بخش حوزه تجاري سفارت بريتانيا در تهران 

از صفر به 9نفر افزايش پيداكرده است«. 
س��فير جديد انگليس در ايران با اش��اره به اينكه 
»تالش هاي قابل  توجهي در جهت بهبود روابط تجاري 
ميان دو كش��ور در جريان است«، گفت: اين حوزه از 
ظرفيت بااليي برخوردار اس��ت و اقدام هاي زيادي را 

مي توان صورت داد. 
وي با بيان اين مطلب تصريح كرد كه تمام تالش 
خود را به عنوان س��فير جدي��د بريتانيا به كار خواهد 
بست تا فضاي الزم را در جهت بهبود ارتباطات تجاري 

و سرمايه گذاري ميان دو كشور مهيا كند.
ماك��ر در ادام��ه با اش��اره به اينكه ش��ركت هاي 
بريتانيايي به دليل مش��كالت بانكي براي فعاليت در 
ايران با چالش مواجه هستند، گفت: دولت اين كشور 
در جهت حل اين مس��اله دائما با مس��ووالن بانك ها 
تعام��ل دارد و ب��ه تالش خ��ود در اين زمين��ه ادامه 
مي ده��د. وي موضع رس��مي دولتش را »گس��ترش 
مناسبات تجاري با ايران« توصيف و تصريح كرد كه در 
اين زمينه ظرفيت هاي قابل  توجهي براي بهره برداري 
وجود دارد. س��فير جديد انگليس در ايران در پاس��خ 
به اين س��وال كه سفارت اين كش��ور چه گام هايي را 
مي توان��د در جهت اطمينان بخش��ي به ش��ركت ها و 
بانك ه��اي بريتانيايي كه به فعالي��ت در حوزه ايران 
عالقه مند هس��تند بردارد، اظهار كرد: اين سفارتخانه 
قادر خواهد بود تا درك و تصوير صحيحي را نسبت به 

تجارت با ايران ارائه دهد. 
وي اضاف��ه ك��رد كه ايران نيز ق��ادر خواهد بود تا 
گام هايي را در اين جهت بردارد. بانك هاي بريتانيايي 
عنوان مي كنند كه اگر نهادهاي مالي در ايران بتوانند 
بيشتر خود را با نظام بانكداري بين المللي همسو كنند، 
راحت تر مي ت��وان فعاليت كرد در اي��ن زمينه دولت 
ايران مي تواند اقدامات مؤثري انجام دهد. سفير جديد 
انگليس در ايران همچنين يكي از برنامه هاي خود در 
ايران را »رفع شبهه« از فعاليت سفارتخانه اين كشور 
در تهران توصيف كرد و گفت كه تالش خواهد كرد تا 

سوءتفاهم هاي موجود را برطرف كند. 

 بايد نسبت به تاريخ گذشته ايران و بريتانيا 
صادق باشيم 

در پاسخ به سوالي درباره بدبيني مردم ايران نسبت 
به سياست هاي انگليس بر پايه تاريخ ميان دو كشور 
سفير جديد انگليس گفت: به نظر من تاريخ بريتانيا و 
ايران بايد به  درستي مطالعه و نبايد كنار گذاشته شود 
بلكه بايد نس��بت به آن صادق باش��يم. ايران از نسلي 
جوان برخوردار اس��ت كه تمايل دارند بيشتر نگاه به 
آينده داش��ته باشند تا به گذشته. به نظر من بايد در 
اين زمينه متمركز ش��ويم و در راستاي بهبود روابط، 

نگاه به آينده داشته باشيم. 
ماكر گس��ترش روابط تجاري ميان دو كش��ور را 
راهب��ردي »مؤث��ر« در جهت بهبود رواب��ط ميان دو 
دولت و دو ملت دانست و تاكيد كرد كه در اين زمينه 
ظرفيت هاي تجاري زيادي ميان ايران و بريتانيا وجود 

دارد كه بايد مورد بهره برداري قرار گيرد. 

 تمايل دارم فرصت بيشتري براي سفر 
ايرانيان به بريتانيا فراهم شود 

س��فير جديد انگليس در ايران در بخش ديگري 
از اي��ن گفت  و گو به س��وال خبرن��گار ايرنا در باره 
مشكل صدور رواديد بريتانيا براي اتباع ايراني پاسخ 

داد. 
وي با بيان اينكه پيشرفت هاي زيادي در زمينه 
ص��دور وي��زاي بريتانيا براي ايرانيان حاصل  ش��ده 
اس��ت، توضيح داد: ما از شرايطي كه هيچ رواديدي 
در ايران صادر نمي ش��د به س��طحي رسيده ايم كه 
اكنون خدمات كامل صدور رواديد در تهران برقرار 
است. ماكر با بيان اينكه سفارت بريتانيا اخيرا سقف 
نوبت دهي براي صدور رواديد بريتانيا به اتباع ايراني 
را به ميزان چش��مگيري افزايش داده است، افزود: 
تمايل دارم كه اين سقف افزايش پيدا كند و فرصت 

بيشتري براي سفر ايرانيان فراهم شود. 
اي��ن ديپلمات با بيان اينكه »بريتانيا تمايل دارد 
خدمات مناس��بي را براي سفر قانوني به اين كشور 
فراهم كند« در عين  حال يادآور شد: اين مهم است 
ك��ه بتوانيم با مقامات ايران درب��اره آنها كه قوانين 

مهاجرتي را نقض مي كنند، همكاري كنيم. 
وي تصريح كرد كه ايران در اين مورد مس��تثنا 
نيس��ت و اين رويه با ساير كشورها از سوي بريتانيا 

دنبال مي شود. 
خبرن��گار ايرنا با يادآوري اي��ن نكته كه پرونده 
بس��ياري از ايرانياني كه با اهداف موجه قصد س��فر 
ب��ه بريتاني��ا را دارند از س��وي س��فارت بريتانيا رد 
مي ش��ود از سفير پرس��يد آيا او برنامه يي در جهت 
رفع اين مشكل دارد؟ ماكر اين مساله را نپذيرفت و 
اظهار كرد: خدمات صدور رواديد بريتانيا مناسب و 
عادالنه اس��ت و اگر درخواست ويزاي افراد پذيرفته 
نمي ش��ود بدين معناس��ت كه آنها ش��رايط الزم را 

احراز نكرده اند. 

 از برجام حمايت مي كنيم
س��فير جدي��د انگلي��س در بخش ديگ��ري از 
اظهارات خود توافق برجام را دستاوردي مهم براي 
دولتش توصيف كرد و با بيان اينكه بريتانيا موضع 
خود را درباره برجام به  روش��ني اعالم كرده است، 
افزود: از نگاه بريتانيا برجام يك دس��تاورد سياسي، 
ديپلماتيك و حائز اهميت است و مصمم هستيم تا 

از آن حمايت كنيم. 
ماك��ر درب��اره احتمال خروج آمري��كا از برجام در 
صورتي  كه رييس جمهوري آمريكا تعليق تحريم هاي 
هس��ته يي ايران را تا روز 22 ارديبهشت تمديد نكند، 
گفت: ما قويا از برجام حمايت مي كنيم. اين مهم است 
تمام طرف ها به تعهدات خود در چارچوب اين توافق 
پايبند باشند و ايران نيز به تعهدش مبني بر دسترسي 
كامل كارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه 
ده��د. وي تاييد پايبندي ايران را به برجام از س��وي 
آژان��س بين المللي انرژي اتمي »مهم« توصيف كرد و 

نتيجه گرفت كه »برجام كار مي كند«. 
ماك��ر با اذعان به اينكه »برج��ام به برقراري ثبات 
و صل��ح در منطقه كمك مي كند« گف��ت: ما با تمام 
طرف هاي برجام و متحدانمان به  ويژه پس از اظهارات 
رييس جمه��وري اي��االت  متحده در ژانويه گذش��ته 
گفت وگو كرده و تالش مي كنيم تا برجام به كار خود 
ادامه دهد. خبرنگار ايرنا با اشاره به ديدگاه ضد ايراني 
جان بولتون، مش��اور جديد امنيت ملي كاخ سفيد و 
مايك پمپئو، وزير پيش��نهادي امور خارجه آمريكا از 
سفير انگليس پرسيد كه برنامه كشورش براي دفاع از 
برجام چيست. ماكر با تاكيد بر اينكه در موضع بريتانيا 
در قبال برجام تغييري رخ نخواهد داد، عنوان كرد كه 
وزير امور خارجه)بوريس جانسون( موضع اين كشور 
را به وزير جديد امور خارجه آمريكا همانند گذش��ته 

منتقل خواهد كرد. 
او در پاسخ به سوال ديگري درباره احتمال اعمال 
تحريم هاي اروپايي عليه ايران به  منظور آنچه »حفظ 
آمري��كا در برجام« عنوان مي ش��ود، اظه��ار كرد: ما 
معتقديم كه برج��ام كار مي كند و آژانس بين المللي 
ان��رژي اتمي در گزارش هاي متعددي اين مس��اله را 
تاييد كرده است. البته اين بدان معنا نيست كه مسائل 
ديگري در ارتباط با ايران وجود ندارد. ما نگراني هايي 
درباره فعاليت ه��اي ايران در منطقه و موش��ك هاي 
بالستيك داريم كه البته اين مسائل خارج از چارچوب 

برجام است. 
ماكر در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايرنا كه آيا از 
نظر او تالش هاي اروپا براي حل مسائل خارج از برجام 
و نزديك بودن آن به موعد تمديد تعليق تحريم هاي 
هس��ته يي عليه ايران از سوي آمريكا به روح و اجراي 
اي��ن توافق صدمه نمي زند؟ گفت: برجام يك توافق با 
مفاد مشخص است و ما از آن حمايت مي كنيم. اينكه 
مسائلي خارج از برجام وجود دارد، اين موضوع توافق 

برجام يا روح آن را تضعيف نخواهد كرد. 

ايرنا با اشاره به تهديدهاي صريح رييس جمهوري 
آمريكا عليه برجام پرس��يد ك��ه در صورت خروج اين 
كش��ور از اين توافق، برنامه او به عنوان س��فير جديد 
بريتانيا در تهران چه خواهد بود؟ ماكر گفت: به نظرم 
اين س��وال بيش  از اندازه گمانه زني است كه بتوان به 
آن پاسخ داد اما قطعا ما براي تمام سناريوها آمادگي 
داريم. او همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر 
امكان حفظ برج��ام بدون حضور آمريكا تصريح كرد: 
م��ا از برجام حمايت و از تمام ظرفيت هاي خود براي 

حفظ آن استفاده مي كنيم. 

 به  زودي هياتي از بريتانيا راهي تهران مي شود 
س��فير جديد انگليس در پاسخ به س��والي درباره 
احتمال س��فر هياتي از اين كش��ور به تهران در سال 
جاري گفت: همان  طور كه مي دانيد وزيرامور خارجه 
بريتانيا دسامبر گذشته به ايران سفر كرد و ما مفتخر 
بوديم تا دو ماه پيش ميزبان معاون وزير امور خارجه 
اي��ران »عباس عراقچ��ي« در لندن باش��يم. وي ابراز 
اميدواري كرد كه به  زودي بوريس جانسون، وزير امور 
خارجه بريتانيا و يا معاون او در چارچوب گفت وگوهاي 

دوره يي ميان دو كشور به تهران سفر كند. 

  ايران تالش هاي قابل  توجهي در زمينه مبارزه 
با داعش انجام داده است 

س��فير جديد بريتاني��ا در بخش ديگ��ري از اين 
گفت وگو در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا درباره نقش 
ايران در منطقه گف��ت: ايران نقش مهمي در منطقه 
ايفا مي كند و نگراني هاي امنيتي مش��روعي دارد. ما 
معتقديم كه بايد ايران از نقش خود مسووالنه استفاده 
كن��د و در اين زمينه با ته��ران گفت وگوهاي فعال و 

سازنده يي داريم. 
وي افزود: قطعا مسائل زيادي وجود دارد كه مورد 
عالقه دو طرف است ازجمله شكست گروه تروريستي 
داعش كه اي��ران تالش هاي قابل  توجه��ي را در اين 

زمينه صورت داده است. 
ماكر ادعا كرد:»البته مس��ائل نگران كننده زيادي 
هم وجود دارد و همان  طور كه مي دانيد گزارش هايي 
منتشر شده مبني بر اينكه احتماال موشك هاي شليك 
 ش��ده از س��وي يمن به س��مت رياض از جانب ايران 
تامين  ش��ده است. كارشناسان سازمان ملل متحد در 
اين  باره تحقيق ك��رده و اعالم كرده اند كه تاكنون به 
اين نتيجه رس��يده اند كه موشك هاي ياد شده ايراني 

هستند و اين مساله براي ما نگران كننده است«.
خبرنگار ايرنا با اش��اره به حمالت بي وقفه ائتالف 
به رهبري عربس��تان در يمن كه منجر به بروز فاجعه 
انس��اني در اين كشور ش��ده، اين سوال را مطرح كرد 
كه آي��ا از نظر دولت او فروش تس��ليحات نظامي به 
عربستان نقض قوانين بريتانيا به شمار نمي رود؟ ماكر 
گفت: قطعا اين  طور نيست. البته همان  طور كه گفتيد 
وضعيت انس��اني در يمن جدي اس��ت به  طوري  كه 
س��ازمان ملل اعالم كرده كه س��ه - چهارم مردم اين 

كشور نيازمند كمك هاي بشردوستانه هستند. 
وي اف��زود: م��ا قويا معتقديم ك��ه بحران يمن 
راه حل نظامي ندارد و تنها از طريق راهكار سياسي 
قابل  حل است. وليعهد عربستان نيز در جريان سفر 
ماه گذش��ته  به لندن، خود را به راهكار سياس��ي 
متعهد دانس��ت. ما با عربس��تان، امارات، آمريكا و 
ساير كشورها در جهت رسيدن به راهكار سياسي 
همكاري مي كني��م ضمن آنكه بريتانيا كمك هاي 
قابل  توجهي را در راس��تاي برطرف كردن بحران 

انساني در يمن انجام مي دهد. 
ماكر مدعي شد كه بريتانيا يكي از سخت گيرانه ترين 
سازوكارهاي صدور مجوز فروش اسلحه در دنيا را دارد 
و جنگ افزارهايي كه در جهت نقض تعهداتش مصرف 
مي ش��ود، صادر نمي كند. وي با بيان اينكه نيروهاي 
انگليسي هيچ گونه دخالت نظامي در ائتالف به رهبري 
عربس��تان در يمن ندارند، افزود: اما متوجه هس��تيم 
ك��ه اين ائت��الف به دعوت دولت يم��ن در مواجهه با 
حوثي ها درگير شده است. سفير جديد انگليس اظهار 
كرد: ما به  طور فش��رده در مس��ير رسيدن به راهكار 
سياس��ي در رابطه با حل بحران يمن گام برمي داريم 
و اين مهم ترين اقدامي اس��ت ك��ه مي توانيم در اين 
زمينه انجام دهيم البته اين مساله تضادي با همكاري 

تسليحاتي ما با عربستان ندارد. 

درس هاي برجام براي كره شمالي
رهبران امريكا و كره شمالي با وجود تنش هاي 
يك س��اله اخير، حال س��يگنال هايي براي ديدار 
و گفت وگو بر س��ر مس��ائل هس��ته يي و موشكي 
پيونگ يان��گ در ازاي رفع تحريم ه��ا به يكديگر 
مي فرستند كه دورنماي آن تيره به نظر مي رسد. 
به گ��زارش ايرنا، پ��س از رف��ت و آمدهاي 
مخفيان��ه مقام��ات امريكاي��ي به كره ش��مالي، 
اينك تالش اين دو كش��ور براي رفع اختالفات 
علني ش��ده و برخي رس��انه ها از توقف تمامي 
آزمايش هاي موش��كي و هس��ته يي كره شمالي 
در تاريخ اول ارديبهش��ت ماه خب��ر مي دهند؛ 
تصميمي كه گفته مي ش��ود »كيم جونگ اون« 
رهبر جوان اين كشور با مشورت مجمع عمومي 
كميته مركزي حزب كمونيس��ت براي ورود به 

دوره جديد اتخاذ كرده است. 
با وجود اينكه كره شمالي پيوند اقتصادي قوي 
ب��ا جهان خارج ن��دارد و گفته مي ش��د كه تاثير 
زي��ادي از تحريم هاي غربي نپذيرفت��ه اما اينك 
مقام��ات امريكايي معتقدند كه فش��ار تحريم ها، 
س��ران پيونگ يانگ را به س��مت مذاكره و تعليق 
فعاليت هاي هسته يي و موشكي سوق داده است. 
اين در حالي است كه كره شمالي توان نظامي و 
هسته يي خود را كافي دانسته و به قول رهبر اين 
كشور، نيازي به توس��عه آن نمي بيند. در آخرين 
آزمايش هاي موشكي كه اين كشور انجام داد ادعا 
ك��رد كه قادر اس��ت اياالت متح��ده را هدف قرار 
ده��د. در مقابل برخي بر اي��ن باورند امريكايي ها 

پيش از آنكه بمب هاي اتمي و موش��ك هاي قاره 
پيماي كره ش��مالي از قابليت دسترسي به تمامي 
خاك امريكا برخوردار شوند، قصد دارند با مذاكره 

از پيشرفت آن جلوگيري به عمل آورند. 
اختالفات��ي كه در يك س��ال گذش��ته هر روز 
تشديد مي شد و جهان از خطر جنگي تازه نگران 
بود، حال به چرخشي اصولي در سياست خارجي 
دو كش��ور به خصوص كره ش��مالي تغيي��ر يافته 
است. تالش س��ران پيونگ يانگ براي تنش زدايي 
با همس��ايگاني چون كره جنوبي و ژاپن بخش��ي 
از برنامه كيم براي گس��ترش رواب��ط با بازيگران 

منطقه و جهان بوده است. 
ديدار و مالقات ه��اي محرمانه »مايك پمپئو« 
وزير امور خارجه كنوني امريكا در دوره رياس��ت 
بر س��ازمان اطالعات مركزي امريكا )سيا( با رهبر 
كره ش��مالي بي تاثير در شكل گيري فضاي كنوني 
نبوده اس��ت. همزمان با پمپئو، »ج��ان بولتون« 
مش��اور امني��ت ملي ترام��پ هم در اي��ن ماجرا 
نقش دارد. او در س��ال هاي نخس��ت هزاره س��وم 
ك��ه عهده دار وزارت امور خارج��ه امريكا در دوره 
»جورج دبليو بوش« بود با مانع تراش��ي هاي خود 
دس��تيابي به توافق با كره ش��مالي را به بن بست 

كشاند. 
در كن��ار ترام��پ، بولت��ون و پمپئ��و تاكنون 
به عنوان معم��ار حل وفص��ل احتمالي اختالفات 
اي��ن دو كش��ور مطرح ان��د و بايد دي��د آيا همان 
رويكرد سخت و جنگ افروزانه گذشته را در برابر 

كره ش��مالي ادامه مي دهند يا با عنايت به شرايط 
جديد، رويه خود را تغيير خواهند داد؟ پرس��ش 
ديگر اين اس��ت كه توافق احتمال��ي بين اين دو 
كش��ور چه مش��ابهت ها و تفاوت هايي ب��ا برجام 

خواهد داشت؟
ترامپ از روزي كه وارد كاخ سفيد شد تا امروز 
ك��ه ب��راي چهارمين بار بايد پايبن��دي خود را به 
برجام اعالم كند، از هيچ كوشش��ي براي خروج از 
توافق يا به بن بس��ت كشاندن آن كوتاهي نكرده 
اس��ت. همين موضوع جهان را نس��بت به توافقي 
مش��ابه بين امريكا و كره ش��مالي نگران س��اخته 
اس��ت. در همين ارتباط چند روز پيش »س��وزان 
رايس« مش��اور امنيت ملي رييس جمهور پيشين 
امري��كا ضمن دف��اع از برجام تاكي��د كرد بحث 
خروج از برجام درحالي مطرح ش��ده كه احتمال 
دارد رييس جمه��ور امريكا با كره ش��مالي مذاكره 
كند. خروج از برجام اي��ن پيام را به پيونگ يانگ 
خواه��د داد كه امري��كا غيرقابل اعتماد اس��ت و 

حرف و عملش يكي نيست. 
در شرايط كنوني كه كيم از تعليق فعاليت هاي 
هسته يي و تس��ليحاتي اين كشور سخن به ميان 
آورده، اما ترامپ در پي پاكسازي گسترده برنامه 
اتمي كره ش��مالي اس��ت. بدون ترديد ترامپ كه 
همواره برجام را بدترين توافق تاريخ اياالت متحده 
مي داند به دنبال توافقي اس��ت كه به اعتقاد وي 
بيش از برجام منافع ملي اين كشور را تامين كند. 
در نتيجه زياده خواهي هاي ترامپ، كره ش��مالي 

ق��ادر نخواهد بود به توافق برد-بردي چون توافق 
هسته يي ايران و 1+5 دست يابد. 

وقت��ي ترامپ و مش��اورانش تاكي��د مي كنند 
ك��ه امري��كا در توافق هس��ته يي با كره ش��مالي 
اشتباهات قبل را تكرار نمي كند به معني مقاومت 
در برابر اعطاي هرگونه امتياز قابل توجهي به نفع 
پيونگ يانگ اس��ت. بنابراين رهبر كره شمالي بايد 
براي دس��تيابي به توافق با ف��رد تاجرمآبي چون 
ترامپ يا از منافع ملي و مسلم خود دست بكشد 

يا اينكه به همان روال گذشته ادامه دهد. 
ترام��پ كه با وج��ود پايبندي هم��ه طرف ها 
)گروه 1+5 منهاي امريكا( به برجام بدان پش��ت 

كرده و گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
و قطعنام��ه ش��وراي امنيت را نادي��ده مي انگارد، 
چگونه مي تواند به توافقي دوجانبه با كره ش��مالي 
دس��ت ياب��د؛ توافق��ي ك��ه ضمن رف��ع اختالف 

هسته يي براي پيونگ يانگ هم سودمند باشد؟ 
بنابراي��ن نمي ت��وان انتظ��ار توافق��ي برد-برد 
همچون برج��ام را براي مذاك��رات احتمالي اين 
دو كش��ور متصور ش��د و ترامپ به هر قيمتي به 
دنبال دس��ت يافتن به توافقي مشابه برجام است 
تا بزرگ ترين دس��تاورد دموكرات ها را به چالش 
بكش��د كه در اين مس��ير بعيد به نظر مي رس��د 

منافع پيونگ يانگ تامين شود. 
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»تعادل«پيشنهادانتقالمركزاداريكشوررابررسيميكند

توسعه ساير شهرها؛ بديل انتقال پايتخت از تهران

به تازگي نيز حبيب اهلل طاهرخاني، معاون وزير 
راه و شهرس��ازي طرح پيش��نهاد اداري پايتخت را 
مطرح كرد. طاهرخاني در نشستي با تاكيد براينكه 
تعادل بخش��ي و رفع مسائل و مش��كالت پايتخت 
اداري تهران جزو اولويت هاي اساسي نظام سياسي 
كش��ور به ش��مار مي رود، با تاكيد بر انتقال اداري 
پايتخ��ت گفت: قطع��ا س��اماندهي و توجه به حل 
مس��ائل تهران نياز به مطالعات بس��يار دقيق دارد 
اما اين بدان معنا نيست كه موضوع انتقال پايتخت 

اداري كمرنگ شده يا از دستور كار خارج شود. 
اي��ن  بار اول و آخري نيس��ت ك��ه بحث انتقال 
پايتخت مطرح مي ش��ود. به نظر مي رسد هر وقت 
مش��كالتي كه پايتخت نش��ينان را تهديد مي كند 
مانند زلزله، آلودگي هوا و ترافيك، اين طرح رنگ و 
بوي جدي تري به خود مي گيرد و برخي مسووالن 

به فكر طرح انتقال پايتخت مي افتند. 
البته معاون وزي��ر راه اين  بار راه حلي براي اين 
موض��وع نيز پيش��نهاد داد. به گفته او قرار اس��ت 
براي انتقال پايتخت كش��ور از تجربه كش��ور كره 
جنوبي اس��تفاده ش��ود. تجربه اخير كره جنوبي به 
عنوان موخرتري��ن تجربه در انتقال پايتخت اداري 
محس��وب ش��ده و حاكي از آن اس��ت اين موضوع 
همچنان در س��طح جهان براي رفع مش��كالت مد 
نظر قرار گرفته و به عنوان راه حل استفاده مي شود. 
محم��د مهدي ب��رادران، كارش��ناس ش��هري 
در گفت وگ��و ب��ا »تعادل« به بررس��ي اين موضوع 
پرداخ��ت. او با اش��اره به اينكه انج��ام اين كار نياز 
ب��ه اراده يي جدي دارد و به غير از بحث هاي انتقال 
پايتخت، براي اين منظور آمايش سرزمين نيز بايد 
م��ورد توجه قرار بگيرد، تصري��ح كرد: اين موضوع 
يك��ي از س��خت ترين تصميمات دولت محس��وب 
مي ش��ود و تا زماني كه همه اركان به يك انسجام 
و جمع بندي نرس��ند، عملي نخواهد شد. همانطور 
كه عنوان كردم ابتدا بايد آمايش س��رزمين انجام و 
مشخص ش��ود كه چه شهري را مي توان جايگزين 
تهران كنيم. همچنين ممكن اس��ت در ابتداي كار 
به دليل تمركز سياسي واقتصادي توامان در تهران، 
مديريت اين شهر دچار چالش هاي مختلف شود اما 

در نهايت به نفع تهران خواهد بود. 
به گفته ب��رادران يكي از مهم تري��ن فوايد اين 
كار تمرك��ز زدايي از تهران اس��ت و ش��هر تهران 
خلوت تر خواهد شد. همچنان كه اين شهر مي تواند 
رويكردهاي اجتماعي و اقتصادي خودش را داشته 
باش��د اما مباحث مربوط به دولت و سياست كشور 
بايد جابه جا ش��ود. براس��اس پدافند غيرعامل نيز 
اين جابه جايي الزامي اس��ت. زي��را در اين صورت 
آس��يب پذيري كشور كاهش خواهد يافت. عالوه بر 
اين حج��م زيادي از درآمد كش��ور به دليل وجود 
س��ازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و سفارتخانه ها در 
ته��ران هزينه مي ش��ود و همين ام��ر باعث ايجاد 
ش��كاف طبقاتي بين تهران و س��اير ش��هرها شده 
بنابراين در صورت انتقال پايتخت بحث هايي نظير 

شكاف طبقاتي نيز بهبود خواهد يافت. 

همهپرسيبرايانتقالپايتخت؟
اين كارشناس شهري با اش��اره به اينكه انتقال 
پايتخت نياز به يك تصميم گيري ملي دارد، اضافه 
كرد: معتق��دم عالوه بر اينك��ه بخش هاي مختلف 
دولت��ي بايد ب��ه يك تصميم نهايي و مش��ترك در 
اين مورد برس��ند نياز اس��ت كه يك همه پرسي از 
ش��هروندان انجام ش��ود تا آنها نيز نظر خود را در 
اين ب��اره اعالم كنند. اين حق م��ردم تهران و هم 
ش��هروندان ديگر شهرهاس��ت كه در اين باره نظر 
دهند و نبايد با تصمي��م يك وزارتخانه يا يك فرد 

انجام شود. 
به گفته وي، تهران مجموعه يي از تضادهاس��ت. 
ثروتمندترين ه��ا و فقيرترين ها، ب��ا اخالق ترين ها 
و  فرهنگ ترين ه��ا  ب��ا  بي اخالق ترين ه��ا،  و 
بي فرهنگ ترين ه��ا در كن��ار هم ق��رار دارند و اين 
نش��ان دهنده ش��كنندگي فرهنگي و اجتماعي اين 
شهر است. در واقع اكنون تهران در محاصره خرده 
فرهنگ ه��ا، هويتي ندارد و تنها راه اين اس��ت كه 
بتوانيم تعادل نس��بي در اين شهر برقرار كنيم كه 

يكي از راه هاي آن همين انتقال پايتخت است. 

مهاجرتبهتهرانادامهدارد
برادران گفت: درصد زيادي از مش��كالت تهران 
به دولت پذير بودن آن و دستگاه هاي مختلف اداري 
و سياس��ي برمي گردد. اين موضوع باعث ش��ده تا 
تهران با وجود داشتن جمعيت باال هر ساله پذيراي 
جمعيت تازه يي از اقوام مختلف كش��ور باش��د كه 
به دنبال دسترس��ي ب��ه امكانات رفاه��ي، اداري و 
تفريحي به اين ش��هر مهاج��رت مي كنند. بنابراين 

دستگاه هاي مسوول بايد تمركززدايي را در اولويت 
كاره��اي خود ق��رار دهند. در واق��ع مي توان يك 
مهندسي مهاجرت كرد و ديد كه چه دستگاه هايي 
مي توانند در كاهش مهاجرت به ش��هر تهران نقش 
ايف��ا كنند و بعد يك برنامه بلندمدت براي آن ارائه 

كرد. 
او با تاكي��د بر اينكه اين تصمي��م هنوز قطعي 
نش��ده اس��ت، اظهار كرد: عالوه بر اين اجراي اين 
تصميم نياز به مناب��ع مالي بااليي دارد و بايد ديد 
از كجا مي ت��وان اين منابع را تامي��ن كرد. به نظر 
مي رسد در شرايط كنوني دولت توانايي الزم براي 
انج��ام اين كار را ن��دارد. اما در ص��ورت انجام در 
كاهش مشكالت ش��هر تهران به خصوص ترافيك 
و آلودگي هوا موثر اس��ت. مشروط بر اينكه قبل از 
اجراي ط��رح برنامه ريزي ملي، منطقه يي و آمايش 
س��رزمين براي آن انجام ش��ود. ب��ه گفته وي، در 
گذش��ته نيز در كميس��يون كالن ش��هرهاي ايران 
مباحثي درخص��وص انتقال پايتخت صورت گرفته 

و اين بحث مطرح شده بود. 

نيازبهآمايشسرزمين
اين كارش��ناس با بيان اينكه آمايش س��رزمين 
يك��ي از موضوع��ات مهمي اس��ت ك��ه تاكنون به 
ش��كل ناقص انجام شده اس��ت، ادامه داد: يكي از 
مهم تري��ن مطالعات در اين باره آمايش س��رزمين 
اس��ت كه در كشور ما به ش��كل ناقص انجام شده 
و ت��ا زماني كه اين مطالعات انجام نش��ود مطمئنا 
ما هزينه هاي بس��يار سنگيني به دليل اتالف منابع 

خواهيم داشت. 
وي در پاس��خ به اينكه كدام يك از ش��هرهاي 
كش��ور مي تواند جايگزين خوبي براي تهران باشد، 
گفت: رس��يدن به ي��ك گزينه مناس��ب قطعا نياز 
ب��ه مطالعات بيش��تر دارد و مهم اين اس��ت كه از 
اتالف منابع در تهران جلوگيري كنيم و به س��مت 
چابكس��ازي تهران برويم. مي توان با بهره گيري از 
نظام چابكس��ازي دولت و نيز دولت هوشمند براي 
چابكسازي ش��هر تهران اس��تفاده كرد. نمونه هاي 
خوب��ي در دني��ا وج��ود دارد ك��ه ب��ا اس��تفاده از 
هوشمند س��ازي توانسته اند بر مش��كالت ناشي از 

پايتخت بودن شهر غلبه كنند. 
به گفته وي، تجربه كره و س��اير كشورهايي كه 
اين راه را طي كرده اند، نش��ان مي دهد كه چنانچه 
ع��زم و اراده ي��ي در دول��ت و مردم وجود داش��ته 
باش��د مي توان اي��ن كار را انج��ام داد و غيرممكن 
نيس��ت. البته نبايد انتظار داشت كه به دنبال يك 
جابه جاي��ي فوري و ناگهاني باش��يم و حداقل بايد 

يك برنامه 8 ساله براي آن تدوين شود. 

انتقالپايتختكمكينميكند
برخالف نظ��ر برادران كه معتقد اس��ت؛ انتقال 
پايتخت به حل مشكالت شهر تهران كمك مي كند 
اما كامبيز مصطفي پور از ديگر كارشناس��ان شهري 
نظ��ر متفاوتي در اين باره دارد و به »تعادل« گفت: 
زماني كه بحث انتقال پايتخت مطرح مي شود، ابتدا 
باي��د به س��راغ چرايي آن رفت. قطعا ش��هر تهران 
با مش��كالت عديده يي دس��ت و پنجه نرم مي كند 
و تاكن��ون اراده محكمي براي حل اين مش��كالت 
وجود نداش��ته و به نظر مي رس��د مديران ش��هري 
در دوره ه��اي گذش��ته چندان به دنب��ال حل اين 
مشكالت نبوده اند. ريشه بسياري از مشكالت تهران 
به تمركز سيس��تم هاي اداري، تجاري، اقتصادي و 
سياس��ي در اين ش��هر برمي گردد كه اين موضوع 
منجر به تمركز جمعيتي در اين شهر شده است. 

ايجادتوسعهدرشهرهايديگر
 مصطفي پ��ور ب��ا بي��ان اينكه انتق��ال پايتخت 
گره يي از مش��كالت ته��ران باز نمي كن��د، عنوان 
ك��رد: اصوال انتق��ال پايتخت موضوعي نيس��ت كه 
به آس��اني اتفاق بيفتد و سال هاس��ت كه دولت ها 

دنب��ال اين موضوع بوده اند اما همانطور كه ش��اهد 
بودي��م عمال اتفاقي در اين خص��وص نيفتاد. فقط 
در دولت هاي نهم و دهم بخش��ي از ادارات ازجمله 
ميراث فرهنگي به شهرستان ها منتقل شد اما هيچ 
تاثيري در بهبود ش��رايط ش��هر نداشت. به عقيده 
من بهترين راهكار اين اس��ت كه ش��رايط توس��عه 
در شهرس��تان هاي كوچك و ديگر شهرهاي كشور 
فراهم ش��ود تا جلوي مهاجرت ساكنان اين شهرها 
به ته��ران گرفته ش��ود. تعداد زيادي از س��اكنان 
كنوني پايتخت به دنبال پيدا كردن ش��غل به اين 
ش��هر آمده اند. از سوي ديگر امكانات و فرصت هاي 
بيشتري كه تهران دارد براي ساكنان ديگر شهرها 
جذايبت ايجاد مي كند و آنها را به س��مت مهاجرت 

به اين كالن شهر سوق مي دهد. 
ش��هر تهران اكن��ون ب��ا مش��كالت عديده يي 
رو به روس��ت. مش��كالتي كه ش��رايط را براي ادامه 
زندگ��ي س��اكنان آن دش��وار كرده و بس��ياري از 
س��اكنان اين ش��هر به اجبار و به دليل كارش��ان، 
ش��رايط زندگي در ته��ران را تحم��ل مي كنند. با 
وجود همه اين مش��كالت باز هم شاهديم كه روند 
مهاجرت به تهران همچنان ادامه دارد و هر س��ال 
جمعيت جديدي به تهران و ش��هرهاي حاشيه آن 
مانند كرج و اسالمشهر اضافه مي شود. مصطفي پور 
مهم ترين دليل اين موضوع را اش��تغال مي داند. به 
گفت��ه او جمع كثي��ري از مهاجران ب��ه اميد پيدا 
كردن شغل مناسب وارد اين شهر مي شوند و غالبا 
نيز به شغل هاي كاذب روي مي آوردند. تعدادي نيز 
به دليل فرصت هاي بيشتر در زمينه هاي گوناگون 
اقتصادي، فرصت هاي درماني  فرهنگي، اجتماعي، 
و بهداشتي يا ادامه تحصيل روانه پايتخت مي شوند، 

شهري كه ديگر جايي براي ساكنان خود ندارد.
 

تكيهبرتجربياتبومي
او ادام��ه داد: معموال زماني كه مديران كش��ور 
در توزيع امكانات مناس��ب دچار مشكل مي شوند، 
پايتخت هاي آنها بزرگ و حجيم ش��ده و مشكالت 
به سرعت شروع به رشد مي كند. من بعيد مي دانم 
كه اين موضوع با يك دس��تور انجام ش��دني باشد 
و بت��وان ب��ه راحت��ي پايتخ��ت را انتق��ال داد. در 
صورت انتقال هم مش��كالت برطرف نخواهد ش��د. 
همانط��ور كه گفتم بايد فرصت هاي توس��عه را در 
شهرس��تان هاي ديگر ايجاد كرد، چنانچه مردم در 
شهرس��تان خود ش��غل و امكانات داشته باشند به 
ش��هر خود بازگشته و كم كم مشكالت نيز كاهش 
خواهد ياف��ت. در واقع انتق��ال پايتخت به معناي 

انتقال مشكالت از يك شهر به شهر ديگر است. 
اين كارشناس افزود: شناسايي اينكه كدام شهر 
مي تواند جايگزين خوبي براي تهران باش��د نياز به 
تحقيقات علمي و دقيقي دارد. فرصت ها و امكانات 
بايد ديده شوند و اين كاري است كه طي چند ماه 
نمي توان به آن رس��يد. همانطور كه گفتم چنانچه 
در شهرهاي ديگر نيز فرصت هاي براي ايجاد شود، 
فك��ر نمي كن��م در آن صورت م��ردم تمايلي براي 

مهاجرت به تهران داشته باشند. 
اين كارش��ناس معتقد اس��ت در صورت انتقال 
پايتخ��ت نبايد به تجرب��ه كش��ورهاي ديگر تكيه 
ك��رد و اي��ن كار بايد ب��ا توجه ب��ه فرهنگ بومي 
خودمان انجام شود. ما تا حدودي اين تجربه را در 
سال هاي گذشته داش��ته ايم و بخشي از اداره هاي 
ما به شهرس��تان منتقل شد. بايد بررسي كرد، علل 
شكس��ت اين موضوع چه بوده است و با عدم تكرار 

آنها براي انتقال پايتخت برنامه ريزي كنيم. 
محمد س��االري، رييس كميس��يون معماري و 
شهرس��ازي ش��وراي ش��هر تهران نيز در گفت وگو 
ب��ا »تع��ادل« در اين ب��اره گفت: موض��وع انتقال 
پايتخت در ادوار مختلف از سوي مسووالن كشور، 
نمايندگان مجلس و ش��وراهاي ش��هر مطرح بوده 
است. كالن شهر تهران دچار يك سري ابرچالش ها 
مانند آلودگ��ي هوا، ترافيك، معض��الت بافت هاي 
فرس��وده و ناايمن��ي اس��ت. بارگذاري ه��اي قابل 
توجه��ي در تهران ش��كل گرفته و س��طح كيفيت 
زندگ��ي را كاه��ش داده اس��ت بنابراي��ن اين نياز 

احساس شد كه پايتخت بايد تغيير كند. 

انتقالپايتختموضوعيتندارد
س��االري ادامه داد: ام��ا در ادامه و با گذش��ت 
زمان برخي مس��ووالن به اين نتيجه رس��يدند كه 
راهكار حل مش��كالت ش��هر تهران انتقال پايتخت 
نيس��ت. اينكه شهر ديگري مانند تهران بسازيم اما 
مشكالت تهران حل نش��ود يك جور دوباره كاري 
اس��ت بنابراين معتق��دم انتقال پايتخ��ت چندان 
موضوعيت ندارد. اكنون ش��اهد آن هستيم كه در 
دنيا ش��هرهايي با گس��تردگي و جمعيت بيشتر از 

تهران وجود دارند كه مش��كالت اين شهر را ندارند 
و اگر مشكلي بوده آن را حل كرده اند بنابراين بايد 
با اس��تفاده از تجربيات دني��ا، فناوري هاي نوين و 
اصول شهرسازي جديد، براي حل اين ابرچالش ها 

برنامه ريزي كنيم. 

انتقالپايتختمنوطبهانجامتحقيقات
زهرا صدر اعظم نوري، رييس كميسيون سالمت 
و خدمات شهري شوراي ش��هر نيز در گفت وگو با 
تعادل انتقال پايتخ��ت را منوط به انجام مطالعات 
دقي��ق دانس��ت و گفت: ب��ه دلي��ل پايتخت بودن 
تهران يكس��ري عارضه ها و مشكالت به آن تحميل 
مي ش��ود. وزارتخانه ه��ا، دانش��گاه ها و موسس��ات 
فرهنگي، س��ينماها، كتابخانه ها، س��الن هاي تئاتر، 
س��فارتخانه ها، پارلمان ش��هري و ديگر ارگان هاي 
دولتي بار س��نگيني را بر ش��هر تحميل مي كنند و 
چنانچه س��ازوكارهاي الزم براي اين شهري بااين 
شرايط ديده نشود طبيعتا شهر تاب آوري اش را از 
دس��ت مي دهد و آثار منفي آن نمايان خواهد شد. 
انتق��ال اداري پايتخت قطعا نياز به انجام مطالعات 

منسجم دارد. 
همانط��ور كه در دولت هاي نهم و دهم ش��اهد 
بوديم برخي ادارات به شهرهاي ديگر منتقل شداما 
عمال مشكلي برطرف نشد و فقط هزينه يي بر شهر 

و دولت تحميل كرد. 
نوري با بيان اينكه انتقال پايتخت اداري تهران 
هم��واره جزو دغدغه هاي مس��ووالن بوده اس��ت، 
تصريح كرد: بايد با انجام مطالعات و تحقيقات مزايا 
و معايب اين طرح ديده ش��ده وگزينه هاي مختلف 
پيشنهاد ش��ود و براساس آن برنامه ريزي هاي الزم 

انجام و در نهايت به مرحله اجرا برسد. 
رييس كميسيون س��المت و خدمات شهري با 
بيان اينك��ه با اين موضوع نه مواف��ق و نه مخالفم 
تاكيد ك��رد: بايد ديد آيا انتقال يك س��ري مراكز 
به خارج از تهران عملي اس��ت يا خير. البته انجام 
يك س��ري اقدام ها نيز ممكن است. براساس طرح 
جامع توسعه ش��هري تهران قرار بود تا افق 1400 
جمعيت پذيري شهر تهران متوقف شود. همچنين 
نبايد دانش��گاه هاي جديد درتهران تاس��يس شود 
ب��ه خص��وص در مقط��ع كارشناس��ي از پذيرش 
دانش��جويان جديد دراين ش��هر جلوگيري ش��ود. 
درحال حاضر 225دانش��گاه كوچ��ك و بزرگ در 
اين شهر وجود دارند كه اين دانشگاه ها به مركزي 
ب��راي جذب جمعيت از تمام ايران به تهران ش��ده 
اس��ت همچنين خ��روج دانش��گاه ها، پادگان ها و 

كارخانه هاي بزرگ بايد اجرايي شود. 
وي اف��زود: كارهاي��ي از اين دس��ت را مي توان 
انج��ام داد. اي��ن موضوع بايد به عن��وان يك طرح 
جامع مطرح و در دولت و مجلس مصوب ش��ود تا 
براي همه الزم االجرا باش��د. اگر بخواهيم به صورت 
مح��دود و پراكنده به آن بپردازيم جز اينكه هزينه 
ايجاد كند و براي مردم تش��ويش ايجاد كند نكته 

مثبت ديگري نخواهد داشت. 

تجربهديگركشورها
تجربه ه��اي ص��ورت گرفت��ه در جهان نش��ان 
مي ده��د كه با وجود موفقي��ت اين طرح در برخي 
كشورها، حتي موفق ترين آنها هيچگاه نتوانسته به 
پايتخت جديد متكي باشد. بطور مثال كواالالمپور 
همچنان به عنوان پايتخت سياس��ي و مركز كشور 

مالزي شناخته مي شود. 
اما ايده تاسيس پايتخت اداري جديد به عنوان 
جايگزين كواالالمپور اواخر س��ال 1۹80و در زمان 
حاكمي��ت ماهاتي��ر محمد ش��كل گرفت و ش��هر 
پوتراجاي��ا در 1۹ اكتبر 1۹۹5 ب��ه عنوان پايتخت 
اداري مال��زي معرفي ش��د. بس��ياري از نمونه هاي 
موف��ق انتق��ال پايتخت كه در جه��ان وجود دارند 

مانند برزيل، اس��تراليا، آلمان و تركيه كه عموما به 
پيش از دهه 50 ميالدي بازمي گردند و با توجه به 
هزينه هاي آن دوران و شرايط خاص كشورها قابل 

مقايسه با شرايط كنوني نيستند. 

بررسيتجربهكرهجنوبي
ش��هر سجونگ كه براي احداث آن 100ميليارد 
دالر هزينه ش��ده هم اكنون به روزترين ش��هر كره 
جنوبي و پايتخت اداري اين كشور است. سجونگ 
با سئول 120 كيلومتر فاصله دارد و در سال 2012 
ورود جمعيت به اين ش��هر آغاز ش��ده است. با اين 
حال انتقال جمعيت چنداني از س��ئول به اين شهر 
انجام نش��ده و غالب جمعيت سجونگ از شهرهاي 
اطراف به آنجا آمده اند. زمان اجراي پروژه سجونگ 
از 2005 ت��ا 20۳0 تعريف ش��ده و 72.۹كيلومتر 
مربع مس��احت دارد. جمعيت پيش بيني شده براي 

آن 500 هزار نفر است. 
ب��ه گفته ي��ك مقام كره جنوب��ي بودجه دولتي 
اج��راي اين پ��روژه 20 ميليارد دالر اس��ت. بودجه 
خريد زمين 5 ميليارد و هزينه زيرساخت ۹ ميليارد 
دالر است. 8.5ميليارد دالر را دولت تامين كرد. اگر 
به اين مبلغ هزينه ساخت و ساز بخش خصوصي را 

اضافه كنيم به 100 ميليارد دالر مي رسد. 
نكت��ه جالب اي��ن ش��هر اينكه مي��زان منطقه 
مس��كوني آن تنه��ا 18.8درصد اس��ت زيرا 52.4 
درص��د آن به فضاي س��بز اختصاص يافته اس��ت. 
س��جونگ از 6 منطقه تش��كيل شده كه عبارتند از 
س��ازمان ها و ادارات دولتي، منطقه تجاري، منطقه 
اس��تانداري و شهرداري، منطقه آموزش و پرورش، 

منطقه سالمتي و رفاه و منطقه صنعتي. 
در س��ال 1۹72 دول��ت كره تالش داش��ت، 
ادارات دولت��ي را از پايتخت به ش��هرهاي ديگر 
منتق��ل كند؛ درس��ت زماني كه كره ش��مالي و 
جنوبي درگير جنگ بودند و كره جنوبي همواره 
تحت بمباران همسايه شمالي خود قرار داشت. به 
همين دليل رييس جمهور آن زمان دستور ايجاد 
يك پايتخت موقت را صادر كرد كه در مركز كره 
جنوبي قرار داش��ته باش��د و از حمالت در امان 
بمان��د. با اين حال به دليل مخالفت بس��ياري از 
مردم ب��ا انتقال پايتخت از س��ئول كه براي آنها 
ارزش هاي تاريخي و فرهنگي داشت، قانع كردن 
مردم و برنامه ريزي براي ايجاد يك شهر جديد به 
عنوان پايتخت اداري حدود 40سال طول كشيد 
تا اينكه در سال 2005 تصميم نهايي براي انجام 

اين اقدام گرفته شد. 
در مرحله اول ادارات دولتي وارد شهر مي شوند 
در مرحله دوم تاسيس��ات و زيرس��اخت ها ساخته 
مي ش��وند و در مرحله سوم پروژه به پايان مي رسد. 
الگوي اين ش��هر ساختار خطي است. همچنين هر 
منطق��ه كاربرد خاصي دارد ك��ه مردم مي توانند از 

تم هاي مختلف لذت ببرند. 
به گفته زبردس��ت، عضو هيات علمي دانش��گاه 
ته��ران اگر قرار باش��د در ايران نس��بت ب��ه انتقال 
پايتخت اداري اقدام كني��م اين تصميم بايد ظرف 

دو سه سال آينده اتخاذ شود. 
در ارديبهشت 1۳۹4 به وزارت راه و شهرسازي 
دو سال زمان داده ش��د تا امكان انتقال پايتخت را 
بررس��ي كند. پس از دو س��ال اين وزارتخانه اعالم 
ك��رد كه ضرورتي ب��ه انتقال مركز سياس��ي اداري 

نيست و ساختار فعلي تهران كفايت مي كند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه تجرب��ه تركي��ه، تانزاني��ا، 
قزاقستان، پاكستان و ديگر كشور در انتقال پايتخت 
نش��ان مي دهد رشد جمعيت پايتخت قبلي متوقف 
نشده است، گفت: در عين حال اگر نسبت به انتقال 
پايتخت اداري اقدام نكنيم، جمعيتي كه در ش��هر 
دوم مس��تقر خواهد ش��د به پايتخ��ت اوليه اضافه 
مي ش��ود همچنين تجرب��ه نش��ان داده در صورت 
انتقال پايتخت، سرعت رشد جمعيت پايتخت قبلي 

كاهش مي يابد. 
همچنين زه��ره داودپ��ور، عض��و هيات مديره 
شهرهاي جديد معتقد است درحال حاضر دو بحث 
سبك س��ازي تهران و نقش ه��اي موجود در تهران 
مطرح اس��ت. يكي از جاذبه هاي شهر تهران تمركز 
موقعيت هاي اقتصادي و تجاري در اين ش��هر است 
بنابراين ما بايد يك بازبيني در نظام توزيع فعاليت 

و جمعيت داشته باشيم. 
البته همانطور كه عنوان ش��د، مع��اون وزير راه 
كماكان به دنبال انتقال پايتخت اداري كشور است 
و اعتقاد دارد، استقرار دستگاه هاي اداري در تهران 
تمام طرح هاي تمركززدايي را دچار مشكل مي كند. 
بايد دي��د آيا اين طرح در نهايت اجرايي مي ش��ود 
يا مانند بس��يار از طرح هاي ديگر در حد اظهارنظر 

باقي مي ماند. 

بايدونبايدهاي
انتقالمركزسياسي

پايتخ��ت ي��ا ب��ه عبارت��ي 
مركز سياس��ي يك كش��ور، در 
ساختارهايي با قدرت متمركز، 
تحركات  پيدايش  اصلي  كانون 
سياس��ي و اقتصادي اس��ت كه 
در عرصه هاي بين المللي، محل 
نماي��ش اقت��دار و ظرفيت هاي 
حكومت هاس��ت. پايتخت ها به 
عن��وان مهم ترين مرك��ز بروز و 
ظهور مراودات فرهنگي، تجاري، 

سياسي، اداري و اقتصادي، غالبا به لحاظ جغرافيايي در 
مقايس��ه با ساير ش��هرهاي يك كشور، وس��يع تر بوده و 
جمعيتي بيش��تر را در خود جاي مي دهند. اين ش��هر ها 
مرك��ز نمادي��ن دولت ها، محل تبل��ور فرهنگ ملت ها و 
دربرگيرنده تشكيالت اساس��ي اجرايي، قضايي و قانوني 
است. با بررسي س��ير تحوالت تاريخي كشورها مي توان 
دريافت كه در گذش��ته، براي انتخاب پايتخت ها، عنصر 
امني��ت، اهميت��ي دوچندان داش��ته و س��اير عوامل در 
اولويت هاي بعدي قرار مي گرفته اند. اما امروزه با توجه به 
تغيير كاركردي پايتخت ها و نيز تغيير مفهوم و ابزارهاي 
تامين امنيت، الگوهاي پيشرفته تري كه وابسته به عوامل 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است، در اين انتخاب يا در 

برخي موارد انتقال پايتخت ها اثرگذارند. 
ايران سرزميني اس��ت كه در طول تاريخ كهن خود، 
بارها پايتخت هاي گوناگوني را تجربه كرده است، بطوري 
كه از زمان هخامنشيان تاكنون، ۳0 شهر در ادوار تاريخي 
و حكومت هاي مختلف به عنوان پايتخت كشور انتخاب 
و فرايند انتقال پايتخت انجام ش��ده است كه تمامي اين 
تغييرات مبنايي امنيتي و سياس��ي با توجه به ش��رايط 
روز كشور داشته اس��ت. در اين ميان، تهران كه بيش از 
220 سال پايتخت سه حكومت مختلف بوده، به نسبت 
ميانگين سال هاي پايتخت بودن بس��ياري از شهر ها، از 

قدمت بيشتري در اين زمينه برخوردار است. 
بح��ث انتقال پايتخت در كش��ورمان يكي از مواردي 
است كه در ادوار گوناگون و به داليل مختلفي در جامعه 
مطرح ش��ده است. براي نخستين بار اين موضوع در سال 
12۹۳ شمس��ي و به داليلي غالبا سياس��ي و اقتصادي 
مطرح و ش��هر اصفهان به عنوان جايگزين تهران معرفي 
ش��د كه ب��ه دليل انجام يك س��ري اقدام��ات در بخش 
نوسازي شهري اين موضوع منتفي گرديد. بعد از انقالب 
نيز در سال 1۳68 مطالعه يي درخصوص انتقال پايتخت 
ص��ورت پذيرفت كه در نتيجه اي��ن مطالعه به داليلي از 
قبيل هزينه هاي زياد، طوالني بودن فرآيند انتقال و عدم 
ثمربخشي اين طرح در كاهش جمعيت شهر تهران، طرح 
مذكور مورد تاييد كارشناس��ان قرار نگرف��ت. بعد از آن 
در س��ال 1۳77 نيز اين موضوع توسط وزارت مسكن و 
شهرسازي مطرح و با تمركز بر امكان سنجي انتقال مراكز 
سياس��ي از تهران مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت 
نتيجه يي حاصل نش��د. در س��ال 1۳86 نيز اين موضوع 
توسط مسووالن وزارت كار و وزارت كشور مورد توجه قرار 
گرفت و در ادامه در سال 1۳۹2 مجلس شوراي اسالمي 
نيز به اين موضوع ورود پيدا كرد كه در تمامي اين مراحل 

طرح مذكور موافقان و مخالفاني جدي داشته است. 
در دهه ه��اي اخير تع��دادي از كش��ورهاي جهان و 
به دالي��ل متفاوتي، انتقال پايتخت ه��اي خود را تجربه 
كرده اند. كشورهايي چون آلمان، برزيل، تركيه، پاكستان، 
استراليا، قزاقستان، مالزي و چند كشور ديگر كه به داليلي 
گوناگون مانند تسهيل نظارت مناسب بر كل كشور، وجود 
خالء هاي سياسي و اداري، ايجاد فرصت هاي توسعه برابر 
براي ساير شهرها و نيز به داليلي نمادين صورت پذيرفته 
است. بعضي از موارد انتقال پايتخت نيز به دليل تغييرات 
به وجود آمده در ش��رايط سياسي و اقتصاد جهاني انجام 
شده و محدود به داليل داخلي نبوده است. بنابراين اين 
موضوع را بايد از جهات مختلف و باتوجه به ش��رايط هر 
كشور مدنظر قرار داد و راه حل و پيشنهاد يكساني در تمام 

موارد در اين زمينه وجود ندارد. 
موافقان ط��رح انتق��ال پايتخت از ته��ران، داليل 
مختلف��ي را در اين خص��وص بيان داش��ته اند. تهران 
به عنوان بزرگ ترين شهر غرب آسيا بيش از 8 ميليون 
نفر جمعيت س��اكن و حدود 12 ميليون نفر جمعيت 
ش��ناور درون و برون شهري دارد. اين تمركز جمعيت 
ك��ه غالبا به دليل تمركز امكانات و مقتضيات اقتصادي 
و تجاري و نيز وجود ش��بكه هاي بزرگ مالي و تمركز 
سياسي و اداري در تهران به وجود آمده است باعث بروز 
نارسايي هاي بسياري در اين شهر و نيز در تمام كشور 
ش��ده اس��ت. مواردي مانند معضالت زيست محيطي 
ترافيك ش��هري، افزاي��ش ناهنجاري ه��اي اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي و بس��ياري جزئيات و موارد ديگر 
كه بر كسي پوشيده نيست. از طرفي با توجه به شرايط 
ژئوفيزيك��ي موجود خطر زلزله در تهران كه در صورت 
وقوع مي تواند عالوه بر خس��ارات مالي و جاني فراوان، 
به مختل ش��دن بس��ياري از فرايند هاي اداري كشور 
منجر ش��ود، از ديگر داليل مطرح ش��ده ب��راي لزوم 
انتقال پايتخت است. اما سوالي كه مطرح مي شود اين 
اس��ت كه آيا اين طرح راه حل مناس��بي براي مقابله و 
رفع اين مش��كالت اس��ت؟ به نظر مي رسد ساده ترين 
راه حلي كه مي توان براي مواجهه با مشكالت روزافزون 
تهران درنظر گرفت بحث انتقال پايتخت باشد. چراكه 
تجربه نش��ان داده كش��ورهايي كه با اهدافي مش��ابه، 
اق��دام به انتقال پايتخت نموده اند، عمال ش��هري ديگر 
را درگير معضالتي جدي��د كرده بدون آنكه بر كاهش 
چش��مگير مشكالت پايتخت خود تاثير بسزايي داشته 
باش��د. بنابراين براساس نظر بس��ياري از كارشناسان، 
ي��ك برنامه ري��زي صحيح ك��ه ناظر ب��ر تمركززدايي 
سياس��ي و اقتص��ادي باش��د مي تواند ب��ا هزينه يي به 
مرات��ب كمتر از آنچه به ط��رح انتقال پايتخت مترتب 
اس��ت، به نتيجه مطلوب دس��ت ياف��ت. برنامه يي كه 
نهاد س��ازي اجتماعي و اقتصادي در ساير نقاط كشور 
را كه با جابه جايي فضايي قابل حصول نيس��ت درنظر 
داش��ته باشد، محدوديت هاي جدي براي رشد بي رويه 
مراكز اقتصادي و صنعتي در اطراف پايتخت تا ش��عاع 
مناس��بي قائل ش��ود، توزيع يكنواخت مراكز اداري به 
خصوص نهاد هاي غيرضرور در س��طح كش��ور، ايجاد 
فرصت هاي ش��غلي برابر با حمايت از صنايع كشاورزي 
و روستايي، اختصاص منابع زيربنايي در مناطق كمتر 
برخوردار، گسترش زيرس��اخت هاي دولت الكترونيك 
و بس��ياري از موارد ديگر در س��طح ملي و در س��طح 
شهري، س��اماندهي و ارتقاء سطح عملكردي نهادهاي 
مديريت ش��هري به جهت رفع معضالت موجود را در 
نظر داش��ته باشد. تمام اين موارد بيان مي داردكه يك 
برنامه ريزي اصولي و مديريت هوش��مندانه مي تواند از 
هزينه هاي گ��زاف انتقال پايتخت ك��ه تضميني براي 
ثمربخش بودن آن نيز وجود ندارد، جلوگيري نمايد. 

يادداشت

سولمازرضايي
دكترايبرنامهريزي

شهري گروهراهوشهرسازيآزادهكاري
طرحانتقالپايتختموضوعجديدي
نيس�توسالهاس�تك�هدرش�رايط
مختل�فانتق�الپايتختاداريكش�ور
مط�رحميش�وداماتاكن�ونهيچگاهبه
ش�كلجديدنبالنش�دهوهيچاقدام
عمليدراي�نخصوصص�ورتنگرفته
اس�ت.بس�ياريكارشناس�انمعتقدند
انتقالپايتختنيازمندهزينههايبسيار
س�نگيناس�توب�اوج�ودهزينههاي
باالكمك�يبهحلمش�كالتتهراننيز
نخواهدكرد.حسينهاش�مي،استاندار
وقتتهراندرسال94گفتهبودكهاين
انتقال۱۰۰ميليارددالرپولميخواهد.

انتقالپايتخت، نخستينزمزمههاي
سال۱۳۶4وهمزمانبادويستمينسال
روزپايتختشدنتهرانمطرحشد.بعد

ازپايانجن�گتحميلينيزاينموضوع
دنبالشداماراهبهجايينبرد.دراوايل
ده�ه۷۰دوبارهبحثانتق�الپايتختبر
س�رزبانهاافتاداماپيگيريهابينتيجه
ماند.دراواخردول�تنهمواوايلدولت
دهمني�ززمزمهه�ايتغيي�رپايتختو
احتم�الانتق�الآنبهدوش�هرمركزي
كشوربهگوشرسيدكهطبقمعمولباز
ه�مبينتيجهماند.بحثچندتكهكردن
پايتختوانتقال»پايتختسياس�ي«به
ش�هرديگره�مازجملهپيش�نهادهاي
مطرحش�دهب�ودكهازاي�نموضوعنيز
استقبالنشدتاتهرانهمچنانپايتخت
۲۳۲س�الهكش�وربماند.بح�ث»انتقال
پايتخ�ت«ازآنبحثهايياس�تكههر
چندوق�تيكب�ارداغودوبارهس�رد

ميشود.

محمدمهدي برادران:
معتقدم عالوه بر اينكه بخش هاي 

مختلف دولتي بايد به يك تصميم 
نهايي و مشترك در اين مورد برسند 

نياز است كه يك همه پرسي از 
شهروندان انجام شود تا آنها نيز نظر 
خود را در اين باره اعالم كنند. اين 

حق مردم تهران و هم شهروندان ديگر 
شهرهاست كه در اين باره نظر دهند و 
نبايد با تصميم يك وزارتخانه يا يك 

فرد انجام شود



كامبيز مصطفي پور: 
به عقيده من بهترين راهكار اين است 

كه شرايط توسعه در شهرستان هاي 
كوچك و ديگر شهرهاي كشور فراهم 

شود تا جلوي مهاجرت ساكنان اين 
شهرها به تهران گرفته شود. تعداد زيادي 

از ساكنان كنوني پايتخت به دنبال پيدا 
كردن شغل به اين شهر آمده اند. از سوي 
ديگر امكانات و فرصت هاي بيشتري كه 

تهران دارد براي ساكنان ديگر شهرها 
جذايبت ايجاد مي كند و آنها را به سمت 
مهاجرت به اين كالن شهر سوق مي دهد
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دانشوفن10
 در انتظار تصميم مراجع

براي پيام  رسان هاي خارجي
روابط عمومي وزارت ارتباطات| وزير ارتباطات 
گفت: درباره نحوه فعاليت پيام رس��ان هاي خارجي در 
كش��ور بايد منتظر تصميم مراجع تصميم گير در اين 

زمينه باشيم. 
محمدج��واد آذري جهرم��ي در پاس��خ به س��وال 
خبرن��گاران درباره فعالي��ت پيام رس��ان هاي خارجي 
در كش��ور گفت: درباره نحوه فعاليت پيام رس��ان هاي 
خارج��ي در كش��ور باي��د منتظ��ر تصمي��م مراج��ع 

تصميم گير در اين زمينه باشيم. 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات درباره موضوع 
صدا و س��يما و صوت و تصوي��ر فراگير كه در مجلس 
مط��رح اس��ت نيز اف��زود: موضوع مه��م در اين حوزه 
تعريف صوت و تصوير فراگير اس��ت كه مرجع تعيين 

اين تعريف شوراي عالي فضاي مجازي است. 
آذري جهرم��ي تصريح ك��رد: پيش��نهاد ما اين 
اس��ت كه اين تعريف در شوراي عالي فضاي مجازي 
تصويب ش��ود و بعد نظام قانونگذاري براس��اس اين 
تعريف تدوين ش��ود و هر گون��ه قانونگذاري قبل از 
تبيين اين عبارت باعث مشكالتي در مدل اقتصادي 
و مدل توسعه يي اليه خدمات و محتوا در شبكه ملي 

اطالعات مي شود. 

انتشار نسخه به  روزرساني 
 »iOS« سيستم عامل

اپل اعالم كرد كه نس��خه به روزرس��اني شده يي از 
سيس��تم عامل iOS براي گوش��ي هاي آيفون منتشر 

شده است. 
اپل با انتش��ار پيامي در بالگ رس��مي خود اعالم 
كرد كه براي بهبود سيس��تم عامل و مشكالتي برخي 
از گوش��ي هاي آيفون ۸ نس��خه به  روزرس��اني ش��ده 
مختصري از سيس��تم عام��ل 11.3 خود را منتش��ر 
 iOS 11.3.1 كرده اس��ت. به گفته اپل، نسخه جديد
امنيت سايبري گوشي آيفون و تبلت آي پد كاربران را 
بهبود خواهد بخش��يد. اين نسخه همچنين مشكالت 
صفح��ه نمايش برخي از گوش��ي هاي آيفون ۸ را نيز 
برطرف خواه��د كرد. برخي از گوش��ي هاي آيفون ۸ 
كه با مش��كالت فني و لمسي صفحه نمايش رو به رو 
بودن��د از اين پس با دريافت به  روزرس��اني جديد اپل 
قادر خواهند بود از كيفيت بهتر و بهبوديافته نمايشگر 

خود بهره مند شوند. 

 حذف »شكلك اسلحه«
در شبكه هاي اجتماعي

فون آرنا| اپل نخستين غول تكنولوژي و شبكه 
اجتماعي بود كه در س��ال ۲۰1۶ ايموجي اسلحه را 
براي مقابله با محتواي خش��ونت آميز به صورت يك 

تفنگ آب پاش درآورد. 
 بس��ياري از شبكه هاي اجتماعي پس از به وقوع 
پيوس��تن حوادث تروريس��تي و برخي اتفاقات ديگر 
از س��وي برخ��ي نهادها موظف ش��دند كه محتواي 
خش��ونت آميز موجود روي پلت فرم ه��اي خود را از 

ميان برده و به مقابله با آنها بپردازند. 
يك��ي از كارهاي بس��يار كوچ��ك و ابتدايي كه 
در اين راس��تا انجام شد توس��ط اپل بود كه تصميم 
گرفت ايموجي)ش��كلك( اسلحه در قسمت كي بورد 
محصوالتش را حذف كند و به جاي آن از يك تفنگ 

آب پاش سبزرنگ استفاده كند. 
بعد از آن مايكروسافت باالفاصله ايموجي اسلحه 
واقع��ي خود را به صورت يك اس��باب بازي اس��لحه 
ليزري درآورد كه البته بي ش��باهت به يك اس��لحه 

واقعي نبود. 
اما به نظر مي رسد كه شبكه هاي اجتماعي توييتر 
و گ��وگل خيلي دي��ر تصميم به مقابل��ه با محتواي 
خشونت آميز و حذف ايموجي اسلحه از پلت فرم هاي 
خود گرفتند چراكه اي��ن دو تنها به تازگي اقدام به 
حذف و جايگزيني يك تفنگ آب پاش پالس��تيكي 
و س��بزرنگ كرده ان��د. از غول هاي ش��بكه جز اپل، 
سامسونگ، مايكروسافت، توييتر و گوگل تنها فيس 
بوك اس��ت كه هنوز به جمع حذف كنندگان اسلحه 
و جايگزيني تفنگ آب پاش رنگي نپيوسته است و از 

ايموجي اسلحه واقعي استفاده مي كند. 

»مايكروسافت« فاتحه 
گوشي هاي ويندوزي را خواند

مايكروس�افت| موج��ودي تمامي گوش��ي هاي 
هوش��مند با سيستم عامل ويندوز فون از فروشگاه 

اينترنتي مايكروسافت به اتمام رسيده است. 
از آنج��ا كه چن��دي پيش اميدها به پيش��رفت 
و توس��عه سيس��تم عامل ويندوز براي گوشي هاي 
هوشمند نااميد ش��د و از بين رفت حاال با مراجعه 
به فروش��گاه مايكروس��افت متوجه مي ش��ويد كه 
موجودي تمامي گوش��ي هاي هوش��مند ويندوزي 

اين شركت به اتمام رسيده است. 
به گفت��ه تحليلگ��ران، اين روزها ك��ه تنها دو 
سيس��تم عام��ل اندروي��د و iOS در گوش��ي هاي 
هوش��مند هس��تند كه به  ش��دت با هم به رقابت 
تنگاتنگي پرداخته اند و بازار گوش��ي هاي هوشمند 
را به  ط��ور تمام در اختيار خود ق��رار دارند، ديگر 
سيس��تم عام��ل ويندوز فون كه توس��ط ش��ركت 
مايكروس��افت توسعه داده مي ش��د، شانسي براي 

حضور پررنگ و موفقيت آميز نخواهد داشت. 
ح��اال تازه تري��ن گزارش ه��ا حاكي اس��ت كه 
موج��ودي تمامي گوش��ي هاي هوش��مندي كه از 
سيس��تم عامل ويندوز فون پش��تيباني مي كرد در 
فروش��گاه اينترنتي مايكروسافت اس��تور به پايان 
رسيده اس��ت. با اين حس��اب عالوه بر عدم توليد 
گوشي هاي جديد ويندوز فون ديگر حتي مدل هاي 
قبلي اين دسته از گوشي ها را نيز در اين فروشگاه 

نخواهيد يافت. 
بر اين اساس، اين بدان معناست كه مايكروسافت 
ني��ز پايان عمر گوش��ي هاي وين��دوزي را پذيرفته 
اس��ت و بدين ترتيب وضعيت تمامي دس��تگاه هاي 
فروش��گاه مايكروس��افت را »ناموجود« اعالم كرده 
است. گوشي هاي متعددي از آلكاتل، نوكيا و اچ پي 
ازجمله دستگاه هاي بودند كه روزگاري توجه خيل 
عظيمي از كاربران را جلب مي كردند اما هم اكنون 

ديگر حرفي براي گفتن ندارند. 

اخبار

داد و ستد ارزهاي مجازي ممنوع شد

ارز ديجيتال داخلي در بالتكليفي
گروه دانش و فن|

ارزهاي مجازي از آن دس��ته مقوالتي هستند كه 
ع��الوه بر ويژگي ه��اي منحصر به فرد و تس��هيالتي 
كه مي توانند ايج��اد كنند همچنين مي توانند حامل 
مخاطراتي براي سيستم هاي پولي و امنيتي كشورها 
هم باش��ند؛ امري كه در ادبيات مس��ووالن كشور هم 

خود را نشان داده است. 
»به كارگيري ابزار بيت كوين)Bit Coin( و ساير 
ارزهاي مج��ازي در تمام مراكز پولي و مالي كش��ور 
ممنوع است«. اين خالصه يي از اطالعيه يي است كه 
روابط عمومي بانك مركزي اخيرا)۲ ارديبهش��ت( در 
مورد ارزهاي مجازي در س��ايت خود قرار داد. در اين 
اطالعيه اما به ارزهاي مجازي كه قرار بود پست بانك 
به نمايندگي از وزارت ارتباطات بررس��ي، پياده سازي 
و عرضه كند، اش��اره يي نشده و گفته نشده است كه 
تكليف بانك مركزي به عنوان رگوالتوري امور بانكي و 
پولي كشور با ارزهاي الكترونيكي داخلي چه مي شود؟

 تعامل براي راه اندازي ارز ديجيتالي
پيش از اي��ن وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
در صفحه اينس��تاگرام خود به ارزه��اي ديجيتالي و 
اهميت آنها در دنياي كنوني اش��اره كرده و نوش��ته 
ب��ود: دنيا درحال تحول اس��ت و يكي از اين تحوالت 
»ارزهاي ديجيتال« هس��تند. رويكرد انفعالي درباره 
فناوري و انتظار دس��تگاه ها از يكديگر طبيعتا باعث 
عقب ماندگي و در نهايت انفعال حاكميت خواهد شد. 
محمدجواد آذري جهرم��ي همچنين گفته بود: 
بر اين اس��اس و با اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود 
ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات در عرصه بانكداري 
و نظ��ام مالي كش��ور و نيز ظرفيت ب��االي جوانان 
كش��ور در جلس��ه يي كه با هيات مديره پست بانك 
ايران داشتم، مقرر ش��د اين بانك با اعالم فراخوان 
و شناس��ايي نخبگان كشور در اين عرصه نخستين 
ارز ديجيتال طراحي ش��ده را به صورت آزمايش��ي 
پياده س��ازي و اين مدل را براي بررس��ي و تاييد به 
نظام بانكي كشور عرضه كند. از همه كساني كه در 
اين حوزه تخصص دارند، دعوت مي كنم در فراخوان 

پست بانك حضور فعاالنه داشته باشند. 
وي همچنين در نشس��ت خبري آنالين خود از 

پياده سازي آزمايشي نخستين ارز ديجيتالي كشور 
توسط پست بانك و عرضه به نظام بانكي براي تاييد 
خب��ر داده و گف��ت كه بانك مرك��زي تالش  خوبي 
براي حمايت از فين تك ها داش��ته اس��ت. اما نظام 
بانكي ما جدا از بانك مركزي و دس��تگاه هاي نظام 
مالي، الزم اس��ت نس��بت به تح��والت فين تك ها و 
ارز ديجيت��ال آگاهي داش��ته باش��ند. تعامالتي با 
پس��ت بانك و پژوهش��گاه پولي و بانكي داشته ايم 
ت��ا نمونه ي��ي از ارز ديجيتال را پياده س��ازي كرده 
و براي مس��ووالن كش��ور آن را معرف��ي كنيم تا با 
چابكي بيشتر بانك مركزي در اين حوزه عمل كند. 
مفاهي��م قانوني و فقهي و نظ��ام مبادالت را در اين 
نمونه خواهيم ديد. فراخوان اوليه منتشر شده و در 
ابتداي س��ال ۹۷ كساني كه مي توانند به ما در اين 

حوزه كمك كنند، انتخاب خواهند شد. 

 مواجهه اتحاديه اروپا با »بيت كوين«
اما يكي از داليلي كه بس��ياري از دالالن و تاجران 
از ارز ديجيتال��ي و رمزنگاري ش��ده بيت كوين براي 
معامالت غيرمعمول و غيرقانوني استفاده مي كنند، آن 
اس��ت كه تب��ادل پول با اي��ن ارز در هيچ جايي ثبت 
نمي شود و هيچ هويت و نام و نشاني از طرفين معامله 
نيز در آن به چش��م نمي خورد و سازمان هاي امنيتي 
ني��ز قادر نخواهند بود مجرم��ان و دالالن را ردگيري 
و قراردادهاي آنها را پيگيري كنند. بنابراين براي اين 
افراد پولش��ويي و فرار مالياتي بس��يار آسوده و راحت 
ص��ورت خواهد گرفت. ام��ا از آنجايي ك��ه نمي توان 
به طور كلي جلوي وقوع يك پديده جديد را گرفت اما 
مي توان با وضع مقرراتي جديد، نحوه استفاده از آن را 

محدود و كنترل كرد. 
در اين راس��تا انگلس��تان قصد دارد ب��ا همكاري 

اتحادي��ه اروپا، قوانيني را وضع كند تا بدين وس��يله، 
تاجران، دالالن و طرفين معامله در مبادله با ارز بيت 
كوين مجبور باشند اطالعات خود را وارد و ثبت كنند. 
بدين ترتيب، مي توان گفت تا حد زيادي از فعاليت ها و 
معامالت غيرقانوني و غيرمجاز سالح، دارو، مواد مخدر 
و تجهيزات تروريس��تي در جهان به خصوص در اروپا 

جلوگيري به عمل خواهد آمد. 
پول هاي مجازي و در صدر آنها بيت كوين در واقع 
پردازش مبادالت مالي بر بس��تر ي��ك فناوري به نام 
»بالك چين« هس��تند كه زنجيره بلوك هم تعريف 
مي شود و مبتني بر رمزنگاري است. با استفاده از اين 
فناوري يك پول مجازي به وجود مي آيد كه در فضاي 
اينترنتي قابل انتقال اس��ت و اين امكان را به كاربران 
مي ده��د كه بدون نياز به هي��چ بانكي مبادالت مالي 
خود را انجام مي دهد ضمن اينكه ناش��ناس هم باقي 

بماند. به گزارش ايس��نا، برخي كارشناسان معتقدند 
مس��اله مهم در ارتباط با اين فناوري هاي مالي جديد 
اين اس��ت ك��ه اگر قرار باش��د همه مردم به س��مت 
استفاده از اين پول هاي الكترونيكي و مخصوصا بيت 
كوين بروند درنهايت ممكن اس��ت كاهش ارزش پول 
ملي را داشته باشيم، چراكه مردم از طريق دالر نسبت 
به تهيه بيت كوين اق��دام مي كنند و زماني كه تقاضا 
نسبت به دالر زياد از حد شود، ارزش ريال در برابر آن 
كاهش پيدا مي كند و مي تواند تبعاتي داشته باشد؛ در 
حالي كه در كشوري مثل امريكا و تركيه يا هند، يك 
دالر هم يك دالر است و نگراني نيز از بابت كاهش يا 
افزايش ارزش آن نسبت به پولي ديگر هم وجود ندارد. 

 ممنوعيت به كارگيري انواع ارزهاي مجازي 
در گزارش اخير بانك مركزي آمده است: در جلسه 
سي ام شوراي عالي مبارزه با پولشويي در تاريخ ۹دي 
 )Bit Coin(م��اه 13۹۶ به كارگيري ابزار بيت كوين
و س��اير ارزهاي مجازي در تم��ام مراكز پولي و مالي 
كش��ور ممنوع اعالم ش��د. از آنجايي كه انواع ارزهاي 
مجازي از اين قابليت برخوردار هس��تند كه به ابزاري 
براي پولش��ويي و تامين مالي تروريسم و به  طور كل 
جابه جاي��ي مناب��ع پولي مجرمان بدل ش��وند، حوزه 
نظارت بانك مركزي براي پيشگيري از وقوع جرايم از 
طريق ارزهاي مجازي، موضوع ممنوعيت به كارگيري 

ارزهاي مجازي را به بانك ها ابالغ كرده است. 
در ادام��ه اين اطالعيه همچنين تاكيد ش��ده كه 
از اي��ن رو، ب��ا توجه به اهميت موضوع، تمام ش��عب 
و واحده��اي تابعه بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري و 
صرافي ها بايد از انجام هرگونه خريد و فروش ارزهاي 
مذكور يا انجام هر گونه اقدامي كه به تسهيل يا ترويج 
ارزهاي ياد ش��ده بينجامد به  طور جد اجتناب كنند. 
همچنين الزم به ذكر است با متخلفان برابر قوانين و 

مقررات مربوط برخورد خواهد شد. 
اكنون اين س��وال ايجاد ش��ده كه آيا طرح عرضه 
نخس��تين نمونه ارز ديجيتال در كشور كه مقرر شده 
بود، پست بانك با اعالم فراخوان و شناسايي نخبگان 
كشور در اين عرصه آن را طراحي  و به صورت آزمايشي 
پياده سازي و براي بررسي و تاييد به نظام بانكي كشور 
عرضه كند، منتفي شده يا همچنان پا برجا خواهد بود. 

آلفلر|
يوتيوب براي نخس��تين بار در گزارش س��ه ماهه پاياني سال 
۲۰1۷ خ��ود اعالم كرد كه بيش از ۸ ميليون ويديو از پلتفرم آن 

حذف شده اند. 
ش��بكه هاي اجتماعي كه در سال هاي اخير به خصوص بعد از 
جريان انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده امريكا كه در سال 
۲۰1۶ميالدي برگزار شد تحت فشارهاي بسياري قرار گرفتند و 
از آن پس موظف ش��دند قوانين و مقررات سخت گيرانه تري را در 
قبال بسياري از موضوعات همچون مداخالت سياسي دولت هاي 
مختلف در ديگر كشورها و مسائل تروريستي و خشونت آميز وضع 

و اتخاذ كنند. 
حاال ش��بكه اجتماعي يوتيوب به تازگي گزارش��ي اجرايي از 
دستورالعمل هاي اجتماعي خود را منتشر كرده كه نشان مي دهد 
در سه ماهه پاياني سال گذشته ۲۰1۷ميالدي تعداد ۸.3 ميليون 
ويديوي به اشتراك گذاشته شده روي اين پلتفرم را حذف كرده 
است. اين سرويس اشتراك ويديو كه تحت مالكيت گوگل است، 
س��ال گذش��ته پس از اينكه بس��ياري از منتقدان اعالم كردند، 
محتواي به اش��تراك گذاشته ش��ده در يوتيوب مناسب كودكان 
و برخي گروه هاي س��ني حساس نيست با آماج حمالت انتقادي 

زيادي مواجه شد. 
گ��وگل ه��م در گزارش هايي ماهانه و فصل��ي اعالم كرده بود 
كه تع��داد زيادي از ويديوهاي يوتيوب به دليل نقض قوانين اين 

سرويس آنالين حذف و مسدود شده اند. گزارش هاي منتشر شده 
از س��وي برخي وب س��ايت هاي فضاي مجازي حاكي از آن بود 
 ك��ه برخي از اي��ن ويديوها محتواي كودك آزاري، تروريس��تي و 
خش��ونت آميز داشته و بايد خيلي زود توسط الگوريتم هاي به كار 
رفته در يوتيوب و متخصصان آن، شناس��ايي و حذف مي شد اما 

اين اتفاق نيفتاد. 
يوتي��وب در گزارش خود اعالم كرده اس��ت ك��ه ۶.۷ ميليون 
از اين ويديوها توس��ط هوش مصنوعي شناس��ايي ش��ده و تنها 
1.۶ميليون از آنها توس��ط نيروهاي انس��اني تشخيص داده شده 
است. در ماه دسامبر سال گذشته بود كه يوتيوب اعالم كرد براي 
شناس��ايي محتواي نامناس��ب، غيراخالقي و خشونت آميز حدود 

1۰هزار نفر نيروي انساني را به استخدام خود درآورد.

فون آرنا|
 شبكه اجتماعي اينستاگرام عالم كرد كه در نسخه به روزرساني 
جديدي كه منتشر كرده است، قابليت افزودن چند تصوير به  طور 

همزمان در بخش استوري فراهم آمده است. 
ش��بكه هاي اجتماعي در چند س��ال اخير ه��ر يك براي جلب 
رضايت كاربران خود و افزايش محبوبيت و استفاده توسط كاربران، 
گاهي قابليت ها و امكانات جديدي را اضافه و ارائه مي كنند. اين  بار 
نيز شبكه اجتماعي اينستاگرام، قابليت جديد و كاربردي را به نسخه 
به روزرساني خود افزوده است تا بدين وسيله به كاربران خود اجازه 
ده��د به جاي آپلود جداگانه تصاوير و ويديوها در بخش اس��توري 
بتوانند محتواي خود را از گالري تصاوير گوشي خود به  طور همزمان 

انتخاب و منتشر كنند. 
قابليت افزودن اس��توري هاي اينس��تاگرام در ماه آگوست سال 
۲۰1۶ميالدي به اين ش��بكه اجتماعي اضافه ش��د و از همان ابتدا 
ميليون ها طرفدار را به خود جذب كرد. از آن زمان تاكنون كه حدود 
بيش از يك س��ال مي گذرد، مي توان گف��ت اين قابليت مهم ترين 
و پرطرفدارترين قابليتي است كه تاكنون به اپليكيشن اينستاگرام 
افزوده ش��ده و هر از گاهي قابليت جديدي به بخش استوري هاي 

اينستاگرام افزوده مي شود. 
در صورتي كه مي خواهيد چند عكس و تصوير را براي استوري 
به اش��تراك بگذاريد بايد روي يك آيكون كه در گوش��ه س��مت 
راست باالي اينستاگرام مشاهده مي كنيد، رفته و روي آن كليك 

كنيد. شما قادر خواهيد بود تا 1۰تصوير را از گالري تصاوير خود 
انتخ��اب ك��رده و پس از ويرايش آن، آنه��ا را به  طور همزمان به 
اش��تراك بگذاريد. عالوه بر اين قابليت جذاب و كاربردي جديد، 
اينس��تاگرام ب��ا توجه به م��كان جغرافيايي ك��ه در آن عكس را 
 )Location(گرفته ايد، استيكرهاي مبتني بر مكان جغرافيايي
را به ش��ما پيش��نهاد مي كند تا در صورت دلخواه آن را انتخاب 
ك��رده و روي عك��س اس��توري تان بگذاريد. البت��ه الزم به ذكر 
اس��ت كه اين به روزرساني درحال حاضر تنها براي دستگاه هاي 
الكترونيكي با سيس��تم عامل اندرويد قابل دسترس��ي و استفاده 
است و آن دسته از كاربراني كه از گوشي هاي آيفون و محصوالت 
اپل اس��تفاده مي كنند بايد تا هفته هاي آتي براي دريافت اين به 

روزرساني منتظر باشند.

آپلود عكس هاي همزمان در استوري »اينستاگرام«حذف بيش از ۸ ميليون ويديو از »يوتيوب«

اپليكيشندريچه

سيليكون|
تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده به بررسي 
اجمال��ي و مرور مختصري بر كش��ورها و قاره هايي 
كه در س��اخت و توسعه زيرس��اخت هاي الزم براي 
برقراري نس��ل پنجم اينترن��ت 5G پرداخته اند كه 
در آن كش��ورهاي اروپاي��ي ب��ا اخت��الف زيادي از 
كشورهاي آس��يايي و امريكايي عقب تر افتاده و در 

جايگاه پايين تري قرار گرفته اند. 
ام��ا با وجود س��اير زمينه ه��ا، اروپا اي��ن  بار از 
كش��ورهاي رقيب آسيايي و امريكايي عقب تر است 
و ت��الش چن��دان زيادي ب��راي برق��راري اينترنت 
پرس��رعت 5G نكرده اس��ت. البته اي��ن بدان معنا 
نيس��ت كه هيچ كدام از كش��ورهاي اروپايي هيچ 
اقدامي در راس��تاي تجهيز و توسعه زيرساخت هاي 
نس��ل پنجم اينترنت انجام نداده ان��د بلكه در مقام 
مقايس��ه با تالش هاي فراوان و سرمايه گذاري هاي 
هنگفت كش��ورهاي شرق آس��يا و امريكاي شمالي 
در اين خصوص به نس��بت ت��الش كمتري از خود 

نشان داده است. 
اين درحالي اس��ت كه ش��ركت هاي اريكس��ون 
و نوكي��ا به عن��وان دو اپراتور ب��زرگ جهان و غول 
تكنولوژي مخابراتي كه با ش��ركت هاي بسياري در 
كش��ورهاي پيشگام آس��يا و امريكا همكاري كرده 
و قراردادهاي عظيمي را به امضا رس��انيده اند خود 
در اروپا مس��تقر هستند. بس��ياري از تحليلگران بر 
اي��ن باورند كه كش��ورهاي غرب اروپ��ا كه همواره 

از پيش��گامان و پيش��تازان در ح��وزه تكنولوژي و 
ارتباطات بوده اند، حاال تالش هاي نسبتا كمتري در 
مقايس��ه با كشورهاي شرق آسيا و امريكاي شمالي 
صرف كرده اند و همين امر هم نگراني هاي بسياري 

را ايجاد كرده است. 
البته برخ��ي ديگر از تحليلگ��ران هم معتقدند 
از آنجاي��ي كه توس��عه زيرس��اخت هاي الزم براي 
راه اندازي نس��ل پنجم اينترنت بس��يار گران تمام 
خواهد شد و از آن سو هم كشورهاي اروپايي درگير 
مشكالت اقتصادي فراواني هستند بنابراين درحال 
حاضر ترجيح داده اند كه بعد از موفقيت كشورهاي 
ديگر براي توسعه اينترنت 5G دست به كار شوند. 
طبق نمودار، در چش��م انداز ۷ سال آينده براي 
توسعه زيرساخت هاي برقراري اينترنت 5G، چين 
كه با رنگ س��بز پررنگ نش��ان داده شده است در 
مقايسه با ساير كشورها بيشتر در توسعه و برقراري 

نسل پنجم اينترنت 5G كوشش كرده است. 
از منظر تالش براي توسعه و راه اندازي اينترنت 
5G منطقه امريكاي شمالي)با رنگ آبي( كه شامل 
اي��االت متحده و كانادا مي ش��ود در رتبه دوم قرار 
گرفته و درنهايت، كش��ورهاي منطقه غرب اروپا در 
جايگاهي عقب تر از چين، امريكاي ش��مالي و ساير 
كش��ورهاي جهان ايستاده است. نسل پنجم شبكه 
تلفن همراه 5G اس��تانداردهاي پيش��نهادي براي 
نس��ل جديد ارتباطات س��يار است كه پس از نسل 

چهارم شبكه تلفن همراه فعلي ارائه مي شود. 

روابط عمومي مركز ملي فضاي مجازي كشور|
 دبير ش��وراي عال��ي فضاي مجازي كش��ور از 
افزاي��ش تع��داد پيام رس��ان هاي منتخ��ب مورد 
حمايت از 5 به ۷ع��دد، ثبت نام 1۲ميليون نفر در 
پيام رسان هاي داخلي، كاهش 1۰درصدي ترافيك 
تلگ��رام در اي��ران پس از ابالغ دولت و دس��تور به 
پيام رس��ان هاي داخلي براي حفظ ش��امد كانال ها 

براي مدت محدود خبر داد. 
سيدابوالحس��ن فيروزآبادي، دبير شوراي عالي 
و ريي��س مرك��ز ملي فضاي مجازي كش��ور اظهار 
كرد: بعضي ها از خارج با تحريك مردم قصد ايجاد 
تشويش براي عدم اعتماد به حفظ حريم خصوصي 
افراد در پيام رس��ان هاي داخلي در كشور را دارند، 
اين درحالي اس��ت كه بخش اعظ��م فعاليت مردم 
در فض��اي مجازي در حوزه هاي اقتصاد، ورزش��ي، 
فرهنگ��ي و آموزش��ي و خدماتي همچ��ون دولت 
الكترونيك ب��وده و ايران در حفظ حريم خصوصي 
ش��هروندان خ��ود در اين حوزه ها در دنيا س��رآمد 

است. 
وي با اش��اره به فضا س��ازي هاي بس��يار منفي 
درخص��وص حف��ظ حري��م خصوص��ي اف��راد در 
پي��ام رس��ان هاي داخل��ي، تاكيدك��رد: ب��ا وجود 
فضاسازي هاي منفي در اين خصوص شاهد هستيم 
در اي��ن مدت كوتاه نزديك ب��ه 1۲ميليون نفر در 
پيام رس��ان هاي داخلي هويت خ��ود را ثبت كردند 
كه البته ش��ايد همه آنها فعال نباشند اما اين روند 
با س��رعت خيلي زيادي ادامه داشته و منحني آن 
صعودي است بنابراين مردم به اعتقاد من انتخاب 
خود را كرده و به پيام رسان هاي داخلي كه كاالي 

ايراني است، اعتماد دارند. 
فيروزآبادي اظهار كرد: تمامي پيام رس��ان هاي 
خارج��ي مي توانند م��ورد حمله همه ش��هروندان 
خارجي و ايراني قرار بگيرند. بنابراين پيام رسان هاي 
خارجي در خطر تعرض دنيا هس��تند و در صورتي 

ك��ه اين اتفاق بيفتد هيچ نظام��ي وجود ندارد كه 
بتواني��م حري��م خصوصي ش��هروندانمان را حفظ 
كرده و هويت حمله كننده را تش��خيص دهيم ولي 
در پيام رسان هاي داخلي اگر تعرض، هك و حمله 
ويروس��ي اتفاق بيفتد قابليت شناسايي، پيگيري و 
تعقيب قانوني مطاب��ق قوانين و مقررات جمهوري 
اس��المي وجود دارد. وي با تاكيد بر اينكه به ملت 
ايران اطمين��ان مي دهيم از لحاظ س��خت افزاري 
و نرم اف��زاري ظرفي��ت الزم فراهم ش��ود اما به هر 
ح��ال كار پيچي��ده و تاكتيكي در پيش اس��ت كه 
باي��د به تدري��ج صورت گيرد، تصري��ح كرد: بحث 
خروج از انحصار تلگرام مدت هاس��ت كه در برنامه 
قرار داش��ته و از شروع س��ال وارد مرحله جديدي 
ش��ديم كه تاكنون اطالع رساني منظم درخصوص 
مضرات فعاليت در ش��بكه تلگرام به مردم ش��ده و 
خوش��بختانه براي شكستن اين انحصار همه قواي 

كشور وفاق دارند. 
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي افزود: دولت 
در بخش��نامه يي تمام دستگاه هاي بخش دولتي و 
عمومي كش��ور را ظرف يك هفته موظف كرد تا از 
تلگرام به ش��بكه هاي پيام رسان داخلي كوچ كنند 
كه با سرعت بسيار خوبي اين كوچ شروع شد و در 
اين مدت ما ش��اهد كاهش 1۰درصدي پهناي باند 
مصرفي كش��ور در تلگرام بودي��م كه اين موفقيت 

بسيار بزرگي است. 
وي با اش��اره به كاهش ۲۷درص��دي بازديدها 
و 1۷درص��دي تولي��د مطال��ب در اي��ن مدت در 
تلگرام گفت: اين نش��ان دهنده اتحاد ملت ماس��ت 
و م��ا باجديت اين طرح را پيگي��ري خواهيم كرد 
و در مرحل��ه بعد تمامي كس��ب وكارهاي فعال در 
تلگرام نس��بت به كوچ اق��دام خواهند كرد. رييس 
مركز ملي فضاي مجازي كش��ور در رابطه با حفظ 
حقوق فعاالن كسب وكارها در فضاي تلگرام اعالم 
كرد: سال گذش��ته در شوراي عالي فضاي مجازي 

كشور مصوب كرديم تا كانال هايي كه باالي 5 هزار 
عضو دارند بايد در س��ايت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المي براي دريافت كد شامد ثبت نام كنند كه 
اي��ن كد هوي��ت و اصالت كانال اس��ت و بر همين 
اس��اس در پيامي كه به تمامي كانال ها ارسال شد 
اعالم كرديم كه پيام رسان ها كد شامد اين كانال ها 
را حفظ ك��رده تا اين كانال ها ب��راي ثبت خود به 
پيام رس��ان داخلي مراجعه كنند اما اين براي مدت 
محدودي است و بايد هر چه سريع تر كانال ها براي 
حفظ دامنه ش��ان در پيام رس��ان هاي داخلي فعال 
ش��وند البته كانال ها مي توانند در پيام رس��ان هاي 
خارجي ك��ه دركش��ور فعاليت دارن��د نيز حضور 

داشته باشند. 
وي با اش��اره به اينكه 5 پيام رس��ان داخلي را 
پي��ش از اي��ن انتخاب كرده بوديم ك��ه با توجه به 
اس��تقبال مردم از دو پيام رسان بله و ايتا، اين پيام 
رس��ان ها نيز به عنوان منتخب م��ردم مورد تاييد 
قرار گرفتند، تصريح كرد: از تمامي پيام رسان هاي 
منتخب حمايت خواهيم كرد و اين حمايت شامل 
تامي��ن فضا، نگهداري داده، پهناي باند، تعرفه، وام 
بانكي و هر آنچه از لحاظ سخت افزاري امكان پذير 
است، خواهد بود. همچنين از پيام رسان ها به طور 
مثال خواس��تيم تا باتي را فراه��م كنند كه انتقال 
اطالعات موجود در تلگرام به پيام رسان هاي داخلي 
به سهولت انجام ش��ود كه براساس گزارش ها اكثر 
پيام رس��ان ها ي داخلي اين ب��ات را ايجاد كرده و 
در اختيار كاربراني كه كانال هاي پرظرفيت دارند، 

قرار دادند. 
فيروزآبادي گفت: اطمينان داش��ته باش��يد كه 
پيام رسان هاي داخلي پاسخگوي نياز مردم خواهند 
بود و در صورتي كه مشكالتي در اين پيام رسان ها 
به وج��ود آمد به مركز ملي فض��اي مجازي اعالم 
كنند تا در جلس��ات كارشناس��ي با مسووالن اين 

پيام رسان ها نسبت به رفع آنها اقدام شود. 

بررسي توسعه »اينترنت 5G « در 5 قاره
ورود 12 ميليون نفر به پيام   رسان هاي داخلي

كاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 خس�ارت 20 تا 80درصدي سرمازدگي به باغات 
چاي الهيج�ان؛ الهيج�ان  فرماندار الهيج��ان گفت: 
ح��دود 550هكتار از باغات چاي شهرس��تان الهيجان به 
 علت سرمازدگي آسيب ديدند. امير جانبازي در گفت وگو 
با ايس��نا با بيان اينكه س��رماي ديررس بهاره در فروردين 
باعث س��رمازدگي باغات چاي مي ش��ود، گفت: امس��ال 
ش��اهد خس��ارت 20 تا 80 درصدي سرمازدگي به باغات 
چاي هس��تيم.  فرماندار الهيجان افزود: س��طح خسارت 
ناشي از س��رمازدگي باغات چاي شهرستان الهيجان در 
طول امس��ال حدود 550 هكتار است كه همه اين اراضي 
از بيمه شدگان فراگير بوده و از صندوق حمايت از توسعه 
صنعت چاي كشور در حال پيگيري است.  او خاطرنشان 
كرد: شهرس��تان الهيجان داراي 28 كارخانه چاي است و 
با توجه به برداشت چاي از 3 ارديبهشت 97، 14 كارخانه 
ضمن انعقاد قرارداد از مورخ 4 ارديبهش��ت آماده دريافت 
برگ سبز چاي از كشاورزان هستند و مابقي طي چند روز 

آتي فعال خواهند شد. 
 جش�ن بزرگ جانبازان و ايثارگران در مازندران؛ 
س�اري  به مناس��بت والدت باس��عادت امام حسين )ع(، 
حض��رت ابوالفضل العباس )ع( و امام س��جاد )ع( جش��ن 
بزرگي در ش��ركت توزيع نيروي ب��رق مازندران با حضور 
ش��هابي مديرعامل، امام جمعه محترم بابلس��ر، معاونان، 
همكاران، جانبازان، فرزندان معزز شهدا و ايثارگران شركت 
برگزار شد.  شهابي با اشاره به حضور جانبازان در رده هاي 
مختلف كاري در شركت توزيع نيروي برق عنوان كرد: ما 
ب��ه حضور پررنگ جانبازان و ايثارگران در ش��ركت توزيع 
برق مازندران افتخار مي كني��م و آن را مايه خير و بركت 
مي دانيم. او نامگذاري شايسته اين روز و تقارن آن با والدت 
حضرت ابوالفضل العباس )ع( را بسيار مناسب دانست و آن 
حضرت را س��ردمدار همه جانبازان عن��وان كرد كه همه 

زندگي خود را در طبق اخالص قرار دادند. 
 ب�ا هدف ارتقاي امنيت و محافظت از تاسيس�ات 
مخ�زن ذخيره ش�ماره 4 گلس�تان ديواركش�ي و 
محوطه س�ازي مي ش�ود؛ ته�ران  با اعتب��اري بالغ بر 
400ميليون ريال عمليات ديواركش��ي و محوطه س��ازي 
مخزن شماره 4 گلس��تان در حال انجام است. به گزارش 
روابط عمومي ش��ركت آب و فاضالب جنوب غربي استان 
تهران مدير امور آبفاي شهرس��تان بهارستان ضمن اعالم 
اين خبر گفت: با عنايت به احتمال بروز مشكالتي از جمله 
س��رقت و تخريب تاسيس��ات و چاه ها و همچنين مخازن 
ذخيره ي��ي، لذا در همين راس��تا و ب��راي ارتقاي امنيت و 
حفاظت و مراقبت از اموال شركت، موضوع محوطه سازي 
و ديواركش��ي كليه تاسيس��ات و مخ��ازن ذخيره يي آب 
آش��اميدني اين ش��هر در دس��تور كار قرار گرفته و انجام 
مي شود.  سيد محمد رضازاده يادآور شد: در همين راستا 
و مطابق برنامه زمانبندي شده در بخش عمده تاسيسات 
شهرستان بهارستان از جمله مخازن، چاه ها و ايستگاه هاي 
پمپاژ طي س��ال گذش��ته و با هماهنگي دفاتر حراست و 
حقوقي ش��ركت عالوه بر مستند س��ازي امالك، عمليات 

ديواركشي و حصاربندي نيز انجام شد.
 رونق اقتصادي با مونتاژ محصوالت خارجي به دست 
نمي آيد؛ اراك  نماينده ولي  فقيه در استان مركزي با بيان 
اينكه رونق اقتصادي با مونتاژكاري محصوالت خارجي به 
دست نمي آيد، گفت: تمام منابع مالي كشور بايد در مسير 
افزايش نرخ بهره وري و در راستاي ايجاد اشتغال پايدار به 
كار گرفته شود.  آيت اهلل قربانعلي  دري نجف آبادي ديروز در 
كالس درس اخالق مديران استان مركزي در اراك اظهار 
داشت: توسعه اقتصادي مانند مثلثي است كه سه راس آن 
مديريت زمان، توانمندسازي نيروي كار و برنامه كاربردي 
هستند، البته اين محورها به اصالحاتي نياز دارند كه اين 
اصالحات بايد از س��مت تصميم   سازان اصلي انجام شود، 
اين در حالي اس��ت كه امروز توجه به مباحث اقتصادي 
از مس��ائل اصلي كشور به حساب مي آيد.  او افزود: توجه 
ويژه مديران بايد در راس��تاي هدايتگ��ري اصولي منابع 
فكري و مال��ي در برنامه هاي عمراني و اقتصادي باش��د 
كه البته اس��اس توس��عه همه جانبه كشور بر اين مسائل 

حركت مي كند. 
 حماي�ت از طرح ه�اي كارآفريني دانش�گاهيان؛ 
بوشهر  مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
بوشهر گفت: طرح هاي كارآفريني در دانشگاه هاي استان 
بوشهر تقويت مي شود. س��يد اسماعيل موسوي در جمع 
استادان، دانش��جويان و دانش آموزان دانشگاه خليج فارس 
با اش��اره به بح��ران بيكاري و ضرورت ب��ه كارگيري همه 
انديشه ها و نوآوري ها در ايجاد مشاغل جديد و فرصت هاي 
ش��غلي افزود: ايجاد كسب و كارهاي نو و اقتصادي كردن 
فعاليت هاي خرد، گره هاي اشتغال در استان را باز مي كند.  
او ادام��ه داد: دولت همه ابزارها و سياس��ت هاي اقتصادي 
خود را به  كار گرفته تا مشكل بيكاري را مهار و جويندگان 

كار را مشغول به كار كند. 
 افتتاح طرح تصفيه خانه فاضالب ش�هر كنگاور؛ 
كرمانشاه  عصر ديروز وزير نيرو پس از ورود به كرمانشاه به 
شهر كنگاور رفت و طي مراسمي طرح تصفيه خانه فاضالب 
اين شهر را افتتاح كرد. اردكانيان وزير نيرو پس از ورود به 
كرمانش��اه با بالگرد به ش��هر كنگاور سفر كرد و در افتتاح 
طرح تصفيه خانه فاضالب شهر كنگاور اين سفر نيم روزي 
تصفيه خانه فاضالب شهر كنگاور را افتتاح كرد. اردكانيان 
در جمع مديران و م��ردم كنگاور به اهميت جمع آوري و 
تصفي��ه فاضالب در دنياي امروز اش��اره ك��رد و گفت: در 
مناطق خش��ك و كم آب بايد از اين شيوه بهره بگيريم و 
خوشبختانه تكنولوژي به كمك ما آمده است. او در ادامه 
افزود: 50درصد جمعيت كش��ور تحت پوشش شبكه هاي 
فاضالب هس��تند ك��ه اين ميزان در اس��تان كرمانش��اه 

87درصد و از ميانگين سرانه هم بيشتر است. 
 تخفي�ف ۶0درصد عوارض براي س�رمايه گذاران 
در همدان؛ همدان  رييس ش��وراي اسالمي شهر همدان 
اعالم كرد: از اين پس براي تشويق سرمايه گذار در عوارض 
ساخت، ۶0 درصد تخفيف  داده مي شود.  مولوي در نشست 
با اعضاي اين شورا گفت: با هدف توسعه گردشگري پروانه 

هتل ها رايگان صادر مي شود.
از س��وي ديگ��ر عس��گريان مدي��ركل ام��ور اقتصادي 
استانداري هم گفت: در مناطق عادي واحدهاي توليدي 
تا 5 س��ال به شرط گرفتن مجوزهاي معتبر و قانوني از 
معافيت مالياتي برخوردار خواهند شد كه اين ميزان در 
مناط��ق محروم به 10 و در ش��هرك هاي صنعتي به 7 

سال افزايش مي يابد. 
 كالهب�رداري در فضاي مجازي ب�ا ترفند فروش 
پرنده ه�اي زينتي؛ اصفهان  ف��ردي كه با ترفند فروش 
پرنده ه��اي زينت��ي از 12نف��ر كالهب��رداري ك��رده بود، 
شناس��ايي و دستگير ش��د.  رييس پليس فضاي توليد و 
تبادل اطالعات فرماندهي انتظامي اس��تان گفت: اين فرد 
با راه اندازي يك ش��بكه مجازي و تبليغ فروش پرنده هاي 
زينتي كمياب از 12نفر ۶50ميليون ريال دريافت و هيچ 
پرنده يي به آنان تحويل نداده بود.  سرهنگ سيدمصطفي 
مرتضوي افزود: ماموران پليس فتاي اصفهان موفق شدند، 
اين فرد كالهبردار را شناس��ايي و دستگير كنند. او گفت: 
فرد دس��تگير شده به بزه انتس��ابي اعتراف كرد و تحويل 

مراجع قضايي شد. 

اخبارشهرستانها

روحاني در ديدار سرزده از بازار كفش تبريز:

كفش تبريز را برند جهاني كنيد

خبرنگار ايسنا اين گونه واكنش فعاالن بازار تبريز 
از ديدار با رييس جمهوري را ش��رح مي دهد: »بعد از 
پايان مراس��م جش��ن تبريز 2018 درح��ال رفتن به 
محل برگزاري نشست خبري رييس جمهور بوديم كه 
متوجه ش��ديم انگار تيم روحان��ي در حال عزيمت به 
مقصد ديگري است. بالفاصله با پرس و جو فهميدم كه 
رييس جمهور به صورت سر زده در حال رفتن به بازار 
كفش تبريز اس��ت. منتظر هماهنگي هاي معمول در 
اين سفرها نماندم و سريع با يك پيك موتوري خودم 
را به بازار رس��اندم. تقريبا همزمان رسيديم و قبل از 
رسيدن به بازار كفش از موتور پياده شدم و خود را به 
همراهان رساندم. با كمك يكي از بچه هاي استانداري 
خودم را به حلقه اطراف رييس جمهوري نزديك كردم. 
رييس جمهور داشت با يك مغازه دار كه قشنگ معلوم 
بود هم هيجان زده ش��ده و هم دس��ت و پايش را گم 

كرده، صحبت مي كرد. «

 روحاني پرسيد: خب وضع بازار چطور است؟
مغازه دار البه الي س��الم و عليك و خوشحالم كه 
شما را مي بينم و آقا از اين طرف ها پاسخ داد: آقا كدام 

بازار، بازاري نداريم. اوضاع خوب نيست. 
در همين بين مغازه داران و كارگران و ساير اهالي بازار 
به س��رعت برق متوجه اين حضور شده بودند؛ تحركات 
غريبي در بازار رخ داد و خود را به اطراف رييس جمهور 
رس��اندند و هركس سعي مي كرد صداي خود را برساند. 
رييس جمهور از مغازه يي ب��ه مغازه ديگر مي رفت و هر 
مغ��ازه داري ب��ه نوبه خودش گاليه هاي خ��ود را مطرح 
مي كرد، اما همگي در يك چيز اشتراك داشتند؛ اينكه 
»از ديدار شما و حضور شما در اينجا خيلي خوشحاليم، 
قوت قلب گرفتيم. « جمالت ديگر آنها اين بود » تو را به 

خدا از توليد داخلي حمايت كنيد.«
اينه��ا هم گاليه ها و خواس��ته هاي مغ��ازه داران و 
صاحبان كارگاه هاي كفاشي به رييس جمهور بود و هم 
پاسخي به درخواس��ت كارگراني كه از رييس جمهور 
مي خواستند تا فكري به حال دستمزد پايين آنها كند. 
كارگ��ري به رييس جمهور گف��ت: آقا من صبح تا 
شب اينجا هستم اما حقوق و دستمزد من جوابگوي 
زندگي نيست. فكري بكنيد دس��تمزد ما كارگرها را 

افزايش دهيد. 
روحاني در حالي كه داش��ت به يكي از مغازه داران 
ديگر بازار كف��ش توصيه مي كرد، هواي كارگرانش را 
داشته باشد به كارگران گفت: همه هدف ما در دولت 
همين اس��ت كه توليد ايراني را حمايت كنيم و مردم 
را تش��ويق به خريد توليد ايراني كنيم. همان گونه كه 

همه ش��ما هم گفتيد اگر توليد ايراني رونق بگيرد و 
فروش آن بيشتر شود، حقوق كارگران اين صنعت هم 
افزايش پيدا مي كند ولي اين چيزي نيس��ت كه فقط 
دول��ت بتواند آن را انج��ام بدهد همه بايد با تالش به 
دولت كمك كنند كه هم توليد ايراني رونق پيدا كند 

و هم مردم فقط جنس ايراني بخرند. 
روحاني ناگهان دور و برش را نگاه كرد و استاندار را 
در ميان اطرافيانش پيدا كرد و گفت: »آقاي استاندار با 
همه اينها شما مش��كالت مربوط به اين حوزه را مورد 
توجه ق��رار دهيد. « بعد رو كرد ب��ه اهالي بازار كفش، 
اعم از كارگران و كارفرمايان و توليدكنندگان حاضر و با 
صداي بلند گفت: شما بايد كاري كنيد كه كفش تبريز 

يك برند جهاني و يك كاالي پرفروش صادراتي شود. 

 جانبازي كه صدايش را به روحاني رساند
روحاني سپس راه خود را در ميان جمعيت باز كرد و 
وارد يك مغازه بزرگ تر شد. در حال صحبت با مغازه دار 
و پرس��يدن اوضاع و احوال ب��ازار كار و وضعيت درآمد 
مغازه دار و شنيدن مشكالت كسب و كار و بيمه تامين 
اجتماع��ي و قوانين كار و نبود فروش كافي از س��وي 
مغازه دار بود كه ناگهان صداي فريادي به گوش رسيد: 
بگذاريد با رييس جمهور حرف بزنم. بگذاريد با روحاني 

صحبت كنم. من جانبازم. 
كارگر جانباز يكي از كارگاه هاي كفاشي بازار كفش 
تبريز بود كه س��ر محافظان داد مي زد و مي خواست با 

كنار زدن آنها به رييس جمهور برسد. 
روحاني به محافظان اش��اره كرد كه بگذارند بيايد. 
جانباز خ��ود را به رييس جمهور رس��اند. روحاني او را 
مورد تفقد قرار داد. فضاي احساس��ي ايجاد ش��ده بود. 
ف��رد جانباز با بغض و هيجان به خودش اش��اره كرد و 
گفت: »اين وضع من اس��ت. با دستمزد پايين. به فكر 

ما باشيد. هزينه ها باال مي رود و اجناس گران مي شوند 
اما دس��تمزد ما ب��اال نمي رود.« بعد خ��ودش انگار كه 
بخواه��د كارفرمايانش را توجيه كن��د، گفت: »از اينها 
حماي��ت كنيد تا اينها بتوانند حقوق و دس��تمزد ما را 
ه��م زياد كنن��د. «  بنده خدا هم از دس��تمزد پاييني 
كه به او مي دادند، گاليه مي كرد و هم س��عي داش��ت 
صاحبكارانش را توجيه كند، مي گفت: آنها هم تقصير 
ندارند مواد اوليه گران ش��ده اس��ت، فروش و صادرات 

پايين آمده ولي بايد چه كرد؟ شما فكري بكنيد. 
روحاني دس��ت كارگر جانباز را گرفت و صبورانه با 
لبخندي كه بر صورت داشت به حرف هايش گوش داد. 
بعد مجددا به حاضران گف��ت: دولت تمام تالش خود 
را براي رونق بخش��يدن به توليد ملي و توليد ايراني و 

بخصوص رونق صنعت كفش تبريز به عمل مي آورد. 
او سپس بعد از بازديد از چند مغازه و كارگاه ديگر، 
بازار را براي ش��ركت در نشس��ت خبري با رسانه هاي 

استاني ترك كرد. 

 رييس جمهور به همه قوت قلب داد
بعد از رفتن رييس جمهور همچنان در بازار ولوله 
بود. برخي كه خيلي س��عي داشتند، رييس جمهور را 
به مغازه خودش��ان در آن س��وي بازار ببرند و موفق 
نشده بودند كمي پكر بودند اما مغازه داران و كارگران 
و كارآفريناني كه توانس��ته بودند ب��ا روحاني ديدار و 

گفت وگو كنند كامال سر كيف بودند. 
يكي از مغازه داران گفت: من همين  طوري مثل هر 
روز مشغول كار بودم كه يهو ديدم آقاي روحاني وارد 
مغازه من ش��د. گيج شده بودم و چند دقيقه يي طول 

كشيد تا به خودم بيايم. ولي خيلي خوشحال شدم. 
يك��ي ديگر از مغ��ازه داران هم گفت: خيلي حرف 
داش��تم كه بزنم، نمي دانم چقدرش را گفتم. دست و 

پاي��م را گم كرده بودم اما همكارانم مي گويند همه را 
گفتي خيلي هم تندتند گفتي. در كل فكر كنم خيلي 

خوب شد كه حرف هايمان را زديم. 
ي��ك كارگر مغازه ه��م گفت: خيلي خوش��حالم 
كه رييس جمهور را ديدم اما مش��كل ما پايين بودن 
دستمزدهاس��ت كه فك��ر نمي كنم به اي��ن زودي ها 
درس��ت شود. فروش پايين اس��ت، هزينه ها باالست. 

صاحب مغازه ها هم چاره يي ندارند. 
صاحب��كار او گف��ت: دولت بايد ب��راي حفظ اين 
صنعت به ما كمك كند. اگر دولت حمايت كند ما برند 
كفش تبريز را جهاني خواهيم كرد و س��ودآوري ملي 
ايجاد خواهيم كرد. اين صنعت زمينه و استعداد كافي 

براي رسيدن به اين نقطه را دارد. 
يك مغازه دار ديگر گفت: درس��ت همان موقع كه 
رييس جمهور وارد مغازه من شد چند تا چك برگشتي 
دم دس��تم بود كه همه را نشانش دادم. نمي دانم كار 
خوبي بود يا نه ولي در آن لحظه همين كار را توانستم 
بكن��م.  همه در بازار كفش تبري��ز از كارگر گرفته تا 
كارفرم��ا و مغازه دار از ديدار رييس جمهور هم هيجان 
زده و خوش��حال ش��ده بودند و هم مي گفتند ديدار 
ناگهاني با رييس جمهور و آمدن ايشان به بازار كفش 
يك قوت قلب براي همه افراد شاغل در اين صنف بود. 

 ويژگي هاي كفش چرم تبريز 
شهر تبريز به دليل موقعيت جغرافيايي و اماكن 
ديدني همه س��اله ميهمان توريس��ت هاي بسياري 
است كه همين امر باعث شده كه كفش چرم تبريز 
در كش��ورهاي ديگر هم مورد توجه قرار گيرد و به 
عنوان بهترين هديه براي كشورهاي ديگر محسوب 
ش��ود. در حال حاضر 90درص��د از كفش هاي چرم 
كش��ور را ش��هر تبريز توليد مي كند ك��ه اين امر به 

برگزاري نمايش��گاه ها در سراس��ر جهان و همچنين 
صادرات كفش كمك شاياني مي كند. 

از مهم تري��ن اهداف برگزاري اين نمايش��گاه ها در 
حوزه صنعت چ��رم مي توان به معرفي دس��تاوردها، 
ظرفيت ه��ا و توانمندي هاي كارخانه ها، ش��ركت ها و 
كارگا هاي داخلي، توس��عه صادرات و يافتن بازارهاي 
جديد صادرات��ي، ارائه پتانس��يل ها و توانمندي هاي 
صنعت چ��رم كش��ور، نماي��ش آخرين تح��والت و 
دستاوردهاي علمي، فني و صنعتي داخلي و خارجي 
اين حوزه، فراهم آوردن بس��تر مناس��ب براي انتقال 
بيشتر فناوري هاي روز به كشورمان، ايجاد ارتباط هاي 
تجاري جدي��د و تقويت روابط قبل��ي، انتقال دانش، 
تكنولوژي و تجربيات، آشنايي با الگوهاي موفق جهاني 
درعرصه صنعت چرم، فراه��م آوردن زمينه هاي الزم 
براي سرمايه گذاري ش��ركت هاي داخلي و خارجي و 

همچنين كارآفريني و اشتغال پايدار اشاره كرد.
 

 تزريق روحيه به صنعتگران كفش
بالفاصل��ه پس از حضور رييس جمهوري در بازار 
كفش تبريز رييس اتحاديه كفاشان و سراجان تبريز 
گف��ت: رييس جمه��وري با حضور س��رزده در بازار 
كفش تبريز روحي��ه دوچنداني به توليد كنندگان و 

صنعتگران اين صنعت داد. 
عليرضا جباريان فام ديروز افزود: حضور روحاني 
در اين بازار در راستاي حمايت از توليد كاالي ايراني 
و ادامه پويش »فقط كفش ايراني مي فروشيم« روي 
داده است. حضور رييس جمهوري در اين بازار نشان 
از اهمي��ت باالي صنعت توليد كفش تبريز و ارزش 

گذاشتن روحاني به توليد كاالي ايراني است. 
جباريان فام با بيان اينكه اين پويش 2 سال است 
كه در تبريز اجرا مي ش��ود، اظهار كرد: اميد اس��ت 
حضور رييس جمهوري در اين بازار و صدور دستور 
الزم براي حل مش��كالت اي��ن صنعت، موثر واقع و 

موجب رشد و رونق آن شود. 
رييس اتحاديه كفاشان و سراجان تبريز يادآوري 
كرد: ركود حاكم بر صنع��ت كفش، افزايش قيمت 
م��واد اوليه، اعمال ماليات بر ارزش افزوده و ماليات 
بر درآمد از مشكالت پيش روي اين صنعت است. 

جباريان فام ادامه داد: اميد اس��ت، دس��تورهاي 
رييس جمه��وري به وزير صنع��ت، معدن و تجارت 

راهگشاي حل مشكالت اين حوزه شود. 
او از رييس جمهوري به علت حضور س��رزده در 
بازار كفش تبريز و رسيدگي به مشكالت صنعتگران 

اين حوزه قدرداني كرد. 

اصفهان  استاندار اصفهان خطاب 
به مديران اس��تان گفت: اگر حوصله 
كار نداريد از مقام خود استعفا دهيد 
و در جايگاه��ي ديگر به فعاليت خود 
ادام��ه دهيد.  به گزارش »تعادل« به 
نقل از اتاق بازرگاني اصفهان، محسن 
مهرعليزاده در پنجاه و نهمين جلسه 
ش��وراي گفت وگوي دول��ت و بخش 
خصوصي اس��تان اصفهان به گزارش پايش محيط كسب وكار 
اس��تان اصفهان اش��اره كرد و گفت: جايگاه استان اصفهان در 
جدول پايش محيط كس��ب وكار در رتبه بندي اس��تان ها قابل 
تامل اس��ت. براس��اس گزارش ملي پايش محيط كس��ب وكار 
28مولفه در بخش هاي اقتصادي ارزيابي مي ش��ود و متاسفانه 
اس��تان اصفهان با اخذ نمره بد 7 از 10 از اوضاع نامناسب تري 
برخوردار است.  مهرعليزاده تصريح كرد: طي يك سال گذشته 
تا اندازه يي از بروكراسي كاسته شده اما همچنان كافي نيست 

و نتايج آن در پايش محيط كسب وكار مشهود است. 
او اضافه كرد: مس��ائل اداري سرمايه گذار و فعال اقتصادي 
را براي توس��عه فعاليت هايش خسته و آزرده مي كند و مديران 
دولتي اس��تان بايد محيط كس��ب وكار را براي سرمايه گذاري 

داخل و خارج استان تسهيل كنند. 
مهرعليزاده خاطرنش��ان كرد: اس��تان اصفهان مهد صنعت 
و تولي��د اس��ت و داراي امكانات قابل توجه��ي در بخش هاي 
مختلف كسب وكار است، از نيروي انساني متخصص گرفته تا 
زيرس��اخت هاي اقتصادي اما جاي تاسف دارد در پايش فضاي 

كسب وكار از ميانگين كشوري پايين تر است. 
او از مديران اس��تان خواس��ت كه پايش محيط كسب وكار 
استان را ماهيانه در محل كار خود نصب كنند و با مشاهده آن 
ت��الش كنند با ارائه برنامه و نظارت بر عملكرد كاركنان زمينه 

بهبود محيط كسب وكار استان را فراهم كنند. 

 اگر حوصله كار نداريد
استعفا دهيد

قم  مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي استان قم گفت: در سال 9۶ 
با وج��ود تمام مش��كالت موجود در 
غذايي  اس��تاندارد محصوالت  زمينه 
بيش از 12تن س��وهان ب��ه امريكا و 
اروپا صادر ش��ده اس��ت و فروش��گاه 
دايمي عرضه سوهان قم به زودي در 

شهر نيويورك افتتاح مي شود. 
به گزارش تس��نيم، امير طيبي نژاد ديروز در جلس��ه ستاد 
اقتصاد مقاومتي كه در س��الن جلسات استانداري برگزار شد، 
اظه��ار كرد: تجهي��ز زيرس��اخت هاي مورد نياز ش��هرك هاي 
صنعت��ي ازجمله مهم تري��ن اقدامات صورت گرفته در س��ال 

جاري است. 
او با تاكيد بر مراحل نهايي تجهيز و بهره مندي شهرك هاي 
صنعتي استان از زيرساخت هاي الزم گفت: عمليات گازرساني 
به ميزان 100هزار مترمربع در ش��هرك صنعتي ش��كوهيه به 
همراه عمليات گازرس��اني ب��ه ميزان 100ه��زار مترمربع در 

شهرك الغدير در سال جاري نهايي و عملياتي خواهد شد. 
مديرعامل ش��ركت شهرك هاي صنعتي اس��تان قم گفت: 
197هكت��ار واگ��ذاري زمين به س��رمايه گذاران كش��وري در 
ش��هرك هاي صنعتي قم ازجمله توفيقات اس��تان قم در سال 

9۶ بوده است. 
طيبي نژاد عنوان كرد: بايد مش��وق ها و امتيازات الزم براي 
س��رمايه گذاران در نظ��ر گرفته ش��ود تا روند تولي��د و رونق 

اقتصادي استان در مسير منطقي و طبيعي خود قرار گيرد. 
او ظرفيت باالي اس��تان در صنعت چوب و مبلمان را مورد 
توجه قرار داد و تاكيد كرد: در اس��تان قم بيش از 40هزار نفر 
در صنايع و واحدهاي مرتبط با چوب مش��غول به كار هستند 
و ۶0 درصد از نيازهاي مبلمان كشور از طريق توليدات استان 

قم تامين مي شود.

 فروشگاه دايمي عرضه سوهان قم
در نيويورك افتتاح مي شود

كارگ��روه  ريي��س  مازن�دران  
پيش��گيري و مقابل��ه ب��ا قاچ��اق و 
عرض��ه خارج از ش��بكه فرآورده هاي 
نفتي اس��تان مازندران ب��ا تاكيد بر 
پيش بين��ي و پيش��گيري از قاچ��اق 
فرآورده ه��اي نفت��ي گف��ت: نهمين 
كارگ��روه پيش��گيري و مقابل��ه ب��ا 
قاچاق فرآورده هاي نفتي با محوريت 
رس��يدگي به وضعيت چاه هاي غيرمجاز در اس��تان تش��كيل 

جلسه داد. 
حسينعلي طالبي در جمع اعضاي جلسه گفت: اين كارگروه 
ب��راي ايجاد هماهنگي، پش��تيباني و پيگيري عمليات اجرايي 
تش��كيل و در اين جلسه وضعيت چاه هاي غيرمجاز و مديريت 

سوخت به چاه هاي فاقد پروانه مورد بررسي قرار گرفت. 
او با توجه به ارائه آمارهاي ادارات متولي از چاه هاي استان 
افزود: از كارهاي بس��يار موثر كه در س��ال گذشته انجام شد، 
تغيير الگوي كش��ت است كه با مديريت مصرف آب و سوخت 
ب��ه نتيجه رس��يد همچنين پالك گ��ذاري تراكتوره��ا نيز در 

مديريت سوخت موثر بوده اند. 
اي��ن مس��وول در ارتباط با س��وخت چاه هاي كش��اورزي 
اس��تان كه تعدادي از آنه��ا فاقد مجوز اس��ت، تاكيد كرد: در 
حوزه عملياتي ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي منطقه 
س��اري بيش از 50 هزار چاه كش��اورزي فاق��د مجوز درحال 
بهره  برداري اس��ت.  در ادامه جلس��ه پير فلك، مشاور استاندار 
و دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز اس��تان نيز گف��ت: پروانه هاي چاه هاي داراي 
مجوز از تاريخ گذشته بايد توسط شوراها و دهياري جمع آوري 
و مس��تقيما به امور آب شهرس��تان ها ارائه و با كد شناس��ايي 
زمان دريافت پروانه ها توس��ط امور آب منطقه يي به كشاورزان 

ابالغ تا پس از تاييد اعتبار توسط كشاورزان اخذ شود. 

 تشكيل نهمين كارگروه پيشگيري و مقابله
با قاچاق فرآورده هاي نفتي

كرمانش�اه  27 واح��د مس��كوني 
زلزله زدگان شهرس��تان سرپل ذهاب 
روز چهارش��نبه ب��ا حض��ور س��ردار 
سرلشكر محمدعلي جعفري، فرمانده 
كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 

طي مراسمي به بهره برداري رسيد. 
به گزارش ايرنا، سردار جعفري در 
اين آيين با بيان اينكه اين واحدهاي 
مسكوني توسط بسيج و گروه هاي جهادي در مناطق زلزله زده 
س��رپل ذهاب احداث شده اس��ت، گفت: با احتساب 23واحد 
مس��كوني كه اس��فند ماه پارسال احداث ش��د در مجموع 50 
واح��د تاكنون تحويل آس��يب ديدگان ش��ده اس��ت. در آينده 
نزديك نيز 142واحد ديگر به متراژ 10هزار مترمربع توس��ط 

بسيجيان جهادگر ساخته و تحويل زلزله زدگان مي شود. 
فرمانده سپاه پاس��داران انقالب اسالمي گفت: ساير تعهدات 
سپاه پاسداران براي ساخت منازل زلزله زدگان تا اوايل تابستان و 
قبل از تشديد گرما به اتمام مي رسد كه اين خود يك افتخار بزرگ 
محس��وب مي ش��ود. برخي از طرح هاي عمراني كه طرف قرارداد 
آنها سپاه نيس��ت به دليل مش��كالت اقتصادي اخير و نوسانات 
بازار توس��ط پيمانكارها متوقف ش��ده كه ضروري است نهادهاي 
متولي، استاندار كرمانشاه و مسووالن مرتبط تا پيش از فصل گرما 
تدبيري بينديشند.  فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي افزود: 
بسيجيان سپاه استان تهران امروز همچون روزهاي دفاع مقدس 
با مجاهدت و ايثار خود به ياري مردم زلزله زده شهرستان سرپل 
ذهاب ش��تافتند و به آنها خدمت مي كنند.  سردار جعفري مردم 
مقاوم س��رپل ذهاب را شايس��ته خدمات بيشتر و بهتر دانست و 
گفت: م��ردم مناطق مرزي غرب كش��ور در دوران دفاع مقدس 
حماسه هاي بسياري خلق كردند و با ايستادگي در برابر دشمن تا 
دندان مس��لح بعثي به پيروزي رسيدند و از اين رو بر گردن تمام 

ملت ايران حق دارند. 

27 واحد مسكوني زلزله  زدگان سرپل  ذهاب 
افتتاح شد

گروه بنگاه ها  
»رييس جمه�ور ام�روز همه م�ا و كل 
ب�ازار كفش تبري�ز را غافلگير و ش�وكه 
ك�رد. ام�روز قوت قل�ب گرفتي�م«. اين 
عب�ارات را يك�ي از مغ�ازه داران ب�زرگ 
ب�ازار كفش تبريز ك�ه هن�وز از ديدار و 
گفت وگ�وي ناگهان�ي ب�ا رييس جمه�ور 

هيجان زده است، مي گويد. 
ب�ازار كف�ش و صنعت�ي كه براس�اس 
اسناد تاريخي بيش از 3هزار سال سابقه 
از  و  دارد  آذربايجان ش�رقي  اس�تان  در 
گذشته هاي باستاني تا به امروز تاريخچه 
پرفراز و نش�يب آن امتداد يافته اس�ت. 
در دوران معاص�ر نيز نخس�تين كارخانه 
 1308 س�ال  در  اي�ران  در  چرم س�ازي 
در ش�هر تبريز ش�روع به فعاليت كرد و 
پ�س از آن در اصفه�ان، همدان و برخي 
كف�ش  كارخانه ه�اي  ديگ�ر  ش�هرهاي 
تاس�يس و گس�ترش پيدا كرد. بر اساس 
اي�ن تاريخچه پربار اس�ت ك�ه تبريز به 
عن�وان پايتخ�ت اصلي اي�ن صنعت در 
ايران شناخته مي ش�ود. همچنين كفش 

چ�رم تبريز چه در اي�ران و چه در خارج 
از كشور يكي از برندهايي است كه براي 
كش�ورمان هم در بخش ه�اي اقتصادي 
و هم در بخ�ش فرهنگ�ي ارزش افزوده 
ايج�اد مي كن�د. در ح�ال حاض�ر حدود 
4هزار و 250واحد داراي پروانه به صورت 
رس�مي و يك هزار واحد نيز بدون پروانه 
در صنعت كفش در تبريز اش�تغال دارند 
و بيش از 120 هزار نفر به صورت مستقيم 
ارت�زاق  اي�ن ش�غل  از  غيرمس�تقيم  و 
مي كنند. س�االنه 90هزار جفت كفش در 
آذربايجان ش�رقي به وي�ژه تبريز توليد 
و ب�ه بازارهاي داخل�ي و خارجي عرضه 
مي شود. براس�اس اين تاريخچه باشكوه 
است كه رييس جمهوري در جريان سفر 
به آذربايجان ش�رقي و تبري�ز بازديد از 
بازار بزرگ تبريز و راسته كفش فروشان 
را در كنداكت�ور برنامه ه�اي دومين روز 
س�فرش قرار مي دهد. ديداري رو در رو 
و چهره به چهره با فعاالن بازار كفش كه 
در جريان آن اخبار خوش�حال كننده يي 

نيز مطرح مي شود.

روحاني در ادامه س��فر به اس��تان آذربايجان شرقي و حضور در جشن رويداد تبريز 2018، پيش از ظهر ديروز به طور سر 
زده از بازار كفش تبريز ديدار و با توليد كنندگان و صنعتگران كفش گفت وگو كرد. 

رييس جمهور به وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد ضمن گفت وگو و بررسي مشكالت كارگران و صنعتگران كفش 
تبريز، اقدامات الزم و سريع نسبت به حل معضالت آنها به عمل آورد. 

رييس جمهور پس از اين ديدار به ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد به سرعت و به صورت مستقيم 
مشكالت كارگران و توليد كنندگان كفش تبريز را بررسي و نسبت به حل معضالت آنها اقدام كند. 

روحاني با تاكيد بر حمايت از كاالي ايراني، كفش تبريز را داراي برند و كيفيت جهاني دانست و دستور داد برنامه ريزي 
الزم براي حمايت پايدار از اين صنعت صورت پذيرد.

دستور رييس جمهور براي حل مشكل توليد كنندگان و حمايت پايدار از كفش تبريز



 Thu. April  26. 2018  1088   پنج شنبه 6  ارديبهشت 1397     9 شعبان 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
تدوين طرح حمايت از 
محيط بانان در مجلس

عضو كميس��يون كشاورزي مجلس ش��وراي اسالمي از 
تالش براي تدوين طرح حمايت از محيط بانان خبر داد. 

عباس پاپي زاده با يادآوري زخمي ش��دن سه محيط بان 
پارك ملي دز بر اثر تيراندازي صيادان غيرمجاز گفت: منقطه 
حفاظت ش��ده دز منطقه يي بسيار وسيع است كه به  شدت 
با كمبود نيروي انس��اني و تجهيزات مواجه است و بيم آن 
مي رود كه جان محيط بانان مظلوم مجددا از سوي صيادان و 
شكارچيان غيرمجاز مورد تهديد قرار بگيرد. نماينده دزفول 
در مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه شغل محيط باني 
بسيار پراسترس و پرخطر است، افزود: متاسفانه محيط بانان 
اس��تان خوزس��تان به تجهيزات و امكانات پيش��رفته براي 
حفاظت از جان خود مانند جليقه ضد گلوله مجهز نيستند. 
او با تاكيد بر لزوم حمايت جدي س��ازمان حفاظت محيط 
زيست از محيط بانان  به ايسنا گفت: محيط بانان با مشكالت 
معيش��تي دس��ت و پنجه نرم مي كنند و در درگيري ها به 
درستي از محيط بانان حمايت نمي شود. نماينده دزفول در 
مجل��س دهم با يادآوري اينكه به دنب��ال تدوين و تصويب 
طرح��ي در مجلس ب��راي حمايت از محيط بانان هس��تيم، 
تصريح كرد: افزايش حقوق و دس��تمزد، تعداد محيط بانان، 
تامين تجهيزات و امكانات پيشرفته در اين طرح مورد توجه 

قرار خواهد گرفت. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
شوراي اس��المي افزود: مس��ائل حقوقي و تجهيز اين افراد 
در اليحه حمايت از محيط بانان ديده نش��ده است بنابراين 
درصدد هستيم اين موارد را در طرح مذكور پيش بيني كنيم. 

ميزان بارندگي ايران كمتر از 
يك سوم ميانگين آمار جهاني

عضو هيات رييس��ه فراكس��يون محيط زيس��ت گفت: 
برداشت هاي غيرمجاز از منابع آب سطحي موجب به خطر 
افتادن حقوق حقابه داران به ويژه محيط زيست شده است. 

فريده اوالدقب��اد با بيان اينكه اي��ران از نظر اقليمي در 
منطقه خش��ك و نيمه خشك دنيا قرار گرفته است، گفت: 
75درصد مس��احت آن در منطقه خشك و نيمه خشك و 
25درصد مساحت آن خارج از اين منطقه قرار گرفته است. 
نماينده تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در 
مجلس شوراي اسالمي متوس��ط درازمدت بارندگي ساالنه 
كش��ور را ح��دود 243 ميلي متر دانس��ت و اف��زود: ميزان 
بارندگي كش��ور كمتر از يك س��وم ميانگي��ن بارش جهاني 
اس��ت. او با هشدار نسبت به اينكه ايران از نظر سرانه منابع 
آب تجديدپذير در وضعيت تنش آبي قرار دارد به خانه ملت 
گفت: بر اساس آمار برداري سراسري آب كشور ميزان مصرف 
آب برابر 100ميليارد مكعب بوده كه براساس ميزان مصرف 
به ترتيب در بخش هاي مختلف كشاورزي، شرب، بهداشت 
وضعيت استفاده شده اس��ت. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم با يادآوري اينكه بر اساس ارزيابي ها كاهش محسوس 
ريزش هاي جوي در كش��ور به داليلي مانند خشكس��الي و 
تغييرات اقليمي رخ داده است، گفت: به دليل برداشت هاي 
غيرمجاز از منابع آب س��طحي و به مخاطره افتادن حقوق 
حقاب��ه داران به ويژه محيط زيس��ت، اين بخ��ش مواجه با 
مش��كالتي است كه بايد براي آنها چاره جويي و برنامه ريزي 
ك��رد. اوالدقباد ادام��ه داد: در اين ميان م��واردي همچون 
مديريت تغييرات آب و هوايي و خشكسالي در كشور، مهار 
آب رودخانه هاي مرزي، اصالح الگوي مصرف، تعادل بخشي 
و تقويت آبخوان ها، ساماندهي رودخانه ها، ارتقاي بهره وري 
آب در ابعاد كمي، كيفي و اقتصادي مديريت اقتصادي آب 
با رعايت مالحظات اجتماعي، امنيتي و زيست محيطي در 
تمام بخش هاي مصرف براي ارتقاي بهره وري در كل چرخه 
توليد و مصرف آب، س��اماندهي و توس��عه بازارهاي محلي 
آب مهم اس��ت. نماينده تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر 
و پرديس در مجلس ش��وراي اسالمي ادامه داد: محدوديت 
منابع آب ش��يرين در بس��ياري از كش��ورها به يك معضل 
ج��دي تبديل ش��ده به نحوي كه اين محدوديت توانس��ته 
رشد كشورها را تحت الش��عاع قرار دهد. عضو هيات رييسه 
فراكس��يون محيط زيست و توس��عه پايدار مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: منطقه خاورميانه از جمله مناطقي است 
كه به  ش��دت با مشكل محدوديت منابع آب شيرين مواجه 
بوده و بس��ياري از كارشناس��ان پيش بيني مي كنند كه در 
آينده چالش هاي فراواني بر سر تصاحب منابع آب شيرين در 

خاورميانه صورت خواهد گرفت. 

 شرط وزارت بهداشت
براي واردات برنج

در پي ابالغ وزارت جهاد كش��اورزي مبني بر تس��هيل 
واردات برنج به كش��ور، سخنگوي س��ازمان غذا و دارو نحوه 
نظارت بر ايمني و س��المت برنج هاي وارداتي را تش��ريح و 
تاكي��د كرد: در دس��تورالعمل س��ازمان غ��ذا و دارو ميزان 
مجاز مواد و فلزات س��نگين مانند آرس��نيك و... بر اساس 
استانداردها تعيين شده و برنجي كه اين استانداردها را دارا 

باشد، مي تواند براي ورود به كشور مجوز دريافت كند. 
كيان��وش جهانپور درب��اره نحوه نظارت بر س��المت 
برنج هاي وارداتي با توجه به ابالغيه اخير مبني بر تسهيل 
واردات برنج به كش��ور، گفت: باي��د توجه كرد كه ميزان 
واردات برن��ج از نظر تنظيم ب��ازار ارتباطي با حوزه كاري 
سازمان غذا و دارو ندارد و در حوزه وزارت جهاد كشاورزي 
و صنعت، معدن و تجارت اس��ت، اما س��ازمان غذا و دارو 
در زمينه ايمني و س��المت برنج هاي وارداتي نظارت هاي 
الزم را انج��ام مي ده��د. او با بيان اينكه معيارهاي از قبل 
تعيين ش��ده يي براي تامين س��المت و ايمني برنج هاي 
وارداتي در پيوست دستورالعمل ابالغي، وجود دارد، افزود: 
در اين دس��تورالعمل ميزان مجاز مواد و فلزات س��نگين 
مانند آرس��نيك و... بر اساس اس��تانداردها تعيين شده و 
برنجي كه اين اس��تانداردها را داشته باشد، مي تواند وارد 
كشور ش��ود. جهانپور تاكيد كرد: بنابراين واردات برنج از 
هر كش��وري كه باشد مورد بررس��ي قرار مي گيرد و اگر 
ميزان فلزات سنگين آن مانند آرسنيك و... در حد مجاز 
ي��ا پايين تر از حد مجاز باش��د، امكان ترخيص از گمرك 
خواهد داش��ت و ب��ه واردات آن مجوز داده مي ش��ود. در 
غير اينصورت از س��وي س��ازمان غ��ذا و دارو مجوز ورود 
نخواهد گرفت. بنابراين ميزان استاندارد فلزات سنگين در 
برنج هاي وارداتي طبق استانداردهاي مشخص شده است. 
بنابراين مشخص است كه برنج هاي وارداتي چه ميزاني از 
فلزات را مي توانند داشته باشند. حال اگر ميزان اين مواد 
در برنج در حدود مجاز نباشد، قطعا اجازه ورود و ترخيص 
را نخواهد گرفت. سخنگوي سازمان غذا و دارو با بيان اينكه 
به هر حال برنج هايي كه از مبادي رسمي وارد شوند و مجوز 
سازمان غذا و دارو را دريافت كنند، قطعا از نظر ميزان فلزات 
سنگين و استانداردهاي برنج مناسب  خواهند بود، افزود: اما 
در مواردي كه اين استانداردها را رعايت نكنند، به هيچ وجه 

از سازمان غذا و دارو مجوز ترخيص نخواهند گرفت.

اخبار

بسياري از خطوط كارخانه هاي دارو به تدريج در حال بسته شدن هستند

نياز دارو به نوشدارو

  رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران خبر داد 

در هر ساعت 20 طالق ثبت مي شود

شناسايي ۹ هزار كودك كار

تحلي��ل وضعي��ت ازدواج و ط��الق س��ال ۹0 تا 
۹۶ نش��ان مي دهد كه فاصله بين ۹۶ ت��ا ۹0، ازدواج 
30درص��د تغييرات منفي داش��ته اس��ت، منظور از 
تغييرات منفي اين اس��ت كه تعداد ازدواج ثبت شده 
در س��ال ۹۶ نس��بت به س��ال ۹0، 30درصد كمتر 
ش��ده اس��ت. فراواني ازدواج ها نيز نشان مي دهد كه 
در س��ال ۹5، ۸74هزار و 7۹2 فقره ازدواج در كشور 
ثبت ش��ده كه در س��ال ۹۶ اين تعداد ب��ه ۶0۸ هزار 
و ۹77 فق��ره ازدواج كاه��ش يافته اس��ت آنطور كه 
سيد حسن موس��وي چلك، رييس انجمن مددكاري 
اجتماعي ايران مي گويد، در همين بازه زماني طالق، 
22.2درصد تغييرات مثبت داش��ته اس��ت و از 142 
هزار و ۸41 فقره در س��ال ۹0 ب��ه 174 هزار و ۹۹7 
فقره در سال ۹۶ افزايش داشته است. برمبناي همين 
آمارها، تقريبا در س��ال ۹0 هر ساعت 1۶ طالق ثبت 
ش��ده است كه اين آمار در سال ۹۶ به ازاي هر ساعت 
20 طالق ثبت شده است. سيدحسن موسوي چلك، 
درباره اين موض��وع افزود: »در ش��اخص ديگري كه 
تعداد ازدواج ها به ازاي هر طالق را نش��ان مي دهد، باز 
هم روند نگران كننده افزايش طالق در كشورمان ديده 

مي ش��ود. بر همين مبنا در س��ال ۹0 به ازاي هر ۶.1 
ازدواج يك طالق داش��تيم كه در حال حاضر به ازاي 
هر 3.4 ازدواج يك طالق در كشور اتفاق مي افتد. اين 
آمارها نشان مي دهد با وجود همه اقدامات انجام شده 
و همكاري هاي بين بخشي همچنان بايد نگران 174 

هزار طالق اتفاق افتاده در كشور باشيم. 
موسوي چلك با بيان اينكه آمارهاي طالق اگرچه 
به نسبت سال قبل تغييرات محسوسي نداشته است 
اما روند كاهش 13درصدي ازدواج در سال ۹۶ نسبت 
به ۹5 نگران كننده است، تصريح كرد: بي دليل نيست 
ك��ه مقام معظم رهبري نيز يك��ي از 5 اولويت اصلي 
كش��ور را در جلساتي كه با سران قوا داشته اند، طالق 

عنوان كرده اند. 
وي با اشاره به داليل طالق هاي ثبت شده در كشور 
نيز توضيح داد: معموال مواد مخدر يكي از وجوه غالب 
درخواست ها براي طالق است اما معموال شبكه يي از 
علت ها وجود دارد و عنواني كه در دادخواست نوشته 
مي ش��ود پوششي براي نگفتن داليل واقعي آن است. 
موادمخدر، خش��ونت، دخالت ها، نداشتن مهارت هاي 
زندگ��ي، اقتص��اد، نارضايت��ي از زندگي زناش��ويي، 

بيماري ها و... مي تواند در اين بخش تاثيرگذار باشد. 
رييس انجمن مددكاري اجتماعي با اشاره به اينكه 
»آنچه گفته مي ش��ود اين است كه تعداد طالق هاي 
توافقي در حال افزايش اس��ت« ادام��ه داد: در قانون 
حمايت از خانواده هم طالق توافقي به نوعي تسهيل 
ش��ده است و افراد با مراجعه به مشاورين نامه مربوط 
به طالق توافقي را دريافت مي كنند. اما بحث كلي اين 
است كه ساختار خانواده به نوعي شده است كه ما بايد 
نگران داخل خانه باش��يم. غير از طالق، خشونت هاي 
خانگي، فرار، روابط فرا زناش��ويي و... بخش ديگري از 

اين مشكالت است. 
موسوي چلك در ادامه اظهار كرد: وقتي پرونده هاي 
جرايم و دادگاه خانواده را نگاه مي كنيم، مي بينيم كه 
الزام به تمكين و... مواردي هس��تند كه درون خانواده 
را تحت الش��عاع خودش ق��رار داده اس��ت. زماني كه 
خانواده ها دچار مش��كل ش��ود، به تبع آن جامعه نيز 
دچار مش��كل مي ش��ود، به همين دليل خانواده ديگر 
كاركرده��اي قديم خودش را ن��دارد و وقتي خانواده 
خودش دچار مشكل مي شود، در بيرون هم ما شاهد 
تاثيرات منفي نابس��اماني هاي خان��واده خواهيم بود. 

اگرچه در اين حوزه سياست هاي كلي نوشته شده و ما 
قانون حمايت از خانواده را داريم ولي آيا ما مي توانيم 
خانواده را به ش��كل مستقل و يك جزيره فرض كنيم 
و برايش برنامه ريزي كنيم؟ به نظر من نمي ش��ود كه 
اين طور نگاه كرد و تعيين كننده هاي ديگري هستند 
كه مي توانند تاثيرگذار باش��ند. ش��ايد اگر اخالق در 

جامعه حكم فرما شود بسياري از اين اتفاقات نيفتد. 
وي با اشاره به انتشار آمارهاي مختلف در موضوع 
ازدواج و طالق نيز افزود: در بحث آمار ازدواج و طالق 

در جايي آمار ثبت اح��وال و در جاي ديگر آمار ثبت 
اس��ناد را داريم. براي مثال ثبت اسناد براي سال ۹5 
حدود 174 هزار طالق را اعالم كرده اس��ت. اما ثبت 
احوال آمار ديگري را اعالم مي كند. اختالف در آمارها 
به اين دليل است كه مراجع مختلفي براي اعالم آمار 
وجود دارد كه مي توان با يك هماهنگي مشكل را حل 
كرد، اما آنچه مهم اس��ت اين است كه ما در مجموع 
آمار طالق بااليي داريم و بايد نگران حوزه خانواده در 

كشور باشيم. 

ريحانه جاويدي|
فعاالن حوزه دارو، س��ال گذش��ته را سال سخت 
ب��راي اي��ن صنعت مي دانن��د. صنعتي ك��ه به دليل 
تحريم هاي بين الملل��ي در دولت نهم و دهم بيش از 
پيش ضعيف ش��ده بود اما بحران هايي كه گريبانگير 
اي��ن صنعت بود هنوز هم تمام نش��ده و حاال كمبود 
بودج��ه و بدقول��ي دول��ت در پرداخ��ت مطالب��ات 
شركت هاي داروسازي، ترمز خط توليد كارخانه هاي 
توليد دارو را مي كش��د. اگرچه در راستاي شعار سال 
۹7 قرار اس��ت از كاالي ملي حمايت شود اما بيم آن 
مي رود حمايت از داروهاي توليد داخل به نوش��دارو 
بعد از مرگ س��هراب تبديل ش��ده و قبل از آنكه به 
داد صنعت داروس��ازي كش��ور و خط توليد داروهاي 
داخلي رس��يده ش��ود، چرخ آن ديگ��ر نچرخد. روز 
گذش��ته، مديركل دارو و مواد مخدر س��ازمان غذا و 
دارو با اشاره به دغدغه هاي بازار دارويي كشور مبني 
بر نوس��انات ارزي و بي پولي صنعت دارو است، اعالم 
كرد بس��ياري از خطوط كارخانه هاي دارو به تدريج 
درحال بس��ته شدن هس��تند و اين خطري است كه 

جامعه داروسازي كشور احساس مي كند. 
اكب��ر برندگي در آيين رونماي��ي از داروي ايراني 
درمان پاريكنس��ون ب��ا بيان اينكه با بي��ان اينكه در 
سال ۹5 بازار دارو 1۶هزارميليارد بوده، ادامه داد: در 
سال ۹۶ اين ميزان به بيش از 1۸هزارميليارد تومان 
رس��يد و در س��ال ۹7 احتماال مرز 20هزارميليارد را 
رد مي كند. حال ميزان بودجه س��ازمان هاي بيمه گر 
در اي��ن حوزه بين 7تا ۸ هزارميليارد اس��ت بنابراين 
از بازار دارويي 1۸هزارميلي��اردي ۸ هزار ميلياردش 
را بيمه مي دهد و 10هزارميليارد را مردم بايد بدهند 
اما اين نش��انه خوبي نيست؛ چراكه پرداخت از جيب 
بيماران را افزايش مي دهد بنابراين مجلس ش��وراي 

اسالمي بايد اين موضوعات را در نظر بگيرد. 
برندگي با اش��اره به نوسانات بازار ارز گفت: ارز از 
ابتداي سال ۹۶ تا پايان اين سال رشدي 30 درصدي 
داش��ت و از ابتداي س��ال ۹7 تاكنون هم يك جهش 
400توماني داش��ته اس��ت. اين درحالي است كه در 
س��ال گذش��ته افزايش قميت دارو در صنعت توليد 
داخل زير 5 درصد بوده است. ما تالش كرديم قيمت 
داروي داخل��ي را افزايش دهي��م و در مقابل قيمت 
داروه��اي وارداتي را كاهش دهي��م كه اين تالش به 
نتيجه رسيد. بر اين اساس كاهش قيمت 15درصدي 
را ب��راي وارداتي را پيش��نهاد داديم، ام��ا در نهايت 
وارد كنندگان كمك كردند و قيمت داروهاي وارداتي 
بي��ش از 12درصد كاهش يافت. اما م��ردم به دليل 
افزايش نرخ ارز، مزه كاهش قيمت داروي وارداتي را 
نچشيدند و درحال حاضر يا قيمت داروهاي وارداتي 
ثابت مانده يا از نظر ريالي رشد ناچيزي داشته است. 
مدي��ركل دارو و مواد مخدر س��ازمان غذا و دارو 
بيان ك��رد: »ما معتقديم كه رش��د 400توماني دالر 

بايد در بيمه ها ديده شود؛ اما موفق به انجام اين كار 
نشديم. درحال حاضر از 3000ميليارد توماني كه به 
دارو و كاالهاي اساسي تعلق گرفته، ۸00 ميلياردش 
بطور اختصاصي به دارو اختصاص داده ش��ده اس��ت. 
همچنين قرار اس��ت دارو با دالر 3۸00تومان تامين 
ش��ود و مابه التفاوت 400توماني آن را بانك مركزي 
بپردازد. بنابراين انتظار داريم كه در س��ال ۹7 قيمت 
داروه��اي ايراني متاثر از ارز افزايش زيادي نداش��ته 
باشند. به طور كلي افزايش قيمت محصوالت داخلي 
عمدت��ا در بحث كارگ��ر و... خواهد بود و در س��طح 

عرضه تاثير چنداني نمي گذارد«.
وي همچني��ن گف��ت: بنابراي��ن هم��ه داروهاي 
وارداتي كه ب��ا ارز مبادله يي وارد مي ش��ود با قميت 
ارز ثابت 3۸00تومان تامين ش��ده و مابه التفاوتش را 
دولت پرداخت مي كند. درحال حاضر اين پول تامين 
و به حس��اب وزارت بهداش��ت واريز ش��ده است. در 
تنش هاي ارزي گذشته تعداد زيادي از توليد كنندگان 
و واردكنندگان دارو آس��يب ديده و نابود شدند نبايد 
اجازه دهيم كه صنعت به اين روز بيفتد و اميدوارم با 

كمك مجلس بتوانيم مشكالت را حل كنيم. 

 بد قولي كمر داروسازي را شكست
نوسانات ارز كه برندگي به عنوان يكي از داليل 
تعطيل��ي خط تولي��د كارخانه هاي تولي��د دارو در 
داخل كشور به آن اشاره كرد درحالي است كه ساير 

مس��ووالن و فعاالن صنعت داروسازي نظر ديگري 
درباره آن دارند و معتقدند عالوه بر نوس��انات ارزي 
مس��ائل ديگري هم وجود دارد ك��ه زمينه را براي 
كند ش��دن فعاليت كارخانه هاي داروسازي فراهم 
مي كن��د. مديرعام��ل يكي از ش��ركت هاي دارويي 
كش��ور درباره اين موضوع به »تع��ادل« گفت:»دو 
س��ال بعد از اجراي طرح تحول س��المت، بيمه ها 
ش��روع به بدقولي كردند. س��ازمان هاي بيمه گر يا 
مطالب��ات خود را به ش��ركت ها داروي��ي پرداخت 
نكردند ي��ا با تاخير اق��دام كردند ك��ه نتيجه اين 
وضعيت س��بب ش��د از ابتداي سال ۹۶ زنگ خطر 
بحران در صنعت داروس��ازي زده ش��ود. در نتيجه 
پرداخت نكردن مطالبات شركت هاي پخش دارو از 
سوي بيمه  ها، باعث شد اين شركت ها منابع مالي 
خود را براي تسويه حساب با داروسازي ها از دست 
دهند و به تبع چنين وضعيتي داروسازي ها هم در 

تامين مواد اوليه دچار مشكل شدند«.
او افزود:»به اين ترتيب پرداخت نشدن مطالبه از 
سوي دولت چنين وضعيتي را به وجود آورد كه اگر 
بحران ارز هم رخ نمي داد باز صنايع داروس��ازي با 
چالش مواجه مي شدند. آذر سال گذشته دولت رقم 
بدهي خود به شركت هاي دارويي را ۶ هزارميليارد 
تومان اعالم و بيان ك��رد دو هزار ميليارد تومان از 
اين مبلغ را پرداخت مي كند. قرار ش��د 50 درصد 
 از اي��ن بدهي به ص��ورت نقدي باش��د و در قبال

50 درصد ديگر به ش��ركت ها اوراق خزانه اسالمي 
داده ش��ود. اوراقي كه سررسيد آن مهر و آذر سال 
۹۸ در نظر گرفته ش��ده و عمال تا آن زمان تبديل 
به پول نمي ش��ود. اما در مقابل همزم��ان با اينكه 
اوراق خزانه اس��المي به ش��ركت هاي دارويي داده 
ش��د، دولت اق��دام به فروش اوراق مش��اركت كرد 
كه باعث ش��د اوراق ش��ركت هاي داروسازي 10تا 
15تومان كاهش قيمت داش��ته باش��د يعني اوراق 
يك ميلياردي يك ش��ركت دارويي با اين وضعيت 

در بازار 700تومان مبادله مي شد«.
اين فعال صنعت دارويي بيان كرد: »نكته يي كه 
در ارائه اوراق از سوي دولت به شركت هاي دارويي 
نبايد ناديده گرفته ش��ود اين است كه شركت هاي 
داروس��ازي نمي توانن��د ب��ا اوراق از ش��ركت هاي 
خارجي م��واد اوليه تهيه كنند و ب��راي آنكه خط 
توليد بچرخد نياز به پول دارند نه تنها شركت هاي 
خارجي بلكه گمرك و س��ازمان امور ماليات كشور 

هم اين اوراق را قبول نمي كند«.
او نكته ديگري كه س��بب تعطيلي كارخانه هاي 
توليد دارو ش��ده اس��ت را در ثابت ماندن نرخ دارو 
دانست و افزود: »نرخ دارو در حالي ثابت نگه داشته 
شده اس��ت كه در مقابل حقوق كارگر، مواد اوليه، 
 صنايع بس��ته بندي و تمام آنچه يك شركت به آن 
نياز دارد، افزايش نرخ داش��تند اما دارو افزايش��ي 
نداش��ت بنابراين فش��ار جبران مابه التفاوت آن به 

دوش تامين كنن��ده دارو افت��اد ك��ه مجموعه اين 
عوام��ل كارخانه ها را فلج كرد آنچ��ه براي صنعت 
نس��اجي كش��ور رخ داد ح��اال در انتظ��ار صنعت 

داروسازي است.« 

 رابطه مستقيم كمبود بودجه و كمبود دارو
اظهارات اين فعال حوزه دارويي درحالي اس��ت 
كه يعقوب ش��يوياري عضو كميس��يون بهداش��ت 
و درم��ان مجلس، ب��ا تاكيد بر بر ل��زوم پرداخت 
مطالبات شركت هايي دارويي گفت: بيمارستان ها 
مش��كل كس��ري بودجه دارن��د و ب��ه دليل عدم 
نقدينگ��ي كافي نزديك به دو س��ال به واحدهاي 
تولي��د دارو بدهكارند از اي��ن رو مراكز توليد دارو 
براي تامين مواد اوليه نيز با مشكل جدي نقدينگي 
دارن��د و به طور قطع اگر وضعي��ت به اين صورت 
ادامه داش��ته باشد كارخانه هاي داروسازي با خطر 
ورشكس��تگي و كش��ور با كمبود دارو و تجهيزات 

مواجه خواهد شد. 
وي ادام��ه داد: برخي از ش��ركت هاي دارويي 
پرس��نل زيادي دارن��د و اگر دولت ب��ه پرداخت 
معوقات اين مراكز توجه نداش��ته باشد منجر به 
بي��كاري تعداد كثيري از ش��اغالن در اين حوزه 
مي ش��ود. اگر با بحران كمبود دارو روبرو ش��ويم 
دول��ت مجب��ور ب��ه واردات دارو مي ش��ود و اين 
موضوع اصال شايس��ته كش��ور نيست زيرا از يك 
س��و بيكاري پرسنل و از س��ويي تهديد توليد را 

به دنبال دارد. 
شيوياري افزود:»اگر با كمبود دارو مواجه شديم 
نباي��د مراكز داروي��ي را مقصر قلم��داد كرد بلكه 
مقصر اصلي دولتمردان هس��تند كه براي پرداخت 

مطالبات آنها چاره انديشي نكرده اند.«
از طرف ديگر احمد ش��يباني، رييس سنديكاي 
صاحبان صنايع داروهاي انساني، بخشي از مشكالت 
اين صنعت ناش��ي از واقعي نبودن قيمت داروهاي 
توليد داخل دانست و افزود: منظور از واقعي شدن 
قيمت دارو، اين نيس��ت كه افزايش قيمت ها منجر 
به اجحاف در حق مردم ش��ود بلكه بايد از صنعت 
حمايت شود تا بتواند در عرصه توليد باقي بماند. 

وي با عنوان اين مطلب كه واقعي نبودن قيمت 
دارو باع��ث خواهد ش��د مش��كالتي در روند توليد 
دارو پيش بيايد، گفت: با 42س��ال س��ابقه فعاليت 
در ح��وزه دارو هيچ وقت به اندازه ش��رايط كنوني، 

صنعت دارويي كشور دچار بحران نبوده است. 
 شيباني نسبت به تشديد كمبودهاي دارويي در 
كشور به سبب مشكالت صنعت هشدار داد و افزود: 
اگ��ر همين روند ادامه داش��ته باش��د، كمبودهاي 
دارويي روز به روز بيش��تر خواهد شد. زيرا، شرايط 
به گونه يي است كه بايد صنعت دارويي جان بگيرد 

و احيا شود و اين امر مستلزم تزريق پول است. 

مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي 
كشور گفت: طبق بررسي هاي ما بسياري از كودكان كار 

دو شيفته در خيابان كار مي كنند. 
رضا جعف��ري، در رابطه با ك��ودكان كار و پيگيري 
وضعي��ت آنه��ا گف��ت: اقدامات م��ا در ح��وزه مصوبه 
هيات وزي��ران در مورد بحث س��اماندهي كودكان كار و 
خيابان است كه در واقع آن را به روز كرده ايم و به وزارت 
كار، تعاون و رفاه اجتماعي تحويل داده ايم تا در كارگروه 
آنها مطرح ش��ود كه در صورت تصويب به نفع كودكان 
خواه��د بود. جعفري با اش��اره به بح��ث مركز حمايتي 
آموزش��ي كودك و خانواده گف��ت: خدماتي پيش بيني 

كرده اي��م كه هم كودك و هم خانواده كودك را حمايت 
مي كن��د؛ چ��ون اعتقاد ما بر اين اس��ت كه مش��كالت 
معيش��تي در حوزه خانواده باعث مي ش��ود كه كودكان 
كار و خيابان به جاي اينكه در خانه بمانند يا به مدرسه 
بروند و تحصيل كنند؛ اين وضعيت براي شان پيش بيايد. 
او اف��زود: در بحث اتباع خارجه هم اين مش��كل را 
داري��م يعني خانواده هايي كه به خوبي مس��ووليت پذير 
نيستند و اين بچه ها را به خيابان مي فرستند. در برخي 
مواق��ع پدر و مادري كه اين كار را انجام مي دهند، تعهد 
مي دهند كه فرزندش��ان ديگر  براي كار به خيابان نيايد، 
ول��ي باز اي��ن اتفاق رخ مي دهد و ما از دادس��تان و قوه 

قضاييه خواسته ايم كه در اين قسمت به ما كمك كنند 
كه خانواده هم تكليف خ��ودش را در مورد بچه به نحو 
احس��ن انجام بدهد. وي با اشاره به فعاليت NGOهاي 
فعال در تهران كه با بهزيس��تي همكاري مي كنند، بيان 
داشت: آنها در بحث مركز حمايت آموزشي فعال هستند. 
ما نيازمند اين هس��تيم كه آنها ب��ه كمك ما بيايند. در 
حقيقت كودك خياباني به اندازه يي زياد اس��ت كه اصال 
س��ازماني به  تنهايي نمي تواند كاري انجام بدهد؛ يعني 
NGO بايد هم از طرف س��اير سازمان ها و هم از طرف

ها به ما كمك بش��ود چون اينها ه��م در واقع در بحث 
شناسايي خيلي خوب اقدام كردند و هم پشتوانه  سرمايه  
اجتماعي  آنها به اندازه يي هست كه مثال در بحث زندگي 
كودكان خياباني دست سازمان را بگيرند. همكاري آنها 

يك پيشنهاد خوب است و ما هم استقبال مي كنيم. 
جعف��ري گفت: حض��ور كودك در خيابان مش��كل 
حادي اس��ت. كودك خياباني از همه حق و حقوق خود 
محروم است. با بررسي  سازمان بهزيستي مشخص شد 
خود بچه ها هم واقعا راضي نيستند كه به خيابان بيايند؛ 
يعني آن نگاه تحقيرآميز و حتي گا ها خشونت هايي كه 
از طرف ش��هروندان اعمال مي ش��ود را دوس��ت ندارند؛ 
چراكه عزت نفس و كرامت نفس شان مخدوش مي شود. 
در واق��ع اي��ن دو بحث حرمت و آن بح��ث تكريم بايد 
در م��ورد اين بچه ها اعمال ش��ود. او در ادامه گفت: در 
واق��ع غير از اين كمك هايي كه از س��وي مركز حمايت 
آموزش��ي كودك و خانواده انجام مي شود، ما دو بحث را 
هم پيش بيني كرده ايم، هم بحث عيدانه و هم مهرانه و 

۹000 كودك را نيز شناسايي كرده ايم و پيش بيني شد 
ي��ك پكيج كامل را به بچه ها بدهيم كه ش��ب عيد يك 
مقدار نونوار ش��وند. البته مبلغ مبلغ قابل توجهي نبود و 
بودجه ها محدود است؛ سعي مي كنيم كه امسال اين را 
به صورت فرآيند برنامه ريزي كنيم؛ يعني فقط در بعضي 

فصل هاي سال به اين كودكان كمك ويژه نشود. 
ريي��س اورژانس اجتماعي كش��ور گفت: متاس��فانه 
بس��ياري از اي��ن كودكان ي��ا ترك تحصي��ل كرده اند يا 
اينكه اصال به مدرس��ه نرفتند؛ در واقع كودكان بازمانده 
از تحصيل هس��تند. خب من فك��ر مي كنم اگر بخواهيم 
واقعا بحث توانمندسازي را به معناي واقعي انجام بدهيم 
بايد موضوع آم��وزش را خيلي جدي بگيريم همين االن 
دورنماي خيلي خوبي در مورد كودكان كار نيست، چون 
اينها ادامه  تحصيل نمي دهند و به عالوه اينكه از خيلي از 
محبت هاي الزم بي بهره اند. خب مشخص است كه آينده  
آنه��ا هم مثل امروز خواهد بود. به نظ��رم ما بايد از حوزه  
آموزش ش��روع كنيم. مديركل دفتر امور آسيب ديدگان 
اجتماعي بهزيس��تي كش��ور در ادامه گف��ت: رويكرد ما 
رويكرد كاهش آس��يب اس��ت؛ يعني اگر بخواهيم حتي 
ميزان س��اعت حضور ك��ودكان كار در خيابان را كاهش 
بدهيم كار بزرگي اس��ت. طبق بررسي هاي ما بسياري از 
كودكان دوش��يفته هم در خيابان كار مي كنند. بنابراين 
رويك��رد ديگر ما رويكرد كاهش آس��يب اس��ت و بحث 
توانمندس��ازي خانواده هم مطرح اس��ت؛ يعني خانواده  
را توانمن��د كنيم )آنهايي كه به معناي واقعي مس��تحق 
هس��تند(. اع��الم آمادگ��ي كرده اي��م آنهايي ك��ه واقعا 

خانواده هاي از كار افتاده دارند به كميس��يون پزش��كي 
مراجع��ه كنند تا آنها را تحت پوش��ش قرار دهيم. اين در 
دس��تور كار كميته  امداد هم هست و اين قسمت كار را 
كميت��ه امداد هم مي تواند انجام بدهد. به هر صورت اين 
خدم��ات بايد خدمات جامعي ش��ود و NGOها خيلي 
مي توانند به ما كمك كنند و اين را بايد پيگيري كنيم. او 
تاكيد كرد كه در بهزيستي اصال نگاه مبتني بر جمع آوري 
ك��ودكان وجود ندارد، چون نگاه س��ازمان بهزيس��تي به 
كودكان كار نگاه مجرمانه نيس��ت. اصال صحيح نيس��ت 
كه اين نگاه وجود داش��ته باش��د. آنها مي توانند به مركز 
حمايتي آموزش كودك و خانواده مراجعه كنند و وظيفه 
مددكاران اجتماعي اين است كه خدمات مركز را به اين 
كودكان معرفي كند و اگر كودكان خواستند مي توانند از 
خدم��ات اين مركز به طور داوطلبانه اس��تفاده كنند پس 
هيچ اجباري نيس��ت. مديركل دفتر امور آسيب ديدگان 
اجتماعي بهزيستي كشور در ادامه گفت: در كل كشور 4۶ 
مركز كودك و خانواده داريم كه 23 مركز در تهران است. 
اين مراكز روزانه است؛ يعني در واقع خدمات هم متوجه 
خود كودك است و هم خانواده . در آنجا روانشناس حضور 
دارد و براي بچه ها پرونده  پزش��كي تش��كيل مي دهيم و 
مراقبت بهداشتي  آنها را انجام مي دهيم. همه  كودكان كار 
و خيابان مي توانند از اين خدمات ما بهره مند شوند و اين 
ربطي به ايراني يا غيرايراني بودن آنها ندارد. او گفت: اين 
كودكان مس��تحق و نيازمند خدمات ما هستند. پزشكان 
خيلي خوب��ي در اين مراكز داري��م؛ يعني اينكه فقط به 

منابع دولتي اتكا نكرده ايم. 



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Thu. April  26. 2018  1088   پنج شنبه 6  ارديبهشت 1397     9 شعبان 1439  شماره 

كاهشدوبارهسودوامصندوقيكمبدونتعديلياحذفسپردهگذاري

وام خانه اولي ها ارزان شد
گروهراهوشهرسازي

شوراي پول و اعتبار با كاهش نرخ سود تسهيالت 
صندوق پس انداز مس��كن يك��م  موافقت كرد. به اين 
ترتي��ب، اين وام در حال حاض��ر ارزان ترين وام براي 
خريد خانه در كش��ور به ش��مار م��ي رود. اما به دليل 
سپرده گذاري رقمي معادل 50درصد وام به مدت يك 
س��ال، اين وام همچنان در زمره سخت ترين وام ها از 

نظر »دسترسي« دسته بندي مي شود. 
شوراي پول و اعتبار در يك هزار و دويست و چهل 
و هفتمين جلس��ه خ��ود و در ادامه تصميم هاي اين 
شورا براي تحرك بخش��ي به بازار مسكن و حمايت 
از خانه اولي ها و نيز نوس��ازي و بازس��ازي بافت هاي 
فرس��وده روس��تايي، دو تصميم را به تصويب اعضاي 

شورا رساند. 
در راستاي اجراي تصويبنامه مورخ 28 اسفند ماه 
1396 هيات وزيران، ش��وراي پول و اعتبار با افزايش 
سقف فردي تس��هيالت يارانه يي نوسازي و بهسازي 
مسكن روس��تايي، با نرخ 5درصد تا مبلغ 25ميليون 
تومان و با اخذ وثيقه سفته زنجيره يي موافقت كرد. بر 
اين اساس تسهيالت مورد اشاره، با معرفي متقاضيان 
توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي به بانك هاي عامل 

در سال جاري قابل اعطاست. 
همچنين اين شورا با كاهش نرخ سود تسهيالت 
صن��دوق پس ان��داز مس��كن  يكم بانك مس��كن در 
چارچوب برنامه ملي بازآفريني شهري براي استفاده 
س��پرده گذاران خانه اول��ي  در بافت هاي فرس��وده و 
نامناسب شهري از 8 به 6درصد و براي ساير مناطق 

شهري از 9.5 به 8درصد موافقت كرد. 
به گ��زارش »تعادل«، زوج هاي خانه اولي متقاضي 
درياف��ت وام مس��كن از صندوق يك��م، مي توانند با 
س��پرده گذاري رقمي مع��ادل 50 درصد وام به مدت 
يك سال در بانك مسكن،  در شهر تهران 80ميليون 
توم��ان، در ش��هرهاي باالي 200ه��زار نفر جمعيت 
60ميليون تومان و در شهرهاي كمتر از 200هزار نفر 
جمعيت 40ميليون تومان با نرخ س��ود 9.5درصد در 
بافت هاي عادي ش��هري و 8درصد در بافت فرسوده، 
تسهيالت خريد مسكن دريافت كنند. با مصوبه جديد 
ش��وراي پول اما اين نرخ ها تعديل شده و به ترتيب به 

8درصد و 6درصد كاهش يافته اند. 
براس��اس اين گزارش، نرخ س��ود وام خانه اولي ها 
در ابتداي راه اندازي صندوق يكم در خرداد ماه س��ال 
1394، 14درصد اعالم ش��د اما اين سود در شهريور 
س��ال 1395 بار ديگر به 9.5درص��د براي بافت هاي 
عادي ش��هري و 8درص��د براي بافت هاي فرس��وده 

كاهش يافت. 
اگرچه كاهش نرخ سود وام خانه اولي ها روند نزولي 
بس��يار مثبتي داشته است، اما مش��كل بزرگ براي 
متقاضي��ان اين نوع وام خري��د، فراهم آوردن مبلغي 
معادل 50درصد وام بابت سپرده گذاري يك ساله در 
بانك مسكن اس��ت. اين درحالي است كه مسووالن 
وزارت راه و شهرسازي در حال پيگيري افزايش سقف 
اين نوع تسهيالت هس��تند و قرار است در تهران به 
100 ميلي��ون تومان براي ي��ك زوج و 200 ميليون 
توم��ان براي زوجين افزايش ياب��د. در اين حالت، هر 
زوج بايد 50ميليون تومان سپرده گذاري كند؛ مبلغي 

كه تهيه آن از توان بسياري از زوج ها خارج است. 

كاهش۷تا۱۲ميليونتومانيسود
اما نرخ هاي جديد س��ود چه تاثيري در اقس��اط 
بازپرداخت تسهيالت به وجود مي آورد؟ بررسي هاي 

نش��ان مي دهد، با كاهش نرخ س��ود تس��هيالت 80 
ميلي��ون توماني خريد مس��كن از 9.5 ب��ه 8درصد 
در بافت ه��اي غيرفرس��وده و 8 ب��ه 6درصد در بافت 
فرسوده، بازپرداخت تسهيالت از 7ميليون و 633هزار 
تومان تا 12ميليون و 298هزار تومان كاهش مي يابد. 
ب��ه گزارش ف��ارس، بررس��ي اي��ن ارقام نش��ان 
مي ده��د، براي گيرندگان تس��هيالت وام 80ميليون 
تومان��ي ب��ا دوره بازپرداخت 12س��اله، كاهش نرخ 
س��ود از 9.5درص��د ب��ه 8درصد، س��ود بازپرداختي 
را از 54ميلي��ون و 378هزار توم��ان به 44ميليون و 

694هزار تومان كاهش مي دهد. 
همچنين كاهش نرخ س��ود از 8درصد به 6درصد 
در دوره بازپرداخ��ت 12س��اله، ب��راي تس��هيالت 
خري��د مس��كن در بافت فرس��وده، موج��ب كاهش 
س��ود پرداختي از 44ميليون و 694ه��زار تومان به 
32ميليون و 396هزار تومان مي شود. جزئيات بيشتر 

در جدول قابل مشاهده است. 

ابالغبهبانكهاتاپايانارديبهشت
هوشنگ عش��ايري معاون وزير راه و شهرسازي با 
بيان اينكه در حال حاضر موافقت شوراي پول و اعتبار 
براي كاهش نرخ سود تسهيالت در بافت فرسوده اعالم 
ولي به صورت رس��مي به بانك ها ابالغ نش��ده است، 
گفت: باتوجه به مذاكرات انجام گرفته، ابالغيه رسمي 
اين دستور تا پايان ارديبهشت ماه به بانك ها ارسال و 

به محض اين اتفاق اجرايي خواهد شد. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي و مديرعامل شركت 
عمران و بهس��ازي شهري ايران در گفت وگو با پايگاه 
خبري وزارت راه و شهرس��ازي اعالم كرد: در سي و 
نهمين جلسه از ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار كه 
با حضور شخص رييس جمهور برگزار شد با پيشنهاد 
وزارت راه و شهرس��ازي ب��راي تقلي��ل س��ود بانكي 
تس��هيالت خريد مسكن در بافت فرس��وده موافقت 
شده و قرار بر اين شد تا در شوراي عالي پول و اعتبار 

مطرح شود. 
عش��ايري ادام��ه داد: ب��ا توج��ه به آنك��ه پس از 
ن��وروز 97 هنوز مصوبه اين مورد از س��وي ش��وراي 
عالي ابالغ نش��ده ب��ود، نامه ي��ي با امض��اي جناب 
آق��اي آخوندي ب��ه رييس جمهور محترم ارس��ال و 
خواس��تار پيگيري اين مس��اله ش��ديم. معاون وزير 
راه و شهرس��ازي افزود: در اين راس��تا رييس جمهور 
 ني��ز به بانك مركزي ابالغ كرد تا مس��اله موردنظر را 
در دس��تور كار شوراي عالي پول و اعتبار قرار داده و 

مشكالت آن را رفع نمايند. 
عش��ايري با بي��ان اينكه در ح��ال حاضر موافقت 
اين ش��ورا براي كاهش نرخ سود تسهيالت در بافت 
فرس��وده اعالم ولي به صورت رسمي به بانك ها ابالغ 
نشده اس��ت، گفت: باتوجه به مذاكرات انجام گرفته، 
ابالغيه رس��مي اين دستور تا پايان ارديبهشت  ماه به 
بانك ها ارس��ال و به محض اين اتفاق اجرايي خواهد 

شد. 
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين پيش از اين 
ب��ا تاكيد بر اينكه وزارت راه و شهرس��ازي در بخش 
مس��كن نيز به دنبال جريان تس��هيالت است، گفته 
بود: خوشبختانه هم اكنون پيشنهاد رياست جمهوري 
براي تقليل س��ود بانكي به 6درصد در بافت ناكارآمد 
ش��هري پذيرفته و در آينده يي نزديك از سوي بانك 
مركزي به س��اير بانك ها ابالغ خواهد ش��د كه قطعا 
فرصت بس��يار خوبي براي ارتقاي سطح خدمات در 

اين مناطق خواهد شد. 

به گفت��ه وي، در حال حاض��ر به دنبال چگونگي 
اجراي م��دل عرضه در مناطق ناكارآمد هس��تيم تا 
ببينيم ج��ز خريداران مي توانيم ش��رايط اس��تفاده 
س��ازندگان از صندوق پس انداز يك��م را فراهم كنيم 

يا خير. 
عش��ايري در ادامه سخنان خود درخصوص بحث 
افزايش قيمت مس��كن پ��س از اج��راي برنامه ملي 
بازآفريني در بافت ه��اي ناكارآمد نيز بيان كرده بود: 
قطع��ا در صورت بروز اين ش��رايط اس��تطاعت مالي 
مس��تاجرين س��اكن در اين محدوده ها كاهش پيدا 
ك��رده و درنهايت اين افراد مجب��ور به ترك منطقه 

مي شوند. 
به گفته وي، اين مساله نيز در مدل موردنظر براي 
اجرا در برنامه ملي بازآفريني شهري در مناطق هدف 
ديده شده اس��ت به گونه يي كه در انتهاي برنامه ها از 
محل واحدهاي س��اخته شده چه در اراضي دولتي و 
چه در بخش��ي از سهم س��ازندگان، خانه هايي تحت 
عنوان طرح مس��كن اجتماعي به صورت استيجاري 

عمومي در اين محالت بهره برداري مي شود. 
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين اعالم كرده 
بود كه در زمان انتهاي برنامه و افزايش قيمت مسكن 
در منطقه موردنظر، واحدهايي به صورت اس��تيجاري 
عمومي ب��ا نرخ اس��تطاعت مالي س��اكنان برقرار و 
مابه التفاوت هزينه پرداختي به طرق مختلف از سوي 

دولت تامين مي شود. 

فقطمتقاضيانيكههنوزوامنگرفتهاند
در همين حال،  مدير ارتباطات بانك مسكن با بيان 
اينكه مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار براي كاهش 
نرخ سود تسهيالت مسكن مشمول قراردادهاي جديد 
خواهد شد، گفت: پس از ابالغ مصوبه كاهش نرخ سود 
تسهيالت مسكن توس��ط بانك مركزي دستورالعمل 

اجرايي آن تدوين مي شود. 
مس��عود ايزدي در گفت وگو با فارس، در پاسخ به 
اينكه باتوجه به مصوبه ش��ب گذش��ته شوراي پول و 
اعتبار آيا اين مصوبه ش��امل حال افرادي كه در حال 
پرداخ��ت اقس��اط وام 80ميليوني مس��كن از محل 
صن��دوق يكم با نرخ س��ود 9.5 يا 8درصد هس��تند 
مي ش��ود، گفت: شوراي پول و اعتبار روز گذشته نرخ 
سود تسهيالت مسكن از محل صندوق پس انداز يكم 
را در بافت هاي فرس��وده از 8درصد ب��ه 6درصد و در 

ساير مناطق از 9.5درصد را به 8درصد كاهش داد. 
وي اف��زود: به محض اينكه مصوبه ش��وراي پول و 
اعتبار از س��وي بانك مركزي به بانك مس��كن ابالغ 
شود، دستورالعمل اجرايي آن تدوين و به شعب ابالغ 

خواهد شد. 
ايزدي ادامه داد: قطعا متقاضيان و دارندگان امتياز 
صندوق پس انداز يكم كه هنوز از اين امتياز اس��تفاده 
نكرده اند، مصوبه ش��امل حال شان خواهد شد، اما اين 
مصوبه كاهش نرخ سود تسهيالت شامل حال افرادي 
كه از اين تس��هيالت اس��تفاده و يك قسط پرداخت 

كرده اند، نمي شود. 
مدير ارتباطات بانك مس��كن در پاس��خ به اينكه 
كاهش اقس��اط وام مس��كن با مصوب��ه جديد چقدر 
خواهد بود، اظهار كرد: با ابالغ مصوبه جديد از س��وي 
بانك مركزي تدوين دستورالعمل اجرايي آن انجام و 
سپس ميزان كاهش اقساط نيز مشخص خواهد شد. 

كاهشنرخسودوامبهنفعبازارمسكن
مصطفي قلي خس��روي رييس اتحاديه مش��اوران 

امالك با تاكيد بر اينكه بايد از دولت بابت كاهش نرخ 
سود تسهيالت مسكن ممنون باشيم، گفت: هنوز هم 
نرخ سود تسهيالت ظرفيت كاهش را دارد اما مصوبه 
جديد شوراي پول و اعتبار موجب تحرك مناسب به 

بازار مسكن خواهد شد. 
قلي خسروي در پاس��خ به اينكه آيا مصوبه جديد 
ش��وراي پ��ول و اعتبار مبن��ي بر كاهش نرخ س��ود 
تسهيالت مسكن در وضعيت كنوني مي تواند موجب 
تحرك بازار مس��كن ش��ود، گفت: كاهش نرخ سود 
تس��هيالت مسكن قطعا مي تواند موجب تحرك بازار 

مسكن ش��ود و هنوز هم نرخ سود تسهيالت مسكن 
ظرفيت كاهش را دارد. 

وي ادامه داد: دولت هر قدر نرخ س��ود تسهيالت 
مس��كن را كاهش دهد به نفع مردم است و ما از اين 

بابت از دولت ممنون هستيم. 
قلي خس��روي در گفت وگو با ف��ارس، با تاكيد بر 
اينكه ما هر چه داريم از مردم اس��ت، اظهار كرد: نرخ 
سود تسهيالت مسكن در اكثر كشورها 4درصد است 
اما همين مصوبه جديد ش��وراي پول و اعتبار را بايد 

به فال نيك گرفت. 

وضعيتبحرانيصندوقهاي
بازنشستگيشهرداريتهران

حجت ميرزايي، معاون برنامه ريزي شهرداري تهران 
نس��بت به وضعيت بحراني صندوق هاي بازنشس��تگي 
و ذخيره كاركنان ش��هرداري هش��دار داد و گفت: هنوز 
مش��خص نشده است، بحران در اين صندوق ها به خاطر 
تخلف بوده يا اينكه از خطاي مديريتي ناشي شده است. 
به گزارش ايلنا، براساس س��ند تحويل و تحول مديريت 
شهري كه شهردار پيشين، محمدعلي نجفي آن را تهيه 
كرد، وضع مالي صندوق س��ازمان بازنشستگي شهرداري 
تهران و صندوق ذخيره كاركنان ش��هرداري تهران هر دو 
در ش��رايط بحراني بوده و حتي صندوق ذخيره كاركنان 
در آستانه ورشكس��تگي است. حجت اهلل ميرزايي، معاون 
برنامه ري��زي ش��هرداري ته��ران در مورد ش��رايط امروز 
اي��ن صندوق ها به ايلنا گفت: در كش��ور ما صندوق هاي 
بازنشس��تگي همگي كم و بيش وضعيت يكساني دارند و 
اين بحران فقط مختص صندوق بازنشس��تگي شهرداري 
نيست البته در س��ازمان هايي كه نظارت بيشتري وجود 
داشته و قواعد علمي را رعايت كردند، وضعيت بهتر است. 
متاسفانه صندوق بازنشستگي ش��هرداري تهران شرايط 
خوبي ندارد. معاون برنامه ريزي ش��وراي ش��هر تهران در 
پاسخ به س��والي درباره تخلفات در اين صندوق ها افزود: 
مدي��ران اين دو صن��دوق هر دو تغيي��ر كردند و درحال 
آماده سازي گزارش هايي از وضع موجود و اقداماتي هستند 
ك��ه با كمك آن مي توان وضعيت اين صندوق ها را بهبود 
بخشيد. مرحله اول اين است كه مشخص شود؛ وضعيت 
شاخص هاي كليدي اين صندوق ها چيست و مرحله دوم 
اين است كه مشخص شود آيا اين شرايط ناشي از تخلف 
بوده يا خطاي مديريتي است البته من هنوز در اين زمينه 
گزارشي نديدم. معاون شهردار با اشاره به شرايط صندوق 
بازنشس��تگي افزود: فقط دو ماه اس��ت كه مدير صندوق 
بازنشستگي ش��هرداري تهران تغيير كرده و مستقر شده 
است. ميرزايي با اشاره به اينكه كارگروهي در راستاي تهيه 
برنامه براي مقابله با فساد و شفافيت در اين معاونت شكل 
گرفته اس��ت، گفت: عالوه بر سامانه شفافيت كارگروهي 

درحال تدوين اين برنامه است. 

فروشروزانه۲۰۰هزاربليت
دوبعديحملونقلعمومي

تهراني ها به طور ميانگين در سال گذشته روزانه ركورد 
4ميليون تراكنش را در حوزه شارژ، فروش و پذيرش كارت 
بليت ه��اي الكترونيك و بليت ه��اي QR مرتبط با حمل 
و نق��ل عمومي به ثبت رس��اندند و به همين جهت اغلب 
پرداخت هاي حم��ل و نقل عمومي در پايتخت غيرنقدي 
اس��ت. به گزارش ايس��نا، اكنون روزانه بيش از 3ميليون 
مسافر در سيستم حمل و نقل عمومي از كارت بليت هاي 
الكترونيك استفاده مي كنند. براساس اين گزارش، تعداد 
كارت هاي فعال و مورد استفاده مردم به بيش از 12ميليون 
كارت مي رس��د. همچنين روزانه ب��ه طور ميانگين حدود 
200هزار بليت دوبعدي)QR( به شهرونداني كه مايل به 
اس��تفاده از كارت بليت ها نيستند نيز به فروش رسيده و 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. س��ازمان فن��اوري اطالعات 
و ارتباط��ات ش��هرداري تهران از س��ال 89 »كارت بليت 
الكترونيك ش��هر تهران« را با هدف توس��عه ارائه خدمات 
پرداخت در سيس��تم حمل و نقل عمومي شهر ارائه كرده 

و تاكنون مسووليت پردازش تراكنش ها را به عهده دارد. 

تغييرظرفيتبرخيخطوط
اتوبوسرانيبهونومينيبوس

مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوسراني تهران با اشاره به 
اينكه ظرفيت برخي از خطوط اتوبوس��ي نيس��ت، گفت: 
اين خطوط بايد به ميني بوس، ون و تاكس��ي تغيير داده 
شوند. به گزارش ايسنا، پيمان سنندجي با اشاره به اينكه 
كل خط��وط اتوبوس��راني تهران به طور مرتب براس��اس 
توسعه خطوط باالدستي و توسعه شهر مورد بازبيني قرار 
مي گيرد، اظهار كرد: نرم افزاري وجود دارد كه براساس اين 
خصوصيات خطوط را از لحاظ لزوم توسعه، ادغام و حتي 
راه اندازي خطوط جديد بررسي و مطرح مي كند كه پروسه 
قانون��ي پس از آن طي مي ش��ود. وي با بي��ان اينكه تمام 
خطوط اتوبوسراني به لحاظ شبكه حمل و نقلي بايد ديده 
ش��ود و نمي توانيم بگوييم چه خطوطي كم بازده اس��ت، 
خاطرنشان كرد: بايد شبكه يي داشته باشيم كه دسترسي 
م��ردم را به حمل و نقل عمومي تس��هيل كند اما در اين 
ميان ظرفيت برخي خطوط، اتوبوسي است و برخي ديگر 
اين ظرفيت را ندارد بنابراين خطوطي كه ظرفيت اتوبوسي 
ندارد بايد تغيير داده شده و به خطوط ميني بوسي، ون يا 
تاكسي تغيير يابد كه اين طرح درحال بررسي است و پس 

از تصويب اعالم خواهد شد. 

جعلمعاينهفنيباورود
سيمفاامكانپذيرنيست

مديرعامل اتحاديه سازمان حمل و نقل همگاني كشور 
گفت: مردم بدانند با ورود س��امانه س��يمفا امكان جعل 
برگه معاينه فني نيس��ت چراكه بايد ش��ماره خودرو آنها 
در سامانه ثبت شود. به گزارش فارس سعيد قيصر گفت: 
هنگامي كه با صف هاي مراك��ز معاينه فني مردم مواجه 
مي ش��وند، گواهي هاي جعلي را از افراد جاعل خريداري 
مي كنند غافل از اينكه بايد پالك آنها توسط دوربين هاي 
مراكز معاينه فني خوانده ش��ود. قيصر ادامه داد: به دليل 
اينكه پالك آنها در مراكز معاينه فني خوانده نشده توسط 
دوربين هاي س��طح ش��هر در مب��ادي ورودي و خروجي 
جريمه مي ش��وند و بيش��ترين مراجعات را ب��ه اتحاديه 
حم��ل و نقل همگاني همين اف��رادي دارند كه برگه هاي 
معاينه فني جعلي خريداري كردند. در اس��فند سال 96 
در كارگروه ملي معاينه فني پيشنهاد داده ايم كه برچسب 
معاينه فني حذف ش��ود به دليل اينكه طرح LEZ)طرح 
كاهش( بايد در كالن شهرها اجرايي شود و دوربين ها نيز 
به س��امانه سيمفا متصل شود و ديگر ضرورتي به برگه يا 
برچسب نبوده است ولي متاسفانه اين پيشنهاد مورد تاييد 

كارگروه معاينه فني واقع نشد. 

ايرانشهر

رييس جمعيت طرفداران ايمني راه ها گفت: يكي 
از دغدغه هاي محافل حمل و نقلي، حمايت از توليد 
داخل در بخش خودروس��ازي است يعني ما بايد به 
س��مت خودرو غيرايمن برويم و حاشيه امني براي 
اين خودروهاي غيرايمن ايجاد شود تا رقيبي نداشته 
باشند. به گزارش فارس، محمد بخارايي در نشست 
بررسي برنامه هاي جمعيت طرفداران ايمني راه ها در 
سال 97 در راس��تاي كاهش سوانح رانندگي اظهار 
كرد: در سال 96 تعداد 16هزار نفر در سوانح رانندگي 
ج��ان باختند و 300هزار نفر ه��م مجروح و معلول 
ش��دند. وي ادامه داد: حمل و نقل بايد بدون حادثه 
باشد و اين هدف همه است، ايمني راه ها نيازمند عزم 
ملي است و كش��تار 16هزار نفر در سوانح رانندگي 

بايد يك دغدغه ملي باشد. 

بخاراي��ي با تاكيد بر اينكه ايمن��ي بدون اقدام و 
تالش دست يافتني نيس��ت، گفت: مي توان اقدامات 

وسيعي بابت ارتقاي ايمني انجام داد. 
رييس جمعيت طرفداران ايمني راه ها با اش��اره 
به س��هم 45درصدي عابران پياده و موتورس��واران 
در آمار كش��ته هاي س��وانح رانندگ��ي گفت: حدود 
23درصد معادل 3ه��زار و 800 نفر از جانباختگان 
سوانح رانندگي موتورسواران هستند و 100هزار نفر 

از مجروحان سوانح رانندگي موتورسواران هستند. 
بخارايي با تاكيد بر اينكه تخلف در موتورسواري 
نماد تخلف اجتماعي شده است، گفت: موتورسواري 
كه صبح خود را با تخلفاتي نظير عبور از چراغ قرمز 
ي��ا تردد در پياده رو آغاز كند در محيط كار خود نيز 

كار را با تخلف شروع مي كند. 

ريي��س جمعيت طرفداران ايمن��ي راه ها با بيان 
اينكه فرهنگ جامعه از فرهنگ رانندگي مش��خص 
اس��ت، بيان كرد: كشور ما جزو امن ترين كشورهاي 
جهان اس��ت و در موتورسواري هم مي توانيم تخلف 
كمتري داش��ته باش��يم. وي با بيان اينكه س��االنه 
22درص��د از آمار س��وانح رانندگي مربوط به عابران 
پياده است، گفت: آموزش كاربران و شهروندان امري 
است كه به آن چندان پرداخته نشده و در اين حوزه 
آموزش و پرورش، ستاد ائمه جمعه، ارگان هاي متولي 

و رسانه ملي كم كاري كرده اند. 
 وي ادامه داد: اگر بر ساخت و سازهاي بي رويه در 
حاشيه شهرها نظارت كنيم و از آنها جلوگيري شود 
ضمن اينكه موتورسواران را به خوبي مديريت كنيم، 

سوانح رانندگي بسيار كاهش مي يابد. 

وي كاهش سرعت مجاز را از عوامل ديگر كاهش 
س��وانح رانندگي عن��وان كرد و گفت: در كش��وري 
مثل اس��پانيا حداكثر س��رعت مجاز در آزادراه هاي 
برون شهري 100كيلومتر بر س��اعت در آزاد راه هاي 
درون ش��هري 60كيلومت��ر ب��ر س��اعت و در مراكز 
تجاري و مس��كوني پرتردد 30كيلومتر در س��اعت 
اس��ت درحالي كه ما زماني خواستيم سرعت مجاز 
را در ايران كاهش دهيم بس��ياري از كارشناسان يا 

انجمن هاي ناوگان عمومي اعتراض كردند. 
وي اظهار كرد: همچنين مي توان سرعت مجاز را 
براي هر خودرويي تعيين كرد به عنوان مثال  مي توان 
س��رعت مجاز را براي خودرويي مث��ل پرايد كه در 
سوانح رانندگي بسيار آسيب پذير است، كاهش داد. 

رييس جمعي��ت طرفداران ايمني راه ها گفت: ما 
در ايران يك درصد جمعيت جهان را داريم بنابراين 
نبايد كشته هاي سوانح رانندگي ما از حداكثر 12هزار 
نفر در س��ال افزايش ياب��د درحالي كه جانباختگان 

س��االنه 16هزار نفر در س��وانح رانندگي ما يعني در 
اي��ران 25درصد باالتر از متوس��ط جهاني كش��ته 

مي دهيم. 
وي نظارت بر عملكرد آموزشگاه هاي رانندگي را 
از ديگر موارد كاهش س��وانح رانندگي عنوان كرد و 
گفت: متاس��فانه بيمه ها هم در اين حوزه كم كاري 
مي كنند و س��رمايه گذاري نكردند. رييس جمعيت 

طرف��داران ايمن��ي راه ه��ا، كاه��ش 
اعتب��ارات نگه��داري و ايمن س��ازي 
راه ه��ا را از ديگر موارد افزايش تلفات 
س��وانح رانندگي عنوان كرد و گفت: 
تخصي��ص بودجه در بخش نگهداري 
و ايمن س��ازي راه ها بايد 100درصد 
باشد درحالي كه مي توان توسعه را به 
عق��ب انداخت و پروژه هاي عمراني را 
كمتر كرد اما به نگهداري راه ها بودجه 

اختصاص داد. 

تلفات رانندگي ايران ۲۵ درصد باالتر از متوسط جهاني

آگهيابالغوقتدادرسيبهخواندهمجهولالمكان
 بدين وسيله به آقاي نريمان فرهمندي فرزند فرهنگ كه به حكايت دادخواست تقديمي خواهان به نام آقاي نمامعلي 
حاتمي فرزند محمد فعال مجهول المكان معرفي شده، ابالغ مي شود كه خواهان فوق دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم 
س��ند و مطالبه خس��ارت به طرفيت شما تقديم كه پس از ارجاع به اين شعبه به كالسه 9609988311200513 شماره 
بايگاني 960546 ثبت و لزوما وقت رس��يدگي آن براي روز 1397/4/10 س��اعت 11 صبح تعيين گرديده اس��ت و بنا به 
درخواس��ت خواهان و دستور رياس��ت محترم دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب براي يك نوبت 
در جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا جنابعالي قبل از وقت رسيدگي با در دست داشتن مشخصات مندرج در همين 
روزنامه به دفتر دادگاه مراجعه و با اعطاي نشاني و مشخصات كامل آدرس خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم موجود 
در پرون��ده را دريافت نموده و چنانچه دادخواس��ت يا اليح��ه اي داريد تقديم و در صورت انتخاب وكيل معرفي و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر شويد زيرا در صورت عدم مراجعه و حضور در جلسه دادرسي، دادگاه غيابا به 

موضوع رسيدگي و راي مقتضي را صادر خواهد نمود. 
مديردفترشعبهدوازدهدادگاهحقوقيكرمانشاه-ايماني

عبوراليحهافزايشنرخكرايهتاكسيازخانكميسيونعمران

سال9۷،نرخكرايهتاكسيچقدرافزايشمييابد؟
اليحه نرخ كرايه تاكس��ي در كميس��يون عمران 
ش��وراي شهر تهران به تصويب رسيد و در نوبت طرح 

در صحن شوراي شهر تهران قرار گرفت. 
به گزارش مهر، اليحه نرخ كرايه تاكس��ي در نوبت 
طرح در صحن علني ش��وراي ش��هر مانده است. اين 
اليحه كه 20فروردين ماه به شوراي شهر تهران رسيده، 
هفته گذشته در كميسيون تخصصي به تصويب رسيد 
اما هنوز در صف بررسي در صحن علني شوراي شهر 
تهران است. اين روزها رانندگان تاكسي هاي گردشي 
نرخ هاي مصوب خود را مي گيرند و مسووالن ترافيكي 
شهر هم هشدار مي دهند دريافت كرايه اضافه خالف 
قانون اس��ت و با رانندگان متخلف برخورد مي ش��ود. 
اليحه نرخ كرايه تاكس��ي امسال با سال هاي گذشته 
تفاوت هاي اساسي دارد. فرمول جديد مديريت شهري 

براساس هزينه رانندگان تاكسي است. 

وروديتاكسي۶۰۷تومانبدونمسافتآزاد
براس��اس اليحه تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در 
س��ال 97 براي ورود 607 تومان بدون مسافت آزاد و 
در ازاي هر 100متر 32تومان پيشنهاد شد. همچنين 
در سرعت كمتر از 15كيلومتر در ساعت مسافت طي 
ش��ده لحاظ نمي ش��ود و به ازاي هر دقيقه 80تومان 
محاسبه مي ش��ود همچنين براي نرخ كرايه در نوبت 
ش��ب از س��اعت 22 تا 6بامداد مع��ادل 20درصد به 
نرخ هاي تعيين ش��ده اضافه مي شود. به گزارش مهر، 

شهرداري تهران موظف است تاكسي متر تاكسي هاي 
داراي نرم افزار جابه جايي مسافر در شهر )تاكسي هاي 
اينترنت��ي( را تنظيم و بر اجراي آن نظارت كند. مبلغ 
ورودي 4790هزار تومان بدون مس��افت آزاد اس��ت. 
همچني��ن ن��رخ كرايه س��فر در ازاي هر يك صد متر 
8تومان پيش��نهاد شده اس��ت. در سرعت هاي كمتر 
از 15كيلومتر در س��اعت مسافت طي شده محاسبه 
نمي ش��ود و به ازاي ه��ر دقيقه 260تومان محاس��به 
مي شود. همچنين براي س��فرهاي خارج از محدوده 
مناط��ق 22گانه ش��هر تهران به مي��زان 10كيلومتر 

30درصد به نرخ كرايه اضافه مي شود. 
همچنين در ماده شش��م اين اليحه به نرخ كرايه 
تاكسي هاي راه آهن و ترمينال اشاره شده كه براساس 
آن مبلغ ورودي 5هزار و 389تومان بدون مسافت آزاد 
و نرخ كرايه س��فر به ازاي هر يك صد متر 116تومان 
اس��ت. در ماده 9 اين اليحه آمده اس��ت، س��ازمان 
مديريت و نظارت بر تاكس��يراني ش��هر تهران مجاز 
است كرايه انواع تاكس��ي هاي شهر تهران را باتوجه 
به شرايط آب و هوايي در مواقع باران و برف حداكثر 

تا 20درصد براي كليه خدمات تاكسي افزايش دهد. 
اين افزايش تنها ش��امل تاكسي هايي خواهد بود كه 
داراي يكي از روش ه��اي پرداخت الكترونيك كرايه 
ب��وده و امكان تعيين نرخ به صورت متمركز با درنظر 
گرفتن شرايط زماني و مكاني محدوده فعاليت براي 
آنها وج��ود دارد. همچنين در م��اده 10 اين اليحه 
افزايش كرايه در زمان اوج س��فر پيش بيني ش��ده و 
سازمان تاكسيراني مجاز است كرايه خدمات تاكسي 
خطي را در س��اعات اوج ترافيك يعني از ساعت 17 
ت��ا 20 به مي��زان 10درصد براي تاكس��ي هايي كه 

داراي يكي از روش هاي پرداخت الكترونيك هستند، 
افزايش دهد. در اين اليحه تهيه برچس��ب و تنظيم 
تاكس��ي متر تاكسي ها تا س��قف 450ميليون تومان 

پيش بيني شده است. 

تمامتفاوتهاينرخكرايهها
در دوره ه��اي پيش��ين سياس��ت گذاري برمبناي 
محاس��به درصد افزايش نرخ به نس��بت سال پيشين 
بود. در روش پيشنهادي جديد ابتدا هزينه هاي ثابت 
و متغير و تابع كلي هزينه–مس��افت راننده تاكس��ي 

محاس��به و نرخ كرايه متوس��ط هر كيلومتر به دست 
آمده اس��ت. براس��اس متوس��ط قيمت هر كيلومتر 
و مفروض��ات اولي��ه راجع ب��ه هر ن��وع از خدمات و 
سياس��ت هاي مديريت ش��هري نرخ كرايه هر يك از 
خدمات محاس��به خواهد ش��د، براس��اس روش هاي 
محاس��باتي قبل از تغييرات ميزان كرايه با باال رفتن 

مسافت طي شده كمتر بود. 
هزينه ه��اي ثاب��ت، بيم��ه وس��يله نقلي��ه، بيمه 
تاكسيران، عوارض ساالنه ماليات شغلي، معاينه فني، 
استهالك وسيله نقليه، تمديد پروانه، استهالك قيمت 
و سود سرمايه گذاري هزينه هاي ثابتي هستند كه در 
نرخ گذاري پيش بيني شده و تعميرات و قطعات يدكي، 
سوخت و حقوق و دستمزد هزينه هاي متغير هستند. 
پارامتر هاي موثر ديگ��ر در ميزان هزينه ها، تعداد 
تعطيالت رس��مي در س��ال، تعداد روزه��اي جمعه، 
ميانگي��ن مصرف تاكس��ي، قيمت هر ليت��ر بنزين، 
ميانگين مص��رف گاز در هر 100كيلومتر، قيمت هر 
مترمكعب گاز، ميزان ساعت كاري روزانه و... مشخص 
شده است كه براساس آن مجموعه هزينه هاي روزانه 
يك تاكسيران 223هزار تومان است كه در حال حاضر 

قيمت گذاري با اين هزينه ها تفاوت دارد. 
در حال حاضر ش��وراي شهر تهران در كميسيون 
عمران و حمل و نقل با پيشنهادات شهرداري موافقت 
كرده و به گفته رييس كميسيون عمران نرخ كرايه هاي 
تاكسي به طور متوسط 12.5درصد افزايش يافته است. 

درصدتغييرپيشنهادی9۷)تومان(نرخ9۶)تومان(خدمات
1848203610خطی 8 كيلومتر

2621301415گردشی 8 كيلومتر
صفر1631816318تلفنی 8 كيلومتر

-11214-استاندارد 8 كيلومتر
389854450614ويژه 30 كيلومتر

تسهيالتباسود8درصدودورهبازپرداخت۱۲ساله)تومان(
866،000 اقساط ماهانه

44،694،000 كل سود پرداختی
124،694،000 كل مبلغ پرداختی

تسيهالتبانرخسود8درصدودورهبازپرداخت۱۰ساله)تومان(
971،000 اقساط ماهانه

28،567،000 كل سود پرداختی
28،567،000 كل مبلغ پرداختی

تسهيالتبانرخسود8درصدودورهبازپرداخت8ساله)تومان(
1،131،000 اقساط ماهانه

28،567،000 كل سود پرداختی
108،567،000 كل مبلغ پرداختی

تسهيالتبانرخسود۶درصدودورهبازپرداخت۱۲ساله)تومان(
781،000 اقساط ماهانه

32،396،000 كل سود پرداختی
112،396،000 كل مبلغ پرداختی

تسهيالتبانرخسود۶درصدودورهبازپرداخت۱۰ساله)تومان(
888،000 اقساط ماهانه

26،586،000 كل سود پرداختی
106،586،000 كل مبلغ پرداختی

تسهيالتبانرخسود۶درصدودورهبازپرداخت8ساله)تومان(
1،051،000 اقساط ماهانه

20،934،000 كل سود پرداختی
100،934،000 كل مبلغ پرداختی
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»تعادل« تاثير اجراي استانداردهاي جديد بر بازار خودرو را واكاوي كرد

چالش استانداردهاي 85 گانه
تعادل 

ب�ه  دوب�اره  اس�تاندارد  مل�ي  س�ازمان 
خودروس�ازان اولتيماتوم داد. بنابر اظهارات 
متولي اين س�ازمان، خودروسازان تا اول دي 
ماه س�ال جاري فرصت دارند استانداردهاي 
85گان�ه تولي�د خ�ودرو را در توليدات خود 
اعم�ال كنن�د. ح�ال خودروس�ازاني كه اين 
اس�تانداردها را رعاي�ت نكنن�د ب�ا توق�ف 
تولي�د خودروهاي غيراس�تاندار خود مواجه 
خواهند ش�د. اي�ن اولتيمات�وم البته واكنش 
خودروس�ازان را در پ�ي داش�ت. آنها بر اين 
باورن�د كه افزايش س�طح اس�تاندارد توليد 
خودروه�اي داخلي ممكن اس�ت به افزايش 
قيمت اين خودروها در بازار داخلي بينجامد. 
به طوري ك�ه دبير انجمن خودروس�ازان نيز 
در گفت وگ�و با »تع�ادل« از احتمال افزايش 
قيم�ت در ب�ازار خودروها در ص�ورت اعمال 
اس�تانداردهاي 85گانه خب�ر مي دهد. از آن 
سو همزمان با تالطم ها در بازار ارز و افزايش 
تقاض�اي س�وداگرانه در ب�ازار خ�ودرو، يك 
فوريت طرح »س�اماندهي ب�ازار خودرو« نيز 
در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيده 
است. در اين طرح لزوم اجراي استانداردهاي 
85گانه در كنار كاه�ش قابل مالحظه تعرفه 
واردات خ�ودرو مط�رح ش�ده ك�ه ب�ه گفته 
كارشناس�ان صنع�ت خ�ودرو اي�ن موضوع 
مي تواند در آينده يي نه چندان دور به تندتر 
شدن شيب افزايش قيمت خودروهاي داخلي 

بينجامد. 
  

 اجراي استانداردها در 3 فاز 
س��ازمان مل��ي اس��تاندارد پيش از اي��ن نيز بر 
رعاي��ت اين اس��تانداردهاي 85گان��ه تاكيد كرده 
بود و خودروس��ازان البته از رعايت آنها سر باز زده 
بودند. اين  بار اما ظاهرا س��ازمان استاندارد بنا دارد 
از شيوه يي مرحله به مرحله براي به كرسي نشاندن 
تصميم خود استفاده كند. نيره پيروزبخت در مورد 
فرآين��د تدريج��ي الزام خودروس��ازان ب��ه رعايت 
استانداردها اين طور گفته است: از ابتداي دي  ماه 
س��ال ۱۳۹۶ تعداد 55 استاندارد خودرويي به ۶۱ 
مورد افزايش و از يكم تير ماه سال ۹7 به ۶۳ مورد 
افزايش خواهد يافت. همچنين در فاز سوم و پاياني 
اجراي اين طرح كه يكم دي ماه سال جاري است، 
تعداد استانداردهاي خودرويي به 85 مورد افزايش 
مي ياب��د و هر خودرويي بتواند اين اس��تانداردها را 
در آن زمان پاس كند، ادامه فعاليتش در س��ازمان 
ملي اس��تاندارد تاييد مي ش��ود در غير اين صورت 
توليدش متوقف خواهد ش��د و اين موضوع مطالبه 

دولت و مردم است. 
اقدام��ات  و  تصميم��ات   ۱۳۹۶ س��ال  در 
چالش برانگيزي در زمينه اس��تاندارد وسايل نقليه 
به ويژه خودروها اتخاذ ش��د تا پياده س��ازي اجراي 
اس��تانداردهاي 85گانه در ۳ فاز كليد بخورد و در 
مرحله اول عامل توقف خط توليد ۲۳مدل خودرو 
ش��ود. پس از آن پيروزبخت اعالم كرد كه سازمان 
ملي اس��تاندارد اي��ران به هيچ وج��ه از اجرا كردن 
استانداردهاي 85 گانه خودرويي پا پس نمي كشد. 
تاكيد پيروزبخت اما موجب واكنش وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ش��د و يك��ي از مس��ووالن اين 
وزارتخان��ه از تعديل اين اس��تانداردها خبر داد. در 

برخ��ي از خبرها حتي به نق��ل از پيروزبخت اعالم 
ش��د كه موضع وي به عنوان رييس س��ازمان ملي 
اس��تاندارد تغيير كرده و قرار است اين استانداردها 
مورد بررس��ي و تعديل قرار گي��رد. پيروزبخت اما 
چندي بع��د در واكنش به زمزمه عدول س��ازمان 
متبوع خود از اجراي استانداردهاي 85گانه چنين 
موضع گيري كرد: م��ا به گونه يي صحبت نكرده ايم 
ك��ه بخواهي��م از اج��راي اس��تانداردهاي 85 گانه 
خودروه��ا ع��دول كنيم. ش��ايد آقاي��ان تعابيري 
مبني بر تعديل داش��ته اند ام��ا هرگز اينگونه نبوده 
و سازمان ملي اس��تاندارد همچنان درحال بررسي 
استانداردهاي 85 گانه بر مبناي استانداردهاي روز 

اروپاست. 
اما س��خنان هفته جاري رييس س��ازمان ملي 
اس��تاندارد به صورت ضمني حاوي هش��داري هم 
ب��راي خودروس��ازاني بود ك��ه برنام��ه زمان بندي 
ش��ده اين س��ازمان براي اعم��ال اس��تانداردهاي 
85گان��ه را رعاي��ت نمي كنن��د. پيروزبخت گفت: 
اگ��ر بخواهي��م تعريف اس��تانداردها را ب��ر مبناي 
مقررات اس��تانداردهاي دنيا ارائ��ه كنيم به ترتيب 
اس��تانداردهاي كارخانه يي سخت ترين استانداردها 
در دنيا هستند و پس از آن استانداردهاي ملي قرار 
دارند و پس از اين  دو نيز استانداردهاي منطقه يي 

و بين المللي تعريف شده اند.
استانداردهاي بين المللي در سطح مقررات اوليه 
تعريف شده و كليه خودروها در كشورهاي مختلف 

مي توانند آنها را رعايت كنند. 
او با اش��اره ب��ه اينكه ما ب��ه هيچ وجه از عبارت 
تعديل استفاده نكرده و نمي كنيم و چنين مساله يي 
را قبول نداريم، اظهار كرد كه رويكرد سازمان ملي 
اس��تاندارد در ارتب��اط ب��ا اس��تانداردهاي 85گانه 
اينگونه است كه بررسي اين استانداردها در دستور 
كار قرار دارد و اگر اس��تانداردي قديمي تشخيص 
داده ش��ود و نيازمند هماهنگي با اس��تانداردهاي 
اتحاديه اروپا باش��د اين هماهنگي انجام مي ش��ود. 

بنابه اظهارات پيروزبخت منظور از بازنگري انطباق 
اس��تانداردهاي 85 گانه با اس��تانداردهاي اتحاديه 
اروپا خواهد بود و حتي ممكن اس��ت تصميم گيري 
در ارتباط با اين اس��تانداردها س��ختگيرانه تر شود. 
شايد در بررس��ي هاي صورت گرفته متوجه شويم، 
اس��تانداردهاي 85 گان��ه تدوين ش��ده پايين تر از 
اس��تانداردهاي اتحاديه اروپا هس��تند و به همين 
دلي��ل بايد ارتق��ا يابند حتي برعكس اين مس��اله 
نيز امكان پذير اس��ت و اگر متوجه ش��ويم اتحاديه 
اروپ��ا در مورد برخي اس��تانداردها كوت��اه آمده و 
درخصوص عدم كارايي آنها به نتيجه رسيده است 
بنابراين سازمان ملي استاندارد نيز تصميم مشابهي 
اتخ��اذ خواهد كرد و بازنگ��ري در اين رابطه را در 

دستور كار قرار مي دهد. 

 3 ضلع ماجرا
اس��فند ماه س��ال ۱۳۹5 بود كه س��ازمان ملي 
اس��تاندارد اي��ران از افزايش تعداد اس��تانداردهاي 
خودروي��ي از 55 به 85 مورد خبر داد و اعالم كرد 
كه براساس تفاهمنامه يي بين اين سازمان و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارتقاي اين اس��تانداردها از 
نظر تعداد و كيفيت مطرح ش��ده اس��ت؛ موضوعي 
كه براساس مصوبه ش��وراي سياست گذاري خودرو 
با حض��ور وزي��ر وقت صنع��ت، مع��دن و تجارت، 
رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد، خودروس��ازان و 
قطعه س��ازان در دس��تور كار ق��رار گرف��ت. با اين 
همه س��ابقه برخوردهاي قبلي س��ازمان استاندارد 
با خودروس��ازاني كه ب��ه اس��تقبال برنامه هاي اين 
س��ازمان نمي رون��د، نش��ان دهنده نب��ود ضمانت 
اجرايي براي به كرس��ي نش��اندن تصميمات اتخاذ 
ش��ده در اين زمينه است. خودروس��ازان كشور به 
اس��تانداردهاي 85گان��ه و برنامه زمان بندي ش��ده 
و مرحل��ه به مرحله س��ازمان ملي اس��تاندارد براي 
رس��يدن به هدف معترض اند. در واقع كش��مكش 
مي��ان خودروس��ازان و كوتاه آمدن س��ازمان ملي 

استاندارد در برابر فشارها و اعتراضات خودروسازان 
موجب شده تا روند اجراي اين استانداردها تاكنون 
به تعويق بيفتد. البته نيروي انتظامي كه ضلع ديگر 
اين ماجراس��ت بارها اعالم ك��رده، آمادگي الزم را 
دارد تا جلو پالك شدن خودروهاي فاقد كيفيت را 
بگيرد. در اين ميان خيلي ها از متولي سازمان ملي 
استاندارد انتقاد مي كنند كه نتوانسته در طول چند 
سال گذشته خودروسازان را مجاب كند خودروهاي 
غيرايمن خود را از رده خارج كرده يا آنها را اصالح 
كنند. بايد منتظر بود و ديد »اولتيماتوم« س��ازمان 

ملي استاندارد اين  بار چه فرجامي دارد. 

 2 راه پيش روي خودروسازان؟
دبي��ر انجم��ن خودروس��ازان ام��ا در گفت وگو 
ب��ا »تع��ادل« در م��ورد اس��تانداردهاي 85گان��ه 
خودروس��ازي اين ط��ور مي گويد: اس��تانداردهاي 
85گانه مورد اعتراض خودروسازان بوده و البته هم 
به صورت مس��تقيم و هم از طري��ق وزارت صنعت 
اي��ن اعت��راض بارها به گوش مس��ووالن س��ازمان 
ملي اس��تاندارد رس��يده اس��ت. احمد نعمت بخش 
همچني��ن اظه��ار مي كند ك��ه اينگونه نب��وده كه 
خودروس��ازان براي اج��راي اين نوع اس��تانداردها 
در مورد توليداتش��ان هيچ كاري نكرده باش��ند. به 
گفت��ه او خودروس��ازان داخلي سال هاس��ت كه به 
دنب��ال افزايش كيفيت خودروهاي س��اخت داخل 
هستند. اما رسيدن به نقطه مورد نظر سازمان ملي 
اس��تاندارد همچنان براي آنها دشوار است. سازمان 
مل��ي اس��تاندارد مي گوي��د، تصميم م��ورد نظر در 
شوراي عالي استاندارد اتخاذ شده و به همين جهت 

الزم االجراست. 
دبي��ر انجم��ن خودروس��ازان اما در پاس��خ به 
پرس��ش »تعادل« در مورد تاثير تصميم س��ازمان 
ملي اس��تاندارد ب��ر قيمت ها در ب��ازار خودروهاي 
داخل��ي عنوان مي كند: افزايش س��طح اس��تاندارد 
تولي��د خودروه��ا دو راه پيش پاي خودروس��ازان 

ق��رار مي دهد؛ نخس��ت اينك��ه تولي��د خودروهاي 
فاق��د اين اس��تانداردها ب��ه تدريج كنار گذاش��ته 
ش��ود و خودروس��ازان به س��مت توليد خودرو در 
پلتفرم ه��اي جديد بروند. ام��ا راه دوم هم افزايش 
سطح استانداردهاي توليد همزمان با افزايش قيمت 
توليدات اس��ت. به گفته نعمت بخش در اين حالت 
افزايش قيمت ناگزير اس��ت؛ زي��را رعايت تمام اين 
استانداردها قيمت خودرو را افزايش خواهد داد. به 
عنوان نمونه ممكن است قيمت خودرويي مثل پژو 
۲0۶ تا حدود 5 ميليون تومان افزايش داشته باشد. 
اين موض��وع اما از آن جهت اهميت بيش��تري 
پيدا مي كند كه در اقتصاد متالطم امروز پيش��ايش 
احتمال افزايش قيمت خ��ودرو وجود دارد و اصرار 
ب��ر افزايش س��طح اس��تانداردهاي خودروس��ازي 
مي توان��د ب��ه افزايش بيش��تر قيم��ت خودروهاي 
داخلي بينجامد. به عنوان نمونه يكي از دو ش��ركت 
خودروسازي بزرگ در كشور همين چند روز پيش 
قيم��ت خودروهاي توليدي خ��ود را افزايش داد و 
افزايش��ي حتي ان��دك در قيمت ارزه��اي خارجي 
به زودي اثر خود را بر قيمت ها نش��ان خواهد داد. 
از س��وي ديگر افزايش تعرف��ه واردات خودروهاي 
خارجي و گس��ترش محدوديت ها براي واردات اين 
دسته از خودروها نيز موجب كاهش عرضه در بازار 
خ��ودرو و افزايش تقاضا ب��راي خودروهاي داخلي 
شده و احتماال بر قيمت خودروهاي داخلي خواهد 
افزود. تغيير مس��ير بخش��ي از جريان نقدينگي)به 
دنب��ال تالط��م اخير در ب��ازار ارز( به س��مت بازار 
خ��ودرو همي��ن حاال ه��م موجب افزاي��ش قيمت 
برخي خودروهاي پرطرفدار مانند »رنو س��اندرو« و 
»برليانس« ش��ده و قيمت اين دو مدل را تا حدود 
5 ميليون تومان افزايش داده است. اصرار بر اجراي 
اس��تانداردهاي 85گانه ممكن است شيب افزايش 
قيم��ت خودروهاي داخلي را ط��ي روزهاي آتي باز 

هم تندتر كند. 
از س��وي ديگ��ر با تصوي��ب ي��ك فوريت طرح 
»س��اماندهي ب��ازار خ��ودرو« در مجلس ش��وراي 
اس��المي، الزام به رعاي��ت اس��تانداردهاي 85گانه 
همپاي كاه��ش تعرف��ه واردات خ��ودرو به زودي 
به صح��ن مجلس ش��وراي اس��المي خواهد رفت. 
كاه��ش قابل توجه تعرفه و عوارض واردات خودرو، 
تاكيد ب��ر اجراي اس��تانداردهاي 85گانه جديد در 
صنعت خودرو و الزام پلي��س راهنمايي و رانندگي 
به تعيين نقش خودرو و خودروس��ازان در س��وانح 
و تصادف��ات رانندگي از مهم تري��ن مفاد اين طرح 
اس��ت. يك كارش��ناس صنعت خودرو در اين مورد 
به ايس��نا گفته بود: طرح س��اماندهي بازار خودرو 
كه در مجلس مطرح ش��ده به دليل ارائه پيش��نهاد 
كاهش تعرفه واردات خودرو تاثير منفي بر بازار ارز 
داش��ته و اجرايي نيس��ت. فربد زاوه اظهار مي كند: 
طرح س��اماندهي واردات خودرو فقط يك فوريتش 
در مجلس تصويب ش��ده و ب��ه همين دليل به اين 
زودي ه��ا در صح��ن مجلس مطرح نمي ش��ود. اين 
كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه به جاي ارائه 
چنين طرح هايي بايد ديدگاه ها اصالح ش��ود، اظهار 
مي كند: اگر طبق آنچه كه در اين طرح مطرح شده، 
تعرفه واردات خ��ودرو را كاهش دهيم باعث ايجاد 
مشكل در بازار ارز مي شود. در واقع با كاهش تعرفه 
واردات خودرو به تقاضاي خودروهاي وارداتي دامن 
زده و باعث افزايش واردات اين محصول مي ش��ويم 

كه اين موضوع تاثير منفي بر بازار ارز دارد. 

 تاسيس پارك پتروشيمي 
چيني در منطقه آزاد چابهار

ف�ارس  تفاهمنام��ه اح��داث پارك پتروش��يمي در 
چابهار، امروز چهارشنبه ميان سازمان منطقه آزاد چابهار، 
فدراسيون صنعت ش��يمي و پتروشيمي چين و مجتمع 
پتروش��يمي نگين مكران امضا ش��د. مرتضي بانك دبير 
شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در آيين امضاي 
اين تفاهمنامه هم��كاري در تهران، چابهار را نقطه پيوند 
همكاري ايران و چين در حوزه پتروشيمي دانست و افزود: 
پيوند رواب��ط اقتصادي ايران و چي��ن در چابهار مي تواند 
به روابط دوجانبه بلندمدت و اس��تراتژيك كمك كند. او 
برنامه هاي دولت ايران براي توسعه چابهار را استراتژيك و 
همه جانبه دانست و افزود: توسعه چابهار يكي از مهم ترين 
طرح هاي دولت در راستاي توسعه سواحل مكران است. او 
تصريح كرد: دولت چين در حوزه اقتصادي سياس��ت هاي 
دقيق��ي دارد و دولت ايران از طرح ه��اي بلندمدت چين 
براي توسعه اقتصادي و حضور در اقتصاد جهاني حمايت 
مي كند. مش��اور رييس جمهوري با بيان اينكه دولت ايران 
مصمم است خط آهن چابهار و زاهدان به سرعت تقويت و 
اجرا شود، افزود: اين خط آهن در توسعه مبادالت تجاري 
چابهار بس��يار موثر اس��ت و توس��عه فعاليت هاي ريلي و 
جاده يي از برنامه هاي جدي دولت اس��ت. او افزود: وزارت 
نفت و ش��ركت ملي پتروش��يمي براي چابهار برنامه هاي 
خوب��ي درنظر گرفته اند و چند روز پيش نيز توافق احداث 
خط لوله گاز بين شركت نفت و شركت پتروشيمي نگين 
مكران چابهار قطعي شد تا اين خط لوله به ساخت مجتمع 
پتروشيمي نگين مكران سرعت ببخشد. دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد با اشاره به توسعه بندر چابهار كه سال گذشته 
با حضور رييس جمهوري افتتاح شد، گفت: اجراي فرودگاه 
مستقل چابهار از جمله سياس��ت هاي زيربنايي است كه 
با جديت در چابهار دنبال مي ش��ود و ظرفيت هاي منطقه 
را افزايش خواهد داد. او افزود: ش��ركت هاي چيني كه در 
چابهار در حوزه پتروش��يمي س��رمايه گذاري كرده اند، در 
انتقال تكنولوژي و توس��عه فعاليت پتروش��يمي در ايران 
نقش مهمي ايف��ا مي كنند. بانك با تاكيد بر اينكه چابهار 
مي توان��د نقطه مركزي، محرك و پايل��وت همكاري هاي 
مش��ترك ايران و چين باشد، افزود: گزارش اين همكاري 
و تفاهمنامه به رييس جمهوري ارائه مي ش��ود و اطمينان 
دارم ك��ه وي از اي��ن برنامه حمايت ج��دي خواهد كرد. 
در اين مراس��م تفاهمنامه همكاري س��ازمان منطقه آزاد 
چابهار، شركت جي جي س��ي چين و مجتمع پتروشيمي 
نگين مكران، تحت نظارت فدراس��يون صنعت ش��يمي و 
پتروش��يمي چين و دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد 
و وي��ژه اقتصادي با ه��دف احداث پارك پتروش��يمي به 
امضا رس��يد. رييس هيات مديره فدراس��يون صنعت نفت 
و پتروش��يمي چين )CPCIF( در صدر هياتي ۳۲ نفره 
طي روزهاي گذش��ته از منطقه آزاد چابهار بازديد كرده و 
با ظرفيت هاي آن براي س��رمايه گذاري آشنا شدند. چين 
بزرگ ترين ش��ريك تجاري ايران به شمار مي رود و عالوه 
بر نفت، عمده كاالهاي غيرنفتي ايران اعم از پتروشيمي و 
مواد معدني نيز به مقصد بنادر اين كشور بارگيري مي شود. 

 توقف صدور كارت بازرگاني 
براي افراد غير تاجر

مدي��ركل حقوقي س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز 
گف��ت: در اليحه جديد مبارزه با قاچاق كاال، امكان صدور 
كارت بازرگاني براي افراد غير تاجر به دليل رتبه س��نجي 
اقتصادي وجود ندارد. به گزارش صداوس��يما، س��يدعلي 
معصوم��ي در يك برنام��ه تلويزيوني گف��ت: رويكرد اين 
س��تاد پيش��گيري از قاچاق كاال و ارز با مشاركت مردم و 
تجربيات فع��االن بخش هاي مختلف اقتصادي اس��ت. او 
اف��زود: ضمانت اجراي كارت هاي بازرگاني يكبار مصرف و 
مج��ازات براي انتقال دهنده،  گيرنده و ضبط كاالهاي وارد 
ش��ده از اين طريق در اليحه جديد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز پيش بيني ش��ده است. معصومي گفت: براساس اليحه 
جدي��د امكان صدور كارت بازرگاني ب��راي افراد غير تاجر 
به دليل رتبه سنجي اقتصادي وجود ندارد. مديركل حقوقي 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: راه اندازي سامانه هاي 
پيش بيني شده در قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ايجاد 
۴0 سامانه زيرمجموعه اين سامانه ها زمان بر است. او گفت: 
برخي از اين س��امانه ها ايجاد ش��ده و در راه اندازي برخي 
ديگر از برنامه عقب هس��تيم. معصومي افزود: براس��اس 
آيين نامه هيات وزيران كاالهاي قاچاق ضبط ش��ده يا بايد 
براي بازگش��ت ارز صادر يا امحا يا در صورت لطمه نزدن 
به توليد داخلي توزيع محدود شوند، اما تاكنون دولت هيچ 

مجوزي براي توزيع اين كاالها در داخل نداده است. 

 بازارياني كه كاال به شهرستان 
نمي فرستند

فارس  رييس اتاق اصناف گفت: اگرچه نظام پولي و 
بانكي در خدمت توليد داخلي نيس��ت و آن طور كه بايد 
به بحث مبارزه با قاچاق پرداخته نمي ش��ود، اما همه اين 
مسائل و مشكالت نبايد مانع توليد شود. علي فاضلي در 
همايش هم انديش��ي اتحاديه هاي پوشاك كشور جهت 
حماي��ت از تولي��د داخلي در تهران گف��ت: اگرچه نظام 
پولي و بانكي در خدمت توليد داخلي نيس��ت و آن طور 
كه بايد به بحث مبارزه با قاچاق پرداخته نمي ش��ود، اما 
همه اين مسائل و مشكالت نبايد مانعي در عرصه توليد 
شود. او با اشاره به تماس تلفني وزير صنعت با وي در روز 
جاري گفت: وزير صنعت گفت كه با حضور رييس جمهور 
در جمع فعاالن اقتصادي در آذربايجان هس��تند كه در 
آنجا اعالم ش��ده اس��ت كه بازار تهران به شهرس��تان ها 
كاال نمي فروش��ند. رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه 
نمي دانم اين موضوع واقعيت دارد يا خير؟ بيان داش��ت: 
البته قرار ش��د پيرامون اين موضوع تحقيقات الزم انجام 
ش��ود و تا امشب گزارشي براي دولت ارسال كنم. او بيان 
داشت: دولت تاكيد كرده در بحث تامين ارز براي گشايش 
مواد اوليه هيچ مشكلي وجود ندارد، اما نمي دانم كه كجاي 
كار مشكل دارد كه چنين اتفاقاتي رقم مي خورد. او افزود: 
در دوران دفاع مقدس وضع خيلي بدي داشتيم، ولي اين 
مسائل نبود. فاضلي اظهار داشت: من قبول دارم مجموعه 
مديريتي كش��ور دراختيار اقتصاد مردم محور نيس��ت و 
 اي��ن موضوع را به رس��م گاليه بارها مط��رح كرده ايم. او 
با اشاره به جلسه مالياتي روز گذشته با وزير اقتصاد گفت: 
قدم هاي خوبي در جهت بخش��ودگي ماليات بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط برداشته ش��د و قدم هاي خوبي هم 
برداشته مي شود. فاضلي گفت: دست هايي وجود دارد كه 
س��عي مي كند مجموعه بنگاه هاي كوچك را در خودش 
هضم كند و با وجود اينكه ش��عارهايي داده مي شود كه 
دولت دس��ت از بنگاه داري ب��ردارد، اما هنوز اين موضوع 

محقق نشده است. 

رييس اتاق ايران در ديدار با مقامات آلبانيايي تاكيد كرد

»آلباني« دروازه ورود ايران به منطقه بالكان
تجارت 

رييس ات��اق ايران كه در ص��در هيات اقتصادي 
بخ��ش خصوص��ي به آلباني س��فر كرده اس��ت، در 
دي��دار با معاون اقتصادي وزير امور خارجه آلباني بر 
لزوم توس��عه روابط اقتصادي دو كشور تاكيد كرد و 
آلباني را دروازه ورود ايران به حوزه بالكان دانس��ت. 
غالمحسين شافعي در اين ديدار گفت: اراده سران و 
مقامات سياسي دو كشور بر توسعه روابط اقتصادي 
فيمابين اس��توار است و با توجه به قرابت فرهنگي و 
تاريخي كه ايران در حوزه بالكان با آلباني دارد، نگاه 
ايران به آلباني صرفا همكاري با اين كش��ور نبوده و 
در واق��ع آلباني به عنوان دروازه ورود ايران به حوزه 

بالكان مدنظر است. 
او با اش��اره ب��ه روند مثبت توس��عه اقتصاد آزاد 
در آلباني اظهار ك��رد: با اين اتفاقات فصل جديدي 
در توسعه مناس��بات دو كشور آغاز مي شود؛ چراكه 
تاكنون با وجود پتانس��يل هاي بس��يار و مناس��بات 
سياس��ي و فرهنگي قابل قبول بين دو كشور، سطح 
مناسبات تجاري ايران و آلباني رضايت بخش نبوده و 
بايد اقدامات الزم جهت رفع اين نقيصه انجام شود. 
ش��افعي با تاكيد بر اينكه اع��زام هيات اقتصادي 
اتاق ايران نيز در راس��تاي اين امر انجام ش��ده، ابراز 
امي��دواري كرد ك��ه با افتتاح نمايندگ��ي آلباني در 
ايران، تسهيل فرآيند صدور رواديد، مبادله هيات ها 

و اطالع��ات تجاري دو كش��ور، امض��اي تفاهمنامه 
فيمابين و همچنين اقدامات سفارت ايران در آلباني 
گسترش و جهش چش��مگيري در روابط اقتصادي 

فيمابين به انجام رسد. 
ريي��س اتاق اي��ران اعالم ك��رد: اتاق اي��ران بر 
اس��اس بررس��ي هايي كه انجام داده است، همكاري 
با فع��االن اقتصادي آلبان��ي در زمينه هاي خدمات 
فني و مهندسي و ساخت زيرساخت ها، همكاري در 
زمينه مسائل درماني و بهداشتي و ساخت تجهيزات 
پزش��كي، ان��رژي )نف��ت، گاز، ب��رق، همكاري هاي 
پااليش��گاهي( و توس��عه صنايع كوچك و متوسط 
را در اولوي��ت ق��رار داده و عالوه ب��ر همكاري هاي 
دوجانبه، همكاري هاي س��ه و چندجانبه بين ايران، 
آلباني و ديگر كشورهاي منطقه را مدنظر قرار داده 

است. 
معاون اقتص��ادي وزير امور خارجه آلباني نيز در 
اين نشس��ت ضمن ابراز خرسندي از پذيرش هيات 
اتاق ايران با سطح و تركيب قابل  توجه، عالقه مندي 
كشورش براي گسترش و توسعه مناسبات تجاري با 
ايران را اعالم و تصريح كرد: بي شك سفر اخير وزير 
امور خارجه آلباني به تهران نشان از عزم راسخ تيرانا 

براي توسعه مناسبات اقتصادي با ايران است. 
جاف��اي با اش��اره ب��ه نقش مه��م دولت هاي دو 
كش��ور براي تعمي��ق روابط متقاب��ل تاكيد كرد: در 

اين فرآيند نقش بخش خصوصي دو كش��ور براي به 
ثمر رس��يدن روابط فيمابين انكارناپذير است و اميد 
مي رود با اجرايي ش��دن توافقنامه ه��اي لغو ماليات 
مضاعف و تشويق س��رمايه گذاري، دو كشور بتوانند 
به اهداف اقتصادي خود دست يابند. به گفته او اداره 
ديپلماس��ي وزارت امور خارجه آلبان��ي با همكاري 
اتحاديه اتاق هاي بازرگاني اين كشور در حال تدوين 
ديپلماس��ي اقتصادي جهت توسعه تعامالت با اتاق 
ايران اس��ت و قطعا تفاهمنامه يي كه مقرر است در 
خالل برگزاري همايش تجاري دو كش��ور به امضاي 
طرفين برسد، مي تواند كمك شايان توجهي به اين 

امر كند. 
 ريي��س اتاق اي��ران در خالل برنامه هاي س��فر 
ج��اري خود ب��ه آلباني ب��ا خانم ماچاس��تپا رييس 
اتحادي��ه اتاق هاي بازرگاني و صنع��ت آلباني ديدار 
كرد. ش��افعي اظهار كرد: تشكيل يك كميته كاري 
مش��ترك بين دو كش��ور مي تواند نقش موثري در 

توسعه مناسبات و مبادالت دو كشور ايفا كند.
او همچني��ن با اش��اره ب��ه اهمي��ت بخش هاي 
خصوصي دو كش��ور براي به مرحل��ه اجرا درآوردن 
تصميمات دولت ها تاكيد كرد: توس��عه مناس��بات 
اي��ران با كش��ورهاي منطقه بالكان منوط به بس��ط 
تعامالت و توجه ويژه به آلباني است اما حجم فعلي 
روابط اقتصادي دو كش��ور در شأن دولت ها نيست. 

ش��افعي ابراز اميدواري كرد كه ب��ا انجام تمهيدات 
اقتصادي و سياس��ي ويژه در رواب��ط ايران و آلباني، 
بتوان به توسعه مناسبات با كشورهاي منطقه بالكان 

دست يافت. 
رييس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني و صنعت آلباني 
هم با اشاره به پتانسيل هاي موجود در آلباني گفت: 
طي چند س��ال اخير تح��والت اقتصادي فراواني در 
آلباني به انجام رس��يده و تس��هيالت ويژه يي جهت 
جذب س��رمايه گذاران خارجي در نظر گرفته ش��ده 
ك��ه مي تواند براي ط��رف ايراني نيز جذاب باش��د. 
»ماچاس��تپا« با اعالم تاسيس يك اتحاديه از ۶ اتاق 
بازرگان��ي موجود در منطقه بالكان، آلباني را دروازه 

ورود اي��ران ب��ه اين منطقه دانس��ت و براي تعريف 
كردن پروژه هاي س��رمايه گذاري مش��ترك بين دو 
كش��ور در اين منطقه ابراز امي��دواري كرد. در اين 
ديدار مقرر ش��د، طرف آلبانياي��ي اطالعات روزآمد 
اقتصادي و س��رمايه گذاري موج��ود را براي ارائه به 
فعاالن اقتصادي كشورمان در اختيار اتاق ايران قرار 
دهد. همچني��ن تعيين نمايندگان هر دو اتاق ايران 
و آلباني ب��راي پيگيري بنده��اي تفاهمنامه يي كه 
مقرر اس��ت در خالل همايش تجاري ايران و آلباني 
در تاريخ ۶ ارديبهش��ت ماه به امضاي طرفين برسد، 
از ديگ��ر توافق هاي به  عمل  آم��ده در برگزاري اين 

نشست بود. 

اي��ران به لطف برخ��ورداري از منابع عظيم گازي، در مس��ير 
راه ان��دازي يك مجتمع جديد گداخت آلومينيوم در اوايل س��ال 
آينده قرار دارد كه ميزان توليد آلومينيوم اين كشور را 70درصد 
افزايش خواهد داد و كشور را در اين خصوص به خودكفايي خواهد 
رساند. به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، مهدي كرباسيان معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در كنفرانس آلومينيوم سي آريو 
در لندن گفت، عمليات ساخت مجتمع گداخت شركت آلومينيوم 
جنوب كه قرار اس��ت در فاز نخست س��االنه ۳00 هزار تن توليد 

داشته باشد در جريان است. كرباسيان همچنين رياست سازمان 
ايميدرو )سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران( 
را برعه��ده دارد كه مالك ۴۹درصد از س��هام ش��ركت آلومينيوم 
جنوب است. 5۱درصد مابقي سهام اين شركت متعلق به شركت 
س��رمايه گذاري غدير ايران اس��ت. به گفته ميرچي مدير موسسه 
مش��ورتي آئوريس كانادا كه به شركت آلومينيوم جنوب )سالكو( 
ني��ز مش��اوره مي دهد، هر چن��د ايران هم اكن��ون در دو مجتمع 
توليدي خود ساالنه اندكي بيش از ۴00هزار تن آلومينيوم توليد 

مي كن��د، اما ميزان مصرف داخلي ح��دود ۶00 تا 700 هزار تن 
است. به گفته او، مجتمع گداخت آلومينيوم سالكو در منطقه ويژه 
اقتصادي المرد در جنوب ايران و در نزديكي س��احل خليج فارس 
در حال ساخت است؛ جايي كه يك بندر آب عميق نيز در آنجا در 
دست احداث است. اين مجتمع ۱.۲ميليارد دالري توسط شركت 
مهندسي و ساخت خارجي صنعت فلزات غيرآهني چين در حال 
احداث اس��ت. به گفته ميرچي، مجتمع گداخت آلومينيوم سالو 
ابتدا قرار بود به صورت س��رمايه گذاري مش��ترك با شركت آلكان 
كانادا ساخته شود، اما اين شركت پس از تحريم هاي امريكا ايران 

را ترك كرد. 
كرباسيان همچنين گفت: اين مجتمع گداخت انرژي موردنياز 
خ��ود را از يك نيروگاه گازي تامين خواهد ك��رد و ايران اميدوار 
اس��ت با اس��تفاده از منابع عظيم گازي خود صنعت فلزات خود 

را بيش از پيش توس��عه بدهد. ايران در كنار روس��يه، بزرگ ترين 
دارندگان ذخاير گازي جهان به ش��مار مي روند. او افزود: مجتمع 
س��الكو ميزان توليد آلومينيوم كش��ور را تا س��ال ۲0۲5 به يك 
ميليون تن در س��ال افزايش خواه��د داد و بخش فوالد ايران نيز 
قص��د دارد توليد خود را تا س��ال ۲0۲5 از ۳۱ ميليون تن فعلي 
به 55 ميليون تن برس��اند. كرباسيان گفت: توليد فوالد ايران در 
سال ۲0۱۳ ميالدي ۲0 ميليون تن بود و ما تنها يك ميليون تن 
صادرات داشتيم. در سال گذشته صادرات فوالد ايران به حدود ۹ 
ميليون تن رس��يد. ميرچي گفت: وجود ذخاير گازي و توليد برق 
ارزان قيم��ت از نظر قيمتي نيز به مجتمع س��الكو كمك مي كند؛ 
»من انتظار دارم هزينه توليد مجتمع سالكو زير ۱۲00 دالر در هر 
تن باشد.« قيمت شاخص هر تن آلومينيوم در بازار بورس لندن، 

روز گذشته حدود ۲۲۳0 دالر بود. 

رييس ايميدرو خبر داد

ايران امسال در توليد آلومينيوم به خودكفايي مي رسد
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15 نفت و انرژي
  توضيح درباره

صادرات نفت به هند 
 شانا  اداره كل روابط عمومي وزارت نفت به  دنبال انتشار 
خبري با عنوان »خريد نفت هند از ايران ۱۵درصد كاهش 
يافت« توضيح داد: صادرات نفت ايران به هند در ماه آوريل 
به حدود ۷۰۰هزار بشكه در روز مي رسد. در اين توضيحات 
آمده اس��ت: هند پس از چين، دومين مشتري نفت خام 
ايران است. اين كشور در دوران تحريم، خريد نفت از ايران 
را قط��ع نكرد، اگرچه امريكا براي كم كردن خريد نفت از 
ايران فش��ار زيادي بر دهلي نو وارد كرده بود. اين كش��ور 
همچنين يكي از بازارهاي رو به رش��د نفت در آسياست. 
پااليش��گران هندي در سال مالي ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ به طور 
ميانگين روزانه ۴۵۰هزار بش��كه نف��ت از ايران خريداري 
كردند. پااليش��گران اين كشور همچنين در جوالي سال 
۲۰۱۷، ۵۰۰هزار بشكه نفت از ايران خريداري كرده بودند 
كه يك ركورد در س��ال ۲۰۱۷ محسوب مي شد. صادرات 
نفت ايران به هند اگرچه در س��ال مال��ي ۲۰۱۸- ۲۰۱۷ 
نس��بت به س��ال مالي پيش از آن به دليل كاهش خريد 
نفت از سوي پااليشگران دولتي با كاهش همراه بوده است، 
اما اين كشور در سال مالي جديد ۲۰۱۸-۲۰۱9 ميانگين 
خريد نفت از ايران را افزايش خواهد داد. پااليشگران دولتي 
و خصوصي هند در ماه آوريل ۲۰۱۸ كه نخستين ماه آغاز 
سال مالي جديد هند محسوب مي شود، خريد نفت از ايران 
را به رقم بي سابقه حدود ۷۰۰ هزار بشكه در روز رساندند 
كه اين حجم از فروش نفت ايران به اين كش��ور بي سابقه 
محسوب مي ش��ود. در پايان بايد عنوان شود، فروش نفت 
تابعي از مسائل داخلي و بين المللي است و بازار نفت جاي 
دورانديشي، تدبير و البته ديپلماسي است. وزارت نفت پس 
از اجراي برجام تمام تالش خود را براي بازپس گيري سهم 
ايران از بازار نفت به بهترين شكل ممكن انجام داده است 
و با اس��تفاده از همه ابزارها و تدابير الزم در مقابل برخي 
كشورهاي منطقه كه حاضرند به هر قيمتي جايگاه ايران 
را در بازار نفت تضعيف و س��هم كشورمان را غصب كنند، 

ايستاده است. 

  تيراندازي در
پااليشگاه بيدبلند

ايلنا  هدايت اهلل درخشنده مدير روابط عمومي شركت 
پااليش گاز بيدبلن��د خليج فارس درباره حادثه تيراندازي 
در محل پااليش��گاه بيدبلند خليج فارس اظهار داش��ت: 
ساعت ۲ شب سه شنبه دو راكب موتورسيكلت به سمت 
خودروهاي حراست پااليشگاه تيراندازي كردند و پس از 
آن متواري ش��دند. وي افزود: در پي اين حادثه هيچ يك 
از نيروهاي حراس��ت درگيري اي با آنان نداش��تند و هيچ 
آسيب جاني نيز نداش��ته ايم. مدير روابط عمومي شركت 
پااليش گاز بيدبلند خليج فارس خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر امنيت كامل در پااليش��گاه برقرار است و كاركنان 
مش��غول كار هستند و حتي بسياري از وقوع حادثه خبر 
ندارند. وي درباره انگيزه اين تيراندازي گفت: هنوز انگيزه 
موتورس��واران از اين اقدام مش��خص نيست، دوربين هاي 
مداربس��ته كليه اقدامات را ثب��ت كرده اند و فيلم ها براي 
پيگيري در اختيار نيروهاي امنيتي- قضايي قرار مي گيرد. 
درخش��نده برخي اظهارنظرها مبني بر اشتغال نيروهاي 
بوم��ي و غيربومي را در وقوع اين حادثه تكذيب كرد. وي 
يادآور ش��د: درگيري رييس حراست پااليشگاه با راكبان 
موتورسيكلت نيز صحت ندارد، زيرا او در زمان وقوع حادثه 

در محل پااليشگاه حضور نداشته است.  

 نفت در كانال 73 دالر
تسنيم  در حالي كه افزايش ميزان ذخاير نفت خام 
امريكا و رشد ميزان توليد نفت اين كشور، روند افزايش 
متوال��ي قيمت نفت طي رزوه��اي اخير را مختل كرده، 
قيمت نفت روز چهارش��نبه كاهش يافت. بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر بش��كه نفت برنت ديروز با ۱۲سنت 
كاهش نس��بت به رقم پاياني روز قبل به ۷3 دالر و ۷۴ 
س��نت رسيد. قيمت نفت برنت روز سه شنبه تا رقم ۷۵ 
دالر و ۴۷ س��نت باال رفت كه بيش��ترين رقم ثبت شده 
از نوامب��ر ۲۰۱۴ تاكنون بود. قيمت نفت خام امريكا نيز 
ديروز با ۷ س��نت كاهش به 6۷ دالر و 63 سنت رسيد. 
قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت امريكا در اوايل ماه 
آوريل تا رقم 69 دالر و ۵6 س��نت ب��اال رفته بود. يكي 
از عوامل اصلي موثر در پاي��ان يافتن دوره مازاد عرضه، 
كاهش توليد اوپك و متحدانش بوده كه از س��ال ۲۰۱۷ 
آغاز شده است. ريسك هاي سياسي اي كه عرضه نفت در 
خاورميانه، ونزوئال و آفريقا را تهديد مي كند نيز از ديگر 
عوامل برطرف ش��دن مازاد عرضه بوده اس��ت. اكنون با 
ش��رايط جديد به وجود آمده و در حالي كه توليد نفت 
براي اكثر توليدكنندگان امريكايي حتي در زير ۴۰دالر 
هم سوددهي دارد احتماال تعداد سكوهاي حفاري نفتي 

در امريكا بيش از پيش افزايش خواهد يافت.  

 شكست يك روياي نفتي
 ايس�نا  ش��ركت »CEFC چاينا انرژي« با افزايش 
فش��ارهاي مالي و دولتي ممكن اس��ت حداكثر نيمي از 
3۰۰۰۰كارمند خود را تعديل كن��د. به گزارش رويترز، 
ژوان��گ جيان��گ ژونگ، مع��اون مدير واح��د تحقيقات 
بين الملل CEFC در حاش��يه ي��ك كنفرانس انرژي در 
شانگهاي گفت: ما در تالشيم تا فعاليت ها و كاركنانمان 
را يكپارچه كنيم و اميدوارم كه در شرايط دشوار كنوني 
موفق ش��ويم. وي آمار مش��خصي براي تعديل كاركنان 
ش��ركت نداد اما اظهار كرد بي��ش از ۱۰۰۰۰نفر خواهد 
بود. توافق براي خريد س��همي در ش��ركت روس نفت از 
مشكالت مالي تاثير پذيرفته اما مذاكرات پيرامون توافق 
مذكور ادامه دارد. رش��د سريع CEFC سال گذشته كه 
توافق كرد 9ميليارد دالر س��هم در روس نفت خريداري 
كن��د، اتفاق افتاد. اين تواف��ق اوج تالش هاي يه جيانگ 
مينگ، رييس هيات مديره CEFC براي همس��و كردن 
فعاليت اين ش��ركت با اهداف سياسي و اقتصادي خارج 
از كش��ور ش��ي جين پينگ، رييس جمهور چين بود. اما 
پس از اينكه يه جيانگ مينگ كه از مديريت كناره گيري 
كرده است از سوي مقامات تحت تحقيقات قرار گرفت و 
مش��كالت مالي بروز كرد، اوضاع در سال جاري متالطم 
شد. اين شركت به دنبال فروش دارايي هاي ملكي و يك 
كارگزاري خود است و گروه سيتيك چين ۴9درصد سهم 
در فعاليت ه��اي اروپاي��ي CEFC را خريداري مي كند. 
رويترز اوايل هفته جاري گزارش كرده بود كه سيتيك به 
دنبال خريد دارايي هاي نفتي CEFC در ابوظبي است. 

بينالملل

كوتاهازدنيايانرژي

سازمان ملل تشريح كرد

12 حقيقت درباره تجديدپذيرها در سال 2017
گروه انرژي  مهدي نيكوئي  

كميس��يون محيط زيست س��ازمان ملل متحد، 
گزارش��ي جامع از وضعيت انرژي هاي تجديدپذير 
در س��ال ۲۰۱۷ انتش��ار داد ك��ه ح��اوي نكات��ي 
درباره ميزان توليد ان��رژي از اين منابع، هزينه ها، 
سرمايه گذاري ها، كش��ورهاي پيشرو و چالش هاي 
آينده اس��ت. ۱۲نكته بيان شده در اين گزارش به 

قرار زير است: 
در سال گذشته ۱۵۷گيگاوات در ساعت ظرفيت 
جديد به توان توليد انرژي هاي تجديدپذير جهان 
افزوده شد كه رقمي فراتر از افزايش ۱۴3گيگاوات 
در س��اعت اين انرژي ها در س��ال ۲۰۱6و بس��يار 
بيش��تر از افزايش ۷۰گيگاواتي ظرفيت توليد برق 
از طريق انرژي هاي فس��يلي اس��ت. در اين ميان 
نيروگاه ه��اي جديد خورش��يدي در س��ال ۲۰۱۷ 
ظرفيتي برابر با 9۸گيگاوات در س��اعت دارند و به 
تنهايي 3۸درصد از ظرفيت هاي جديد اضافه شده 

را به خود اختصاص داده اند. 
سهم برق توليد شده از منابع بادي، خورشيدي، 
زيس��ت توده، زمين گرمايي، ساحلي و نيروگاه هاي 
برقاب��ي كوچ��ك از كل ب��رق تولي��دي جهان از 
۱۱درصد در س��ال ۲۰۱6 به ۱۲.۱درصد در سال 
۲۰۱۷ رس��يد ك��ه اين رقم به معن��اي اجتناب از 
انتشار ۱.۸ميليارد تن گاز كربن دي اكسيد است. 

تجديدپذي��ر  انرژي ه��اي  در  س��رمايه گذاري 
ني��ز در س��ال ۲۰۱۷ رش��دي ۲درصدي داش��ت 
و ب��ه ۲۷9.۸ميليارد دالر رس��يد. ب��ه اين صورت 
مجموع سرمايه گذاري هاي جهاني روي انرژي هاي 
تجديدپذير از سال ۲۰۱۰ تاكنون به ۲.۲تريليون 
دالر رسيده است. مجموع اين سرمايه گذاري ها از 
سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ برابر با ۰.۷تريليون دالر بوده 
است. يكي از داليل اصلي جهش سرمايه گذاري ها، 
كاه��ش هزينه و بهاي تمام ش��ده تجهيزات بادي 
و خورش��يدي ب��وده كه باعث ش��ده ب��ا كمترين 
قيمت هاي تجربه ش��ده تاكنون بتوان تاسيس��ات 

بيشتري به شبكه هاي توليد برق اضافه كرد. 
پيش��گام توس��عه انرژي ه��اي تجديدپذي��ر در 
س��ال ۲۰۱۷ چي��ن ب��ود كه ب��ا س��رمايه گذاري 
۱۲6.6ميلي��ارد دالري ع��الوه بر اينك��ه به ركورد 
جدي��دي در اين زمينه دس��ت يافته ب��ه تنهايي 
نزدي��ك ب��ه ۴۵درصد از كل افزاي��ش جهاني اين 
انرژي ه��ا را به خود اختصاص داده اس��ت. در اين 
كشور جهش بي سابقه يي به ميزان ۵3گيگاوات در 

ظرفيت نصب ش��ده جديد خورشيدي تجربه شد 
كه حتي از كل ظرفيت جديد خورشيدي جهان در 
هر كدام از س��ال هاي اخير)از سال ۲۰۱۴تاكنون( 
بيشتر است. س��رمايه گذاري در انرژي خورشيدي 
چي��ن نيز در س��ال ۲۰۱۷ برابر ب��ا ۸6.۵ ميليارد 
دالر بود كه افزايشي ۵۸ درصدي را نسبت به سال 

پيش از آن نشان مي دهد. 
سرمايه گذاري امريكا در انرژي هاي تجديدپذير 
بسيار كمتر از چين بود؛ اين كشور با ۴۰.۵ميليارد 
دالر در اين زمينه 6 درصد كاهش س��رمايه گذاري 
را تجرب��ه ك��رد. اي��ن عقبگ��رد ناش��ي از ابهام ها 
در سياس��ت هاي كالن امري��كا ب��ود؛ ه��ر چن��د 
تغيير اس��تراتژي هاي كس��ب وكار بر نيروگاه هاي 

خورشيدي كوچك  مقياس اثر مثبت داشت. 
مي��زان  در  بزرگ ت��ري  كاه��ش  اروپ��ا 
انرژي ه��اي  روي  جدي��د  س��رمايه گذاري هاي 
تجديدپذي��ر تجربه كرد و با كاهش��ي 36درصدي 
تنها ۴۰.9ميليارد دالر در اين زمينه سرمايه گذاري 
داش��ت. مهم ترين دلي��ل كاهش س��رمايه گذاري 
قاره اروپ��ا در انرژي هاي تجديدپذير س��قوط 6۵ 
درص��دي س��رمايه گذاري هاي بريتانيا و رس��يدن 
سرمايه گذاري هاي اين كش��ور به رقم ۷.6ميليارد 

دالر بود. كاهش س��رمايه گذاري هاي اين كش��ور 
ناش��ي از پايان يارانه هاي دولت روي نيروگاه هاي 
بادي س��احلي و نيروگاه هاي خورشيدي همچنين 
كاهش رقم پيروز در مناقصه هاي س��اخت نيروگاه 

تجديدپذير بوده است. 
با كاهش��ي  ني��ز  س��رمايه گذاري هاي آلم��ان 
3۵درص��دي ب��ه ۱۰.۴ميلي��ارد دالر رس��يد كه 
ناش��ي از هزينه ه��اي پايين ت��ر افزاي��ش ظرفيت 
نيروگاه ه��اي ب��ادي دريايي و ترديد ب��راي ايجاد 
نيروگاه هاي بادي ساحلي بوده است. دليل دوم در 
كاهش ۲۸درصدي س��رمايه گذاري هاي ژاپن روي 
انرژي ه��اي تجديدپذير و ثبت رق��م ۱3.۴ميليارد 

دالري نيز نقش داشته است. 
اما بيشترين رشد سرمايه گذاري در انرژي هاي 
تجديدپذي��ر را بايد بين كش��ورهايي جس��ت وجو 
كرد كه تاكنون جايگاه چش��مگيري در اين زمينه 
نداش��تند. اس��تراليا ب��ا ۱۴۷درص��د افزايش ۸.۵ 
ميليارد دالر روي اين منابع انرژي س��رمايه گذاري 
ك��رد و مكزيك با جهش��ي ۸۱۰درص��دي ميزان 
انرژي ه��اي  در  س��االنه  س��رمايه گذاري هاي 
تجديدپذي��ر را به 6 ميليارد دالر رس��اند. س��وئد 
نيز در س��ال ۲۰۱۷ مبلغ 3.۷ميلي��ارد دالر روي 

انرژي ه��اي تجديدپذي��ر س��رمايه گذاري كرد كه 
رش��دي ۱۲۷درصدي نس��بت به سال پيش از آن 

نشان مي دهد. 
 اما خارج از فهرست ۱۰كشور داراي بيشترين 
س��رمايه گذاري ها در انرژي ه��اي تجديدپذير نيز 
نام كشورهايي به چش��م مي خورند كه به يك باره 
جاي��گاه خود را در اين حوزه بهبود داده اند. ميزان 
س��رمايه گذاري هاي مصر ظرف يك س��ال 6 برابر 
ش��د و به ۲.6ميليارد دالر رس��يد. امارات متحده 
عربي نيز ميزان سرمايه گذاري هاي ساالنه خود در 
انرژي ه��اي تجديدپذير را ۲9براب��ر كرد و به رقم 

۲.۲ميليارد دالر رسيد. 
توجه به انرژي هاي تجديدپذير در سال ۲۰۱۷ 
بي��ن اقتصاده��اي نوظهور و كش��ورهاي توس��عه 
يافته تفاوتي بس��يار معنادار داش��ته است. دسته 
نخست)ش��امل كش��ورهاي چين، برزي��ل و هند( 
در س��ال گذش��ته ۱۷۷ميليارد دالر صرف توسعه 
انرژي ه��اي تجديدپذي��ر خود كردند كه رش��دي 
۲۰درصدي را در ميزان س��رمايه گذاري ها نسبت 
به س��ال گذش��ته نش��ان مي دهد. اي��ن رقم براي 
كشورهاي توسعه يافته ۱9درصد سقوط كرد و به 

۱۰3ميليارد دالر رسيد. 

در سال ۲۰۱۷ هزينه توليد برق از نيروگاه هاي 
تجديدپذير به ويژه خورش��يدي ب��ه كاهش خود 
ادام��ه داد. ب��ه عنوان مث��ال هزينه تولي��د برق از 
يك نيروگاه بزرگ خورش��يدي در سال گذشته به 
۸6دالر در هر مگاوات س��اعت رسيد كه ۱۵درصد 
نس��بت به س��ال پيش از آن و ۷۲درصد نسبت به 
س��ال ۲۰۰9 كمتر اس��ت. مقداري از اين كاهش 
هزينه به دليل كم ش��دن هزينه هاي سرمايه يي و 
مقداري از آن به دليل بهبودهاي صورت گرفته در 

كارايي توليدات بوده است. 
ان��رژي  مناقصه ه��اي  رق��م  در س��ال ۲۰۱۷ 
تجديدپذير در جهان به كمترين س��طوح تاريخي 
خود رس��يد كه ناش��ي از تعرفه هاي جديد در اين 
حوزه است. در ماه نوامبر و در مكزيك قراردادهاي 
توليد برق خورش��يدي از نيروگاه ه��اي دريايي به 
۲۰دالر و ۸۰ سنت براي هر مگاوات ساعت كاهش 
يافت و رقم پيروز شده در ماه سپتامبر براي توليد 
برق از نيروگاه س��احلي در س��ال ۲۰۲۲تا ۲۰۲3 
برابر با ۱۸دالر و 6۰ سنت براي هر مگاوات ساعت 
ب��ود؛ اين ارقام حدود ۵۰ درص��د پايين تر از ارقام 

مناقصه هاي سال ۲۰۱۵ است. 
ب��ا وج��ود موفقيت ه��ا و رش��د قاب��ل توج��ه 
انرژي هاي پاك در س��ال هاي اخي��ر ابهام بزرگي 
در مورد آينده پي��ش روي آنها قرار دارد. تاكنون 
موفقي��ت اين ش��ركت ها ب��ه دلي��ل حمايت هاي 
دولت��ي و خريده��اي تضميني بوده اس��ت. اما به 
تدريج ميزان حمايت ه��اي دولتي كاهش مي يابد 
و ش��ركت هاي فع��ال در توليد ب��رق از اين منابع 
باي��د بتوانن��د براس��اس قيمت هاي تعيين ش��ده 
در قرارداده��اي خ��ود ب��ا خري��داران و حت��ي با 
قيمت هايي ك��ه توزيع كنن��دگان مي خواهند و با 
همان نرخ برق هاي فس��يلي، برق توليدي خود را 

ارائه كنند. 
از ديگ��ر مش��كالت پي��ش روي انرژي ه��اي 
تجديدپذير در س��ال هاي آين��ده احتمال افزايش 
نرخ ه��اي به��ره در جه��ان اس��ت. در س��ال هاي 
گذش��ته، رس��يدن نرخ بهره به پايين ترين سطح 
تاريخي خود باعث ش��د تا هزين��ه توليد هر واحد 
ب��رق از مناب��ع تجديدپذير كاهش ياب��د و به طور 
همزمان س��رمايه هاي بيش��تري جذب اين بخش 
ش��وند. با اين حال تغيير اين ش��رايط مي تواند به 
معناي افزايش هزينه سرمايه و كاهش ميزان كل 

سرمايه گذاري هاي نهادي شود. 

تلنگر به پتروشيمي هاي واگذار شده 
 گروه انرژي 

مدير طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي 
از مجتمع ه��اي پتروش��يمي ك��ه عموم��ا واگذار 
ش��ده اند، خواس��ته اس��ت تا به موضوع »ارتقاي 
كيفي��ت« و بهره وري توجه داش��ته باش��ند. علي 
محم��د بس��اق  زاده مدير طرح هاي ش��ركت ملي 
صنايع پتروش��يمي در پنجاهمين اجالس روساي 
مجتمع هاي پتروش��يمي اظهار كرد: بهينه سازي 
تولي��د مي تواند ش��امل افزايش ظرفي��ت توليد و 
كاه��ش مصرف ان��رژي و زدن واحد ه��اي جديد 
با فناوري نوين باش��د كه حر كت در اين مس��ير 
موجب بقاي بيشتر واحد هاي پتروشيمي مي شود. 
وي افزود: انش��عاب خط لوله شش��م سراسري 
اواسط سال جاري وارد س��رويس مي شود و خط 

انش��عابي از اميديه تا ماهش��هر پيش بيني ش��ده 
اس��ت. در حال حاضر پيمانكار اجرايي پروژه خط 
انتخاب ش��ده و در يك س��ال ۱۰۰كيلومتر الين 
36 اينچ كش��يده خواهد شد و تا ۱۰سال كمبود 

خوراك گاز طبيعي وجود نخواهد داشت. 
عض��و هي��ات  مدي��ره ش��ركت مل��ي صنايع 
پتروش��يمي تصري��ح ك��رد: در نيمه دوم س��ال 
گذش��ته با وصل ش��دن الي��ن گاز پتروش��يمي 
دماوند و مبين در منطقه عس��لويه شرايط تامين 
خوراك اطمينان آور ش��د. اتصال گاز پتروش��يمي 
پارس به ش��بكه مبين نيز يك اقدام پيش��گيرانه 
ب��راي جلوگيري از نوس��انات گاز تامين كنندگان 

يوتيليتي در منطقه عسلويه است. 
بس��اق زاده در مورد خ��وراك اتان گفت: بعد از 

وارد س��رويس ش��دن فازهاي ۲۰ و ۲۱ وضعيت 
تامين اتان بهينه خواهد شد. پيش بيني مي كنيم 
كه تا نيمه دوم س��ال جاري م��ازاد توليد اتان نيز 
داش��ته باش��يم و مجتمع هاي الفين��ي مي توانند 

۲۰درصد افزايش ظرفيت توليد بدهند.
پروژه بيد بلند ۲ نيز پيش��رفت بااليي داشته و 
هلدينگ خليج فارس اميدوار اس��ت كه اين پروژه 
تا پايان سال راه اندازي شود و تا زمان به سرويس 
آمدن پتروش��يمي گچس��اران، اتان توليد ش��ده 
در اين پروژه پش��تيبان نياز كل منطقه ماهش��هر 

مي شود. 
وي در م��ورد اتيل��ن نيز گفت: نيمه دوم س��ال 
جاري مازاد اتيلن خواهيم داشت و با تكميل شدن 
خط لوله اتيلن غرب از تبريز تا مياندوآب و فاز سوم 

اين خط يعني تا س��يامكان مي ت��وان ادعا كرد كه 
اين الين شاهرگ اتيلن در تمام كشور خواهد شد. 
بساق زاده از روساي مجتمع ها خواست تا ضمن 
افزايش ظرفيت توليد نسبت به بهينه سازي توليد 
و ارتقاي كيفي��ت مجتمع ها آينده نگري داش��ته 
باش��ند. هر مجتمع��ي كه بيش از ۲۰س��ال عمر 
كرده بايد براي بهينه سازي عملكرد مجتمع اقدام 
كند. به عنوان مثال پتروشيمي اروميه در گذشته 
يك واحد معمولي بود بعد از واحد دوم س��ولفات 
آمونيوم خود به دليل كمبود اس��يد واحد اس��يد 
س��ولفوريك س��اختند و بعد از آن براي نخستين 
بار واحد سولفات پتاس را راه اندازي كردند كه در 
حال حاضر ۵۵درصد پيشرفت داشته و نيمه دوم 

سال به توليد مي رسد. 
در بحث لجس��تيك ني��ز اس��كله ها و پايانه ها 
فعاليت بااليي كردند و بازسازي و افزايش راندمان 
اس��كله بندر امام آغاز ش��ده و ظرفيت بارگيري و 
ارائه خدمات به پتروشيمي ها گسترش يافته است. 

وي در پاي��ان خاطرنش��ان ك��رد: پروژه ه��اي 
صنعت پتروش��يمي به گونه يي تعريف شده اند كه 
كل توليد صنعت در س��ال ۱۴۰۴ به ۱3۸ميليون 
تن يعني ۵/۲ برابر ظرفيت اس��مي موجود خواهد 

رسيد. 
گفتن��ي اس��ت، پنجاهمين اجالس روس��اي 
مجتمع هاي پتروشيمي با حضور قدرت اهلل فرج پور 
مدير كنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي 
و روس��اي ۵۱ مجتمع توليدي صنعت پتروشيمي 
صبح ديروز در ش��هرك بعثت ماهشهر به ميزباني 
مجتمع پتروشيمي نويد زرشيمي آغاز به كار كرد. 
بر اساس اين گزارش اجالس روساي مجتمع هاي 
پتروشيمي س��الي دوبار با هدف افزايش تعامل و 
انتقال تجربيات، بررس��ي آخري��ن وضعيت توليد 
صنعت پتروش��يمي، بيان دس��تاورد ها مشكالت 
به ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي، اعالم آخرين 
سياست ها و برنامه هاي صنعت و گزارش عملكرد 

توليد در سال 96 برگزار شده است

پاون  
وزير نيرو گفت: در تالشيم با كمك كارگروه ملي سازگاري 
ب��ا كم آبي در هر اس��تان و پ��س از آن در ارتباط با حوزه هاي 
آبريز طرح آمايش آب محور استاني را با اولويت استاني تدوين 

كنيم. 
رض��ا اردكاني��ان در نشس��ت با اعض��اي كميس��يون انرژي 
مجلس كه در س��الن كنفرانس وزارت نيرو برگزار ش��د، با اشاره 
به اينكه در جلس��ه اخير س��ران قوا موض��وع آمايش آب محور 
مورد تاكيد رييس مجلس ش��وراي اسالمي بوده است، گفت: بر 
اس��اس برنامه ريزي صورت گرفته در تالش��يم با كمك كارگروه 
ملي س��ازگاري با كم آبي در هر اس��تان و پس از آن در ارتباط 
با حوزه هاي آبريز با بهره گيري از مش��اركت نيروهاي تخصصي 
اس��تان ها و نظارت نمايندگان و دستگاه هاي اجرايي هر منطقه 
طرح آمايش آب محور اس��تاني را با اولويت در نخستين فرصت 

توليد كنيم.
وي اف��زود: اين طرح با توافق و مفاهمه نقش��ه راهي خواهد 
ب��ود ت��ا همگان بر آن توافق داش��ته باش��ند و وضعيت منابع و 
مصارف را به خوبي مش��خص كند. وزير ني��رو با تاكيد بر اينكه 
تالش ما براي افزايش سطح رضايتمندي مردم است، بيان كرد: 
امروزه در دنياي پيش��رفته پيرامون م��ا از هر ۱۰نفر يك نفر از 
دسترسي به آب آشاميدني سالم بي بهره است ولي خوشبختانه 
بيش از 99درصد جمعيت شهري و بيش از ۸3درصد از جمعيت 
روستايي كشور ما تحت پوشش آب سالم و بهداشتي قرار دارند. 
اردكاني��ان تاكيد ك��رد: وزارت نيرو براي تك تك ش��هرهاي 
داراي تن��ش آبي برنامه دارد و طرح هاي مدون براس��اس برنامه 
ارائه شده وزارت نيرو به مجلس براي سال هاي پيش رو مشخص 

شده است. 
وزير نيرو با بيان اينكه راه هاي دس��تيابي به منابع آبي جديد 
از طريق طرح هايي همچون شيرين سازي آب درياها، بارورسازي 
ابرها، استفاده  از آب هاي ژرف و... در دستور كار وزارت نيرو قرار 
دارد، گفت: نگراني امروز بنده از اين بابت اس��ت كه در شرايطي 
كه بايد به چگونگي اصالح شيوه هاي مصرف آب بپردازيم، طرح 
وسيع اين مسائل در افكار عمومي مردم را از تالش براي اصالح 
ش��يوه هاي غلط استفاده از منابع آبي دور كند و همچنان چشم 
به تامين منابع آبي جديد داش��ته باشند، اگر نتوانيم شيوه هاي 
مص��رف خود را اصالح كنيم مطمئن��ا تامين آب هاي جديد هم 
گرفتار بد مصرفي خواهد ش��د. وي تصريح كرد: در حال حاضر 
در اس��تاني همچون خوزستان با تصفيه ۴۵۰ميليون مترمكعب 

فاضالب مي توان صنعت اين اس��تان را براي چند ده سال آينده 
بيمه كرد. 

وزير نيرو در پايان گفت: هر مترمكعب فاضالب قابليت آلوده 
كردن ۴۰مترمكعب آب سالم را داراست، امروز در كشور حدود 
3ميليارد مترمكعب فاضالب رها مي شود اگر براي سرمايه گذاري 
در اين بخش براي تصفيه و اس��تفاده از پساب اين حجم باالي 
از فاضالب تعلل كنيم در آينده با مش��كالت به مراتب بيشتري 

مواجه خواهيم شد. 
همچني��ن اردكانيان صبح دي��روز براي افتت��اح چند طرح 
آب و ب��رق و بازديد از مناطق زلزله زده س��رپل ذهاب ظهر روز 
)چهارش��نبه( به كرمانش��اه س��فر كرد. طبق برنامه اعالم شده، 
اردكانيان در اين سفر پس از ورود به كرمانشاه راهي شهر كنگاور 
خواهد ش��د تا تصفيه خانه فاضالب اين شهر را افتتاح كند. وزير 
نيرو همچني��ن پس از اين برنامه، بازدي��دي از تصفيه خانه آب 
كرمانشاه و فاضالب شهر كرمانشاه )رودخانه قره سو( خواهد شد. 
طب��ق برنامه ريزي ص��ورت گرفته ديدار ب��ا كاركنان صنعت 
آب و برق اس��تان و ش��ركت در جلسه ش��وراي اداري استان به 
عنوان برنامه پاياني روز نخس��ت سفر اردكانيان به كرمانشاه در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. وزير نيرو صبح ام��روز نيز با حضور در 
ش��هر پاوه، بازديدي از پروژه آبرساني به اين شهر خواهد داشت 
و س��پس ضمن بازديد از س��د داريان، دو واح��د نيروگاه ۱۴۰ 

مگاواتي داريان را افتتاح خواهد كرد. 
بهره برداري از س��د ازگله و آغاز عمليات اجرايي سد مخزني 
هواس��ان از ديگر برنامه هاي وزير نيرو در روز پنج ش��نبه خواهد 
بود و در پايان اين سفر اردكانيان با حضور در شهرستان سرپل 
ذهاب از وضعيت آبرس��اني و تامين برق مناط��ق زلزله زده اين 

شهرستان بازديد خواهد كرد. 

روزهاي پرتكاپوي وزير نيرو 
 گروه انرژي 

يك رسانه پاكستاني ادعا كرده است كه ايران و پاكستان 
»براي جس��ت وجوي راه حل مناس��ب« توافق كرده اند. اين 
روزنامه نوشته است: پاكستان و ايران بر جست وجوي راه حل 
مناس��ب، براي تكميل پروژه خط لوله گاز ايران-پاكس��تان 
موسوم به »آي-پي« توافق كردند. بر همين اساس، مقامات 
دو كش��ور در انته��اي ماه جاري يا در ابت��داي ماه آينده در 

تهران به مذاكره خواهند نشست. 
يك مقام بلندپايه در بخش نفت پاكستان به روزنامه نيوز 
گفت كه در اين مذاك��رات راهبرد آتي براي اجراي پروژه با 
وجود تحريم هاي آمري��كا و برنامه زماني جديد براي اجراي 

طرح نيز به بحث گذاشته مي شود. 
ب��ا درنظ��ر گرفتن نكات��ي چ��ون قيمتي كه پاكس��تان 
هم اكنون در خريد گاز از قطر مي پردازد، پرداخت آني قيمت 
گاز خريداري شده توسط پاكستان و قيمت مقرر شده گازي 
كه از خط لوله تاپي به اين كش��ور خواهد رسيد، هم ايران و 
هم پاكس��تان بايد در قرارداد فروش و بند مجازات قيد شده 
 در آن را كه در س��ال ۲۰۰9 تنظيم ش��ده ب��ود، تجديدنظر

كنند. 
اي��ن مقام نفتي به نيوز گفته اس��ت كه توافق دوجانبه بر 
س��ر ش��روع دوباره مذاكرات از اين جهت اهميتي دوچندان 
مي ياب��د كه پس از كنار گذاش��تن توافق توس��ط دولت نواز 
ش��ريف، ايران تهديد ك��رده بود كه پرونده خ��ط لوله  را به 

ديوان بين المللي داوري خواهد برد.
س��فر مارس سال جاري جواد ظريف به پاكستان و ديدار 
او با مقامات ارش��د سياس��ي و نظام��ي در كادر رهبري اين 
كشور، يخ روابط آب شد. ظريف در اين سفر موضوع قرارداد 

آي پي را در مالقاتي با نخست وزير پاكستان پيش كشيد. 
اي��ن مقام به نيوز گفت: »حال دو طرف تصميم گرفته اند 
كه با درنظ��ر گرفتن تحريم هاي كنوني امريكا و عزم ترامپ 
براي كنار گذاش��تن توافق به دس��ت آم��ده در دولت باراك 
اوباما، راهي را براي عملي ساختن پروژه آي پي پيدا كنند.«

الزم به ذكر اس��ت كه پاكستان و ايران در زمان حكومت 
حزب مردم در پاكس��تان، توافق فروش گاز از طريق ساخت 
خ��ط لوله گاز آي پ��ي را امضا كردند. از آن به بعد اين پروژه 

نتوانست پيشروي خوبي داشته باشد. 
 ني��وز در بخ��ش ديگري از گ��زارش خود مدعي ش��ده 
اس��ت ك��ه ته��ران ع��الوه ب��ر تهدي��د پاكس��تان، غرامتي 

مع��ادل ۱.۲ ميلي��ارد دالر ني��ز درخواس��ت ك��رده اس��ت. 
 تح��ت بن��د مج��ازات قي��د ش��ده در ق��رارداد، پاكس��تان 
در ازاي ه��ر روز ب��ه تعويق انداخت��ن واردات گاز از ايران از 
طريق خ��ط لوله آي پي باي��د يك ميلي��ون دالر غرامت به 
ايران بپردازد. ايران رقم غرامت را از تاريخ اول ژانويه ۲۰۱۵ 

حساب كرده است. 
 كن��ار گذاش��تن ق��رارداد آي پ��ي توس��ط پاكس��تان و 
تحت فشار كشورهاي حاش��يه خليج فارس در ژوئن ۲۰۱6، 
مقامات ايراني را خش��مگين كرد. ام��ا اكنون بعد از وقفه يي 
۲۰ ماه��ه، ايران به پاكس��تان ب��ه صراحت اع��الم كرد كه 
به دنب��ال پيگيري پرونده آي پي در مراجع قانوني بين المللي 
و گرفتن غرامت عظي��م ۱.۲ميليارد دالري يعني چيزي در 

حدود هزينه كل پروژه است. 
اي��ن طرح قرار ب��ود به صورت بخش بخش انجام ش��ود؛ 
ب��ه عبارتي، ايران بايد خط لوله بخش خود و پاكس��تان نيز 
بايد خط لوله طرف خود را مي س��اخت و نصب مي كرد. اين 
پ��روژه قرار بود در دس��امبر ۲۰۱۴ به اتمام مي رس��يد و از 
اول ژانويه ۲۰۱۵ انتقال گاز را ممكن مي س��اخت. تحت بند 
مجازات، اين توافق بين هر دو طرف به دس��ت آمده بود كه 
اگر پاكس��تان پس از يكم ژانويه ۲۰۱۵ گاز از ايران دريافت 
نكند، ايران بايد روزانه يك ميليون دالر غرامت به پاكس��تان 

مي داد. 
زماني كه خبر كنار گذاش��تن پروژه خط لوله آي پي در 6 
ژوئن ۲۰۱۷ منتش��ر شد، ش��اهد خاقان عباسي وزير نفت و 
منابع طبيعي پاكس��تان با تاييد خبر به تعويق افتادن آي پي 
گفت كه دولت مي خواهد بخ��ش خصوصي روي پايانه هاي 

LNG و واردات آن به پاكستان سرمايه گذاري كند. 

تهران و اسالم آباد دوباره بر سر صادرات گاز مذاكره مي كنند 
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عكسروز

عكس:ايلنا كنسرت»لودويكواينائودی«درتاالروزارتكشور

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

وضعمادررماننويسيخوباست
محمد پارسانسب مي گويد: در حال حاضر اگرچه با رمان نويسي دنیا فاصله داريم اما باز هم وضع ما در حوزه رمان نويسي خوب 
اس��ت، به خصوص نويسندگان زن كه توفیق هاي خوبي داشته اند.  عضو هیات علمي گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه خوارزمي 
اظهار كرد: ادبیات فارس��ي دامنه وس��یعي دارد اما گاهي ممكن است به دلیل نبود روش علمي و دانشگاهي، اين حوزه به بن بست 
برسد و به معنا كردن لغات و ابیات محدود شود.  او يكي از راه هاي ايجاد پويايي در ادبیات را مطالعه بین رشته يي عنوان و اظهار 
كرد: به عنوان نمونه اگر متون ادبي با روش هاي نقد جامعه شناس��ي مورد بررس��ي قرار گیرند در اين حوزه حرف هاي تازه يي براي 
گفتن خواهیم داش��ت.  پارسانس��ب سپس به جايگاه نثر در ادبیات اشاره كرد و به ايسنا گفت: نثر در ايران از زمان قاجار متحول 
شد به گونه يي كه تا پیش از آن شاهد نثر صوفیانه و تخیلي بوديم اما از زمان قاجار به بعد با تغییر در رويكرد، نخستین تفاوت هاي 
نثر معاصر با نثر قديم شكل گرفت. او افزود: نمود بارز اين تحول در تعلق نثر مشاهده شد؛ در اين دوره نثر به جاي تعلق به دربار 

به مردم تعلق پیدا كرد و به عبارتي فضاي معمول و روزمره جامعه را به نمايش درآورد. 

چهرهروز

بررسيمتوسطهزينههايزايمانطبيعيدركشورهايمختلف

نوزادهاي11هزاردالريامريكا
گ�روهگوناگ�ونروز دوش��نبه كیت 
میدلت��ون س��ومین فرزن��د خ��ود را در 
لن��دن  در  س��انت ماري  بیمارس��تان 
پايتخت بريتانیا به دنیا آورد. آن  طور كه گفته ش��ده، 
تولد فرزند ش��اهزاده ويلیام و همس��رش در بهترين 
بیمارس��تان بريتانیا و در بخش��ي با بهترين امكانات 
بوده و هزينه  بااليي صرف اين زايمان ش��ده اس��ت. 
ب��ا اين حال آن طور كه در بس��یاري آمارها منتش��ر 
ش��ده، هزين��ه زايمان همس��ر ش��اهزاده بريتانیا در 
ي��ك بیمارس��تان لوكس كمت��ر از زايم��ان طبیعي 
در بیمارس��تان هاي امريكا بوده اس��ت. حتي هزينه 
وضع حمل در بس��یاري از ارزان ترين بیمارستان هاي 
امريكا بیشتر از كشورهاي پیشرفته يي مانند فرانسه 
و بريتانیاس��ت. اين در حالي اس��ت كه باراك  اوباما 
در زمان رياس��ت جمهوري خود تالش هاي بسیاري 
براي ط��رح خدمات درماني ص��ورت داده كه منجر 
ب��ه همگاني ش��دن مراقبت ه��اي بهداش��تي براي 
امريكايي ه��ا بود، اما گفته مي ش��ود كه اجراي طرح 
بیم��ه درماني اوباما در زمینه زايمان، خدمات اندكي 
ب��ه مادران ارائه داده و نه تنها نیازهاي درماني آنها را 
تضمین نكرده، بلكه تا حدودي به هزينه هاي آنها نیز 
افزوده است. به عنوان مثال شايد در برخي كشورهاي 
اروپاي��ي، خدمات ويژه يي به م��ادران و نوزادان تازه 
متولد شده ارائه مي شود اما در امريكا نه تنها تخفیفي 
براي مادران وجود ندارد، بلكه آنها براي وضع حمل 
باي��د هزينه هاي گزافي را نی��ز پرداخت كنند. طبق 
تازه ترين تحلیل هاي اكونومیس��ت، متوس��ط هزينه 
زايم��ان طبیعي در بیمارس��تان هاي امريكا براي هر 
فرد حدود 11هزار دالر برآورد شده است. البته قابل  
ذكر است كه بررسي هاي اكونومیست بدون احتساب 
هزينه  مراقبت هاي قبل و بعد از زايمان است. اين در 
حالي است كه در بس��یاري از گزارش ها، بريتانیا در 
زمره كش��ورهايي است كه هزينه هاي بااليي را براي 
مادر شدن دريافت مي كنند. با اين  حال وضع حمل 
در بیمارس��تان مجهزي كه كیت  میدلتون س��ومین 
فرزن��د خ��ود را به دنیا آورد حدود 9ه��زار دالر بوده 
اس��ت. با اينكه طرح خدمات درماني بريتانیا يكي از 

كارآمدترين طرح هاي بهداشتي در میان كشورهاي 
اروپايي بوده، اما همچن��ان دولت بريتانیا طرح هايي 
براي تس��هیل ش��رايط زايمان ارائه داده است. مركز 
مل��ي زن��ان و زايمان بريتانی��ا تاكید ك��رده قوانین 
فعل��ي به اندازه كافي براي زنان و فرزندان آنها ايمن 
نیس��تند و باي��د هرچه س��ريع تر جايگزي��ن قوانین 
جديدتر ش��وند. آن طور كه گفته شده، طبق قوانین 
جديد و بازنگري ش��ده ه��ر زن بريتانیايي بايد حق 
داشته باش��د، محل زايمان و چگونگي آن را انتخاب 
كن��د. هر زن بايد حق داش��تن يك مام��اي ثابت را 
نیز داش��ته باشد. همچنین زنان مي توانند با امكانات 
كامل بیمارستاني در خانه نیز زايمان كنند. اقدامات 
مراقبت��ي زنان ب��اردار درمحل كار يا در س��ه ماهه 
نخس��ت بارداري و همچنین مراقبت ه��اي رواني از 
آنها نیز در اين بسته پیشنهادي گنجانده شده است. 
آن ط��ور كه در بررس��ي هاي اكونومیس��ت گفته 
ش��ده، متوس��ط هزينه زايمان طبیعي در س��وئد به 
7هزار و 800 دالر مي رس��د. همچنین گفته ش��ده 
كه تس��هیالت قابل  توجهي در اختی��ار والدين پس 
از تولد نوزادش��ان قرار مي گیرد. بر اس��اس بسیاري 
از گزارش ه��ا، بعد از زايم��ان طبق قانون مادر و پدر 

هر يك به م��دت 240 روز مي توانند براي نگهداري 
از ن��وزاد خ��ود مرخصي با حق��وق بگیرند يا هر يك 

مي توانند اين روزها را به ديگري واگذار كنند. 
با اينكه در س��ال هاي گذش��ته اس��ترالیا يكي از 
گران ترين كش��ورها براي زايمان در جهان به  شمار 
مي رف��ت، اما طب��ق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر 
ش��ده، در حال حاضر اين كشور در رتبه چهارم قرار 
گرفته اس��ت. طبق آمار اكونومیس��ت هزينه زايمان 
طبیعي در اس��ترالیا حدود 5هزار و 300دالر برآورد 
ش��ده اس��ت. بر اس��اس گزارش هاي منتش��ر شده 
حدود 68درصد زنان اس��ترالیايي به صورت طبیعي 
زايمان مي كنند. همچنین گفته ش��ده كه اس��ترالیا 
دومین كشوري اس��ت كه با نرخ 23درصد باالترين 
آم��ار زايمان را در زنان باالي 35 س��ال داراس��ت و 
اس��پانیا با رقم 35درصد در رتبه اول قرار دارد. طبق 
آمارهاي منتش��ر شده اكونومیس��ت، متوسط هزينه 
زايمان طبیعي در اس��پانیا، ح��دود 2هزار دالر و در 
آفريقاي جنوب��ي حدود يك ه��زار و 300 دالر برآورد 
ش��ده است. بر اين اساس اس��پانیا و آفريقاي جنوبي 
ارزان ترين كش��ورها براي زايمان طبیعي به  ش��مار 

مي روند. 

آمارنامه

بازارهنر

انصراف»عليرضاقرباني«ازاجرايآهنگجامجهاني
علیرضا قرباني خواننده موسیقي ايراني 
با انتش��ار متني انصراف خود را از اجراي 
يكي از قطعه ه��اي مربوط به جام جهاني 

فوتبال روسیه اعالم كرد. 
علیرض��ا قربان��ي ب��ا انتش��ار متن��ي از 
خوانندگي در يك��ي از قطعه هاي مربوط به 
جام جهاني فوتبال روسیه به رهبري شهرداد 
روحان��ي انص��راف داد. در بخش��ي از متن 

ارسالي از سوي علیرضا قرباني آمده است: 
ط��ي اين روزه��ا و با تعمق و دقت بیش��تر به اين 
نتیجه نزديك تر ش��دم كه جنس و محتواي موسیقي 
كه من طي حدود 22س��ال فعالیت و تالش حرفه يي 
در آن رش��د و پرورش يافته ام و هويت و اصالت هنري 
مهم تري��ن ركن آن اس��ت، ممكن اس��ت ب��ا نتیجه و 
خروجي كه عزيزان دس��ت اندركار و سفارش دهنده اثر 
از آن توقع دارند و بحق هم بايد حاصل شود، ناهمگون 
و ناهماهن��گ باش��د و از اين رو نتوانم خواس��ته خیل 
عظیم مخاطب��ان و عالقه مندان گرانق��در اين رويداد 

مهم ورزش��ي و بین المللي را مرتفع كنم.  
اينجان��ب بر خ��ود فرض مي دان��م كه از 
همه عزيزان و دوس��تانم از جمله اس��تاد 
ش��هرداد روحاني، مسووالن وزارت ورزش 
و جوانان، وزارت فرهنگ و ارش��اد، جناب 
س��اعد باقري، بنیاد رودكي و مديرعامل 
محترم آن بنیاد كه صمیمانه و با مهر مرا 
اليق و شايس��ته اجراي اثري به مناسبت 
حض��ور تیم مل��ي فوتبال اي��ران در جام 
جهاني دانس��ته و خالصانه تمام شرايط و امكانات الزم 
براي حضور اينجانب را مهیا كردند، كمال سپاسگزاري 
را دارم و با وجود میل و خواس��ته ام كه برداشتن گامي 
هرچند كوتاه در اين مسیر بوده و هست، صادقانه بايد 
اعالم كنم كه متاس��فانه از همكاري و مشاركت در اين 
رويداد معذورم. در پايان براي همه دس��ت اندركاران و 
هنرمندان ارزشمندي كه افتخار حضور و مشاركت در 
تولید اين رويداد مهم را دارند و همچنین براي تیم ملي 
فوتبال ايران عزيزمان آرزوي موفقیت و كامیابي دارم. 

نمايشگاه»ايراندرآغازقرنبيستم«
نمايش��گاه اس��ناد و تصاوي��ر المبرت 
مولیتور از ايران با عن��وان »ايران در آغاز 
قرن بیس��تم« )1307- 1281شمس��ي( 

برگزار مي شود. 
نمايش��گاه اس��ناد و تصاوي��ر المبرت 
مولیتور از ايران با عن��وان »ايران در آغاز 
قرن بیستم« مربوط به سال هاي 1928- 
1902 میالدي )1307- 1281شمسي( 
با همكاري انجمن میراث المبرت مولیتور 

در محل س��اختمان آرش��یو ملي برگزار مي شود.  اين 
نمايش��گاه در روز يك ش��نبه 9 ارديبهش��ت 1397 با 
حضور ريیس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و خانواده 
مولیتور از كشور بلژيك افتتاح خواهد شد. اين نمايشگاه 
تا تاريخ 28 خردادماه داير اس��ت و عالقه مندان جهت 

حضور در اين نمايشگاه مي توانند از ساعت 
9 تا 16 به محل گالري آرشیو ملي ايران 
واقع در بزرگراه ش��هید حقاني )ش��رق به 
غرب(، ابتداي خیابان كوش��ا، ساختمان 

آرشیو ملي مراجعه كنند. 
المبرت مولیتور مستشار بلژيكي دوره 
قاج��ار و از بنیانگذاران گم��رك در ايران 
اس��ت. او در زمان حضور خ��ود در ايران 
خدمات قابل توجهي را در حوزه پس��ت و 
تلگ��راف ارائه كرده و مدتي را ب��ه عنوان مدير گمرك 
 كرمانشاه، بوش��هر، زاهدان و زابل به فعالیت پرداخت.

او در مدت حضور خود در ايران مجموعه يي از تصاوير 
و اسناد را گردآوري كرده كه در نوع خود منحصربه فرد 

است. 

نمايش»فروزان«درجشنواره»هايگپك«انگلستان
فیل��م كوتاه »ف��روزان« ب��ه كارگرداني 
میرعباس خسروي نژاد در جشنواره »هايگ 

پك« انگلستان حضور دارد. 
فیل��م كوتاه »ف��روزان« ب��ه كارگرداني 
میرعب��اس خس��روي نژاد در بخش رقابتي 
 )High Peak( »جش��نواره »هايگ پ��ك
انگلس��تان حضور خواهد داشت. جشنواره 
بین الملل��ي)High Peak( به مدت چهار 
روز و در ش��هر نیومايلز برگزار مي ش��ود و 

هدف آن ارائه برنامه يي است كه بهترين فیلم هاي مستقل 
بین المللي و ملي را نشان دهد. 

فیل��م كوتاه »فروزان« با زمان 12دقیقه داس��تان زن 
جواني است كه شوهرش فوت شده و با 2 فرزند كوچكش 

در روس��تا زندگي مي كند. او سعي مي كند 
از گله گوس��فندانش در مقابل حمله شبانه 
دزدها محافظت كند. اين جشنواره از تاريخ 
14 ت��ا 17 ژوئن برابر با 24 تا 27خردادماه 
برگ��زار مي ش��ود.  عوام��ل فیل��م كوت��اه 
»فروزان« كه در روستاهاي اطراف خرم آباد 
فیلمبرداري شده است، عبارتند از: نويسنده 
خس��روي نژاد،  میرعب��اس  كارگ��ردان:  و 
فیلمبردار: صادق س��وري، صدابردار: هادي 
س��اعدمحكم، مدير تولید: فردوس خسروي نژاد، تدوين: 
میرعب��اس خس��روي نژاد، صداگذار: حس��ین قورچیان، 
تصحیح رنگ: رضا تیم��وري، بازيگران: فروزان رضايیان، 

فريبا سگوند، عیدي علي نژاد و مريم احمدي. 

»وقتناهار«ازجشنواره»ساراسوتا«جايزهگرفت
برندگان بیستمین دوره جشنواره فیلم 
ساراسوتا معرفي شدند و فیلم »وقت ناهار« 

از ايران موفق به كسب يك جايزه شد. 
به گ��زارش مه��ر و به نق��ل از هالیوود 
ريپورتر، بیس��تمین دوره جش��نواره فیلم 
ساراسوتا برندگانش را در 10 بخش معرفي 
ك��رد و جاي��زه بخش بهترين فیل��م كوتاه 
داستاني را به »وقت ناهار« ساخته علیرضا 
قاس��مي داد.  »من يك س��احره نیس��تم« 

ساخته رونگانو نیوني به عنوان بهترين فیلم بلند داستاني 
اين رقابت انتخاب ش��د. در بخش مستند بلند جايزه به 
فیلم��ي از بینگ لیو با عنوان »يادآوري فاصله« رس��ید.  
جايزه داوري در بخش ديدگاه هاي مستقل به »میلفورد 
گريوز: يك آبدزدك تمام عیار« رس��ید كه ساخته جیك 
مگینسكي و نیل يانگ است. در بخش رقابتي فیلم هاي 
كوت��اه فیلمي از نیكي لیندروت فون بار با عنوان »تحمل 
كردن« جايزه بهترين فیلم كوتاه انیمیشن را برد.  »وقت 

ناهار« ساخته علیرضا قاسمي از ايران نیز به 
عنوان بهترين فیلم كوتاه داستاني انتخاب 
شد. اين فیلم ماجراي دختري نوجوان است 
كه با جسد مادرش در پزشكي قانوني مواجه 

مي شود. 
عوام��ل فیلم »وقت ناه��ار« عبارتند از: 
تهیه كننده، نويس��نده و كارگردان: علیرضا 
قاسمي، مدير فیلمبرداري: محمد حدادي، 
مدير تولید: داوود ماسوله، صدابردار: مهدي 
يگانه، طراح گريم: بابك كشن فالح، تدوين: بهرام عمراني، 
بازيگران: خورش��ید چراغي پور، رويا بختیاري، س��یاوش 
چراغي پور، امیر تقدي��ري، پیمان نعیمي و احمد امیني.  
»مردان ش��ني« ساخته تال امیران نیز به عنوان بهترين 
مستند كوتاه انتخاب شد. بیستمین دوره جشنواره فیلم 
ساراس��وتا از 13 آوريل شروع شده بود. اين جشنواره در 
میان 40 جش��نواره برتر امريكا جاي دارد و هر س��ال در 

فلوريدا و كالیفرنیا برگزار مي شود. 

ترامپ،ماكرون،برجام
واشنگتنپست: 

دي��روز، صفح��ه اول 
به  روزنامه ها،  از  بسیاري 
گزارشي از ديدار ماكرون 
اختص��اص  ترام��پ  و 
يافته ب��ود؛ از محورهاي 
اصل��ي گفت وگ��و گرفته 
جوام��ع  واكن��ش  ت��ا 
حاشیه هاي  و  بین المللي 
اي��ن دي��دار. واش��نگتن 

پس��ت نیز در صفحه اول خود، گزارشي از تهديد 
دونالد ترامپ درباره برجام منتشر كرد. طبق اين 
گ��زارش، ريیس جمهور امريكا در ديدار با همتاي 
فرانسوي خود گفته كه اگر ايراني ها به هر دلیلي 
برنامه هسته يي خود را از سر بگیرند، با مشكالتي 
به مراتب بزرگ تر از مشكالت قبل از برجام روبه رو 
خواهند ش��د. گفته مي شود ترامپ ريیس جمهور 
امري��كا در دي��دار ب��ا امانوئ��ل ماك��رون همتاي 
فرانس��وي خود، برجام را »احمقانه«، »مضحك« 
و »فاجعه ب��ار« خواند و گفت چنین توافقي هرگز 
نباي��د امضا مي ش��د. ترامپ در كاخ س��فید و در 
حالي كه در كنار میهمان فرانس��وي خود نشسته 
بود، به خبرنگاران گفت كه با ماكرون درخصوص 
برج��ام مذاكراتي خواهد داش��ت و به خبرنگاران 
يادآور ش��د كه »همه ديدگاه من درباره توافق با 

ايران را مي دانند.« 

والاستريتژورنال:
اي��ن روزنام��ه نیز در 
صفح��ه اول خود، ضمن 
اش��اره به دي��دار ترامپ 
بررس��ي  به  و ماك��رون، 
حض��ور دونال��د ترام��پ 
 2020 انتخاب��ات  در 
پرداخت��ه اس��ت. در اين 
گ��زارش گفته ش��ده كه 
با اش��اره ب��ه بحران هاي 

رياس��ت جمهوري دونالد ترامپ و حمايت نكردن 
جمهوري خواه��ان، احتم��ال حض��ور ترامپ در 
انتخابات آتي هر روز بیش��تر از گذشته زير سوال 
مي رود. همچنین گفته ش��ده كه متحدان ترامپ 
به ريیس جمهوري امريكا مي گويند كه اقداماتش 
ممك��ن اس��ت علیه خ��ودش اس��تفاده ش��ود؛ 
درس��ت مثل مايكل فلن، ري��ك گیتس و جورج 
پاپادوپولوس. جمهوري خواهان واشنگتن و سراسر 
امريكا ترامپ را يك چهره سیاس��ي زخم  خورده 
مي دانن��د و همین امر منجر ش��ده تا از حمايت 
آتي خودش��ان صرف نظر كرده يا حتي مستقیما 
ريیس جمهوري امريكا را به چالش بكشند. طبق 
اين گزارش، اكنون حتي سرسخت ترين متحدان 
ترامپ هم اذعان دارند تحقیقات مولر يك تهديد 
وجودي علیه ريیس جمهوري امريكاس��ت؛ هم به 

لحاظ حقوقي و هم سیاسي.«

نيويوركتايمز:
اي��ن  اول  در صفح��ه 
روزنام��ه، گفته ش��ده كه 
امري��كا در نیج��ر پاي��گاه 
ب��ه  مي س��ازد.  پهپ��ادي 
تايمز،  نیوي��ورك   گزارش 
نی��روي هواي��ي امريكا به 
بهانه نب��رد ب��ا افراطیون 
س��احل  منطق��ه  در 
آفريق��ا، در ح��ال احداث 

پايگاه پهپادي در نیجر اس��ت. آن ط��ور كه در اين 
گزارش گفته ش��ده، پايگاه هواي��ي 201 نیجر قرار 
اس��ت در اوايل س��ال آتي میالدي عملیاتي ش��ود. 
براس��اس اين گزارش، اين پايگاه بنا به درخواس��ت 
دول��ت نیجر س��اخته ش��ده و ب��ه عنوان آش��یانه 
پهپادهاي »ام كی��و-MQ( »9-9( و جنگنده هايي 
 م��ورد اس��تفاده ق��رار مي گیرن��د ك��ه از »نیامي«

انتق��ال مي يابن��د.  )Niamey( پايتخ��ت نیج��ر 
پهپادهاي مذكور برخوردار از قابلیت  هاي شناسايي 
و تهاجم��ي ب��وده و دسترس��ي آنها به ش��ماري از 
كشورهاي غرب و شمال آفريقا را ممكن مي سازد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

مقرراتيجديدبراياسكار
 آكادمي اس��كار روز سه ش��نبه اعالم كرد: 
مق��ررات جديدي وضع كرده ك��ه رعايت آن 
براي همه فیلم هايي ك��ه تمايل به حضور در 

دور بعدي اين رقابت را دارند، ضروري است. 
به گزارش هالیوود ريپورتر، آكادمي اسكار 
روز سه ش��نبه مقررات جديد وضع كرد كه به 

نظر مي رس��د يكي از آنها پیروزي بزرگ براي نتفلیكس باش��د.  سیاست جديدي كه 
روي بزرگ ترين تعداد شركت كنندگان تاثیر مي گذارد و از استوديوها، توزيع كنندگان و 
فیلمسازان مي خواهد از يك پستخانه مورد تايید آكادمي استفاده كند تا محتواي چراغ  
سبز گرفته جوايز از فیلم هاي تايید شده را براي اعضاي آكادمي بفرستد. يك سیاست 
جديد ديگر كه روي بسیاري از رقباي اين فصل از جوايز تاثیر خواهد گذاشت، مربوط 
ب��ه برگزاري كمپین هاي پس از دريافت نامزدي مي ش��ود. بر اين اس��اس هیچ فیلمي 
نمي تواند، بیش از 4 نمايش و جلسه پرسش و پاسخ پس از كسب نامزدي برگزار كند 
آن هم بدون توجه به بخش يا كشوري كه رخداد در آن برگزار مي شود. اين قانون جديد 
2 نمايش اضافه يي كه در حال حاضر در اختیار نامزدهاي بخش هاي مس��تند يا فیلم 
خارجي زبان قرار دارد را از بین مي برد اما روي رخدادهاي پس از كسب نامزدي از جمله 
فستیوال فیلم بین المللي سانتا باربارا تاثیر نمي گذارد كه در آن فیلم ها و افراد نامزد شده 
اغلب براي شركت در جلسه هاي پرسش و پاسخي حاضر مي شوند كه نگاهي به گذشته 
مس��یر حرفه يي كاري ش��ان مي اندازد و در عین حال به اثري كه اخیرا نامزد شده هم 
مي پردازد. دلیل اينكه چنین رخدادي تحت تاثیر قانون جديد قرار نمي گیرد، اين است 
كه در آنجا فیلم نامزد شده به نمايش در نمي آيد.  رقباي بخش مستند هم از حاال به بعد 
بايد چیزهاي جديدي را در نظر بگیرند. آكادمي از حاال به بعد تنها فیلم هاي مستندي 
را شايسته دريافت اسكار مي داند كه يك جايزه معتبر از يك فستیوال فیلم رقابتي بدون 
توجه به هر نمايش عمومي قبلي يا توزيع توسط ابزار غیرسینمايي دريافت كرده باشند. 

اسنادخانهدكترمصدقازچهحكايتدارد؟
مع��اون می��راث فرهنگي الب��رز گفت: 
هنوز وارد فاز مرمت خانه مصدق نشده ايم. 
حس��ین امین افش��ار اظهار كرد: دكتر 
مص��دق ب��ه عن��وان يك��ي از مهم تري��ن 
چهره هاي تاريخ معاص��ر ايران براي همه 
شناخته شده است.  او ادامه داد: نام دكتر 

مصدق با ملي شدن صنعت نفت در تاريخ اين مرز و بوم حك شد و بدون شك 
فراموش نخواهد ش��د. امین افشار افزود: ش��ايد كمتر كسي بداند كه خانه دكتر 
مصدق در روس��تاي احمدآباد نظرآباد البرز ق��رار دارد، خانه يي كه قدمتش به 
دوره قاجاريه بازمي گردد. اين خانه كه در امالك مادري دكتر مصدق در جنوب 
روس��تاي احمدآباد قرار دارد از دو بخش مس��كوني و حیاطي بزرگ در وس��ط 

تشكیل شده است.  
معاون میراث فرهنگي البرز گفت: خانه دكتر مصدق در سال 1379 توسط 
س��ازمان میراث فرهنگي با ش��ماره 2943 در فهرس��ت آثار ملي ايران به ثبت 
رس��یده اس��ت.  او با اشاره به بررس��ي تصويب طرح مرمت اين خانه ادامه داد: 
درحال حاضر بس��یاري از بخش هاي خانه مصدق به مرمت نیاز دارد و عالوه بر 
اين بايد اقداماتي براي تعیین حد و حدود و حريم اين خانه نیز شود.  امین افشار 
اظهار كرد: در خانه مصدق اش��یا، اموال و اس��نادي نیز وجود دارد كه آنها نیز 
نیاز به مرمت دارند. امین افشار ابراز كرد: درحال بررسي و جمع بندي براي ارائه 
طرح��ي جامع جهت مرمت اين خانه هس��تیم و بعد از تصويب آن با اختصاص 
اعتبار عملیات مرمت اين خانه آغاز مي ش��ود. طرح مرمت اين خانه هنوز كامل 
نش��ده و بايد پس از انجام مراحل اداري و تصويب آن منتظر تخصیص بودجه 
مناسب باشیم.  او افزود: احتمال تبديل خانه مصدق به خانه- موزه وجود دارد 

و اگر اين اتفاق بیفتد، فرآيند مرمت آن به سرعت انجام مي شود. 

تاريخنگاري

استعفاي عالء از نخست وزيري 
ششم ارديبهشت 1330 »حس��ین عالء« نخست وزير 
در پ��ي ناتوان��ي در حل بحران نفتي كش��ور كه با دخالت 
انگلیس��ي ها به مرحله حساسي رس��یده بود، استعفا كرد؛ 
اس��تعفايي ك��ه به دنب��ال آن با بحث ه��ا و جدل هايي كه 
در مجل��س ش��كل گرف��ت، در رون��دي كه كمتر كس��ي 
انتظارش را داشت، محمد مصدق به نخست وزيري رسید.  
نخس��ت وزيري مصدق با تالش براي به ثمر رسیدن قانون 
ملي شدن صنعت نفت و كوتاه شدن دست انگلیس از نفت 
ايران همراه بود. حس��ین عالء نماينده سابق مجلس كه در 
ابتدا با مصدق همفكر و هم نظر بود، پس از بازگشت به ايران 
وزير دربار و بعد از كش��ته ش��دن رزم آرا در اسفند 1329 
نخست وزير شد تا اينكه ارديبهشت 1330 استعفا كرد. عالء 
بعد از استعفا از مقام نخست وزيري به وزارت دربار بازگشت 
و در قسمت اعظم زمامداري دكتر مصدق يعني نزديك به 
دو س��ال در اين س��مت ماند و در اين مدت تنها رابط شاه 
با مصدق بود؛ زيرا مصدق در تمام مدت نخست وزيري اش 
بی��ش از 5 تا 6 بار با ش��اه مالقات نك��رد و پیغام هاي آنها 
بین يكديگر فقط از طريق عالء رد و بدل مي ش��د. عالء در 
اوايل حكومت مصدق از طرفداران جدي او بود؛ اما از اواخر 
1331 ب��ه  تدريج تغییر عقیده داد و گزارش هاي مربوط به 
س��ه ماهه پاياني سال 1331 از تماس مستمر او با مخالفان 
مصدق به خصوص آيت اهلل كاشاني حكايت مي كند. عالء با 
آنكه روابط نزديك و صمیمانه يي با دكتر مصدق داش��ت، 
در پي بروز اختالف بین دربار و دولت و به دنبال نطق تند 
دكتر مصدق در خصوص دخالت هاي شاه در امور حكومت، 
در فروردي��ن 1332 از وزارت دربار اس��تعفا كرد؛ اما بعد از 

كودتاي 28 مرداد 1332 دوباره به اين مقام گماش��ته شد. 
پس از بركن��اري زاهدي در فروردي��ن 1334 عالء دوباره 
براي نخس��ت وزيري انتخاب شد. در نخستین ماه حكومت 
وي، مذاكرات چند س��اله ايران و شوروي نتیجه داد و قرار 
ش��د 11تن طالي امانتي ايران نزد شوروي پس  داده  شود. 
همچنین تعیین حدود و عالمت گذاري مرز ايران و شوروي 
پايان يافت. در اين دوره روابط ايران و شوروي بهبود يافت 
و شوروي از ش��اه براي بازديد از اين كشور دعوت به عمل 
آورد. عالء در 25 آبان 1334 از كوشش فدايیان اسالم براي 
كش��تنش جان به  در برد كه اين جريان به دس��تگیري و 

اعدام عده يي از اعضاي فدايیان اسالم از جمله نواب صفوي 
انجامید. همچنین در همی��ن دوره ايران وارد پیمان بغداد 
شد.  عالء در فروردين 1335 از نخست وزيري استعفا كرد 
كه مورد موافقت قرار نگرفت، ولي دوباره در فروردين 1336 
اس��تعفا كرد و مجددا به وزارت دربار تعیین ش��د و تا سال 
1342 وزير دربار بود كه در آن سال از سیاست شاه در قبال 
امام خمیني )ره( انتقاد كرد و بركنار شد و به عنوان سناتور 
انتصابي از شیراز به سنا راه يافت. او معتقد بود كه رويارويي 
شاه با روحانیان س��رانجام خوبي ندارد.  حسین عالء سال 

1343 در تهران درگذشت. 
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