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نخس��تين تغيير در تي��م اقتصادي دولت در 
هفت��ه گذش��ته رخ داد. ولي اهلل س��يف، رييس 
كل س��ابق بانك مركزي، كه در خصوص اتخاذ 
سياست هاي ارزي و پولي انتقادات زيادي به او 
وارد مي ش��د جاي خود را به عبدالناصر همتي، 
 كه حدود س��ه هفته پيش به س��فارت ايران در 
چين منصوب ش��ده بود، داد. در واقع اين اتفاق 
باي��د از مدت ها پيش رخ م��ي داد. آن طور كه 
مطلعان گفته اند از حدود سه ماه پيش با همتي 
بر سر رياس��ت اين نهاد پولي صحبت شده بود 
اما »دوستي هاي رييس جمهور« مانع از سرعت 
گرفتن به اين تغيير و تحوالت شده بود تا آنكه 
همت��ي مجبور به قبول كردن پس��ت س��فارت 

ايران در چين شده بود...

پ��س از آنكه ابهام در سرنوش��ت لوايح مالي 
فزوني يافت، اعضاي كميسيون قضايي مجلس 
در نامه يي از رهبري درخواس��ت كردند ايشان 
تكلي��ف نهايي اي��ن لوايح را روش��ن كنند. اين 
را روز گذشته س��خنگوي كميسيون حقوقي و 
قضايي مجلس، از كميسيون هاي اصلي بررسي 
لوايح چهارگانه مالي خبر داده اس��ت. حس��ن 
نوروزي گفته كه پس از ارجاع ايرادات ش��وراي 
نگهبان با اليحه پيوس��تن ايران به كنوانسيون 
پالرم��و به كميس��يون قضايي مجل��س، آنها 2 
نظريه را براي بررس��ي مطرح كرده اند، نخست 
بيان��ات رهبر معظ��م انقالب و ديدگاه ايش��ان 
درب��اره معاهدات بين المللي و دوم خبري كه بر 

اساس آن گفته شد...

هنگامه تغيير

 FATF مجلس براي رفع ابهام 
به مقام معظم رهبري نامه نوشت
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 فصل خداحافظي 
با تورم تك رقمي

گروه كالن|هادي سلگي|
نرخ تورم س��االنه بعد از 5 م��اه دو باره دورقمي 
ش��د و به 10.2 درصد رس��يد. با اين تفاوت كه به 
گمان كارشناسان احتماال اين بار تورم دو رقمي در 
ماه هاي آينده ادامه دار بوده و به مس��ير افزايش��ي 
خواهد رف��ت. طبق پيش بيني ها دس��تاورد تورم 
تك رقمي كه از خرداد 95 )9.7 درصد( عايد شده 
بود، اكنون بعد از دو س��ال بدرقه مي شود. درست 
اس��ت كه طي آن زمان تاكنون چند بار نرخ تورم 
ب��ه 10 و حتي 10.1 درصد صع��ود كرده اما اين 
نرخ ها كامال ش��رايطي فصلي و موقتي داش��ت و 
سريعا به همان كانال اصلي تك رقمي برمي گشت. 
با اين حال اكنون كه نرخ تورم دو رقمي مي شود، 
عالئم قيمتي ديگر در شاخص هاي ماهانه و نقطه 
به نقطه حاكي از خداحافظي طوالني مدت با تورم 

تك رقمي دارد ...

 منصور بيطرف   
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نگاهي به سياست خارجي كريكت باز سابق، سياستمدار امروز؛ 

 سرسخت در برابر امريكا
متمايل به ايران، منتقد عربستان



 دولت بايد صداي واحد اقتصادي داش�ته باشد؛ 
فارس|  امام جمعه موقت تهران با تاكيد بر اينكه دولت 
بايد ص��داي واحد اقتصادي داش��ته باش��د، گفت: الزم 
اس��ت از نيروهاي جوان، فعال، همراه و يك صدا در تيم 
اقتصادي قوه مجريه اس��تفاده شود. آيت اهلل محمدعلي 
موحدي كرماني با تاكيد بر اينكه منابع ارزي بايد صرف 
واردات كااله��اي اصلي مورد نياز كش��ور ش��ود، افزود: 
كاالهاي اساس��ي، م��واد غذاي��ي، دارو، نهاده هاي بخش 
كش��اورزي و به طور كلي مايحتاج ض��روري مردم بايد با 
نرخ ارز رس��مي 4200 توماني تهي��ه و ارزان در اختيار 

مردم قرار گيرد. 

 دش�من در جنگ اقتص�ادي تماميت ارضي را 
نشانه رفته اس�ت؛ ايرنا| معاون سياسي وزير كشور 
با اشاره به دشمني اس��تكبار با نظام گفت: دشمن در 
جنگ اقتصادي، تماميت ارضي ايران را نش��انه رفته و 
هدف هم براندازي و سقوط نظام ايران است. اسماعيل 
جبارزاده در آيين تكريم و معارفه اس��تاندار خراس��ان 
شمالي اظهار داش��ت: بايد اختالف ها را كنار بگذاريم 
زيرا دش��منان نظام، هستي و تماميت ارضي كشور را 
ه��دف گرفته ان��د و بايد عزم را جزم ك��رده و بار ديگر 

ايستادگي خود را به جهان ثابت كنيم. 

 از دل بحران ها پيروزي هاي بزرگ بيرون مي آيد؛ 
صداوس�يما| س��ردار س��ليماني گفت: در سختي ها و 
بحران ها اس��ت كه پيروزي هاي بزرگ بيرون مي آيند. او 
در يادواره شهداي عمليات رمضان يكي از مشكالت امروز 
ايران را جناحي و خطي شدن انتخاب مديران دانست و 
گفت: در دوران دفاع مقدس كه حوادث بزرگي رقم خورد 
انتخاب ها بر اساس لياقت ها و توانمندي ها بود كه منجر 

به ثبت حوادث و وقايع بزرگ در ايران شد. 
اين سردار سپاه در ادامه به پاسخ رييس جمهور كشورمان 
در جواب اظهارات سردمداران كاخ سفيد هم اشاره كرد و 
گفت: رييس جمهور سخناني كه برخاسته از عمق وجود 
مردم ايران بود را بر زبان جاري كرد و به جامعه جسارت 

و شجاعت داد. 

 مصوب�ه منع به كارگيري بازنشس�تگان اجرايي 
مي ش�ود؛ روابط عمومي وزارت كش�ور| سخنگوي 
وزارت كش��ور آرمانگراي��ي واق��ع بينان��ه را از مهم ترين 
خصوصيات مديران جوان كشور دانست و گفت: مصوبه 
منع به كارگيري بازنشستگان پس از سير مراحل قانوني 
در وزارت كش��ور اجرايي مي ش��ود. سيد سلمان ساماني 
س��خنگوي وزارت كش��ور با تاكيد بر تحقق سياس��ت 
جوانگراي��ي دولت در وزارت كش��ور، از كاهش ميانگين 
س��ني اس��تانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم خبر 
داد و اظهارداش��ت: ب��ا توجه به تاكيد رياس��ت محترم 
جمهوري و ضرورت جوان تر شدن بدنه مديريت كشور، 
در يكس��ال گذشته، كاهش ميانگين سني مديران يكي 
از رويكردهاي وزارت كش��ور در انتصابات بوده اس��ت به 
نحوي كه با تغيير مديريت 20٧ فرمانداري در سراس��ر 
كش��ور شاهد حضور بيش��تر جوانان در جايگاه مديريت 

عالي دولت در شهرستان ها بوده ايم. 

 رييس جمهور بدون تعارف افراد ناتوان را تغيير 
ده�د؛ مه�ر| دبيركل ح��زب اس��المي كار تاكيد كرد: 
رييس جمهور بايد بدون تعارف و مالحظه، افرادي را كه 
ناتوان هس��تند؛ تغيير دهد و افرادي جايگزين شوند كه 

مي توانند كارها را به سرانجام برسانند. 
حسين كمالي با اشاره به تغيير رييس كل بانك مركزي 
و اعالم آمادگي محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه 
و بودجه براي كناره گيري از مسووليت هاي دولتي اظهار 
داش��ت: در كل سيس��تم دول��ت، نوع��ي ناكارآيي قابل 
مشاهده اس��ت. اين ناكارآيي الزاما به افراد بازنمي گردد، 
بلكه سياست ها و ساختارها هم در ايجاد آن موثر هستند. 

 دي�وان الهه زمان رس�يدگي ش�كايت ايران از 
امري�كا را اعالم كرد؛ ايرنا| خبرگزاري فرانس��ه اعالم 
ك��رد، در اطالعيه مطبوعاتي ديوان اله��ه، روزهاي 2٧ 
تا٣0 اوت )٥ تا ٨ شهريور( براي تشكيل جلسه رسيدگي 
به شكايت ايران از امريكا به دليل تحريم هاي اين كشور 
تعيين ش��ده اس��ت. وزارت خارجه امري��كا ضمن تاييد 
دريافت احضاريه براي حضور در دادگاه، به مس��اله الزام 
به وضع تحريم هاي هس��ته يي كه قرار است مرحله اول 
آن اواس��ط مرداد آغاز شود، اشاره نكرده است. همچنين 
جلسه 4 روزه اين ديوان عليه مسدود كردن دارايي هاي 
دو ميلي��ارد دالري اي��ران در امري��كا ني��ز روز ٨ اكتبر 
)16مهر( برگزار مي شود در حالي كه امريكا مي گويد اين 

دادگاه هيچ اختياري براي استماع اين پرونده ندارد. 

 ايران ادعاي س�فير رياض در واش�نگتن را پوچ 
دانس�ت؛ تعادل| رواب��ط عموم��ي وزارت امور خارجه 
در مطلبي ادعاي پوچ مطرح ش��ده ب��ه نقل از وزير امور 
خارجه جمهوري اسالمي ايران از سوي سفير عربستان 
س��عودي در امريكا كه در الش��رق االوسط منتشر شده 
است را مضحك و رسواتر از آن خواند كه ارزش هر گونه 
پاسخگويي داشته باشد. در ادامه اين مطلب آمده است: 
صرفا بايد متذكر ش��د كه تالش مذبوحان��ه براي ايجاد 
شك و شكاف و تداوم فضا س��ازي هاي رواني كانون هاي 
ضد ايراني براي اخالل در انسجام داخلي و اتحاد دولت، 
ملت و مسووالن كشور موضوعي نيست كه آنها و سفير 
تازه كار و جوياي نام س��عودي بتوانند روي آن حس��اب 
كنند؛ ملت ايران سرمايه هاي بزرگ و مسووالن متعهد، 
خدوم و ميهن دوست خود را به خوبي مي شناسند و هرگز 
به اينگونه اتهامات و دروغ س��ازي هاي جاهالنه و ناشيانه 
و روش ه��اي كهنه و رنگ باخته كه توس��ط »اتاق هاي 
بي فك��ر« آنان طراحي و توس��ط رس��انه هاي ضد ايراني 

بازنشر مي شود، وقعي نمي گذارند. 

 م�ردم امريكا خواهان جنگ با ايران نيس�تند؛ 
ايس�نا| روزنامه هافينگتن پس��ت با انتشار نتايج يك 
نظرس��نجي گزارش داد: مردم امريكا به معناي واقعي 
نمي خواهن��د با اي��ران وارد جنگ ش��وند هرچند كه 
معتقدن��د رييس جمهور كشورش��ان از چنين جنگي 
حمايت مي كند. به نوش��ته روزنامه هافينگتن پس��ت، 
نتاي��ج يك نظرس��نجي كه به طور مش��ترك توس��ط 
اين روزنامه امريكايي و موسس��ه افكارس��نجي يوگاو 
)YouGov( انجام ش��ده است نشان مي دهد كه ٥٣ 
درصد مردم امريكا مخالف اعالم جنگ با ايران هستند 
و ٣٧ درص��د نيز به طور قوي و ش��ديد مخالف چنين 

جنگي هستند. 

روي موج خبر

مجلس براي رفع ابهام به مقام معظم رهبري نامه نوشت

FATF تعيين تكليف نهايي

دادستان تهران خبر داد

استنكاف مديران بانك ها از اعالم گردش  پولي كالن افراد متخلف

گروه ايران|
در ش��رايطي كه دول��ت دوازده��م از طريق 
انتش��ار ليس��ت ارز بگي��ران دولتي ت��الش كرد 
دامنه شفاف س��ازي را در فضاي اقتصادي كشور 
گس��ترش دهند؛ برخي از بانك ها از اعالم ليست 
ارزبگيران دولتي خ��ودداري مي كنند؛ موضوعي 
كه باعث انتقاد دادستان تهران از عملكرد برخي 
مدي��ران بانكي ش��ده اس��ت؛ در همي��ن زمينه 
دادس��تان تهران از آغاز تحقيقات از 100شركت 
دريافت كنن��ده ارز دولت��ي خب��رداد و گف��ت: 
اس��تنكاف مديران بانك ه��ا از اعالم گردش هاي 
پولي كالن افراد به دادس��تاني و مراجع نظارتي 

موجب تعقيب قضايي است. 
ب��ه گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دادس��راي 
عموم��ي و انق��الب ته��ران، عب��اس جعف��ري 
دولت آبادي دادستان تهران در جمع خبرنگاران 
آخرين اقدامات دادس��تاني ته��ران در برخورد با 
جرايم اقتصادي اخير را تش��ريح كرد و با اش��اره 
ب��ه اينكه چه��ار پرون��ده مربوط به س��كه، ارز، 
خودروه��اي واردات��ي و ارز 4200 تومان��ي در 

شعب ويژه تحت رس��يدگي است، اظهار داشت: 
اين ش��عبات با دس��تور ويژه رياست قوه قضاييه 
براي رس��يدگي خارج از نوبت، قاط��ع و توأم با 
دقت هاي قضايي تش��كيل شده و بازپرسان ويژه 
زيرنظر مستقيم دادستان انجام وظيفه مي كنند. 
او با اش��اره به آخرين وضعيت پرونده  سكه ها 
از طرح دو سوال از بانك مركزي و وزارت اقتصاد 
در مورد تمام كس��اني كه بيش از 2 هزار س��كه 
دريافت يا خري��داري كرده اند، پرداخت و افزود: 
مقرر شده بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي 
به دو س��وال دادس��تاني مبني ب��ر اينكه آيا اين 
اقدام سازمان يافته بوده و اينكه چگونه وجوه آن 

تامين شده است، پاسخ دهد. 
اقدامات قضايي صورت گرفته در مورد متخلفان

دادس��تان تهران در تش��ريح اقدام��ات قضايي 
ص��ورت گرفته در پرونده ش��ركت هاي وارد كننده 
تلف��ن همراه گفت: در پرونده ه��اي تلفن همراه از 
مديران 40 ش��ركت وارد كننده تحقيق شد كه بر 
اين اس��اس در مورد برخي از فاكتورهايي كه ادعا 
كردن��د به افراد واگذار كرده اند محل ترديد اس��ت 

و تعدادي از اي��ن فاكتورها صوري و جعلي بوده و 
ش��ركت هاي وارد كننده بايد آنها را به قيمت تمام 

شده مي فروختند نه به قيمت آزاد. 
او از توقيف صد هزار دس��تگاه تلفن همراه خبر 
داد و يادآور شد كه بعد از پايان تحقيقات در مورد 

عرضه آن به بازار، تصميم گيري خواهد شد. 
جعف��ري دولت آبادي با اش��اره ب��ه پيچيدگي، 
گس��تردگي و تعداد متهمان پرون��ده خودروهاي 
وارداتي، روند ش��كل گيري اين پرونده را تش��ريح 
كرد و افزود: دستگاه قضايي در بهمن ماه سال ۹6 
در بندرعباس اقداماتي را ش��روع كرد كه بر اساس 
آن تعداد 400 اتومبيل توسط دادستاني تهران به 

نيابت از دادستاني بندرعباس توقيف شد. 
او با اشاره به اين نكته كه در تاريخ نوزدهم تيرماه 
سال جاري س��ازمان بازرسي كل كشور نخستين 
گزارش رسمي را به دادس��تاني تهران ارسال كرد 
كه به ش��عبه ويژه ارجاع ش��د، اعالم وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت مبن��ي بر اينكه اي��ن گزارش به 
مراجع قضايي نيز اعالم شده بود را رد كرد و افزود: 
اينكه وزير صنعت معدن تجارت گفته  گزارشي به 
مراجع قضايي اعالم شده اينگونه نبوده است بلكه 
به س��ازمان تعزيرات حكومتي اعالم ش��ده بود كه 
اين پرونده هفت��ه قبل با صدور عدم صالحيت، به 
دادستاني ارسال و به شعبه ويژه ارجاع شده است. 

 ماجراي خودروهاي وارداتي
دادس��تان ته��ران در تبيين ب��روز تخلفات در 
ح��وزه ورود خودروهاي واردات��ي، با انتقاد از عدم 
نظارت الزم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ب��ر روند ثبت س��فارش ها، تصريح كرد: تحقيقات 
اوليه نش��ان مي دهد كه تخلف محرز و فس��ادي 
ش��كل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است. در 
تحقيقات مشخص ش��د كه سامانه ثبت سفارش 
خودرو در اختيار بخش خصوصي بوده كه نظارت 
كمي توسط مديران وزارت صمت )صنعت، معدن، 
تجارت( انجام مي ش��ده و دسترسي هاي خارج از 
قاعده يي مالحظه مي شود. دولت آبادي با اشاره به 

وجود رانت هاي اطالعاتي در رابطه با ثبت سفارش 
خودروها، گفت: مشخص است كه اين افراد از يك 
ران��ت اطالعات��ي در مورد ثبت س��فارش خودرو 
بهره من��د بودند كه ب��ا پيش��رفت تحقيقات اين 
مس��ائل به نتيجه بهتري خواهد رس��يد. او تاكيد 
كرد: تحقيقات در مورد پرونده خودروهاي وارداتي 
در همه س��طوح بدون اغماض ادامه خواهد يافت 
و در هر رده يي كه افراد مرتكب جرم ش��ده باشند 

تحت تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت. 

 اولويت ها در رسيدگي به پرونده ها
جعفري دولت آبادي اش��اره يي هم به پرونده 
كاالهاي وارداتي ب��ا ارز 4200 توماني به غير از 
تلفن همراه داش��ت و در تشريح اقدامات قضايي 
صورت گرفته، گفت: به دليل گستردگي و تعداد 
باالي ش��ركت ها، در حال حاض��ر تحقيقات را از 
100 شركت كه ارز بيش��تري دريافت كرده اند، 
آغاز ش��ده و درمورد ساير ش��ركت ها به ترتيب 

اولويت به بقيه موارد رسيدگي خواهيم كرد. 
او همچني��ن در مورد رس��يدگي ب��ه پرونده 
كساني كه ارز دولتي گرفته؛ اما كاال وارد نكردند 
و همين طور كس��اني كه ارز گرفت��ه ولي كاال را 
كامال وارد نكرده اند، اش��اره كرد و بيان داش��ت: 
بانك مركزي در مورد ارزي كه به اين شركت ها 
تخصي��ص داده و وزارت صمت نيز بايد در مورد 
تعهدات��ي كه وارد كنندگان دارند نظارت كند كه 
در همين رابطه ضرورت دارد دستگاه هاي مرتبط 
به استعالم هايي كه دادستاني در مورد شركت ها 
و س��ازمان هايي وارد كننده كاال كرده در اس��رع 

وقت جواب دهند. 
دادستان تهران به ابهاماتي در مورد شركت هاي 
واردات كاال پرداخت و افزود: برخي ابهامات از جمله 
اينكه بعضا قيمت هايي كه كاال وارد شده بيشتر از 
قيمت هايي جهاني اس��ت يا آنچه در ايران فروخته 
ش��ده باالتر از نرخ مصوبي اس��ت كه گمرك اعالم 
نموده كه در اين بخش نيز تحقيقاتي ش��روع شده 
است. جعفري دولت آبادي خاطرنشان كرد: پرونده 

واردات خودرو به دليل گستردگي تعداد شركت ها، 
پيچيدگي هاي مالي ك��ه اين نوع پرونده ها دارند و 
همچنين لزوم همكاري كه گمرك و وزارت صمت 
بايد با دادس��تاني داشته باشند، ممكن است زمان 
بيشتري ببرد ولي در مورد پرونده سكه، ارز و تلفن 
همراه سعي مي ش��ود در كمترين زمان ممكن به 

نتيجه برسد. 

 برخورد قاطع با اخاللگران بازار ارز
او با اشاره به برخورد قاطع با اخاللگران بازار ارز، 
اظهار كرد: قبل از اين ايام، دادسراي پولي و بانكي 
دادس��راي تهران به پرونده هاي ارزي ورود مي كرد، 
منتهي دادس��تاني در ش��عب ويژه به پرونده هاي 
اخي��ر كه به نحوي به دس��تگاه هاي دولتي ارتباط 
دارد ي��ا اقداماتش��ان به نحوي ب��وده كه مرتبط با 
اي��ن پرونده هاي ويژه بوده، رس��يدگي مي كند كه 

نمونه هايي به اين شعب ويژه ارجاع شده است. 
دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادي 
دالل و صراف كه با اس��تفاده و اجاره 102٨ كارت 
مل��ي، ارز مي گرفتن��د و ب��ه ص��ورت آزاد در بازار 
مي فروختند مورد اش��اره ق��رار داد و گفت: در اين 
پرونده با تحقيقاتي كه از برخي متهمان انجام شد 
مش��خص گرديد كه به دليل اينكه بانك ها متوجه 
نش��وند و سيستم هاي پول ش��ويي پول هاي آنها را 
ردياب��ي نكند به باز كردن حس��اب هاي متعدد در 

بانك ها اقدام مي كردند. 
دادستان تهران استنكاف مديران بانك ها از اعالم 
گردش هاي پولي كالن افراد به دادستاني و مراجع 
نظارتي را موجب تعقيب قضايي دانس��ت و افزود: 
در پرونده هاي قبلي و فعلي مش��اهده مي شود كه 
بانك ها براي جذب سرمايه هاي افراد، در اين موارد 
با مسامحه رفتار مي كنند، در حالي كه بايد گردش 
پولي در حس��اب هايي كه هويتشان نامعلوم است 
يا فعاليت هاي مش��خص تج��اري ندارند يا افرادي 
كه فعاليت آنها محل ترديد اس��ت، به دادستاني و 

نهادهاي نظارتي گزارش شود. 
وي پول ش��ويي را مادر جرايم اقتصادي دانست 
و يادآور شد: امروز متهمان اقتصادي در حوزه ارز، 
سكه و نظاير آن با اطمينان خاطر از اينكه رديابي 
مالي نمي شوند، با تشكيل حساب هاي گسترده به 
نام افراد ديگر از مسووليت طفره مي روند و بانك ها 

نيز در اين كار مساعدت مي كنند. 

گروه ايران|
پس از آنك��ه ابهام در سرنوش��ت لوايح مالي 
فزوني يافت، اعضاي كميس��يون قضايي مجلس 
در نامه يي از رهبري درخواس��ت كردند ايش��ان 
تكلي��ف نهايي اي��ن لوايح را روش��ن كنند. اين 
را روز گذش��ته سخنگوي كميس��يون حقوقي و 
قضايي مجلس، از كميس��يون هاي اصلي بررسي 
لواي��ح چهارگانه مالي خبر داده اس��ت. حس��ن 
نوروزي گفته كه پس از ارجاع ايرادات ش��وراي 
نگهبان با اليحه پيوس��تن ايران به كنوانس��يون 
پالرمو به كميسيون قضايي مجلس، آنها 2 نظريه 
را براي بررس��ي مطرح كرده اند، نخس��ت بيانات 
رهب��ر انقالب و ديدگاه ايش��ان درباره معاهدات 
بين الملل��ي و دوم خبري كه بر اس��اس آن گفته 
ش��د رييس جمهوري از طرف س��ران سه قوه به 
رهبر انقالب نامه نوش��تند و ايشان دستور ورود 
مجلس به رسيدگي لوايح چهارگانه را داده است. 

 ابهام مجلس 
نظريه ابتدايي مورد اش��اره نوروزي به ديدار ماه 
گذشته نمايندگان مجلس با مقام معظم رهبري باز 
مي گردد، آنجا كه ايشان در بخشي از سخنانشان به 
داستان پيوستن ايران به كنوانسيون هاي بين المللي 
اش��اره كردند و گفتن��د: »برخي كنوانس��يون هاي 
بين المللي اخيراً مطرح شده در مجلس، همانطور كه 
گفتيم، مجلس شوراي اس��المي كه رشيد و بالغ و 
عاقل است، بايد مستقاًل در موضوعاتي مثل مبارزه 
با تروريسم يا مبارزه با پولشويي قانونگذاري كند.« 
هر چند حضرت آيت اهلل خامنه يي به صورت قطعي 
پذيرش مفاد اين معاهدات بين المللي را رد نكردند. 
ايش��ان فرمودن��د: »البته ممكن اس��ت برخي مفاد 

معاهدات بين المللي خوب باش��د اما هيچ ضرورتي 
ندارد با اس��تناد ب��ه اين مفاد به كنوانس��يون هايي 
بپيوندي��م ك��ه از عمق اه��داف آنها آگاه نيس��تيم 
ي��ا مي دانيم كه مش��كالتي دارن��د. « در حالي اين 
س��خنان مقام معظم رهبري از س��وي هر دسته از 
نماين��دگان، -چه موافق اليحه، چ��ه مخالفان آن- 
به سود خود تعبير ش��د كه خبرگزاري فارس متن 
نامه يي از رييس جمهوري به دبير شوراي نگهبان را 
افش��ا كرد كه بر اساس آن روحاني از آيت اهلل جنتي 
خواس��ته بود مصوبات مجلس درباره لوايح مالي را 
تايي��د كند؛ چراكه به گفت��ه او مقام معظم رهبري 
چنين مجوزي را صادر كرده اس��ت. در بخش��ي از 
اين نامه كه صورت جلس��ه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي با حضور روساي سه قوه در آن آمده، ضمن 
تاكيد بر ض��رورت تصويب لوايح چهارگانه مبارزه با 
پولش��ويي براي مقابله با تحريم هاي امريكا، از مقام 
معظم رهبري درخواس��ت شده بود كه »در صورت 
صالحديد ترتيبي اتخاذ گردد كه ش��وراي نگهبان 
عدم مغايرت سه اليحه مصوب مجلس را به فوريت 
اعالم كند و در م��ورد اليحه چهارم كه تصويب آن 
در مجلس ب��ه مدت دو ماه به تعويق افتاده اس��ت 
همكاري الزم براي ايجاد فضاي مثبت و رفع شبهات 
غيرواقعي صورت پذيرد.« صورت جلس��ه يي كه به 
گفته رييس جمه��وري به تاييد مقام معظم رهبري 
رس��يده بود؛ از اين رو، از ش��وراي نگهبان خواسته 
بود به قيد فوريت لوايح پولش��ويي را كه به تصويب 

مجلس رسيده، تاييد كند. 
با اين حال، پس از افش��اي اي��ن نامه، از حجم 
مخالفت گروهي از نمايندگان كه از ابتدا با تصويب 
لواي��ح مالي مخال��ف بودند، كم نش��د. آنان روايت 
 FATF روحاني از نظر مقام معظم رهبري درباره

را نپذيرفتند و سخنان ايشان مبني بر تدوين قوانين 
داخلي درباره پولش��ويي را به بس��ته شدن پرونده 
لوايح چهارگانه دولت درباره FATF تعبير كردند. 

 نامه  اي عليه لوايح مالي
 از سوي ديگر، چندي پيش نامه يي با امضاي 
رييس مجمع تش��خيص مصلحت نظام درباره 
كنوانسيون پالرمو منتشر شد كه به سر و صداي 
مخالفان لوايح افزود. بر اساس اين نامه، مجمع 
تشخيص مصلحت نظام پيوستن به كنوانسيون 
پالرمو را مغاير با »سياس��ت هاي امنيت ملي« و 
برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي 
دانس��ت. هرچند يك��ي از نماين��دگان مجلس 
معتقد اس��ت كه اين نامه، مش��ورتي بوده و به 
معن��اي مخالف��ت مجمع با لواي��ح 4 گانه ملي 
نبوده اس��ت. قاس��م ميرزايي نيكو با اش��اره به 
اينكه نام��ه مخالفت با لوايح مزب��ور، مربوط به 
»بخش نظارت« مجمع بوده و نه از سوي رييس 
مجمع، بلكه »توسط آقاي محسن رضايي امضا 
شده است«، تاكيد كرد: »بر اين اساس مجلس 
كار قانون��ي خود را انج��ام مي دهد و در صورت 
تصويب اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله 
با تامين مالي تروريسم، آن را به شوراي نگهبان 
ارسال مي كند و حتي با رد آن در شورا، مجلس 
مي توان��د با اصرار بر نظر خ��ود آن را به مجمع 

تشخيص ارائه كند.«

 تصميم گيري در شوراي مصلحت دوم
در مقاب��ل الي��اس حضرت��ي از نماين��دگان 
مجلس معتقد اس��ت مس��ير تصويب لوايح مالي 
نه از جلس��ات مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

كه از مس��ير ش��ورايي كه او نام آن را »ش��وراي 
مصلحت دوم« گذاش��ته، مي گذرد. حضرتي كه 
با خانه ملت گفت وگو ك��رده، درباره اين نظرش 
توضيح داد: »احتماال هر چهار اليحه به ش��وراي 
هماهنگي روس��اي قوا ارس��ال خواهد ش��د زيرا 
اين ش��ورا اكنون تبديل به شوراي مصلحت دوم 
شده اس��ت و در آنجا هم براس��اس مصالح ملي 
تصميم گي��ري خواهد ش��د، پيش بيني بنده اين 

است كه تاييد مي شوند.«
هم��ه اينها در حالي اس��ت ك��ه ضرب االجل 
گ��روه ويژه اقدام مالي ) FATF( به ايران درباره 
قوانين پولش��ويي و مبارزه با تروريس��م آبان ماه 
به پايان مي رس��د. اين سازمان كه پيش تر دو بار 
تعليق ايران از ليس��ت سياه خود را تمديد كرده 
بود، ماه گذش��ته بار ديگر تعليق اقدامات تقابلي 
عليه ايران را تمديد كرد؛ در عين حال در دوازده 
بن��د از ايران خواس��ت كه اقدام��ات مدنظر اين 
سازمان را اجرايي كند؛ اقداماتي كه از »تصويب 
و اج��راي معاهده ه��اي پالرمو« تا » شناس��ايي 

دارايي هاي تروريس��تي و مصادره آنها، همگام با 
قطعنامه هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل 

متحد« در آن جاي داشت. 

 FATF؛ شرط يا درخواست اروپا؟
از سوي ديگر برخي رسانه هاي غربي از درخواست 
اروپايي ه��ا از اي��ران براي اجراي خواس��ته هاي گروه 
وي��ژه اقدام مالي خبر داده اند. به گفته اين رس��انه ها، 
اروپايي ها درخواس��ت كرده اند تا ب��راي بي اثر كردن 
تحريم هاي امريكا، ايران خواس��ته هاي اين سازمان را 
بپذيرد. برخي هم اين خواسته را به شرط اروپا تعبير 
كردند؛ اما س��فير بريتانيا در ايران اين ش��ايعه را رد 
كرد و آن را توصيه دانس��ت نه شرط. باب ماكر گفت 
كه »اين مقوله جزو موانع بس��ته پيشنهادي نيست، 
بلكه چيزي است كه جلوي موفقيت ايران در اقتصاد 
جهاني را گرفته است.« به اعتقاد او اگر ايران به ساير 
كشورها در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و 
قوانين بانكداري جهاني نپيوندد، مشكل بزرگي بر سر 

روابط بانكي خود با ساير نقاط جهان خواهد داشت. 
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چهرهها

فرمانده كل س��پاه مي گويد: س��پاه 
پاسداران تا 10 سال پيش فقط رويكرد 
امنيتي و نظامي داشت اما با تدبير رهبر 
معظم انق��الب به عرصه هاي جنگ نرم 
و تهاج��م فرهنگي ني��ز ورود كرد.  به 
گزارش ايلنا، سردار محمدعلي جعفري 
ط��ي س��خناني در جمع دانش��جويان 
ش��ركت   كننده در دوره معرفتي تشكيالتي اس��الم ناب با اشاره به 
اينكه تهديدات نظامي دشمنان جمهوري اسالمي توخالي و واهي 
اس��ت، تصريح كرد: اكنون كه در 40 س��الگي انقالب اسالمي قرار 
داريم، تهديدها و تحريم هاي دش��منان به اوج خود رسيده است و 
تنها تهديدي كه آن را عملي نمي كنند، تهديد نظامي است چراكه 
اگر بخواهند به تجاوز نظامي دست بزنند، هزينه هاي بسيار سنگيني 
براي آنها به دنبال خواهد داشت و بازي جنگ نرم آنها را نيز برهم 
خواهد زد.  او با بيان اينكه دش��من قصد دارد مردم و مس��ووالن را 
با جوسازي        هاي رسانه يي نااميد كند، خاطرنشان كرد: هرچند اين 
تالش در برخي مس��ووالن تاثيراتي داش��ته است اما به فضل الهي 
دروغ      پراكني     ها و جوسازي     هاي منفي دشمنان انقالب و نظام براي 
ايجاد نااميدي در كش��ور با هوش��مندي آحاد مردم و مسووالن به 

مانند گذشته نتيجه يي جز شكست براي دشمن در پي ندارد. 

 سپاه به عرصه هاي جنگ نرم
ورود كرده است

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس 
با بيان اينكه مس��ووالن ايران بهتراست 
مسيرحقوقي در ديوان الهه را با وكالي 
ق��وي در پيش بگيرند، گف��ت: ايران با 
برجام يك اقدام حقوقي موثر انجام داد. 
رييس ديوان بين المللي دادگستري الهه 
روز سه شنبه گذشته طي نامه يي رسمي 
خطاب به »مايك پمپئو« وزير امور خارجه امريكا، ضمن اعالم زمان 
رس��يدگي به ش��كايت دولت ايران در خصوص بازگش��ت يكجانبه 
تحريم ه��ا دولت واش��نگتن تاكيد كرد كه از هرگون��ه اقدام جديد، 
اجتناب كنيد و شرايط را تغيير ندهيد. حشمت اهلل فالحت پيشه در 
گفت وگو با ايرنا دراين زمينه گفت: ارسال اين نامه توسط ديوان الهه 
نش��ان دهنده آن اس��ت كه اين نهاد بين المللي خود را براي بررسي 
ش��كايت ايران صالح شناخته است كه اگر اين اقدام معناي حقوقي 
داش��ته باشد، مي توان موضوع تحريم ها را از كانال حقوق بين الملل 
پيش برد.  رييس كميسيون امنيت ملي مجلس خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر كه اين پرونده شكل گرفته، ديوان تمام تعهدات مبتني 
بر اين دعاوي - از معاهده مودت بين ايران و امريكا تا معاهداتي كه 
مبناي شكل گيري برجام شده است - را مورد بررسي قرار داده و از 

لحاظ حقوقي نسبت به آن شناخت كافي دارد.

 مسيرحقوقي در ديوان الهه
با وكالي قوي پيگيري شود

نماينده اصالح طلب مجلس با اشاره 
ب��ه تح��ركات مجلس براي اس��تيضاح 
برخ��ي از وزرا گفت: در ش��رايط كنوني 
موافق اس��تيضاح نيس��تم. بايد معايب 
را ب��ه وزرا بگوييم تا درص��دد رفع آنها 
برآيند.  محمدرض��ا تابش در گفت وگو 
با ايلنا، با اشاره به دستور رييس جمهور 
به وزرا براي تش��كيل اتاق هاي فكر جهت ترميم كابينه گفت: وزرا 
براس��اس قانون وظايفي دارند كه بايد از پ��س اجرايش بر بيايند و 
دستور رييس جمهور هم مبتني بر استفاده از خردجمعي و مشاركت 
نخبگان جامعه اس��ت.  وي افزود: اي��ن اتاق هاي فكر بايد با حضور 
تمامي نخبگان جداي از اينكه متعلق به چه جرياني باشند، تشكيل 
ش��ود.  تابش با مبارك توصيف كردن اين اقدام ابراز اميدواري كرد 
اين دستور به مرحله اجرا در بياد.  عضو فراكسيون اميد در خصوص 
تحركات در مجلس كه براي استيضاح برخي از وزرا انجام شده است، 
گفت: بنده شخصا با استيضاح موافق نيستم و ترجيح مي دهم در اين 
شرايط سختي كه دولت با آن درگير است، معايب و خواسته هايمان 
را ب��ه وزرا انتقال دهيم و آنها درصدد رفع مش��كالت برآيند.  تابش 
گفت: ساختار و سازوكار انتخاباتي اصالح طلبان همواره متناسب با 
شرايط روز و انتخابات هاي پيش رو دستخوش تغييراتي شده است. 

 موافق استيضاح
وزراي دولت نيستم

معاون وزير دفاع گفت: ايران به فضل 
خدا اين توانمندي و اقتدار دفاعي را دارد 
كه دس��ت تجاوزگر دشمن در هر نقطه 
از منطقه را خرد كن��د. به گزارش برنا، 
سردار رضا طاليي نيك از موضع انقالبي 
رييس جمهوري در پاس��خ مقتدرانه به 
گزافه گويي ه��اي رييس جمهور امريكا 
پش��تيباني مي كنند، تصريح كرد: امروز ايران، ملت، دولت و قواي 
س��ه گانه يكپارچه هس��تند و همگ��ي كمك به دول��ت براي حل 
مشكالت را وظيفه خود مي دانيم.  او تاكيد كرد: دولت يك حركت 
جهادي و س��ازنده را براي حل معضالت به ويژه در حوزه اقتصاد و 
معيشت شروع كرده هر چند انتظار مي رفت كه اين حركت سريعتر 
آغاز ش��ود.  او تصريح كرد: دولتمردان امريكا و رژيم صهيونيستي 
بدانند كه رجز خواني ها و تبليغات رس��انه يي هيچ ارزشي ندارد در 
شرايطي كه پنج س��ال است كه همه نيروها و تجهيزات خود را با 
جنگ نيابتي عليه جبهه مقاومت و ايران در منطقه بسيج كرده اما 
شكست خورده اند. طاليي نيك گفت: دولتمردان استكبار جهاني به 
دنب��ال احياي جنازه منفور نفاق در ايران، دامن زدن به مش��كالت 
اقتصادي، ايجاد بحران هاي معيش��تي، راه اندازي آشوب ها و ناامن 

كردن فضاي ايران هستند. 

 دست تجاوزگر دشمن در هر نقطه
از منطقه را خرد مي كنيم
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3 كالن
هنگامه تغيير

منصور بيطرف| سردبير|
نخستين تغيير در تيم اقتصادي دولت در هفته 
گذشته رخ داد. ولي اهلل سيف، رييس كل سابق بانك 
مركزي، كه در خصوص اتخاذ سياس��ت هاي ارزي و 
پولي انتقادات زيادي به او وارد مي ش��د جاي خود را 
به عبدالناصر همتي،  كه حدود س��ه هفته پيش به 
سفارت ايران در چين منصوب شده بود، داد. در واقع 
اين اتفاق باي��د از مدت ها پيش رخ مي داد. آن طور 
كه مطلعان گفته اند از حدود سه ماه پيش با همتي 
بر س��ر رياس��ت اين نهاد پولي صحبت شده بود اما 
»دوستي هاي رييس جمهور« مانع از سرعت گرفتن 
به اين تغيير و تحوالت شده بود تا آنكه همتي مجبور 
به قبول كردن پست سفارت ايران در چين شده بود. 
اينكه آيا همتي مي توان��د اوضاع فعلي ارزي و پولي 
را بهبود ببخش��د نمي توان در حال حاضر سخن يا 
چي��زي گفت اما مي توان يك توصيه به وي كرد كه 

»اوضاع از اين بدتر نشود.«
اين توصيه در اصل به كل كابينه روحاني اس��ت. 
شرايط ويژه كشور ايجاب مي كند كه كابينه روحاني 
متناس��ب با وضعيت زرد جنگي يا آماده باش چيده 
ش��ود. در هر كش��وري وقتي وضعيت از فازي به فاز 
ديگ��ر تغيير مي كند كابينه هم متناس��ب با فاز تازه 
چيدمان مي ش��ود. نمونه بارز و آخرين آن را مي توان 
در بريتانيا مش��اهده كرد. زماني كه خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا راي آورد، بريتانيا وارد فاز تازه يي شد لذا 
دولت كامرون اس��تعفا داد و »ترزا مي« دولت جديد 
را تش��كيل داد تا اين ماموريت را به سرانجام برساند. 
منظور ما از اين نوش��ته استعفاي كل دولت نيست 
بلكه جابه جايي آن مهره هايي اس��ت كه نمي توانند 
در اين ش��رايط دس��ت به اقداماتي بزنن��د تا اوضاع 
اقتصادي كشور بدتر از اين نشود. تغيير رياست كل 
بانك مركزي فقط ي��ك نمونه از اين اقدام بود هنوز 
اقدامات ديگري براي انجام آن مانده است. آخر مگر 
مي ش��ود يك رييس يا وزيري كه در زمان صلح قادر 
به اقدامات موثر نبود در زمان فعلي كه زمان نه جنگ 
نه صلح اس��ت اثر گذارتر باشد؟ بدون شك آنچه در 
اين اوضاع سرعت مي گيرد، »فساد« است. روزنه هاي 
فس��ادي كه هر روز مي گذرد كشف مي شوند، نشان 
مي ده��د چگون��ه افراد م��وذي در وضعي��ت زرد از 
فرصت ه��ا و خألهاي قانوني اس��تفاده مي كنند و به 
زيان مردم، نفع خ��ود را مي برند. علي القاعده تغيير 
هر فاز از ش��رايط سياسي كشور مستلزم تغيير افراد 
سياست گذار و سياستمدار است. اين تجربه يي است 
ك��ه در طول تاريخ و در همه ادوار و در اكثر دولت ها 
ديده شده است. اگر به اين قاعده اعتقاد داشته باشيم 
كه وظيفه سياس��تمدارحفظ صلح است بايد وظايف 
ديگ��ر دولتم��ردان اقتصادي را هم ياد آور ش��ويم و 
بگويي��م كه وظيفه ريي��س كل بانك مركزي حفظ 
ارزش پول است كه متاسفانه در طول 7 ماه گذشته 3 
برابر كاهش داشت،  اگر وظيفه رييس سازمان برنامه 
و بودجه، برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي كشور و 
بودجه ريزي متناسب با توسعه اقتصادي كشور است 
در طول 6 سال گذش��ته متاسفانه نه برنامه درست 
توس��عه يي ديدي��م و نه بودجه ريزي متناس��ب، اگر 
وظيفه وزير صنع��ت و تجارت حفظ توليد و تجارت 
است كه متاسفانه در اين مدت اخبار خوشايندي از 
بنگاه هاي توليدي و تجارت به گوش نمي رس��د جز 
فسادي كه در ثبت سفارش ها بود و بارها گوشزد شده 
بود،  وظيفه وزير راه وشهرس��ازي حفظ قيمت اجاره 
مسكن اس��ت كه در نيمه اول س��ال شاهد افزايش 
حداقل ي��ك براب��ري آن بوديم،  وظيف��ه وزير امور 
اقتصادي حفظ روابط اقتصادي بين اركان اقتصادي 
كش��ور است، وظيفه وزير كار و امور اجتماعي حفظ 
روابط كار و كارفرمايي و تامين اجتماعي مردم است 
كه متاسفانه اكنون سازمان آن با ورشكستگي روبرو 
ش��ده اس��ت، وظيفه وزير نفت حف��ظ توليد نفت و 
توس��عه ميادين نفتي و گازي است. واقعا كداميك از 
اي��ن وزرا در بحران فعلي توانس��تند به كار و وظايف 
خود برسند؟ اگر شرايط منوط به راهگشايي سياست 
خارجي است، سياست خارجي هم متكي به توانايي 
اقتصادي داخلي اس��ت ك��ه بتوان��د در مقابل قلدر 
خارجي قد علم كند و آنها را از هر گونه پيامد داخلي 
نااميد سازد. لذا آيا در اين شرايط بهتر نيست »دولت 
كنترل بحران« كه اعضاي آن توانايي كنترل بحران را 

داشته باشند شكل گيرد؟

 تهران،  سرقت خيزترين
شهر كشور اعالم شد

طبق اعالم مركز آمار ايران، به طور كلي در س��ال 
١3٩٥ ب��ه ازاي ه��ر ١36 نفر جمعيت يك س��رقت 
در كش��ور رخ داده اس��ت. ٤٠ درصد اين سرقت ها 
از لوازم خودرو و وس��ايل داخ��ل آن و ١٤ درصد از 
منازل بوده است كه بيشترين نوع سرقت محسوب 
مي شود. براس��اس آخرين سالنامه آماري كشور، در 
س��ال ١3٩٥، ٥8٥ هزار و ٩٠6 سرقت رخ داده كه 
نسبت به پنج سال پيش، )سال ١3٩١ هفت درصد 
افزاي��ش يافته اس��ت. به طور كلي در س��ال ١3٩٥ 
به ازاي هر ١36 نفر جمعيت يك سرقت در كشور رخ 
داده اس��ت. ٤٠ درصد اين سرقت ها از لوازم خودرو 
و وس��ايل داخل آن و ١٤ درصد از منازل بوده است 
كه بيشترين نوع سرقت محسوب مي شود. بيشترين 
سرقت ها به ترتيب در استان هاي تهران با 36 درصد 
خراسان رضوي ١٢ درصد، البرز 8 درصد، خوزستان 
٥,٥ درص��د و اصفه��ان ب��ا ٥ درص��د بوده اس��ت. 
دراس��تان هاي البرز به ازاي هر 6١ نفر، تهران هر 63 
نفر، خراس��ان رضوي هر ٩3 نفر، سمنان هر ٩6 نفر 
قم هر ١٠٢ نفر جمعيت، يك سرقت در سال ١3٩٥، 
رخ داده است كه استان ها با سرقت باال و استان هاي 
كردس��تان بازاي هر ٤86 نفر، گيالن هر ٤76 نفر، 
همدان به ازاي هر ٤7٤ نفر، آذربايجان غربي به ازاي 
هر 3٩3 نفر و استان چهارمحال وبختياري به ازاي هر 
3٥6 نفر يك سرقت رخ داده كه استان هاي با سرقت 

كمتر، به ازاي نفر جمعيت، محسوب مي شوند. 

سرمقاله

خبر

يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« تاكيد كرد

ماليات بر عايدي سرمايه نيازمند انقالب مالي
گروه كالن| امير عباس آذرم وند|

در آخري�ن روز تيرماه، محمد مس�يحي 
مع�اون مالي�ات ب�ر ارزش افزوده س�ازمان 
ام�ور مالياتي، دامنه فرار مالياتي كش�ور را 
بين 150 تا 300 ه�زار ميليارد ريال تخمين 
زد و گفت: بيش از 40 درصد اقتصاد كش�ور 
از ماليات معاف اس�ت كه اين موجب فشار 
مضاعف بر س�اير بخش ها مي ش�ود. همين 
گفته ه�ا نش�ان مي ده�د كه نظ�ام مالياتي 
كش�ور تا چه ان�دازه با مش�كالت بزرگ و 
كوچك دست به گريبان است. اين در حالي 
اس�ت كه نظام ماليات�ي در همه جاي جهان 
اصلي تري�ن منب�ع درآمد دولت ها اس�ت و 
به همي�ن دليل همواره قوه مجريه نس�بت 
ب�ه آن س�خت گيري هايي اعم�ال مي كند. 
در ايران گرچه در س�ال هاي اخير از س�هم 
نفت در توليد ناخالص داخلي كاس�ته شده، 
اما دولت ها بيش�تر تمايل دارند تا از طريق 
درآم�د مالياتي ام�ور خ�ود را اداره كنند. 
اي�ن روزها كه اقتصاد اي�ران درگير تهديد 
خارجي است و وضعيت آينده صادرات نفت 
هم مبهم اس�ت فرصت اين فراهم آمده كه 
كارشناس�ان پايه هاي جدي�د مالياتي را كه 
دول�ت از آنه�ا غفلت ك�رده، معرفي كنند. 
يكي از اين پايه ها، عايدي سرمايه است كه 
عالوه ب�ر اخذ درآمد مي توان�د به بازتوزيع 
عادالنه تر منابع مالي كش�ور نيز كمك كند. 
موضوعي كه مع�اون وزير اقتصاد وعده آن 
را داده ولي وحيد شقاقي، اقتصاد دان  ضمن 
ض�روري دانس�تن اجراي آن معتقد اس�ت 
عده ي�ي ثروتمند و س�وداگر جلوي اجراي 
اين قبي�ل طرح ها مي ايس�تند و در نتيجه 
براي اجراي اين قبي�ل طرح هاي حياتي به 

يك انقالب مالي نياز داريم. 
به گزارش »تع��ادل«، تاكنون در ايران عمدتا 
ماليات بر عايدي س��رمايه ك��ه به داليل مختلف 
يكي از پايه هاي مهم مالياتي در دنيا است ناديده 
گرفته مي شد. اكنون البته به نظر مي رسد دولت 

مي خواهد اين سياست را تغيير دهد.
همان گونه كه حس��ين ميرشجاعيان، معاون 
اقتص��ادي وزارت اقتص��اد، در گفت وگوي��ي كه 
اخيرا با ايس��نا داش��ته درباره طرحي مبني بر 
اخذ ماليات بر س��رمايه اظهار كرده اس��ت: اگر 
اين طرح پيگيري و اجرا شود مي تواند از حجم 
مش��كالت در اقتص��اد بكاهد. نظ��ام مالياتي و 
حكمران��ي ما نيازمند اين اتفاق اس��ت، چرا كه 

با اين طرح مي توان جلوي بس��ياري از س��فته 
بازي ها را گرفت. وي با تاكيد بر اينكه با اجراي 
طرح ماليات بر سرمايه مي توان جلوي بسياري 
از س��وداگري ها را گرفت اين را هم گفته است 
ك��ه: درآمدهاي بادآورده را در اين سيس��تم به 
راحتي مي ت��وان كنترل كرد. اما زماني مي توان 
اي��ن كار را كرد كه روي تم��ام نقل و انتقاالت 

مالي نظارت داشته باشيم. 
اي��ن نكته يي كه ميرش��جاعيان اظه��ار كرده، 
موضوعي اس��ت كه كارشناس��ان هم بر آن تاكيد 
مي كنند. نظام مالياتي در ايران از مش��كل كمبود 
اطالع��ات مورد نياز رنج مي برد. به نظر بس��ياري 
اگر نظام اطالعاتي موثري بر قرار نش��ود نمي توان 
نتيجه مطلوب از اجراي دريافت ماليات بر عايدي 

سرمايه حاصل كرد. 
در اي��ن زمينه ميرش��جاعيان با بي��ان اينكه 
هنوز س��ازمان امور مالياتي ما نتوانس��ته است به 
بانك هاي اطالعاتي بانك ها وصل شود اضافه كرد: 
وقتي كه س��ازمان امور مالياتي اعالم مي كند كه 
هنوز نتوانسته است به بانك هاي اطالعاتي بانك ها 
وصل شود و هنوز در اين مساله مشكل دارد يعني 
اينكه رس��يدن به نقطه مطلوب زمان مي برد. در 
اين شرايط بايد از دستگاه هاي اطالعاتي مختلف 
خواس��ت تا اطالعاتشان را با سازمان امور مالياتي 
تقسيم كنند. ميرش��جاعيان همچنين از تشكيل 
كارگروهي ويژه در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت 
كه اين كارگروه با توجه به شرايط فعلي بازارهاي 
ارز و س��كه قرار اس��ت به صورت فوري به مساله 

ماليات بر سرمايه ها رسيدگي كند. 

 مالياتي براي كنترل ثروت
ماليات بر س��رمايه مالياتي اس��ت كه بر كليه 
دارايي هايي مانند خانه، وجه نقد، حساب سپرده، 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري بازار پ��ول، مزاياي 
بازنشستگي، سهام س��رمايه، اوراق بهادار و غيره 
تعلق مي گيرد. ماليات بر س��رمايه اغلب به عنوان 
مكانيزمي ب��راي تعديل ثروت به كار مي رود و در 
كش��ورهايي كه فاصله طبقاتي در آن زياد است، 

كاربرد بيشتري دارد. 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي در دو بخ��ش مول��د 
و غير مولد تش��كيل مي ش��ود و اغل��ب دولت ها 
سياس��ت هايي را در دس��تور ق��رار مي دهن��د تا 
س��رمايه ها به سمت بخش توليد هدايت شوند. با 
در دس��تور قرار دادن سياست ماليات بر سرمايه ، 
هزين��ه فعاليت ه��اي نامول��د افزاي��ش مي يابد و 
بخش��ي از س��رمايه گذاري ها به بخش هاي مولد 

مي رون��د. مدافع��ان اين ن��وع مالي��ات مي گويند 
ماليات بر س��رمايه ب��ا حذف انگيزه هاي س��فته 
بازي و س��وداگرانه موجب گس��ترش آزادي عمل 
تقاضاي واقعي مي ش��ود. نوس��انات و پراكندگي 
قيمت مسكن در كشورهايي كه ماليات بر عايدي 
س��رمايه در بخش مس��كن برقرار است نسبت به 
كشورهايي كه فاقد اين نظام هستند كمتر است. 
همچني��ن افزايش همزمان عرضه و كاهش تقاضا 
به سمت تقاضاي مصرفي و واقعي موجب كاهش 

تورم هم خواهد شد. 
در كنار اين، ماليات بر عايدي س��رمايه فايده 
ديگري هم داردو آن اين است كه دولت با افزايش 
درآمدهايش مي تواند فرصت را براي توزيع دوباره 
ثروت فراهم كند. ماليات بر عايدي س��رمايه يكي 
از پايه ه��اي مالياتي مهم اس��ت كه به موجب آن 
ثروتمندان ماليات بيش��تري پرداخت مي كنند و 
درآمد حاصل شده از محل آن مي تواند در راستاي 

ارائه با كيفيت تر خدمات رفاهي به كار رود. 
در اين زمينه وحيد شقاقي شهري، كارشناس 
اقتصادي، با اش��اره به فاصله طبقاتي در كش��ور 
گف��ت: »يكي از نتاي��ج ضعف در نظ��ام مالياتي، 
تمركز و انحصار ثروت در دس��ت عده كم اس��ت. 
يكي از كارشناس��ان مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
چن��دي پيش گفت 8٥ درصد س��ود نظام بانكي 
كشور در سال گذش��ته به جيب دو تا سه درصد 
سپرده گذاران رفته است و از قضا آنها هيچ مالياتي 
بابت آن ندادند. در همين 6 يا هفت ماه گذش��ته 
ثروت يك اقليت پنج درصدي در كش��ور بيش از 
دو تا سه برابر رش��د كرده و بابت آن مالياتي هم 
اخذ نشده اس��ت. سوداگران دالر، مسكن، سكه و 
خودرو در همين مدت كه بخش زيادي از جامعه 
ايران فش��ار معيشتي بيش��تري داشت، سودهاي 

آنچناني به دست آورد. «
در كش��ور تركيه، براي جلوگيري از سوداگري 
در ب��ازار مس��كن و هدايت نقدينگي به س��مت 
كسب و كار، ماليات سرمايه بر بخش مسكن اجرا 
مي شود. بر اساس اين قانون چنانچه يك خريدار 
خان��ه در كمتر از پنج س��ال بخواهد خانه خود را 
بقروشد بايد تا س��قف 3٥ درصد ماليات بپردازد. 
خريدار و فروش��ندگان واحد مسكوني نيز هنگام 
معامله موظف هستند معادل ٢,٢ درصد از قيمت 

ملي را به عنوان ثبت قرارداد بپردازند. 
از س��وي ديگر طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
مخالفاني هم دارد. در ٢١ تيرماه امسال عبدالرضا 
مص��ري، عض��و كميس��يون برنام��ه و بودجه در 
خصوص موضوع اخذ ماليات گفت: درباره شرايط 

اخ��ذ ماليات بايد مالحظاتي رعايت ش��ود به طور 
مثال موض��وع ماليات بر درآمد درقانون ماليات ها 
تعريف ش��ده كه امر مثبتي است و در اين راستا 
بايد از س��ود ش��ركت ها ماليات اخذ ك��رد. نبايد 
موضوعي با عنوان ماليات بر حقوق مطرح ش��ود 
بلكه هدف اخذ ماليات بر درآمد اس��ت به عبارتي 
نبايد از س��رمايه، ماليات اخذ شود به طور مثال به 
خ��ود كارخانه ماليات تعلق نمي گيرد بلكه بايد از 

درآمد كارخانه ماليات اخذ شود. 
نماين��ده مردم كرمانش��اه در مجلس ش��وراي 
اس��المي ادام��ه داد: صاحب��ان ام��الك زماني كه 
واحدهاي مسكوني را اجاره مي دهند بايد بخشي از 
درآمد اجاره را به عنوان ماليات پرداخت كند حتي 
بايد ماليات واحدهاي به فروش رفته را نيز پرداخت 
كند اما نبايد از امالك فروش نرفته به دليل گذشت 
زمان ماليات، اخذ كرد. اصل تر س��رمايه به بازاري 
كه سود در پي ندارد، نمي رود بنابراين بايد شرايط 
براي سرمايه گذاري تسهيل شود تا از درآمد حاصل 
بتوان ماليات گرفت با انجام اين مهم اقتصاد حركت 
رو به جلو دارد. در هر صورت بايد زمينه سودآوري 
در بخش هاي توليد تسهيل شود تا سرمايه ها راهي 

بازارهاي مولد اقتصادي شود. 

 اصالح نظام مالياتي از نان شب هم
واجب تر است

وحيد ش��قاقي ش��هري، م��درس دانش��گاه و 
اقتصاددان به »تعادل« گفت: »در ش��رايط كنوني 
اقتصاد ايران اصالح و اخذ ماليات از نان ش��ب هم 
حياتي تر اس��ت چرا كه تنها اب��زاري كه مي تواند 
س��ودا گري را مهار، ش��كاف طبقات��ي را كاهش و 
درآمدهايي پاي��دار براي دولت ايج��اد كند، نظام 
مالياتي اصولي و مبتني بر واقعيات اس��ت. از سال 
١387 در كش��ور طرح جام��ع مالياتي به تصويب 
رس��يد ام��ا با وجود گذش��ت يك ده��ه همچنان 
به مرحله بهره برداري نرس��يده اس��ت. فس��اد در 

دستگاه هاي كشور النه كرده و اجازه نمي دهد امور 
اصالح و بهينه شود. اجراي طرح ماليات بر عايدي 
س��رمايه نيز نيازمند آن اس��ت كه ابتدا اين طرح 
تصويب شود يا حداقل س��امانه هاي اطالعاتي آن 

به كار افتند تا از اين راه اين طرح موفق تر باشد.«
م��درس دانش��گاه خوارزمي ضم��ن قدرتمند 
خواندن فاس��دان در اقتصاد ايران افزود: » تكميل 
طرح جام��ع مالياتي نيازمند يك ع��زم جدي در 
حاكميت اس��ت زيرا من بعيد مي دانم دولت بتواند 
از پس ابرطبقه يي كه در مقابل اين طرح قرار دارد، 
برآيد. كشور اكنون نيازمند يك انقالب مالي است 
زيرا تجمع ثروت در دست يك عده كوچك سبب 
شده تا آنها هر چه مي خواهند انجام دهند. بنابراين 
افزايش شفافيت و اخذ ماليات از ثروتمندان در اين 

مسير بسيار ياري دهنده است.«
ش��قاقي گفت: »در همس��ايگي ما خانواده سه 
نف��ري زندگي مي كنند ك��ه پنج ماش��ين دارند، 
حال آنك��ه بخش ديگري از جامع��ه كرايه رفت و 
آمد خود را هم به س��ختي مي پردازد. اين ضعف را 
نظام مالياتي بايد جبران كند. طرح اخذ ماليات بر 
عايدي سرمايه از سال ١38٠ ميان دولت و مجلس 
دست به دست مي شود قانوني است كه اجازه اين 
نابرابري ه��ا را نمي دهد. حاال اميدوارم بعد از هفده 
س��ال اين بار ديگر اين قانون مصوب و به درس��تي 
اجرا ش��ود، زيرا اقتصاد ايران دايما در حال قطبي 

شدن ثروت است.«
او ماليات بر عايدي سرمايه را يكي از دوپايه يك 
نظام مالياتي دانس��ت و گفت: » اين ماليات با مهار 
سودا گري، عمال عدالت اجتماعي را محقق مي كند. 
در جنگ اقتصادي آينده حمايت مردم از حاكميت 
بس��يار مهم اس��ت و اجراي اين طرح مي تواند به 
درجه يي مردم را نس��بت به حكومت راضي تر نگه 
دارد. چنانچ��ه اين اتفاق هم نيفتد، س��وداگران به 
راحتي س��رمايه هاي خود را بزرگ ت��ر مي كنند و 

عموم جامعه هم هر روزه فقيرتر مي شود.«

بانك مركزي تورم تير ماه را 10.2 درصد گزارش داد

فصلخداحافظيباتورمتكرقمي
گروه كالن|هادي سلگي|

نرخ تورم س��االنه بعد از ٥ ماه دو باره دورقمي 
ش��د و به ١٠,٢ درصد رس��يد. با اين تفاوت كه به 
گمان كارشناسان احتماال اين بار تورم دو رقمي در 
ماه هاي آينده ادامه دار بوده و به مس��ير افزايش��ي 

خواهد رفت. 
طبق پيش بيني ها دستاورد تورم تك رقمي كه 
از خرداد ٩٥ )٩,7 درصد( عايد ش��ده بود، اكنون 
بعد از دو س��ال بدرقه مي ش��ود. درست است كه 
ط��ي آن زم��ان تاكنون چند بار ن��رخ تورم به ١٠ 
و حت��ي ١٠,١ درصد صعود ك��رده اما اين نرخ ها 
كامال ش��رايطي فصلي و موقتي داشت و سريعا به 
همان كانال اصلي تك رقمي برمي گش��ت. با اين 
حال اكنون كه نرخ تورم دو رقمي مي شود، عالئم 
قيمتي ديگر در ش��اخص هاي ماهان��ه و نقطه به 
نقطه حاكي از خداحافظ��ي طوالني مدت با تورم 

تك رقمي دارد. 
نكته قابل توجه اين است كه در سه ماه گذشته 
)ارديبهشت، خرداد و تير( به طور متوسط نرخ تورم 
ماهانه به ميزان 3,١ درصد رش��د كرده اس��ت كه 
نشان از پيش روي تورم به سطوحي باال و چشمگير 
دارد. كافي است توجه كنيم كه در همين ماه تير 
گروه هاي خوراكي و دخاني��ات به ترتيب 33,3 و 
٤,٤ درصد رش��د قيمتي داشته اند. از طرف ديگر 
نرخ تورم نقطه به نقطه ني��ز از فروردين تا تير به 
ميزان ٩,٩ واحد درصد رش��د كرده اس��ت، بدين 
معني اين ش��اخص از 7,٩ درصد فروردين به ١8 

درصد تير ماه رسيده است. 
به گزارش »تعادل« بانك مركزي محاس��بات 
خ��ود از تغيي��ر قيمت كااله��ا و خدمات مصرفي 
عمومي خانوارها در تير ماه را منتشر كرد. بر اساس 
اين نتايج به دس��ت آمده از اين گزارش ش��اخص 
كاالها و خدمات مصرفي در مناطق ش��هري ايران 
در تيرماه ١3٩7 به عدد ١٢6,8 رسيده كه نسبت 
به م��اه قبل 3,٤ درص��د افزايش يافته اس��ت. از 
آنجايي كه در تير ماه س��ال گذشته عدد شاخص 
روي ١٠7,٥ ق��رار داش��ت، لذا اين ش��اخص طي 
يكس��ال گذش��ته )در تيرماه ١3٩7 نسبت به ماه 
مشابه سال قبل( معادل ١8 درصد افزايش داشته 
اس��ت. از اين شاخص به عنوان نرخ تورم نقطه به 
نقطه ياد مي شود كه در آن انعكاس تغيير قيمت ها 
در خرده فروش��ي ها سريع تر از شاخص متوسط يا 
ساالنه رخ مي نمايد. هر چند اين شاخص مي تواند 
گمراه كننده هم باش��د و بيانگ��ر تغييرات دوره يي 
باش��د با اين حال اگر افزايش تورم نقطه  به نقطه 
ادامه دار باشد نشان دهنده اين است كه تورم ساالنه 

رو به افزايش است. 

بررس��ي تورم هاي اعالم ش��ده از س��وي بانك 
مركزي نش��ان مي دهد كه در س��ه ماه گذش��ته 
تغيي��رات قيمت به ص��ورت ماهان��ه جهش هاي 
قابل توجهي داش��ته و اي��ن جهش ها اكنون خود 
را ب��ه ص��ورت نرخ دورقم��ي ١٠,٢ درص��د )نرخ 
س��االنه( نشان داده اس��ت. به هر روي با توجه به 
رش��دهايي كه در ش��اخص هاي ماهانه و نقطه به 
نقطه مش��اهده مي شود، مش��خص است كه تورم 
وارد كانال جديدي از روند افزايش��ي ش��ده كه به 
نظر كارشناسان با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد 
ايران يعني حجم باالي نقدينگي و عوامل سياسي 
بين المللي احتمال برگشت آن سخت خواهد بود 
و به اين ترتيب زمان خداحافظي طوالني مدت با 

تورم يك رقمي فرا رسيده است. 

 سرانجام دو سال تورم تك رقمي
در خرداد سال ٩٥ بود نرخ تورم متوسط بعد از 
سال ها به سطح تك رقمي ٩,7 درصد رسيد و اين 
موضوع به عنوان يكي از نتايج درخش��ان كارنامه 
دولت روحاني به ثبت رسيد؛ تورمي كه در مهر ماه 
سال ٩٢ به ٤٠,٢ درصد رسيد و دولت توانست با 
كاهش سرعت رشد آن در اين مدت رقم ساالنه را 
3٠ واحد درصد پايين بياورد. از خرداد ٩٥ تا تير 

٩7 در دو ب��ازه زماني، تورم س��االنه به ١٠ درصد 
تا حداكثر ١٠,١ درصد رس��يد. به اين ترتيب كه 
 در خ��رداد ٩6 نرخ تورم به ١٠ درصد و در تير به

١,١٠ درص��د صع��ود ك��رد، ام��ا ب��ا اي��ن حال 
ش��اخص هاي ماهانه و نقطه ب��ه نقطه بيانگر اين 
بودند كه اين س��ير و صعود موقت��ي خواهد بود. 
همچنانك��ه در م��رداد ٩6 دوب��اره ب��ه ١٠ و در 
شهريور به سطح تك رقمي ٩,٩ درصد بازگشت. 
كارشناسان در اين زمان عنوان مي كردند كه اگر 
ت��ورم ماهانه به باالي ٠,8/ درصد برس��د و تداوم 
يابد دس��تاورد تورم تك رقم��ي به خطر مي افتد. 
با اين حال در آذر ماه همين س��ال بود كه دومين 
عدول از خط دو رقمي ت��ورم اتفاق افتاد. در اين 
ماه نرخ تورم به ١٠ درصد رس��يد و در ماه بعدي 
آن هم ادامه يافت اما باز سرعت رشد تورم كنترل 
ش��د و در ماه هاي آينده به كانال هاي تك رقمي 

قبلي رجعت كرد.
اما س��ومين بازگش��ت ت��ورم دو رقمي طبق 
گزارش بانك مركزي در تير امس��ال رخ داده كه 
تا حد زيادي با دو نوس��ان قبلي متفاوت اس��ت. 
بر اس��اس جداول بانك مركز ن��رخ تورم ماهانه در 
س��ه ماه گذشته يعني ارديبهشت، خرداد و تير به 
ترتيب ١,6، ٤,3 و 3,٤ درصد افزايش داش��ته اند. 

اين ارقام هركدام نشان دهنده رشد قيمت ها تنها 
طي يك ماه اس��ت. در بسياري از كشورهاي دنيا 
كه نرخ تورم آنها در سطوح معقولي قرار دارد، اين 

افزايش ها طي دو يا سه سال هم رخ نمي دهد. 
اگر ش��اخص ماهان��ه به همين ش��كل ادامه 
يابد نرخ تورم متوس��ط هم متاث��ر و به رقم هاي 
كم سابقه يي خواهد رس��اند. با اين حال شاخص 
نقط��ه ب��ه نقطه ب��ه دلي��ل اينك��ه معدل گيري 
نمي كند و تنها تغييرات يك ماه را نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل اندازه مي گيرد، روند جديد را 

زودتر به نمايش مي گذارد. 
مطابق گزارش بانك مركزي نرخ تورم نقطه به 
نقطه تير ماه به ١8 درصد رس��يده است. اين در 
حالي است كه همين شاخص در يك ماه پيش از 
آن به ميزان ١3,7 درصد ثبت ش��ده بود. )رش��د 
قيمت ها در خرداد امس��ال نس��بت به خرداد ٩6 
به مي��زان ١3,7 درصد بوده اس��ت( و نكته قابل 
توجه اينكه ش��اخص نقطه ب��ه نقطه در فروردين 
و ارديبهشت امس��ال به ترتيب 7,٩ و ٩,7 درصد 
بوده اس��ت، يعني از فروردين تا تير ماه به ميزان 
٩,٩ واحد درصد رشد كرده است. اين ارقام نشان 
مي ده��د كه دو رقمي ش��دن نرخ ت��ورم موقتي 
نيست و شروع يك سلسله رشدهاي قيمتي است. 

 تورم 72 درصدي دخانيات
ب��راي اينكه نگاهي جزيي تر ب��ه روند تغييرات 
قيمتي داش��ته باش��يم بهتر اس��ت ب��ه گروه هاي 
كااليي ك��ه موجبات اي��ن صعود ت��ورم را فراهم 
كرده اند، بپردازيم. همانطور كه مي دانيم نرخ تورم 
يا همان ش��اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
)CPI( معي��ار س��نجش تغييرات قيم��ت كاالها 
و خدماتي اس��ت كه توس��ط خانوارهاي ايراني به 
مصرف مي رس��د. بر اس��اس فرمول اين ش��اخص 
س��بدي از كاالهايي كه به صورت متعارف در بين 
مردم مورد مصرف قرار مي گيرد، انتخاب مي ش��ود 
و س��پس تغييرات هركدام از اين كاالها مورد رصد 
و متوسطي از آنها )با در نظر گرفتن وزن و اهميت 
هرك��دام از اين گروه ها( به عنوان نرخ تورم منظور 
مي شود. در فرمول مورد استفاده بانك مركزي اين 
سبد كاال و خدمات به ١٢ گروه مختلف بخش بندي 
ش��ده كه از كاالهاي خوراكي تا دخانيات، مسكن، 
انرژي، بهداشت و امثالهم را دربرمي گيرد. مسكن 
به دليل اينكه بيش��ترين س��هم را در هزينه هاي 
مصرف��ي خانوارهاي كش��ور دارد در اين فرمول از 
اهميت بيش��تري نسبت به ديگر گروه ها برخوردار 
است و به همين لحاظ در فرمول شاخص با ضريب 
37,٥ درصد مورد محاس��به قرار مي گيرد. سپس 
گ��روه خوراكي ها با ضريب ٢٥,٥ و حمل و نقل كه 
با وزن 8,٩٠ اندازه گيري مي ش��ود. در اين شاخص 
كمترين ضريب اهميت به دخانيات مربوط مي شود 
كه وزنش ٠,37 درصد محاسبه مي شود. با درنظر 
گرفتن اي��ن اوزان به تغيير قيمت در برخي از اين 
گروه ه��ا در تير ماه مي پردازيم. بر اس��اس گزارش 
بانك مركزي نرخ تورم نقطه به نقطه گروه دخانيات 
در تير ماه سال جاري با رشدي معادل 7٢,٤ درصد 
بيشترين ميزان افزايش قيمت را تجربه كرده است. 
اين گروه در يك ماه يادشده به ميزان 33,3 درصد 
رش��د قيمتي داشته اس��ت. در مرتبه بعدي گروه 
تفريح و امور فرهنگي قرار دارد كه رش��دي 3٤,١ 
درصدي نس��بت به تيرماه س��ال ٩6 داشته است. 
اين گروه ني��ز تورم ماهانه يي مع��ادل 8,٩ درصد 
داش��ته اس��ت. گروه كاالهاي خوراكي نيز با رشد 
٤,٤ درصدي ماهانه به نرخ تورم نقطه به نقطه ٢٥ 
درصد رسيده است. محاسبات اين گزارش مي گويد 
كه گروه مس��كن با تورم ١٠,٢ درصدي نسبت به 
تير ماه سال گذش��ته كمترين نوسان را نسبت به 
ديگر گروه ها داشته است. به طور كل شاخص بهاي 
مصرف كننده به عنوان وسيله يي براي اندازه گيري 
سطح عمومي قيمت  كاالها و خدمات مورد مصرف 
خانوارها، يكي از بهترين معيارهاي سنجش تغيير 

قدرت خريد پول داخل كشور، به شمار مي رود. 
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 نوسان نرخ ارز 
تهد يد  جد ي براي توليد 

مريم ابراهيمي|كارشناس بانك|
آث��ار  ارزي  ش��د يد   ش��وك هاي  و  نوس��انات 
جبران ناپذيري را بر بد نه توليد  وارد  مي كند  كه منجر 
به تضعيف بخش حقيقي اقتصاد  و رش��د  فعاليت هاي 

غيرمولد  مي شود . 
نرخ واقعي ارز د ر هر كشور از شاخص هاي اساسي و 
بنياد ين اقتصاد ي د ر ميزان رقابت پذيري آن د ر سطح 
بين المللي و همچنين منعكس كنند ه شرايط د اخلي 
حاكم بر اقتصاد  آن كش��ور به شمار مي رود . همچنين 
نوسانات ش��د يد  اين شاخص نشان د هند ه عد م تعاد ل 
د ر اقتص��اد  بود ه و عاملي براي بي ثباتي د ر كل اقتصاد  

قلمد اد  مي شود . 
اقتصاد  ايران نيز از اين قاعد ه مستثني نبود ه و نرخ 
ارز يكي از عوامل تعيين  كنند ه توليد  و رشد  اقتصاد ي 
كش��ور به شمار مي رود  كه از مسيرهاي متفاوت اثرات 
متضاد ي بر توليد  مي  گذارد . د ر اين نوشتار كه د ر اد امه 
ياد د اشت هاي قبلي نگارند ه د ر خصوص آسيب شناسي 
و بررس��ي توليد  د ر ايران اس��ت، به اين مهم پرد اخته 

مي شود . 
نااطميناني  و بي ثباتي نرخ ارز، آثار زياد ي بر ساختار 
اقتصاد ي كش��ور د ارد  كه يكي از آنه��ا بروز تورم  هاي 
بس��يار شد يد  و افسارگس��يخته اس��ت. تورم به نوبه 
خ��ود  مي  تواند  منجر به تغييرات��ي د ر صنايع توليد ي 
و س��رمايه  گذاري، تغيير وضعي��ت بازارهاي د اخلي و 
خارجي، متاثر كرد ن بخش تجارت خارجي )صاد رات 

و وارد ات( شود . 
از مهم ترين آثار سوء نوسان نرخ ارز بر بخش  توليد  

مي توان به موارد  زير اشاره كرد : 
*افزايش مس��تمر و خارج از قاع��د ه نرخ ارز باعث 
مي شود  هزينه  هاي توليد  افزايش يافته )حاشيه سود  
كاهش يافته( و توان رقابت��ي صنايع كاهش يابد . د ر 
واقع نظام مباد الت با اخالل مواجه مي شود . همچنين 
د ر صورت نوس��ان نرخ ارز )به د ليل نامش��خص بود ن 
ن��رخ ارز حت��ي د ر كوتاه  م��د ت( تمام��ي معام��الت 
به صورت نقد ي انجام مي ش��وند . د ر چنين شرايطي، 
توليد كنن��د گان نيز ملزم به خريد  نق��د ي مواد  اوليه 
هس��تند  كه به  د ليل حجم باالي نياز آنها با مش��كل 
مواجه مي  شوند . به عبارت د يگر به د ليل اينكه ابزارهاي 
غيرنقد  جاي خود شان را به ابزارهاي نقد ي مي د هند ، 
حج��م و جريان معامالت د ر كل اقتصاد  با افت جد ي 
مواجه مي شود  كه پد يد ه خطرناكي براي اقتصاد  است. 
*از س��وي د يگر نوس��انات اقتص��اد ي معموالْ به 
اقش��اري كه كمترين قد رت چانه زني را د ارند  منتقل 
مي شود  و د ر همه اين قبيل نوسانات كارگران و اقشار 
حقوق بگير بيشترين آسيب را مي بينند ؛ به اين د ليل 
ك��ه افزايش قيمت ارز به افزايش قيمت ها د ر س��طح 
كشور منتقل مي ش��ود . بنابراين د رصورت تد اوم اين 
شرايط با افزايش نابرابري د ر كشور مواجه خواهيم شد . 
*كاه��ش د ر س��رمايه گذاري هاي مول��د  نيز يكي 
د يگر از پيامد هاي افزايش نرخ ارز اس��ت. د ر شرايطي 
كه ارز به يك د ارايي تبد يل مي  ش��ود ، تمامي فعاالن 
اقتص��اد ي د رصد د  نگه��د اري ثروت خود  بر حس��ب 
پ��ول خارجي بر مي  آيند  و بنابراين، بخش عمد ه يي از 
پس اند ازها به جاي آنكه د ر بانك  ها سپرد ه گذاري شد ه 
و د ر اختيار بنگاه  ها قرار گيرند ، به ارز تبد يل مي  شوند  
كه اين امر با جايگزين كرد ن فعاليت  هاي س��ود اگرانه 
با فعاليت هاي مولد  س��بب كاهش افق سرمايه  گذاري 
مي  ش��ود . د ر چنين شرايطي كارگران نيز فرصت هاي 
ش��غلي خود ش��ان را از د س��ت مي د هن��د  و به د ليل 
محد ود ي��ت بيمه ه��اي بي��كاري از حمايت هاي الزم 

بهره مند   نمي شوند . 
به موارد  فوق مي توان ن��كات د يگري را نيز اضافه 
نمود ، اما اين موارد  از جمله آس��يب هايي است كه د ر 
تجربه ش��وك هاي ارزي س��ال هاي ابتد ايي د هه ۹۰، 
بر پيكره بخ��ش توليد  د ر اي��ران وارد  آمد  و هنوز د ر 
اذهان توليد كنند گان و صنعتگران باقي ماند ه اس��ت. 
اجراي سياس��ت تثبيت قيمت نرخ ارز براي يك د وره 
طوالني ۸ ساله د ر اوايل د هه ۸۰، و ثبات آن به صورت 
د س��توري د ر حد ود  ۱۰۰۰ تومان، باعث شد  كه خيل 
كاالهاي چيني به بازار روانه گرد د . د قيقاً د ر آن د وران 
سياس��ت ارزي كشور چين ايجاد  د امپينگ و افزايش 

ميزان صاد رات آن كشور بود . 
د ر اين شرايط توليد كنند ه د اخلي كه به د ليل شرايط 
كس��ب و كار و توليد  كشور از مشكالت عد يد ه يي رنج 
مي برد ، هيچ شانسي د ر برابر توليد كنند ه چيني ند اشته 
و به اين ترتيب تعد اد  زياد ي از خرد ه بنگاه هاي توليد ي 
كشور طي اين س��ال ها ورشكست شد ه و كسب و كار 
خود  را رها نمود ند . بعالوه اينكه به علت سود آور شد ن 
وارد ات از چي��ن و عد م جلوگي��ري از قاچاق كاال وضع 
تعرفه بر كاالهاي چيني نيز كارساز نبود . با افزايش نرخ 
ارز ناشي از واقعيت هاي اقتصاد ي د ر سال ۱۳۸۹ انتظار 
مي رفت وضعيت توليد كنند گان بهبود  يابد  اما د ر واقع 
بسياري از آنها د يگر وجود  ند اشتند . بنابراين باال رفتن 
نرخ ارز د ر اين زمان تنها باعث فشار به مصرف كنند گان 

كه مصرف گرا شد ه بود ند ، شد . 
مش��كالت  ح��ل  ب��راي  د ول��ت  آن  از  پ��س 
مصرف كنن��د گان اقد ام ب��ه تعريف ن��رخ ارزي به نام 
ن��رخ ارز مباد له اي كرد  تا با تخصيص آن به مواد  اوليه 
توليد  يا كاالهايي كه د ر د اخل توليد  نمي شد ند ، فشار 
به مصرف كنن��د گان را كاهش د هد . اما عماًل اين نرخ 
كه نس��بت به نرخ واقعي بازار پايين تر بود  باعث ايجاد  
رانت گرد يد ه و مجد د اً س��رمايه ها را به سمت وارد ات 
روانه س��اخت. عماًل افراد  و شركت هاي تجاري با اين 
رانت اق��د ام به وارد ات كاال كرد ه و با اس��تفاد ه از اين 
اختالف قيمت ارز سود  سرشاري نصيب شان شد . اين 
س��ود  عماًل فعاليت هاي توليد ي را كه سود  پايين تري 
د اش��تند ، تهد يد  مي كرد . متاسفانه اين چرخه معيوب 

تاكنون نيز اد امه يافته است. 
د ر مجموع به نظر مي رسد  انتخاب مقد ار د ستوري 
نرخ ارز به منزله س��م مهلكي براي اقتصاد  بود ه و كليه 
فعاليت ه��اي توليد ي را غير اقتصاد ي مي كند . لذا بهتر 
اس��ت نرخ ارز د ر بازار بر اساس واقعيت ها تعيين شد ه 
و به تعاد ل برس��د . همچنين الزم است بانك مركزي با 
بهره گيري از ابزارهايي از نوسانات آن جلوگيري نمود ه تا 
فعاالن اقتصاد ي با پيش بيني نرخ ارز برنامه ريزي كنند  و 
به اين ترتيب گامي د ر جهت راه اند ازي و بهبود  توليد  و 

به تبع آن رشد  و توسعه اقتصاد ي برد اشته شود . 

يادداشت

تثبيت قيمت دالر با توزيع ارز حاصل از صادرات در بازار ثانويه

انباشت۲۱۵تنطالدرخانهها
با تحويل سكه هاي پيش فروش شده، حجم طالي انباشت شده در منازل به 300 تن مي رسد

گروه بانك وبيمه | احسان شمشيري|
د ر حالي كه نرخ اونس جهاني طال به ۱2۱۸ 
د الر كاهش يافته، قيمت انواع س��كه و طال روز 
پنج ش��نبه د ر بازار تهران با افزايش روبرو شد . 
به��اي طالي ۱۸ عيار با رش��د  ۹2۰ توماني به 

ارزش 2۷۰ هزار و ۶۹۰ تومان فروخته شد . 
 ب��ه گزارش »تعاد ل«، هر قطعه س��كه تمام 
بهار آزاد ي طرح جد يد  چهارم مرد اد ماه ۹۷ د ر 
بازار ته��ران با ۱۹ هزار توم��ان افزايش قيمت 
نس��بت به روز چهارش��نبه با رقم ۳ ميليون و 
۴۳۶ ه��زار تومان به فروش رس��يد  و هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزاد ي ط��رح قد يم به ارزش ۳ 

ميليون و 2۰۵ هزار تومان د اد  و ستد  شد . 
از سوي د يگر، هر قطعه نيم سكه بهار آزاد ي 
ب��ا ۵ هزار تومان افزايش قيمت نس��بت به روز 
چهارشنبه يك ميليون و ۶۹۴ هزار تومان و هر 
قطعه ربع بهار آزاد ي نيز با ۶ هزار و ۵۰۰ تومان 
رشد  د ر مد ت مشابه به ارزش ۸۶۰ هزار و ۵۰۰ 
تومان معامله ش��د  و هر قطعه س��كه گرمي با 
۵۰۰ تومان افزايش نس��بت به روز چهارشنبه 
۴۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد . با اين حال، 
بر اس��اس اعالم بانك مركزي هر د الر امريكا با 
۷ تومان افزايش نس��بت به روز چهارش��نبه ۴ 
هزار و ۳۹۵ تومان قيمت خورد . هر يورو با ۳2 
توم��ان رش��د  ۵ هزار و ۱۵۶ توم��ان و هر پوند  
نيز با ۳۵ توم��ان افزايش ۵ هزار و ۸۰۱ تومان 

ارزش گذاري شد . 

 انباشت ۲۱۵ تن طال د ر خانه ها
همچنين محمد  كش��تي آراي با اش��اره به 
انباش��ت 2۱۵ تن طال د ر خانه ها گفت: ۱۵ تن 
از اين ميزان را س��كه هاي پيش فروش ش��د ه 
اخير تش��كيل مي د هد . د ر نوب��ت اول واگذاري 
س��كه ها حد ود  ۱.۵ ميليون سكه به متقاضيان 
واگذار ش��د  كه برخالف انتظ��ار براي ورود  اين 
تعد اد  س��كه به بازار، عمد ه آن به منازل منتقل 

شد ه و وارد  بازار نشد ه است. 
وي با بيان اينكه طبق برآورد  براي سال هاي 
قب��ل بيش از 2۰۰ ت��ن طال نيز از س��ال هاي 
گذش��ته د ر منازل انباش��ت ش��د ه است گفت: 
نگهد اري طال و سكه از لحاظ رواني سبب ايجاد  
فشار برجامعه خواهد  شد ، د رحالي كه اين كاال 
براي رونق كش��ور بايد  به سيستم اقتصاد ي به 

بازار وارد  شود . 
رييس كميس��يون تخصصي ط��ال وجواهربا 
بيان اينكه اين س��كه ها بايد  د ر بانك س��پرد ه 
ش��د ه و اس��ناد  مربوط به آن بصورت اوراق به 
مرد م ارائه ش��ود  اد ام��ه د اد : د ريافت اين حجم 
طال از س��وي م��رد م و انباش��ت آن د ر منازل 
موضوع بي سابقه يي است كه د ر د نيا مشابه آن 

وجود  ند ارد . 
كش��تي آراي با اش��اره به اينك��ه تاكنون ۷ 
ميليون س��كه پيش فروش شد ه است گفت: با 
انج��ام واگذاري ها د ر نوب��ت د وم ۷۰ تن طالي 

جد يد  به بازار وارد  مي ش��ود  كه د رصورت وارد  
نش��د ن اين س��كه ها به بازار انباش��ت طال د ر 
منازل به ۳۰۰ تن خواهد  رس��يد . وي با تاكيد  
بر ضرورت تزريق پول اين حجم طال به اقتصاد  
كش��ور اف��زود : د رصورت��ي كه د ول��ت از مرد م 
بخواهد  اين س��كه ها را به بانك بس��پارند  مرد م 
ايران آنقد ر فهيم هستند  كه به اين د رخواست 

پاسخ مثبت د هند . 

 تثبيت قيمت د الر با توزيع ارز 
د ر بازار ثانويه

از سوي د يگر، عضو كميسيون برنامه، بود جه 
و محاس��بات مجلس، با تاكيد  بر ضرورت انجام 
اقد امات بنياد ي براي س��اماند هي ب��ازار ارزي، 
گفت: ه��ر چه توزي��ع ارز حاص��ل از صاد رات 
د ر بازار ثانويه بيشتر ش��ود  قيمت د الر تثبيت 

خواهد  شد . 
محمد رضا تابش با اشاره به وضعيت بازار ارز، 
گفت: تنظي��م بازار ارز نيازمند  اقد امات بنياد ي 
اس��ت و د ر اين راس��تا بايد  تحوالتي د ر اقتصاد  
كش��ور د ر مقاط��ع كوتاه مد ت، مي��ان مد ت و 
بلند مد ت انجام ش��ود . نمايند ه مرد م ارد كان د ر 
مجلس ش��وراي اسالمي، با تاكيد  بر اينكه يك 
س��ري كارهاي فوري و ضربتي براي ساماند هي 
ارزي نياز اس��ت، تصريح كرد : بايد  د ر ارتباط با 
خنثي سازي آثار تحريم ها گام هاي مستحكمي 
برد اش��ته ش��ود . اين نمايند ه مرد م د ر مجلس 
د هم، با بيان اينكه مهار رشد  نقد ينگي و تثبيت 
قيم��ت د الر و ارز از جمله مس��ائلي اس��ت كه 
باي��د  به طور جد ي مورد  توجه قرار گيرد ، افزود : 
د ول��ت بايد  با س��اماند هي وضعيت بازار آرامش 

نسبي را به آن تزريق كند . وي با تاكيد  بر اينكه 
س��اماند هي وضعيت كلي ب��ازار نيازمند  اتخاذ 
تمهيد اتي مش��خص اس��ت، گفت: به مرور هر 
چ��ه توزيع ارز حاصل از صاد رات د ر بازار ثانويه 

بيشتر شود  قيمت د الر تثبيت خواهد  شد . 
تابش گفت: بايد  توزيع ارز به بازار به گونه يي 
باش��د  كه به همه نيازها بتوانيم پاسخ د هيم د ر 
غي��ر اين ص��ورت تقاضا باز هم ب��ازار را به هم 
مي زن��د . عض��و كميس��يون برنام��ه و بود جه و 
محاسبات مجلس ش��وراي اسالمي ياد آور شد : 
د ولت بايد  ب��ا جد يت د ر ايجاد  ب��ازار ثانويه به 

بهبود  وضعيت ارزي اقد ام كند . 
تاب��ش اد ام��ه د اد : هر چند  كه س��امانه نيما 
نيز نواقصي د اش��ته اما د ولت تالش خود  را د ر 

راستاي بهبود  وضعيت انجام د اد ه است. 

 سوءاستفاد ه تعد اد ي د الل و صراف
از ۱0۲۸ كارت ملي

همچنين د اد س��تان عمومي و انقالب تهران 
خبر د اد : تعد اد ي د الل و صراف با اجاره هزار و 
2۸ كارت ملي، ارز مي گرفتند  و به صورت آزاد  

د ر بازار مي فروختند . 
عب��اس جعفري د ولت آباد ي آخرين اقد امات 
د اد س��تاني تهران د ر برخورد  با جرايم اقتصاد ي 
اخير را تش��ريح كرد  و با اش��اره به اينكه چهار 
پروند ه مربوط به سكه، ارز، خود روهاي وارد اتي و 
ارز ۴2۰۰ توماني د ر شعب ويژه تحت رسيد گي 
اس��ت، اظهار د اشت: اين ش��عب با د ستور ويژه 
رياس��ت ق��وه قضاييه براي رس��يد گي خارج از 
نوبت، قاطع و توأم با د قت هاي قضايي تش��كيل 
 شد ه اس��ت و بازپرس��ان ويژه زيرنظر مستقيم

د اد ستان انجام وظيفه مي كنند . وي با اشاره به 
آخرين وضع پروند ه س��كه ها از طرح د و سوال 
از بان��ك مركزي و وزارت اقتصاد  د ر مورد  تمام 
كس��اني كه بي��ش از 2 هزار س��كه د ريافت يا 
خريد اري كرد ه اند ، پرد اخت و افزود : مقرر شد ه 
است بانك مركزي و وزارت اقتصاد  به د و سوال 
د اد س��تاني مبني بر اينكه آيا اين اقد ام سازمان 
يافته بود ه و اينكه چگونه وجوه آن تامين شد ه 

است؟ پاسخ د هند . 
وي با اش��اره به برخ��ورد  قاطع با اخاللگران 
بازار ارز اظهار د اشت: قبل از اين ايام، د اد سراي 
پولي و بانكي د اد س��راي ته��ران به پروند ه هاي 
د ر  د اد س��تاني  منته��ي  ورود  مي ك��رد ،  ارزي 
ش��عب ويژه به پروند ه هاي اخير كه به نحوي به 
د س��تگاه هاي د ولتي ارتباط د ارد  يا اقد اماتشان 
به نحوي بود ه كه مرتبط با اين پروند ه هاي ويژه 
بود ه اس��ت، رسيد گي مي كند  كه نمونه هايي به 

اين شعب ويژه ارجاع شد ه است. 
د اد س��تان تهران ب��ه عنوان نمون��ه پروند ه 
تعد اد ي د الل و صراف را كه با اس��تفاد ه و اجاره 
۱۰2۸ كارت مل��ي، ارز مي گرفتند  و به صورت 
آزاد  د ر بازار مي فروختند ، مورد  اش��اره قرار د اد  
و گفت: د ر اين پروند ه با تحقيقاتي كه از برخي 
متهمان انجام گرفت، مشخص شد  كه به د ليل 
اينك��ه بانك ها متوجه نش��وند  و سيس��تم هاي 
پول ش��ويي پول ه��اي آنها را رد ياب��ي نكند ، به 
باز كرد ن حس��اب هاي متعد د  د ر بانك ها اقد ام 

مي كرد ند . 
جعف��ري د ولت آب��اد ي مهم تري��ن تد بير د ر 
پيش��گيري از پول شويي د ر بس��تر بانك ها را، 
اع��الم گرد ش ه��اي پولي كالن افراد  از س��وي 

مسووالن بانك ها به د اد ستاني و مراجع نظارتي 
د انس��ت و با بيان اينكه بانك ه��ا بايد  د ر مورد  
اينكه چگونه حس��اب بانكي ي��ك زن خانه د ار، 
يك تبع��ه خارجي از جمله افاغن��ه و يك فرد  
كارتن خ��واب، اف��راد  متوفي و س��اير افراد  كه 
گرد ش پولي زياد ي د ارن��د  و فعاليت اقتصاد ي 
ند ارند ، حساس باشند ؛ از بانك مركزي، مد يران 
بانك ه��ا د ر سراس��ر كش��ور و اد اره مب��ارزه با 
پول ش��ويي با جد يت خواس��ت كه اين موارد  را 

بد ون اغماض و تبعيض گزارش كنند . 
د اد س��تان تهران اس��تنكاف مد يران بانك ها 
از اع��الم گرد ش ه��اي پول��ي كالن اف��راد  ب��ه 
د اد س��تاني و مراجع نظارت��ي را موجب تعقيب 
قضايي د انس��ت و افزود : د ر پروند ه هاي قبلي و 
فعلي مش��اهد ه مي شود  كه بانك ها براي جذب 
س��رمايه هاي اف��راد ، د ر اين موارد  با مس��امحه 
رفتار مي كنن��د ، د ر حالي كه بايد  گرد ش پولي 
د ر حساب هايي كه هويتش��ان نامعلوم است يا 
فعاليت هاي مش��خص تجاري ند ارند  يا افراد ي 
كه فعاليت آنها محل ترد يد  است، به د اد ستاني 

و نهاد هاي نظارتي گزارش شود . 
وي پول ش��ويي را م��اد ر جراي��م اقتصاد ي 
د انست و ياد آور ش��د : امروز متهمان اقتصاد ي 
د ر حوره ارز، سكه و نظاير آن با اطمينان خاطر 
از اينك��ه رد يابي مالي نمي ش��وند ، با تش��كيل 
حس��اب هاي گس��ترد ه به ن��ام اف��راد  د يگر از 
مس��ووليت طفره مي روند  و بانك ها نيز د ر اين 

كار مساعد ت مي كنند . 

 بازار سوم ارزي تشكيل شد ه است
همچنين عزت اهلل يوس��فيان مال، با اشاره به 
نواقص س��امانه نيما و بازار ثانويه، اظهار د اشت: 
د ر حال حاضر شاهد  هستيم با موضع گيري هاي 
سياس��ي نرخ ارز و س��كه د ر بازار افزايش پيد ا 

مي كند  و بر بازارهاي د يگر تاثير مي گذارد . 
عضو كميس��يون برنامه، بود جه ومحاسبات 
مجلس با اش��اره ب��ه مد يريت د ول��ت د ر بازار 
ارز تاكي��د  ك��رد  ك��ه بازار س��وم ارزي ش��كل 
گرفته اس��ت. عضو كميس��يون برنامه، بود جه 
ومحاس��بات مجلس با اشاره به ايجاد  بازار سوم 
ارزي، بيان د اشت: اكنون شاهد  نرخ ارز سامانه 
نيما هستيم، از س��وي د يگر د ولت براي برخي 
كاالها د الر با نرخ د يگر د ر نظر گرفته اس��ت و 
د ر ب��ازار آزاد  با نرخ هاي نجومي ارز د س��ت به 
د ست مي ش��ود . نمايند ه مرد م آمل د ر مجلس 
د هم شوراي اس��المي تاكيد  كرد : د ر واقع بازار 
س��وم ارزي به د ليل مد يريت غلط د ولت شكل 
گرفته اس��ت و ارز با س��ه نرخ و د ر س��ه بازار و 

فضاي مختلف عرضه مي شود .
 وي د ر گفت وگو ب��ا خانه ملت د ر خصوص 
هش��د ار ش��وراي پول اعتبار د ر خصوص ايجاد  
بازار س��وم ارزي، گفت: اخب��اري د راين زمينه 
نش��نيد ه ام و بايد  بررس��ي ش��ود  اين شورا چه 

هشد اري د ر اين زمينه د اد ه بود . 

د ستورالعمل تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط د ر سال 97 ابالغ شد 

30 هزار ميليارد  تومان تسهيالت براي بنگاه هاي كوچك و متوسط 
گروه بانك و بيمه|

بانك مركزي د ر راستاي حمايت مالي از بنگاه هاي 
اقتصاد ي كوچك و متوس��ط طي س��ال هاي ۱۳۹۶ -

۱۳۹۵ به ۵2.۴ هزار بن��گاه اقتصاد ي معاد ل ۳۶2.۹ 
هزار ميليارد  ريال تسهيالت اختصاص د اد ه است. 

به گ��زارش »تعاد ل«، مد يريت كل اعتبارات بانك 
مركزي ضمن ابالغ د س��تورالعمل جد يد  تامين مالي 
بنگاه هاي اقتصاد ي د ر نامه يي به مد يران عامل بانك ها 
و موسس��ات اعتباري اعالم كرد : د ر سال هاي ۱۳۹۵ 
و ۱۳۹۶ د ر راس��تاي تامين مالي بنگاه هاي اقتصاد ي 
كوچك و متوس��ط كه از ابتد اي سال ۱۳۹۵ متعاقب 
تاكيد ات مقام معظم رهبري  د ر د ستور كار نظام بانكي 
ق��رار گرفت و پي��رو ابالغ د س��تورالعمل تامين مالي 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط د ر د و س��ال گذشته و 
اتخاذ رويكرد  مس��اعد ت مقرراتي، زمينه مناسب تري 

براي تامين مالي واحد هاي ياد  شد ه فراهم شد . 
 براس��اس اطالع��ات د ريافتي از س��امانه ثبت نام 
واحد هاي توليد ي، آمار عملكرد  اجراي اين طرح طي 
س��ال هاي ۱۳۹۶ -۱۳۹۵، حاكي از تامين مالي تعد اد  
۵2.۴ هزار بنگاه كوچك و متوسط با تخصيص مبلغي 
معاد ل ۳۶2.۹ هزار ميليارد  ريال توسط شبكه بانكي 
است كه به بنگاه هاي اقتصاد ي اختصاص د اشته است. 
عملكرد  مزبور نش��ان از همراه��ي و اهتمام نظام 
بانكي د ر اج��راي تاكيد ات معظم له و سياس��ت هاي 
د ولت براي حمايت هرچه بيشتر از واحد هاي توليد ي 

كوچك و متوسط د ارد  تا به اين ترتيب امكان هد ايت 
بهينه و صحيح منابع مالي موجود  د ر راس��تاي بهبود  
وضعيت اشتغال و رشد  اقتصاد ي د ر كشور فراهم شود . 
د ر سال جاري نيز جهت هموارسازي مسير توليد  
ملي و حمايت از بنگاه هاي اقتصاد ي د ر راستاي تحقق 
شعار حمايت از كاالي ايراني، هد ايت نقد ينگي جامعه 
به سمت بخش هاي مولد  و تامين مالي توليد كنند گان 
د اخلي مقرر ش��د  تامين سرمايه د ر گرد ش بنگاه هاي  
اقتص��اد ي، تامي��ن تس��هيالت مورد  ني��از طرح هاي 
نيمه تم��ام با پيش��رفت فيزيكي حد اق��ل ۶۰ د رصد ، 
تامين مالي طرح هاي بازسازي و نوسازي و تامين مالي 
اصناف د ر اولويت ش��بكه بانكي كشور قرار گيرد  كه 
پيش بيني ش��د ه اهد اف مورد  نظر با تخصيص حد ود  
۳۰۰هزارميليارد  ريال تسهيالت د ر سال جاري تحقق 

خواهد  يافت. 
الزم به ذكر اس��ت تامين مال��ي واحد هاي صنفي 
همانند  د و س��ال گذش��ته اجراي طرح د ر چارچوب 
ضوابط و مقررات ج��اري د ر اولويت تامين مالي قرار 
د اشته ليكن شامل استثنائات د ر نظر گرفته شد ه د ر 

تصويب نامه هيات محترم وزيران نيستند . 
د ر د س��تورالعمل جد يد  س��عي بر آن ب��ود ه كه با 
بهره گيري از نتايج طرح مذكور د ر د و س��ال گذشته، 
نظرد اشت شرايط و اقتضائات فعلي نظام بانكي كشور 
و براي اس��تفاد ه بهينه از مناب��ع محد ود  نظام بانكي، 
نواقص اجرايي طرح رونق توليد  د ر سال هاي گذشته 

با اخذ نظر از شبكه بانكي كشور اصالح شود . براساس 
تبصره ۱ ماد ه ۳، مبلغ بد هي هاي غيرجاري بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط نبايد  بيش از تسهيالت  و تعهد ات 
د رخواستي و س��قف چك)هاي( برگشتي بنگاه هاي 
مورد نظر نبايد  بيش از 2۵ د رصد  تسهيالت و تعهد ات 
د رخواس��تي باش��د . د رخص��وص مبال��غ بد هي هاي 
غيرجاري بيشتر از تس��هيالت  و تعهد ات )حد اكثر تا 
س��قف ۱۵۰ د رصد  تسهيالت و تعهد ات( و همچنين 
چك هاي برگش��تي بيش از 2۵د رصد  تس��هيالت  و 
تعه��د ات )حد اكثر تا س��قف ۵۰د رصد  تس��هيالت  و 
تعه��د ات( تصميم گي��ري د ر اختيار س��تاد  مركزي 
بانك هاي عامل د ر اس��تان تهران اس��ت. شايان ذكر 
اس��ت اين ش��رايط صرفاً مربوط به متقاضياني است 
كه تاكنون از تس��هيالت طرح رونق توليد  اس��تفاد ه 

نكرد ه اند . 
همچنين براس��اس ماد ه ۱۳ ، چنانچه متقاضي از 
طريق يكي از كارگروه هاي د ولت )ستاد  تسهيل و رفع 
موانع توليد  يا كارگروه اش��تغال استان( موفق به اخذ 
تس��هيالت د ر س��ال جاري گرد د ، بانك عامل مكلف 
اس��ت نسبت به بررس��ي موضوع از طريق استعالم از 
سامانه هاي اطالعاتي مرتبط و عد م پرد اخت تسهيالت 
جد يد  )از طريق معرفي از ساير كارگروه ها( به متقاضي 
اقد ام كند . از س��وي د يگر، براس��اس ماد ه ۱۴  اعطاي 
تسهيالت و ايجاد  تعهد ات براي شركت هاي مشمول 
م��اد ه )۱۴۱( قانون تجارت به موجب بخش��نامه 2۳ 

بهم��ن ۹۵ بانك مرك��زي با رعايت كلي��ه ضوابط و 
مقررات و اخذ وثيقه خارج از طرح متعلق به ش��خص 

ثالث امكانپذير است. 
ش��ايان ذكر اس��ت براي مس��اعد ت با تسهيالت 
گيرن��د گان، د رخص��وص برخي از مع��د ود  واحد هاي 
تولي��د ي كه د وره بازگش��ت س��رمايه د ر گرد ش آنها 
بيش از يك س��ال اس��ت، بانك ها اختيار د ارند  بنا به 
تش��خيص مد يرعامل يا اعض��اي هيات مد يره، مد ت 
بازپرد اخت تسهيالت را از ابتد اي تصويب تسهيالت و 

انعقاد  قرارد اد  با مشتري از يك سال به د وسال افزايش 
د هند  و د ر پايان سال اول چنانچه بنگاه اقتصاد ي قاد ر 
به بازپرد اخت تسهيالت خود  نبود ، تسهيالت با حفظ 
منافع بانك، حد اكثر تا يكسال د يگر راساً تمد يد  شود . 
نكته د يگر اينكه بانك ها و موسسات اعتباري بايد  
ضمن د رنظ��ر گرفتن اصول كلي اعطاي تس��هيالت 
و اعتبارس��نجي متقاضي و اخذ تامين كافي، نسبت 
به اعطاي تس��هيالت اقد ام كنند  و نظارت بر مصرف 

تسهيالت را نيز د ر د ستور كار خود  قرار د هند .

س��خنگوي هيات رييسه مجلس بر ضرورت 
ش��فافيت بانك مركزي در دوره رياست جديد 

اين بانك تاكيد كرد. 
ب��ه گزارش ايس��نا، بهروز نعمت��ي افزود: به 
نظر مي رس��د انتخاب همتي ب��ه عنوان رييس 
كل بان��ك مرك��زي ش��روع تغيي��رات در تيم 
اقتصادي كابينه است. وي اظهار داشت: همتي 
جزو نيروهاي خوب اس��ت؛ اگرچه من از سيف 
حمايت مي كردم و به اعتقاد من ايش��ان قرباني 

افراد ديگر ش��د. به نظر مي رسد اين تفكر بايد 
در مجموعه دولت ايجاد شود كه بانك مركزي 
مستقل است و نبايد از جايي دستور بگيرد بلكه 
بايد براس��اس تحوالت اقتصادي تصميم گيري 
كند، اما س��يف قرباني برخي ديكته ها شد. وي 
گفت: انتظار مي رود همتي در كس��وت رياست 
بانك مركزي، بانك مركزي را كامال شيش��ه يي 
كند و تصميماتي را كه در آن گرفته مي ش��ود 

به صورت شفاف اعالم كند. 

همتي بانك مركزي را شيشه اي كندد ولت آيين نامه تهاتر ۱00 هزار ميليارد  توماني را ارائه د هد 
عضو كميس��يون صناي��ع و معاد ن مجلس تاكي��د  كرد : د ولت ه��ر چه زود تر 

آيين نامه هاي اجراي تسهيالت پرد اخت بد هي به بانك ها را آماد ه كند . 
به گزارش خانه ملت، محس��ن كوهكن با اش��اره به تبصره ه��اي قانون بود جه 
 براي تس��ويه بد هي توليد كنند گان به بانك ها اظهار د اش��ت: د راين قانون ظرفيت

۱۰۰ هزار ميليارد  تومان براي اينكه توليد كنند گان بد هكار به بانك ها بتوانند  اصل 
وام تسهيالت را پرد اخت كنند  د ر نظر گرفته شد . 

عضو كميس��يون صنايع و معاد ن مجلس، توضيح د اد : اينكه به س��ر جمع 
بد هي هاي د ولت به بانك مركزي اضافه شود  پيام اقتصاد ي مثبتي ند ارد ؛ اما د ر 
شرايط اقتصاد ي كنوني اينكه ظرفيت ۱۰۰ هزار ميليارد ي فراهم شد ه است بايد  

استقبال كرد . نمايند ه مرد م لنجان د ر مجلس د هم گفت: با مصوبات قانون بود جه 
س��ال ۹۷ مجموعه يي از پيمانكاران و كارآفرين ها مي توانند  به نوعي بد هي هاي 
خود  را د ر قالب تهاتر پرد اخت و جايگاه توليد ي خود  را پيد ا كنند . وي تاكيد  كرد : 
اگر ۵۰ د رصد  از بد هي هاي توليد كنند گان به بانك ها يا فعاليت هاي نو برگرد اند ه 
ش��ود ، به نحوي توزيع سرمايه بين مجموعه هاي توليد  كنند ه د ر سراسر كشور 
مجد د  انجام ش��د ه است. كوهكن اظهار د اشت: د ر قانون بود جه سال ۹۷ چنين 
تكليفي براي د ولت مصوب ش��د ه اس��ت و د ولت با اجراي آن بايد  به د نبال آثار 
مثبت آن باشد . وي بيان د اشت: اميد واريم د ولت د ر زمان باقي ماند ه به موضوع 

ورود  كند  و آيين نامه هاي مرتبط را هر چه سريع تر تد وين كند . 
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5 بورس و فرابورس
  ۲۵درصد معامالت

در اختيار ۵ كارگزاري
تعداد ۵ ش��ركت كارگ��زاري ۲۵. ۶۶ درصد كل 
ارزش معامالت را در تيرماه امسال به خود اختصاص 
دادند. بنابر آمار منتشر شده توسط اطالعات منتشره 
اداره آمار و اطالعات ش��ركت ب��ورس اوراق بهادار در 
چهار ماه نخس��ت امس��ال از 10۵ كارگزار فعال در 
بورس، 101 كارگزار در معامالت آنالين فعال بوده اند. 
به گزارش تس��نيم، در اين م��دت 41 درصد از كل 
معامالت الكترونيكي در ۵ كارگزاري انجام شده است 
كه به ترتيب كارگزاري هاي مفيد با ۲1.۵ درصد، آگاه 
با 7.8۵ درصد، فارابي با ۵.0۶ درصد، بانك كشاورزي 
ب��ا 3.۶1 درص��د و تدبيرگران فردا ب��ا 3.0۲ درصد 
رتبه هاي اول تا پنجم را به نام خود ثبت كردند. عالوه 
ب��ر اين از كل معامالت، بي��ش از 110 هزار ميليارد 
ريال خريد و فروش الكترونيكي بوده اس��ت كه اين 
رقم معادل ۲1.7 درصد كل خريد و فروش اس��ت. از 
س��ويي ديگر، ارزش كل خريد و فروش در چهار ماه 
گذشته بيش از ۵07 هزار ميليارد ريال بوده است. بر 
اين اساس ارزش خريد و فروش خرد و بلوك معادل 
73 درصد كل معامالت است. همچنين ارزش خريد 
و فروش عمده 8 درصد از معامالت و ارزش كل ساير 
ابزاره��اي نوين مالي 19 درصد از كل معامالت را به 
خود اختصاص داد. گفتني اس��ت، تعداد ۵ ش��ركت 
كارگزاري نيز ۲۵.۶۶ درص��د كل ارزش معامالت را 
در تيرماه امس��ال به خود اختصاص دادند كه بر اين 
اساس شركت هاي كارگزاري بانك پارسيان با 8.01 
درصد، كارگزاري مفيد با ۶.۲0 درصد، بانك ملت با 
3.89 درصد، كارگزاري صبا تامين با 3.87 درصد و 
كارگزاري بانك ملي با 3.۶۵ درصد در رتبه هاي اول 

تا پنجم اين جدول قرار دارند.

مروري بر مهم ترين 
رويدادهاي تاالر نقره اي

گ�روه بورس| در هفته گذش��ته اظهارنظرهاي 
مهمي پيرامون بورس كاالي ايران صورت گرفت كه 
ارائه آدرس غلط دالالن و س��وداگران درباره بورس 
كاال، تداوم فعاليت معامالت آتي س��كه، بورس كاال 
راهكاري مناس��ب ب��راي تنظيم بازارها و اش��تياق 
سيماني ها براي حضور در تاالر داخلي و صادراتي اين 
بازار از مهم ترين آنها به شمار مي رود. بر اين اساس، 
طي هفته گذشته معاون هماهنگي و نظارت معاون 
اول رييس جمهوري با بيان اينكه دالالن و سوداگران 
از گذش��ته با جوس��ازي و ارائ��ه آدرس هاي غلط به 
مس��ووالن، قصد تخريب بورس را داش��ته اند، گفت: 
بدون شك اگر محصوالت در بورس كاال عرضه نشود 
به س��رعت ش��اهد ايجاد انحصار در بازارهاي كاالي 
كشور خواهيم بود. رضا ويسه با تشريح كاركردهاي 
بورس كاالي ايران در اقتصاد كشور گفت: راه اندازي 
ب��ورس كاال، تالش��ي ب��راي مقابله با س��وداگري و 
رانت خ��واري در بازارهاي كااليي بود و در طول اين 
سال ها بورس كاال همواره با وجود برخي مقاومت ها 
در روند توسعه و تغيير ساختارهاي معامالتي كاالها 

از سنتي به مدرن مواجه بوده است. 

تداوم معامالت آتي سكه 
از س��ويي ديگر، مديرعامل ب��ورس كاالي ايران 
گفت: بورس آتي سكه به فعاليت خود ادامه مي دهد 
و خبر متوقف ش��دن طوالني آن حقيق��ت ندارد و 
محدوديت هاي اعمال ش��ده براي كنترل بازار است. 
حامد س��لطاني نژاد اظهار داش��ت: بورس آتي سكه 
يك بازار رس��مي و قابل كنترل اس��ت و هر بازاري 
كه مديريت ريسك مشتريان را بر عهده دارد ممكن 
اس��ت محدوديت هايي را ب��راي آن اعمال كنيم اما 
اين محدوديت ها بعد از مدتي برداشته مي شود. وي 
افزود: با كنترل بازارهاي آت��ي بايد به اين بازارهاي 
رس��مي جهت دهي ش��ود تا افراد سفته باز به جاي 
اينك��ه در بازارهاي غير رس��مي كار كنن��د در اين 
بازارهاي كنترل ش��ده خريد و فروش كنند و بايد از 

شايعات در مورد اين بازارها بپرهيزيم. 

چرايي عدم عرضه اوراق گواهي سكه در بورس
افزون بر اين، مديركل ريالي و نشر بانك مركزي 
درباره علت عدم  عرضه اوراق گواهي سكه در بورس 
گفت: با عرضه اوراق اگر بازار روال طبيعي داش��ته 
باش��د، قيمت ها كاهش مي يابد. مس��عود رحيمي 
بيان كرد: درخصوص اوراق گواهي سكه، مذاكراتي 
با س��ازمان بورس در حال انجام اس��ت اما مشكل 
اصل��ي عدم عرضه اي��ن اوراق در ب��ورس، موضوع 
ماليات اس��ت. از آنجايي كه ماليات��ي براي بورس 
تعريف نشده، ماليات اوراق گواهي سكه نيز با ابهام 
همراه است. س��ازمان بورس و سازمان مالياتي در 
حال رايزني هس��تند تا مشكل عرضه اوراق گواهي 
س��كه در بورس را حل كنند. وي در خصوص تاثير 
اوراق گواهي سكه بر كاهش حباب قيمت سكه در 
بازار آزاد گفت: با عرضه اوراق، سمت عرضه تحريك 
مي ش��ود و اگ��ر بازار روال طبيعي داش��ته باش��د، 
قيمت ها كاهش مي يابد ولي اگر رفتار غيرعقالني از 
س��وي سوداگران مشاهده شود شايد باز هم حباب 

وجود داشته باشد. 

شفافيت راه مقابله با رانت
ع��الوه بر اين، معاون وزي��ر صنعت گفت: بورس 
داراي مخالفاني اس��ت كه از شفاف س��ازي مبادالت 
كاالها آسيب مي بينند و ديگر رانتي براي آنها وجود 
ندارد؛ از اين رو حمايت از بازار سرمايه و بورس كاال 
جزو سياس��ت هاي دولت اس��ت. مهدي كرباسيان 
عنوان كرد: مزيت هاي بورس كاال به عنوان بستري 
شفاف براي مبادالت كاالها، باعث شده تا عرضه انواع 
محص��والت از جمله فوالد و پتروش��يمي ها در اين 
بازار به نفع توليدكننده و مصرف كننده واقعي باشد 
و اگر رضايتي از بورس كاال وجود ندارد، به نارضايتي 

عده يي رانت خوار برمي گردد.

آمار

بورسكاال

»تعادل« از نگراني هاي به روزرساني نرم افزار معامالتي گزارش مي دهد

تهديد و فرصت هاي پشتيباني  اتوس
گروه بورس| سميرا ابراهيمي|

از ام��روز س��امانه معامالت��ي س��فارش گيري 
و انج��ام معام��الت در بازارهاي فراب��ورس ايران 
ات��وس معامالت��ي  س��امانه  نس��خه جدي��د   در 
انج��ام   )Atos Euronext-NSC7900(
مي ش��ود. بنابر به كارگيري اين سامانه، به معامله 
گ��ران و كارگ��زاران اطالعيه داده ش��ده بود كه 
تمامي س��فارش هاي وارده در س��امانه معامالت 
حداكث��ر ت��ا س��اعت ۲ و ني��م بع��د از ظهر روز 
چهارش��نبه،  س��وم مرداد ماه از سامانه معامالتي 
فراب��ورس ايران حذف ش��ود و در صورت تمايل 
نسبت به ورود سفارش��ات خود در نسخه جديد 

سامانه معامالتي فرابورس ايران اقدام كنند. 
بهنام محس��ني، معاون عمليات و نظ��ارت بازار 
فرابورس ايران با اشاره به مطلب باال گفت: نسخه قديم 
سامانه معامالتي اتوس NSC از سال ۲00۶ به عنوان 
سامانه معامالت در دسترس بوده و اشكاالتي از نظر 
زيرساختي، قابليت ها و مدل هاي ارتباطي داشت كه 
در پي فراهم آمدن فضاي جديد بين المللي، مذاكراتي 
 )Atos Euronext( با شركت اتوس يورونكس��ت
 NSC انجام شد و بدين ترتيب آخرين نسخه نرم افزار

در اختيار بازار سرمايه كشور قرار گرفت. 
محس��ني در ادامه گفت: پيش از آنكه وارد مرحله 
نصب آخرين نس��خه س��امانه معامالتي اتوس يعني 
V900 NSC ش��ويم هسته معامالت بورس تهران و 
فرابورس ايران توسط همكاران شركت مديريت فناوري 
تفكيك شده كه اش��كاالتي در يكپارچه بودن هسته 
معامالت بورس تهران و فرابورس ايران وجود داش��ت. 
زيرا بروز هرگونه اختاللي در اين س��امانه بازارهاي هر 
دو بورس را متاثر مي كرد و از زماني كه هسته معامالت 
بورس و فرابورس تفكيك ش��د سامانه هاي معامالتي 
اين دو بورس از نظر فني و زيرساختي به صورت مجزا 
مديريت مي ش��ود.  معاون عملي��ات و نظارت بازار در 
ادامه با اش��اره به اينكه تست هاي متعددي هم از نظر 
كسب وكار و هم از نظر فني و عملياتي روي نسخه يي 
كه اكنون در حال عملياتي ش��دن است انجام شده و 
سال گذشته نيز اين نسخه براي بورس تهران نصب و 
عملياتي شد، بيان كرد: براي فرابورس نيز اين نسخه 
توس��ط كارگزاران، ش��ركت هاي ارائه دهنده خدمات 
برخط )OMS( و ش��ركت مديريت فناوري بررس��ي 
ش��ده و آزمون هايي نيز از نظر كارايي و عملياتي روي 

اين سامانه صورت گرفته است. 

 ورود دوباره اتوس تحريم ها و حاشيه ها 
Atos يك ش��ركت اروپايي فناوري اطالعات 
است كه شعبه هاي اصلي آن در پاريس و مونيخ 
فعالن��د. فعاليت عم��ده اين ش��ركت در تلفيق 
سيس��تم ها و ارائه خدم��ات معامالتي با فناوري 
باالس��ت ك��ه در حوزه هاي بازار اوراق و س��هام، 
ارتباطات متحدالشكل، داده هاي حجيم و امنيت 

سايبري طراحي و پياده سازي مي كند. 
ورود ات��وس به ايران از س��ال ۲00۶ صورت 
گرفت اما 10 س��ال تحريم ايران موجب آن شد 
كه كارشناس��ان اين ش��ركت، 10 سال به ايران 
نيايند و بالطبع نوسازي اين سيستم انجام نشود. 
اما در آذرماه سال 9۵ كه تحريم ها با توافق ايران 
و 1+۵ لغو ش��ده بود، كارشناسان اين شركت را 
ب��راي بار دوم ب��ه ايران آورد ت��ا در خصوص به 
روز رس��اني پايگاه داده ها و ن��رم افزار معامالتي 
بازار س��رمايه ايران تفاهم نام��ه همكاري جديد 
امضا ش��ود. طي اين تفاهم نامه، قرار بر اين ش��د 

كه نس��خه ۲01۵ اين نرم افزار جايگزين نس��خه 
۲00۵ ش��ود تا بازار س��رمايه ايران از مشكالت 
و باگ هاي سيس��تم معامالتي قبلي،  رهايي پيدا 
كند. سرعت نرم افزار جديد باالتر مي رود و تعدد 
سفارش هاي آنالين، ايرادي در سيستم معامالت 

ايجاد نخواهد كرد. 

 امكان پياده سازي مدل هاي ارتباطي
محس��ني در ادام��ه پش��تيباني از فناوري هاي 
جديد در حوزه زيرس��اخت و امكان پياده س��ازي 
مدل هاي ارتباطي جديد را از ويژگي هاي نس��خه 
جديد سامانه معامالتي برشمرد و افزود: همچنين 
زيرس��اخت و سيس��تم عامل س��امانه ارتق��ا پيدا 
كرده و تالش ش��ده براي ح��ل بخش عمده يي از 
مش��كالت نرم افزاري راهكارهاي مناسبي در نظر 
 گرفته ش��ود. وي درباره خصوصيات ديگر نس��خه

V900 NSC س��امانه اتوس اظهار كرد: پايداري 
و امنيت نس��خه جديد ارتقا پيدا كرده و از س��وي 

ديگر پشتيباني ش��ركت تامين كننده يعني اتوس 
يورونكست نيز براي ما در دسترس تر شده است. 

مع��اون عمليات و نظ��ارت ب��ازار فرابورس در 
پايان به كارگيري نس��خه جديد سامانه معامالتي 
ات��وس در فراب��ورس را يك گام عمل��ي در حوزه 
ب��ه روز كردن و ارتق��اي تكنولوژي هاي موجود در 
بازار سرمايه و به تبع آن كاهش مشكالت و موانع 

موجود در اين حوزه عنوان كرد. 
محس��ني در گفت وگ��و ب��ا »تع��ادل«، ضمن 
ارائ��ه جزييات بيش��تر از اين س��امانه، در خصوص 
نگراني هاي��ي كه درباره عدم پش��تيباني ش��ركت 
س��ازنده در زم��ان تحريم مطرح مي ش��ود،  گفت: 
اكن��ون مبلغ قرار داد خري��د به طور كامل پرداخت 
شده و تنها مبالغي براي تعهدات طرف خارجي در 
خصوص حس��ن انجام كار وجود دارد كه اين مبالغ 
هنوز پرداخت نش��ده است. همچنين به تمهيداتي 
كه براي پش��تيباني از سيس��تم برنامه ريزي ش��ده 
اس��ت، اش��اره كرده و گفت: تاكنون تحويل نسخه 

به طور كامل انجام ش��ده است. نصب در حال انجام 
در شرايطي است كه نسخه هاي تحويل داده شده، 
به ط��ور كامل پياده س��ازي ش��ود. ام��ا درخصوص 
پش��تيباني به صورت كل��ي مي توان گف��ت كه از 
س��ال۲00۶ تاكن��ون، امكانات دانش��ي و فني در 
تيم ه��اي داخلي افزايش پيدا ك��رده كه مي توانند 
بدون وابستگي به طرف خارجي، عيوب و مشكالت 
سيستم معامالتي فوق الذكر را رفع و رجوع كنند. 
همچني��ن احم��د پويانفر، عض��و هيات مديره 
فرابورس ايران درخصوص خريد نسخه جديد نرم 
افزار ATOS به »تع��ادل« گفت: هماهنگي هاي 
خريد اين نرم افزار از س��وي سازمان بورس انجام 
ش��ده است. پس از به روز رساني سامانه معامالتي 
بورس تهران، فرابورس نيز به اين نسخه معامالتي 
مجهز شده است. با توجه به پرداخت عمده اقساط 
خريد، به نظر مي رس��د كه تحريم ها نمي تواند در 
اين قرارداد اختاللي ايجاد كند. با اين حال امكان 
اينكه تحريم هاي جديد، مشكالتي براي پشتيباني 
از سيستم ايجاد كند، وجود د ارد، همانطور كه در 
زمان اس��تفاده از نسخه قبلي كه مصادف با اعمال 
تحريم ها شد، پشتيباني به درستي از سوي طرف 

خارجي صورت نمي گرفت.
 

 نسخه جديد همان نسخه قبلي را متعادل مي كند
كارگ��زاري  روزب��ه ش��ريعتي،  مديرمعام��الت 
اقتصادبي��دار در گفت وگو با تعادل درباره س��امانه 
جديد و احتمال تاثير گذاري سيستم جديد در روند 
معامالت گفت: به نظر نمي رس��د كه تغيير سيستم 
معامالتي كه مد نظر اس��ت، تغيير چنداني در روند 
انجام معامالت داشته باشد. زيرا عملكرد اين سامانه 
در حد متعادل س��ازي همان س��امانه قبلي اس��ت. 
اما بايد توجه داش��ته باش��يم كه در هسته سامانه 
معامالت، هنوز انشقاق معامالت بورسي و فرابورسي 
وجود دارد. اين انش��قاق موج��ب اختالالت زيادي 
براي معامالت مي ش��ود. به طور مث��ال اگر ما براي 
يك مشتري خريد يا فروش فرابورسي انجام دهيم، 
اعتبار ما در سيستم فرابورس مي ماند و همان لحطه 
نمي تواني��م اعتبار را به سيس��تم معامالتي بورس 
ببري��م. اگر در راس��تاي بهبود سيس��تم معامالت، 
 يكپارچگي هس��ته معامالت نيز انجام شود، كمك 
ش��ايان توجهي به روانس��ازي معامالت بازار سهام 

خواهد داشت. 

گروه بورس| 
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
هفته گذش��ته نس��بت به هفته ماقبل با 0/9 درصد 
افزايش همراه ش��د. بر اين اساس، در پايان معامالت 
هفته منتهي به 3مرداد ماه 97، شاخص كل با 10۲4 

واحد افزايش نسبت به هفته ماقبل، به رقم 108800 
واحد رسيد. اين در حالي است كه، شاخص بازار اول 
با 11۶۵ واحد افزايش به رقم 789۵۶ واحد بالغ شد 
و شاخص بازار دوم با 80 واحد افزايش رقم ۲۲۲401 
واحدي را تجربه كرد و به اين ترتيب ش��اخص بازار 

اول با 1/۵ درصد و ش��اخص بازار دوم با 0/04 درصد 
افزايش نسبت به هفته ماقبل مواجه شدند. بر اساس 
اين گزارش، در ۵ روز كاري هفته گذشته، ارزش كل 
معامالت اوراق به��ادار به 17731 ميليارد ريال بالغ 
ش��د كه نسبت به هفته ماقبل 1درصد كاهش يافته 
اس��ت. افزون بر اين، در ضمن تعداد ۶391 ميليون 
ان��واع اوراق بهادار در بي��ش از 3۶7 هزار دفعه مورد 
معامل��ه قرار گرفت و به ترتي��ب 1 درصد افزايش و 
۲1 درصد كاهش را نس��بت ب��ه هفته ماقبل تجربه 
كردند. اين درحالي است كه تعداد 70 ميليون واحد 
از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
ته��ران به ارزش كل بيش از 71۶ ميليارد ريال مورد 
معامله ق��رار گرفت و به ترتيب ب��ا 41 درصد و 39 

درصد افزايش نسبت به هفته ماقبل همراه شدند. 

 افزايش شاخص فرابورس
از سويي ديگر، دادوستد يك هزار و 47 ميليون 
ورق��ه بهادار به ارزش بيش از 1۲ هزار ميليارد ريال 
در بازاره��اي فرابورس ايران، منج��ر به افزايش 17 
درص��دي ارزش مب��ادالت و در مقاب��ل كاهش ۲0 
درصدي حجم اين دادوس��تدها در مقايسه با هفته 
كاري ماقبل ش��د. بر اين اس��اس، بازاره��اي دوم و 
ابزارهاي نوي��ن مالي فرابورس طي هفته منتهي به 
۵ مردادماه عملكردي س��بز را به ثبت رساندند و در 
مقابل ساير بازارها با كاهش حجم و ارزش مبادالتي 
مواجه شدند. بدين ترتيب با جابه جايي ۵39 ميليون 
سهم به ارزش يك هزار و 444 ميليارد ريال، حجم و 

ارزش مبادالت در بازار دوم نسبت به هفته ماقبل به 
ترتيب 1۶ و ۶ درصد افزايش يافت. همچنين، بازار 
ابزارهاي نوين مالي ميزبان نقل وانتقال 41 ميليون 
ورقه به ارزش نه ه��زار و 808 ميليارد ريال بود كه 
اين نقل وانتقال ها به افزايش ۲۲ و ۲7 درصدي حجم 
و ارزش مبادالت در اين بازار منجر شد. در اين بازار، 
معامله گران اوراق بدهي بيش��ترين ارزش مبادالتي 
را به ثبت رس��اندند به گونه ي��ي كه نقل وانتقال اين 
اوراق از س��وي آنها به دادوستد 10 ميليون ورقه به 
ارزش 8 هزار و 90۵ ميليارد ريال انجاميد. در همين 
حال صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله و اوراق 
تسهيالت مسكن، جايگاه هاي دوم و سوم را به لحاظ 
بيش��ترين ميزان ارزش مبادالت��ي در بازار ابزارهاي 
نوين مالي به دست آوردند. بدين ترتيب 31 ميليون 
ورقه ETF ب��ه ارزش ۵94 ميليارد ريال و 4۶ هزار 
ورقه تسه به ارزش 309 ميليارد ريال در طول هفته 
گذشته خريدوفروش شد كه در پي اين دادوستدها 
اوراق بدهي، ETF و تسه هر سه عملكردي سبز را 
در نخستين هفته كاري مردادماه به ثبت رساندند. 
از س��ويي ديگر بازاره��اي اول و پايه طي اين هفته 
با كاهش حجم و ارزش دادوس��تدها روبرو شدند و 
در پي دادوس��تد به ترتيب 97 و 370 ميليون سهم 
در اي��ن دو ب��ازار كاه��ش ۶4 و 31 درصدي حجم 
دادوس��تدها در اين بازارها به وقوع پيوست. اين در 
حالي است كه، ارزش مبادالت نيز در حالي در بازار 
اول با ثبت رقم 181 ميليارد ريالي نس��بت به هفته 
ماقب��ل ۶7 درصد افت كرد كه در ب��ازار پايه ارزش 

۵74 ميليارد ريالي دادوستدها مانع از افت زياد اين 
نماگر شد. در اين ميان تابلوهاي »الف« و »ج« بازار 
پايه نس��بت به هفته ماقبل با افزايش حجم و ارزش 
مبادالتي همراه ش��ده و در سمت مقابل تابلو »ب« 
اين بازار با كاهش اين نماگرها نسبت به هفته ماقبل 

مواجه شد. 
بر اس��اس اي��ن گ��زارش، رصد ج��دول ارزش 
معامالت خرد بازار سهام و اختيار سهام به تفكيك 
گروه ه��اي صنعت حاكي از آن اس��ت كه در ميان 
صنايع فرابورس��ي، گروه فلزات اساسي با در اختيار 
داشتن ۲0 درصد از سهم كل به ارزش 438ميليارد 
ريال رتبه نخس��ت را داراس��ت. رتبه ه��اي دوم تا 
پنجم نيز به ترتيب در اختيار گروه هاي محصوالت 
كاغذي، محصوالت ش��يميايي، مواد و محصوالت 
داروي��ي و حمل ونقل، انب��ارداري و ارتباطات قرار 
گرفت��ه اس��ت. در مي��ان 10 صنعت برت��ر عنوان 
گروه هاي��ي همچون بانك ها و موسس��ات اعتباري 
و نيز فرآورده هاي نفتي، كك و س��وخت هسته يي 
به چشم مي خورد. در مجموع ارزش مبادالت خرد 
بازار س��هام ش��امل معامالت بازاره��اي اول، دوم، 
پايه، اختي��ار معامله خريدوف��روش و SME طي 
۵روز كاري هفته گذش��ته در مجموع به ۲ هزار و 
1۵8ميليارد رسيد. در نهايت شاخص كل فرابورس 
ايران با 1.8 درصد صعود نس��بت به هفته ماقبل، 
معامالت هفته منتهي به پنجم مردادماه را در قباي 
سبز پشت سر گذاشت و در كانال 1۲3۲ واحدي به 

استقبال هفته جاري آمد. 

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته
بورس در مدار صعود

ديدگاهپيشنهاد

نقش بورس كاال در مسير صحيح اقتصاديضرورت تغييرات اساسي در شوراي پول و اعتبار
بورس تابلوي اقتصاد كش��ور ها اس��ت و بخشي از 
توليد ناخال��ص داخلي محصول عملك��رد بنگاه هاي 
توليدي حاضر در بازار س��رمايه است. اهميت و نقش 
بازار سرمايه در توسعه اقتصادي و توليد داخلي اكنون 
بيش از گذش��ته براي سياست گذاران اقتصادي كشور 
روش��ن ش��ده، به نحوي كه در روزهاي اخير روساي 
قواي س��ه گانه و نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
بارها هدايت نقدينگي به بازار سرمايه را ضرورت اقتصاد 
كش��ور عنوان كردند. در اين مي��ان يكي از مهم ترين 
مس��ائلي كه بازار س��رمايه را تحت تاثير قرار مي دهد، 
سياست هاي ش��وراي پول و اعتبار اس��ت. به گزارش 
س��نا، سعيد اسالمي بيدگلي، دبيركل كانون نهادهاي 
سرمايه گذاري در اين رابطه گفت: بازار سرمايه كشور 
تحت تاثير سياست هاي شوراي پول و اعتبار قرار دارد 
و كاهش يا افزايش نرخ سود بانكي، تغييرات شاخص 
ب��ورس را به هم��راه دارد. براي نمون��ه مي توان گفت 
كاهش نرخ سود در شهريور ماه سال 9۶ موجب رونق 

شاخص و افزايش چند هزار واحدي آن بود. 

 لزوم تعامل
دبي��ركل كانون نهادهاي س��رمايه گذاري افزود: از 
سوي ديگر صندوق هاي سرمايه گذاري زيرنظر سازمان 
بورس و اوراق بهادار كه بخش بسيار بزرگي از نقدينگي 
كش��ور را در اختيار دارند نيز از سياس��ت هاي شوراي 
پول و اعتبار متاثر مي ش��وند. اين در حالي اس��ت كه 

بس��ياري از صندوق ها بازدهي س��رمايه را نزديك به 
بانك ها پيش��نهاد مي دهند و بنابراين براي اثر بخشي 
بيش��تر صندوق ها در تامين مال��ي واحد هاي توليدي 
كش��ور هماهنگي سياست هاي شوراي پول و اعتبار با 
بازار س��رمايه ضرورت دارد. وي به تاثير سياست هاي 
ش��وراي پول و اعتبار در بازار بدهي نيز اش��اره كرد و 
گفت: در شرايط فعلي كه نظام بانكي كشور در تامين 
مالي بنگاه هاي اقتصادي با مشكل رو به رو است تقويت 
بازار بدهي مي تواند اولويت باش��د و بخش��ي از بحران 
هزينه تامين مالي ارزان بخش مولد اقتصاد را كنترل 
كند؛ اما توسعه اين بازار نيز به ارتباط گسترده شوراي 

پول و اعتبار و بازار سرمايه وابسته است. 

 جاي خالي نماينده بورس
دبي��ركل كانون نهادهاي س��رمايه گذاري با بيان 
اينكه سياست هاي اتخاذ شده در شوراي پول و اعتبار 
مي تواند هم عامل و هم مانع رشد بازار سرمايه باشد، 
تاكيد كرد: در چنين شرايطي جاي خالي يك نماينده 
از بازار سرمايه در شوراي پول و اعتبار محسوس است. 
اس��المي ادامه داد: بس��ياري از نهادهاي پژوهشي و 
مطالعاتي در جهان، سياس��ت نامه منتشر مي كنند. 
در اين سياست نامه ها عمدتا مشكالت و راه حل هاي 
آن بيان مي شود. ما در كانون نهادهاي سرمايه گذاري 
 policy paper هم تصميم گرفتيم به صورت فصلي
منتشر كنيم و در نخستين نسخه، ساز و كار شوراي 

پول و اعتبار را بررسي كرديم. وي ادامه داد: بر اساس 
بررس��ي ها مي توان عنوان كرد تركيب شوراي پول و 
اعتبار چند خاصيت كلي��دي دارد. رييس كل بانك 
مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان 
برنام��ه و بودجه، دو وزي��ر به عنوان نمايندگان هيات 
دول��ت و وزير صنعت، معدن و تجارت عضو ش��وراي 
پول و اعتبار هس��تند همچنين دادستان يا نماينده 
وي و ريي��س هيات عامل صن��دوق ذخيره ملي هم 
در ش��ورا حضور دارند و نمايندگان بخش خصوصي 
شامل رييس اتاق بازرگاني و رييس اتاق تعاون است. 
مجل��س هم دو نماينده ناظ��ر دارد، بنابراين تركيب 

بيشتر دولتي است. 

 كاهش وابستگي به دولت
دبيركل كانون نهادهاي س��رمايه گذاري با بيان 
اينكه در ش��وراي پول و اعتبار سياس��ت هاي پولي 
تعيين مي ش��ود و بيش��ترين اثرگ��ذاري را در بازار 
سرمايه و به خصوص در بازار بدهي دارد، گفت: اتاق 
تعاون و اتاق بازرگاني در شوراي پول و اعتبار نماينده 
دارند ولي جاي نماينده بازار س��رمايه در اين ش��ورا 
خالي اس��ت. وي ادامه داد: پيشنهاد كوتاه مدت اين 
است كه حتما يك نفر نماينده از بازار سرمايه با تاييد 
سازمان بورس و اوراق بهادار در شوراي پول و اعتبار 
حضور داشته باشد. در بلندمدت نيز بايد در ساختار 
شوراي پول و اعتبار تجديد نظر شود و اعضاي تمام 
وقت در آن حضور داشته باشند و همچنين وابستگي 

آن به دولت كاهش پيدا كند.

معامالت كاالها در بستر بورس كاال باعث شفافيت 
و تعديل قيمت ها مي شود و اين بازار قانونمند مي تواند 
نقش بسزايي در تنظيم و تعيين نرخ ها داشته باشد. به 
گزارش ميزان، يحيي آل اس��حاق، رييس پيشين اتاق 
بازرگاني ايران درباره آسيب هاي احتمالي قيمت گذاري 
دس��توري بر بازار و اقتصاد كشور اظهار داشت: اثرات 
كنترل قيم��ت بر بازارها با توجه به ش��رايط مختلف 
اقتص��ادي و در زمان هاي مختلف متفاوت اس��ت. وي 
با تاكيد بر اينكه در ش��رايط طبيع��ي اقتصاد، به طور 
حتم عرضه و تقاضا بهترين راهكار براي قيمت گذاري 
و تعيين نرخ واقعي كاالها است، گفت: بر همين اساس 
ه��ر گونه دخالت در ش��رايط عادي منج��ر به خروج 

اقتصاد از مسير صحيح مي شود.
وي گفت: ممكن است بازارها با احتكار كاال توسط 
گروهي سودجو مواجه شوند كه اين رفتار مانع اجراي 
نظ��ام عرضه و تقاضاي واقعي اس��ت و افزايش حباب 
گون��ه نرخ ها را به دنبال دارد. در اين ش��رايط به طور 
حتم نهاد ناظر بايد وارد عمل ش��ود. آل اس��حاق در 
تش��ريح مثالي به زمان وقوع جنگ در كش��ور اشاره 
ك��رد و ادام��ه داد: در زمان جنگ معموال بيش��ترين 
حج��م احتكار كاال رخ مي ده��د و نمي توان گفت كه 
عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت واقعي باشد، چراكه 
محتكران با عدم عرضه از شرايط سواستفاده خواهند 
كرد و مصرف كننده متضرر مي شود. وي همچنين به 
احتمال وجود مشكالت ارزي در كشور كه زمينه ساز 

كاهش حجم واردات اس��ت، نيز اشاره كرد و افزود: در 
زمان بحران هاي ارزي ممكن اس��ت كاالي اساس��ي 
مثل دارو محدوديت هاي وارداتي داشته باشد كه نهاد 
ناظر با ورود به بازار مانع واسطه گري و افزايش قيمت 
غيرعادي دارو مي ش��ود. آل اسحاق با اشاره به اينكه 
بايد براي بررسي اثرات قيمت گذاري در بازارها، شرايط 
روز را در نظ��ر گرفت، تصريح كرد: البته در زمان هاي 
بحران مي توان راهكارهاي ديگري جز كنترل و تعيين 
قيمت دستوري اجرا كرد كه يكي از آنها بررسي روند 
عرضه و تقاضا و تزريق كاال به بازار است. به اين ترتيب 
طرف عرضه تقويت مي شود و افزايش قيمت كاذب رخ 
نخواهد داد. رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران افزود: 
مناس��ب ترين روش براي تنظيم ب��ازار، قيمت گذاري 
از طري��ق عرضه و تقاضا اس��ت اما در صورتي كه اين 
راه حل ب��ا موفقيت همراه نش��د و دول��ت مجبور به 
دخال��ت در بازار بود بهتر اس��ت تا ضمن حفظ قانون 
در عرضه و تقاضا، در ش��رايط بحراني مسائل مهم را 
از طريق قوه قهريه و نظارت مس��تقيم پيگيري كند. 
وي همچنين سياست هاي تش��ويقي به يارانه توليد 
را از ديگر راهكارهايي دانس��ت كه در ش��رايط بحران 
مي توان اجرا كرد و گفت: اعمال سياست هاي تشويقي 
مث��ل پرداخت ياران��ه به بنگاه ه��اي توليدي، تعيين 
تخفيف هاي قيمتي يا افزاي��ش نرخ خريد ترجيحي 
محصوالت در شرايط مختلف مي تواند به بازار كمك 
كرده و همچنين قيمت گذاري دستوري هم رخ ندهد. 

بازه هفتگي شاخص كل
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بر طبل گراني زعفران نكوبيد
علي حسيني هيات مديره، عضو شوراي ملي زعفران 
از ثبات نسبي قيمت طالي س��رخ در بازار خبر داد و 
گفت: هم اكنون حداقل نرخ هر كيلو زعفران 4 ميليون 

و 200 هزار و حداكثر 7 ميليون تومان است. 
وي افزود: با توجه به بخش��نامه دولت درخصوص 
تس��ويه ارزي صادركنن��دگان ب��ا دالر 4200 تومان 
پيش بين��ي مي ش��ود كه ص��ادرات از رون��ق بهتري 
برخوردار ش��ود، اما بازهم بايد منتظر ماند و ديد كه 
خريداران خارجي نسبت به قيمت كنوني زعفران چه 
واكنش��ي نشان مي دهند.  حس��يني، آينده صادرات 
زعف��ران در ماه هاي آتي را پيش بين��ي كرد و گفت: 
با توج��ه به آنكه به فصل برداش��ت محصول نزديك 
مي ش��ويم، نمي توان چشم انداز روشني براي صادرات 
زعف��ران متصور ب��ود چرا ك��ه خريداران ت��ا عرضه 
محص��ول نو به بازار، خريد خود را محدود مي كنند و 

ترجيح مي دهند زعفران نو خريداري كنند.
وي ب��ا انتقاد از نوس��ان ن��رخ زعف��ران در بازار 
بي��ان كرد: ب��ا وجود آنك��ه قيم��ت ارز و نهاده هاي 
كش��اورزي در ماه ه��اي اخير افزايش چش��مگيري 
پيدا كرده اس��ت، ام��ا معتقديم ك��ه قيمت زعفران 
نبايد با نوسان چش��مگيري در بازار روبرو شود چرا 
كه زعفران كاالي صادراتي اس��ت و افزايش بي رويه 
قيم��ت مي تواند چالش هاي متعددي به وجود آورد. 
عضو ش��وراي ملي زعف��ران ادامه داد: ب��ا توجه به 
آنك��ه كوبيدن بر طبل گراني ب��ه نفع زعفران ايراني 
نيست؛ بنابراين بايد هوشمندانه نسبت به اين كاالي 
صادراتي برخورد كنيم تا با وجود ساير رقبا بتوان در 

بازارهاي هدف حرفي براي گفتن داشت. 
اي��ن مقام مس��وول با بيان اينك��ه قيمت هر كيلو 
زعف��ران در بازار داخل نبايد از 6 ميليون تومان تجاوز 
كند، افزود: طي ماه ه��اي اخير قيمت زعفران در بازار 
داخل دس��تخوش تغيير و تحوالتي قرار گرفت كه به 

نظر بنده اين امر ناعادالنه است. 

مرغداران جرأت جوجه ريزي 
ندارند 

يك مقام مس��وول گف��ت: با توجه ب��ه هزينه 
32هزارتوماني خريد هر قطعه جوجه با احتس��اب 
هزينه واكسن، مرغداران توان جوجه ريزي مجدد 

را ندارند. 
ناصر نب��ي پور رييس هيات مديره اتحاديه مرغ 
تخم گذار اس��تان تهران درب��اره آخرين وضعيت 
قيم��ت تخم م��رغ در بازار اظهار ك��رد: هم اكنون 
متوس��ط نرخ هر كيلو تخم م��رغ درب مرغداري 
6 ه��زار و 500، ش��انه يي 13 ه��زار و دانه ي��ي 

450تومان است. 
وي اف��زود: قيمت كنون��ي تخم م��رغ برابر با 
قيمت تمام ش��ده توليد اس��ت و ب��ا وجود خطر 

بيماري سودي براي مرغدار در بر ندارد. 
نبي پور با انتقاد از افزايش سرس��ام آور قيمت 
نهاده ه��اي دامي در ب��ازار گف��ت: هم اكنون نرخ 
هر كيل��و ذرت تحويل مرغدار ي��ك هزار و 350 
و كنجال��ه س��ويا 2 هزار و 800 تومان اس��ت كه 
اين رقم نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل بيش 
از 80درصد رشد داش��ته است. اين مقام مسوول 
قيمت تخم مرغ در بازار را پيش بيني كرد و گفت: 
هر چه به س��مت خنك ش��دن هوا پي��ش رويم، 
مطمئن��ا قيمت تخم مرغ در بازار به س��بب فزوني 

تقاضا، افزايش خواهد يافت. 
وي با بيان اينكه مرغداران جرأت جوجه ريزي 
را ندارند، افزود: در ش��رايط كنوني مرغداران براي 
جوجه ري��زي واحدهاي خود بايد هر قطعه جوجه 
را ب��ا احتس��اب هزين��ه واكس��ن، 32 هزارتومان 
خريداري كنند اين درحالي است كه سال گذشته 

اين رقم 19 تا 20 هزارتومان بود. 

سوءاستفاده  توزيع كنندگان 
نهاده هاي دامي از خأل نظارت 

يك مقام مس��وول گفت: به دنبال افزايش نرخ 
نهاده ه��اي دامي، بخش خصوصي و ش��ركت هاي 
دولتي از خأل نظارت در بازار سوءاستفاده كردند. 
حمي��د فاضل��ي مديرعامل اتحاديه سراس��ري 
صنعت مرغ��داران كش��وردرباره آخرين وضعيت 
نهاده ه��اي دامي در بازار اظهار كرد: اگرچه قيمت 
نهاده ه��اي دامي نظي��ر كنجاله س��ويا و ذرت تا 
حدودي نس��بت به مدت مش��ابه ماه قبل در بازار 
متعادل ش��ده اس��ت، اما شكي نيس��ت كه برخي 
توزيع كنندگان از خأل نظارت در بازار سوءاستفاده 
مي كنن��د.وي اف��زود: در ماه هاي اخي��ر به دنبال 
افزاي��ش ن��رخ نهاده هاي دامي ناش��ي از نوس��ان 
نرخ ارز نه تنها بخش خصوصي بلكه ش��ركت هاي 
دولتي كه از گذش��ته نهاده در انبارها داش��تند، با 
احتس��اب ارز 5 تا 6 هزار تومان��ي اقدام به توزيع 

در بازار كردند. 
فاضلي ادامه داد: با توجه به افزايش نرخ نهاده هاي 
دامي در ماه هاي اخير، توليدكنندگان جوجه يكروزه 
و مرغداران با زيان 500 تا يك هزار توماني در فروش 

هر كيلو مرغ در بازار روبرو هستند. 
اين مقام مس��وول با پيش بيني بازار نهاده هاي 
دام��ي در آينده، گفت: با اختصاص و تامين ارز به 
موق��ع، به واردات نهاده هاي دامي از س��وي بانك 
مركزي پيش بيني مي شود به دنبال كاهش قيمت 
جهاني ذرت و كنجاله س��ويا و نزديك بودن فصل 
برداش��ت ذرت، نوس��ان خاصي در اين زمينه رخ 
ندهد و اين درحالي اس��ت ك��ه در دو هفته اخير 
ارز كافي به موقع به واردات تخصيص داده نشد. 

وي از افزاي��ش 50 ت��ا 60 درص��دي قيم��ت 
كنجاله س��ويا و 30 تا 40 درصدي ذرت نسبت به 

بهمن ماه گذشته در بازار خبر داد. 
مديرعامل اتحاديه سراس��ري صنعت مرغداران 
در پايان با اشاره به ضرورت اصالح ساختار صنعت 
طيور، تصريح ك��رد: متوليان امر و توليدكنندگان 
بايد نس��بت به اصالح ساختار صنعت طيور همت 
ويژه يي داش��ته باشند و تا زمانيكه اصالح ساختار 
ص��ورت نگيرد، ضربه مهلكي به صنعت طيور وارد 

خواهد شد. 

اخبار

وقتي با وجود تخصيص ارز ارزان قيمت، كاالهاي اساسي افزايش مي يابد

چالش هاي قيمت غيرواقعي ارز
چه منتقد سياس�ت هاي دولت باش�يم و چه 
حامي آن بايد اي�ن واقعيت را بپذيريم كه دولت 
قصد داش�ت حتي اصول اقتص�اد را فداي حفظ 
رف�اه مردم كند. در حالي كه خود دولت نس�بت 
ب�ه كمبود ارز كامال واقف ب�ود تمام تالش بر اين 
اصول گذاشته شد كه تحت هيچ شرايطي قيمت 
ارز ب�راي مردم افزايش نياب�د و به قيمت نابودي 
بس�ياري از بنگاه ها سطح رفاه مردم حفظ شود. 
با وجود اين بسياري اين بحث را مطرح مي كردند 
كه اوال چنين كاري در بلندمدت ممكن نيست و 
ثانيا ممكن است دولت هزينه سنگيني براي ارز 
ارزان كاالهاي اساسي بدهد ولي قيمت ها افزايش 
داش�ته باش�د. با وجود آمار تورم اين افزايش به 
خوبي در بازار به چش�م مي خ�ورد و در حالي كه 
دولت ارز 4200 توماني و 400 تومان سوبس�يد به 
واردات كاالهاي اساسي مي داد اين كاالها خود را 

با قيمت هاي آزاد منطبق كرده اند. 
  

 تالش ها براي ثبات قيمت كاالهاي اساسي
پ��س از اختص��اص ارز دولتي ب��راي كاالهاي 
اساس��ي كه پي��ش از اين ارز مبادله يي داش��تند، 
سوءاستفاده هايي از سوي برخي وزارتخانه ها صورت 
گرفت در حالي كه انتظار مي رفت با سياست گذاري 
دولت در راستاي شفافيت بازار ارزي از خروج ارز از 

كشور جلوگيري شود. 
در ماه هاي اخير نوسانات بي سابقه يي در بازار ارز 
اتفاق افتاد كه سرانجام اين موضوع با اعالم دالر تك 

نرخي از سوي دولت ساماندهي شد. 
البت��ه ناگفت��ه نماند ك��ه اعالم اي��ن موضوع 
نگراني هايي براي بخش كشاورزي از توليدكننده تا 
مصرف كننده، صادركننده تا وارد كننده ايجاد كرد 
كه بدين منظور معاون اول رييس جمهور اعالم كرد؛ 
نرخ ارز براي تمام كساني كه به صورت قانوني به آن 
نياز دارند، تامين مي ش��ود و هر كس بخواهد آن را 
گران بفروش��د، مشمول قاچاق شده و با او برخورد 
خواهد شد.  ماجرا تنها به اين جا ختم نمي شود چرا 
كه پس از اختصاص ارز دولتي با نرخ 4200 توماني 
و پرداخت مابه التفاوت 400 توماني براي كاالهاي 
اساس��ي كه پي��ش از اين ارز مبادله يي داش��تند، 
سوءاستفاده هايي از سوي برخي وزارتخانه ها صورت 
گرفت در حالي كه انتظار مي رفت با سياست گذاري 
دولت در راستاي شفافيت بازار ارزي از خروج ارز از 

كشور جلوگيري شود. 
عب��اس پاپي زاده عضو كميس��يون كش��اورزي 
مجلس شوراي اسالمي درباره تاثير افشاي اسامي 
واردكنندگان از س��وي بانك مركزي كه ارز دولتي 
دريافت كردند، اظهار كرد: اگرچه ممكن اس��ت در 
اختص��اص ارز دولتي به واردكنن��دگان در وزارت 
جهاد كشاورزي همانند ساير وزارتخانه ها تخلفاتي 
صورت گرفته باش��د، اما س��وال بنده از وزير جهاد 
كشاورزي اين بود كه با اختصاص ارز 3800 توماني 

ب��ه واردات نهاده هاي دامي، ب��ه چه دليل به بهانه 
نوس��ان نرخ ارز، قيمت نهاده هاي دامي 70 درصد 
افزايش يافته اس��ت؟ پاپي زاده ادام��ه داد: با توجه 
به آنكه مس��ووالن وزارت جهاد مدعي هستند كه 
تمام��ي ارز نهاده هاي دامي به ص��ورت ارز دولتي 
است؛ بنابراين اين افزايش نرخ تنها ناشي از كمبود 
نظارت و بازرس��ي از واردات است كه به چه ميزان 

نهاده وارد كشور شده و به فروش رسيده است. 
اين مقام مس��وول ب��ا بيان اينك��ه نمايندگان 
مجلس اعتراضات خود را ب��ه وزير صنعت، معدن 
و تجارت و جهاد كش��اورزي اع��الم كردند، گفت: 
ب��ا توجه به آنكه دولت از جي��ب مردم يارانه به ارز 
دولتي پرداخت كرده اس��ت، افزايش 70 درصدي 
قيمت نهاده هاي دامي بيانگر آن است كه در حوزه 
نظارت بازرسي كل كشور دچار مشكالتي هستيم و 
اين درحالي است كه با اعمال نظارت در اين حوزه 

با مشكل افزايش قيمت روبه رو نبوديم. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا نمايندگان 
مجلس پيگيري ه��اي الزم براي تخلف��ات وزارت 
جهاد در حوزه تخصيص ارز دولتي و ميزان واردات 
محصوالت مورد نظر كشاورزي دارند، تصريح كرد: 
دو وزارتخان��ه جه��اد كش��اورزي و صنعت، معدن 
و تجارت قرار اس��ت ظرف يك ت��ا دو هفته آينده 

گزارش كاملي از ميزان ثبت سفارش ارز دولتي به 
واردات نهاده هاي دامي به كميسيون كشاورزي ارائه 
دهند كه پس از آن مي توان نسبت به تخلف وزارت 

جهاد اظهارنظر كرد. 

 افزايش قيمت توليدي ها گران فروشي است
يكي از متهمان اين ماجراها صنعت روغن اس��ت. 
در همي��ن رابطه دبي��ر انجمن صناي��ع روغن نباتي 
با بي��ان اينكه جز افزايش 9 درص��دي قيمت كه در 
ارديبهش��ت ماه توسط ستاد تنظيم بازار مصوب شد، 
توليدكنندگان روغن هيچگونه افزايش قيمت ديگري 
نداش��ته اند، گفت: هرگون��ه افزايش قيمت توس��ط 

شركت هاي توليدي گرانفروشي است. 
اميرهوشنگ بي رشك با تاكيد براينكه روغن دوباره 
گران نشده، يادآور شد: ستاد تنظيم بازار 18 ارديبهشت 
ماه امسال با درخواست توليدكنندگان كه سال گذشته 
مطرح ش��ده بود، موافقت ك��رد و بنابراين انواع روغن 
نباتي بر اس��اس ليس��ت اعالم��ي مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان با افزايش قيمت 9درصدي مواجه شد. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه بر اساس آخرين آمار 
رس��مي بانك مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي 
برخ��ي از مواد خوراكي در ته��ران در هفته منتهي به 
هشتم تيرماه امس��ال قيمت روغن نباتي جامد 15.6 

درص��د و قيمت روغن نباتي مايع 5.7 درصد نس��بت 
به س��ال گذشته افزايش يافته اس��ت كه ميانگين آن 
براي انواع روغن نباتي به 8.3 درصد نس��بت به همين 
بازه زماني در سال گذشته مي رسد، گفت: قيمت تمام 
روغن هاي موجود در بازار در س��امانه 124 درج ش��ده 
است بنابراين اگر شركتي بيشتر از اين قيمت ها بر روي 

محصول خود درج كند گرانفروشي است. 
وي همچنين درباره مش��كالت تهيه م��واد اوليه 
بطري گفت: با وجود مكاتبات متعددي كه انجام شده 
تغييري در وضعيت مواد بسته بندي به وجود نيامده 
اس��ت. در اين زمينه تنها در ي��ك بازه زماني كوتاه با 
توجه ب��ه نامه نگاري ها و نظارت ه��اي صورت گرفته 
مش��كالت كمي برطرف و قيمت ها متعادل ش��د اما 
ب��ا افزايش قيمت مواد اوليه در ب��ازار تا مرز 15 هزار 
تومان در حالي كه قيمت اين مواد در بورس كيلويي 
7 هزار تومان اس��ت، بازار مجددا با التهاب مواد اوليه 

بطري هاي بسته بندي روغن مايع مواجه شد. 
دبير انجمن صنايع روغن نباتي با اشاره به اينكه در 
حال حاضر قيمت ها لحظه يي در حال تغيير اس��ت و 
به هيچ عنوان ثبات ندارد عنوان كرد: بر اساس وعده 
معاون وزير صنعت مقرر ش��ده بر اساس ميزان توليد 
شركت هاي توليدي مواد اوليه به صورت سهميه بندي 
با قيمت بورس در اختيارشان قرار بگيرد كه البته اين 

دستورهنوز اجرايي نشده است. بيرشك با بيان اينكه 
مهم ترين موضوع در صنايع غذايي تامين ارز اس��ت، 
خاطرنشان ساخت: در تامين ارز مشكالت عديده يي 
وج��ود دارد. ماهانه 120 هزار ت��ن مصرف روغن در 
كش��ور است كه اگر هزينه هر تن 800 دالر باشد در 
سال بايد يك ميليارد دالر روغن وارد كنيم، اما بيش 
از يك ماه اس��ت كه از سوي بانك ها هيچ ارزي براي 

واردات اختصاص پيدا نكرده است.
 

 چرا مرغ و گوشت با ارز يارانه  اي گران شد؟
با وجود اختصاص ارز دولتي به نهاده هاي دامي نظير 
كنجاله سويا، ذرت و غيره قيمت گوشت مرغ، گوشت 
قرمز و شير خام با نوسانات چشم گيري در بازار روبه رو 
ش��د به طوريكه نرخ مرغ به 10 هزار تومان و گوش��ت 
قرمز 53 هزار تومان رس��يد. با توجه به آنكه بس��ياري 
از دامداران و مرغداران علت افزايش قيمت تمام ش��ده 
توليد و نرخ نهايي براي مصرف كننده را نوس��انات نرخ 
نهاده هاي دامي مطرح مي كنند، پيش بيني مي شود با 
كنت��رل تخلفات ارزي مربوط به نهاده هاي دامي، اقالم 

اساسي خانوار تحت الشعاع اين موضوعات قرار نگيرد. 
علي ابراهيمي عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
شوراي گفت: اگرچه تاكنون مستندي به كميسيون 
مبني بر تخل��ف وزارت جهاد در تخصيص ارز دولتي 
گزارش نشده است، اما ش��نيده ها حاكي از آن است 
كه وزارت جهاد و ساير وزارتخانه ها براساس تخصيص 
ارزي كه داشتند، اقدام به واردات ديگر كاالها كردند. 
به گفت��ه وي، ش��نيده ها حاكي از آن اس��ت كه 
تعداد تخلفات در اختص��اص ارز دولتي به واردات در 
وزارتخانه هاي مختلف باال بوده است كه پس از بررسي 

و ارائه سند معتبر با متخلفان برخورد خواهد شد. 
ابراهيم��ي با بي��ان اينك��ه نظارت در كش��ور به 
فراموشي سپرده شده است، افزود: اتاق هاي بازرگاني 
هر چه سريع تر بايد بازنگري كافي نسبت به كارت هاي 
بازرگاني داشته باشند به طوريكه كارت هاي بازرگاني 
تنها تخصصي باش��د و اين اجازه را به افراد ندهد كه 

بتوانند براساس آن اقالم مختلفي وارد كنند. 
عضو كميسيون كشاورزي تصريح كرد: نبود نظارت 
كافي بر دستگاه هاي اجرايي و مجوز كارت بازرگاني به 
تجار براي واردات كاالهاي مختلف موجب ش��ده كه 

مقدار زيادي از ارزهاي تخصيصي هدر رود. 
از س��وي ديگر رض��ا نوراني ريي��س اتحاديه ملي 
محصوالت كشاورزي با بيان اينكه انتقاداتي نسبت به 
اختصاص ارز دولتي به واردات محصوالت كش��اورزي 
وارد اس��ت، اظه��ار كرد: كارشناس��ان بايد با يكديگر 
بنشينند و از روي صداقت بررسي هاي الزم را داشته 
باش��ند كه آيا وزارت جه��اد كش��اوزي تخلفاتي در 
تخصيص ارز دولتي به واردات داش��ته است يا خير؟ 
چرا كه جمع بندي كلي راجع به اين موضوع نمي تواند 
منطقي باش��د. وي گفت: البته به نظر مي رسد كه در 
بخش هايي از واردات كه مد نظر اس��ت، مش��كالتي 

ايجاد شده است.

بيست و نهمين نشس��ت كميسيون حمايت قضايي و مالكيت 
فك��ري اتاق اي��ران برگزار ش��د. برگزاري هماي��ش نقش مالكيت  
فكري در س��رمايه گذاري، تشكيل شوراي سياست گذاري مالكيت 
فكري، رس��يدگي قضايي به ممنوع الخروجي فع��االن اقتصادي از 
جمل��ه مهم ترين موضوعاتي بود كه اعضاي اين كميس��يون مورد 
بحث و بررس��ي قرار دادند.  بيس��ت و نهمين نشس��ت كميسيون 
حماي��ت قضايي و مالكيت فكري اتاق اي��ران در 31 تيرماه برگزار 
ش��د. اهميت حضور بخش خصوصي در س��ازمان جهاني مالكيت 
فكري از مهم ترين مس��ائلي بود كه در اين نشس��ت مورد بررسي 
ق��رار گرفت و بر لزوم پيگيري آن تاكيد ش��د.  در ابتداي جلس��ه، 
ناصر رياحي، رييس كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري اتاق 
ايران به تشريح اقدامات اين كميسيون در زمينه مالكيت فكري، به 
 )WIPO( ويژه ارتباط با مديران س��ازمان جهاني مالكيت فكري
پرداخت. رياحي از تمايل همكاري اين سازمان با بخش خصوصي 

اي��ران خبر داد و بيان كرد: در ح��ال حاضر در ايران متولي ارتباط 
با س��ازمان جهاني مالكيت فكري )WIPO( سازمان ثبت اسناد و 
امالك است و متاسفانه ش��اهد مقاومت هايي از سوي اين سازمان 
جهت همكاري با بخش خصوصي و كميس��يون حمايت قضايي و 

مالكيت فكري اتاق ايران هستيم.
رييس كميس��يون حمايت قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران 
با اش��اره به اينكه مالكيت فكري بيشتر يك مبحث مهم اقتصادي 
اس��ت، افزود: برخي گم��ان مي كنند مهم ترين مرحل��ه در زمينه 
مالكيت هاي فكري، مرحله ثبت و استحكام مدارك ثبتي است. در 
حالي كه »تجاري سازي« مهم ترين موضوع در مالكيت فكري است. 
در ادامه، احمد آتش هوش، نايب رييس كميسيون مالكيت فكري 
و حماي��ت قضايي اتاق ايران بر تفكي��ك بخش مالكيت معنوي از 
قوه قضاييه براي تسهيل و تسريع در امر تجاري سازي تاكيد كرد و 
برگزاري سميناري را كه بتواند به طور جزيي و دقيق در اين زمينه 

اطالع رساني كند، مفيد و موثر دانست.  سيد ضياءالدين خرمشاهي 
از ديگر حاضران در اين نشس��ت، با توج��ه به ظرفيت اتاق ايران و 
بخ��ش خصوصي در ارتباط با حقوق مالكيت فكري و معنوي، اين 
عرصه را يكي از حوزه هاي بسيار قابل توجه و در عين حال مغفول 
دانست.  به اعتقاد او، مالكيت فكري از بخش هايي است كه ارتباط 
تنگاتنگ با اقتصاد و فعاالن اقتصادي دارد، ولي متاسفانه نقش اين 

نهاد از سوي بخش دولتي ناديده گرفته شده است. 
ريي��س كميت��ه مش��ورتي، اداري، حقوق��ي و تش��كيالت به 
اقدامات صورت گرفته اتاق ايران در راس��تاي احياي جايگاه خود 
در زمينه مالكيت فكري اش��اره كرد و افزود: ش��ركت در شوراي 
سياست گذاري مالكيت فكري، تشكيل كميته  مالكيت فكري در 
اتاق ايران، برگزاري جلسات به طور مستمر و انتشار گزارشات قابل 

فهم از مهم ترين اين اقدامات است.
او ضم��ن انتقاد از عدم توجه ايران به بخش خصوص در زمينه 
مالكيت فكري كه مهم ترين مش��كل در مجامع بين المللي اس��ت، 
گفت: سازمان جهاني مالكيت فكري در اصل محملي براي حضور 
بخش خصوصي و بي��ان دغدغه هاي اين بخش در مس��ائل حوزه 
مالكيت فكري است. زيرا مسائلي چون عالمت تجاري، نام تجاري 

و... كه از مفاهيم حقوق مالكيت فكري هستند در ارتباط با تجار و 
فعاالن اقتصادي معنا پيدا مي كند. 

خرمش��اهي با تاكيد ب��ر اينكه مالكيت فك��ري عرصه حضور و 
ظهور بخش خصوصي است و سازمان جهاني مالكيت فكري نيز از 
نمايندگان همين بخش تشكيل شده است، تصريح كرد: تنها ايران و 
دو كشور ديگر به عنوان بخش دولتي عضو سازمان جهاني مالكيت 
هس��تند و ساير اعضا همگي از بخش خصوصي كشورهاي مختلف 
هس��تند.  او با تاكيد بر لزوم حمايت بيش��تر از مالكيت هاي فكري 
گف��ت: يكي از عوامل موثر بر س��رمايه گذاري خارجي بحث حقوق 
مالكيت فكري و تضمين هاي موجود در آن است. هر اندازه كه حقوق 
مالكيت فكري در كشوري قوي تر باشد، اعتماد براي سرمايه گذاري 
بيشتر و ريسك قانوني كمتر است. بنابراين سرمايه گذاري خارجي 
افزايش پيدا خواهد كرد.  ممنوع الخروجي فعاالن اقتصادي، برگزاري 
همايش نقش مالكيت فكري در س��رمايه گذاري و تشكيل شوراي 
سياست گذاري مالكيت فكري در اتاق ايران با هدف برنامه ريزي در 
اين زمينه، از ديگر موضوعاتي بود كه در نشست تيرماه كميسيون 
مالكيت فكري و حقوق قضايي ايران با حضور نماينده يي از ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

عضو كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني مطرح كرد

ارتقاي شفافيت اقتصادي با عرضه محصوالت در بورس كاال

در بيست و نهمين نشست كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران مطرح شد

مالكيت فكري، عرصه حضور و ظهور بخش خصوصي است

در گفت وگو با كارشناس اقتصادي تشريح شد

توسعه شركت هاي خرده فروشي اهرم افزايش صادرات 
 خرده فروش��ي به معناي فروش كاال ب��ه مصرف كننده نهايي 
اس��ت، اما نياز اس��ت مفهوم جديدي ب��ا رويك��ردي صادراتي، به 
نام خرده فروش��ي در خارج از كش��ور از طريق ايجاد فروشگاه هاي 

زنجيره يي عرضه محصوالت ايراني تعريف شود. 
ه��ادي محمودي در گفت وگو با اگزيم ني��وز در اين باره گفت: 
ايجاد ش��ركت هاي خرده فروشي موجبات شناس��اندن و بازاريابي 
كااله��اي ايراني را در خارج از كش��ور فراه��م مي كند و نقش قابل 

توجهي در افزايش صادرات غيرنفتي خواهد داشت. 
وي افزود: در حال حاضر خرده فروش��ي س��ازمان يافته، عامل 
مهمي جهت رشد كسب كارهاي كوچك و متوسط است، چرا كه به 
توليد كنندگان اين فرصت را مي دهد تا بر توليد كاال تمركز كنند و 

نگران فروش محصوالت خود نباشند. 
محمودي در تش��ريح فرايند فعاليت خرده فروش��ي س��ازمان 
يافته، گفت: ش��عب مختلف فروش��گاه هاي زنجيره ي��ي در خارج 
از كش��ور، ش��ناخت و توس��عه بازارهاي صادراتي و ايجاد تقاضا در 
بازارهاي بين الملل��ي را براي كاالهاي ايران��ي برعهده مي گيرند و 
ب��ه توليدكنندگان محصوالت با كيفيت صادراتي، اين فرصت داده 
مي شود، كه فقط به توليد با كيفيت فكر كند و محصوالت را مطابق 
با استانداردهاي داخلي و بين المللي توليد نموده و دغدغه يي براي 

صادرات و بازار فروش در خارج از كشور، نداشته باشند.
اين كارشناس اقتصادي بيان داشت: فروشگاه هاي زنجيره اي، 
مجموعه فروش��گاه هايي با مديريت واحد هس��تند كه سطح يك 
شهر، يك كشور يا چندين كشور فعاليت مي كنند؛ اين فروشگاه ها 
در خارج از كش��ور مي توانند از عنوان تجاري يكس��اني اس��تفاده 
كنند يا در هر كش��ور متناس��ب با وضعيت فرهنگ��ي، اقتصادي 
و ش��رايط خ��اص موج��ود دركش��ور ميزب��ان، يك برن��د خاص 
تعري��ف كرده و تح��ت اين نام فعاليت كنند؛ در اين فروش��گاه ها 
محصوالت متنوعي همچون مواد غذايي و آش��اميدني، بهداشتي 
و آرايش��ي، پوش��اك و منس��وجات، لوازم اداري و خانگي و غيره 
قابل عرضه اس��ت.  نخس��تين فروش��گاه زنجيره يي در ايران در 
سال 1340 توسط اخوان كاش��اني، به نام )بزرگ ايران( تاسيس 

ش��د؛ 8 س��ال بعد برادران خيامي، )فروشگاه زنجيره يي كوروش( 
را تاس��يس كردن��د. در حال حاضر نيز فروش��گاه هاي زنجيره يي 
بزرگي در ايران وجود دارند كه پتانس��يل ايجاد ش��عب در خارج 
از كش��ور را نيز، دارا هس��تند. همچنين در سطح بين المللي نيز 
فروش��گاه هاي زنجيره ي��ي معروف��ي وجود داش��ته كه ش��عبات 
 مختلفي در سراس��ر دنيا تاسيس كرده اند، از آن جمله مي توان به

Tesco ،Walmart و Carrefour اشاره نمود. 
 به گفته هادي محمودي ايجاد اين نوع فروش��گاه ها در خارج از 
كشور به جامعه صادراتي كمك مي كند تا با حفظ بازارهاي صادراتي 
موجود، از حض��ور رقبا در مقصد هاي صادرات��ي، جلوگيري كرده و 
ضمن هماهنگي مستمرتوليدات با صادرات و انتقال نظرات مشتريان، 

موجبات ارتقاء كيفيت توليد نيز مي گردد.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به موارد مطرح شده فوق، ضرورت 
ملي ايجاب مي كند، ش��ركت هاي تولي��دي صادراتي، انجمن ها و 
اتحاديه هاي صادراتي و اتاق هاي بازرگاني سراس��ر كش��ور ضمن 
اعالم فراخوان با كمك و مشاركت فروشگاه هاي زنجيره يي بزرگ 
موجود در كش��ور، كنسرسيومي را تش��كيل و ذيل برندي خاص 
اقدام به ايجاد يك شركت خرده فروشي صادراتي نمايند تا بتوانند 
با س��رمايه پذيره نويسي شده و حمايت هاي دولتي، فروشگاه هاي 
زنجيره ي��ي بزرگ و م��درن عرصه كاال را، حداقل در كش��ورهاي 
همس��ايه تاس��يس كنند.   محمودي با اش��اره ب��ه صحبت هاي 
رييس جمهور درهمايش روساي نمايندگي هاي جمهوري اسالمي 
ايران در خارج از كش��ور مبني ب��ر اينكه» عمق راهبردي ايران از 
ش��رق تا شبه قاره هند، از غرب تا مديترانه در جنوب تا اقيانوس 
هند و درياي س��رخ و در ش��مال آسياي مركزي و قفقاز را شامل 
مي شود«، گفت: ضروري است از اين نفوذ و عمق راهبردي روابط 
سياس��ي در جهت توس��عه صادرات غيرنفتي نيز استفاده كرده و 
با ايجاد ش��ركت هاي خرده فروشي صادراتي و همچنين تاسيس 
فروش��گاه هاي زنجيره يي بين المللي جهت ف��روش كاالي ايراني، 
گامي مهم در جهت بهره برداري اقتصادي از اين ش��ناخت و نفوذ 

منطقه يي برداشته شود. 

 ابزار اصلي رس��يدن به شفافيت اقتصادي بازار سرمايه است. با 
توجه به شرايط اقتصادي در صورتي كه عرضه محصوالت جديد در 
بورس كاال تقويت شود، شفافيت و رقابت كه الزمه يك اقتصاد پويا 
است شكل مي گيرد ضمن اينكه حقوق مصرف كننده و توليد كننده 

نيز حفظ مي شود
عباس آرگون، عضو كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني 
تهران نيوز با بيان اينكه نقدينگي س��رگردان بايد به سوي بورس، 
فرابورس و بورس كاال هدايت شود، اظهار داشت: از جمله ابزارهاي 
اصلي رسيدن به شفافيت اقتصادي، بازار سرمايه است. براين اساس 
شركت هايي كه س��هام آنها در بورس، فرابورس و كاالهاي آنها در 
بورس كاال و انرژي عرضه مي شود به مراتب داراي شفافيت بيشتري 
نسبت به شركت هايي هستند كه در خارج از بورس فعاليت دارند. 

وي با اشاره به لزوم ارتقاء درجه شفافيت در اقتصاد كشور يادآور 
ش��د: با توجه به شرايط اقتصادي در صورتي كه عرضه محصوالت 
جديد در بورس كاال تقويت ش��ود، شفافيت و رقابت كه الزمه يك 
اقتصاد پويا است شكل مي گيرد ضمن اينكه حقوق مصرف كننده و 

توليد كننده نيز حفظ مي شود.
عضو كميس��يون بازار پ��ول و س��رمايه اتاق بازرگان��ي تهران 
خاطرنشان ساخت: با عرضه محصوالت در بورس كاال شاهد حذف 
واسطه هاي غير ضروري از مبادالت كاال خواهيم بود كه در صورت 
توسعه آن تا حد زيادي از ايجاد رانت نيز جلوگيري مي شود و بازار 

به تعادل الزم خود نزديك خواهد شد. 
آرگون درخصوص تش��كيل بازار ثانويه ارز و تاثير آن در تعادل 
قيمت ها افزود: كاركرد اين بازار در كوتاه مدت تاثيرگذار اس��ت اما 
اين ايجاد تعادل نسبي نمي تواند پايدار باشد زيرا نقدينگي در حجم 
بااليي در حال رش��د اس��ت و نمي توان به سادگي آن را مهار كرد. 
بنابراي��ن گردش اين حجم از نقدينگي مي توان��د تمامي بازارها از 
جمله بازار ثانويه ارزي را در اينده با تالطم مجدد روبرو س��ازد كه 
الزم است در اين زمينه سياست گذاران تدابير الزم را اتخاذ كنند. 

ب��ه گفته وي بورس كاال در ايجاد ثبات اقتصادي كش��ور نقش 
تعيين كننده ي��ي دارد زي��را انج��ام معامالت محص��والت در تاالر 

شيشه يي و شفاف بورس كاال باعث شده تا روند دادوستد كاال ها به 
صورت ش��فاف گزارش شود كه براين اساس در صورتي كه اشكالي 
در روند عرضه و تقاضاي محصوالت اس��تراتژيك در حال رخ دادن 
باشد، در كمترين زمان آشكار مي شود. اما در نقطه مقابل چنانچه 
معام��الت در بازار آزاد و خ��ارج از بورس انجام ش��ود بايد منتظر 

التهابات ناگهاني بازار باشيم. 
آرگون معتقد اس��ت كه مبدا و مقصد بس��ياري از پول ها در 
كشور مشخص نيست و در اين زمينه ضروري است نظام مالياتي 
كشور تمركز خود را بر گردش مالي گذاشته تا از بروز فسادهاي 
ريش��ه دار جلوگيري كند. البته ش��فاف شدن مس��ير پول ها به 
راحتي ميس��ر نمي ش��ود اما نظام بانكي كه مجراي دريافت پول 
اس��ت مي تواند با برنامه روش��ن و سياست گذاري درست از بروز 

بسياري از رانت ها جلوگيري كند.
وي در ادامه افزود: چرخش نقدينگي در رقم هاي باال و فعاليت 
اقتصادي عده يي خاص با گردش مالي ميلياردي در بسياري موارد 
به گونه يي است كه فاقد پروانه مالياتي بوده و در نبود نظارت دولت 
به پولش��ويي ختم مي شود. در اين زمينه مطالبه عمومي اين است 
كه دولت با اين متخلفان برخورد جدي داشته و مشخص كند كه 
درآمده��اي نجومي اين افراد از كجا آمده اس��ت؟ آرگون با اش��اره 
ب��ه افزايش نقدينگي در كش��ور، گفت: يكي از مش��كالت ما نرخ 
س��ود سپرده هاي بانكي اس��ت در واقع در چنين اقتصادي اينگونه 
سودهايي كه مشاهده مي كنيم محقق نمي شود. درجايي كه سود 
20 درصدي كه بانك ها به واحدهاي توليدي ارائه مي دهند انگيزه يي 
ب��راي مولد باق��ي نمي گذارد، كه در اين صورت بس��تر الزم جهت 
هدايت پول ها به سمت بانك هاي خصوصي و بازارهاي سرمايه براي 

دستيابي به سود بيشتر فراهم مي شود. 
وي ب��ا بيان اينك��ه گردش پ��ول در بانك ها ديده نمي ش��ود، 
خاطرنشان ساخت: با نرخ سود 24 درصد  يا بيشتر اين مشكل وجود 
دارد كه گردش پولي در بانك ها روي ندهد و نقش بانك ها تنها به 
عنوان يك واسطه تعريف مي شود زيرا تمام پول ها در اين نوع نظام 

بانكي صرف سوددهي مي شود.
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 اهتزاز پرچم سوريه در منطقه
مشرف به بلندي هاي جوالن

 توافق دو كره براي برگزاري
مذاكرات نظامي 

 تنگ تر شدن حلقه محاصره امريكا
عليه كوبا، ونزوئال و نيكاراگوئه

گروه جهان 
نيروهاي ارتش س��وريه پرچم ملي اين كش��ور را برفراز شهر مرزي و مشرف بر 
بلندي هاي جوالن، منطقه تحت اش��غال اس��راييل، به اهتزاز درآوردند. به گزارش 
يورونيوز، اهتزاز پرچم سوريه بر فراز شهر قنيطره در حالي به تاييد ديده بان حقوق 
بشر سوريه رسيده است كه اين منطقه از چهار سال پيش تاكنون از كنترل نيروهاي 
دولتي خارج شده بود. ديده بان حقوق بشر سوريه، نهادي غيردولتي كه مقر آن در 
لندن است در بيانيه يي اعالم كرده: »نيروهاي ارتش سوريه پنج شنبه وارد منطقه يي 
حائل ميان اراضي اين كشور و منطقه تحت اشغال اسراييل در جوالن شدند و پرچم 
ملي كشورشان را بر فراز قنيطره به اهتزاز درآوردند.« يك روزنامه حامي سوريه يي 
نيز كنترل ارتش بر اين منطقه را تاييد و تاكيد كرده نظاميان سوري اينك تنها ده ها 
متر با سربازان اسراييلي فاصله دارند. دولت سوريه پس از پيروزي هاي اخير در نبرد 
ميداني با شورشيان مسلح و تروريست هاي داعش سعي دارد خود را هر چه بيشتر 
به بلندي هاي جوالن نزديك كند تا بلكه بتواند بارديگر كنترل كامل اين بخش از 
خاك خود را كه تحت اشغال رژيم صهيونيستي قرار دارد، بازپس گيرد. بلندي هاي 
جوالن، منطقه يي اس��تراتژيك در خاك سوريه است كه با سرزمين هاي اشغالي و 
اردن مرز مشترك دارد. بخش بزرگي از اين منطقه سال ۱۹۶۷ ميالدي در جريان 
جنگ ش��ش روزه به اشغال اسراييل درآمد. اسراييل مدعي است بر اساس توافقي 
كه س��ال ۱۹۷۴ منعقد شده بلندي هاي جوالن را به عنوان يك منطقه حائل غير 
نظامي تحت كنترل دارد اما آنچه در عمل مشاهده مي شود حضور نظامي چشمگير 
نظاميان رژيم صهيونيستي در اين منطقه است. دمشق هرگز توافق صلحي با تل آويو 
امضا نكرده اس��ت حال آنكه اس��راييل به بهانه تضمي��ن و تقويت امنيت مرزها و 
گسترش شهرك سازي در سال ۱۹۸۰ مصوبه الحاق اين منطقه به اراضي اشغالي را 

تصويب كرد؛ مصوبه يي كه هرگز با تاييد سازمان ملل متحد همراه نشد. 

گروه جهان 
دو ك��ره توافق كردند پايان ماه جوالي نشس��تي در س��طح نظاميان عاليرتبه 
برگزار و درباره اجراي توافقات نظامي به دس��ت آمده در نشس��ت سران دو كشور 
در تاري��خ 2۷ آوريل گفت وگو كنند. به گزارش خبرگ��زاري يونهاپ، وزارت دفاع 
كره جنوب��ي اعالم كرد اين گفت وگوها سه ش��نبه آين��ده در »كاخ صلح« واقع در 
روس��تاي پانمونجوم در مرز دو كره برگزار خواهد ش��د. پيونگ يانگ درخواس��ت 
برگزاري اين نشست را داده و سئول با آن موافقت كرده است. ژنرال كيم دوگيون 
هيات پنج نفره كره جنوبي را رهبري خواهد كرد و ژنرال آن ايك س��ان رياس��ت 
هيات كره ش��مالي را بر عهده خواهد داشت. قرار اس��ت دو طرف در اين نشست 
درباره اقداماتي براي بازس��ازي اعتماد، كنترل تسليحات از جمله منطقه امنيتي 
مشترك كه دو كره را از يكديگر جدا كرده است و باز گرداندن نيروها و تجهيزات 
پاسگاه هاي مرزي، گفت وگو كنند. همچنين ممكن است درباره طرحي مشترك 
براي جس��ت وجوي باقي مانده اجس��اد نظاميان كه در جنگ دو كره در سال هاي 
۱۹5۰ تا ۱۹53 كشته شدند، صحبت شود. آخرين نشست ژنرال هاي دو كره ۱۴ 
ژوئن گذش��ته در پانمونجوم برگزار شده بود. در همين حال، پيونگ يانگ به دنبال 
توافق رهبران كره ش��مالي و امريكا روند تحويل بقاياي اجس��اد نظاميان امريكايي 
كشته شده در جريان جنگ كره را به واشنگتن، آغاز كرد. دونالد ترامپ هم از كيم 
جونگ اون رهبر كره ش��مالي بابت اين اقدام و پايبندي به تعهداتش تشكر كرد. به 
گزارش خبرگزاري فرانسه، كاخ سفيد در بيانيه يي اعالم كرد: »هواپيماي وابسته به 
نيروي هوايي امريكا در حالي كه حامل بقاياي اجساد نظاميان امريكايي كشته شده 
در جنگ كره بود، كره شمالي را ترك كرد.« طبق اين بيانيه، اين هواپيما اجساد 
را به پايگاه هوايي اوس��ان در كره جنوبي منتقل كرده و قرار اس��ت در مراسمي 

رسمي در آغاز ماه اوت در اين پايگاه، اجساد مذكور به امريكا منتقل شوند. 

گروه جهان 
رائول كاسترو رييس جمهور سابق كوبا، گفته كوبايي ها تا ابد از انقالب سوسياليستي 
دفاع خواهند كرد و در دفاع از هم پيمانان شان ونزوئال و نيكاراگوئه نيز اتحاد دارند. به 
گزارش تله سور، رييس جمهور سابق كوبا و رهبر حزب كمونيست اين كشور امريكا را 
متهم كرد به اينكه در حال تنگ تر كردن حلقه محاصره عليه كوبا، ونزوئال و نيكاراگوئه 
بوده و از همه اشخاص متعهد خواست آماده پاسخ به هر چالشي باشند. كاسترو گفته: 
»هم براي ما و هم ونزوئال و نيكاراگوئه واضح است كه حلقه محاصره تنگ تر مي شود 
و مردم ما بايد هوش��يار بوده و آماده پاس��خ به هر چالشي با حفظ وحدت، استحكام، 
خوش بيني و ايمان تزلزل ناپذير به پيروزي باش��ند.«رائول كاس��ترو گفته: »بازگشت 
دولت هاي راس��ت گرا به ق��درت در امريكاي التين و همين طور سياس��ت خصمانه 
واش��نگتن در قبال چپ گرايان منطقه سبب شده كه يك سناريوي معكوس عليه ما 
شكل بگيرد. حاال دشمنان شادمانه به سراغ روياهايشان براي از بين بردن الگويي كه 
توسط كوبا ايجاد شد، مي روند.«كاسترو گفته: »از اوت 2۰۱2 روابط دو جانبه كوبا و 
امريكا به دليل بهانه هايي كه امريكا بر سر به اصطالح جنگ صوتي عليه ديپلمات هايش 
در هاوانا تراش��يده كم ش��ده است، اتهاماتي كه هيچ كس نتوانسته آنها را ثابت كند. 
اي��ن در حالي اس��ت كه محاصره اقتصادي امريكا عليه كوب��ا به ويژه با ايجاد اختالل 
براي تراكنش هاي مالي ما تشديد شده و اعالميه هاي رسمي واشنگتن در قبال كوبا 
داراي مشخصه بي احترامي، تجاوزگري، مداخله و دستكاري فاحش در حقايق تاريخي 
هستند.« انتقادهاي كاسترو در شرايطي است كه سه مقام امريكايي پس از گزارش دو 
مورد جديد حمالت صوتي عليه ديپلمات هاي امريكايي در هاوانا به كوبا سفر كرده اند. 
گفته ش��ده، در جريان نشس��ت مقام هاي امريكايي و كوبايي در هاوانا، طرف كوبايي 
استفاده از واژه حمله در ارتباط با رخداد اخير را رد كرده چرا كه از نظر كوبا اين داراي 
بار معنايي افترازني، عدم شفافيت و همينطور دستكاري سياسي در اين موضوع است. 

 جبهه متحد بريكس در مقابله 
با تهديدهاي تجاري امريكا

گ�روه جهان| رهبران كش��ورهاي عضو بريكس 
در دهمين نشس��ت خود در ژوهانس��بورگ آفريقاي 
جنوبي ب��راي مقابله با جنگ تج��اري امريكا متحد 
ش��دند و قرار اس��ت در همين راس��تا، همكاري هاي 
مش��ترك خود را تقويت كنند. ش��ركت كنندگان در 
اين نشست در بيانيه مشترك پاياني همچنين بر لزوم 
كنار گذاشتن سياست هاي يك جانبه و حمايت گرايانه 
اقتص��ادي در تجارت جهاني تاكيد كردند. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، شي جين پينگ رييس جمهوري 
چين، نارندرا مودي نخست وزير هند، والديمير پوتين 
رييس جمهوري روس��يه، ميش��ل تمر رييس جمهور 
برزيل و س��يريل رامافوزا رييس جمه��وري آفريقاي 
جنوبي در اين نشس��ت در واكنش به جنگ تجاري 
به راه افتاده از سوي امريكا، »چالش هاي بي سابقه يي 
ك��ه چندجانبه گرايي در جهان را م��ورد تهديد قرار 
داده« محكوم كردند. سران بريكس با صدور بيانيه يي 
موس��وم به اعالميه ژوهانسبورگ، هش��دار دادند كه 
‘اقدامات تجاري امريكا ممكن اس��ت منجر به ايجاد 
تغيير و تحوالتي منفي در ش��رايط اقتصادي و مالي 
كشورهاي در حال توسعه بيانجامد و بر آينده رشد و 
توسعه آنها تاثير منفي بگذارد. سران بريكس بر لزوم 
اهميت وجود يك اقتصاد جهاني باز كه در آن امكان 
بهرمندي از منافع جهاني سازي براي همه كشورها و 
همه ملت ها وجود داش��ته باشد، تاكيد كردند و همه 
اعضاي سازمان تجارت جهاني را به »محترم شمردن 
اصول اين س��ازمان و وفادار ماندن به تعهدات ش��ان 
در چارچ��وب نظام تجارت چندجانب��ه« فراخواندند. 
ظاهرا طرف خطاب اعضاي بريكس امريكاس��ت كه 
در ماه هاي اخير اقدام��ات تجاري خصمانه يي عليه 
پك��ن، بريكس و مس��كو صورت داده اس��ت. دونالد 
ترام��پ رييس جمهور امريكا چندي پيش بر واردات 
فوالد و آلومينيوم ع��وارض گمركي مازاد وضع كرد 
كه بي��ش از همه به چين خس��ارت مي رند. ترامپ 
همچني��ن تهديد كرده بر هم��ه كاالهاي وارداتي از 
چي��ن تعرفه اعم��ال خواهد كرد. در همين راس��تا، 
روس��اي جمهوري چين و روس��يه بر ل��زوم تقويت 
همكاري ميان كشورهاي گروه بريكس تاكيد كردند. 
ش��ي جين پينگ از ديگر اعضاي بريكس خواست تا 
امكانات گسترده خود را در جهت همكاري اقتصادي 
به كار ببرند و گفت: »كش��ورهاي بريكس بايس��تي 
مش��اركت راهبردي را تقوي��ت و دهه آتي را به يك 
ده��ه طاليي ديگر تبديل كنند.« پوتين هم با اتخاذ 
ي��ك موضع مش��ابه، گفت كه كش��ورهاي بريكس 
نقشي منحصر به فرد در اقتصاد جهاني ايفا مي كنند. 

  واكنش تند تركيه
به تهديد ترامپ

وزير خارج��ه تركيه به تهديد اخير رييس جمهور 
امريكا مبني بر تحريم كشورش در صورت آزاد نشدن 
يك كش��يش امريكايي در حال محاكمه پاس��خ داد. 
به گ��زارش رويترز، مولود چ��اووش اوغلو در توييتي 
نوشت: »هيچ كس نمي تواند به تركيه چيزي ديكته 
كند. م��ا هرگز تهدي��د را از جانب هيچ كس تحمل 
نخواهيم كرد. حاكميت قانون براي همه است و هيچ 
اس��تثنايي ندارد. « ترامپ پنج شنبه تهديد كرده بود 
در صورتي كه آنكارا اندرو برونسون كه به اتهام  مربوط 
به تروريس��م در تركيه محاكمه مي شود را آزاد نكند، 

هدف تحريم هايي بزرگ قرار خواهد گرفت. 

  آغاز اعتصاب در بصره
در اعتراض به بيكاري

مردم استان بصره براي درخواست مطالبات خود 
بار ديگر دس��ت به تظاهرات زدند و همزمان بيش از 
۱۰۰۰ تن نيز اعتصاب كردند. به گزارش روسيا اليوم، 
نيروه��اي امنيتي عراق با برخ��ي از معترضان درگير 
ش��ده اند. تظاهرات در عراق از پيش از دو هفته پيش 
از بصره آغاز ش��ده و ط��ي آن صدها تن از معترضان 
به دنبال درگيري با نيروهاي امنيتي كشته، زخمي و 

بازداشت شدند. 

 مذاكره مقام وزارت خارجه 
امريكا با طالبان

مقام ارش��د وزارت خارجه امريكا در امور جنوب و 
مركز آس��يا اخيرا با مقام هاي طالبان گفت وگو كرده 
است. وال اس��تريت  ژورنال نوشته، آليس ولز رياست 
هي��ات امريكاي��ي به قط��ر را براي دي��دار با اعضاي 
كميس��يون سياس��ي طالبان برعهده داش��ته است. 
دولت افغانس��تان و طالبان ماه گذشته آتش بس سه 
روزه يي به مناسبت عيد فطر اعالم كردند. منابع مطلع 
گفته اند ديدار مقام امريكايي با طالبان با هدف تداوم 
اين آتش ب��س بوده تا بلكه راه ب��راي مذاكرات صلح 

هموار شود. 

 »بارزاني« نامزد  
رياست جمهوري عراق نمي شود

يك مس��وول سياس��ي ك��رد نزديك ب��ه حزب 
دموكراتيك كردس��تان عراق احتم��ال كانديداتوري 
مسعود بارزاني براي رياس��ت جمهوري عراق را بعيد 
دانس��ته و گفت��ه اين پس��ت س��هم اتحاديه ميهني 
كردس��تان خواهد بود. به گزارش صوت العراق، خالد 
پيش��وا با اعالم اينكه كرس��ي رياست جمهوري سهم 
اتحاديه ميهني كردستان خواهد بود، گفته: »پذيرفتن 
پست رياست جمهوري از سوي بارزاني با فراخوان وي 
در خصوص اس��تقالل و روياي تش��كيل كشور كرد 
منافات دارد. چرا كه بارزاني سال هاس��ت صاحب اين 
پ��روژه بوده و براي آن ت��الش مي كند بنابراين هرگز 

تمايلي براي به دست گرفتن اين پست ندارد.«

دريچه

كوتاه از منطقه

انتقادها رييس جمهوري امريكا را مجبور به عقب نشيني كرد

آتش بس در جنگ تجاري با اتحاديه اروپا
گروه جهان| طال تسليمي|

رييس جمه��وري امري��كا كه عالق��ه  و توجهي 
آش��كار به اعمال تعرفه ها دارد، اين مرتبه در ديدار 
با رييس كميسيون اروپايي عالقه اش به توافقنامه ها 
را در ارجحي��ت قرار داد و در جهت دس��تيابي به 
قراردادي گام برداشت كه پيشتر به آن پشت كرده 
بود. اين آتش بس حاصل شده بين دونالد ترامپ و 
ژان كل��ود يونكر، در كوتاه مدت خطر وقوع هرگونه 
جنگ تجاري در دو سوي اقيانوس اطلس را از بين 
مي ب��رد. در جبهه ديگ��ر درگيري هاي تجاري هم 
س��ناي امريكا به اتفاق آراء اليحه يي را به تصويب 
رساند كه به موجب آن تعرفه هاي وارداتي بر حدود 
۱۶۶۰ كاالي توليد خارج از اياالت متحده از جمله 
صدها كاالي ساخت چين، كاهش مي يابد يا به كلي 
لغو مي ش��ود. با اين حال، صلح با دوام و بلندمدت 
همچنان دور از دسترس به نظر مي رسد و آرامش 
موقت��ي نيز در براب��ر دمدمي مزاجي ه��اي ترامپ 

آسيب پذير است. 
فايننشال تايمز نوش��ته، ترامپ و يونكر در كاخ 
س��فيد توافق كردند كه مذاكرات بيش��تري بر سر 
چگونگي كاه��ش تعرفه ها و ديگ��ر موانع تجاري 
مرتب��ط با كاالهاي صنعتي جداي از خودرو برگزار 
شد و اياالت متحده و اتحاديه اروپا به طور مشترك 
ب��راي ايجاد اصالحات در س��ازمان تجارت جهاني 
ت��الش كنند. با اين حال، هنوز معلوم نيس��ت كه 
ترامپ به اس��تثناي پيروزي سياسي كوتاه مدت در 
ميانه انتقادهاي شديد امريكا يي ها از سياست هاي 
تجاري دولتش، چه عايدي ديگري خواهد داشت. 
ترامپ و مش��اورانش خيلي سريع تالش ها را براي 
جل��ب حماي��ت از اين توافق به عنوان پيش��رفتي 
غيرمنتظ��ره و اثباتي بر اش��تباه نب��ودن رويكرد 

سخت گيرانه دولت در زمينه تجارت، كردند. 
ترامپ پنج ش��نبه در س��خنراني در ايووا گفت: 
»كشاورزان! ما راه اروپا را براي شما گشوديم. الزم 
نيس��ت بيش از اندازه از ترامپ خش��مگين شويد. 
« اما اين توافق از نظر بيش��تر تحليل گران چندان 
جالب توجه نيست. فيليپ لوي مشاور دولت جورج 
دابليو بوش در زمينه تجارت در اين باره گفت: »در 

بهتري��ن حالت، اين توافق م��ا را تا اندازه  زيادي به 
جايي بازمي گرداند كه پيش از تعرفه ها بوديم. اين 

دستاورد بزرگي نيست.« 
مقامات اروپايي چهارشنبه با كمترين انتظارات 
در جلسات در كاخ سفيد ش��ركت كردند. افرادي 
درگي��ر در اين جلس��ات و مناب��ع آگاه مي گويند 
مشاوران ترامپ پيش از اين توافق رفتارهاي ضد و 
نقيضي داشتند. در حالي كه طرفداران تجارت آزاد 
همچون »لري كودالو« رييس شوراي ملي اقتصاد 
براي توافق زمينه س��ازي مي كردن��د، تندروهايي 
همچ��ون راب��رت اليت��زر نماينده تج��اري امريكا 
روكردي س��ختگيرانه داشتند. اما در نهايت ترامپ 
با اعالم اينكه دس��تيابي به يك توافق را خواس��تار 
است، اروپايي ها را ش��گفت زده كرد. در عرض سه 

ساعت، بيانيه مشترك يك صفحه يي تنظيم شد كه 
از برنام��ه مبهم مذاكرات آتي و آتش بس در جنگ 

تعرفه ها خبر مي داد. 

 تمايل وافر ترامپ به توافق
ترام��پ در زمان اعالم خبر دس��تيابي به توافق 
گفت از اتحاديه اروپا قول گرفته دانه هاي سويا و گاز 
طبيعي مايع بيش��تري از اياالت متحده خريداري 
كنن��د؛ اما مقامات اروپايي مي گويند هيات اعزامي 
اتحاديه به واش��نگتن كار چنداني بيش از توضيح 
واقعيت كنوني بازارهاي جهاني به رييس جمهوري 
امريكا انجام نداده اس��ت. اتحاديه اروپا پيش��تر نه 
دانه هاي س��ويا وارد مي كرد و نه گاز مايع. اما پس 
از آنكه چين در اقدام��ي تالفي جويانه بر دانه هاي 

سوياي وارداتي از اياالت متحده تعرفه 25درصدي 
اعم��ال كرد و تصميم ب��ه واردات از برزيل گرفت، 
قيم��ت دانه ه��اي س��وياي امريكا س��قوط كرد و 
خريداران بخش خصوصي اروپا نيز دانه هاي سوياي 

بيشتري از امريكا خريداري كردند. 
ترامپ براي تمايل شديد به دستيابي به توافق 
دالي��ل خوب��ي دارد. او با فش��ار فزاينده از س��وي 
تجارت هاي امريكايي، كش��اورزان و هم حزبي هاي 
جمهوري خ��واه كه نگران آس��يب هاي جنگ هاي 
تجاري رييس جمهوري هستند، مواجه شده است. 
اين مس��اله هم وج��ود دارد كه او تاكنون موفق به 
دستيابي هيچ توافق تجاري انقالبي كه پيشتر وعده 
داده بود، نشده اس��ت. كارشناسان هشدار داده اند 
انعق��اد قرارداد ترن��س آتالنتيك، حت��ي اگر تنها 

به كاالهاي صنعتي محدود ش��ود، از هم به شدت 
پيچي��ده خواهد بود. آنتوني گاردن��ر كه در دولت 
اوباما سفير امريكا به اتحاديه اروپا بود، نتيجه ديدار 
يونكر و ترامپ را »نمايشي كاربردي« توصيف كرد. 
او افزود اياالت متحده و اتحاديه اروپا پيشتر در سال 
2۰۱3 در مذاكرات بر سر تجارت ترنس آتالنتيك 
و مشاركت سرمايه گذاري كه اكنون متوقف شده، 
بر س��ر لغو تعرفه ها بر ۹۷درصد كاالها توافق كرده 
و چنين هدفي را قابل دس��تيابي ك��رده بودند. اما 
حذف موانع ديگر تجارت غي��ر از تعرفه ها همواره 
يك »خيالي وهم آلود« محس��وب مي شد، چرا كه 
امريكا خودش هم موانعي دارد كه از نظر سياس��ي 
حساس��يت بااليي دارن��د. گاردن��ر در ادامه گفت: 
»همكاري در زمينه اصالحات در س��ازمان تجارت 
جهاني خبر خوب و كامال منطقي بود، اما با هرآنچه 
كه دول��ت تا امروز در جهت فروپاش��ي س��ازمان 
تجارت جهاني از داخل انجام داده، متناقض است.«

 آشتي با چين؟
كوي��ن ب��رادي رييس جمهوري خ��واه مجلس 
نمايندگان، پنج ش��نبه در حالي كه نامه يي خطاب 
به ترامپ با درخواست برگزاري مذاكرات شخصي 
با شي جين پينگ رييس جمهوري چين را منتشر 
مي كرد، گفت: »گش��ايش تجاري روز چهارشنبه 
با اروپا نش��ان مي دهد كه رييس جمهوري ترامپ 
زمان��ي ك��ه رو در رو با رقباي تج��اري ما مذاكره 
مي كن��د، بهترين دس��تاورد را دارد. مطمئنيم كه 
او براي ايج��اد تغييراتي منصفانه و دوام آوردني در 
رابطه تجاري امريكا و چين، بهترين مذاكره كننده 
اس��ت.« به گزارش رويترز، س��ناي امريكا در ميانه 
تش��ديد تنش ها بين واشنگتن و پكن اليحه يي را 
به تصويب رسانده است كه به كاهش موانع تجاري 
موجود در مسير واردات صدها كاالي ساخت چين 
منجر مي ش��ود. اين اليحه تعرفه ها بر واردات مواد 
ش��يميايي و نزديك ب��ه ۱۶۶۰ كاالي ديگر را كه 
ساخت خارج از اياالت متحده است، لغو مي كند و 
اين در حالي است كه نزديك به نيمي از اين كاالها 

در چين ساخته مي شوند.

رييس جمهور امريكا از مالقات با روس ها آگاه بوده است

رد تحقيقات »مولر« به توييت هاي ترامپ رسيد
گروه جهان|

ماي��كل كوه��ن وكيل س��ابق رييس جمهوري 
امريكا، گفته دونالد ترامپ پيش از ديدار ماه ژوئن 
س��ال 2۰۱۶ ميالدي بي��ن اعضاي ارش��د كارزار 
انتخابات��ي خ��ود و روس ها از برنام��ه اين مالقات 
اطالع داش��ته اس��ت. نيويورك تايم��ز نيز گزارش 
داده كه رابرت مولر ب��ازرس ويژه تحقيقات درباره 
دخالت احتمالي روس��يه در انتخابات امريكا، قصد 
دارد درب��اره توييت هاي ترامپ تحقيق كرده و اين 
مساله را بررسي كند كه آيا رييس جمهور با انتشار 
توييت ه��اي جنجالي اش تالش كرده ت��ا در روند 

تحقيقات مانع ايجاد كند يا خير. 
سي ان ان  نوشته، دامنه تحقيقات درباره دخالت 
روس��يه در انتخابات امريكا در شرايطي گسترده تر 
مي شود كه مايكل كوهن وكيل ترامپ، قصد دارد 
ادع��اي خود مبني بر اطالع ترامپ از ديدار اعضاي 
ستاد انتخاباتي اش با روس ها را نزد مولر مطرح كند. 
گروهي از اعضاي ارشد كارزار انتخاباتي ترامپ 
ژوئن 2۰۱۶ با ناتاليا وسلنيتسكايا وكيل روس كه 
با كاخ كرملي��ن در تماس بود، ديدار كردند. طرف 
روس در اين ديدار پيشنهاد كرده بود كه اطالعات 
مفيدي درباره هيالري كلينتون نامزد دموكرات ها، 
را در اختيار كارزار نامزد حزب جمهوري خواه قرار 
دهد. اين ديدار با حضور دونالد ترامپ جونيور، فرزند 
دونالد ترامپ و جرد كوشنر، داماد رييس جمهوري 

كنون��ي امريكا برگزار ش��د. رودي جولياني، وكيل 
فعلي دونالد ترامپ در واكنش به گزارش منتش��ر 
ش��ده در مورد ادعاي مايكل كوهن، اعتبار سخنان 
وكيل س��ابق رييس جمهوري اياالت متحده را زير 
س��وال برده و گفته اس��ت: »به او نمي ت��وان باور 
داشت... اگر بازپرسان به او تكيه كنند هر پرونده يي 

كه تاكنون تشكيل داده اند از بين مي  رود.«
ترام��پ پي��ش از اين گفته ب��ود كه پيش از 
ديدار ژوئن 2۰۱۶ اعضاي ارشد كارزار انتخاباتي 
خود و وكيل روس از اين مالقات آگاهي نداشته 
اس��ت. رييس جمهوري امري��كا تاكنون هرگونه 
تباني با روسيه در جريان كارزار انتخاباتي سال 
2۰۱۶ را رد كرده اس��ت. مسكو نيز دخالت در 
انتخابات رياست جمهوري سال 2۰۱۶ امريكا را 

رد كرده است. 
دادس��تاني نيويورك همچنين در حال تحقيق 
درب��اره پرداخت ۱3۰هزار دالر وجه نقد از س��وي 
كارزار انتخاباتي ترامپ به اس��تورمي دنيلز ستاره 
فيلم هاي مستهجن اس��ت. استورمي دنيلز مدعي 
است كه درگذشته با رييس جمهوري امريكا ارتباط 
داش��ته و كارزار انتخابات��ي ترامپ در قالب توافقي 
براي س��كوت در مورد اين رابطه ب��ه او ۱3۰هزار 
دالر پرداخت كرده است. با اين حال نيويورك تايمز 
جمعه از گس��ترش بيش��تر دامنه تحقيقات خبر 
داده و نوش��ته كه اعضاي تيم حقوقي رابرت مولر 

از وكالي ترامپ خواس��ته اند تا درباره توييت هاي 
جنجالي ترامپ، با او مصاحبه كنند. گفته ش��ده، 
رابرت مولر به دنبال پاس��خ به اين دو پرسش است 
ك��ه آيا ترامپ ت��الش كرده با انتش��ار توييت هاي 
جنجال��ي در روند تحقيقات اخ��الل ايجاد كند يا 
خي��ر؛ و اينكه آيا ترامپ يا وكالي او ش��اهدان اين 
پرونده را براي اداي ش��هادت دروغ در بازجويي ها 

تحت فشار گذاشته اند يا خير. 
نيويورك تايمز به نقل از چند منبع مطلع نوشته 
كه گرچه وكالي ترامپ در پاس��خ به رسانه ها قويا 
تاكي��د كرده اند كه اقدامات رييس جمهوري امريكا 
از جمل��ه در قضيه اخراج جيم��ز كومي كامال در 
چارچ��وب اختيارات رياس��ت جمهوري ب��وده، اما 
نگران هس��تند كه نتيجه تحقيق��ات اخير رابرت 
مولر به چالش��ي ج��دي براي كاخ س��فيد تبديل 
ش��ود؛ به ويژه اينكه وكالي ترامپ بارها در خلوت 
درب��اره احتمال دردس��رآفرين ش��دن توييت هاي 
جنجال��ي رييس جمه��ور به وي هش��دار داده و از 
رييس جمهور خواس��ته بودند تا دس��ت از اين كار 
بكش��د، درخواستي كه هيچگاه عملي نشده است. 
جيمز كومي كه درباره دخالت روسيه در انتخابات 
امريكا تحقيق مي كرد نهم ماه مه توسط ترامپ از 
مديريت اف بي آي بركنار شد. پس از اين بركناري 
بود كه وزارت دادگس��تري امريكا مولر را به عنوان 

مسوول پرونده تحقيقات معرفي كرد. 

 استيضاح معاون دادستان كل امريكا 
تحقيقا جنجالي رابرت مولر در شرايطي ادامه 
دارد كه گروهي از جمهوري خواهان طرح استيضاح 
»رود روزنش��تاين« معاون دادستان كل امريكا را 
كه نظارت بر تحقيقات دخالت روسيه در انتخابات 
امري��كا را برعه��ده دارد، ارائه دادن��د. به گزارش 
آسوشيتدپرس، ۱۱ نفر از جمهوري خواهان با اين 
استدالل كه معاون دادس��تان كل به اندازه كافي 
در رابطه با پرونده دخالت روس��يه به رياست مولر 
و تحقيقات درباره ايميل هاي كلينتون پاس��خگو 
نيست، طرح استيضاح را ارائه دادند. البته با توجه 
ب��ه اينكه رهبران جمهوري خ��واه هنوز اين طرح 
را تاييد نكرده اند، مش��خص نيست كه از حمايت 
كافي براي تصويب برخوردار باش��د. مارك ميدوز 
از ايالت كاروليناي ش��مالي و جيم جردن از ايالت 

اوهايو اين طرح را ارائه داده اند. وزارت دادگستري 
امري��كا بي��ش از ۸۰۰ ه��زار س��ند در اختي��ار 
سياس��تمداران قرار داده اما ميدوز مي گويد هنوز 
هم از نحوه رسيدگي به درخواست ها براي نظارت 
بر اين تحقيقات نااميد است. اين درحالي است كه 
رهبران جمهوري خواه گفته اند از پيشرفت در روند 

تحقيقات وزارت دادگستري راضي هستند. 
دمكرات ها از تالش هاي جمهوري خواهان براي 
فشار بر وزارت دادگستري در ماه هاي اخير انتقاد 
كرده و آن را تالشي براي تضعيف تحقيقات مولر 
قلم��داد كرده اند. جف سش��نز در آغاز تحقيقات 
روس��يه و پس از اذعان به مالقات با سفير روسيه 
در جريان كارزار انتخاباتي امريكا در سال 2۰۱۶، 
خ��ود را از پرونده تحقيقات در مورد مس��كو كنار 

كشيد. 
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پرونده8
توليد  د اخلي، جايگزين روغن 

وارد اتي شد 
مد يرعامل شركت ماد رتخصصي بازرگاني د ولتي ايران 
از تولي��د  د اخلي 350 هزار تن د انه روغني د ر چهار ماهه 
امسال خبر د اد  كه با افزايش 180 هزار تني نسبت به كل 
عملكرد  پارسال، به كاهش وارد ات و جلوگيري از خروج 

ارز منجر شد ه است. 
»يزد ان س��يف« د ر گفت وگو با ايرن��ا، ميزان وارد ات 
روغن خام از آغاز امسال تا پايان تيرماه را 300 هزار تن 
اعالم كرد  و گفت: غيراز روغن پالم كه براي مصارف مجاز 
از اند ونزي و مالزي وارد  مي شود ، سال هاي گذشته حد ود  
يك ميليون تن د انه روغني وارد  شد  و نيز به طور متوسط 

ساالنه 150 هزار تن هم توليد  د اخل بود . 
سيف اضافه كرد : پارس��ال 170 هزار تن د انه روغني 
د اخلي توليد  ش��د ، اما اين ميزان د ر چهارماهه امس��ال 

به طور تقريبي 2 برابر شد ه و به 350 هزار تن رسيد  
»بنابراي��ن توليد  د اخلي اين محص��ول 180 هزار تن 
نسبت به پارسال افزايش يافته است كه از آن 120 هزار 

تن روغن استحصال مي شود «. 
سيف آمارهاي منتشر شد ه د ر برخي رسانه ها د رباره 
كاهش 45 د رصد ي ورود  روغن د ر س��ه ماهه نخس��ت 
امسال را ناقص اعالم كرد  و گفت: توليد  د اخل اين امكان 
را فراهم س��اخت تا كشور از وارد ات 120 هزار تن روغن 
خام بي نياز باشد . همچنين بخشي از محموله هاي بخش 
خصوصي د ر گمرك د ر مرحله ترخيص است و بنابراين 

كشور د ر زمينه تامين روغن خام هيچ مشكلي ند ارد . 
اكنون ب��راي وارد ات روغن به عنوان كاالي اساس��ي 
راهب��رد ي، ارز س��ه هزار و 900 تومان��ي اختصاص پيد ا 
مي كند . مد يرعامل شركت ماد رتخصصي بازرگاني د ولتي 
ايران ميزان ارز اختص��اص يافته به وارد ات روغن از آغاز 
امسال تاكنون را نيازمند  محاسبه هاي تكميلي د انست و 
گفت: بر پايه پيش بيني ها، امسال 450 هزار تن د انه هاي 
روغني د ر كش��ور توليد  مي شود  كه سهم كلزا به حد ود  
70 د رصد  مي رسد . وزير جهاد كشاورزي پنجم فرورد ين 
ماه ارزش توليد ات كشاورزي ايران را بيش از 70 ميليارد  
د الر اعالم كرد  و از افزايش سه برابري توليد  د انه روغني 
كلزا د ر س��ال 1396 خبر د اد . »محمود  حجتي« گفت: 
توليد  كلزا از 60 هزارتن د ر سال 1395 به 180 هزارتن 
د ر سال 1396 افزايش يافت و براساس پيش بيني ها توليد  
اين محصول امس��ال با رش��د  2 برابري به نزد يك 350 
هزارتن افزايش خواهد  يافت. پانزد هم ارد يبهشت ماه نيز 
مد يرعامل شركت ماد رتخصصي بازرگاني د ولتي ايران د ر 
يك نشست خبري توليد  پارسال د انه هاي روغني را 550 
هزار تن اعالم كرد  كه 380 هزارتن مربوط به توليد  د انه 
كلزا بود  و پيش بيني كرد : امس��ال اين رقم به 900 هزار 
تن يعني 1.5 برابر برسد . امسال قيمت خريد  تضميني هر 
كيلوگرم ذرت د انه يي 10 هزار و 860 ريال، د انه سويا 24 
ه��زار و 694 ريال، د انه آفتابگرد ان 26 هزار و 644 ريال، 
د انه كل��زا 28 هزار و 665 ريال و د انه گلرنگ 26 هزار و 

186 ريال است. 

برنج كشور به پكيج به زراعي 
نياز د ارد 

معاون وزير جهاد كشاورزي د ر امور زراعت گفت: نبود  
پكيج به زراعي از مشكالت حوزه برنج كشور است. 

به گزارش ايس��نا عباس كشاورز د ر همايش ملي روز 
مزرعه برنج گفت: براي تقويت بخش كشاورزي نياز است 
تا حساسيت را د ر حمايت از توليد ات د اخل باال ببريم و از 
وارد ات بي رويه چنين كااليي كه د ر كشور توليد  مي شود ، 

پرهيز كنيم. 
وي افزاي��ش د رآم��د  كش��اورز را از راهكارهاي مهم 
توسعه بخش كشاورزي د انس��ت و افزود : د ر كارهاي ما، 
انج��ام اقد اماتي كه براي تحقق اي��ن امر تالش كند ، پر 
رنگ نيستند . كشاورز اد امه  د اد : توسعه با پول د ولت اتفاق 
نمي افتد ، بلكه د ولت بايد  تس��هيل گر باشد  و ورود  بخش 
خصوصي مي تواند  د ر بهبود  وضعيت بخش كش��اورزي 
موثر باش��د . وي با تاكيد  بر ارتقاي حساس��يت ها نسبت 
به جلوگي��ري از آلود گي آب و خاك، خاطرنش��ان  كرد : 
اقد امات جد ي تري براي حفاظت از خاك هاي ارزش��مند  
كش��ور بايد  انجام شود . او با اش��اره به اينكه براي بهبود  
د رآمد  كش��اورزان الزم است، گياه د ومي براي شاليزارها 
تعريف كني��م، اظهار ك��رد : كش��اورزان گيالني پس از 
برد اشت راتون نياز د ارند  تا د ر فصل هاي پاييز و زمستان 
د ر مزارع خود  محصول توليد  كنند . پژوهش��گران مراكز 
تحقيقاتي بخش كشاورزي د ر تحقق اين امر همت كنند  

زيرا اين كار شد ني است. 
معاون وزير جهاد  كشاورزي با اشاره به اينكه عملكرد  
توليد  د ر ش��اليزارهاي كش��ور پايين است، تصريح كرد : 
عملك��رد  مطلوب توليد  ش��لتوك د ر ه��ر هكتار موجب 
افزايش د رآمد  شاليكاران مي شود  و تحقق اين امر بايد د ر 
اولويت كارهاي موسسه تحقيقات برنج كشور قرار بگيرد . 
وي با بيان اينكه برنامه ما اين اس��ت كه فقط د ر د و 
اس��تان برنج توليد  ش��ود ، اضافه كرد : ب��ا توجه به منابع 
آبي كش��ور، نياز است مواظب س��رزمين مان باشيم و به 
همين د ليل فقط توليد  برنج بايد  د ر اس��تان هاي گيالن 
و مازند ران باشد . كشاورز افزود : نسخه روش هاي افزايش 
عملكرد  كه منجر به افزايش د رآمد  كش��اورز مي شود  هر 
چه س��ريعتر بايد  ارائه شود  و تقاضا د اريم از سوي مراكز 
تحقيقات د ستورالعمل جامعي د ر اين خصوص ابالغ شود . 
معاون وزير جهاد كش��اورزي د ر امور زراعت برنج با بيان 
اينكه د ر بخش برنج خأل بزرگ فني د اريم، خاطرنش��ان 
كرد : تغذيه برنج اصال كارآمد  نيست. كود  بايد  متناسب با 
نياز برنج د اد ه شود . وي يكي د يگر از مشكالت برنج كشور 
را نب��ود  پكيج به زراعي عنوان كرد  و اف��زود : بايد  ارتقاي 
مد يريت آب د ر كنار عملكرد  د ر نظر د اش��ته باشيم. هر 
طور د يگر اتفاق بيفتد ، قابل قبول نيست. د ر ضمن پد يد ه 
تغيير اقليم خيلي محسوس اس��ت. اگر مد يريت كنيم، 
مش��كلي براي ما به وجود  نخواهد  آمد . كشاورز وضعيت 
توليد  برنج به صورت مكانيزه را مطلوب د انس��ت و گفت: 
مكانيزاسيون د ر كشور وضعيت خيلي خوبي د ارد  و جاي 
بس��ي خوش��حالي اس��ت چون منجر به افزايش د رآمد  
كش��اورزان مي شود . وي با اش��اره به اينكه تجد يد نظر بر 
زنجيره توليد  برنج ضروري است، تصريح كرد : برنامه ريزي 

پنج ساله براي اصالح اين محصول ضروري است. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي اظهار كرد : بايد  قد رت 
رقابت را براي كشاورزان باال ببريم و زماني اين محصول 
د ر بازارهاي جهاني جاي خود  را باز خواهد  كرد  كه آد رس 

د رستي از مزرعه تا بسته بند ي د اشته باشد . 

اخبار

اُِورد وز كرد ن خوش بختي

خوشبختيهمحديدارد
د رمان افسرد گي هم به ابزار تبليغ و هم به ميد ان مبارزه 

براي تحريك عمقي مغز بد ل شد ه است
مولف| لون فرانك|

مترجم| علي برزگر|
نوتيلوس| »چقد ر خوش��بختي، خوشبختي بيش 
از حد  اس��ت؟« اين پرسش خوبي است، اما من اند كي 
ش��گفت زد ه ش��د م هنگامي ك��ه آن را د ر قالب عنوان 
مقاله يي پژوهشي د ر نشريه يي پزشكي مشاهد ه كرد م. 

به هرحال، اين پرسش مقاله مذكور د ر سال 2012 
بود . اين مقاله به قلم د و آلماني و يك امريكايي نوش��ته 
شد ه بود ، و آنها د اشتند  با اين مساله كلنجار مي رفتند  
كه چگونه بايد  با امكان د ستكاري احساس خوشبختي 
و حاالت روح��ي افراد  از طريق تحري��ك مغزي روبرو 
ش��د . اگر به سيس��تم پاد اش مغز د سترس��ي مستقيم 
د اش��ته باش��يد  و بتوانيد  احساس سرخوش��ي را كم يا 
زياد  كنيد ، چه كس��ي تصميم مي گيرد  كه س��طح آن 
چقد ر بايد  باش��د ؟ پزش��كان يا فرد ي ك��ه مغزش د ر 
معرض خطر اس��ت؟ نويس��ند گان مقاله اين پرسش را 
بد ان د ليل مطرح مي كنند  كه يك بيمار مي خواس��ته 
است خود ش د ر اين باره تصميم بگيرد : مرد ي آلماني و 
33 ساله كه سال ها از »اختالل وسواس فكري-عملي« 
ش��د يد  و »اختالل اضطراب فراگير« رنج مي برد . چند  
سال قبل، پزش��كان الكترود هايي را د ر بخش مركزي 
سيستم پاد اش او يعني »هسته آكومبنس« كار گذاشته 
بود ند . تحريك مغزي تاثير نسبتا خوبي روي نشانه هاي 
بيماري او بر جاي گذاشته بود ، اما اكنون زمان تعويض 
باتري تحريك گر فرا رسيد ه بود . اين نيازمند  يك عمل 
جراح��ي كوچك بود  زي��را تحريك گر د ر زير پوس��ت 
د رست پايين ترقوه كار گذاشته شد ه بود . براي اين كار 
بايد  برآمد گي كوچك و گرد  محل قرارگيري تحريك گر 
ش��كافته مي ش��د . بيمار به بخش اورژانس بيمارستاني 
د ر توبينگن م��ي رود  تا عمليات د رماني روي وي انجام 
شود . د ر آنجا از عصب شناسي به نام ماتيس سينوفزيك 
خواسته مي شود  تا تحريك گر را به شيوه يي تنظيم كند  
كه پارامترهاي آن بهينه باش��د . او و بيمار با د قت روي 
اين مساله كار مي كنند ، و سينوفزيك با تنظيم هايي از 1 
تا 5 ولت تحريك گر را آزمايش مي كند . د ر هر تنظيم، او 
از بيمار مي خواهد  تا احساس خشنود ي، سطح اضطراب 
و احس��اس تنش د روني خود  را توصيف كند . بيمار بر 

اساس مقياسي از 1 تا 10 پاسخ مي د هد . 
آنها با يك ولت كار را آغاز مي كنند . چيز خاصي رخ 
نمي د هد . خشنود ي يا »سطح خوشبختي« بيمار حد ود  
2 است، د ر حالي كه اضطراب او باال د ر مقياس 8 است. 
با يك ولت بيش��تر، سطح خوشبختي به 3 مي رسد ، و 
اضطراب او به 6 كاهش مي يابد . اين بهتر از قبل اس��ت 
اما هنوز چيز فوق العاد ه يي نيست. اما، د ر 4 ولت، اوضاع 
كامال متفاوت اس��ت. اكنون بيمار احساس خوشبختي 
بيش��ينه د ر مقي��اس 10 و فقد ان كام��ل اضطراب را 

توصيف مي كند . 
او ب��ه س��ينوفزيك مي گويد ، »مانند  نش��ئگي مواد  
مخد ر است«، و ناگهان سراسر چهره اش غرق د ر خند ه 
مي ش��ود ، د ر حالي كه قبل از آن س��يمايي اند وهگين 
د ارد . عصب ش��ناس ولتاژ را ب��راي آزمايش يك د رجه 
باالتر مي برد ، اما بيمار د ر 5 ولت مي گويد  كه احس��اس 
او »عالي است اما اند كي بيش از حد  است«. او آن چنان 
احس��اس خلس��ه مي كند  كه خارج از كنترل اس��ت، 

به نحوي كه حس اضطراب او تا 7 باال مي رود . 
آن ها توافق مي كنند  كه تحريك گر را بر روي 3 ولت 
تنظيم كنند . به نظر مي رس��يد  كه اين توافقي مقبول 
باش��د  كه د ر آن بيمار هم از لحاظ خوش��بختي و هم 
اضطراب تا حد ود  زياد ي د ر س��طح »عاد ي« اس��ت. د ر 
عين حال، اين ولتاژي اس��ت ك��ه باتري 5 هزار د الري 
را خيلي سريع تخليه نمي كند . همه چيز خوب و خوش 
اس��ت. اما روز بعد ، هنگامي كه قرار است بيمار مرخص 
ش��ود ، او نزد  س��ينوفزيك مي رود  و از وي مي پرسد  آيا 
آنه��ا قبل از اينكه او مرخص ش��ود  مي توانن��د  ولتاژ را 
باالتر ببرند  يا خير. او احساس خوبي د ارد ، اما همچنين 
احساس مي كند  كه نياز د ارد  د ر هفته هاي آتي »اند كي 
ش��اد مان تر« باش��د . عصب ش��ناس مخالفت مي كند . 
او ب��ه بيمار توضيح مي د هد  كه چ��را زند گي د ر حالت 
سرخوشي د ايم ممكن است زيان بار باشد . د اليلي وجود  
د ارد  كه فرد  بايد  امكان نوسان طبيعي حالت روحي د ر 
هر د و جهت مثبت و منفي را فراهم نمايد . رويد اد هاي 
مثبتي كه براي شما پيش مي آيد  بايد  بتوانند  به صورت 
مثبت تجربه شوند . بيمار س��رانجام رضايت مي د هد  و 
با حالت ميانه مرخص مي ش��ود  و متعهد  مي گرد د  كه 
براي چك آپ هاي منظم مراجعه كند . سينوفزيك و د و 
همكارش د ر مقاله خود  مي نويس��ند : »روشن است كه 
صرفا بد ان د ليل كه بيمار مي خواهد  پزش��كان مجبور 
نيس��تند  كه پارامترهاي تحريك گر را فراتر از س��طوح 
د رمان��ي مقرر تنظي��م كنند «. هر چه باش��د ، بيماران 
»تصميم نمي گيرند  كه چگونه د س��تگاه تنظيم ضربان 
قلب تنظيم ش��ود «. اين د رست است، اما تفاوتي وجود  
د ارد . ش��مار اند كي از افراد  ع��اد ي مي د انند  كه چگونه 
ضربان قلب بايد  تنظيم شود ، اما هر كسي د رباره خلق 
و خوي خود ش متخصص اس��ت. چرا نبايد  به بيماران 
اج��ازه د اد  تا حاالت روحي خود  را طوري تنظيم كنند  

كه با آرزوها و اوضاع آنها متناسب باشد ؟
بله، س��ه پژوهش��گر فكر مي كنند  كه ممكن است 
س��رانجام به آن نقطه برس��يم، يعني زماني د ر آيند ه، 
مرد م صرفا به عنوان روشي براي بهبود  وضعيت ذهني 

خواستار تحريك عمقي مغز خواهند  بود . 
آن ها تاكيد  مي كنند  كه افزايش سطح خوشبختي 
بد ين ش��يوه ضرورتا هيچگونه جنبه غيراخالقي ند ارد . 
مساله فقد ان ش��واهد ي است كه نشان د هد  اين روش 
براي فرد  سود مند  است، به ويژه د ر پرتو هزينه چشمگير 
اين روش د رمان��ي. حتي قبل از نياز به تعويض باتري، 
كه هر س��ه تا پنج س��ال بايد  انجام شود ، و تنظيم هاي 
د وره اي، خ��ود  سيس��تم 20 ه��زار د الر و جراح��ي و 
تشريفات بيمارستاني 50 هزار تا 100 هزار د الر هزينه 

د ارد . ام��روز، ما بايد  از خود مان بپرس��يم كه »س��طح 
د رماني خوشبختي« كجا مي تواند  قرار بگيرد  و اينكه آيا 
سطوح باالتر خطرات و زيان هايي به همراه د ارد  يا خير. 
ب��ه نظر مي رس��د  ك��ه مرد  ج��وان ناش��ناس با 
الكترود هاي آكومبانس اس��تد الل عصب ش��ناس را 
نپذيرفته باش��د  زيرا، پس از مد تي كوتاه، د يگر براي 
چك آپ مراجعه نمي كند  و بد ون هيچ نشانه يي ناپد يد  
مي ش��ود . شايد  پزشك د يگري يافته باشد  كه حاضر 

شد ه است او را خوشبخت كند . 

 خوشبختي چيست؟ زند گي خوب چيست؟
هد ونيا. چيزي د ر اين واژه نهفته است؛ در روي زبان 
مي غلت��د  چنان كه گويي بر روي فرش قرمز راه مي رود  
و حسي خوشايند  بر جاي مي نهد . شايد  هد ونيا نام باغ 
عد ن بود ه باش��د  قبل از آنكه مار پيش��نهاد  بد خواهانه 
خ��رد  و بينش را ارائه كن��د . و بيش از هر چيز د يگري، 
هد ونيسم به شعاري بد ل شد ه است براي اينكه چگونه 
بايد  زيس��ت. فقد ان احساس لذت، به شيوه خود ، د ر پي 
ظهور بيماري افسرد گي، به موضوعي محبوب بد ل شد ه 
است. طبق مطالعات مختلف، يك چهارم از ما د ر طول 
زند گي به اين بيماري د چار مي ش��ويم، و فراواني آن د ر 
د نياي صنعتي د ارد  افزايش مي يابد . د رمان افس��رد گي 
هم به اب��زار تبليغ و هم به ميد ان مبارزه براي تحريك 

عمقي مغز بد ل شد ه است. 
اي��ن روش ب��ا كارهاي هلن ميبرگ عصب ش��ناس 
امريكاي��ي و آند رس لوزان��و جراح كاناد اي��ي د ر حوزه 
روان پزشكي با موفقيت همراه شد . د ر رسانه ها غوغايي 
به پا ش��د  هنگامي كه اين د و د انشمند  د ر سال 2005 
نخس��تين پژوهش د رب��اره تحريك عمق��ي مغز براي 
د رمان افس��رد گي مزمن شد يد  را منتشر كرد ند ، و بايد  
بد انيد  كه اين نوعي از افسرد گي است كه به هيچ چيز 
واكنش نشان نمي د هد ، نه به د ارو، نه تركيبي از د ارو و 
روان د رماني، نه شوك الكتريكي. اما ناگهان، شش بيمار 
وجود  د اش��ت كه همه از د رمان آنها نااميد  شد ه بود ند  
اما بهتر ش��د ه بود ند . به يك باره، هلن ميبرگ مش��هور 
ش��د  و د ر همايش ها چنين معرفي مي ش��د : »زني كه 
جراحي رواني را احيا كرد «. س��پس، د يگران هم به اين 
جريان ملحق شد ند ، و اكنون آنها د ارند  بر سر اين بحث 
مي كنند  كه د قيقا د ر كجاي مغز بيماران افس��رد ه بايد  
تحريك انجام ش��ود . اين صرفا نوعي بگومگو بين افراد  
خود خواه نيس��ت بلكه مناقشه يي اس��ت د رباره اينكه 
افسرد گي واقعا چيست. آيا آن اساسا د رد ي رواني است 
يا اينكه ناتواني د ر احساس لذت؟ هلن ميبرگ مي گويد : 
»شغل من د ر مقام عصب شناس اين نيست كه مرد م را 
خوش��بخت كنم«؛ سپس مكث مي كند  و چنين اد امه 
مي د هد : »من بيمارانم را از د رد  رهايي مي بخش��م و با 
پيش��رفت بيماري مقابله مي كنم. من آنه��ا را از د رون 
حفره بيرون مي كشم و از منفي د ه به صفر مي رسانم، اما 
از اينجا به بعد  مسووليت با خود شان است. آنها با زند گي 

خود  و با اين پرسش رو به رو مي شوند : من كيستم؟«
د فتر كار هلن ميبرگ د ر طول لچكي شيشه يي يك 
ساختمان د ر د انشگاه اِموري قرار د ارد . از لحاظ فيزيكي، 
قياف��ه اش آد م را به ياد  پريان مي اند ازد  با موهاي لخت 

قهوه ي��ي كه بر روي لبه هاي عينك بزرگش قرار گرفته 
اس��ت. او كوچك اند ام و توجه برانگيز است. اما به محض 
اينكه شروع به صحبت مي كند  بزرگي او آشكار مي شود . 
صد ايش بم و عميق است، و سخنانش چنان د ر جرياني 
ماليم بر زبانش جاري مي شود  كه گويي براي هميشه 
د ر جهات مختلف د ر پيچ و تاب اس��ت. او مي گويد : »ما 
فرضيه يي د اش��تيم، آزمايشي طراحي كرد يم، د اد ه ها را 
كنار هم قرار د اد يم، و اكنون روشي د اريم كه براي شمار 
بس��يار زياد ي از بيماران كارآمد  اس��ت«. سپس مكث 
مي كند  و با طنيني آرام تر اد امه مي د هد : »اما براي من، 

موضوع همواره فهم افسرد گي بود ه است«. 
ميبرگ تحقيقاتش د رباره مكانيسم هاي افسرد گي را 
د ر د هه 1980 آغاز مي كند ، د ر زماني كه اسكيزوفرني 
نوعي عد م توازن د ر سيستم ترشح د وپامين بود ، و فرضيه 
سروتونين د رباره افسرد گي غالب بود . طبق اين فرضيه، 
علت اين بيماري توان فرسا بايد  سطوح پايين سروتونين 
باش��د . اين فرضيه با اين واقعيت پشتيباني مي شد  كه 
د اروهاي ضد افسرد گي خاصي سطح سروتونين د ر مغز 
را افزايش مي د اد ند ، اما اين نظريه با ش��واهد  مس��تد ل 
د يگري پشتيباني نمي شد . سپس چيزي رخ مي د هد  كه 
كانون توجه پژوهشگران را تغيير مي د هد . پيشرفت هاي 
چشمگيري د ر تكنيك هاي پويش مغز حاصل مي شود  
و اين از جمله بد ان معناس��ت ك��ه مي توان به فعاليت 
مغزه��اي زند ه نگاه كرد  و رخد اد ه��اي د رون مغز افراد  
با ش��رايط مختلف را مقايس��ه كرد . ميب��رگ د ر طول 
د هه 1990 ش��روع مي كند  به جس��ت وجوي مد ارها و 
ش��بكه هايي كه د ر بروز افسرد گي نقش بازي مي كنند . 
د يگ��ران نيز د ر همي��ن جهت پژوه��ش مي كرد ند ، و 
گروه ه��اي مختلف مي توانس��تند  اظهار كنن��د  كه د ر 
د ستگاه ليمبيك8 و همچنين كورتكس پيش پيشاني 
مش��كل وجود  د ارد . يعني، مناطق عاطفي و شناختي 
مغز هر د و د ر افسرد گي نقش ايفا مي كنند . پويش هاي 
ام آرآي از اف��راد  مبتال به افس��رد گي نش��ان د اد  كه د ر 
مقايس��ه با افراد  ع��اد ي و غيرافس��رد ه نواحي خاصي 
از مغ��ز بيش از حد  فعال هس��تند  د ر حالي كه نواحي 
د يگري بيش از حد  غيرفعال هس��تند . سپس ميبرگ 
بر ناحيه كوچكي از قش��ر مخ با نامي نتراشيد ه تمركز 
مي كند  يعني ناحيه سوبگنواليس يا ناحيه برود مان 25. 

اين ناحيه اند ازه بيروني ترين بند  انگش��ت اشاره است و 
نزد يك س��اقه مغز تقريبا د قيقا پشت حد قه هاي چشم 
قرار د ارد . د ر اينجا، اين ناحيه نه تنها به د يگر بخش هاي 
م��خ بلكه به نواحي سراس��ر مغز متصل اس��ت، به ويژه 
بخش هايي از سيس��تم پاد اش و سيستم ليمبيك. اين 
سيس��تم مجموعه يي از ساختارهاي پيرامون تاالموس 
است كه د ربرگيرند ه عناصر مهمي همچون آميگد ال و 
هيپوكامپوس است و اغلب با عنوان »مغز عاطفي« از آن 
ياد  مي شود . د ر مجموع آنها مناطقي از مغز هستند  كه 
ب��ا انگيزه، تجربه ترس، توانايي هاي ياد گيري و حافظه، 
ليبيد و، تنظيم خواب، و اش��تهاي ما د رگير هس��تند ، 
يعن��ي هر چيزي كه تحت تاثير قرار مي گيرد  هنگامي 
كه شما به طور باليني افسرد ه هستيد . ميبرگ مي گويد : 
»ما د ريافتيم كه ناحيه بيست و پنج د ر بيماران افسرد ه 
كوچك ت��ر اس��ت«، و مي افزايد  ك��ه همچنين به نظر 
مي رسيد  كه گويي آن بيش فعال است. »به هر حال، ما 
د ريافتيم د رماني كه براي افسرد گي موثر است، فعاليت 

د ر ناحيه بيست و پنج را نيز كاهش مي د هد «. 
د ر عي��ن حال، اين ناحيه يي از مغز اس��ت كه همه 
م��ا هنگامي كه به چيزي غمن��اك فكر مي كنيم آن را 
فعال مي نماييم، و با افزايش مطالعات اين گمان قوي تر 
و قوي تر مي شود  كه ناحيه 25 نوعي »مركز افسرد گي« 
است. ميبرگ متقاعد  مي شود  كه اين نه تنها بايد  كليد  
فهم افسرد گي بلكه همچنين بايد  كليد  د رمان كساني 
باش��د  كه هيچ راه د رمان د يگ��ري ند ارند . يعني، همان 
هس��ته كوچك و سرس��خت از بيماراني كه نه تنها به 
مغاكي تاريك و ژرف افتاد ه بود ند  بلكه نمي توانس��تند  
د وباره از آن بيرون بيايند . اينها كساني بود ند  كه به طور 
مزم��ن بيم��ار بود ند  و هي��چ د رماني ب��راي آنها وجود  
ند اش��ت، نوعي از بيماران افسرد ه كه اغلب كار آنها به 
خود كشي مي انجاميد ؛ اين نوع از بيماران بود ند  كه 50 

سال قبل د ر بيمارستان هاي د ولتي تلنبار شد ه بود ند . 
چه مي ش��د  اگر ميبرگ مي توانس��ت به ناحيه 25 
آنها د س��ت پيد ا كن��د !و او با كمك يك ج��راح موفق 
مي شود  اين كار را انجام د هد . د ر آغاز قرن بيست ويكم، 
هنگامي كه او وارد  د انش��گاه تورنتو مي شود ، با يكي از 
معروف ترين د انشمند ان اين د انشگاه يعني آند رس لوزانو 
مالقات مي كند . لوزانو نه تنها بر روي صد ها بيمار مبتال 
به پاركينس��ون تحريك عمقي مغز انجام د اد ه بود  بلكه 
به مثابه پژوهشگري شناخته مي شد  كه مايل بود  ريسك 
كند  و مشتاق به اكتشاف قلمروهاي جد يد  بود . ميبرگ 

ايد ه يي راد يكال پيش نهاد ه بود ، و اين براي لوزانو بسيار 
جذاب بود . بنابراين، مساله تنها جلب همكاري بيماران 
بود . د ر طول چند  ماه، د و همكار اين ايد ه را اشاعه د اد ند ، 
سخنراني هاي بي شماري براي روان پزشكان شكاك ايراد  
كرد ند  و سرانجام كم كم بيماران به آنها معرفي مي شد ند . 
يك��ي از آنها، زني كه قبل از ابتال به بيماري د ر ش��غل 
پرس��تاري كار مي كرد ، نخستين كس��ي بود  كه براي 
اين پروژه ثبت نام مي كند . او تمام روش هاي د رماني را 
امتحان كرد ه بود  و توقع ند اشت كه يك الكترود  بتواند  

چيزي را تغيير د هد . اما چرا نبايد  آن را آزمود ؟
نوبت اتاق عمل براي 13مه  2003 تعيين مي شود  و 
همه چيز براي آزمون بزرگ فرضيه ميبرگ و همچنين 

خود شيفتگي علمي او آماد ه مي شود . 
او د ر حالي كه د ستانش را رو به جلو بلند  كرد ه است 
مي گويد : »من ش��كاف بين كنجكاوي خود م و بيمار را 
احساس مي كرد م. اگر مشكلي پيش مي آمد ، د ليلش آن 
بود  كه من از يك جراح خواس��ته ام كاري را بر اس��اس 
يك ايد ه انجام د هد «. اما جراح با كف د ست به پشت او 
مي زند  و مي گويد  كه او، يعني هلن، از هر كسي بر روي 
زمين د رباره افس��رد گي بيش��تر مي د اند . لوزانو خود ش 
هيچ ترد يد ي ند اشت كه مي تواند  تحت استاند ارد هاي 

ايمني بسيار باال الكترود  را د ر مغز بيمار كار بگذارد . 
او به م��ن مي گويد : »از خود ت بپ��رس كه اگر اين 

خواهرت بود ، آيا اين كار را انجام مي د اد ي؟«
پاس��خ ميب��رگ مثبت اس��ت و آنها كار را ش��روع 
مي كنن��د . عمل جراحي طبق مقررات انجام مي ش��ود . 
به بيمار گفته مي ش��ود  ك��ه د رباره نتيجه توقع خاصي 
نم��ي رود . »هيچكس نمي د انس��ت چ��ه رخ مي د هد . 
بنابراي��ن به بيم��ار آموزش د اد ه مي ش��ود  تا مطلقا هر 
چيزي را كه مشاهد ه مي كند  به من بگويد . چه آن چيز 

به نظرش مهم برسد  چه نرسد «. 
تي��م تحقيقات��ي كار را با پايين تري��ن نقطه تماس 
الكترود  و 9 ولت آغاز مي كنند . هيچ چيز رخ نمي د هد . 
آنه��ا ولتاژ را باال مي برند  اما باز هم چيزي رخ نمي د هد . 
س��پس به سراغ نقطه تماس بعد ي نيم ميلي متر باالتر 
د ر بافت مغز مي روند . اگر چه آنها فقط با 6 ولت شروع 
مي كنند ، بيمار ناگهان صحبت مي كند . او مي پرسد  آيا 

آنها اكنون د ارند  كاري روي او انجام مي د هند ؟

»چ��را چنين فكر مي كني؟ ب��ه من بگو چه چيزي 
احساس مي كني«. 

»احساس ناگهاني آرامش بسيار بسيار زياد «. 
»منظورت از آرامش چيست؟«

»توصيفش د ش��وار است، مانند  توصيف تفاوت بين 
لبخند  و خند ه. ناگهان نوعي سبكبالي احساس كرد م. 
احس��اس س��بكي بيش��تري مي كنم. مانند  زماني كه 
زمس��تاني طوالني و سرماي كس��ل كنند ه را پشت سر 
گذاش��ته باش��يد  و از خانه بيرون مي زنيد  و نخستين 
جوانه ها را مي بينيد  و د ر مي يابيد  كه بهار سرانجام د ارد  

از راه مي رسد «. 
س��پس، جريان الكترود  قطع مي ش��ود . و به محض 
اينكه جريان الكتريس��يته قطع مي شود ، بيمار گزارش 

مي كند  كه حس زمان بهار ناپد يد  شد ه است. 
اكنون، س��ال ها بعد ، ميبرگ آس��تين كش بافش را 
باال مي زند  و س��اعد ش را به من نشان مي د هد . او هنوز 
هم هنگامي كه د رباره آن نخس��تين آزمايش صحبت 
مي كند  موي بد نش س��يخ مي شود . و هنگامي كه از او 
د رباره احساسش د ر آن لحظه د ر اتاق عمل مي پرسم، او 
بد ون د ود لي اذعان مي كند  كه نزد يك بود ه است اشك 

از چشمانش جاري شود . »آن يك لحظه ناب بود «. 
بعد تر، روشن مي شود  كه اين واكنش منحصر به فرد  
نبود ه اس��ت، د يگر بيماران نيز همان »س��بكبالي« را 
احس��اس مي كنند . از نظر يكي از آنه��ا، گويي ابري از 
غبار از پيرامونش ناپد يد  شد ه است، د ر حالي كه د يگري 
ناگهان احساس كرد ه است كه رنگ ها و نور بيشتري د ر 
اتاق وجود  د ارد . هنگامي كه آنها اين تاثير آني را تجربه 
مي كنند ، احتمال زياد ي وجود  د ارد  كه عالئم افسرد گي 
آنه��ا د ر طول چند  ماه نخس��ت پ��س از عمل جراحي 
كاهش پيد ا كند . اما تاثير پايد ار به تد ريج حاصل مي شود  

و هيچ ارتباطي با سرخوشي يا خوشبختي ند ارد . 
ميبرگ مي گويد : »بيم��اران مي د انند  كه من هيچ 
چيز به آنها ند اد ه ام بلكه چي��زي را برطرف كرد ه ام كه 
براي آنها مزاحمت ايجاد  مي كرد «. او تمثيل ها را د وست 
د ارد  و اين تمثيل را به من مي گويد . »اين مانند  آن است 
كه به طور همزمان يك پايتان روي پد ال گاز باشد  و يك 
پايتان روي ترمز و سپس پايتان را از روي ترمز برد اريد . 

اكنون مي توانيد  حركت كنيد «. 
اين هسته د يد گاه گروه اِموري د رباره افسرد گي است. 
آنها افس��رد گي را فقد ان هيچ چيز مثبتي نظير لذت و 
شاد ي نمي د انند  بلكه يك فرآيند  منفي فعال مي د انند . 

آنها همچنين باور ند ارند  كه به ساد گي مي توانيد  به بيمار 
»تزريق مثبت« د اش��ته باشيد . بلكه بايد  فعاليت منفي 

د ايما آزارد هند ه را برطرف كنيد . 
هنگامي كه مقاله د وران ساز ميبرگ د ر سال 2005 
د ر نش��ريه نوران منتش��ر مي ش��ود  و او با روزنامه هاي 
مهم مصاحب��ه مي كند ، فضاي مجازي از نوش��ته هاي 
خشمگينانه پر مي ش��ود . پزشكان از حد ود  خود  تجاوز 

كرد ه بود ند ! اين بازگشت لوبوتومي بود !
»اين تعارض هر بار كه علم به مرزي جد يد  مي رسد  
ظهور مي كند . و به محض اينكه تحقيقات با مغز ارتباط 
پيد ا مي كند ، كس��اني هس��تند  كه از اين امر برآشفته 
مي ش��وند  كه از آن بتوان براي بهبود  بيماران استفاد ه 
كرد «. اين س��رنخ من بود . من مي خواس��تم بد انم كه 
ميبرگ د رباره ش��اد ي، ل��ذت يا د ر كل هد ونيا چه فكر 
مي كند . م��ن مي د انم كه برخ��ي گروه هاي تحقيقاتي 
افس��رد گي را با تحريك بخش هايي از سيستم پاد اش 
مغ��ز د رمان مي كنند  و با »تزريق مثبت«، آن چنان كه 
او تا حد ود ي با تمسخر از آن نام مي برد . اين امر به ويژه 
د رباره د و د انش��مند  از د انشگاه بُن صاد ق است، توماس 
شالفر روان پزشك و ولكر كونن جراح، كه عمال انبوهي 
از مطالعاتي منتشر مي كنند  كه نتايجي تحسين برانگيز 
گ��زارش مي كنند . نوع��ي تنش د ر فض��اي اتاق ظاهر 
مي ش��ود . ميبرگ چند ين بار تاكيد  مي كند  كه شالفر 
يك »د وس��ت و همكار« اس��ت، اما او همچنين معتقد  
اس��ت كه ش��الفر با او رقابت عجيبي د ارد . يعني گويي 
ش��الفر نمي تواند  اي��ن واقعيت را بپذي��رد  كه ميبرگ 

نخستين پژوهشگر د ر اين حوزه است. 
»شايد  افراد  بسياري وجود  د اشته باشند  كه از فقد ان 
احس��اس لذت رنج مي برند  و شايد  نتايج بسيار خوبي 
از كارگذاش��تن الكترود  د ر سيستم پاد اششان د ريافت 
كنند . اما اگر كس��ي د رد  رواني ند ارد ، من فكر نمي كنم 
به افسرد گي مبتال باشد . اگر زند گي به اند ازه كافي خوب 
نيست، تعد يل ناحيه 25 هيچ سود ي براي شما نخواهد  
د اش��ت«. ميبرگ د اس��تان يك بيمار را براي من بازگو 
مي كند . اين زن د ر گذشته مشكل اعتياد  به مشروبات 
الكلي د اش��ته است، و پس از اينكه الكترود ها د ر مغز او 
كار گذاش��ته مي شود ، به خانه مي رود  و منتظر مي ماند  
تا الكترود ها به او حس مس��تي و سرخوشي بد هند . او 

به د لي��ل انتظاراتش كامال د رماند ه مي ش��ود  و ميبرگ 
مجبور مي شود  به او توضيح د هد  كه نبايد  منتظر هيچ 
چيز باشد . عمل جراحي صرفا اين خانم را از واقعيت هاي 
زند گي اش آگاه مي كن��د . عالئم بيماري اش بهبود  پيد ا 
مي كن��د ، اما اگر مي خواهد  ب��ا اراد ه زند گي اش را پيش 

ببرد  بايد  خود ش چيزي را جايگزين آنها نمايد . 
»د س��تگاه عصبي ما طوري تنظيم ش��د ه است 
كه بيش��تر بخواهد  و از مرزهايي كه ما با آنها روبرو 
مي ش��ويم فراتر برود . ش��ما فقط يك جفت كفش 
نمي خواهيد ، د رست اس��ت؟ من اساسا معتقد م كه 
ش��ما وارد  اعماق مغز افراد  مي شويد  تا چيزي ناقص 
را ترميم كنيد ، اما تصميم به تحريك سيستم پاد اش 
مغز به طرزي عجيب ساد ه انگارانه به نظر مي رسد . از 
هر متخصص اعتياد  بپرسيد . شما د ر نهايت با افراد ي 
سر و كار خواهيد  د اشت كه جريان الكتريسيته بيشتر 

و بيشتري طلب مي كنند «. 
من از ش��الفر د رباره سرش��ت بنياد ي افس��رد گي 
مي پرسم. د يد گاه او و كونن د رباره ايد ه هاي هلن ميبرگ 
د رباره د رد  رواني كه بايد  خاموش شود  به جاي مقابله با 

فقد ان احساس لذت چيست؟
مرد  د رشت اند ام آهي مي كشد ، براي لحظه يي مكث 
مي كن��د ، و با روايت حكايتي از د وران د انش��جويي اش 
د ر د انش��گاه جان هاپكينز د ر بالتيمور به پرس��ش من 
پاس��خ مي د هد . د ر يك��ي از بازد يد هاي بيمارس��تاني 
معمول، رييس سالخورد ه بخش روان پزشكي د انشگاه 
به او اشاره مي كند  و از او مي خواهد  تا عالئم افسرد گي 
را نام ببرد . د انش��جوي سوييس��ي وظيفه ش��ناس سر 
پا مي ايس��تد  و ش��روع مي كند  به بازگويي نه عالمت 
افس��رد گي كتاب د رس��ي، كه د ر اين هن��گام پيرمرد  
س��خن او را قطع مي كند . »نه، نه، ش��الفر جوان. فقط 
يك عالمت وجود  د ارد ، و اين به لذت مربوط مي شود . 
از بيمار بپرس��يد  چه چيزي به او لذت مي بخشد ، و او 
به ش��ما خواهد  گفت: هيچ چيز«. شالفر جوان د رباره 
س��خن اس��تاد ش به فكر فرو مي رود  و د ر واقع شروع 
مي كند  به سوال پرسيد ن از بيمارانش. او هنوز هم اين 
كار را مي كند . امروز، او معتقد  است كه فقد ان احساس 
لذت عالمت اصلي افسرد گي است د ر حالي كه هر چيز 
د يگري، از جمله د رد  رواني، چيزي اس��ت كه افزون بر 
آن رخ مي د هد . افراد  مبتال به افسرد گي فقط هنگامي 
احساس بهبود ي مي كنند  كه فقد ان احساس لذت آنها 
فروكش مي كند . و اين عجيب نيست، زيرا آرزو و لذت 
نيروهاي محرك و كليد  بسياري از فرآيند هاي شناختي 
ما هس��تند . به تعبيري، آرزو تمام د يگر سيستم ها را به 
پيش مي راند  و حتي امكان د اشتن رفتار باانگيزه و كار 
براي رس��يد ن به هد ف را فراهم مي آورد . شالفر با طرز 
بيان كند ش مي گويد : »من با نگرش هلن به سيس��تم 
پاد اش آش��نا هس��تم. اما بايد  تاكيد  كنم كه ما هرگز 
شاهد  ش��يد ايي خفيف د ر بيماراني نبود ه ايم كه الياف 
مياني مغز قد امي آنه��ا را تحريك مي كنيم. اگر بيش 
از حد  تحريك كنيم و جريان الكتريس��يته را بيش از 
حد  باال ببريم، بد ترين واكنش��ي كه مشاهد ه كرد ه ايم 
اين اس��ت كه بيماران احساس مورمور مي كنند  گويي 
كه بيش از حد  قهوه مصرف كرد ه باش��ند «. كنجكاوي 
من با س��خنان ميبرگ د رباره سيستم پاد اش و اعتياد  
برانگيخته مي ش��ود . من آثار موج��ود  د ر اين زمينه را 
بررس��ي مي كنم و مقاله يي مربوط به سال 1986 پيد ا 
مي كنم كه مورد ي از وابستگي به تحريك عمقي مغز 
را توصيف مي كند . نش��ريه پِي��ن به اصطالح تاريخچه 
بيم��اري زن امريكايي ميانس��الي را د ر ب��ر د ارد . براي 
تسكين د رد  مزمن تحمل ناپذير، يك الكترود  د ر بخش 
راست تاالموس او كار گذاشته مي شود . همچنين به او 
يك د ستگاه خود تحريك گر د اد ه مي شود  كه هنگامي 
كه د رد  خيلي بد  باش��د  مي تواند  از آن استفاد ه كند . او 
حتي مي تواند  پارامترهاي جريان الكتريسيته را تنظيم 
كند . او به سرعت د ر مي يابد  كه اين تحريك جنبه يي 
شهوتانگيز د ارد  و مشخص مي شود  كه اين چيزي واقعا 
خوب اس��ت هنگامي كه او آن را تقريبا تا آخرين توان 
روش��ن مي كن��د  و د كمه كوچك د س��تگاه را د وباره و 

د وباره پيوسته فشار مي د هد . 
د ر واقع، آنقد ر احساس خوبي د ارد  كه او تمام د يگر 
ناراحتي ها را ناد يد ه مي گيرد . او چند ين بار بر اثر تحريك 
بيش از حد  به فيبريالسيون د هليزي18 د چار مي شود  
و د ر طول د و س��ال بعد  عمال زند گي او تباه مي شود . او 
به ش��وهر و فرزند انش هيچ عالقه يي نشان نمي د هد ، و 
او اغلب بهد اشت و نيازهاي شخصي را ناد يد ه مي گيرد  
براي آنكه كل روز را صرف خود تحريكي الكتريكي نمايد . 
س��رانجام، خانواد ه اش او را مجب��ور مي كند  تا به د نبال 
راه چاره بگرد د . مس��ووالن بيمارستان محلي از جمله 
د ر مي يابند  كه او بر روي انگش��تي كه از آن هميش��ه 
براي تنظيم جريان الكتريسيته استفاد ه مي كرد ه است 
زخم��ي التيام نيافت��ه د ارد . هنگامي كه تحريك عمقي 
مغز د يگر فقط يك ايد ه آزمايش��گاهي نيست بلكه يك 
روش د رماني رايج و مورد  تاييد  است، هر كسي مي تواند  
د ستگاه تحريك گرش را برد ارد  و به پزشكي مراجعه كند  
كه حاضر است تا آن را د رست همانطور تنظيم كند  كه 

او مي خواهد . شيد ايي خفيف مرد ود  است. 

چند  سالي هست كه پزشكان توانسته اند  با تحريك الكتريكي مغز افراد  افسرد ه احساس خوشبختي و آرامش د ر آنها ايجاد  كنند . اما 
به موازات اين پيشرفت هر روز سواالت بيشتري مطرح مي شود . آيا اين پزشكان هستند  كه بايد  ميزان تحريك الكتريكي و احساس 

خوشبختي فرد  را مشخص كنند ، يا افراد ي كه از هر كسي بيشتر ميزان نيازشان به اينها را مي د انند ؟ آيا اين تحريكات مي تواند  
د رماني ماند گار باشد ؟ و آيا احساس خوشبختي هم حد ي د ارد  كه گذر از آن مي تواند  مخرب باشد ؟
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نگاهي به سياست خارجي كريكت باز سابق، سياستمدار امروز؛ 

سرسخت در برابر امريكا، متمايل به ايران، منتقد عربستان

راه دشوار دولت جديد براي برقراري ثبات اقتصادي

پاكستان به كجا مي رود؟
گروه جهان|

اين اتفاق نظر وجود دارد كه عمران خان نامزد 
پيروز در انتخابات پاكس��تان، مه��ره موردتاييد 
ارتش اس��ت. اگر فرض كنيم ك��ه چنين ادعايي 
حقيق��ت دارد، پ��س او اين فرص��ت را دارد تا با 
حماي��ت ثبات را به اقتصاد پاكس��تان بازگرداند، 

امري كه البته زمان بر خواهد بود. 
رهبران پاكس��تان در چند دهه گذشته براي 
جبران تيرگي روابط ب��ا امريكا و خصومت هند، 
ت��اش كرده اند ك��ه به چين نزديك ش��وند. اما 
اين سياس��ت هزينه گزافي برايشان داشته است: 
بحران بدهي هاي س��نگيني كه ناشي از افزايش 
وام هاي چيني اس��ت و امروز ب��ه تهديدي براي 
اقتص��اد 300 ميلي��ارد دالري پاكس��تان تبديل 
ش��ده و اين كش��ور را وادار كرده ت��ا بار ديگر از 
صندوق بين المللي پول درخواس��ت كمك كند. 
بدتر اينكه اس��ام آباد بار ديگر به فهرست سياه 
سازمان بين المللي مبارزه با پولشويي و كارگروه 
ويژه اق��دام مالي )اف اي تي اف( بازگش��ته كه به 

معني منزوي تر شدن اين كشور است. 
در اين ميان افراط گراي��ي، نبود امنيت، ضعف 
بني��ه اقتص��ادي و ض��رورت به كار بس��تن تدابير 
گس��ترده بي ترديد مهم ترين چالش پيش رو دولت 
عمران خان خواهد بود. به اعتقاد ناظران، اگر دولت 
آينده نتواند سريعا از سقوط توان توليد بكاهد، اين 
كشور با بحران تازه يي در پرداخت هزينه هاي خود 

روبرو خواهد شد و ناگزير خواهد شد وام تازه يي از 
صندوق بين المللي پ��ول تقاضا كند. اين در حالي 
است كه همين حاال هر كودك پاكستاني كه متولد 

مي شود 140 هزار روپيه بدهي خارجي دارد. 
بان��ك مرك��زي پاكس��تان در ماه ه��اي اخير 
به دليل كمب��ود نقدينگي به ذخيره ارزي دس��ت 
برده و از ارزش برابري پول ملي كاس��ته است. اين 
كش��ور بس��ياري از كاالهاي مورد نياز خود را وارد 
مي كند و در زمينۀ صادرات كه بخش بيش��تر آن 
را منسوجات تشكيل مي دهد، با رقابت كشورهاي 
ديگر روبروست. كمبود و حتي قحطي آب چالش 
بزرگ ديگري است كه پاكستان از همين حاال با آن 
دست به گريبان است. بر أساس ارزيابي كارشناسان، 
اگر مقام هاي پاكس��تان به س��رعت طرح جامع و 
گس��ترده يي براي مبارزه با خشكسالي تدوين و به 
اجرا نگذارند، اين كش��ور در سال ٢0٢۵ با كمبود 
مطل��ق آب روبرو خواهد ش��د. با وج��ود كوه هاي 
يخي عظيم هيمااليا و باران هاي موس��مي ساالنه، 
پاكس��تان تنها داراي سه آبگير بزرگ براي ذخيره 
آب اس��ت، در حالي كه كش��ورهايي چون كانادا و 
آفريق��اي جنوبي، هر يك داراي يك هزار آبگير به 

اين منظور هستند. 
رش��د س��ريع جمعيت و نبود طرح كنترل آن، 
يكي ديگر از مس��ائلي اس��ت كه دولت آينده بايد 
بدان بپردازد. رش��د سريع جمعيت منابع كشور را 
به س��رعت كاهش داده و م��ردم را با كمبود روبرو 

كرده است. جمعيت پاكستان در كمتر از 60 سال 
گذش��ته چهار برابر ش��ده و ب��ه ٢0٧ ميليون نفر 
رسيده است. براس��اس ارزيابي هاي صورت گرفته، 
اگر رش��د جمعيت همچنان ادامه يابد، اين كشور 
سي سال ديگر 310 ميليون سكنه خواهد داشت. 

 وعده هاي عمران خان 
رهب��ر تحريك انص��اف پاكس��تان در جريان 
رقابت هاي انتخاباتي گفته بود اگر به نخست وزيري 
برسد مدارس و بيمارستان هايي در سطح جهاني 
در سراس��ر اين كشور خواهد ساخت و كشاورزان 
مي توانند وام هاي ارزان دريافت كنند. عمران خان 
گفت��ه پس از تش��كيل دول��ت ۵ ميلي��ون خانه 
و10ميليون ش��غل ايجاد كرده و فس��اد اقتصادي 
را در پاكس��تان ريشه كن خواهد كرد. عمران خان 
در يكي از سخنراني هاي انتخاباتي اش اذعان كرده 
حل مش��كات پاكستان به سادگي ممكن نيست 
و مشاورانش راه حل جامعي براي مشكات كشور 
در نظر گرفته اند. او در اين باره گفته: »تاش براي 
اجراي برنامه جامع را به شدت دنبال خواهيم كرد 
و اطمينان داريم مردم پاكستان نيز براي رفاه خود 
از ما حماي��ت خواهند كرد. مردم گمان مي كنند 
مالياتي ك��ه مي پردازند خرج رفاه و عيش و نوش 
سياس��تمداران مي ش��ود و از اين رو اعتماد آنان 
سلب ش��ده اس��ت، ولي ما اعتماد آنان را مجددا 
به دس��ت خواهيم آورد. ساالنه 10 ميليارد روپيه 

از كش��ور خارج مي ش��ود و اين به معناي نابودي 
مطلق اقتصاد اس��ت كه بايد فكري براي حل آن 

صورت بگيرد.«
اص��اح نظام مالياتي كه با جم��ع آوري 8 هزار 
ميليارد روپيه از اين طريق كش��ور را از بازپرداخت 
وام هايي كه دريافت كرده نجات خواهد داد از ديگر 
وعده هاي خان است. عمران خان در اين باره گفته: 
»با كمك س��ازمان حسابرس��ي ملي از فساد مالي 
جلوگيري خواهد ش��د. تمام تاش خ��ود را براي 
افزايش سرمايه گذاري در پاكستان به كار خواهيم 
ب��رد. عمران خان گفته ب��راي بهبود وضعيت آب و 
هوايي پاكس��تان تاش خواهد ك��رد، بيش از 10 
ميليارد درخت خواهد كاشت و براي بهبود وضعيت 
معيش��تي مردم پاكس��تان را به مركز توريسم در 

جهان تبديل مي كند. 
عمران خان وع��ده داده نظام دادگاهي و احقاق 
حقوق مردم و نظام پلي��س را بهتر خواهد كرد. او 
جايي گفته: »وقتي به جواني كه سمت نواز شريف 
كفش پرتاب كرد، اتهام حمله تروريستي مي زنند، 
يعني از قوانين س��خت موجود در رابطه با حمات 
تروريستي به نفع احزاب سواستفاده مي شود و اين 

شرايط با اصاح شود.«

 چه بايد كرد؟
گذش��ته از وعده ه��اي انتخاباتي، نخس��تين 
اقدام فوري دولت عمران خان اصاح نبود تعادل 

اقتصادي اس��ت. اقتصاد پاكستان با سرعت 8.۵ 
درصد رشد كرده كه اين سريع ترين رشد آن در 
13 سال اخير اس��ت. اما از ماه دسامبر تاكنون، 
4 ب��ار روپيه ارزش خود را از دس��ت داده و نرخ 
بهره 3 بار باال برده ش��ده اس��ت. همچنين دفاع 
بانك مركزي از روپيه يي با بيش از ارزش واقعي، 
باعث شده ذخاير ارزي خارجي از 16.4 ميليارد 
دالر در ماه مي، به كمي بيش از ۹ ميليارد دالر، 
كاهش يابد. اين كس��ري تجاري در س��ال مالي 
18-٢01٧ حدود 16درصد افزايش يافته است. 
در اين ميان به دلي��ل كمبود آب قيمت پنبه در 
پاكستان افزايش يافته و صنعت صادرات پوشاك 
و منسوجات اين كش��ور را تحت تاثير قرار داده 
اس��ت. به اعتقاد صندوق بين المللي پول، راه حل 
فوري و موق��ت براي رفع اين مش��كل، افزايش 
واردات پنبه و همزمان اجراي تدابير سختگيرانه 
مال��ي و مالياتي اس��ت؛ كه نخس��ت وزير جديد 
احتماال مجبور خواهد ش��د به ه��ر دوي آن تن 
دهد.  دولت پاكستان همچنين بايد در گام نخست 
براي برقراري ثبات، بايد سرمايه گذاران خارجي را 
به خريد سهام پاكستان ترغيب كند. همچنين هنوز 
براي احياي سودآوري شركت هايي كه همچنان بر 
تقاض��اي داخلي متمركز هس��تند، راه هايي وجود 
دارد. عمران خ��ان بايد هر چه س��ريعتر مذاكرات با 
چين را درباره بدهي س��نگين خود به اين كشور و 

بهبود كسري تجاري آغاز كند. 

گروه جهان | بهاره محبي|
 عمران خان قرار اس��ت كه نوزدهمين نخست وزير 
پاكستان باشد. كريكت بازي كه حاال سياستمدار شده 
قدم در راهي پنج س��اله گذاش��ته كه هيچ يك از 18 
سياس��تمدار پيش��ين، آن را به پايان نبرده اند. حتي 
زماني ك��ه كودتا در كار نب��وده، ژنرال هاي ارتش كه 
بيشترين قدرت را در پس پرده دارند، نقشه سرنگوني 
دولت ه��اي مردمي را ب��ا موفقيت به پي��ش برده اند. 
عمران خان در جريان رقابت ه��اي انتخاباتي كمتر از 
سياس��ت خارجي صحبت كرده و در معدود اش��ارات 
خود نيز اغل��ب نهادهاي بين المللي را به توطئه عليه 
اس��ام آباد متهم كرده اس��ت. اما واقعيت اين اس��ت 
كه دش��واري هاي مديريت سياس��ت خارجي در هم 
شكسته پاكستان، اگر بيشتر از مبارزه با فساد در اين 
كش��ور نباشد كمتر هم نيست. در اينجا نگاهي داريم 
ب��ه معدود موضع گيري هاي عمران خان در سياس��ت 

خارجي. 

 قرص تلخ ديدار با ترامپ
عمران خان در نخستين كنفرانس خبري خود پس 
از اعام نتيجه اوليه انتخابات درباره روابط اس��ام آباد 
� واشنگتن گفته كه اين روابط يكجانبه بوده و امريكا 
فكر مي كند كه به پاكس��تان پ��ول مي دهد تا برايش 
بجنگد و پاكستان از اين تعامل بسيار رنج ديده است. 
او در اين نشس��ت خبري هيچ اشاره يي به راهبردش 

براي بهبود روابط با امريكا نداشته است. 
در مجم��وع مي ت��وان گف��ت كه عمران خ��ان از 
منتقدان جدي سياس��ت هاي منطقه يي امريكاست. 
او آش��كارا گفته اي��االت متحده باي��د از تاش براي 
سركوب طالبان دست كش��يده و در عوض به كمك 
پاكس��تان با آن گروه مذاكره كند. اين سياس��تمدار 
پاكس��تاني ب��ه صراحت نف��وذ پاكس��تان را در ميان 
طالبان تاييد كرده و گفته كش��ورش مي تواند طالبان 
را به ميز مذاكره بكشاند. عمران خان معتقد است كه 
سياست كاخ س��فيد عميقا ناقص است چرا كه در آن 
نه درك درستي از تاريخ پاكستان ديده مي شود و نه 
افغانس��تان. عمران خان با اشاره به سخنان تند دونالد 
ترامپ كه اس��ام آباد را به تس��اهل و تسامح در برابر 
طالب��ان و حتي حماي��ت از آنان متهم ك��رده، گفته 
اس��ت: »اياالت متحده بار ناكامي سياس��ت هاي خود 
را ب��ه دوش پاكس��تان مي افكن��د و بي هيچ دليلي به 
هند امتياز مي دهد، كش��وري كه هيچ مرز مشتركي 

با افغانستان ندارد.«
عمران خان كه اهل مذاكره اس��ت ديدار با ترامپ 
را مثل بلعي��دن قرص خيلي تلخي خوانده كه حاضر 
اس��ت در كمال بي ميلي انجام دهد. اين سياستمدار 
پاكس��تاني گفته: »بله ما با يكديگر گفت وگو خواهيم 
كرد. كار س��ختي اس��ت اما حاضرم اين كار را انجام 
داده و اين قرص تل��خ را ببلعم. البته از اينكه بتوانيم 
با يكديگر ارتباطي برقرار كنيم، اطمينان ندارم با اين 
حال كش��ورها مجبور به همكاري با امريكا هستند.« 
به عقيده عمران خان امريكا س��ربازان پاكستاني را كه 
در جنگ با شبه نظاميان در مناطق بحران خيز كشته 
شده اند و هزاران قرباني غيرنظامي حمات تروريستي 
در اين كش��ور را ناديده مي گيرد. او در اين باره گفته: 
»امريكا مثل يك پادري با پاكس��تان رفتار كرد و اين 
اصا عادالنه نيس��ت. من مخالف حضور پاكستان در 
جنگ تروريس��م از ٢001 بودم. پاكستان نبايد وارد 
اين ميدان مي ش��د. من از همكاري با امريكا حمايت 
مي كنم ام��ا اقدام��ات نظامي پاكس��تان عليه مردم 
خودش در مناطق قبيله نش��ين در مرز افغانس��تان و 
جايي كه ش��به نظاميان افغان در آن مخفي هستند، 
درست نبود.« عمران خان بر اين باور است كه ترامپ 
از پاكس��تان براي توجيه ناكامي ائتاف تحت رهبري 
امري��كا در شكس��ت با طالب��ان و برق��راري صلح در 

افغانستان استفاده مي كند. 
او كه از مخالفان سرس��خت حمات هوايي امريكا 
در پاكس��تان اس��ت، در جايي گفته: »از ابتدا مخالف 

همراهي پاكس��تان با امريكا بودم ولي متاس��فانه اين 
تصميم توسط دولتمردان وقت پاكستان گرفته شده و 
به ارتش تحميل شد. جنگ افغانستان متعلق به امريكا 
بوده و اكنون نيز وظيفه امريكا اس��ت كه اين نبرد را 
به پايان برساند. همراهي ما با امريكا خسارت هايي را 
براي قبايل ساكن در نقاط مرزي ايالت خيبرپختونخوا 
به بار آورد، از كش��ته شدن افراد گرفته تا آواره شدن 
اين قبايل و حال زمان آن رسيده كه دولت به وضعيت 

رفاهي آنها توجه بيشتري كند.« 
روابط اسام آباد � واشنگتن پس از آن تيره شد كه 
ترامپ در نخس��تين پيام توييتري آغاز سال ٢018، 
پاكس��تان را متهم كرد كه در مقاب��ل ميلياردها دالر 
كمك، به امريكا جز دروغ و فريب چيزي نداده است. 

 بيم و اميد افغانستان 
عمران خان تنها چند س��اعت پ��س از اعام نتايج 
اوليه مبن��ي بر پي��روزي اش در انتخاب��ات گفته كه 
خواس��تار بهبود روابط با كابل است و به تاش هايش 
ب��راي برق��راري صلح در افغانس��تان ادام��ه مي دهد. 
نخست وزير احتمالي پاكس��تان گفته افغانستان تنها 
كش��وري است كه در امر مبارزه با تروريسم بيشتر از 
همه آسيب ديده است. او دو سال پيش هم گفته بود 
كه پاكستان و اياالت متحده با پشتيباني از جنگ در 
افغانستان، اش��تباه بزرگي مرتكب شدند. عمران خان 
پنج شنبه گفته: »زماني كه در افغانستان امنيت باشد، 
در پاكس��تان نيز امنيت خواهد بود. خواست من اين 
است كه ميان افغانستان و پاكستان مرزها باز باشد.«

ناظراني ك��ه پي��روزي عمران خ��ان در انتخابات 
پاكس��تان را خبر خوبي براي افغانستان مي دانند، بر 
اي��ن باورند ك��ه عمران خان معتقد به مذاكره اس��ت. 

او حتي بر اين باور اس��ت كه پاكستان بايد با ائتاف 
ش��مال در افغانستان هم وارد مذاكره شود. بنابراين با 
به قدرت رس��يدن او اين احتمال وجود دارد كه بازار 
آتش بس و مذاكره با طالبان گرم تر شود، سياستي كه 
كابل سال هاس��ت در تحقق آن ناموفق بوده و يكي از 
داليلش هم همكاري نكردن اس��ام آباد عنوان ش��ده 
اس��ت. همچنين عمران خان كه همراهي اقليت هاي 
قومي بلوچ و هزاره در پاكستان را با خود دارد مي تواند 
س��بب كاه��ش تنش هاي قوم��ي ش��ود. در اين باره 
اميدواري هايي نس��بت به كاهش رويدادهاي خونين 
مانند قتل هاي زنجيره يي و بمب گذاري عليه هزاره ها 
نيز به وجود آمده اس��ت. همه ام��ا چنين خوش بين 
نيس��تند. برخ��ي منتقدان پاكس��تان در كابل بر اين 
باورند كه سازمان اطاعات ارتش پاكستان جنگجويان 
و شورشيان مس��لح در افغانستان را حمايت مي كند. 
همچنين گرچه ارتش مخالف بود اما نوازش��ريف يك 
فكر تجاري داش��ت و مي خواست با هند و افغانستان 
رابطه  خوبي داشته باشد، اما عمرخان چنين نخواهد 
بود. آنچه نگراني هاي اين دس��ته از ناظران را تشديد 
مي كند حمايت گروه هاي تندرو از عمران خان است، 
گروه ه��اي و طيف هاي��ي كه لش��كر طيبه و لش��كر 

جهنگوي ويترين آن به شمار مي روند. 

 اخبار ناخوشايند براي هند 
عمران خان س��ال ها با نواز ش��ريف به خاطر فساد 
مبارزه كرد. او با همين شدت با شريف به خاطر هند 
نيز درگير بوده اس��ت. عمران خان بارها نخست وزير 
سابق پاكستان را به محافظت از منافع دهلي، سخن 
گفت��ن ب��ه زبان نارن��درا مودي نخس��ت وزير هند و 
همصدايي با وي به دليل مس��وول دانس��تن عوامل 

پاكس��تاني در حمله تروريس��تي به بمبئي در سال 
٢008، مته��م كرده اس��ت. از م��وارد ديگر اتهامات 
عمران خ��ان به ش��ريف آن اس��ت ك��ه وي خواهان 
س��رعت بخش��ي روند رس��يدگي به پرون��ده حمله 
تروريس��تي در هند شده بود. س��فر ناگهاني مودي 
به الهور پاكس��تان براي تبريك روز تولد نواز شريف 
نيز، براي نخست وزير پيش��ين پاكستان دردسرساز 
ش��د و عمران خان بارها اين مس��اله را نشانه آشكار 
حماي��ت هند از نواز ش��ريف خواند. نش��ريه هندي 
تايمز او اينديا پنج ش��نبه با انتش��ار خبر پيش��تازي 
عمران خان در انتخابات نوشت: »انتخاب عمران خان 
به عنوان نخست وزير پاكستان مي تواند سبب ظهور 
يك ملي گرايي مذهبي در پاكستان شود به ويژه اگر 
توجه شود كه عمران خان اخيرا در بيانيه هاي خود از 
تصويب قانون كفر و توهين به مقدسات در پاكستان 
حمايت كرده است. پيروزي عمران خان يك وضعيت 
برد-برد براي ارتش پاكس��تان محسوب مي شود چرا 
كه نواز ش��ريف با س��اختار نظامي پاكستان به ويژه 
حمايت آن از گروه هاي شبه نظامي و تروريستي در 
افغانس��تان و هند مخالفت مي كرد. بنابراين پيروزي 
عمران خان در انتخابات مي تواند به تندروي هاي ضد 
هند در پاكس��تان جان تازه يي ببخشد تا آنها دوباره 
هند را ه��دف قرار دهند. با ورود عمران خان به كاخ 
نخست وزيري، ارتش پاكس��تان با حمايت كامل او 
و با آزادي بيش��تري از اقدمات گروه هاي تروريستي 
مانند لش��كر طيبه و جيش محم��د حمايت خواهد 
كرد. نش��انه هاي چنين سياس��تي را همين حال هم 
مي ش��ود ديد. موالنا فضل الرحم��ن خليل از حزب 
تحريك انصاف عمران خان حمايت كرده است، كسي 
كه بنيان گذار گروه حركت المجاهدين اس��ت كه از 

س��وي امريكا به عنوان س��ازمان تروريستي شناخته 
شده است. حزب تحريك انصاف همچنين در جريان 
رقابت ه��اي انتخابات��ي از مردم خواس��ته ب��ود تا به 
حزبي كه ممتاز قدري را محاكمه كرده راي ندهند، 
كسي كه دولت نواز شريف به دليل نقش اش در ترور 

سلمان تسرير فرماندار پنجاب اعدام كرده است.« 
چند س��اعت پس از انتش��ار اين تحلي��ل وزارت 
خارج��ه پاكس��تان با انتش��ار بياني��ه اي، از رويكرد و 
فضاسازي رسانه هاي هندي درباره انتخابات سراسري 
اين كش��ور انتقاد كرده و از هند خواس��ت تا بر امور 

داخلي خود تمركز كند. 
كارشناس��ان پاكس��تاني مصران��ه بر اي��ن باورند 
كه سياس��ت ارتش پاكس��تان كاهش نف��وذ هند در 
افغانس��تان اس��ت و از تمام ابزارهاي خود در اين راه 
اس��تفاده خواهد كرد. اين اما خاف نظر امريكاس��ت 
كه تاش دارد نفوذ هند را در افغانستان بيشتر كند، 
سياس��تي كه با توجه به خصومت ديرينه عمران خان 
از هند، همراهي دولت جديد در اس��ام آباد را در پي 

خواهد داشت. 

 متمايل به تهران، منتقد رياض 
عمران خان را مي توان سياس��تمداري متمايل به 
ايران و منتقد عربستان دانست. رييس حزب تحريك 
انص��اف پاكس��تان اغلب از س��خنراني هاي ضدايراني 
ترامپ انتق��اد كرده و حتي گفته كه پاكس��تان بايد 
مانند ايران باش��د. الجزيره با اش��اره ب��ه اين رويكرد 
عمران خ��ان مي نويس��د: »ب��ا توجه ب��ه اينكه ارتش 
پاكس��تان از حاميان اصلي عمران خ��ان بوده و اينكه 
ارتش ارتباط بسيار نزديكي با سعودي ها دارد، چنين 
رويكردي از عمران خان كمي عجيب به نظر مي رسد 
و احتماال نش��ان دهنده اين مس��اله است كه نزديكي 
عمران خ��ان ب��ه ارت��ش همانطور كه گاهي ش��نيده 

مي شود اقدامي تاكتيكي بوده است.« 
نش��انه هاي ديگري دال بر بي تمايلي عمران خان 
ب��ه نزديكي با رياض وجود دارد. او پس از س��فر نواز 
شريف به عربستان سعودي براي حضور در كنفرانس 
حض��ور  ك��ه  گف��ت  »امريكايي-عربي-اس��امي« 
نخست وزير پاكس��تان در چنين كنفرانسي شرم آور 
بوده اس��ت. عمران خان در اين ب��اره گفت: »پس از 
اظه��ارات ترامپ در تروريس��ت خوان��دن حماس و 
حزب اهلل و پيش��نهاد او براي به حاشيه راندن ايران، 
نخس��ت وزير پاكستان وظيفه داش��ت واكنش نشان 
ده��د. ترامپ در س��خنراني خود هر گروه، دش��من 
اس��راييل را تروريست معرفي كرد. زماني كه ترامپ 
چنين اظهاراتي را بيان كرد، نخس��ت وزير پاكستان 
وظيفه داش��ت به عن��وان نماينده مردم پاكس��تان، 
اي��ن اظه��ارات را رد كند. اگر مقامات عربس��تان به 
او اجازه س��خنراني ندادند حداقل بع��داً در ديدار با 
رهب��ران كش��ورهاي اس��امي نگراني خ��ود را ابراز 
مي كرد. ترامپ نمايندگان منتخب مردم فلس��طين 

را تروريست خوانده است.«
عمران خان تاكيد كرده جنايات اسراييل نسبت به 
مردم فلس��طين براي پاكستاني ها قابل تحمل نيست 
و اس��ام آباد نمي تواند با اس��راييل روابط سياس��ي يا 
همكاري اقتصادي داشته باشد. رييس حزب تحريك 
انصاف همچنين قويا با انتقاد از حضور پاكس��تان در 
ائتاف عربستان س��عودي و حمله عربستان به يمن 
انتقاد كرده اس��ت. عمران خان بر اين باور اس��ت كه 
اسام آباد با رعايت قطعنامه مجلس ملي پاكستان كه 
دخالت اين كشور در جنگ عليه كشورهاي اسامي را 
رد كرده، نبايد وارد ائتاف نظامي مي شد. او همچنين 
بر اين باور اس��ت كه پاكس��تان به عنوان يك كشور 
مهم اس��امي بايد تاش كند ايران را نيز در تعامات 
منطقه يي و جهاني شريك كرده و از به حاشيه راندن 
آن جلوگيري كند؛ چرا كه به حاش��يه راندن ايران به 

نفع منطقه و جهان نيست. 
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   كودتاي آرام نظاميان 
در پاكستان؟ 

گروه جهان| عمران خان در انتخابات پاكستان پيروز 
ش��ده اما هنوز بايد براي تش��كيل يك دولت ائتافي به 
س��راغ احزاب هم پيمان برود. احزاب اصلي و انجمن هاي 
مدني، ارتش را به دخالت در رقابت هاي انتخاباتي و روند 
برگ��زاري راي گيري با هدف به پيروزي رس��اندن عمران 
خان مته��م مي كردند. مخالف��ان بر اي��ن باورند، ارتش 
براي درهم شكس��تن احزاب سنتي كه هر يك از جايگاه 
ايالتي مس��تحكم و راي دهندگان وفادار در سراسر كشور 
برخوردارن��د، تاش مي كند تا هيچ نيروي مس��تقلي در 
برابرش وجود نداشته باشد. به گفته كارشناسان، نظاميان 
با حماي��ت از عمران خان و نيز پيش انداختن نامزدهاي 
احزاب كوچك و افراد مس��تقل درصدد تشكيل ائتافي 
حول وي هس��تند تا از يك س��و او را به نخس��ت وزيري 
برسانند و در همان حال او را وابسته به نمايندگان تحت 

كنترل خود نگه دارند. 
در اين انتخابات، بيش از ٢0 حزب و نيروي سياس��ي 
و صده��ا نامزد مس��تقل يا وابس��ته به نهاد ه��اي قدرت 
و گروه ه��اي گوناگ��ون قومي و مذهبي ش��ركت كردند. 
تح��والت آينده را رفتار بازيگران اصلي اين انتخابات رقم 

مي زند. 

  بازيگران اصلي
بازيگران اصلي انتخابات، رهبران سه حزب پرطرفدار، 
ارتش و بدون ترديد نواز شريف نخست وزير پيشين، است 
كه هر چند در زندان به سر مي برد و از حق انتخاب شدن 
محروم ش��ده، ام��ا همچنان از محبوبي��ت و نفوذ فراوان 
برخوردار اس��ت و حامياني دارد ك��ه از وفاداري، حزب او 

و نامزدهاي آن را رها نمي كنند. 
نواز شريف كه از سوي طرفداران خود »شير پنجاب« لقب 
گرفته، پيش از اين س��ه بار به نخست وزيري پاكستان دست 
يافته و هر س��ه بار پيش از پاي��ان دوره قانوني خود، ناگزير 
به ترك قدرت ش��ده است. نخس��تين بار در پي يك بحران 
سياسي، دومين بار به سبب يك كودتاي نظامي و آخرين بار 
با تصميم ديوان عالي كشور كه وي را به اتهام فساد وادار به 
كناره گيري كرد. نواز شريف ارتش و دستگاه دادگستري را به 

تباني براي كنار گذاشتن او از قدرت متهم مي كند. 
نواز شريف 68 سال پيش در الهور زاده شد و هنگامي 
كه 3۵ س��ال داش��ت با پيروزي در انتخاب��ات ايالتي به 
»س��روزيري« ايالت پنجاب، يعني رياس��ت دولت ايالتي 
رس��يد. او و برادرش ش��هباز ش��ريف پي��ش از آن مغازه 
خري��د و فروش ضايعات و قراضه آهن پدر خود را به يك 
شركت معتبر ذوب آهن تبديل كرده بودند. گروه صنعتي 
»اتفاق« امروز بزرگ ترين شركت غيردولتي ذوب فلزات 
در پاكس��تان است و عاوه بر تاسيس��ات مربوط به اين 
فعاليت داراي 4 كارخانه ريس��ندگي و 8 كارخانه توليد 
ش��كر نيز هست. ارزش كلي اين گروه صنعتي 4 ميليارد 
دالر ارزيابي شده است. نواز شريف و دختر او مريم كه به 
عنوان جانشين وي پا در ركاب سياست گذاشته بود، در 
پي افش��اگري هاي معروف به اسناد پاناما به فساد متهم 
شدند و ديوان عالي پاكستان، در پي شكايتي كه از سوي 
عمران خان تس��ليم شده بود، نواز ش��ريف را به ده سال 
زندان و محروميت از حقوق سياسي و دختر او را به هفت 
س��ال زندان محكوم كرد. اين دو تن كه خارج از كش��ور 
به سر مي بردند، 13 جوالي به پاكستان بازگشتند و همان 

هنگام دستگير و روانه زندان شدند. 
شهباز شريف، برادر كوچك تر نواز، كه امروز 6٧ سال 
دارد، عاوه بر »سروزيري« ايالت پنجاب، در پي بركناري 
برادر خود، رياس��ت حزب »مسلم ليگ پاكستان« را نيز 
ب��ر عهده دارد. نيمي از جمعيت پاكس��تان در اين ايالت 
به س��ر مي برد. ش��هباز ش��ريف تاكنون بيش از 10 سال 
ب��ر ايالت پنجاب حكومت كرده و پ��س از برادر بزرگ تر 
خ��ود، پرنفوذتري��ن سياس��تمرد اين منطقه به ش��مار 
مي آيد. رس��انه ها وي را در اداره امور مردي درخش��ان تر 
و در مناس��بات با مردم كم جذبه تر از نواز شريف ترسيم 
مي كنند. همچنين گفته مي شود كه وي يكدندگي برادر 

خود را ندارد و بنابراين راه سازش با او بازتر است. 
عمران خان نيازي، قهرمان پيشين كريكت، بنيان گذار 
و نام��زد »ح��زب انصاف پاكس��تان«، بازيگ��ر ديگر اين 
انتخابات اس��ت. او كه در پي تضعي��ف رهبران دو حزب 
عمده پاكس��تان در چند دهه اخير توانست خودي نشان 
دهد تنها عضويت حزب خود در مجلس ملي پاكستان را 

در كارنامه اش دارد. 
باول بوتو زرداري، رهبر حزب مردم پاكستان تنها 30 
س��ال دارد و بزرگ ترين فرزند بي نظير بوتو، نخست وزير 
پيش��ين، و آصف علي زرداري، رييس جمهوري پيشين، 
اين كش��ور اس��ت. او تحصيات خود را در دوبي و لندن 
انجام داده و از دانشگاه اكسفورد ديپلم مطالعات تاريخي 
خود را دريافت داش��ته است. او در س��ال ٢00٧، در پي 
قتل مادر خود و بر اساس وصيت نامه وي به رياست حزب 
مردم پاكس��تان برگزيده شد. با اين حال رهبري حقيقي 

حزب در دست پدر او قرار دارد. 
ارتش پاكس��تان ب��دون ترديد بازيگ��ر ديگر انتخابات 
پارلماني اس��ت. ارتش كه نيرومند ترين نهاد پاكستان به 
شمار مي آيد تاكنون با انجام چند كودتا سال ها بر اين كشور 
حكومت كرده است. ارتش از سوي بسياري از رسانه هاي 
بزرگ كشور و نيز انجمن هاي مدني به دخالت در مبارزات 
و انتخابات اخير متهم ش��ده اس��ت. به گفته كارشناسان، 
نظاميان كوشش مي كنند دو حزب سنتي و به ويژه مسلم 
ليگ پاكس��تان را كه هنوز از اقتدار برخوردار است درهم 
بشكنند تا نيرويي مستقل از ارتش در كشور وجود نداشته 
باشد. ارتش پاكستان داراي سابقه يي طوالني در برهم زدن 
نظام دموكراتيك دارد. نخس��تين كودتاي نظاميان يازده 
سال پس از استقال اين كشور از هندوستان انجام گرفت. 
ژنرال ايوب خان و س��پس ژنرال يحيي خان اينچنين 13 
س��ال حكومت را در دست گرفتند و تنها بر اثر بروز يك 
جنگ داخلي كه به جدا شدن بنگادش انجاميد، حكومت 
را به غيرنظاميان واگذار كردند. ذوالفقار علي بوتو در سال 
1۹٧1 به رياست جمهوري و دو سال بعد به نخست وزيري 
انتخاب ش��د، اما با كودتاي بوتو در سال 1۹٧٧ دستگير 
و دو س��ال بعد به دار آويخته ش��د. ژن��رال ضياءالحق 11 
س��ال قدرت را در دس��ت داشت و تنها پس از مرگ او در 
سقوط ابهام آميز هواپيماي حامل او در سال 1۹88 بود كه 
حكومت به غيرنظاميان منتقل شد. كمتر از يك دهه بعد، 
ژنرال پرويز مش��رف دست به كودتا زد و به مدت نه سال 
اداره كش��ور را به عهده گرفت. كارشناسان اينك ارتش را 
به كودتاي آرام متهم مي كنند و احكام دستگاه قضايي را 

مبني بر بركناري نوار شريف به ارتش نسبت مي دهند. 

نگاه

عمران احمد خان نيازي ۲۵ نوامبر ۱۹۵۲ در خانواده يي ثروتمند 
در ميان وال�ي پاكس�تان به دنيا آمد. پ�درش اكرام اهلل خ�ان نيازي 
ش�رمان خيل و مادرش ش�وكت خانم نام داشت. در صفحه رسمي 
حزب تحريك انصاف پاكس�تان درباره طفوليت عمران خان نوشته 
شده كه او كودكي آرام و محجوب بوده و با چهار خواهر خود يكجا 
بزرگ شده است. عمران خان مدارس ابتدايي و متوسطه را در الهور 
و تحصيالت عالي خود در رش�ته اقتصاد را در دانش�گاه آكسفورد 
بريتانيا به پايان رس�انده اس�ت. او در سال ۱۹۷۴ در همان دانشگاه 
كاپيتان تيم كريكت نيز بود. او در سال ۱۹۹۲ تيم كريكت پاكستان 
را به مقام قهرماني جهان رس�اند. پس از آنكه عمران خان از ورزش 
دست كشيد، چند سال در كلوپ هاي شبانه در لندن كار مي كرد، تا 
آنكه در سال ۱۹۹۵ با جميما گولدسميت دختر جيمي گولدسميت 
س�رمايه دار بزرگ فرانس�وي ازدواج كرد. جميما گولدسميت دين 

اس�الم را پذيرفت، دو فرزند به دنيا آورد ، پس از آن در س�ال ۲۰۰۴ 
اي�ن زوج از هم جدا ش�دند. عمران خان دو بار ديگ�ر ازدواج كرد، 
آخرين بار در آغاز سال ۲۰۱۸ با يكي از مشاورانش. او در سال ۱۹۹۷ 
در الهور درمانگاهي ويژه معالجه بيماري س�رطان تاس�يس كرد و 
آن را به نام مادر خود )ش�وكت خانم( ناميد. پس از آن عمران خان 
يك جنبش اجتماعي سياس�ي را به نام »تحريك انصاف« تاسيس 
ك�رد. عمران خ�ان در رويكرد سياس�ي خ�ود در ماه ه�اي اخير به 
موضع گيري هاي افراطي نزديكتر شد. او طرفدار مذاكره با شورشيان 
خشونت گرا است و حزبش با سميع الحق رهبر مذهبي كه به عنوان 
پدر طالبان ش�هرت دارد، متحد شده است. در مدرسه سميع الحق 
زماني رهبران ارشد طالبان، مانند مالعمر، آموزش ديده اند. پيش از 
انتخابات حركت المجاهدين، كه يك متحد القاعده اس�ت، از حزب 

تحريك انصاف به رهبري عمران خان حمايت كرد. 

عمران خان كيست؟ 
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دانشوفن10
هواپيماي فضايي به ارتفاع 

14 كيلومتري زمين رفت
انگج�ت| ي��ك هواپيماي فضايي در س��ومين 
آزماي��ش خ��ود ب��ا س��رعت 2.47 ماخ ب��ه ارتفاع 
4٦٥٠٠ فوتي – 14 كيلومتر- زمين رفت و ركورد 
ارتفاع پروازهاي پيشين راشكست. همچنين براي 

نخستين بار وارد اليه مزوسفر زمين شد. 
آخري��ن هواپيم��اي فضايي ش��ركت ويرجين 
گاالكتي براي س��ومين آزمايش پرواز موش��كي به 

آسمان فرستاده شد. 
 VSS Unity spaceplane اين هواپيما به ن��ام
پ��س از پرتاب ب��ه ارتفاع 4٦٥٠٠ فوت��ي زمين رفت. 
ب��ه هرحال اي��ن هواپيم��اي فضاي��ي تا به ح��ال به 
چني��ن ارتفاعي نرفته ب��ود و براي نخس��تين بار وارد 
اليه مزوس��فر )س��ومين اليه اتمس��فر زمين( ش��د. 
همچني��ن س��رعت آن ب��ه 2.47 ماخ يعن��ي دو برابر 
س��رعت صوت رس��يد.  هواپيماي مذكور به مدت 42 
 ثاني��ه در اين اليه ماند و س��پس به زمين بازگش��ت.

VSS Unity جايگزين SpaceShip Two ش��ده 
كه در س��ال 2٠14 دچار حادثه شد و يكي از خلبانان 
آن جان باخت. اين وس��يله نقلي��ه هوايي براي حمل 
٦ توريس��ت به فضا طراحي شده اس��ت. مسافران آن 
مي توانن��د پ��س از تجربه ٥ دقيق��ه بي وزني به زمين 

برگردند. 
 به گفته اين ش��ركت آزمايش هايي مش��ابه به 
جمع آوري اطالعات كابين مانند دما، فشار، واكنش 

گرمايي، ارتعاشات و ميزان اشعه ها كمك مي كند.

خودروهاي »اوبر« 1۰ ميليارد 
سفر ثبت كردند

مش�بل| اوبر اعالم كرده از زمان تاسيس تا ماه 
گذشته 1٠ ميليارد سفر انجام داده است. اين سفرها 
نه تنها براي جابه جايي افراد بلكه براي ارسال غذا نيز 

انجام شده است. 
شركت تاكس��ي اينترنتي اوبر اعالم كرده تعداد 
سفرهاي اين شركت ماه گذشته به 1٠ ميليارد سر 
رسيده است. اپليكيشن اوبر در سال 2٠1٠ به وجود 
آم��د و از 2٠14 ميالدي تعداد خدم��ات آن مانند 

Uber Eat Food نيز رشد كرده است. 
اوبر ماه گذش��ته اين ركورد را ثبت كرده اس��ت. 
البته برخي از اين سفرها همزمان بوده اند. كوتاه ترين 
مس��يري كه يك خودرو اوبر طي كرده براي ارسال 
غذا به فاصله نيم مايل بوده است. دورترين مسير نيز 

41 مايل و مقصد آن فرودگاه دنور بوده است. 
 اين درحالي است كه اين شركت طي سال هاي 
اخير با مش��كالت و رس��وايي هايي روبرو بوده است. 
تراويس كاالنيك مديرارش��د اجرايي س��ابق اوبر به 
دليل ايجاد محيط كار نامناس��ب و آزارهاي جنسي 

جنجال هاي زيادي ايجاد كرد. 
حتي پس از آنكه داراخسروش��اهي مديريت اين 
ش��ركت را برعهده گرفت، رس��وايي هايي نيز وجود 
داش��ت. تصادف مرگبار خودروي اوبر در ماه مارس 
كمي نام اين ش��ركت را خدشه دار كرد. با وجود اين 

اوبر همچنان قدرتمند است. 

»توييتر« ۵۸ ميليون 
حساب كاربري را تعليق كرد

آسوش�يتدپرس| طبق آمار موجود توييتر در 
س��ه ماهه آخر 2٠17 حداقل ٥۸ ميليون حساب 
كاربري مش��كوك را تعليق كرده است.  طبق آمار 
به دس��ت آمده توييتر در س��ه ماه��ه آخر 2٠17 
مي��الدي حداق��ل ٥۸ ميليون حس��اب كاربري را 
معلق كرد. اين آمار نش��ان دهنده حمله دوباره اين 
ش��ركت به حساب هاي كاربري مش��كوك در اين 

شبكه اجتماعي خود است. 
پيش از اين س��رمايه گذاران توييتر نگراني خود 
را درباره تعليق حس��اب هاي كاربري مش��كوك و 
تاثير آن بر رشد تعداد كاربران اين شبكه اجتماعي 
اعالم ك��رده بودن��د. توييتر حس��اب هاي كاربري 
تقلبي را اينگونه مش��خص مي كن��د كه حداقل به 
مدت يك م��اه هيچ فعاليتي نداش��ته اند.  اين در 
حالي اس��ت كه هفته قبل توييتر گزارش نش��ريه 
واشنگتن پست مبني بر حذف 7٠ ميليون حساب 
كاربري در فاصله ماه هاي مي تا ژوئن را تاييد كرد. 

سهامداران »فيس بوك« 
درصدد اخراج »زاكربرگ«

بيزينس اينسايدر| پس از كاهش 1٥٠ ميليون 
دالري ارزش بازاري فيس بوك، يكي از سهامداران 
اين ش��ركت پيش��نهاد اخراج زاكربرگ به عنوان 

رييس اين شركت را داده است. 
دارن��د  س��عي  ب��وك  في��س  س��هامداران   
م��ارك زوكرب��رگ را از رياس��ت اي��ن ش��ركت 
اخ��راج كنن��د. آنها دلي��ل اين اق��دام را مديريت 
جمل��ه  از  اخي��ر  رس��وايي هاي  در  او  نادرس��ت 
كمبري��ج  ش��ركت  توس��ط  اطالع��ات  افش��اي 
آنااليتي��كا، دخالت روس��يه در انتخاب��ات امريكا 
 و اخبار جعلي مي دانند. ش��ركت س��رمايه گذاري
ك��ه   Trillium Asset Management
11ميليون دالر از س��هام فيس بوك را در اختيار 
دارد پيشنهادي را براي جدا كردن نقش زاكربرگ 
به عنوان مدير ارش��د اجرايي و رييس اين شركت 
ارائه كرده اس��ت. در اين پيش��نهاد آمده است كه 
س��هامداران نمي توانند قدرت زاكربرگ را كنترل 
كنن��د زيرا او ح��دود ٦٠ درصد س��هام مديريتي 
فيس بوك را به عنوان مدير ارشد اجرايي و رييس 
ش��ركت در اختيار دارد.  مدير ارش��د اجرايي كه 
رييس شركت نيز است قدرت تاثيرگذاري زيادي 
روي هيات رييس��ه و برنامه هاي آن دارد و نظارت 
مديريتي را تضعيف مي كند. جدا كردن رياست و 
مديريت ارشد اجرايي از ميزان اختالفات مي كاهد. 
اين خبر چند ساعت پس از كاهش ناگهاني ارزش 
سهام فيس بوك منتشر ش��د. در آخرين روز كاري 
بورس، ارزش س��هام فيس ب��وك 21 درصد كاهش 

يافته و 1٥٠ ميليون دالر از ارزش آن كاسته شد.

اخبار

آژانس بين المللي جرم به دنبال راه حل هايي براي تهديد هكرها

افزايش جرايم سايبري با رشد فناوري در دنيا
گروه دانش و فن| 

 باج افزارها هم اكنون چش��م انداز تهديدات 
س��ايبري را قبض��ه كرده ان��د. طب��ق اع��الم 
 malwarebyte س��ازندگان نرم افزار امنيتي
كه با طرح تله يي موسوم به كوزه عسلي سعي 
در ب��ه دام انداختن هكرهاي تازه كار دارند، در 
دسامبر س��ال 2٠1٥، 17 درصد تراكنش هاي 
مالي در ارتب��اط با باج افزارها بوده و تا س��ال 
2٠1٦ اين رقم با افزايش 2٥٦ درصدي همراه 

بوده است!
تا زماني كه مب��ارزه با هكر با هكرها بهبود 
نيافته اس��ت، اوضاع جرايم س��ايبري وخيم تر 
خواهد شد. طبق گزارش��ات ارائه شده آژانس 
بين المللي جرم در سال 2٠1٦، ٥۳ درصد كل 
جرايم س��ال 2٠1٥ متشكل از جرايم سايبري 

بوده است. 
كمرون از مشاورين مستقل پدافند سايبري 
در نتيج��ه تحقيقات خ��ود در رابطه با آخرين 
تحوالت حماليت س��ايبري هشدار داده است: 
بدلي��ل تصور واه��ي از پايين ب��ودن احتمال 
دس��تگيري و درآمدزايي ب��اال، افرادي جهت 
كس��ب و كار و گذران امور زندگي، دس��ت به 

ارتكاب جرايم سايبري مي زنند. 
او تاكي��د كرده اس��ت آينده اي��ن جرايم با 
كمك عمليات س��ايبري پيچي��ده، تبديل به 
تجارتي پول ساز، رقابتي و سازمان يافته يافته 
مي شود. عملياتي كه با تحقيق و توسعه همراه 
بوده و هكرها با نوآوري سعي در ايجاد تهديد 

خواهند كرد. 
رييس ي��گان بين المللي جرايم س��ايبري 
اعتقاد دارد: اعضاي باس��ابقه شوراي كسب و 
كار انگلستان بايد جدي تر در مورد راهكارهاي 
دفاع��ي فكر كرده و پلي��س را در مبارزه عليه 
جرايم س��ايبري كمك كنند. اين بدان معني 
اس��ت كه صاحبان مشاغل بايد در مورد شكل 
و شمايل آتي تهديدات سايبري بيشتر انديشه 

كنند. 
تهدي��دات  چش��م انداز  تص��ور  جه��ت 
س��ايبري، ابتدا بايد به باج افزاره��ا، بذري كه 

اين روزه��ا ريش��ه انداخته نگاه��ي كرد؛ طبق 
گزارش��ات آرس��ين از تحليل گ��ران ش��ركت 
BitDefender، اين شرايط سخت تر و طبق 
پيش بيني حمالت باج افزاري با اينترنت اش��ياء 
و حس گرهاي هوش��مند آميخته خواهد شد. 
در آينده تجهيزات هوش��مند خانگي و دفتري 
به گروگان گرفته و از مالك خواس��ته مي شود 
جهت دسترسي به حتي چراغ و ساير وسايل، 

پول پرداخت كند. 

 خطر در كمين اتومبيل هاي هوشمند
از س��وي ديگ��ر يكي از مس��ووالن ارش��د 
امنيتي ش��ركت اينتل و از مش��اورين جرايم 
سايبري NCA از تسري باج افزارها به دنياي 

اتومبيل هاي هوش��مند خب��ر داده و مي گويد: 
در آينده ي��ي نزديك ش��اهد افرادي هس��تيم 
ك��ه از كنترل وس��يله نقليه خ��ود درمانده و 
ناچ��ار به پرداخت باج هس��تند، حال صحبت 
از خودروهاي بدون راننده نيس��ت بلكه صرفاً 
اتومبيل هاي متصل به اينترنت مد نظر اس��ت. 
مركزي��ت و خط مقدم تهديدات س��ايبري در 
وس��ايلي خواهد بود كه با اينترنت اشياء اداره 

مي شوند. 
كافيست سازمان ها به هنگام طراحي، دچار 
كوچك ترين نقصان حفاظتي شوند تا در برابر 
حمالت سايبري آس��يب پذير گشته و كنترل 
تمام سيس��تم را از دس��ت بدهند. تنها با يك 
نقط��ه ضعف نرم افزاري تحت وب، دسترس��ي 

مس��تقيم به زير س��اخت هاي مراك��زي نظير 
كنترل و كسب اطالعات، خطوط لوله و انتقال 
نيرو، راه آه��ن، فرودگاه ها و... براحتي ميس��ر 

خواهد بود. 
 

 كاربرد ربات ها الزامي مي شود
پيش بيني جرايم س��ايبري تنه��ا در تكامل 
و توس��عه خالصه نش��ده و گاه مل��زم به وقوع 
ي��ك انقالب اس��ت. در آينده، پيش��گيري هاي 
امنيت��ي منوط ب��ه اس��تفاده از ربات ها خواهد 
بود. از آنجاكه نيروي كار به س��مت اتوماسيون 
حداكثري در حركت است، ۳٥ درصد كارهاي 
امروزي انجام ش��ده توس��ط انس��ان، بر عهده 

ربات ها خواهد بود. 

ب��ر اس��اس اطالع��ات س��ايت پلي��س فتا، 
كارشناس��ان پيش بيني همواره اعالم داشته اند، 
حمالت تروريس��تي افزايش ش��ديدي خواهند 
داش��ت چراكه با رايج شدن ربات و هك شدن 
آنها، شاهد حمالت انتحاري-انفجاري خواهيم 
ب��ود و با چه��ره جدي��دي از ترور به ن��ام ترور 

سايبري مواجه خواهيم شد. 
هوش مصنوعي و يادگيري  ماشيني، ربات ها 
را قادر به برنامه نويس��ي مجرمان��ه خودمختار 
خواهد كرد و پيش بيني مي شود تا سال 2٠4٠ 
جرايم س��ايبري، بيش از انس��ان  توس��ط ربات  
انجام ش��ود. در سال هاي آتي خودروهاي بدون 
راننده وارد بازار شده و اين خود تهديدي افزون 
به ارتكاب جرايم س��ايبري خواهد بود، با فريب 
سيس��تم GPS خودرو، بستر انحراف خودرو از 

مسير و سرقت آن فراهم مي شود. 

 پهپاد ُربايي
امنيت��ي  ف��راوان  چالش ه��اي  ب��ر  ع��الوه 
اتومبيل هاي بدون راننده، پيك هاي پهپادي نيز 
در آم��اج خطر و حمالت هكره��ا قرار مي گيرند. 
اگر چنين پهپادهايي كه هم اكنون مورد كاربري 
س��ايت هايي نظي��ر آمازون ق��رار گرفته اند، هك 
شوند و مرس��وله ها مورد سرقت قرار بگيرند چه 

بايد كرد؟
اگر تعداد زيادي از آنها هك شود و ارتشي از 
آنها به وجود بيايد چه مي ش��ود؟ بيم آن مي رود 
كه پهپادهاي هك شده همچون بمب به اتوبان ها 
افكنده ش��ده يا به س��مت هواپيماهاي در حال 

صعود اصابت كنند. 
همچنين با ارتكاب به جرايم س��ايبري نوين، 
نه تنها ربات ها بلكه انس��ان ها نيز قابليت اجماع 
در ي��ك محل خاص را دارند، وابس��تگي بيش از 
حد انس��ان به تكنولوژي موجب ش��ده مجرمين 
س��ايبري با ه��ك ك��ردن تابلوه��اي اطالعاتي 
ايس��تگاه هاي راه آهن و فرودگاه، گروه بزرگي از 
مردم را س��ردرگم و در محوطه يي خاص تجميع 
كرده و در نتيجه بس��تر مناس��بي ب��راي انجام 

حمالت تروريستي را به وجود بياورند. 

كم��ك  ب��ا  محقق��ان  اس�پيس| 
اطالعاتي كه طي 2٠ سال جمع آوري 
شده قابليت ش��نيدن صداي خورشيد 
را فراه��م كرده اند. آنه��ا اين اطالعات 
مرب��وط ب��ه فعاليت ه��ا و ارتعاش��ات 
خورش��يد را ب��ه يك قطعه موس��يقي 

تبديل كردند. 
محقق��ان با اس��تفاده از اطالعاتي 
كه س��ازمان فضايي اروپا و رصدخانه 

خورش��يدي و هليوس��فريك ناسا )SOHO( طي 2٠ س��ال جمع آوري كرده اند 
قابلي��ت ش��نيدن صداي فعاليت هاي خورش��يد را فراهم كرده ان��د.   در حقيقت 
دانش��مندان با كمك اطالعات مربوط به حركت هاي ديناميك اتمسفر خورشيد 
ش��نيدن صداي فوران ها و امواج اين س��تاره را ممكن كرده اند. به نظر مي رس��د 
خورش��يد ضرباني كم و متداوم داشته باشد. شنيدن صداي خورشيد به محققان 
كمك مي كند نه تنها اين ستاره بلكه ستاره هاي ديگر جهان را مطالعه و بررسي 

كنند. 
الك��س يانگ نايب مدير بخش علوم در رصدخانه SOHO ناس��ا در اين باره 
مي گوي��د: امواجي درون خورش��يد حركت مي كنند و ب��اال و پايين مي روند. اگر 
چشمان انسان به اندازه كافي حساس بودند، اين امواج قابل مشاهده مي شدند. 

اندازه گيري ارتعاشات خورش��يد در رصدخانه خورشيد )مي توان ارتعاشات را به 
صوت ترجمه كرد(، رويدادهاي داخل خورش��يد را نش��ان مي دهد و به دانشمندان 
كمك مي كند همه چيز از شعله هاي اين ستاره گرفته تا بقيه موارد را بررسي كنند. 
 SOHO اطالعات Stanford Exprimental Physics Lab به هر ح��ال 
را به يك قطعه موس��يقي تبديل كرد. آنها به وس��يله ارتعاشات طبيعي خورشيد كه 

ضرب ستاره را نيز شامل مي شود اين قطعه را ساخته اند.

جي اس ام آرنا| به تازگي متخصصان 
فعال در حوزه تكنولوژي اعالم كرده اند 
كه تعدادي از دستگاه هاي الكترونيكي 
از قبيل گوشي هاي هوشمند اندرويدي 

و ios مشكالت امنيتي جدي دارند. 
بر اس��اس گزارش��ي كه متخصصان 
رايانه يي  پاس��خگويي ح��وادث  گ��روه 
)CERT( ارائه داده اند بسياري از وسائل 
الكترونيكي نظير گوشي هاي هوشمندي 

كه مبتني بر سيس��تم عامل اندرويد و ios هس��تند، داراي يك سري مشكالت جدي 
امنيتي هستند كه هكرها و مجرمان سايبري از طريق اين آسيب پذيري ها و حفره هاي 
امنيتي همچون بلوتوث و برخي ديگر از اتصاالت موبايلي مي توانند دسترسي كاملي به 

اطالعات موجود و ذخيره شده در گوشي هاي هوشمند داشته باشند. 
طبق آنچه كه در اين گزارش ها آمده اس��ت، به نظر مي رس��د كه در رمزگذاري 
داده ه��ا ب��ه هنگامي كه اطالعات در حال انتقال از يك دس��تگاه به دس��تگاه ديگر 
هس��تند، مش��كل به وجود مي آيد و اين بدان معناس��ت در صورتي كه يك هكر در 
ارتباطات بلوتوثي دو دس��تگاه ناشناس حضور داش��ته باشد، مي تواند به اطالعات و 

داده هاي رد و بدل شده اين دو كاربر قرباني دسترسي داشته باشد. 
به گفته اين متخصصان، اين مش��كل امنيتي حتي در صورت ارس��ال و دريافت 

كدهاي امنيتي براي احراز هويت كاربران و دستگاه هايشان نيز وجود دارد. 
آنه��ا بر اين باورند كه تمامي دس��تگاه هاي الكترونيكي نظير تبلت و موبايل هايي 
كه داراي تراش��ه پردازنده هاي اينتل، برودكام و كوالكام هس��تند، با چنين مشكلي 
مواجه هستند.  همچنين اين متخصصان به كاربران توصيه و تاكيد كرده اند كساني 
كه به روزرس��اني هاي امنيتي را به موقع دريافت، نصب و دانلود مي كنند، از چنين 

خطري مصون خواهند بود. 

تك كران�چ| براس��اس تازه ترين آمار 
منتشر ش��ده، حدود 2.٥ ميليارد نفر در 
جه��ان حداقل از يكي از اپليكيش��ن هاي 
توسعه داده شده توسط فيس بوك نظير 
واتس اپ و اينستاگرام استفاده مي كنند. 

بس��ياري از كارب��ران فض��اي مجازي 
درحال ترك اين شبكه اجتماعي هستند 
و فيس بوك ديگر آن فيس بوكي نيست 
كه در روزهاي اوج خود به س��ر مي برد. از 

طرفي ديگر هم رس��وايي كه فيس بوك در چندماه گذش��ته به بار آورد، همگي دس��ت در 
دست هم داد تا اين شبكه اجتماعي محبوبيت قبلي خود را در ميان كاربران نداشته باشد. 

اما به تازگي با آمار و گزارشي كه مديران فيس بوك با همكاري موسسات تحقيقاتي و 
آماري منتشر كرده اند، مي توان دريافت با اينكه خود اپليكيشن فيس بوك در مسير فراموشي 
و كم لطفي كاربرانش قرار گرفته و سيري نزولي را در پيش دارد، اما اين بدان معنا نيست 
كه محبوبيت اپليكيشن هاي ديگرش نيز رو به افول است. گزارش مالي جديد اين شركت به 
وضوح نشان مي دهد دقيقا برعكس فيس بوك، اپليكيشن هاي پيام رسان فيس بوك مسنجر 
و واتس اپ در كنار شبكه اجتماعي اينستاگرام از محبوبيت و استقبال بي نظير و كم سابقه يي 
برخوردار شده اند به گونه يي كه گفته مي شود دست كم 2.٥ ميليارد نفر در جهان حداقل از 

يكي از اين اپليكيشن هاي توسعه داده شده توسط فيس بوك استفاده مي كنند. 
البت��ه الزم ب��ه ذكر اس��ت كه اي��ن آمار ب��راي تع��داد اكانت هاي موج��ود در اين 

اپليكيشن هاست و تعداد نفرات در جهان را نشان نمي دهد. 
طبق آماري كه پيشتر توسط موسسات تحقيقاتي اعالم شده بود، بيش از 1 ميليارد 
كاربر در اينستاگرام، 1.٥ ميليارد كاربر در واتس اپ و 1.۳ ميليارد كاربر در پيام رسان 
في��س بوك مس��نجر فعاليت دارند كه اي��ن در نوع خود عدد بس��يار بزرگ و موفقيت 

چشمگيري خواهد بود.

تبديل صداي خورشيد به موسيقي استفاده  2.5 ميليارد نفر از  برنامه هاي فيسبوكمشكل امنيتي »بلوتوث« در كمين كاربران

رويداد اپليكيشنكاربر

بلومبرگ| گفته مي شود توپ فوتبالي كه والديمير پوتين 
ب��ه دونالد ترامپ در جريان ديدار روس��اي جمهور روس��يه و 
امريكا در فنالند اهدا كرد، احتماال حاوي يك تراشه فرستنده 

براي شنود گوشي هاي هوشمند در كاخ سفيد بوده است. 
چندي پيش كه روساي جمهور دو كشور روسيه و اياالت 
متح��ده امريكا با يكديگر در ش��هر هلس��ينكي فنالند ديدار 
و گفت وگو كردند، والديمير پوتين – رييس جمهور روس��يه 
– تح��ت تاثير بازي هاي جام جهان��ي 2٠1۸ به ميزباني اين 
كش��ور، يك توپ فوتبال را به همت��اي امريكايي خود يعني 
دونال��د ترامپ اهدا و اعطا كرد كه حاال حاش��يه هاي زيادي 
مبني بر احتمال ش��نود و جاسوس��ي اين توپ از كاركنان و 
مقامات كاخ س��فيد ايجاد شده است. بسياري از سناتورهاي 
جمهوري خواه امريكا نظير ليندس��ي گراهام در اين خصوص 
عن��وان كرده اند كه به احتمال زي��اد، اين توپ فوتبال حاوي 
تراش��ه هاي گيرنده و فرس��تنده براي جاسوسي از كاخ سفيد 
بوده است و ما بايد از ورود آن به كاخ سفيد جلوگيري كنيم. 
آنها از نهادهاي امنيتي و اطالعاتي اياالت متحده درخواست 
كرده اند كه اجازه ورود اين توپ جاسوس��ي را به كاخ سفيد 
ندهند و به طور كامل آن را تحت بررس��ي هاي دقيق امنيتي 

قرار دهند. 
البته ب��ه گفته برخي از منابع آگاه، اي��ن نگراني ها چندان 
ه��م بي مورد نبوده اس��ت چراكه اين توپ نش��انه هايي مبني 
بر وج��ود يك آنتن كوچ��ك و همچنين برق��راري ارتباط با 
گوش��ي هاي موبايل مجاور خود از خود نشان داده است. البته 
به گفته برخي ديگر از تحليلگران، ممكن اس��ت اين تراش��ه 
براي جاسوس��ي تعبيه نشده باش��د و تنها يكي از ويژگي هاي 

منحصربف��رد يك ت��وپ فوتبالي به ش��مار برود.  بر اس��اس 
تصاويري كه در كنفرانس خبري هلس��ينكي به ثبت رسيده 
اس��ت، مي توان گفت كه اين توپ مجهز به فناوري ارتباطات 
ميدان نزديك يا همان NFC اس��ت كه ش��باهت زيادي به 
سيگنال هاي اينترنت واي فاي دارد. اين تراشه NFC امكان 
دسترسي و مشاهده ويديوهاي بازكنان، مسابقات و محتواي 

ديگر را به كاربارن و عالقه مندان فوتبالي مي دهد. 
اين در حالي اس��ت كه شركت آديداس از اظهارنظر درباره 
احتمال جاسوس��ي و هك اين تراش��ه ها كه ممكن اس��ت در 
معرض آس��يب پذيري و مش��كالت امنيتي قرار گرفته باشد، 

خودداري كرده است
سارا س��ندرز - سخنگوي مطبوعاتي كاخ سفيد - در اين 
خصوص عنوان كرد: ما هم��واره براي تمامي هدايايي كه به 
كاخ س��فيد اعطا مي ش��ود، فرايندهاي كامل غربالگري هاي 
امنيت��ي را انج��ام مي دهيم و درب��اره اين ت��وپ فوتبال نيز 
همي��ن روند را در پيش گرفته ايم. در اين خصوص اظهارنظر 

بيشتري نمي توان گفت. 

اس�تار| به گفت��ه وزير داخلي آلمان، اين كش��ور درصدد 
وض��ع قواني��ن و مقررات ش��ديدي براي مقابل��ه با حمالت 

سايبري خارجي است. 
با توجه به افزايش روزافزون حمال ت سايبري از سوي هكرها، 
كشورهاي زيادي در سراس��ر جهان هدف اينگونه حمالت قرار 
گرفته اند و آس��يب ها و خس��اراتي را متحمل شده اند. بر اساس 
گزارش هاي منتش��ر شده، آمار حمالت سايبري و هك در سال 
گذشته 2٠17، به اوج خود رسيده است. آلمان درحال بررسي و 
وضع قوانين و مقرراتي سختگيرانه براي مقابله با حمالت سايبري 
اس��ت به گونه يي كه هورشت زيهوفر – وزير داخلي آلمان – در 
اين خصوص گفت: در طول مدت چند س��ال گذش��ته حمالت 
سايبري گسترده و وسيعي به زيرساخت هاي مهم ترين نهادها و 
سازمان هاي دولتي ما صورت گرفته است كه همگي آسيب ها و 
صدمات جبران ناپذير بسياري را به بخش هاي مختلف آلمان وارد 
كردند. وي در ادامه سخنانش افزود: در سال هاي اخير، حجم و 
تعداد حمالت سايبري از سوي چين به زيرساخت هاي نهادهاي 
دولتي آلمان به ش��دت رو به افزايش بوده اس��ت به گونه يي كه 

صدمات جبران ناپذيري به زيرساخت هاي ما وارد شده است. 
بر اس��اس گزارش هاي منتشر ش��ده، بد افزارها، باج  افزارها و 
حمالت DDOS از جمله تهديدهاي امنيتي بودند كه از س��ال 
2٠1٦ كاربران فضاي مجازي را در معرض خطر حمالت سايبري 
قرار داده اند و موجب لو رفتن اطالعات شخصي و محرمانه آنها شده 
است. طبق آمار، حمالت سايبري در سال گذشته 2٠17 ميالدي 
نيز به اوج خود رس��يده و حاال خبر اينكه قرار است در سال هاي 
آتي اوضاع از اينكه هست هم نابسامان تر شود، بسيار نگران كننده 
به نظر مي رس��د. همانطور كه در اخبار گذشته اشاره شده است، 

س��االنه ش��ركت ها و س��ازمان هاي دولتي و خصوصي بزرگي در 
سراس��ر جهان متحمل خس��ارات و آس��يب هاي جبران ناپذيري 
مي ش��وند كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به حمله س��ايبري 
به شركت مالي اكوئيفاكس در امريكا، سازمان بهداشت و سالمت 
در انگلس��تان، وزارت هاي دفاع و امور خارجه بسياري از كشورها، 

شركت حسابرسي ديلويت )Deloitte( در امريكا اشاره كرد. 
بنابراين مي توان گفت خطر حمالت سايبري در كمين تمامي 
افراد، كاربران و ش��ركت هاي كوچك و بزرگ در جهان اس��ت و 
ديگ��ر نمي توان ادعا كرد كه كس��ي از گزند و خطرات حمالت 

سايبري در امان است. 
در س��ال گذش��ته ميالدي باج افزار، بداف��زار و ويروس هاي 
رايانه يي بسياري در سراسر جهان، اطالعات محرمانه، خصوصي 
و مال��ي ميليون ها نفر را به س��رقت بردن��د و ميلياردها دالر به 

شركت هاي مربوطه و دولت ها خسارت وارد كرده اند. 
 )WannaCry( حمله س��ايبري توس��ط بدافزار واناكراي
به ط��ور قطع يكي از مهلك ترين حمالتي اس��ت ك��ه در طول 

سال هاي اخير صورت گرفته است.

تراشه  جاسوسي در توپ اهدايي »پوتين« به »ترامپ« وضع مقررات جديد آلمان براي مقابله با حمالت سايبري

زاويه سايبر
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چهره هاي استاني

 وقوع طوالني ترين ماه گرفتگي قرن در ايران

بوش�هر| مدير انجمن نجوم استان بوشهر گفت: 
برنامه رصد طوالني تري��ن ماه گرفتگي قرن را در ۱۰ 

شهر استان اجرا خواهيم كرد. 
حس��ن باغباني افزود: برنامه رصد ماه گرفتگي كه 
از ش��ب )5مرداد( در شهرهاي بوشهر، برازجان، اهرم، 
دلوار، خارگ، عس��لويه، بندرريگ، سعدآباد، آبپخش 
و گناوه آغاز ش��ده در ادامه نيز تا روز يكش��نبه رصد 
خواهد ش��د. اي��ن پديده ماه گرفتگ��ي را مي توان به 
راحتي با چش��م يا با اس��تفاده از تلسكوپ و دوربين 
دوچش��مي مش��اهده كرد. مدير انجمن نجوم استان 
بوش��هر يادآور ش��د: اين ماه گرفتگي كه در سراسر 
ايران به صورت كامل قابل رويت است، ساعت 2۱:44 
دقيقه آغاز و تا حدود ساعت 4 بامداد ششم مرداد، به 
مدت ش��ش س��اعت و ۱3 دقيقه و 48 ثانيه به طول 

انجاميد. 
 شناس�ايي دو ش�ركت آژانس هواپيمايي 

متخلف در بوشهر
بوش�هر| رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان بوشهر از شناسايي دو شركت آژانس هواپيمايي 
متخلف در زمينه گرانفروشي بليت چارتري خبر داد. 
سيد حس��ين حسيني  محمدي گفت: دو شركت 
آژانس هواپيمايي متخلف در زمينه گرانفروشي بليت 
چارتري در بوشهر شناسايي شد. اين دو شركت آژانس 
هواپيمايي اقدام به فروش بليت با نرخ باال مي كردند 
كه با تشكيل پرونده تحت پيگيرد قانوني قرار گرفتند. 
اين مقام مس��وول افزود: ارزش تخلف اين دو شركت 
آژان��س هواپيمايي يك ميليارد و پانصد ميليون ريال 
گزارش شده كه در اين زمينه مراحل قانوني رسيدگي 

به متخلفان آغاز شده است. 
 خباز، استاندار خراسان شمالي شد

بجن�ورد| عبدالرضا رحماني فضل��ي در حكمي 
محمد رضا خباز را به عنوان استاندار جديد خراسان 
شمالي منصوب كرد. در آيين تكريم و معارفه استاندار 
خراسان ش��مالي كه با حضور اس��ماعيل جبارزاده، 
معاون سياس��ي وزير كشور برگزار ش��د، حكم وزير 
كش��ور به محمدرضا خباز استاندار اين استان قرائت 
ش��د. در بخش��ي از حكم عبدالرض��ا رحماني فضلي 
آمده اس��ت: » انتظار مي رود با اتخاذ تدابير شايسته 
و اعتدال گرايانه، زمينه گسترش رشد و توسعه استان 
را با به كارگيري نيروهاي متدين، متعهد و متخصص 
و تعامل با ساير مسووالن استان فراهم  سازيد. توفيق 
روزافزون تان را در جهت پيشبرد اهداف متعالي نظام 
جمهوري اسالمي ايران تحت منويات و فرامين رهبر 
معّظم انقالب اس��المي حضرت آي��ت اهلل خامنه اي از 

پروردگار قادر متعال خواستارم.«
  كس�ب رتبه برتر ذوب آه�ن اصفهان در 

مسووليت اجتماعي
اصفهان| ذوب آهن اصفهان موفق شد در دومين 
هماي��ش مس��ووليت اجتماعي بنگاه ه��اي اقتصادي 
كش��ور، رتبه برنز در حوزه زيس��ت محيطي را كسب 
كن��د. اي��ن جاي��زه در حضور آخون��دي وزي��ر راه و 
شهرسازي، تعدادي از نمايندگان مجلس دهم و تني 
چند از مديران سازمان ها و شركت هاي بزرگ كشور به 
دكتر احسان دشتيانه معاون بازاريابي و فروش شركت 
اهدا ء شد. دومين همايش جايزه مسووليت اجتماعي 
بنگاه ه��اي اقتصادي اي��ران در س��الن همايش هاي 
بين المللي صدا و سيماي تهران برگزار شد. اين جايزه 
بر اس��اس ارزيابي صورت گرفته از سوي موسسه هم 
آورد با حضور ارزياب موسسه مذكور در شركت و انجام 

مميزي هاي مختلف به ذوب آهن تعلق گرفت.
  افتتاح نخس�تين مركز باروري و ناباروري 

غرب كشور
همدان| نخس��تين مركز باروري و ناباروري غرب 
كشور با س��رمايه گذاري بخش خصوصي در همدان 
ب��ه بهره ب��رداري رس��يد.مدير مركز ناب��اروري اميد 
همدان گفت: اين مركز با س��رمايه گذاري 4 ميليارد 
تومان��ي بخش خصوصي در 4 طبقه و۶5۰ متر مربع 
ايجاد ش��ده و براي 3۰ نفر اشتغال ايجاد كرده است. 
خان��م فريماني اف��زود: در اين مركز كه ش��امل اتاق 
عمل، آزمايشگاه هاي باليني، جنين شناسي، ژنتيك، 
اورولوژي و كلينيك هاي زنان اس��ت خدمات ميكرو 
اينجكش��ن،  اي وي اف، فريز جني��ن و پي جي دي 

انجام مي شود. 
 رشد چابهار متناسب با توسعه بندر باشد

زاه�دان| مشاور وزير راه و شهرسازي گفت: رشد 
و توس��عه چابهار بايد متناسب با توسعه بندر باشد و 
دسترس��ي به بندر بايد آسان شود. مرتضي باقري در 
بازديد از محل س��اخت فرودگاه چابهار افرود: ساخت 
فرودگاه بين المللي و توس��عه حم��ل و نقل هوايي از 
ضرورت هاي الزم براي توسعه سواحل مكران به ويژه 
شهرستان راهبردي چابهار است. مشاور وزير راه بيان 
كرد: بايد براي ساخت اين فرودگاه موانع و مشكالت 
پيش رو بررس��ي و حل شود. جاده هاي فعلي جوابگو 

جابه جايي حجم كاالهاي ورودي به بندر نيست. 
 نمايشگاه عكس قاچاق سوخت در زاهدان 

افتتاح مي شود
زاهدان| هنرمند عكاس سيستاني و بلوچستاني 
از افتتاح نمايشگاه مجموعه عكس قاچاق سوخت در 
زاهدان خبر داد. صادق س��وري اظهار داشت: دراين 
نمايش��گاه 2۰ عكس با موضوع قاچاق س��وخت در 
سيستان و بلوچس��تان از مورخ سوم تا ۱۰ مرداد در 

مجتمع فرهنگي هنري ارشاد زاهدان برپا مي شود. 
اين هنرمن��د عكاس ادام��ه داد: روزانه ۶ ميليون 
ليتر گازوئيل ونفت از ايران به كشور پاكستان قاچاق 
مي ش��ود كه اين ميزان قاچاق در سال را به حدود 2 
ميليارد ليتر مي رساند. او گفت: بيكاري، خشكسالي 
و قيمت پايين س��وخت در ايران نس��بت به كش��ور 
پاكس��تان دليل اصلي قاچاق سوخت است كه باعث 
ش��ده اكثر جوانان اس��تان سيس��تان وبلوچستان به 

سمت اين شغل پر سود و پرخطر بروند. 

اخبارشهرستانها

معاون رييس جمهوري: 

هشدار ديوان الهه به امريكا نشان از حقانيت ايران دارد

عضو هيات مديره سازمان تعاون روستايي كشور:

تامين زيرساخت هاي تعاوني ها نيازمند تسهيالت ويژه است

گروه بنگاه ها|
»تغييرات احتمالي كابينه تا كجا ادامه پيدا مي كند؟« 
اين پرسشي است كه وزرا و معاونان رييس جمهوري اين 
روزها بيشتر از هر پرسش ديگري با آن روبه رو مي شوند و 
و اغلب هم با پاسخ هاي كليشه يي به استقبال آن مي روند؛ 
پاس��خي كه معموال محتوايي با اين مضم��ون دارد كه: 
»رييس جمهوري در حال بررسي موضوع است و هر زمان 
كه نياز بداند تغييرات در كابينه به نفع مردم است؛ در اين 
زمينه دس��ت به تصميم گيري مي زند.« اما در كنار بحث 
تغيير مردان اقتصادي نحوه مواجهه دولت ايران با تحركات 
غيرقانوني امريكا در فضاي بين المللي و خروج يكجانبه از 
برجام يكي از حوزه هايي اس��ت كه اين روزها خبرنگاران 
ابهامات بس��ياري را در خصوص آن مطرح مي كنند و از 

دولتمردان در اين زمينه پاسخ منطقي مي طلبند. 
معاون پارلماني رييس جمهوري در پاس��خ به سؤالي 
در خصوص پيگي��ري حقوقي حركات غيرقانوني امريكا 
مي گويد: » مراجع حقوق بين المل��ل امروز حامي ايران 
هس��تند و نامه هشدار ديوان الهه به دولت امريكا نشان 
از حقاني��ت ايران دارد. اش��اره اميري به نامه اخير ديوان 
الهه است كه رييس ديوان بين المللي دادگستري الهه 
سه ش��نبه هفته جاري طي نامه يي رس��مي خطاب به 
»مايك پمپئو« وزير امور خارجه امريكا، ضمن اعالم زمان 
رسيدگي به ش��كايت دولت ايران در خصوص بازگشت 
يكجانب��ه تحريم هاي دولت واش��نگتن تاكيد كرد كه از 
هرگون��ه اقدام جديد، اجتناب كنيد و ش��رايط را تغيير 
ندهيد. ديوان بين المللي دادگس��تري معروف به دادگاه 
جهاني ركن قضايي اصلي س��ازمان ملل متحد است كه 
مقر آن در كاخ صلح شهر الهه در كشور هلند واقع شده 
است. رسيدگي به اختالفات قانوني ميان كشورها به اين 
دادگاه ارجاع مي ش��وند و همچنين ارائه نظر مش��ورتي 
در پاس��خ به سواالت حقوقي س��ازمان هاي بين المللي، 
آژانس هاي تخصصي سازمان ملل و مجمع عمومي ملل 
متح��د از وظايف اصلي اين ديوان اس��ت. « اميري اما با 
اشاره به اين واقعيت كه دولت نگاهش نه به خارج مرزها 
كه به درون كشور است و تالش مي كند از طريق توسعه 
پايدار و متوازن استاني فضاي اقتصادي كشور را به چنان 
درجه يي از ثبات و استحكام برساند كه گزاره هاي خارجي 

قادر به اثرگذاري عميق روي آن نباشند. 

 افكار عمومي بين المللي حامي ايران است
حسينعلي اميري در جلسه ش��وراي اداري استان 
سمنان تاكيد كرد: امروز در شرايطي هستيم كه جامعه 
جهاني عليه امريكاس��ت زيرا دنيا تحت تاثير حركات 
نس��نجيده اين كشور قرار گرفته اس��ت، آنان ايران را 

شناخته و رويكرد امريكا را نيز مي بينند. او با بيان اينكه 
دولت از زمان خروج امريكا از برجام براي وضعيت هاي 
مختل��ف برنام��ه تعريف كرده اس��ت، اظهارداش��ت: 
ش��رايط كنوني با تحريم هاي گذش��ته متفاوت است، 
آن زمان ايران مش��مول منش��ور حقوق بشر سازمان 
ملل بود و تحريم ه��اي آنان عليه ما بود. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، شامگاه هجدهم ارديبهشت ماه 
جاري خروج از توافق هسته يي برجام را اعالم و دستور 
بازگش��ت تحريم هاي ضد ايراني را طي دو دوره 9۰ و 
۱8۰ روزه صادر كرد. معاون پارلماني رييس جمهوري 
گف��ت: اگر مولفه هاي قدرت ملي هم��ه در كنار هم و 
حلقه واس��ط آن يعني همراهي مردم را داشته باشيم، 

مي توانيم از هر سختي عبور كنيم. 
او همبستگي داخلي را اكنون اجتناب ناپذير دانست 
و اف��زود: انس��جام، اتح��اد و اعتماد داخل��ي به عنوان 
بزرگ ترين سرمايه و مولفه ملي بايد تقويت شود. اميري 
با بيان اينكه دولت منتظر بسته پيشنهادي اروپايي ها 
نخواه��د ماند، خاطرنش��ان كرد: دول��ت تدبير و اميد 
معتقد است كشور با مقدورات داخلي و با برنامه ريزي 

مناسب مي تواند بر هر گونه مشكلي غلبه كند. »بسته 
پيشنهادي اروپا درباره برجام مشتمل بر مباحث بانكي، 
تجاري و نفتي اواسط تيرماه به جمهوري اسالمي ايران 
تحويل داده شد كه بخش هاي مختلف در حال بررسي 
اين بسته پيش��نهادي اند اما رييس جمهوري اسالمي 

ايران آن را ناكافي اعالم كرد.«

 تمركز بر حل مشكالت
مع��اون پارلمان��ي رييس جمه��وري يادآور ش��د: 
همان گونه كه رهبري بر وجود مشكالت اشاره كردند 
ول��ي آن را بحران ندانس��تند، دول��ت دوازدهم بر رفع 
مشكالت با توان داخلي تاكيد دارد. اميري، نشناختن 
ملت ايران را يكي از اشتباهات بزرگ امريكا در شرايط 
كنوني دانست و گفت: امروز جنگ افتصادي در عمل از 
سوي امريكا، صهيونيسم و برخي كشورهاي همدست 

آنها عليه ايران آغاز شده است. 
مع��اون پارلماني رييس جمه��وري تاكيد كرد: 
همه باي��د بدانيم در اين جن��گ اقتصادي امريكا 
مي خواهد حلقه محاص��ره را بر ايران تنگ تر كند 

و از همه امكان��ات منطقه در اين راه كمك گيرد. 
مقامات امريكا با شركت ها و بانك هايي كه با ايران 
همكاري اقتصادي دارند، مستقيم تماس گرفته و 
آن��ان را در صورت ادامه هم��كاري با ايران تهديد 
به جريم��ه مي كنند. اميري گفت: خروج امريكا از 
برج��ام قطعه يي از پازل عليه ايران طراحي ش��ده 
ب��ود، امريكا گمان مي كرد ايران بالفاصله از برجام 
خارج مي ش��ود ت��ا در جهان اي��ران را اهل جنگ 
معرف��ي كن��د و دني��ا را عليه ما بش��وراند، ولي با 
تدبي��ر رهبري و اقدام دولت اين امر تحقق نيافت. 
معاون پارلماني رييس جمهوري در ادامه با اش��اره 
به التهابات بازار در ايران، تصريح كرد: در ماه هاي 
گذش��ته در بازار ارز و طال التهاب وجود داشت كه 
دليل اقتصادي نداشت، اما اكنون نشاني از التهاب 
در بازار نيست و بازار به سمت ثبات رفته است. او 
با بيان اينكه دولت تاكيد زيادي بر مقابله با فساد 
دارد، اضافه كرد: دولت در تالش براي عبور كشور 
از گردنه مش��كالت اس��ت و براي شرايط مختلف 

سناريوهاي مختلف طراحي شده است. 

اميري افزود: كش��ور در شرايط كنوني به همدلي و 
اميد بيش��تر در مردم و همراه��ي مردم در بخش هاي 
مختلف نيازمند است، در 4۰ سال گذشته هر جا مردم 

كمك كردند كشور از عهده مشكالت برآمد. 

 منشا نوسانات بازار
معاون پارلماني رييس جمهوري به رش��د و توسعه 
شاخص هاي مختلف كشور در سال 97 اشاره و اضافه 
كرد: شرايط دو سه ماه ابتدايي امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته در صادرات، درآمد و رشد اقتصادي 
بهتر بوده اس��ت. به گفته او، التهابي كه در بازار شكل 
گرفت منشأ بيروني و رواني داشت و تبليغاتي از بيرون 
بود، ولي اكنون اين التهابات فروكش كرده و مشكالت 

ارز با تدبير دولت، مجلس و قوه قضاييه برطرف شد. 
معاون پارلماني رييس جمهوري در ادامه با بيان اينكه 
بيانات رهبري چراغ هدايت دولت است و رهبري به صدا و 
سيما دستور دادند همواره از دولت چهره پرتوان و باتالش 
براي مردم نمايش داده شود، گفت: رييس جمهوري خود 
را نماينده تمام ملت مي داند و همه طيف ها اعالم حمايت 
كردند كه نشان از همراهي داخلي بود. اميري خاطرنشان 
كرد: ترامپ در س��خنراني هايش چراغ س��بزهايي نشان 
مي ده��د، گاهي ناوهاي ايران��ي را مزاحم ناوهاي امريكا 
نمي داند و گاهي آمادگي مذاكره اس��ت كه اين مس��اله 
نشان از جايگاه مقتدر ايران اسالمي دارد. وي تاكيد كرد: 
اگر امريكا ش��رايط ايران را ضعيف مي دانست اين چراغ 
سبزها را نشان نمي داد، امريكايي ها مي دانند دولت ايران 
برآم��ده از راي ملت و حكوم��ت ايران حاكميتي مقتدر 
اس��ت. معاون پارلماني رييس جمهوري با اشاره به اينكه 
قدرت موش��كي، توان نظامي، حفظ موقعيت راهبردي، 
نفوذ منطقه اي، نيروهاي جوان و پرنش��اط، قدرت مالي 
از مولفه ه��اي قدرت ملي اس��ت كه بايد تفويت ش��ود، 
گفت: اگر همه مولفه هاي قدرت ملي را داش��ته باش��يم 
ولي مهم ترين آن يعني اتحاد ملي را نداش��ته باش��يم، 
نمي توانيم از اين ش��رايط عبور كنيم. اميري يادآور شد: 
مردم، نخبگان و موثران و آنان كه دغدغه نظام اس��المي 
را دارن��د اگر در كن��ار حاكميت قرار نگيرند، عبور از اين 
وضعيت سخت خواهد بود. او تاكيد كرد: كشور در حال 
وارد شدن به ش��رايط جديد است، لذا نيازمند همراهي 
تمام قوا هس��تيم تا برنامه هاي دولت پيش برود. معاون 
پارلماني رييس جمهوري با تاكيد بر نقش نخبگان جامعه 
در تطبيق دادن مطالبات مردم با داش��ته هاي كش��ور، 
گفت:  نخبگان فقط افراد داراي تحصيالت نيستند، آنان 
كه متناسب با شرايط تاريخي، سياسي و اجتماعي براي 

مردم اولويت را مشخص مي كنند. 

 عضو هيات مديره س��ازمان تعاون روستايي 
كش��ور گفت: تامين زيرس��اخت هاي مورد نياز 
تعاوني هاي روس��تايي در استان ها و رفع موانع 
پي��ش روي توس��عه آنه��ا مس��تلزم اختصاص 
تس��هيالت ويژه با نرخ س��ود تك رقمي و دوره 

بازپرداخت ۱۰ ساله است. 
محمدرضا اوراني در آيي��ن معارفه مديركل 
جديد تعاون روس��تايي كهگيلوي��ه و بويراحمد 
در ياس��وج با اش��اره به نقش ارزن��ده نظارت و 
مديريت صحيح در توسعه تعاوني هاي روستايي 
در كش��ور، اظهار داش��ت: بايد با آسيب شناسي 
مناس��ب نس��بت به رفع مس��ائل و مش��كالت 
تعاوني ه��ا و پوياي��ي روزافزون بخ��ش تعاوني 
ب��ه عن��وان يك��ي از حوزه هاي مه��م اقتصادي 
اقدام ش��ود. انس��جام هر چه بيشتر بخش هاي 
كش��اورزي و تعاوني در كشور به عنوان مكمل 
يكديگر و پرهيز از هرگونه موازي كاري توس��ط 

آنها ضرورتي انكارناپذير است. عضو هيات مديره 
س��ازمان تعاون روس��تايي كش��ور بي��ان كرد: 
چنانچه مش��كل بازاريابي در بخش كش��اورزي 
برطرف ش��ود بخش عمده يي از مشكالت حوزه 

توليد نيز كاهش مي يابد. 
اوراني آموزش دادن و توانمندس��ازي اعضاي 
تعاوني ه��اي روس��تايي كش��ور و كهگيلوي��ه و 
بويراحم��د را مه��م برش��مرد و عن��وان ك��رد: 
تعاوني ه��ا نوعي بنگاه اقتصادي هس��تند و بايد 
مردم و مس��ووالن اجرايي با اين ديدگاه به آنها 
توجه كنند. وي ابراز داشت: بر اساس سرشماري 
عمومي نفوس و مس��كن سال ۱395 حدود 5۶ 
درص��د جمعيت 7۱3 هزار نف��ري كهگيلويه و 
بويراحمد در مناطق شهري و 44 درصد نيز در 

روستاها سكونت دارند. 
عضو هيات مديره س��ازمان تعاون روس��تايي 
كشور گفت: در صورتي كه تدابير الزم انديشيده 

نش��ود جمعيت شهري كهگيلويه و بويراحمد تا 
سال هاي نه چندان دور بيش از حد رشد كرده 
و در مقابل جمعيت روستايي آن نيز روز به روز 
كاهش خواهد ياف��ت. اوراني برخي چالش هاي 
پيش روي توسعه بخش كشاورزي در كهگيلويه 
و بويراحم��د را يادآور ش��د و اظهار داش��ت: بر 
اساس سرشماري كشاورزي سال ۱393 حدود 
۶7 هزار بهره بردار در بخش كشاورزي در استان 
فعاليت مي كنند. وي افزود: تنها 2 دهم درصد از 
اين تعداد بهره بردار بخش كشاورزي كهگيلويه 
و بويراحمد به ش��كل ش��ركتي، موسس��ه يي و 
س��ازمان يافته فعاليت دارند. عضو هيات مديره 
سازمان تعاون روستايي كش��ور بيان كرد: تنها 
۱.۱ درصد حدود ۶7 بهره بردار بخش كشاورزي 
كهگيلويه و بويراحمد داراي تحصيالت كارداني 
و باالتر در رش��ته كش��اورزي و غيركش��اورزي 
هس��تند در حالي ك��ه ميانگين كش��وري 5.۱ 

درصد است. اوراني عنوان كرد: عمده زمين هاي 
كش��اورزي كهگيلويه و بويراحمد خرده مالكي 

بوده و درآمدزا نيستند. 
وي اب��راز داش��ت: ب��ه همين دلي��ل بخش 
عمده ي��ي از مهاجرت روس��تاييان كهگيلويه و 
بويراحمد به شهرهاي اين استان را بهره برداران 

خرده مالك بخش كشاورزي شامل مي شوند. 

منوچه��ر محم��دي در اين آيين ب��ه عنوان 
مديركل جدي��د تعاون روس��تايي كهگيلويه و 
بويراحمد معرفي و از خدمات سيد »علي اصغر 
داورپناه« سرپرست پيشين اين اداره كل تجليل 
ش��د. قلندر فرام��رزي مديركل پيش��ين تعاون 
روس��تايي كهگيلوي��ه و بويراحم��د جمعه ۱7 
فروردين امسال بر اثر ايست قلبي از دنيا رفت. 

اصفهان|
ش��هردار اصفه��ان معتقد اس��ت: 
توجه به حوزه صنايع دستي توجه به 

گستره يي از صنايع خالق است. 
به گزارش »تعادل« به نقل از اداره 
ارتباطات رسانه يي شهرداري اصفهان، 
قدرت اهلل نوروزي در س��ي و دومين 
نشست از سلسله نشست هاي اصفهان فردا كه با حضور جمعي 
از فعاالن صنايع دس��تي برگزار شد، اظهار كرد: براي مشاركت 
مردم الگويي جديد را تحت عنوان نشس��ت هاي هم انديشي با 
اف��راد و نخبگاني كه نمايندگي قش��رهاي مختلف و بزرگي از 
جامعه را دارا هستند انتخاب كرديم. شهردار اصفهان، هنرمندان 
صنايع دس��تي را برند و سرمايه شهر اصفهان ذكر كرد و ادامه 
داد: زماني كه ش��هردار در محافل بين المللي و مجالس رسمي 
س��خن از اصفهان و هنر اين ش��هر به ميان مي آورد به معناي 
چيزي جز توانمندي، هنر، توان سازنده، فرهنگ سازي و قدرت 
باالي هنرمندان اين شهر نيست. نوروزي اضافه كرد: هنرمندان 
صنايع دستي مطالبات و خواسته هاي بحقي دارند و مي خواهند 
بيش از آن چيزي كه در حال حاضر هستند شكوفا شوند تا در 
سايه اين شكوفايي شهري آبادتر داشته باشيم. با توجه به اين 
موضوع در صورتي كه اقتصاد ش��هر را مبتني بر اين توانايي ها 
قرار ندهيم صنايع دس��تي و گردشگري شكوفا نمي شود. او در 
ادامه از لزوم صادرات صنايع دستي سخن به ميان آورد و بيان 
داش��ت: اصفهان داراي ۱4 خواهرخوانده اس��ت كه مش��خص 
نيست تاكنون چه ظرفيتي براي شهر ايجاد كرده اند. در حالي 
كه طي ۱۰ ماه گذشته چندين پل به شهرهاي ديگر دنيا زده 
شد و آماده اين هستيم تا هنرمندان صنايع دستي را براي عبور 

از اين پل ها راهنمايي كنيم. 

 توجه به صنايع دستي 
توجه به گستره اي از صنايع خالق است

گلستان|
مدي��ركل اداره آم��وزش فن��ي و 
حرفه يي اس��تان گلس��تان گفت: : با 
نهادين��ه كردن آموزش ه��اي مهارتي 
مي توان به اشتغال جوانان كمك كرد. 
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران، 
حسيني طلب مديركل اداره كل فني 
و حرفه يي استان گلستان ديروز در مصالي گرگان و به مناسبت 
 هفته مه��ارت گزارش��ي از اقدامات اين نهاد ارائ��ه كرد و گفت: 
در همه ۱4 شهرس��تان استان مراكز آموزشي دولتي و همچنين 
325 آموزشگاه آزاد در بخش خصوصي فعال هستند كه در حوزه 
مهارتي بيش از ۱هزار اشتغال را تثبيت كردند. حسيني طلب افزود: 
براي رفع مش��كل بيكاري جوانان و فارغ التحصيالن دانش��گاهي 
كسب آموزش هاي مهارتي مي تواند راهي ميانبر براي رسيدن به 
اشتغال باشد. تعطيالت تابستان فرصتي است براي توانمندسازي 
جوانان و دانش��گاهيان تا بتوانند در آينده با اشتغال زايي كسب 
درآمد كنند. او افزود: در كارگاه هاي آموزشي استان بيش از 445 
حرفه هم براي آقايان و بانوان آموزش داده مي ش��ود. او ادامه داد: 
همچنين تفاهم نامه يي بين اين نهاد با سرلشكرباقري رييس ستاد 
كل نيرو هاي مسلح و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي نيز حرفه 
آموزي س��ربازان وظيفه منعقد شده تا در دوران خدمت سربازي 
حداقل يك ش��غل را آموزش ببينند. مدي��ركل اداره كل فني و 
حرفه يي استان گفت:  همچنين در سطح سكونت هاي غير رسمي 
و حاشيه نشيني تفاهم نامه يي بين وزارت كشور شوراي اجتماعي 
و سازمان فني و حرفه يي كشور نيز منعقد كه 5 استان به عنوان 
پايلوت براي توانمند سازي زنان سرپرست خانوار انتخاب شدند كه 
استان گلستان براساس اين تفاهم نامه توانست بيش از 2هزار و 
۱۰۰ زنان سرپرست خانوار وارد چرخه آموزش هاي مهارتي كند.

 آموزش هاي مهارتي راهي ميانبر
براي اشتغال جوانان 

البرز|
در شرايطي كه پربار كردن اواقات 
فراغ��ت م��ردم از طري��ق برنامه هاي 
فرهنگي و هنري يكي از ضرورت هاي 
غيرقابل انكار بحث توس��عه محسوب 
مي ش��ود؛ مديركل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي البرز مي گويد: امكان استفاده 
از گال��ري دو هزار و 5۰۰ متري س��اوجبالغ به دليل عدم صدور 
مجوز از سوي اماكن وجود ندارد. ناصر مقدم در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: يكي از شاخصه هاي توسعه فرهنگي هر استان تعداد 
گالري هاي هنري آنهاس��ت. او ادامه داد: در اين گالري ها ش��اهد 
رويدادهايي چون برگزاري نمايشگاه هاي مختلف هنري هستيم 
كه از طريق آنها هم مردم هنرمندان استان را بهتر مي شناسند و 
هم با فضاهاي هنري و فرهنگي انس و الفت بيشتري مي گيرند. 
متاس��فانه بيش��تر گالري ها در مراكز اس��تان ها فعاليت دارند و 
همين باعث ش��ده هنردوستان ساير شهرستان ها براي بازديد از 
رويدادهاي هنري كه در اين فضاها برگزار مي شود؛ هزينه و زمان 
زيادي صرف كنند تا مثاًل به كرج بيايند. اين مسوول توضيح داد: 
براي رفع اين معضل ارشاد از چند سال پيش براي ايجاد گالري 
در ساير شهرستان هاي استان و تمركز زدايي از كرج اقدام كرده 
است. مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي البرز ابراز كرد: تاكنون 
چند گالري در مناطق مختلف استان ساخته و راه اندازي شده كه 
يكي از آنها در ساوجبالغ است. مقدم گفت: گالري ساوجبالغ در 
فضايي دو هزار و 5۰۰ متري يكي از بزرگ ترين گالري هاي كشور 
است كه مي تواند رشته هاي مختلف را پوشش دهد. او اظهار كرد: 
متاسفانه هر چند اين گالري به اتمام رسيده ولي به دليل اينكه 
از اماك��ن مجوز ندارد امكان اس��تفاده از آن وجود ندارد كه اين 

اجحافي درحق هنردوستان است. 

 اماكن به گالري هنري ساوجبالغ 
مجوز نمي دهد

مركزي|
در نشست ش��وراي گفت وگوي دولت 
و بخ��ش خصوصي با بي��ان اينكه قطعي 
برق 3۰ درص��د ظرفيت توليد واحدهاي 
تولي��دي و صنعتي اس��تان مرك��زي را 
مي گيرد تاكيد شد: متاسفانه دستگاه هاي 
دولتي سبب فشار بر روي بخش خصوصي 
شده اند. به گزارش تس��نيم، رييس اتاق استان مركزي با اشاره به 
هدف ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در راستاي قانون بهبود فضاي 
كس��ب و كار بوده و به تازگي مسائلي را شاهد هستيم كه سبب 
خلل در اين فضا شده است. منوچهر توسطي افزود: از جمله اين 
مس��ائل مي توان قطعي  هاي برق را نام برد كه بعد جلسه يي كه با 
توزيع برق اراك داشتيم و همه تالش هايي كه كرديم كمتر از دو 
روز قطعي را نتوانستند براي شهرك هاي صنعتي لحاظ كنند و دو 
روز قطعي را داريم كه در اثر آن يك س��وم يا 3۰ درصد ظرفيت 
توليد واحدها از دس��ت مي رود و مشكالتي را در آينده براي آنها 
به دنب��ال دارد و هيچ كس هم جبران كننده اين زيان نخواهد بود 
ك��ه بايد براي آن تدبيري انديش��يده ش��ود. او تصريح كرد: مورد 
دوم افزايش سرس��ام آور قيمت ها بوده كه توليدكنندگان ما با آن 
روبرو هستند و قادر نيستند كه با اين افزايش قيمت ها برنامه ريزي 
براي قيمت تمام  شده و حضور در بازار داشته باشند. رييس اتاق 
اس��تان مركزي بيان كرد: به نوعي اگر كاالهاي خود را بفروشند 
در خريد مواد اوليه بايد هزينه يي مضاف بر آن داش��ته باش��ند تا 
بتوانند مواد اوليه را تهيه كنند و اين مساله سبب شده كه خيلي از 
توليدكننده ها تحت عنوان تعطيالت تابستاني يا هر مطلب ديگري 
اقدام به فروش كاال نكنند كه اين خود دوباره به افزايش قيمت ها 

و گراني دامن مي زند. 

قطعي برق ۳۰ درصد ظرفيت توليد واحدهاي 
توليدي را مي گيرد
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اقتصاد  اجتماعي12
تد وين طرح كاهش آسيب هاي 

اجتماعي
رييس كميس��يون اجتماعي مجل��س گفت: كاهش 
برخي آسيب هاي اجتماعي د رحوزه مبارزه با فقرو اعتياد  

نيازمند  تصويب قانون است. 
س��لمان خد اد اد ي د ر مورد  تاكي��د ات رييس مجلس 
ش��وراي اس��امي د ر ارائه اليح��ه د رحوزه آس��يب هاي 
اجتماعي، گفت: پيگيري حل برخي آسيب هاي اجتماعي 
نيازمند  تصويب قان��ون بود ه و عد م رفع خاء هاي قانوني 
د ر افزايش آس��يب هاي اجتماعي ني��ز تاثيرقابل توجهي 
د ارد ، رييس مجلس ش��وراي اس��امي خوش��بختانه د ر 
نشس��ت با كميس��يون اجتماعي به اين مسائل تاكيد  و 
رف��ع خاء هاي قانوني را مد  نظر ق��رار د اد ند ؛ به طورحتم 
آسيب هاي اجتماعي به ويژه د ر5 محورفقر، اعتياد ، طاق، 
زنان بي سرپرست و مواد  مخد ر بايد  د ركميسيون اجتماعي 
مورد  بررسي و براي حل آن راهكارهاي موثر د ر نظرگرفته 
ش��ود . او با اشاره به اينكه د رصورت لزوم خاء هاي قانوني 
د رمجلس با محوريت كميسيون اجتماعي بايد  رفع شود ، 
به خانه ملت گفت: د ولت بايد  اليحه رفع نواقص قانوني د ر 
هربخش از آسيب هاي اجتماعي را به مجلس ارسال كند ، 
اما براي كس��ب نتيجه بهتر د ر زمان كوتاه تر نمايند گان 
مي توانند  طرح آماد ه و د ر اولويت بررس��ي قرار د هند ؛ به 
عنوان مثال د رحوزه ها و بخش هايي مانند  پوشش خد مات 
عمومي، خد مات مش��اوره اي، مراقبت هاي س��المند ي و 
جايگزين آن بايد  قانون تصويب ش��ود ، ضمن اينكه براي 
مبارزه با م��واد  مخد ر هم پيش نويس قانون جد يد  آماد ه 

شد ه و قرار است به مجلس ارسال شود . 
او با بيان اينكه به د ستور رييس مجلس براي خاء هاي 
قانوني د رحوزه آس��يب هاي اجتماعي وزارت كش��ور بايد  
اليح��ه ارائه كن��د ، تصريح ك��رد : نماين��د گان مي توانند  
د رص��ورت تاخير د ر ارس��ال اليح��ه طرح م��ورد  نيازرا 
د رمجلس بررسي كنند ، البته بايد  د ر اجراي قوانين مربوط 
به حوزه آسيب هاي اجتماعي د رقانون برنامه ششم توسعه 
د رخصوص كاهش نرخ بيكاري، حاشيه نش��يني، طاق و 
اعتياد  نيز پيگيري هاي الزم انجام شود ؛ ضمن اينكه برخي 
د ستگاه ها بايد  د رحوزه آسيب هاي اجتماعي نيز اقد اماتي 
را انجام د هند  كه كميته يي د ر كميسيون اجتماعي بايد  
اين مس��اله را د رد س��توركار قرار د هد . رييس كميسيون 
اجتماعي مجلس، ب��ا تاكيد  براينكه د ر برخي بخش هاي 
مربوط به آسيب هاي اجتماعي ضعف قانوني وجود  ند ارد ، 
گفت: اما د ربرخي حوزه ه��ا تصويب قانون ضرورتي انكار 

ناپذير است كه د رقالب طرح و اليحه بايد  رفع شود . 

يارانه مسكن به معتاد ان مجرد  
تعلق  نمي گيرد 

يك كارشناس د رمان اعتياد  سازمان بهزيستي با بيان 
اينكه يارانه مس��كن به معتاد ان مج��رد  تعلق نمي گيرد ، 
گفت: بهزيستي زماني يارانه مسكن را د ر اختيار فرد  معتاد  
مي گذارد  كه بيكاري و عد م توانايي مالي آن فرد  به سازمان 

اثبات شود . 
سعيد ه مد د ي اظهار كرد : تمامي فعاليت هاي سازمان 
بهزيستي د ر حوزه پيشگيري، د رمان و بازتواني افراد  معتاد  
د ر قال��ب آموزش ي��ا اقد امات مختلف نوع��ي از حمايت 
اجتماعي است. او افزود : ارائه يارانه د رمان به افراد  بي بضاعت 
و پوشش بيمه آنها از جمله اقد امات حمايتي مالي سازمان 
بهزيس��تي د ر حوزه اعتياد  اس��ت. اين كارشناس د رمان 
اعتياد  سازمان بهزيس��تي اضافه كرد : سازمان بهزيستي 
ب��ا توجه به مقررات موج��ود  و اولويت بند ي هاي مختلف 
مي تواند  به افراد  معتاد  يارانه هاي تهيه مس��كن پرد اخت 
كند . مد د ي با اش��اره به ش��رايط د ريافت يارانه مس��كن، 
تصريح كرد : بهزيس��تي زماني يارانه مسكن را د ر اختيار 
فرد  معتاد  مي گذارد  كه بي��كاري و عد م توانايي مالي آن 
فرد  به س��ازمان اثبات ش��ود ، از طرفي د يگر اين يارانه به 
افراد  مجرد  تعلق نمي گيرد ، همچنين تعد اد  فرزند ان بيشتر 
يك فرد  معتاد  اولويت د ريافت يارانه تهيه مسكن را ارتقاء 
مي د هد . او با اش��اره به وضعيت مسكن افراد  بهبود  يافته، 
توضيح د اد : افراد  بهبود  يافته يي كه از سوي خانواد ه خود  
طرد  مي شوند  پس از تمام شد ن مراحل د رمان مي توانند  
د ر مراكز اقامتي سازمان بهزيستي به مد ت سه ماه ساكن 
شوند . اين كارشناس د رمان اعتياد  سازمان بهزيستي افزود : 
بر اساس نظر پزشك افراد  بهبود  يافته مي توانند  با پرد اخت 
مبلغ هاي بسيار ناچيز مد ت اقامت خود  را د ر مراكز اقامتي 

سازمان بهزيستي تمد يد  كنند . 

ورود  بد ون كنكور ۱۲ د رصد  
متقاضيان به د انشگاه هاي د ولتي

معاون آموزش متوس��طه وزارت آم��وزش و پرورش با 
بي��ان اينكه طبق قانون بايد  به تد ريج ۸5 د رصد  ظرفيت 
د انش��گاه ها صرفا از طريق سوابق تحصيلي تكميل شود ، 
گف��ت: د ر آخري��ن كنك��ور ۱۲ د رصد  د انش آم��وزان د ر 
د انش��گاه هاي د ولتي هم صرفا بر مبناي سابقه تحصيلي 

۱۰۰ د رصد ي پذيرفته شد ند . 
علي زرافش��ان د رباره سهم سوابق تحصيلي د ر كنكور 
سراس��ري اظهار كرد : تاثير س��وابق تحصيل��ي د ر كنكور 
سراس��ري مصوبه مجلس اس��ت. قان��ون مي گويد  اعمال 
سوابق بايد  به نحوي باشد  كه به تد ريج ۸5 د رصد  ظرفيت 
د انشگاه ها از طريق سوابق تحصيلي پر شود  كه سهم سوابق 
تحصيلي د ر آن ۱۰۰ د رصد  اس��ت. او افزود : اما براي باقي 
رش��ته ها د و روش د يگر د ر قانون آم��د ه كه يكي »اعمال 
سابقه تحصيلي و كنكور عمومي« و د يگري »اعمال سابقه 
تحصيلي و كنكور عمومي و اختصاصي« است. د ر واقع د ر 
هر صورت د ر برگزاري كنكور، س��ابقه تحصيلي اثرگذار و 
اين اصل قانون اس��ت. به همين جهت ماد امي كه كنكور 
برقرار باشد  سابقه تحصيلي هم د ر آن اعمال مي شود . معاون 
آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تاكيد  
قانون مبني بر تكميل ظرفيت ۸5 د رصد  د انشگاه ها از طريق 
سوابق تحصيلي عنوان كرد : اكنون د ر د فترچه هاي ثبت نام 
سنجش بر مبناي س��ابقه تحصيلي، يكسري رشته اعام 
مي ش��ود  كه مي توان ثبت نام كرد  و بد ون كنكور وارد  شد . 
د ر آخرين كنكور ۱۲ د رصد  د انش آموزان د ر د انش��گاه هاي 
د ولتي هم صرفا بر مبناي س��ابقه تحصيلي ۱۰۰ د رصد ي 
پذيرفته شد ند . زرافشان افزود : قانون گذار تاكيد  كرد ه است 
كه د ر س��ال اول اجراي قانون، س��هم سوابق تحصيلي ۲5 
د رصد  اس��ت. تا س��ال ۹5 آن ۲5 د رصد  به صورت قطعي 
اعمال مي ش��د ؛ اما به علت شكايت يك كنكوري به د يوان 

عد الت اد اري راي جد يد ي صاد ر شد . 

اخبار

د ستگاه هاي د ولتي قانون »منع تبليغات كاالهاي آسيب رسان سالمت« را به حاشيه راند ه اند 

سالمت مرد م د ر پيچ وخم اجراي يك قانون

د ارو، واجب تر از نان و غذا
با جد ي ش��د ن تحريم ه��ا، وضعيت د ارو نيز 
ش��رايط پرمخاطره يي را پشت س��ر مي گذارد . 
د اروي برخ��ي بيماران به وي��ژه بيماران خاص 
گران و كمياب ش��د ه اما وزير بهد اشت، د رمان 
و آموزش پزش��كي مي گويد : تمام تاش ما بايد  
اين باش��د  كه مرد م د ر حوزه د ارو احساس د رد  
و رنج نكنن��د  و مطمئن باش��يد  د ر اين زمينه 

كوتاهي نخواهيم كرد . 
حس��ن قاض��ي زاد ه هاش��مي اظه��ار كرد : 
د ش��منان عاقه مند  به د ر اختيار د اشتن افكار 
عمومي هس��تند  و قصد  د ارن��د  د ر حوزه د ارو و 
تجهيزات نگراني ايجاد  كنند . بر همين اس��اس 
بايد  هميش��ه بد ترين حالت ممك��ن را د ر نظر 
گرف��ت به خصوص حوزه هايي كه با جان مرد م 

سر و كار د ارد . 
او اف��زود : خوش��بختانه اين مس��ير توس��ط 
معاون اول رييس جمهور، رييس بانك مركزي، 
رييس س��ازمان مد يريت و برنامه ريزي و ستاد  
د نبال مي ش��ود  كه اميد  است زمان را از د ست 
ند هيم و تصميمي كه بايد  سه ماه د يگر گرفته 
شود  را امروز بگيريم. وي با اشاره به اينكه بايد  
واقع بينان��ه پي��ش رويم، تصريح كرد : امس��ال 
تورم متفاوت اس��ت و حقوق و د س��تمزد  تغيير 
يافته است؛ به طوري كه هر ساله د رصد ي براي 
افزايش د ارو اضافه مي ش��ود  امسال د ولت قبل 

از موضوع ارز و س��كه پنج د رص��د  به خد مات 
د رماني و پزش��كي افزود ه و شوراي عالي بيمه 
نيز تصميم گرفت 5 د رصد  به د ارو، تجهيزات و 

لوازم آزمايشگاهي اختصاص د هد . 
هاش��مي اظهار كرد : بنابراين به طور متوسط 
۹ د رص��د  به قيمت د اروها افزود ه خواهد  ش��د  
كه نظارت  انجام مي ش��ود  و به اين معناست كه 
برخ��ي د اروها به طور ميانگين ۹ د رصد  افزايش 
قيم��ت د اش��ته اند  و برخ��ي هم ممكن اس��ت 

هيچ گونه افزايش قيمتي ند اشته باشند . 
او با اش��اره به اينكه د ر حوزه د ارو از س��وي 
م��ا و مرد م نظارت ه��ا انجام مي ش��ود ، تصريح 
ك��رد : جاهايي ك��ه ما كوتاه��ي مي كنيم مرد م 
خ��ود  مي توانند  نظ��ارت كنن��د . تخلف ممكن 
اس��ت از سوي د اروخانه باشد  و مرد م مي توانند  
قيمت ها را د ر س��ايت كنت��رل كنند  يا با تلفن 
هم��راه مي توانند  قيمت ها را كنترل كنند . وزير 
بهد اش��ت افزود : حوزه د ارو ني��از روزمره مرد م 
اس��ت و واجب تر از نان و غذا به شمار مي رود . 
بنابراين تمام افراد  بايد  مراقبت كنند  و تخلفات 
و مغايرت ه��ا د ر قيمت ه��ا را از طريق ش��ماره 
۱۹۰ اطاع د هند . از اين مسير كنترل ها انجام 
مي ش��ود . قطعا د ر ماه هاي آين��د ه كنترل ها د ر 

اين زمينه شد يد تر خواهد  شد . 
هاش��مي همچني��ن د ر آيي��ن افتت��اح فاز 

الحاقي بيمارستان كاش��اني شهركرد  د ر جمع 
خبرن��گاران، اظهار ك��رد : كارهايي كه د ر حوزه 
س��امت د ر چهارمحال و بختياري د ر حال رخ 
د اد ن اس��ت، بسيار اميد  بخش است. همه افراد  
اع��م از پرس��تاران، ماماها، پزش��كان و مد يران 
د ر ت��اش هس��تند  كه رن��ج م��رد م را كاهش 
د هند . هاش��مي گفت: اس��تان به شد ت محروم 
است. تمام زيرس��اخت ها براي اورژانس هوايي 
و تخت ه��اي ويژه آماد ه ش��د ه ك��ه طي د و ماه 
آيند ه تجهيزات ارسال و مورد  بهره برد اري قرار 
خواهن��د  گرف��ت. د ر عين ح��ال ۱۶۰ تخت به 
مجموع��ه تخت هايي كه د ر ح��ال ارائه خد مت 

هستند ، افزود ه خواهد  شد . 
او با اش��اره ب��ه اينكه ۱۹۰ پ��روژه د ر حال 
فعاليت اس��ت، گفت: تا پايان سال بيمارستان 
خصوص��ي پارس��يان ش��هركرد  و بيمارس��تان 
بس��يار بزرگ و مجه��ز د ر بروج��ن راه اند ازي 
خواهد  ش��د . د ولتي ها و م��رد م به ويژه خيرين 
د ر تاش هستند  تا رنج افراد  كم شود . هاشمي 
د ر مورد  خد مات د ند انپزش��كي نيز گفت: اميد  
اس��ت بتوانيم خد مات د ولتي را توس��عه د هيم 
تا م��رد م مجبور به اس��تفاد ه از خد مات بخش 
خصوصي نشوند . براي ارائه خد مات سهم د ولت 
۱۴ د رصد  است كه هد ف گذاري تا پايان د ولت 
د وازد هم رس��يد ن به عد د  ۲5 د رصد  است. هر 

چه بتوانيم موفق ش��ويم و خد مات را د ر بخش 
د ولتي توس��عه د هيم يا با رقم ارزان تر از بخش 
خصوص��ي خري��د  كنيم، قطعا ب��ه جيب مرد م 
و هزينه هاي آنها احترام بيش��تر گذاش��ته ايم. 
وزير بهد اش��ت با اش��اره به اينكه د ر عين حال 
بايد  واقع بين باش��يم، تصري��ح كرد : بايد  تاش 
كني��م آنچه تا امروز د ر طرح تحول س��امت و 
حوزه سامت به د ست آورد ه ايم را حفظ كنيم. 
بناي امسال و سال آيند ه صرفه جويي و كاهش 
هزينه ها است كه نخست بايد  از خود  آغاز كرد  
تا به خد مات آس��يب وارد  نشود . هاشمي افزود : 
قول د قيق نمي توان د اد ، ولي د ر سراس��ر كشور 

بايد  تعهد  كنيم كه به هد فگذاري ۲5 د رصد ي 
بخش د ولتي د ر توس��عه خد مات د ند انپزشكي 

د ست يابيم. 
او با اش��اره به اينكه يك س��ري برنامه ها د ر 
س��ند  د رمان د يد ه شد ه است، خاطرنشان كرد : 
مهم ترين اقد امي كه بايد  د ر اس��تان انجام شود  
و تقاضا مي ش��ود  د انش��گاه خود  را آماد ه كند ، 
نظام ارجاع، پزش��ك خانواد ه، توجه بيش��تر به 
پيش��گيري و كاهش بار بيماري ها است كه اين 
مهم براي م��رد م و همكاران بايد  د ر مراجعه به 
مراكز د رماني انضباط پيد ا كند  و اميد  است اين 

اتفاق رخ د هد . 

د ر برنامه هاي پنجم و شش��م توس��عه، قانوني 
تصويب ش��د  كه تاكن��ون نش��انه يي از اجراي آن 
د يد ه نمي ش��ود ؛ قان��ون »منع تبليغ��ات كاالهاي 
آسيب رسان س��امت« با وجود  تكرار د ر د و برنامه 
توس��عه اي، همچنان اجرا نش��د ه و سامت مرد م 
روي د س��ت هاي صنع��ت مي چرخ��د . ش��انزد هم 
تيرماه رييس جمهور، قانون مصوب مجلس شوراي 
اس��امي را براي اجرا ب��ه وزارتخانه هاي فرهنگ و 
ارشاد  اسامي و بهد اشت، د رمان و آموزش پزشكي 
اباغ كرد . بر اين اساس د ر اجراي اصل ۱۲۳ قانون 
اساس��ي جمهوري اس��امي ايران، رييس جمهور 
قان��ون »ممنوعيت تبليغ��ات و معرفي محصوالت 
و خد مات غيرمجاز و آس��يب رسان به سامت د ر 
رس��انه هاي ارتباط جمعي د اخل��ي و بين المللي و 
فضاهاي مجازي« را براي اجرا به اين د و وزارتخانه 
اباغ كرد . وزارت بهد اش��ت نيز ناظر بر اجراي اين 
قانون انتخاب ش��د ه اس��ت و وظيفه رصد  تخلفات 
را برعه��د ه د ارد . اما با وج��ود  اينكه رعايت نكرد ن 
اين قانون تخلف محس��وب مي شود ، نه تنها هنوز 
مجازاتي براي آن د ر نظر گرفته نش��د ه، بلكه ميان 
متوليان اج��را و نظارت اين قان��ون هم اتفاق نظر 
وج��ود  ند ارد  تا جايي كه برخي نمايند گان مجلس 
شوراي اسامي معتقد ند ، د ستگاه هاي متولي اجراي 
اي��ن قانون، آن را به حاش��يه راند ه و د رگير تخلف 

آشكار د ر اين زمينه هستند . 

 متولي اجراي قانون كيست؟
روز گذش��ته، يعقوب شيوياري، عضو كميسيون 
بهد اش��ت ود رم��ان مجل��س ش��وراي اس��امي، با 
 تاكيد  ب��ر اينكه اجراي قانون من��ع تبليغ كاالهاي 
آسيب رسان از سوي هر د ستگاهي تخلف است، د رباره 
اين موضوع گفت: »د ر نوع كاالهاي آسيب رس��ان و 
ميزان عوارض آنها برخي د ستگاه ها نظرات متفاوتي 
د ارند . عد ه يي از آنها معتقدند كه كااليي كه به عقيد ه 
وزارت بهد اش��ت آسيب رس��ان است، هيچ خطري 
براي سامتي بد ن ند ارد ، اما از سوي د يگر مسووالن 
وزارت بهد اش��ت بارها تاكيد  كرد ند  كه د رج عنوان 
كاالي آسيب رسان به برخي اقام خوراكي از عهد ه 
اين وزارتخانه خارج بود ه و د س��تگاه هاي د يگر نظير 
وزارت صنعت يا س��ازمان استاند ارد  بايد  نظر د هند ؛ 
اين د رحالي اس��ت كه وزارت بهد اشت د راين حوزه 
متولي بود ه و د ستگاه هاي د يگر بايد  ذيل نظر وزارت 

بهد اشت حركت كنند .«
او افزود : »متاسفانه از مباد ي ورود ي، اين كاالها 
ب��د ون اعمال نظارت قوي و كارآمد  به كش��ور وارد  
مي ش��وند ، به طورحت��م وزارت بهد اش��ت ود رمان 

د راين خصوص بخشي از وظايف را برعهد ه د اشته 
و گمرك، وزارت صنعت و س��ازمان استاند ارد  هم 
وظاي��ف د يگري را بايد  انج��ام د هند ؛ ضمن اينكه 
ق��وه قضاييه و تعزي��رات حكومتي باي��د  د ر مورد  
هرگون��ه تخلف د راجراي قان��ون ممنوعيت تبليغ 
كاالهاي آسيب رسان به سامت برخورد هاي الزم 
را با متخلفان انجام د هند ، د رشرايطي كه د ستگاه ها 
نظري مخال��ف وزارت بهد اش��ت را مطرح كرد ه و 
نهاد هاي متول��ي هيچ برخورد ي با متخلفان انجام 

نمي د هند  قانون به طوركامل اجرايي نمي شود .«
اظهارات شيوياري د ر حالي است كه پيش از اين، 
همايون هاش��مي، يكي د يگر از اعضاي كميسيون 
بهد اشت و د رمان مجلس ش��واري اسامي، اعام 
ك��رد ه بود  اين قانون هم مانند  بس��ياري از قوانين 
د يگر كه ميان سازمان هاي مختلف، مشترك بود ه، 
به شكست محكوم شد ه است. او د رباره اين موضوع 
بيان كرد : »اكثر د ستگاه ها د راجراي قوانين به ويژه 
مسائل مربوط به حوزه سامت بخشي نگري كرد ه 
و سليقه يي برخورد  مي كنند ؛ اين د رحالي است كه 
تمامي د ستگاه ها بايد  د ر د اخل پازل د ولت فعاليت 
كنند . عم��د ه قوانين چند  وجهي و چند  بخش��ي 
هس��تند ، د ر اجراي برخي قوانين حوزه سامت از 
جمله قانون منع تبليغ كاالهاي آس��يب رسان به 

س��امت چند ين د س��تگاه از جمله وزارت صنعت 
د خيل هس��تند ، بنابراين هربخشي از قانون توسط 
يك د س��تگاه اجرايي مي شود ؛ همچنين قانونگذار 
با ايجاد  د بيرخانه مش��ترك و شوراي عالي ضوابط 

اجراي قانون را تد وين مي كند .«
او افزود : »متاس��فانه د ستگاه ها د رحوزه سامت 
همراه با وزارت بهد اش��ت حركت نك��رد ه و اجراي 
قانون را د رحاش��يه ق��رار مي د هند ؛ عد م همگرايي 
و هماهنگي د س��تگاه ها د راجراي قانون منع تبليغ 
كاالهاي آس��يب رسان به سامت سبب مشكات 
مرد م د رحوزه سامت مي شود . اقد ام وزارت صنعت 
د ر عد م اجراي اين قانون خاف واقع اس��ت. البته 
د ستگاه هاي نظارتي نيز به وظيفه خود  د راين زمينه 
عمل نكرد ه و نهاد ها به خود  اجازه تخلف از اجراي 
قوانين را مي د هند ، متاسفانه وزارت صنعت نه اين 
قانون بلكه موارد  د يگر مربوط به حوزه س��امت را 
به د ليل وجود  آش��فتگي هاي عجيب تاكنون اجرا 
نكرد ه اس��ت؛ وزارت صنعت به د ليل گس��ترد گي 
ماموريت ها و پيكره بسيار بزرگ د ر اجراي قوانين 

د چار مشكات بسياري است.«
عضو كميسيون بهد اشت و د رمان مجلس، گفت: 
طبق ماد ه ۳7 قانون برنامه پنجم توس��عه تبليغات 
هرگونه كاالي آسيب رسان د ر رسانه ها ممنوع بود ه 

و كارخانه هاي توليد  كنند ه اين نوع مواد  بايد  ماليات 
س��بز پرد اخت كنند ، به عن��وان مثال كارخانجات 
توليد  كنند ه نوشابه ها و سيگار د رمحد ود ه پرد اخت 

ماليات سبز هستند 

 تصويب قانون منجر به حذف فوري 
تبليغات نمي شود 

 اگرچ��ه قان��ون من��ع تبليغ��ات كااله��اي 
آسيب رس��ان به س��امت د ر د و برنامه توس��عه 
پنجم و شش��م مطرح شد ه اس��ت اما مسووالن 
وزارت بهد اش��ت به عنوان نه��اد  ناظر بر اجراي 
اين قانون، معتقد ند  كه نمي توان توقع د اش��ت 
به محض تصويب قان��ون، همه تبليغات د ر اين 
زمينه حذف شوند . افشين استوار، مد يركل د فتر 
مد يريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهد اشت، 
د رباره اين موضوع بيان كرد : »اجراي اين قانون 
مرحله بند ي ش��د ه اس��ت، ما توق��ع ند اريم به 
محض وضع قانون، همه تبليغات محو شوند . د ر 
مورد  اين قانون نيز تعبير و تفسيرهاي مختلف 
و گاهي متضاد ي وجود  د ارد  كه سعي مي كنيم 
با همه ذينفعان به د رك و فهم مش��تركي از آن 
برسيم تا به بهترين صورت و به همان شكلي كه 
قانونگذار مد  نظر د ارد ، اجرا شود . همه ذينفعان 

د ر جريان اين موضوع هستند  و وزارت بهد اشت 
نيز فهرست كاالهاي آسيب رسان را به همه اين 
گروه ها د ر س��طح ملي و اس��تاني اباغ و اعام 
كرد ه است. افزون بر آن رايزني هايي با مسووالن 
مرتبط د اشته ، اما برد اش��ت ها از قانون متفاوت 
اس��ت. د ر مورد  س��طح اجرا نيز تعابير متفاوتي 
وج��ود  د ارد . زمان بن��د ي اجراي برنام��ه و اين 
موض��وع كه اولويت با كد ام بخش هاس��ت هنوز 

مورد  بحث است.«
با بيان اينكه اين قانون س��ابقه كمي ند ارد ، اما 
د ر اجرا فراز و نش��يب هاي زياد ي د اش��ته است، 
تصريح ك��رد : اين موضوع از يك س��و به اقتصاد  
و اش��تغال و موضوعات حياتي و از س��وي د يگر 
به سامت مرد م مرتبط است. بايد  موازنه يي بين 
اين د و موض��وع بد ون محافظ��ه كاري و د ر عين 
ح��ال با د ر نظر گرفتن همه جوانب برقرار ش��ود . 
وزارت بهد اش��ت د ر اين قان��ون وظايف مختلفي 
مانند  اطاع رس��اني، نظارت براي منع تبليغات و 
همچنين عوارض ب��ر اين كاالها را بر عهد ه د ارد . 
اين وظايف بخش��ي از موارد ي هس��تند  كه روي 
آنها ب��ا د ر نظر گرفت��ن ماحظ��ات اقتصاد ي و 

اجتماعي كار مي كنيم. 
مد يركل د فتر مد يريت بيماري هاي غيرواگير 
وزارت بهد اشت همچنين اعام كرد : هنوز ميزان 
عوارض اين كاالها مش��خص نش��د ه است؛ چون 
نظر ثابتي د ر اين زمينه وجود  ند ارد  و بستگي به 

زمان، نوع كاال و شرايط آن د ارد . 
استوار د ر اد امه صحبت هايش د رباره مشكات 
رصد  تبليغ اين محصوالت نيز توضيح د اد  و گفت: 
ممنوعي��ت تبليغ اين كاالها ش��امل ماهواره ها و 
شبكه هاي اجتماعي نيز مي ش��ود . ما اين فضاها 
را رص��د  مي كنيم، اما بس��ياري از اين كاالها د ر 
كنترل ما نيستند . فضاهايي كه د ر كنترل د ولت 
اس��ت، نظارت و اعمال قانون مي شود . اين اقد ام 
ممكن اس��ت منجر ب��ه روي آورد ن صاحبان اين 
محصوالت به تبليغ��ات د ر كانال هاي ماهواره يي 
 ش��ود . اين موضوع نيز بخشي از ماحظاتي است 

كه بايد  د ر نظر گرفته شود . 
وي تاكيد  كرد : اگر كس��ي اي��ن قانون را اجرا 
نكند ، وزارت بهد اش��ت او را به عنوان متخلف به 
د س��تگاه قضايي معرفي مي كند . همان مقد ار كه 
اين موضوع گسترد ه اس��ت، وزارت بهد اشت نيز 
ساختاري گسترد ه د ارد  و د ر همه استان ها حضور 
د ارد ، اما مصد اق هاي تخلف بسيار وسيع و متنوع 
است؛ به همين د ليل قانون بايد  مرحله بند ي شد ه 

و با د ر نظر گرفتن اولويت ها اقد ام كنيم.

نايب رييس كميس��يون اجتماعي مجلس با تشريح آخرين 
وضعيت اليحه اصاح قانون مد  يريت خد  مات كشوري، تعيين 
تكليف مش��اغل پيماني و ق��رارد  اد  ي را از گره هاي اصلي اين 

اليحه د  انست. 
محمد   رضا باد  امچي د  ر مورد   آخرين وضعيت اليحه مد  يريت 
خد  مات كشوري، گفت: اين اليحه چند   هفته متوالي است كه 

د  رد  ستور كار جد  ي كميسيون اجتماعي قرار د  ارد  . 
 نمايند  ه مرد  م تهران، ري، شميرانات، اسامشهر د  ر مجلس 
شوراي اسامي توضيح د  اد  : د  ر حال حاضر ما كميته يي خارج از 
كميسيون اجتماعي، متشكل از كارشناسان و متخصصاني كه 
سابقه چنين برنامه ريزي هايي را د  ر د  ولت و د  ستگاه هاي د  يگر 
د  ارند   يا اس��تاد  ان د  انشگاهي كه صاحب نظر هستند  ، تشكيل 
د  اد  ه ايم. د  ر مجموع ما بيشتر سعي كرد  يم با كساني كه روند   و 
قانون شركت ها را مي د  اند   يا با صند  وق هاي جهاني آشنا هستند  ، 
كار كني��م. او اد  امه د  اد  : به موازات كار اين كميته كميس��يون 
اجتماعي ني��ز هر روز د  ر اين مورد   جلس��ه د  ارد   و د  ر جاهايي 
كه كار با مشكل مواجه مي شود   موضوع را به كميته تخصصي 
ارجاع مي د  هد  . ما قول د  اد  ه ايم كه روي اين اليحه بيش��تر كار 
كنيم اما چون خيلي گسترد  ه است و گره هاي متعد  د  ي به وجود   

مي آيد  ، نمي توانم بگويم كه چه زماني به پايان مي رسد  . 
عضو كميسيون اجتماعي تاكيد   كرد  : اين اليحه كار بسيار 

مهم و بزرگي براي مس��ائل تش��كياتي و پرد  اختي د  ر كشور 
اس��ت كه اگر به خوبي به س��رانجام برسد  ، قد  م مهمي د  ر اين 
مس��ير محسوب مي ش��ود  . او اظهار كرد  : به عنوان نمونه يكي 
از گره ه��اي عمد  ه ما د  ر اين اليحه د  ر مورد   صند  وق ها اس��ت. 
صند  وق ه��ا د  ر همه جاي د  نيا يك س��ازوكاري د  ارد   كه اينها با 
صند  وق هاي بازنشستگي ما همخواني ند  ارد  . ما جهت هماهنگي 
ب��ا اين صند  وق ها بايد   از فرمولي اس��تفاد  ه كنيم كه هم بومي 
 باشد   و هم يك سيس��تم مترقي تلقي شود  . نه اينكه از كارگر

۳۰ س��ال حق بيمه د  ريافت ش��ود   و آخر د  ر صند  وق اعتباري 
براي پرد  اخت نباشد  . ما نياز به مكانيزم هاي جد  يد   د  اريم و بايد   

از نظرات نو استفاد  ه كنيم. 
نمايند  ه مرد  م تهران اظهار كرد  : يا به عنوان مثال از شركت ها 
ب��ه د  لي��ل پيچيد  گي هاي كاريش��ان سوءاس��تفاد  ه هاي زياد  ي 
مي شود  ، ما بايد   بتوانيم كاري كنيم كه جلوي اين سوءاستفاد  ه ها 
بسته شود  . مورد   بعد  ي اين است كه تعد  اد   كثيري د  ر حال حاضر 
كاركنان قرارد  اد  ي و پيماني وجود   د  ارد   كه آنها هم وضعيتش��ان 
د  ر اين قانون خد  مات مد  يريت بايد   حل ش��ود  . جاهايي است كه 
افراد   اضافي استخد  ام شد  ه اند   و جاهايي هم افراد  ي با سابقه زياد  ، 
هنوز قرارد  اد  ي هستند  . ما بايد   تد  ابيري بيند  يشيم كه د  ستگاه ها 
از اس��تخد  ام نيروهاي غير ض��رور منع ش��وند   و از طرف د  يگر 

قرارد  اد  ي ها و پيماني ها رسمي شوند  . 

مع��اون ابتد ايي وزير آم��وزش و پرورش با اش��اره به اهميت 
پيش د بستاني د ر عد الت آموزشي و فرصت برابر ياد گيري، گفت: 
با نهايي شد ن د س��تورالعمل، د ر آن مقرر شد ه پيش د بستاني به 
عنوان يك د وره رسمي به د و صورت د ولتي و غيرد ولتي اد اره شود . 
رضوان حكيم زاد ه با اش��اره به وج��ود  چالش هايي د ر رابطه با 
بحث اد اره امور پيش د بس��تاني از سال ۸۲، اظهار كرد : با د ستور 
وزير كارگروهي تش��كيل ش��د  تا از ابعاد  مختلف به اين موضوع 
پرد اخته شود  و با مشخص كرد ن عد م كاهش تعد اد  نوآموزان د ر 
كش��ور و تد اوم ارائه خد مات و نحوه ثبت نام پيش د بستاني ها د ر 

مناطق محروم، روستايي، عشاير و د و زبانه اقد اماتي انجام شد . 
او با بيان اينكه طي جلسات متعد د  با نهايي شد ن د ستورالعمل، 
د ر آن مقرر ش��د ه پيش د بستاني به عنوان يك د وره رسمي به د و 
ص��ورت د ولتي و غيرد ولتي اد اره ش��ود ، افزود : با توجه به اهميت 
پيش د بس��تاني د ر عد الت آموزشي و فرصت برابر ياد گيري، مقرر 
ش��د ه پوش��ش نوآموزان با اس��تفاد ه از اعتبارد ولت��ي د ر مناطق 
محروم مرزي و حاش��يه ش��هرهاي پرجمعيت انجام شود . وي به 
ايسنا گفت: براساس اين د ستورالعمل و طبق ماد ه ۱۲ اساسنامه، 
استفاد ه از فضاهاي مازاد  مد ارس د ولتي براي تشكيل كاس هاي 
پيش د بس��تاني و ق��رارد اد  با موسس��ات امكان پذي��ر خواهد  بود . 
حكيم زاد ه با بيان اينكه افزايش��ي د ر هزينه هاي پيش د بس��تاني 
اعم��ال نخواهد  ش��د ، اف��زود : هد ف ما اين اس��ت ك��ه حد اكثر 

نوآموزان كشور د ر پيش د بس��تاني حضور د اشته باشند  و ارتقاي 
پيش د بستاني از ۳۸ د رصد  به باالي 7۰ د رصد  حفظ شود . 

او با تاكيد  بر اينكه براساس سند  تحول بنياد ين، د وره ابتد ايي 
بايد  به عنوان د وره تخصصي د ر نظر گرفته شود ، افزود : نيروهايي 
ك��ه براي تد ريس د ر د وره ابتد ايي به كار گرفته مي ش��وند  بايد  با 
انگيزه  كار با كود كان، د اراي روحيه متناس��ب با د وران كود كي و 
د اراي رشته هاي مرتبط با د وره ابتد ايي باشند ، چرا كه اين د وره، 
مهم ترين د وران كود كي محسوب مي شود  و اگر پايه هاي ياد گيري 
د ر اين د وره تضعيف ش��ود ، قطع��ا ورود ي هاي ضعيفي د ر د وران 

متوسطه خواهيم د اشت. 
معاون ابتد ايي وزير آموزش و پرورش سرمايه گذاري د ر د وران 
پيش د بس��تاني براي ج��ذب نيروها را يك د وره  س��رمايه گذاري 
بلند م��د ت عنوان كرد  و گفت: خوش��بختانه د ر اكثريت معلمان 
د وران ابتد ايي ما انگي��زه  عاقه و همكاري با كود كان وجود  د ارد  
اما د ر برخي موارد  نيز به د ليل تصميمات شتاب زد ه مانند  استقرار 
پايه ششم، مجبور شد يم نيروهايي از ساير د وره ها و خارج از كاد ر 
آموزش��ي د ر د وره ابتد ايي به كار بگيري��م كه د ر اين خصوص با 
چالش مواجه ش��د يم. او اد امه د اد : س��عي مي كنيم با آموزش ها، 
چالش هاي نيروهاي د وره ابتد ايي را جبران كنيم اما تقاضا د اريم 
د ر سياس��ت گذاري ها، جذب نيرو و برگزاري د وره هاي آموزش��ي 

براي نيروها حتما توجه شود .

هزينه هاي »پيش دبستاني« افزايش نمي يابد ساماند هي صند وق هاي بازنشستگي د ر اليحه اصالحي
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بانك مركزي از رشد 54.2 درصدي قيمت مسكن در تيرماه گزارش كرد

افتفشارمعامالتملكباافزايشقيمتها
گروه راه و شهرسازي|

تازه ترين گزارش بانك مركزي از تحوالت مس��كن 
ته��ران در تيرماه حاكي از آن اس��ت كه متوس��ط 
قيمت خريد و فروش يك متر مربع واحد مسكوني 
در ش��هر تهران به 6.97 ميليون تومان رس��يد كه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 54.2درصد افزايش 

نشان مي دهد. 
تعداد معامالت انجام شده طي اين ماه 13.5هزار 
فقره بود كه نس��بت به تير ماه سال 1396 معادل 
7 درصد كاهش دارد. همچنين بررسي توزيع تعداد 
واحدهاي مس��كوني معامله شده در شهر تهران به 
تفكيك عمر بنا حاكي از آن است كه واحدهاي تا 
5 سال ساخت با سهم 43.8درصد بيشترين سهم 

را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش »تعادل« با كاهش نرخ س��ود بانكي 
در تابس��تان سال گذش��ته، بازار مسكن كه رقيب 
بالفصل بازار پول به ش��مار م��ي رود، از الك ركود 
4 س��اله خود بيرون آمد و براي رونق گرفتن خيز 
برداشت. اين روند صعودي اما در فصل زمستان به 
ويژه در بهمن ماه، در اثر التهاب نرخ ارز، از مس��ير 
رش��د ماليم قيمت خارج ش��د و همزمان به دليل 
كاه��ش قدرت خريد متقاضي��ان مصرفي در برابر 
افزايش بعضا سرس��ام آور قيمت هاي پيش��نهادي 
فروشندگان، تعداد معامالت به طور معناداري نسبت 
به ماه قبل از آن، در شرايطي كه بازار ماه هاي پاياني 

سال، همواره داغ بوده است، كاهش يافت.
اين روند كاهشي در فروردين 97 نيز تجربه شد 
به گونه يي كه تعداد معامالت واحدهاي مس��كوني 
ش��هر تهران به 5 هزار واحد مس��كوني رسيد كه 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 
59 و 6.3 درصد كاهش نش��ان داد. در ارديبهشت 
ماه اما با ثبت بيش از 19 هزار مورد معامله مسكن 
در ته��ران، روند معام��الت ملك دوب��اره به مدار 
صعودي بازگش��ت و اين بازار توانست در شرايطي 
ك��ه راه هاي ورود نقدينگي ب��ه بازارهاي ارز و طال 
به دليل اعمال برخي سياس��ت هاي مقطعي دولت 
مس��دود شده بود و بازار پول هم از جذابيت افتاده 
بود، بخش��ي از نقدينگي س��رگردان را جذب كند. 
در ماه ه��اي خرداد و تير اما بار ديگر،  به دليل بروز 
بي ثباتي در برخي بازارها و فضاي كلي اقتصاد و در 
پ��ي آن افزايش انتظارات تورمي، قيمت هاي ملك 
رشد شديدي را تجربه كرد و منجر به كاهش قدرت 

خريد متقاضيان مصرفي شد.

بر اس��اس اين گ��زارش، ميانگي��ن قيمت هر 
مترمربع واحد مسكوني در شهر تهران در هر يك از 
ماه ه��اي خرداد و تير 500 هزار تومان )در مجموع 
يك ميلي��ون تومان( افزايش ياف��ت. از همين رو، 
كارشناسان در ماه هاي گذشته نسبت به ادامه اين 
شرايط هش��دار داده و گفته بودند كه رشد شديد 
قيمت ه��ا موج��ب توقف روند صع��ودي معامالت 
مي ش��ود و در ادامه مسير مي تواند به ركود در بازار 

مسكن ختم شود. 

 متوسط قيمت در مرز 7 ميليون تومان
به گزارش بانك مركزي، تحوالت بازار مسكن 
تهران تا پايان تيرماه نشان مي دهد متوسط قيمت 
هر مترمربع مسكن با رشد 7.1درصدي نسبت به 
خردادماه به 6 ميليون و 970 هزار تومان بالغ شد 
كه نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به 
ترتيب 7.1 و 54.2درصد افزايش نشان مي دهد و 
تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران 
به 13.5 هزار واحد مس��كوني رسيد كه نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 9.2 و 7 

درصد كاهش داشته است. 

 افزايش تقاضا براي بناهاي باالي 15 سال
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله 
شده در ش��هر تهران به تفكيك عمر بنا در تيرماه 
سال 1397 حاكي از آن است كه از مجموع 13هزار 
و 514 واحد مسكوني معامله شده، واحدهاي تا 5 
سال ساخت با سهم 43.8درصد بيشترين سهم را 
به خود اختصاص داده اند. سهم مذكور در مقايسه با 
تير ماه سال قبل 2.4واحد درصد كاهش يافته و در 
مقابل به سهم واحد هاي با قدمت بيش از 15 سال 

افزوده شده است. 

 منطقه 5 پيشتاز در جذب متقاضي
بر اس��اس اين گزارش، توزي��ع تعداد معامالت 
انجام شده بر حس��ب مناطق مختلف شهر تهران 
در تيرم��اه س��ال 1397 حاكي از آن اس��ت كه از 
مي��ان مناطق 22 گانه ش��هر ته��ران، منطقه 5 با 
س��هم 13.2درصدي از كل معامالت، بيش��ترين 
تع��داد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص 

داده است.
همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با س��هم هاي 
9.0 و 7.9درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 

در مجموع 71درص��د از كل تعداد معامالت انجام 
شده در شهر تهران در تير ماه سال جاري مربوط به 
10 منطقه شهر )به ترتيب بيشترين فراواني شامل 
مناط��ق 11، 7، 8، 15، 1، 14، 10، 2، 4، 5( بوده 
و 12 منطق��ه باقي مانده 29 درص��د از كل تعداد 

معامالت را به خود اختصاص داده اند. 

 رشد 55.2درصد قيمت در منطقه يك
در تير ماه س��ال 1397، متوسط قيمت يك متر 
مربع زيربناي واحد مس��كوني معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معامالت ملكي شهر تهران 6.97 ميليون 
تومان بود كه نسبت به ماه قبل 7.1درصد و نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل نيز 54.2 درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. بيشترين رش��د متوسط قيمت در 
اين ماه نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل به منطقه 
5 )معادل 71.8 درصد( و كمترين ميزان رش��د به 

منطقه 12 )معادل 14.8درصد( تعلق دارد.
در مي��ان مناط��ق 22 گان��ه ش��هرداري تهران 
بيش��ترين متوس��ط قيمت يك متر مربع زيربناي 
مسكوني معامله شده معادل 15.11 ميليون تومان 
به منطقه يك و كمترين آن با 3.1 ميليون تومان به 

منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب 55.2 و 36.5درصد 

افزايش نشان مي دهند. 

 ارزان ترين ها و كوچك ترين ها در صدر
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله 
ش��ده بر حس��ب قيمت يك متر مرب��ع بنا در تير 
ماه س��ال 1397 حاكي از آن اس��ت كه واحدهاي 
مس��كوني در دامنه قيمتي »3 ت��ا 3.5« ميليون 
تومان به ازاي هر متر مربع بنا با س��هم 7.5درصد، 
بيش��ترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به 
خود اختصاص داده و دامنه هاي قيمتي »3.5 تا 4« 
و »4 تا 4.5« ميليون تومان به ترتيب با سهم هاي 7 
و 6.5 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در 
اين ماه توزيع حجم معامالت به گونه يي بوده است 
كه 57.5درصد واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر 
از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني شهر 
ته��ران )6.97 ميليون تومان( معامله ش��ده اند. در 
همين حال، در تير ماه س��ال 1397 توزيع فراواني 
تعداد واحدهاي مس��كوني معامله ش��ده بر حسب 
ارزش ه��ر واحد حاكي از آن اس��ت ك��ه در ميان 
دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسكوني 
با ارزش »200 تا 300« ميليون تومان با اختصاص 
سهم 16.8درصد بيشترين سهم از معامالت انجام 
ش��ده را به خود اختصاص داده اند. واحدهاي داراي 
ارزش »100 ت��ا 200« و »300 تا 400« ميليون 
تومان نيز به ترتيب با اختصاص سهم هاي 15.9 و 
10.6درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در 
مجموع در اين ماه، حدود 53.6 درصد از معامالت 
به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از 500 ميليون 

تومان اختصاص داشته است.
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله 
شده بر حسب س��طح زيربناي هر واحد مسكوني 
در تير ماه 1397 نش��ان مي دهد بيش��ترين سهم 
از معامالت انجام ش��ده به واحدهاي مس��كوني با 
زيربناي »60 تا 70« متر مربع معادل 15.1درصد 
اختصاص داشته اس��ت. واحدهاي داراي زيربناي 
»50 ت��ا 60« و »70 ت��ا 80« متر مربع به ترتيب 
با س��هم هاي 14.9 و 12.3درص��دي در رتبه هاي 
بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي 
مسكوني با س��طح زيربناي كمتر از 80 متر مربع، 
55.2درص��د از معام��الت انجام ش��ده را به خود 

اختصاص داده اند.

 افشاني در بهشت مي ماند
عضو شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به قانون 
منع به كارگيري بازنشس��تگان، گفت: شهردار تهران 
به دليل اينكه هم رده وزرا محسوب مي شود مشمول 
اين قانون نمي ش��ود و افشاني در شهرداري مي ماند. 
ناهيد خداكرمي در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه 
معاونان و مديران بازنشسته بايد از شهرداري تهران 
بروند، گفت: بر اساس قانون جديد منع به كارگيري 
بازنشستگان، مديران و معاونان بايد بروند اما شهردار 
تهران چون هم رده با وزراست مي ماند و به كار خود 
ادامه مي دهد. وي با اشاره به اينكه شهرداري تهران 
سازمان دولتي نيس��ت اما از منابع عمومي استفاده 
مي كند، گفت: به همين دليل اين قانون شامل حال 
مديران ش��هرداري هم مي شود. به گفته خداكرمي، 
مديران، معاونين و ش��هرداران بازنشس��ته مشمول 
بخشنامه جديد مي شوند. عضو شوراي اسالمي شهر 
تهران گفت: بايد از جوان ها در پست هاي شهرداري 
استفاده كنيم و همچنين برنامه هايي در اين زمينه 

وجود دارد. 

LEZ اجراي فاز دوم طرح  
از ابتداي آبان ۹7

مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي 
ته��ران، از اجراي ف��از دوم طرح كاهش آلودگي هوا 
)LEZ( از ابت��داي آب��ان 97 خب��ر داد. به گزارش 
مهر، س��يد نواب حس��يني منش با اش��اره به اينكه 
فاز نخس��ت طرح كاهش در حال حاضر در محدوده 
ط��رح ترافي��ك و محدوده زوج و فرد و در س��اعات 
اعمال اين طرح در حال اجرا است، تصريح كرد: فاز 
دوم اين طرح در سراس��ر شهر تهران هر روز هفته و 
به صورت 24 س��اعته اجرايي خواهد شد. وي اظهار 
كرد: براساس اين طرح، خودروهاي فاقد معاينه فني 
از ابت��داي آبان ماه در ش��هر ته��ران و در طول 24 
ساعت از طريق دوربين هاي ثبت تخلف مورد اعمال 

قانون قرار خواهند گرفت. 

 پيش فروش بليت قطارهاي 
مسافري از 7 مردادماه

مديركل برنامه ريزي و نظارت بر خدمات مسافري 
از آغاز پيش فروش بليت قطارهاي مسافري از هفتم 
مرداد ماه س��ال ج��اري خبر داد. به گ��زارش روابط 
عموم��ي راه آهن، عل��ي كاظمي منش اظه��ار كرد: 
پيش فروش بليت قطارهاي مس��افري حد فاصل16 
 مرداد تا 31 ش��هريور س��ال جاري از روز يكش��نبه

7 مرداد ماه 97 آغاز خواهد شد. او افزود: پيش فروش 
بليت قطارهاي مس��افري ساعت 10 صبح به صورت 
همزمان از طريق مراكز مج��از فروش بليت قطار در 

سراسر كشور و از طريق اينترنتي انجام خواهد شد. 

ايرانشهر

چهار قرارداد س��رمايه گذاري و يادداشت تفاهم 
احداث ميني پااليشگاه در بندر اقيانوسي چابهار به 
ارزش بيش از 180 ميليارد تومان و با سرمايه گذاري 

بخش خصوصي به امضا رسيد. 
اين قراردادها شامل قرارداد جمع آوري مواد زائد 
كشتي ها به روش BOT )س��اخت، بهره برداري و 
 LPGواگ��ذاري( قرارداد احداث مخ��ازن نگهداري
)گاز ماي��ع( به روش BOT، قرارداد احداث مخازن 
فرآورده ه��اي نفتي به روش BOT، قرارداد احداث 
انبار چندمنظوره به روشBOT و تفاهمنامه احداث 
ميني پااليشگاه به ارزش 150 ميليون دالر هستند. 
به گ��زارش ف��ارس، مديرعامل س��ازمان بنادر 
و دريان��وردي در مراس��م امضاي اي��ن قراردادها با 
اشاره به سرمايه گذاري س��وئدي ها در بندر چابهار 
براي جمع آوري آلودگي هاي نفتي، گفت: بر اساس 
بسته سرمايه گذاري سوئدي ها، فناوري روز اتحاديه 
اروپا براي جمع آوري آلودگي هاي نفتي وارد كشور 

مي شود. 
محم��د راس��تاد تصري��ح ك��رد: در تفاهمنامه 
تس��هيالت دريافت مواد زائد نفتي كه با سوئدي ها 
امضا ش��د ق��رار اس��ت در قالب يك پكي��ج كامل 
سرمايه گذاري در اين زمينه از سوي طرف سوئدي 

ارائه شود. 
او ادامه داد: س��رمايه گذاري در بن��در چابهار با 
هدف تبديل اين بندر به يك بندر نسل سوم است 
كه در آن صرفا عمليات تخليه و بارگيري كاال انجام 
نخواهد شد، بلكه شاهد فعاليت هاي توليدي ارزش 
افزوده، ايجاد زيرساخت هاي لجستيك، توزيع كاال 

در پسكرانه و... خواهيم بود. 
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به نقش بندر 
چابهار در توس��عه ترانزيت محور شرق، گفت: اين 
بندر و زيرساخت هاي آن منجر به افزايش ترانزيت 
مي شود؛ در اين راستا همزمان با بهره برداري از فاز 
اول توسعه بندر چاربهار محموله هاي ترانزيتي گندم 

هند به خوبي به افغانستان ترانزيت شد. 
راستاد با بيان اينكه ترافيك بندر چابهار افزايش 
جهشي داشته است، افزود: امسال فعاليت هاي بندر 
چابهار 27 درصد رش��د داشته و تخليه و بارگيري 
كانتين��ر هم 77 درصد افزاي��ش يافته كه در هيچ 

بندري اين رشد را نداشته ايم. 
او همچنين در رابط��ه با پيش بيني درآمدهاي 
س��ازمان بنادر و دريانوردي، اظهار كرد: پيش بيني 
كرده ايم امسال 2600 ميليارد تومان درآمد داشته 
باش��يم كه اين هدفگذاري در س��ال جاري محقق 

مي شود. 
مديرعامل س��ازمان بنادر و دريان��وردي گفت: 
باتوجه به افزايش نرخ ارز، درآمدهاي سازمان بنادر 
افزايش يافته اما ب��ه دليل تحريم ها ريزش خطوط 
كش��تيراني به كشور را داش��تيم كه باعث كاهش 

حجم فعاليت هاي بندري شد. 
معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل سازمان 
بن��ادر و دريان��وردي همچني��ن اف��زود: هندي ها 

به زودي با سرمايه گذاري 85 ميليون دالري به طور 
رسمي فعاليت خود را در بندر چابهار آغاز مي كنند. 
او ب��ا بي��ان اينك��ه هم اكن��ون بن��در چابهار 
پاس��خگوي حجم حم��ل و نق��ل و ترانزيت كاال 
نيس��ت، گفت: بندر شهيد بهشتي پس از تكميل 
س��ه فاز بعدي به ظرفيت تخلي��ه و بارگيري 77 

ميليون تن خواهد رسيد. 
راس��تاد بر روان س��ازي ترافيك و حمل و نقل 
آس��ان و ت��ردد كاميون ه��ا تاكيد ك��رد و افزود: 
مهم ترين نياز بندر تكميل هرچه سريع تر راه آهن 

چابهار - زاهدان است. 

 رشد چابهار متناسب با توسعه بندر
مرتضي باقري، مش��اور وزير راه و شهرس��ازي 
هم كه در اين مراس��م حضور داشت، گفت: رشد و 
توس��عه چابهار بايد متناسب با توسعه بندر باشد و 

دسترسي به بندر بايد آسان شود. 
به گزارش ايسنا، باقري در بازديد از محل ساخت 
فرودگاه چابهار افزود: ساخت فرودگاه بين المللي و 
توسعه حمل و نقل هوايي از ضرورت هاي الزم براي 
توسعه سواحل مكران به ويژه شهرستان راهبردي 

چابهار است. 
او بي��ان كرد: براي س��اخت اين ف��رودگاه بايد 
موانع و مش��كالت پيش رو بررس��ي و حل ش��ود 
زيرا جاده ه��اي فعلي جوابگ��وي جابه جايي حجم 
كاالهاي ورودي به بندر نيس��ت. دستيار ويژه وزير 
راه و شهرسازي بر ساخت راه هاي دسترسي به بندر 
چابهار تاكيد و تس��ريع در تكميل و بهره برداري از 
راه آهن چابهار - زاهدان - سرخس را خواستار شد. 
باقري گفت: حاشيه نش��يني يكي از مشكالت مهم 
در چابه��ار اس��ت و نبايد مردم ب��دون امكانات در 

چنين مناطقي سكونت داشته باشند. 
او بي��ان ك��رد: راه آه��ن چابه��ار - زاه��دان با 
خشكسالي مالي مواجه است و بايد براي تكميل آن 
چاره انديش��ي شود تا بتوان حمل و نقل و ترانزيت 

را رونق داد. 

 موفقيت چابهار در گرو اتصال به ريل 
مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان 
نيز با اش��اره به اهميت امضاي اين 4 قرارداد، گفت: 
اتصال ريل به بندر ش��هيد بهش��تي چابهار بايد در 
اولويت فعاليت ها باشد و تا ريل به بندر چابهار متصل 

نشود، اين بندر در اهداف خود موفق نخواهد بود. 
بهروز آقايي اظهار كرد: اين قراردادها گامي براي 
توسعه پس كرانه بندر شهيد بهشتي چابهار و حركت 
اين بندر به سمت بنادر هوشمند و نسل سوم است. 
او اضاف��ه كرد: بندر ش��هيد بهش��تي چابهار از 
ظرفيت 2. 5 ميليون تن به 8. 5 ميليون تن ظرفيت 
ارتقا يافته اس��ت و پيش بيني مي شود ساالنه 800 
ه��زار تردد كاميون و روزانه 2 هزار تردد كاميون در 
جاده هاي اس��تان با توسعه تخليه و بارگيري در اين 

بندر محقق شود. 

مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان 
افزود: رقم س��رمايه گذاري در قرارداد احداث مخازن 
فرآورده هاي نفتي 908 ميليارد ريال با ظرفيت يك 
ميليون و 260 هزار تن و در 34 هزار مترمربع اراضي 

پس كرانه است. 
او ادام��ه داد: ق��رارداد احداث مخ��ازن نگهداري 
LPG )گاز مايع( با رقم53.18 ميليارد تومان امضا 
شد كه در 22 هزار مترمربع اراضي پس كرانه است. 
آقايي گفت: قرارداد س��رمايه گذاري احداث انبار 
چندمنظوره به روش BOT )س��اخت، بهره برداري 
و واگذاري( با مبلغ12.815 ميليارد تومان و ظرفيت 
576 هزار تن به مدت 20 سال در سه هكتار اراضي 

پس كرانه اجرا مي شود. 
مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان 
بيان كرد: همچنين قرارداد سرمايه گذاري جمع آوري 
مواد زائد كشتي ها به عنوان چهارمين قرارداد با رقم 
195 ميليارد ريال به مدت بيست و يك سال در يك 

هكتار اراضي پس كرانه اجرا مي شود. 
او همچني��ن ب��ه انعق��اد تفاهم نام��ه اح��داث 
ميني پااليش��گاه در پس كرانه بندر ش��هيد بهشتي 
چابه��ار با رقم 150 ميليون دالر و ظرفيت 14 هزار 

بشكه در روز اشاره كرد. 

 تمديد مهلت اعطاي سند
به حاشيه نشينان 

درحالي كه حاشيه نشيني مردم چابهار به يكي 
از معضالت اين ش��هر تبديل شده است، مديرعامل 
سازمان ملي زمين و مس��كن هم با تاكيد بر اينكه 
قرار شده از توسعه حاشيه نشيني با استفاده از تقويت 
يگان حفاظت س��ازمان ملي زمين و مس��كن براي 
جلوگيري از تصرف اراضي جديدتر ممانعت ش��ود، 
تصريح كرد: به همين منظ��ور اعتبارات جديدتري 
به راه و شهرس��ازي اس��تان و شهرستان تخصيص 

خواهيم داد. 
حميدرضا عظيميان درباره سند داركردن اراضي 
دولتي تصرف ش��ده از سوي برخي حاشيه نشينان 
گفت: به ساكنان روستاهاي حاشيه يي چابهار كه به 
شهر متصل شده اند سند صادر نمي كنيم ولي براي 
ساير تصرفاتي كه در گذشته انجام شده و سازندگاني 
كه اصول شهرس��ازي و ساخت وساز را رعايت كرده 

باشند سند صادر مي كنيم. 
او ادام��ه داد: ب��ا توجه به اينكه س��اخت و س��از 
روستاهاي متصل شده به ش��هر غيراصولي است و 
بيشتر در حالت كپرنشيني احداث شده اند و در نظر 

سازمان براي صدور سند نخواهد بود. 
عظيمي��ان گفت: رييس ش��وراي ش��هر چابهار 
درخواست تمديد مصوبه قبلي اعطاي سند به اراضي 
تصرف شده از سوي برخي حاشيه نشينان چابهار شد 
كه با اين درخواس��ت موافقت و اعالم ش��د كه اين 
مصوبه تا خردادماه 98 تمديد ش��ده اس��ت و تا اين 
فرصت مردم مي توانند براي اخذ س��ند اراضي خود 

مراجعه كنند. 

همزمان با امضاي 4 قرارداد سرمايه گذاري اعالم شد

انتقالتكنولوژيباسرمايهگذاريسوئديهادربندرچابهار
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وصله پينه هاي »نيما«
محمدمهديحاتمي|

س��ه ماه از فعاليت س��امانه »نيم��ا« مي گذرد؛ 
سامانه يي كه در اين مدت كم در معرض انتقادات 
قرار نگرفته اس��ت. اما حال با تنگ تر ش��دن حلقه 
تحريم ها، مشكالت بخش خصوصي در چگونگي كار 
با »نيما« بيشتر محسوس مي شود. نمونه تازه آن، 
اعتراض شركت هاي پتروشيمي به سامانه »نيما« 
بود. پتروش��يمي ها اين س��امانه را فساد آور عنوان 
مي كنند؛ چراكه به باور آنها، نخست اينكه فروشنده 
خري��دار را مي بيند و ممكن اس��ت در اين فرآيند، 
دس��ت به انتخاب بزند. دوم اينكه فردي كه ارز را 
خريداري مي كند، مصرف كننده نهايي ارز يا همان 
واردكننده را مي بيند و ممكن است باز هم خودش 
دست به انتخاب بزند. از طرفي نيز، گفته مي شود 
اين قانون باعث شده پتروشيمي ها ضرر كنند؛ زيرا 
مجبور هستند، ارز خود را با قيمت ۴۲۰۰ توماني 
عرضه كنند، در حالي كه قيمت واقعي ارز در بازار 
دو برابر اين اس��ت. بر همين اساس، فعاالن بخش 
خصوصي يك بار ديگر از رييس س��ازمان توس��عه 
تجارت درخواس��ت كردند، مصوب��ه كاهش زمان 
بازگشت 95 درصد از ارز صادراتي به سامانه »نيما« 
را ك��ه از 6 ماه به ۲ ماه كاهش پيدا كرده بود، لغو 
كند. انتق��اد ديگر بخش خصوصي اين اس��ت كه 
گروه بندي كااليي در نظام ارزي جديد، اساسا توليد 
داخلي را با مشكل مواجه كرده است؛ البته انتقادي 
كه مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت 

در گفت وگو با »تعادل«، آن را مي پذيرد. 

سامانهايبرايمديريت»نشتارز«
ب��ازار ارز در روزه��اي اوليه فروردي��ن 1397، 
ش��اهد يكي از كم س��ابقه ترين روزهاي خود بود: 
در حالي ك��ه بخش هاي مهمي از اقتصاد كش��ور 
در تعطيالت نوروزي به س��ر مي بردند، نرخ ارزهاي 
خارجي به ش��دت افزايش ياف��ت و البته اين روند، 
بر خالف روندهاي مش��ابه در گذش��ته، تداوم هم 
داش��ت. واكنش ديرهنگام دولت به اين رخدادها، 
آنچنان كه در كالم اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور منعكس شد، »پايه گذاري يك نظام 
جدي��د ارزي« بود. مختصات اين نظام جديد ارزي 
اما تفاوت هاي اساسي با تمامي ويژگي هايي داشت 
كه يك نظام ارزي در شرايط عادي مي تواند داشته 
باش��د: صادركنندگان به اجبار ملزم ش��ده بودند 
ارزهاي حاصل از صادرات خود را به سامانه يي كه به 
اختصار »نيما« ناميده مي شد، تحويل دهند. مطابق 
برنامه ريزي ه��ا، ارزهاي حاصل از صادرات از طريق 
اين سامانه در اختيار واردكنندگان قرار مي گرفت و 
جريان تجارت در كشور، با كمترين ميزان »نشت 

ارزي« تداوم پيدا مي كرد. 
با اين همه، ماجرا به اندازه يي كه تصور مي شد، 
مطابق برنامه ريزي پيش نرفت. نخست آنكه هنوز 
به درستي مش��خص نبود چرا صادركنندگان بايد 
ارز خ��ود را به نرخ مصوب ۴۲۰۰ توماني در اختيار 
دولت ق��رار دهن��د و در مقابل، براي بس��ياري از 

نيازهاي توليدي خود، ارز را به نرخ آزاد تهيه كنند. 
در مقاب��ل، اين موضوع موجب عطش براي واردات 
ش��د و البته همين طور هم ش��د. طبق گفته هاي 
مقامات رسمي مختلف، فصل بهار 1397 در زمينه 
ثبت س��فارش واردات يكي از منحصر به فردترين 
فصول بوده است. تا روزهاي پاياني خردادماه 1397، 
دس��ت كم حدود ۲5 ميليارد دالر ثبت س��فارش 
واردات صورت گرفته بود و اين در شرايطي بود كه 
كشور در آستانه تحريم هاي گسترده اقتصادي قرار 
داشت. عالوه بر اين، همزمان با گروه بندي كااليي 
براي تخصيص ارز، فع��االن تجاري در مورد اينكه 
ك��دام كاال به كدام گروه جهت تخصيص ارز تعلق 
دارد، دچار ابهام شدند. بخش خصوصي نيز به طور 
كلي دچار ابهام بود كه آيا اساسا الزامي براي تحويل 

ارز خود به »نيما« دارد يا خير. 

فهرستهايدوگانه»نيما«
س��ازمان توس��عه تجارت اما در خرداد ماه سال 
جاري، با انتشار دو جدول به اين ابهامات پاسخ داد؛ 
يكي از اين دو جدول، »فهرست محصوالت توليدي 
مجتمع هاي پتروشيمي مشمول واريز ارز به سيستم 
نيما« را در برمي گيرد و ديگري، »فهرست محصوالت 
معدني مشمول واريز ارز به سيستم نيما«. در اين دو 
فهرس��ت، در مجموع ۴6۴ كاال فهرست شده كه ارز 
حاصل از صادرات آنها بايد به س��امانه »نيما« واريز 
ش��ود. اما آيا اين دو فهرست، تمام كاالهاي موجود 
در بخش ه��اي »دولتي« و »خصولتي« اقتصاد ايران 
را، آنگون��ه ك��ه در ابتداي بنيانگ��ذاري نظام جديد 
ارزي مد نظر بود، پوش��ش مي دهد؟ اين پرسش از 
آن جهت طرح شده بود كه در روزهاي اخير، برخي 
صادركنندگان در مورد اينكه آيا كاالي صادراتيشان 
مشمول بازگشت ارز مي شود يا خير، ترديد داشتند. 
مجتبي خسرو تاج، رييس س��ازمان توسعه تجارت 
در گفت وگو با »تعادل« به اين ترديد، اينگونه پاسخ 
مي دهد: تمام كاالهاي كه در بخش نفت، پتروشيمي 
و كاني هاي فلزي صادر مي شوند، مشمول بازگشت 
ارزهاي حاصل از صادرات به سامانه »نيما« هستند 
و كاالي ديگري مازاد بر فهرس��ت اعالمي، مشمول 
بازگش��ت ارزهاي صادراتي نيس��ت. به دليل برخي 
ابهام ها، فهرس��ت دقيق اين كااله��ا همراه با تعرفه 
كااليي در سايت سازمان توسعه تجارت منتشر شد 
تا در اين مورد شفاف سازي شود. او ادامه مي دهد: در 
مورد كاني ها نيز ابهام وجود داشت؛ زيرا برخي تصور 
مي كردند، كاني هاي غير فلزي، مانند گچ يا سيمان 
هم مشمول اين مصوبه هستند، اما همانطور كه گفته 
شد؛ تنها كاالهايي كه در فهرست به آنها اشاره شده، 
بايد ارزهاي صادراتي خود را به سامانه تحويل بدهند. 

آشفتهبازارعرضهارزپتروشيميهادر»نيما«
اما فرآين��د تحويل ارزهاي حاص��ل از صادرات 
ب��ه س��امانه »نيما« همچن��ان مطاب��ق انتظارات 
پيش نم��ي رود. چراكه در تيرماه س��ال جاري به 
صادركنندگان پتروشيمي 6 ماه فرصت داده شده 

ك��ه ارز حاصل از صادرات خود را به س��امانه نيما 
وارد كنند. اكنون حدود س��ه ماه از الزام به تحويل 
ارز ش��ركت هاي پتروش��يمي به »نيما« مي گذرد، 
ام��ا اوضاع اين ش��ركتها و وضعيت تحويل ارزهاي 
صادراتي آنها به س��امانه »نيما«، تا حدي آش��فته 
به نظر مي رس��د. عرضه ارز در سامانه »نيما« اما به 
مذاق شركت هاي پتروشيمي خوش نيامد و اندكي 
بع��د، صداي اعتراض فعاالن اي��ن عرصه به گوش 
رسيد. ش��ركت هاي پتروشيمي از دولت خواستند 
اگر قرار است ارز صادراتي خود را در سامانه »نيما« 
وارد كنند، بايد خ��وراك را با نرخ كمتري دريافت 
كنند. در نهايت پس از نشس��ت مشترك مديران 
عامل پتروشيمي ها و هلدينگ ها با جهانگيري، قرار 
ش��د خوراك با نرخ 3۰۰ توماني به پتروشيمي ها 

اختصاص داده شود. 
ايس��نا در اين باره نوش��ت: البت��ه اين تصميم 
مخالفان زيادي داشت كه به اعتقاد آنها، دولت در 
حالي نرخ تس��عير ارز براي خوراك پتروشيمي ها 
را 3٨۰۰ توم��ان قرار داده اس��ت ك��ه اين مصوبه، 
ضمانتي براي تحويل ارز پتروش��يمي ها به سامانه 
»نيما« ندارد و موجب كاهش درآمد دولت مي شود. 
فرآيند عرضه ارز صادراتي پتروشيمي ها كه بعد از 
تصميم دولت آغاز ش��ده بود، درحالي ادامه داشت 
كه چگونگي اين فرآيند همواره ابهام داشته و حتي 
برخي گزارش ها از گران فروش��ي و عدم عرضه ارز 
توس��ط برخي از آنها حكايت داشت. البته نام هيچ 
شركت پتروشيمي متخلفي اعالم نشده و همه آنها 
عدم فروش ارز به نرخ مصوب را تكذيب مي كنند. 
بنابراين اكنون از يك سو شاهد اصرار منتقدان به 
گران فروش��ي ارز توسط پتروش��يمي ها و از سوي 

ديگر، انكار پتروشيمي ها هستيم. 
اين در حالي اس��ت كه شكايت پتروشيمي ها از 
سامانه »نيما« سر دراز دارد؛ آنها بر اين باورند اين 
سامانه فس��ادآور است؛ زيرا در وهله نخست اينكه 
فروش��نده خريدار را مي بيند و ممكن است در اين 
فرآيند، دس��ت به انتخاب بزند. دوم اينكه كس��ي 
ك��ه ارز را خريد، مصرف كنن��ده نهايي ارز يا همان 

واردكننده را مي بيند و ممكن است باز هم خودش 
دست به انتخاب بزند. از سوي ديگر، گفته مي شود 
اين قانون باعث شده پتروشيمي ها ضرر كنند؛ زيرا 
مجبور هس��تند ارز خود را با قيمت ۴۲۰۰ توماني 
عرضه كنند، در حالي كه قيمت واقعي ارز در بازار 

دو برابر اين مبلغ است. 

انتقاداتيازجنسزمانبازگشتارز
با اين همه، اين تنها ش��ركت هاي پتروش��يمي 
نيستند كه نسبت به عملكرد سامانه »نيما« انتقاد 
دارند. فعاالن بخش خصوصي در نشس��ت ماهانه 
كميس��يون توسعه صادرات اتاق ايران كه با حضور 
خس��روتاج، معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت 
برگزار ش��د، انتقاداتي را در خصوصي سياست هاي 
ارزي دولت مطرح كردند. عدنان موسي پور، رييس 
كميس��يون توس��عه صادرات اتاق ايران با اشاره به 
مكاتبات صورت گرفته در ارتباط با بخش نامه هاي 
اخي��ر ارزي دولت، به خص��وص بخش نامه كاهش 
زمان بازگش��ت ارز صادركنندگان به كش��ور از 6 
به ۲ ماه، گفت: ب��ا توجه به تنوع صادرات، مقاصد 
كااليي و همچنين مشكالت مربوط به انتقال پول، 
عمال اين كار غيرممكن است و بايد اين بخش نامه 
ب��راي صادركنندگان بخش خصوص��ي واقعي لغو 
ش��ود. موضوع مورد اشاره موس��ي پور، به ابالغيه 
معاون اول رييس جمهور بر مي گردد كه در آن، به 
شركت هاي دولتي و خصولتي دستور داده شده بود 
95 درص��د از ارزهاي حاصل از صادرات خود را به 
ج��اي 6 ماه، در مدتي كمتر از ۲ ماه به نظام ارزي 
كش��ور بازگردانند. كميسيون توسعه صادرات اتاق 
ايران پيش از اين نيز با ارس��ال نامه يي رسمي به، 
رييس س��ازمان توس��عه تجارت، نسبت به كاهش 

زمان بازگشت ارزهاي صادراتي انتقاد كرده بود. 

سامانهايعليهاقتصادآزاد
ف��ارغ از هم��ه انتقادات فن��ي در قب��ال نحوه 
عملكرد س��امانه »نيما«، مهم تري��ن انتقادات را اما 
ش��ايد بتوان از ناحيه اقتصاد نظري به اين س��امانه 

وارد كرد. الزام به جهت دهي به درآمدهاي ارزي در 
بخش هاي دولتي و خصولتي در شرايط تحريمي تا 
اندازه اي قابل فهم است، اما بخش خصوصي واقعي 
ني��ز از ايجاد نظام جديد ارزي در كش��ور، آس��يب 
دي��ده و مي بيند. در ابت��داي ايجاد »نيما«، با اعالم 
گروه بندي ه��اي چهارگانه كااليي و سياس��ت هاي 
تخصيص ارز در مورد هر يك از اين گروه ها، به نظر 
مي رسيد بخش خصوصي مش��مول تحويل ارز به 
سامانه »نيما« نيست. با اين همه، گروه بندي كااليي 
هم چندي پيش، عمال منتفي شد در واقع، به دليل 
تنگ تر ش��دن حلقه تحريم ها، با اعالم اين خبر كه 
ارز ۴۲۰۰ توماني تنها براي واردات دارو و كاالهاي 
اساسي، قابل تخصيص خواهد بود، بقيه نيازهاي ارز 

در بخش تجاري، به بازار دوم ارجاع داده شد. 
اي��ن موضوع به ظاهر به ض��رر بخش خصوصي 
نيس��ت اما اندك��ي دقت نش��ان مي ده��د، بخش 
خصوص��ي در واق��ع بازنده واقعي اس��ت: زيرا همه 
كااله��اي وارداتي مورد ني��از بخش خصوصي براي 
تداوم جريان توليد داخلي، الزاما در يك گروه كااليي 
قرار ندارند و به اين ترتيب، توليد در داخل مي تواند 
به دليل تامين ارز براي واردات كاالي »الف« و عدم 
تامين ارز ب��راي واردات كاالي »ب«، عمال متوقف 
ش��ود. اين، در واقع همان جايي اس��ت كه عملكرد 
س��امانه »نيما« در تقابل با اص��ول اقتصاد آزاد قرار 
مي گي��رد. اما خس��روتاج در اين باره ب��ه »تعادل« 
مي گوي��د: اين انتقاد را مي پذيريم، اما بايد ش��رايط 
كشور را هم در نظر گرفت؛ چراكه هر سياست ارزي 
كه توسط دولت اتخاذ مي شود، از آنجا كه در بستر 
شرايط ويژه اقتصادي صورت پذيرفته، مي تواند براي 
برخي گروه ها مشكل ايجاد كند. بنابه اظهارات رييس 
سازمان توسعه تجارت، زماني كه براي تخصيص ارز 
به صنايع يا گروه ه��اي كااليي اولويت بندي صورت 
مي گي��رد؛ به ناچار در برخي موارد بخش خصوصي 
هم آسيب مي بيند. به گفته خسروتاج، به اين ترتيب، 
در مورد مشكلي كه شما به آن اشاره كرديد، چاره يي 
ج��ز اين وجود ندارد كه ش��ركت براي هر بخش از 

واردات خود، به شكل جداگانه ثبت سفارش كند. 

رنوفرانسههمازايرانميرود
فارس| مدير ارشد اجرايي شركت رنو گفت: براي 
تبعيت از تحريم هاي امري��كا، فعاليت ها در ايران را 
متوقف مي كنيم و به دنبال بازار جديد براي جبران 
از دس��ت دادن بازار ايران هس��تيم. به نظر مي رسد 
كه ش��ركت اروپايي رنو آخرين قرباني اعمال مجدد 
تحريم هاي ايران از س��وي امريكا باش��د، حتي اگر 
خودرويي در امريكا نفروش��د. »تيري بولور«، مدير 
ارش��د اجرايي رنو در جريان يك كنفرانس تلفني به 
تحليلگران گفت: براي تبعيت از تحريم هاي امريكا، 
احتم��اال فعاليت ها در اي��ران را متوقف مي كنيم. او 
افزود: ما به دنبال فرصت هاي جديد تجاري به ويژه 
در آفريقا هستيم تا يك رش��د قوي، از دست دادن 

فرصت ها در بازار ايران را براي ما جبران كند.  

۷ميليونتنكاالذخيرهشد
تس�نيم|مديركل دفت��ر برنامه ري��زي تامين و 
توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بيان اينكه تحريم هاي امريكا كه گفته شده از 15 
مرداد اعمال مي ش��ود از همين حاال عملياتي شده 
اس��ت افزود: هفت ميليون تن كاال ذخيره كرده ايم 
و دغدغه ي��ي در اين زمينه وجود ندارد. محمد رضا 
كالم��ي مديركل دفتر برنامه ري��زي تامين و توزيع 
و تنظي��م بازار وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
برنام��ه تلويزيون��ي، گفت: دولت ب��راي حمايت از 
مصرف كننده در بازار وجود دارد، اما در س��ال هاي 
گذش��ته در پي كوچك ش��دن دولت بازار رقابتي 
ايجاد شده است. او افزود: با آغاز تحريم ها از ابتداي 
ارديبهش��ت اين بازار ها به هم ريخت. كالمي گفت: 
رييس جمهور امريكا گفته است 15 مرداد تحريم ها 
را اعمال مي كند، اما اين تحريم ها را عملياتي كرده 
اس��ت. مديركل دفتر برنامه ري��زي تامين و توزيع 
و تنظي��م بازار وزارت صنع��ت افزود: هفت ميليون 
ت��ن كاال ذخيره كرده ايم و دغدغه يي در اين زمينه 
وج��ود ندارد و كس��ري نياز بازار را ني��ز با واردات 
تامي��ن مي كنيم. او گفت: روزانه 15۰ تن گوش��ت 
قرم��ز تامين و در ميادين مي��وه و تره بار با قيمت 
مناسب توزيع مي ش��ود. كالمي افزود: بيش از 1۰ 
ميليارد دالر بر اي تامين كاال هاي اساسي در اختيار 
وزارت جهاد كش��اورزي قرار گرفته است و در حال 
كم كردن واسطه ها براي كاهش قيمت ها هستيم. 

بهرهوريدراقتصادايران
كمتراز۸درصداست

رييس كميس��يون معدن و صناي��ع معدني اتاق 
بازرگاني ايران گفت: بهره وري در اقتصاد ايران كمتر 
از ٨ درصد اس��ت. بهرام ش��كوري در جلسه شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان كرمان با 
بيان اينكه تعاريف مختلفي از بهره وري وجود دارد، 
اظه��ار كرد: يك راهكار دني��ا در افزايش بهره وري، 
خصوصي س��ازي است كه در كشور ما اتفاق نيفتاده 
و عددها نشان مي دهد كل واگذاري ها بيش از 15۰ 
هزار ميليارد تومان نيست. به گزارش ايسنا، شكوري 
تصريح كرد: ارتباط بين دانش��گاه و صنعت نيز يكي 
ديگر از راهكارهاس��ت كه در كش��ور ما پا نگرفته و 
نهايت��ا حمايت از تحقيق و توس��عه ب��راي فعاالن 
اقتصادي راهكار ديگر است. او بيان كرد: ما در حوزه 
نيروي انس��اني جزو كش��ورهاي برتر هستيم اما در 

تكنولوژي، خيلي استفاده يي از اين حوزه نبرده ايم. 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمدرضا رحمانی
خواهان آقای محمد رضا اس��كندری دادخواس��تی به طرفيت خواندگان 1- مجيد آقا محمدی ۲-احمدرضا رحمانی به خواس��ته اعسار 
از هزينه دادرس��ی مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده كالس��ه 96۰99٨۲6۴۰9۰13۲3 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/۰7/16 ساعت ۰9:۰۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرس��ی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده احمدرضا رحمانی و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی مي گردد تا خوانده ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 

خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان شهريار-قاسم علی پور-م الف/1۰7۲

»گواهی حصر وراثت«
آقای ابوالفضل درخشان دارای شماره شناسنامه ۴۴ به شرح دادخواست به كالسه 15۰٨/97 از اين شورا دادخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده شد كه شادروان شمس الملوك رهنما به شناسنامه 1۰۴ در تاريخ 96/1۲/9 اقامتگاه دائم خود بدرود زندگی 

گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
پسر متوفی ت.ت: 135۰    1ابوالفضل درخشان ش.ش:۴۴    

ت.ت: 13۴6    دختر متوفی  ۲پروين درخشان   ش.ش: 5٨   
ت.ت: 13۴3    دختر متوفی  3شادی درخشان   ش.ش: ۲   

اينكه با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهی مي نمايد تا هركس��ی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی 
نزد آن باشد از تاريخ آگهی ظرف يك ماه به شوره تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

دبير شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان شهريار-م الف / 1۰73

»گواهی حصر وراثت«
خانم مهناز پش��نگی دارای ش��ماره شناسنامه 1۴9۴۴ به شرح دادخواست به كالسه 1۴13 از اين شورا دادخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده ش��د كه ش��ادروان الوان رضائی به شناسنامه ۴37 در تاريخ 97/۲/۲7 اقامتگاه دائم خود بدرود زندگی گفته 

اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
ت.ت: 13۴9  پسر متوفی  1مهدی شريفی نيا    ش.ش: ۴۴۲7   

ت.ت: 1353  پسر متوفی  ۲حسين شريفی نيا   ش.ش: 1۰517  
ت.ت: 13۴۴  دختر متوفی ش.ش: 1۴9۴۴    3مهنازپشنگی   

اينكه با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهی مي نمايد تا هركس��ی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی 
نزد آن باشد از تاريخ آگهی ظرف يك ماه به شوره تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

دبير شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان شهريار-م الف / 1۰63 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده ۲5۲/1/97
 وقت رسيدگی: در روز شنبه مورخ 97/6/3 ساعت 9:3۰ حوزه 1

خواهان: سيفعلی پناهنده 
خوانده: مهدی خلخالی ونجانی

خواسته: مطالبه وجه )سفته(
خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين 
ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی الزم مي ش��ود فقط يك نوبت منتشر و 

مدت آن خواهد بود.
دبير حوزه ۲ شورای حل اختالف شهريار – م الف/99۴

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 66۰/۲/97
 وقت رسيدگی: مورخ 97/6/1۰ ساعت 9:۰۰ حوزه ۲

خواهان: صابر فايقی
خوانده: مجيد بلوری

خواسته: مطالبه وجه 
خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين 
ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی الزم مي ش��ود فقط يك نوبت منتشر و 

مدت آن خواهد بود.
دبير حوزه ۲ شورای حل اختالف شهريار – م الف/1۰65

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 1٨۴/6/97
 وقت رسيدگی: سه شنبه مورخ 97/6/6 ساعت 11:15 حوزه 6

خواهان: بانك رسالت 
خوانده: الياس سلطانعلی 

خواسته: مطالبه
خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين 
ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی الزم مي ش��ود فقط يك نوبت منتشر و 

مدت آن خواهد بود.
دبير حوزه 6 شورای حل اختالف شهريار – م الف/1۰66

دادنامه
پرونده كالسه 97۰99٨۲6۴۰۴۰۰۰۴9 شعبه ۴ دادگاه شهرستان شهريار تصميم نهايی

خواهان: خانم فاطمه حاتمی سرناوه فرزند فيض اهلل به نشانی استان تهران – شهر شاهدشهر- خ شهيد بهشتی – پ 5۰ – واحد ۲
خوانده: آقای علی حيدر حاتمی سرناوه فرزند عظيم اهلل به نشانی مجهول المكان 

خواسته: طالق به درخواست زوجه
رای دادگاه

در خصوص دعوی مطروحه خواهان خانم فاطمه حاتمی س��رناوه فرزند فيض به طرفيت خوانده آقای علی حيدر حاتمی س��رناوه فرزند 
عظيم اله به خواس��ته صدور گواهی عدم امكان س��ازش كه به منظور اجرای صيغه طالق با اين توضيح كه خواهان با ارائه س��ند نكاحيه 
مضبوط در پرونده اظهار داشته همسر شرعی و قانونی خوانده هستم و از وی دارای دو فرزند بنام های اميرحسين 16 ساله و محدثه 9 
ساله هستم چون خوانده مدت ۲ سال مرا بالتكليف رها كرده واطالعی از حيات و ممات او ندارم و اعتياد به شيشه و هروئين و ترياك 
داشته و نامه كمپ را نيز پيوست پرونده نمودم و در عسر و حرج بسر مي برم و تعداد يك عدد سكه طال تمام بهار آزادی از مهريه خود 
را بذل مي نمايم آدرس��ی از خوانده ندارم و خوانده دعوی از طريق نش��ر آگهی در روزنامه دعوت وليكن پاسخی به دعوی خواهان نداده 
اس��ت و خوانده آدرس��ی از خود اعالم ننموده است دادگاه با جری تشريفات رسيدگی و بعد از كسب نظريه داوران كه انصراف زوجه از 
درخواستش ممكن نگرديده و خبری از همسر او در دسترس نيست دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به بند ٨ 
عقدنامه و ماده 113۰ قانون مدنی گواهی عدم امكان سازش صادر و مقرر ميدارد كه خواهان با مراجعه به يكی از دفاتر مخصوص ثبت 
واقعه طالق با داشتن اختيار وكالت با حق توكيل به غير با بذل يك عدد سكه طال تمام بهار آزادی از مهريه خود به طالق خلع نوبت 
اول خود را مطلقه نمايد و از جانب زوج قبول بذل نمايد. حضانت فرزند مشترك بنام امير حسين 16 ساله با مادر ميباشد و ديگر فرزند 

زوجين كبير مي باش��د. زوجه حسب نظريه پزش��كی قانونی به ش��ماره 7۲51/97/م/1/17 مورخ 97/۰۴/۲6 حامله نيست. رای صادره 
غيابی و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابالغ قابل وا خواهی در اين دادگاه و ظرف ۲۰ روز ديگر پس از انقضاء مهلت ياد ش��ده قابل اعتراض و 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد.
رئيس شعبه چهارم دادگاه اختصاص شهريار- سفيد بر-م الف/1۰6٨

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای محمد مسعود خسرو پناه باستناد دو برگ استشهاديه مصدق شده كه امضاء شهود آن ذيل شماره شناسه يكتا 137۰۲15۴51٨۰۰۰۲37 
و رمز تصديق ٨1۴936 مورخ 97/۰3/۰۲ در دفترخانه ۲9 شهريار رسيده است مدعی فقدان سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 
1۲۰ متر مربع قطعه ۴5 تفكيكی بشماره پالك ۲۲7 فرعی از 131 اصلی مفروز از پالك 69 فرعی از اصلی مذكور واقع در كبودين حوزه ثبتی 
ش��هريار ذيل ثبت 17۴3۲۴ صفحه 36٨ دفتر 1۰7٨ به نام محمد مس��عود خسرو پناه ثبت و سند مالكيت به شماره چاپی 3539۰٨ سری 
الف/٨۲ صادر و تسليم شده است كه بعلت سهل انگاری مفقود گرديده است مي باشد. و در اجرای مقررات ماده 1۲۰ آيين نامه قانون ثبت سند 
المثنی صادر خواهد شد لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 1۲۰ آئين نامه اصالحی قانون ثبت در يك نوبت آگهی مي شود تا چنانچه كسی 
مدعی انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
كتباً به ضميمه سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت پس از انقضای مدت مذكور و نرسيدن واخواهی نسبت 

به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد./
رئيس ثبت اسناد و امالك شهريار-سيد مرتضی موسوی-م الف/1۰7۰

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای محمد مسعود خسرو پناه باستناد دو برگ استشهاديه مصدق شده كه امضاء شهود آن ذيل شماره رمز تصديق 3٨5119 شناسه 
يكتا 137۰۲15۴51٨۰۰۰۲3٨ مورخ 97/۰3/۰۲ در دفترخانه ۲9 ش��هريار به تائيد رسيده است مدعی فقدان سند مالكيت ششدانگ 
يك قطعه زمين بمساحت 1۲۰ مترمربع قطعه ۲5 تفكيكی بشماره پالك 355 فرعی از 131 اصلی مفروز از 69 فرعی از اصلی مذكور 
ذيل ثبت دفتر 177٨76در صفحه ۴۴۲ دفتر 111۰ به نام محمد مس��عود خس��رو پناه ثبت و سند مالكيت به شماره چاپی ۰۲۴۰93- 
الف/٨3 صادر و تسليم شده است و بعلت سهل انگاری مفقود گرديده است مي باشد. لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده1۲۰      آيين نامه 
اصالحی قانون ثبت در يك نوبت آگهی مي ش��ود تا چنانچه كس��ی مدعی انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد 
خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتباً به ضميمه سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد دريافت 
نمايد در غير اينصورت پس از انقضای مدت مذكور و نرسيدن وا خواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد./

رئيس ثبت اسناد و امالك شهريار-سيد مرتضی موسوی-م الف/1۰71

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای عباس��علی س��فته گ��وش كه برابر س��ند ش��ماره 1۰6/1۰7/3۲71 م��ورخ 93/5/۲9 اداره ثبت اح��وال نام خانوادگی به پارس��ا 
نژاد تغيير يافته اس��ت باس��تناد دو برگ استش��هاديه مصدق ش��ده كه امضاء ش��هود آن ذيل ش��ماره تصديق 1۲٨55 و شناسه يكتا 
1397۰۲15۴۲٨7۰۰۰۰1۰٨ مورخ 97/۰3/۲۰ در دفترخانه 3۲رباط كريم به تائيد رسيده است مدعی فقدان سند مالكيت ششدانگ 
اعيانی يكباب خانه بمساحت ۲13 متر مربع بشماره 1۴5 فرعی از 9۴ اصلی مفروز از 5۴ فرعی از اصلی مذكور واقع در قريه حصارساتی 
ذيل ثبت ٨٨7۴6 صفحه ۴9 دفتر ۴69 به نام عباس��علی س��فته گوش كه برابر نامه شماره 1۰6/1۰7/3۲71 مورخ 93/5/۲9 اداره ثبت 
احوال نام خانوادگی به پارس��ا نژاد تغيير يافته اس��ت ثبت و سند به ش��ماره چاپی 773179 صادر و تسليم شده است ضمناً برابر نامه 
ش��ماره 9۲11۴6 مورخ 93/6/۲۰ معاونت قضائی دادگس��تری شهريار بازداشت گرديده است كه مراتب طی نامه شماره 15179 مورخ 
97/۴/۲5 با شعبه بازداشت كننده مكاتبه گرديد كه طی نامه شماره 9۲11۴6 مورخ 97/۴/۲6 مراتب بالمانع بودن صدور سند المثنی 
را اعالم نموده اس��ت و بعلت انجام امور اداری مفقود گرديده اس��ت لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 1۲۰ آيين نامه اصالحی قانون 
ثبت در يك نوبت آگهی مي شود تا چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از 
تاريخ نشر اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتباً به ضميمه سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد در غير 

اينصورت پس از انقضای مدت مذكور و نرسيدن وا خواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد./
رئيس ثبت اسناد و امالك شهريار-سيد مرتضی موسوی-م الف/1۰69

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی امالك و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب سال 139۰/9/۲۰

برابر رای ش��ماره 13956۰3۰1۰57۰1799۲ مورخ 1395/11/۲۴ صادره از هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی، 
امالك و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 139۰/9/۲۰ مستقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك شهريار تصرفات مالكانه آقای نور 
محمد اسدی فرزند فتح اله به صورت ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت 169/۲۰ مترمربع قسمتی از پالك 
۴۴۴ فرعی از 1۲ اصلی واقع در ش��هريار محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتی و دفتر امالك مربوطه س��ند مالكيت شش��دانگ 
پالك مذكور ذيل ثبت ۴۲۲۰ صفحه ٨9 دفتر امالك جلد ۲9 به نام آقای غالمرضا استاد غالمی بيدی ثبت، صادر و تسليم شده سپس 
مع الواس��طه برابر س��ند شماره ۴963 مورخ ۰۲/٨/35 دفترخانه ۲۰ شهريار به آقای محمدرضا اميرپور طرقی انتقال شده است؛ نامبرده 
در هيات حضور نيافته و هيات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و ماده 13 آئين نامه اجرائی آن مصوب 1391/۰۴/۲5 نس��بت 
به صدور سند مالكيت به نام متصّرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدينوسيله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذينفع جهت اطالع 
در دو نوبت با فاصله پانزده روز آگهی مي گردد كه چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ 
انتش��ار اولين آگهی به اداره ثبت اس��ناد و امالك شهريار تسليم و رس��يد دريافت دارند و درصورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين 
اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمناً صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/۰5/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/۰5/۲1

سيد مرتضی موسوی-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهريار-م الف/1۰67

برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له:

نشانی محل اقامت: انديشه فاز 3 خ وليعصر خ سروستان سروستان يكم پ 1۰ نام: محمود  نام خانوادگی: مرادآبادی   
مشخصات محكوم عليه:

نام: حميد    نام خانوادگی: عزتی قاسم كندی  نشانی محل اقامت: مجهول المكان
محكوم به: 

بموج��ب دادنامه ش��ماره 3۴7 مورخ 97/3/1 ش��ورای حل اختالف س��وم حوزه ش��هريار قطعيت حاصل كرده اس��ت. بپرداخت مبلغ 
۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت 7 فقره س��فته و خس��ارت تاخيرتاديه از تاريخ 96/1۰/1۰ لغايت اجرای حكم كه مطابق تغيير ش��اخص ساالنه 
بانك مركزی تعيين و توسط اجرای احكام مدنی شهريار محاسبه و پرداخت مبلغ 97۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه دادرسی و نيم عشر دولتی

رئيس حوزه 3 شورای حل اختالف-م الف/1۰6۴

»گواهی حصر وراثت«
آقای موسی زارع دارای شماره شناسنامه ۴ به شرح دادخواست به كالسه 15۰9/97 از اين شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده ش��د كه ش��ادروان متين زارع به شناسنامه ۴9۰۰76۴٨33 در تاريخ 97/۰3/11 اقامتگاه دائم خود بدرود زندگی 

گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
ت.ت: 13۴٨   مادر  1صفيه اينانلو ش.ش:5٨35 

ت.ت: 1337 پدر  3موسی زارع   ش.ش: ۴   
اينكه با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهی مي نمايد تا هركس��ی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی 

نزد آن باشد از تاريخ آگهی ظرف يك ماه به شوره تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
دبير شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان شهريار-م الف / 1۰7۴

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم واحدهاي 
توليدي از مجموع منابع پرداختي سيستم بانكي بايد 
۴۰ درصد باش��د كه اين س��هم هم اكنون ۲٨ درصد 
اس��ت. به گزارش شاتا، محمد ش��ريعتمداري عصر 
چهارش��نبه در جلسه شوراي اداري شهرستان تربت 
حيدريه بيان كرد: در ۴ ماهه اول امسال ۴۴ ميليارد 
دالر تقاضاي ثبت سفارش براي ورود كاال روي كانتر 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت قرار گرفته كه عمده 
اين كاالها واسطه يي و سرمايه يي هستتد. او با اشاره به 
افزايش ۲۲ درصدي صادرات در 3 ماهه اول امسال، 
تصريح كرد: اين افزايش تا جايي پيش رفته كه االن 
نگراني��م كه صادرات تبديل به خروج س��رمايه ملي 
از كشور شود. ش��ريعتمداري با بيان اينكه تهديدها 

تبديل به فرصت شده است، گفت: بايد از اين فرصت 
به نحو احسنت استفاده كرد و كشور روي مسير كار و 
تالش و فعاليت در حال حركت است. صنايع پوشاك 
و نساجي از فرصت ممنوعيت 1339 قلم كاال استفاده 
كنند. او با اش��اره به ممنوعي��ت 1339 قلم كاال به 
كشور، يادآور شد: اين موضوع براي حمايت از توليد 
داخ��ل و فعال كردن ظرفيت ه��اي خالي كارخانه ها 
در محصوالتي كه توليد داخلي داش��تيم، بوده است. 
صنايعي مانند پوش��اك و لوازم خانگي از اين فرصت 
استفاده كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به نرخ سود تسهيالت اعطايي به واحدهاي توليدي، 
گفت: مجلس 3۲ هزار ميليارد تومان براي پرداخت 
مابه التفاوت نرخ س��ود تسهيالت اعطايي بانك ها به 

واحده��اي توليدي در بودجه امس��ال در نظر گرفته 
است كه براي توسعه و نوسازي و بهسازي واحدهاي 
توليدي مي توان از آن اس��تفاده كرد. ش��ريعتمداري 
ب��ا درنظر گرفتن 13۰۰ ميليارد تومان مش��وق هاي 
صادراتي در بودجه 97، تصريح كرد: موضوع ماليات 
بر ارزش افزوده نيز در مجلس مطرح ش��ده اس��ت و 
درص��دد اصالح آن براي حماي��ت از توليدكنندگان 
هستيم. او يكي از گرفتاري هاي حوزه توليد را همين 
ماليات بر ارزش افزوده دانس��ت و گفت: با بخشنامه 
جديدي كه وزير كار، رف��اه و تامين اجتماعي صادر 
كرده است مديران تامين اجتماعي سراسر كشور بايد 
همكاري بيشتري براي حمايت از توليدكنندگان در 

زمينه ماليات داشته باشند. 

مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد كش��ور از وج��ود 1۴۰۰ واحد صنعتي با ايجاد 
اشتغال 1۲٨ هزار نفر در مناطق آزاد خبر داد و گفت: 
ب��ا توجه به ظرفيت هاي مالي مقرر گرديد كه ايجاد 
بورس بين الملل در مناطق آزاد مطرح شود، به همين 
خاطر اين اقدام به عنوان بورس پنجم كش��ور نقش 
ايفا خواهد كرد. به گزارش ايس��نا، مرتضي بانك در 
همايش ملي رونمايي از فرصت هاي سرمايه گذاري، 
در م��ورد اهميت ايجاد بورس بين المللي در مناطق 
آزاد گف��ت: با توجه ب��ه نياز ضروري ب��ه مبادالت 
مالي بين المللي تصميم گرفته ش��د تا ايجاد بورس 
بين الملل در مناطق آزاد مطرح ش��ود كه به عنوان 

بورس پنجم كش��ور خواهد بود. او افزود: همچنين 
در شوراي عالي بورس تصويب و مقررات اوليه براي 
سرمايه گذاري آن ايجاد شده است تا سرمايه گذاري 
مشترك داخلي و خارجي صورت بگيرد. دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد كش��ور ادام��ه داد: اميدواريم اين 
بورس مش��كالت پولي و مالي را رفع كند و در س��ه 
يا چهار ماه آينده فعاليت رسمي آن اغاز شود. بانك 
با اش��اره به اهميت سرمايه گذاري در شرايط كنوني 
وضع حال كشور افزود: سرمايه گذار براي كشور، ملت 
و توسعه يك عنصر استراتژيك است و سرمايه پاك و 
سرمايه گذار پاك براي كشور ارزشمند و قابل احترام 
اس��ت. او ادامه داد: صرفا در شرايط سخت نبايد به 

دنبال مخاطبان خاص و س��رمايه گذار باشيم و اگر 
برنامه توسعه براي كشور داريم در همه شرايط بايد 

زيرساخت هاي توسعه را تسهيل كنيم. 
مش��اور رييس جمهور با اشاره به امتيازات خاص 
مناط��ق آزاد در س��طح كش��ور گفت: در ش��رايط 
كنوني اي��ن مناط��ق داراي امتيازات خ��اص براي 
س��رمايه گذاران اس��ت كه از آن مي توان به معافيت 
۲۰ س��اله، س��هولت در تردد رفت و آمد، حفاظت و 
حراست از قوانين مناطق آزاد توسط تمام ارگان ها، 
ايجاد زيرس��اخت هاي پولي و مال��ي و نرم افزاري با 
بودجه خود مناطق و غيره اش��اره كرد. او با اش��اره 
به اهميت ورود بخش خصوصي در احياي مس��ائل 
اقتصادي جامعه گفت: بايد تمام بسترهاي الزم براي 
فعال كردن بخش خصوصي و آزادس��ازي اقتصادي 

فراهم شود و يكي از اين بسترها مناطق آزاد است.

معاون وزير صنعت و مديرعامل سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران بيان كرد: قيمت گذاري خودرو 
توسط شوراي رقابت انجام مي شود و از ابتداي سال 
تاكن��ون 7.6 درص��د افزايش قيمت داش��ته ايم. به 
گزارش ايسنا، خودروس��ازان درصدد افزايش قيمت 
هس��تند ولي ش��وراي رقابت موافقت نكرده اس��ت. 
منص��ور معظمي اظهار كرد: توقف ثبت سفارش��ات 
خ��ودرو، تغيير نرخ ارز و صحبت هايي در مورد قطع 

همكاري ش��ركت هاي خارجي نگراني هايي را براي 
مصرف كنن��دگان به وج��ود آورد. او ادامه داد: با اين 
حال بازار در آرامش نسبي به سر مي برد و شركت هاي 
خارجي تا به امروز به قراردادهاي خود عمل كرده اند 
و وزارت صنعت با تاكيد به خودروسازان بخش قابل 
توجه��ي از نيازهاي آنها را خريداري كرده و تا پايان 
سال از لحاظ توليد مشكلي نخواهيم داشت. معظمي 
در خصوص نحوه همكاري با شركت هاي بين المللي 

در پي تش��ديد تحريم ها، عنوان ك��رد: رفتار واقعي 
ش��ركت ها گاهي با رفت��ار اجتماعي آنه��ا متفاوت 
اس��ت و هيچكدام از شركت هايي كه با ايران قرارداد 
دارند عالقه مند به اين نيس��تند كه از بازار جذاب و 
ايمن ايران خارج ش��وند و به دنبال اين هس��تند كه 
حساس��يت براي امريكا به وجود نياورند و بعضي به 
دنبال دريافت مجوز هستند و تاكنون كار خودشان را 
انجام داده اند. او خاطرنشان كرد: به دنبال مشكالت 
ناشي از رفتار غير اخالقي سردمداران امريكا، دولت 
براي مقابله ب��ا اين رفتارها تدابيري را انديش��يد تا 

پاسخگوي مردم و واحدهاي توليدي باشد.

وزيرصنعت،معدنوتجارتعنوانكرد

سهم واحدهاي توليدي از منابع پرداختي سيستم بانكي افزايش يابد

ايجاد بورس بين الملل در مناطق آزاد

مخالفت شوراي رقابت با افزايش قيمت خودرو 
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15 نفت و انرژي
0.5 ميلي متر، سهم بارش تيرماه

تس�نيم| ميزان بارش هاي تيرماه س��ال جاري 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته كاهشي ۸۸ 

درصدي داشت. 
بر اساس آمار رس��مي دفتر مطالعات پايه منابع 
آب شركت مديريت منابع آب ايران، از ابتداي تيرماه 
97 تا پايان نخس��تين ماه تابس��تان، 0.5 ميلي متر 
بارش در ايران ثبت ش��د. ثبت 0.5 ميلي متر بارش 
در تيرماه 97 در حالي است كه در تيرماه 96 ميزان 
بارش هاي ثبت ش��ده در كش��ور 4.1 ميلي متر بود. 
در واقع ميزان بارش هاي تيرماه سال جاري نسبت 
به مدت مشابه س��ال گذشته كاهشي ۸۸ درصدي 
داشت. در پايان تيرماه 97، مجموع بارش هاي ايران 
در س��ال آبي جاري به 167.2 ميلي متر رس��يد كه 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل كاهشي 27.4 
درصدي و نس��بت به متوس��ط درازمدت كاهش��ي 
30.7 درصدي داش��ت. ايران در پاييز و زمس��تان 
س��ال آبي 97-96 بارش هاي بس��يار كمي به خود 
ديد و با وجود آنكه در ارديبهش��ت و خرداد س��ال 
97، بارش نزوالت جوي به نس��بت سال گذشته و 
متوس��ط درازمدت بيشتر بود، كسري بارش جبران 
نش��د و امسال بس��ياري از سدهاي كشور با كاهش 

محسوس سطح آب روبرو هستند. 

 قطع دوباره برق
سازمان هاي پرمصرف

باشگاه خبرنگاران| امروز از سوي شركت توزيع برق 
تهران بزرگ، دور دوم قطع برق ارگان ها و س��ازمان هاي 
پرمصرف برق كه الگوي ابالغي را رعايت نكرده اند، اجرايي 
مي ش��ود. پس از آنك��ه در يك نوبت )2۸ تيرماه س��ال 
جاري( برق 147 سازمان و اداراتي كه الگوي مصرف برق 
و بخشنامه استانداري تهران مبني بر مديريت و كاهش 
مص��رف انرژي را رعايت نكرده اند، قطع ش��د؛ امروز دور 
دوم قطع برق ارگان ها و سازمان هاي پرمصرف كه الگوي 

ابالغي را رعايت نكرده اند، اجرايي مي شود. 
طبق اعالم رسمي شركت توزيع نيروي برق تهران 
بزرگ، با توجه به مصوبه هيات وزيران و ابالغ بخشنامه 
استانداري تهران مبني بر قطع سيستم هاي سرمايشي 
از س��اعت 13:30 و كاهش مصرف انرژي برق، كميته 
ارزيابي و پايش اين ش��ركت از ابتداي پيك تابس��تان 
97 تاكن��ون، از 1200 نهاد دولتي و غير دولتي اصلي 
شناسايي شده در ش��هر تهران، 9۸6 دستگاه را مورد 
بازرسي قرار داد كه از اين تعداد، 64۸ دستگاه نسبت 
به قطع سيستم سرمايش اقدام كرده اند و 33۸ دستگاه 
الزامات ابالغ ش��ده را رعايت نكرده اند كه ضمن ابالغ 
اخطار كتبي، نسبت به قطع برق 147 سازمان و نهاد 
شامل وزارت خانه، ساختمان مركزي برخي از بانك ها، 
س��اختمان مركزي بيمه، س��اختمان اداري مديريتي 

استاني ادارات بي توجه به صدور اخطار اقدام شد. 
كميت��ه پاي��ش و ارزياب��ي مص��رف ادارات در اين 
خص��وص اعالم كرد: با توجه به افزايش دما و پايداري 
هواي گرم طي روزهاي آينده در شهر تهران، ضروري 
اس��ت ارگان ه��ا و ادارات در بخش دولتي و خصوصي 
با رعايت ابالغيه اس��تانداري، هموطنانمان را همراهي 
كنند و در اين راستا از مشتركين پايتخت درخواست 
داريم، تنها با 10 درصد صرفه جويي در مصرف برق، ما 

را در تامين برق پايدار شهر تهران ياري رسانند. 

كوتاه از دنياي انرژي

نگراني از حمالت حوثي ها، به توقف انتقال نفت عربستان از تنگه »باب المندب« انجاميد

سايه باب المندب بر بازار نفت
در زم�ان ش�روع جن�گ يمن، تص�ور اينكه 
ش�عله هاي مخاصم�ه، صادرات نفت عربس�تان 
را متاث�ر س�ازد بعيد بود. ام�ا اين اتف�اق افتاد؛ 
آن هم زماني كه تنش ها بر س�ر تنگه هرمز هنوز 
آرام نگرفته و تنگناي عرضه در بازار نفت بي داد 
مي كن�د. خبر حمل�ه حوثي ها ب�ه دو نفت كش 
س�عودي در تنگ�ه باب المن�دب و توقف موقت 
انتقال نفت اين كشور از تنگه بر قيمت نفت نيز 
تاثير گذاشت و باعث شد نفت خام درياي شمال 
بعد از سه هفته، بتواند افزايش قيمت هفتگي را 
به ثبت برساند. اما تاثير اين خبر بر بازار نفت در 
روز آخر هفته كم رنگ تر شد، قيمت برنت حتي 
كاهش يافت. در ادام�ه، گزارش »تعادل« از حال 
و ه�واي بازار در روزهاي پرتنش هفته پاياني ماه 

ژوئيه  را خواهيد خواند. 
  

پس از آنكه عربس��تان سعودي روز پنج شنبه اعالم 
كرد كه در پاس��خ به تحركات حوثي هاي يمن، موقتا 
ص��ادرات خود را از طريق درياي س��رخ و باب المندب 
متوق��ف خواهد كرد، قيمت نفت خام درياي ش��مال، 
برنت، افزايش يافت. به گزارش رويترز، روز پنچ ش��نبه 
خبر اخت��الل در صادرات نفت بزرگ ترين صادركننده  
نف��ت جهان، بهاي برنت را 61 س��نت ي��ا 0.۸ درصد 
افزاي��ش داد تا در معامالت انتهاي روز، ش��اخص نفت 
جهاني در قيمت 74 دالر و 54 س��نت در هر بش��كه 
معامله شود. اين قيمت باالترين ميزان از 16 ماه ژوئيه 
تاكنون بوده اس��ت. از طرفي قيم��ت نفت خام اياالت 
متحده، وس��ت تگزاس اينترمديت، 31 سنت افزايش 
يافت و با 0.5 درصد افزيش قيمت، 69 دالر 61 سنت 

در هر بشكه قيمت گذاري شد. 
رأس التنوره در س��واحل ش��رقي عربستان، يكي از 
بندرگاه ه��اي بزرگ صادرات نفت اين كش��ور و پايگاه  
يكي از بزرگ ترين پااليشگا ه هاي سعودي است. بيشتر 
صادرات نفت عربستان كه قرار است از تنگه هرمز عبور 
كند، از اين بندرگاه بارگيري مي شود. نفتكش هايي كه 
به قصد كانال سوئز، خط لوله سومد و نهايتا اروپا، اين 
بندرگاه را ترك مي كنند بايد از تنگه باب المندب كنند. 
تنگه باب المندب، گذرگاه كم عرضي اس��ت كه در 
فاصله شاخ آفريقا و خاورميانه قرار گرفته است. به عبارت 
دقيق تر اين تنگه ميان كشورهاي جيبوتي و يمن واقع 
شده و درياي سرخ و خليج عدن را به هم وصل مي كند. 
در واقع، باب المندب نقطه اتصال مديترانه و اقيانوس هند 
است. به گزارش اداره  اطالعات انرژي اياالت متحده، در 
س��ال 2016 روزانه چيزي ح��دود 4 ميليون ۸00 هزار 
بشكه نفت و فرآورده هاي نفتي از اين آب راه گذر كرده تا 

به بازار هاي اروپا، امريكا و آسيا برسد. 
تنش ه��ا در خاورميانه پس از آنك��ه دونالد ترامپ 
اق��دام به احياي تحريم ه��اي نفتي عليه اي��ران كرد، 
افزايش يافته است، تا جايي كه برخي مقامات نظامي 

به وض��وح و برخي سياس��تمداران در لفافه تهديد به 
بس��تن پرترافيك تري��ن خط تجارت نف��ت در جهان، 
يعني تنگه هرمز، كردند؛ تهديدي كه با واكنش شديد 
رييس جمهور اياالت متحده مواجه شد. بر اساس ادعاي 
سي ان بي س��ي، نيروه��اي حوثي كه ب��ه نفتكش هاي 
س��عودي حمله كردند، به رقيب منطقه يي عربستان، 
يعني ايران، نزديك هس��تند. بع��د از حمله حوثي ها 
به كش��تي هاي ش��ركت آرامكو، اين شركت سعودي 
در وبس��ايت خود خبر از توقف موق��ت حمل تمامي 
محموله هاي نفتي خود از اين تنگه را صادر كرد. اين دو 
نفتكش، دو غول عظيم حمل كننده نفت خام بودند كه 
هر يك ظرفيت حمل 1 ميليون بشكه نفت را داشتند. 
رويترز مدعي شد كه يكي از نفت كش ها دچار مشكلي 
جزئي شده اس��ت. همچمنين اين خبرگزاري از قول 
حوثي ها نوش��ته اس��ت كه اين گروه از توان الزم براي 
صدمه زدن به بنادر و ديگر اهداف س��عودي در درياي 
سرخ برخوردار است. در پاسخ، وزير نفت سعودي حمل 
تمامي محموله ها از طريق اين تنگه را به حال تعليق در 
آورد. خالد الفليح، در اين باره گفت: »عربستان سعودي 
حمل تمامي محموله هاي نفت از تنگه باب المندب را تا 
زمان روش��ن شدن وضعيت و ايمن شدن حمل و نقل 
دربابي از طريق اين تنگه، متوقف مي كند«. به گزارش 
رويترز، ش��ركت انتقال نفت كويت نيز روز پنج ش��نبه 
اعالم كرد كه توقف عبور نفتكش ها از طريق اين تنگه 
را بررس��ي مي كند. پيش تر سرلشگر قاسم سليماني، 
فرمان��ده نيروي قدس س��پاه پاس��داران گفته بود كه 

»درياي سرخ كه پيش از اين امن بود، به دليل حضور 
نيروهاي امريكايي ديگر امن نيست«. 

هر گونه اقدام براي مسدود كردن باب المندب كه 
بين س��واحل يمن و آفريقا در انته��اي جنوبي درياي 
سرخ است، حمل نفت از طريق كانال سوئز و خط لوله 
نفت س��ومد كه درياي س��رخ و مديترانه را به يكديگر 
متصل مي كن��د، را دچار اختالل خواه��د كرد. با اين 
وجود، عربس��تان سعودي، معبري ديگر براي صادرات 
نف��ت خود دارد. پتروالين يا همان خط لوله ش��رق به 
غرب كه نفت خام توليد شده در ميدان هاي نفتي شرق 
را ب��راي صادرات به بندر ينبع در كرانه  درياي س��رخ 
مي رساند. اين مسير مي تواند اختالالت فعلي در مسير 
صادرات نفت عربستان با ناامن شدن تنگه باب المندب 
را جبران كند. اليور جيكوب از شركت پتروماتريكس در 
يادداشتي در اين باره نوشت كه هنوز تاثير اين حوادث 
بر »نرخ بيمه نفتكش ها« و »تمايل راهبران نفتكش ها 
براي عبور از مس��ير باب المندب« نامعلوم اس��ت. وي 
در مقام مقايس��ه نوشت: »اهميت گذرگاه باب المندب 
به اندازه تنگه هرمز نيس��ت. با اين همه، محدود شدن 
جريان انتقال نفت از اين مسير نه تنها بر نفت خام كه 
بر محصوالت نفتي ني��ز تاثيرگذار خواهد بود؛ چرا كه 
در صورت مسدود بودن باب المندب، انتقال محموله ها 
زمان بيشتري را مي طلبد«. نيك كانينگام، تحليل گر 
ارشد وب سايت اويل پرايس نيز در اين باره، در گزارشي 
نوشت: » سايه تنش روي دو گلوگاه استراتژيك انتقال 
نفت جهان در هفته گذشته به افزايش قيمت ها منجر 

ش��د. با اين وجود، هوز خبري از كمبود قابل توجه در 
سمت عرضه بازار نفت مشاهده نشده است. «

به گزارش سي ان بي سي، عامل ديگري كه به افزايش 
قيمت ها در روز پنج شنبه كمك كرد، انتشار داده هاي 
رس��مي مربوط به ذخاير نفت خ��ام اياالت متحده در 
هفته گذش��ته بود. ارق��ام از كاهش بيش از حد انتظار 
ذخاي��ر به پايين تري��ن حجم خود از س��ال 2015 به 
اين س��و خبر مي دهد. اين كاهش ها را مي توان نتيجه 
افزاي��ش ص��ادرات و كاهش حجم ذخاي��ر موجود در 
هاب انبار نفت كاش��ينگ در ايالت اوكالهاما دانس��ت. 
بن��ا بر داده هاي آژانس بين الملل��ي انرژي، ذخاير نفت 
خام امريكا، 6 ميليون 100 هزار بش��كه نفت در هفته 
منته��ي به 20 ژوئيه كاهش يافت. اي��ن در حالي بود 
كه كارشناس��ان و تحليل گران بازار انتظار داشتند اين 
رقم به 2 ميليون و 300 هزار بشكه محدود بماند. روز 
سه شنبه، معامله گران از كاهش بيشتر حجم ذخاير در 
انباره كاشينگ خبر دادند. برآورد هاي موسسه  اطالعات 
ان��رژي جن اس��كيپ از كاهش 1 ميلي��ون 100 هزار 

بشكه يي حجم كاشينگ حكايت مي كند. 

  رويكرد بازار؛ از جنگ واقعي تا تجاري
نباي��د از ياد ب��رد كه جن��گ نظامي ب��ه افزايش 
قيمت هاي نفت منجر مي ش��ود. اما ش��ايد اين گزاره 
درباره جنگ هاي تجاري صادق نباشد. اين امر، چنان كه 
بلومبرگ در گزارش��ي به آن پرداخته است، ريشه در 
اين حقيق��ت دارد كه جنگ هاي تج��اري بازاركش و 

جنگ هاي واقعي بازارساز هس��تند. دونالد ترامپ روز 
پنچ شنبه با ژان كلود يونكر، رييس كميسيون اتحاديه 
اروپا مالقات كرد تا اين ديدار نقطه يي هر چند كم رنگ 
بر پايان اين فصل از تقابالت ميان اروپا و امريكا باش��د. 

اما تعرفه هاي تجاري امريكا بر چين هنوز پابرجاست. 
 مالقات ترامپ و ژان كلود يونكر، رييس كميسيون 
اروپا در كاخ س��فيد و دس��ت يافتن آنها به توافقي كه 
آتش جنگ تجاري ميان واشنگتن و بروكسل را براي 
مدت��ي بخواباند عاملي بود كه از تن��ش بازار نفت نيز 
كاس��ت. كنار رفتن ابرهاي سياه جنگ تجاري از روي 
آس��مان آتالنتيك به رونق بازار نفت منجر مي ش��ود. 
استراتژييس��ت نفتي بان��ك فرانس��وي بي ان پي پاريبا 
در اين باره به رويت��رز گفت: »اگر گفت وگوهاي ميان 
اياالت متحده و اتحاديه اروپا بتواند به افزايش مبادالت 
اقتصادي دو قدرت اقتصادي دس��ت يابد، آنگاه قيمت 

نفت ممكن است باالتر از اين هم برود«. 

 آرامش بازار در روز آخر هفته
روز جمعه، بازار التهاب پنج ش��نبه را نداش��ت. در 
فضاي به نسبت آرام حاكم بر معامالت روز جمعه، بهاي 
نفت پس از سه روز افزايش، كاهش يافت. با اين وجود، 
به دليل ايجاد اختالل در عرضه نفت عربستان، قيمت 
آتي برنت در كل هفته افزايش يافت. به گزارش رويترز، 
قيمت برنت با 13 سنت كاهش نسبت به روز پرحادثه 
گذش��ته به 74 دالر و 41 س��نت در هر بشكه رسيد. 
اين روند برنت را در مسير ثبت نخستين هفته سودآور 
خود بعد از 3 هفته كاهش قيمت قرار داد. قيمت  نفت 
وس��ت  تگزاس اينترمديت نيز 1۸ سنت كاهش يافت 
و به بش��كه يي 69 دالر و 43 سنت رسيد و چهارمين 
هفته كاهش قيمت را به ثبت رساند. استيفن برنوك، 
از موسسه پي وي ام در اين باره به رويترز گفت: »انتظار 
افزايش قيمت نفت در بازار، ريش��ه در نگراني ها درباره 
صادرات نفت عربستان و توقف موقت انتقال نفت اين 
كشور از تنگه باب المندب دارد. با اين وجود، حتي اين 
موضوع هم نشانه يي واضح از ايجاد اختالل در عرضه به 
حساب نيامد و فشار افزايشي چنداني به قيمت ها وارد 
نكرد.«هر حركتي در جهت انسداد تنگه باب المندب به 
معني ايجاد وقفه در انتقال نفت از طريق كانال سوئز و 
خط لوله سومد به حساب مي آيد كه درياي سرخ را به 

درياي مديترانه متصل مي سازد. 
همين طور روز گذشته، الكساندر نواك وزير انرژي 
روس��يه گفت كه بازار هم چنان در نوسان باقي خواهد 
مان��د و به اظهارنظرها واكنش نش��ان خواه��د داد. به 
گ��زارش رويترز، نواك اين نكته را نيز متذكر ش��د كه 
قيمت نفت به دليل خبر بازگش��ت تحريم هاي اياالت 
متحده عليه ايران افزايش يافته است. وزير انرژي روسيه 
همچنين گفت كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت، 
اوپك، و متحدان آن هنوز گزينه افزايش توليد به ميزان 

بيشتر از 1 ميليون بشكه در روز را بررسي نكرده اند. 
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در سفر وزير نيرو به استان يزد مطرح شد

تهيه طرح آمايش آب محور براي استان يزد

بيمه ايراني براي محموله هاي نفتي رهسپار به هند
به دنبال توقف بيمه نفتي از طرف بيمه گران هندي صورت گرفت 

پاون|
وزير نيرو روز پنجش��نبه به اس��تان يزد سفر كرد 
و ضمن بازديد از برخي پروژه هاي در دس��ت اجراي 
وزارت نيرو در اين استان، در جلسه كارگروه سازگاري 
ب��ا كم آبي اس��تان يزد ني��ز حضور پيدا ك��رد و طي 
س��خناني طرح آمايش آب محور براي اس��تان يزد را 
يكي از اقدامات ضروري براي اين استان عنوان كرد. 

اردكانيان ابتدا در مراس��م افتتاح عمليات ساخت 
مخ��زن 10 هزار متر مكعبي آب ش��رب ميبد و پس 
از آن در آيي��ن افتتاح ش��بكه و تصفيه خانه فاضالب 

اردكان شركت كرد. 
وي در آيين افتتاح ش��بكه و تصفيه خانه فاضالب 
اردكان با بيان اينكه مطمئن ترين منبع تامين آب در 
كشور پساب است، گفت: چهار ميليارد و 300 ميليون 
متر مكعب پساب در كشور توليد مي شود كه تنها يك 
چهارم آن تصفيه مي شود. اردكانيان تاكيد كرد كه هر 
چه سريع تر بايد وضعيت استفاده از پساب بهتر شود 
و زمين��ه براي حضور بخ��ش خصوصي در طرح هاي 

تصفيه فاضالب به طور كامل فراهم شده است. 
وزير نيرو در ادامه سفر روز پنجشنبه خود به استان 
يزد، پس از افتتاح نيروگاه خورش��يدي 10 مگاواتي 
پژواك اردكان، در جلسه كارگروه سازگاري با كم آبي 
اس��تان يزد حضور يافت و بيان كرد: »هم اكنون اين 
وزارتخانه در اس��تان يزد ۸04 پ��روژه در بخش آب، 

برق، فاضالب و انرژي هاي تجديدپذير در دست اجرا 
دارد كه ح��دود يك هزار و ۸40 ميليارد تومان براي 

پروژه هاي ياد شده در نظر گرفته شده است«. 
وي اف��زود: »تاكنون حدود 750 ميليارد تومان از 
اعتبارات پرداخت ش��ده و هزار و 100 ميليارد تومان 
آن نيز مي بايست براي به سرانجام رسيدن طرح هاي 

صنعت آب و برق در استان تامين شود«. 
اردكانيان با اشاره به اينكه موضوع تامين درازمدت 
آب اس��تان يزد در برنامه اين دوره وزارت نيرو است، 
گف��ت: در كوتاه تري��ن زمان ممكن اين بررس��ي ها و 
جمع بندي هايي كه صورت مي گيرد نهايي ش��ده و با 
اطمينان خاطر بيان مي شود كه هيچ جاي نگراني از 

جهت صدور مجوزات الزم وجود ندارد. 
وي با اشاره به اينكه اين امر از جمله سياست هاي 
كلي دولت است، خاطرنشان كرد: به همين دليل هيچ 
ابهامي در اين زمينه وجود ندارد و همين امسال و به 
همي��ن زودي ها جمع بندي وزارت نيرو در بخش آب 
به نتيجه مي رسد و به مديران استاني انتقال مي دهيم. 
وزير نيرو تصريح كرد: هر اقدامي كه الزم باشد در 
حوزه جذب بخش خصوصي و اعتبار انجام مي دهيم 
كه اين كار به بهترين نحو ممكن انجام بگيرد تا بحث 

تامين آب يزد عملياتي شود. 
اردكانيان با تاكيد بر اينكه بحث آب هاي فس��يلي 
هنوز به نتيجه نرسيده است، گفت: در حال حاضر بايد 

چاه ژرف حفر شده در سيستان به نتيجه برسد و بعد 
از آن به لحاظ كمي و كيفي براساس اقدامات ممكن 

تصميم گيري صورت پذيرد. 
اردكانيان ادامه داد: با توجه به مسووليتي كه وزارت 
نيرو دارد، هر نوع اعالم نظر رسمي راجع به عدد و رقم 
موضوع چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منفي بايد 

پس از مشخص شدن كامل تمام ابعاد آن رخ دهد. 
 وزي��ر نيرو عن��وان كرد: حل پايدار مس��اله آب به 
پيش نيازه��اي ج��دي نياز دارد ك��ه راه تامين منابع 
جديد آبي تنها يك بخش از اين پيش نيازها اس��ت 
و پايبندي هاي اخالقي الزمه اصلي اين موضوع است. 
اردكانيان تصريح كرد: جامعه يي كه از اين پايبندي 
برخوردار نباشد نمي تواند مشكلي در اين زمينه را رفع 
كند. وي با بيان اينكه بحمداهلل در كش��ور ما و استان 
يزد پايبندي اخالقي در زمينه مصرف صحيح از سطح 
بسيار زيادي برخوردار است، گفت: اين شرايط وجود 
دارد همانطور كه ش��هر يزد يك ش��هر جهاني شده، 
استان يزد در بحث مديريت مصرف آب به يك مرجع 

تبديل شود. 
وزير نيرو خاطرنش��ان كرد: تهيه طرح آمايش آب 
محور براي اس��تان يزد يكي از اقداماتي است كه بايد 
انجام شود، اين موضوع را ما در 40 سال نتوانستيم در 
عرصه ملي انجام دهيم ولي در عرصه استاني اين كار 

امكان پذير است. 

ايسنا|
ايران پ��س از آنك��ه برخي از بيمه گ��ران هندي 
ب��ه دلي��ل تهديد تحريم ه��اي امري��كا فراهم كردن 
خدماتشان را متوقف كردند، بيمه محموله هاي نفتي 

را براي مشتريانش در هند عرضه كرد. 
به گ��زارش رويترز، اكثر پااليش��گاه ها در آس��يا 
كه بزرگ تري��ن بازار ايران براي فروش نفت اس��ت، 
در پ��ي تحريم هاي جديد امريكا ب��ه دليل نگراني از 
قطع دسترس��ي به سيس��تم مالي اين كشور، ميزان 

خريدشان از ايران را به تدريج كاهش مي دهند. 
ته��ران به دلي��ل تهديد تحريم ها ك��ه بر فعاليت 
كش��تي ها و بيمه ب��راي حمل و نقل تاثير گذاش��ته 
اس��ت، اخي��را محموله ه��اي نفت به مقص��د هند را 
كه توس��ط نفتكش هاي ش��ركت ملي نفتكش ايران 
حمل شدند، بيمه كرد. ش��ركت »ايندين اويل« كه 
بزرگ ترين پااليش��گاه و شركت بهارات پتروليوم كه 
دومين پااليش��گاه بزرگ هند است، خريد نفت ايران 

كه با نفتكش هاي ش��ركت ملي نفتكش حمل شده 
و محموله آن تحت پوش��ش بيمه ايران��ي قرار دارد 
را آغ��از كرده ان��د. به گفته يك منب��ع آگاه صنعتي، 
»ايندين اويل« كه قصد داشت در سال مالي 2019-

201۸ حداكثر 1۸0 هزار بشكه در روز نفت از ايران 
خريداري كند، پس از اينكه ش��ركت بيمه »يونايتد 
اينديا« حاضر به ارائه پوش��ش بيم��ه براي محموله 
نفت ايراني نش��د، هفته گذش��ته نفت را در نفتكش 
غول پيكر دون خريداري كرد. اين ش��ركت درصدد 
اس��ت محموله هاي اوت را با شرايط مشابه از تهران 
خري��داري كند و ايران مس��وول تحويل محموله به 

بنادر هند خواهد بود. 
يك منبع آگاه در ش��ركت بيمه »يونايتد اينديا« 
تاييد كرد كه اين ش��ركت ارائه پوش��ش بيمه براي 
محموله هاي ايراني را متوقف كرده است. شركت هاي 
بيم��ه دولتي تنها به بيمه اتكايي از ش��ركت جنرال 
اينش��ورنس )GIC( متكي هستند و اين شركت به 

نوبه خود براي پوش��ش ريس��ك، به شركت هايي در 
اروپا و امريكا متكي اس��ت. شركت هاي بيمه اتكايي 
اروپاي��ي و امريكايي بازار جهاني را در اختيار دارند و 
به ش��دت مراقب هستند تا تحريم ها را زيرپا نگذارند. 
ي��ك منب��ع آگاه در GIC گف��ت: در ح��ال حاضر 
وضعيت بسيار دشوار است. شركت هاي بيمه اتكايي 
اروپايي و امريكايي هيچ پوشش��ي براي فعاليت هاي 
مربوط به ايران فراهم نمي كنند. يك منبع ديگر نيز 
اظهار كرد: شركت بيمه ايران بيمه براي محموله هاي 
نفت فراهم مي كند در حالي كه شركت ملي نفتكش 
بيمه مس��ووليت شخص ثالث و پوش��ش آلودگي از 
گ��روه بين الملل��ي P&I Club را فراه��م مي كند. 
نگراني نسبت به از دس��ت دادن پوشش بيمه باعث 
ش��د شركت هندوستان پتروليوم خريد نفت از ايران 
را در اوايل ماه ميالدي جاري لغو كند. امريكا در ماه 
مه از توافق هس��ته يي سال 2015 با ايران خارج شد 

و اعالم كرد تحريم ها عليه تهران را باز مي گرداند. 
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بازارهنر

محصولمشتركايرانوايتاليادر»لوكارنو«
مش��ترك  هم��كاري  نخس��تین 
سینماي ايران و سینماي ايتالیا بعد 
از حدود پنجاه س��ال، به جش��نواره 

فیلم لوكارنو راه يافت. 
فیلم س��ینمايي »درس��ت شبیه 
پس��رم« تولی��د مش��ترك ايتالی��ا، 
ب��ه  اي��ران  و  بلژي��ك  كرواس��ي، 
كارگردان��ي كوس��تانزا كواتريگلی��و 
شش��م آگوس��ت ۲۰۱۸ )پانزده��م 

مرداد ماه( در بخش غیررقابتي فستیوال لوكارنو 
روي پرده خواهد رفت. »درس��ت شبیه پسرم« 
نخستین فیلم بلند داستاني كواتريگلیو است كه 
طي سال گذشته با تركیبي از عوامل ايتالیايي، 
ايران��ي و ك��روات با حضور جمع��ي از بازيگران 
افغانس��تاني، ايراني، بلوچ، پاكستاني، اروپايي و 
غیره در كش��ورهاي ايتالیا و ايران ساخته شد. 
اي��ن نخس��تین فیلم داس��تاني بلن��د ايتالیايي 
اس��ت كه با همكاري اي��ران پس از دهه ۱۹۶۰ 
ش��كل مي گیرد كه ح��دود ۴۰ درص��د از اين 
فیلم در كش��ور ايران )اطراف ورامین و سنگان( 
فیلمبرداري ش��ده اس��ت. اين فیل��م محصول 
همكاري شركت هاي »اسنت فیلم« )ايتالیا( به 
تهیه كنندگي آندرا پاريس و »تنجرين پیكچرز« 

)ايران( ب��ه تهیه كنندگي فرزاد پاك 
است. كواتريگلیو پیش از اين سابقه 
س��اخت مس��تندهاي مطرحي مثل 
جزي��ره )۲۰۰۳( و مثلث )۲۰۱۴( را 

در كارنامه دارد. 
»درست شبیه پس��رم« كه الهام 
گرفت��ه از رويدادهاي واقعي اس��ت 
داستان اس��ماعیل را روايت مي كند 
كه از ق��وم اقلیت هزاره افغانس��تان 
اس��ت و در كودكي از مناط��ق جنگي گريخته 
اس��ت. او حاال بزرگ ش��ده و در ايتالیا زندگي 
مي كند اما وقتي مي فهمد ممكن است مادرش 
هنوز زنده باشد، همه چیز برايش تغییر مي كند. 
اي��ن فیلم با حماي��ت وزارت فرهن��گ ايتالیا و 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امي ايران ساخته 

شده است. 
نويس��نده و كارگ��ردان اي��ن اثر كوس��تانزا 
كواتريگلیو، تهیه كننده آندره آ پاريس تهیه كننده 
و فرزاد پاك، تهیه كننده اجرايي دانیله جنتیلي 
و مهناز محم��دي، مدير فیلمبرداري اس��تفانو 
فالیونه و س��ابرينا واراني، مدير هنري بئاتريس 
اس��كارپاتو، ط��راح صحن��ه و لب��اس اصغر نژاد 

ايماني هستند.

وضعيتدالرسرمايهگذارخارجيفيلمرافراريداد
كارگ��ردان  قدكچی��ان  كام��ران 
»قصیده يي ب��راي كارون« بیان كرد كه 
اين فیلم س��رمايه گذار خارجي داش��ت 
ول��ي ب��ه دلی��ل مش��كات دالر، او از 
همكاري پشیمان شد.  كامران قدكچیان 
كارگردان سینما درباره آخرين وضعیت 
فیلم سینمايي »قصیده يي براي كارون« 
عنوان كرد: س��اخت اين فیلم سینمايي 
به دلیل مش��كات مالي به عقب افتاد و 

ما در نظر داريم ابتدا »عش��ق بدون پروانه« را كه به 
تازگي پروانه س��اخت دريافت كرده است، بسازيم و 
سپس سراغ ساخت »قصیده يي براي كارون« برويم. 
او افزود: »قصیده يي براي كارون« س��رمايه گذار 
خارجي داشت اما به دلیل نوسانات ارزي و باالرفتن 
قیمت دالر اين س��رمايه گذار پشیمان شد و با توجه 

به اينكه همه امكانات ساخت اين اثر در 
دس��ت او بود ما عما ديگر نتوانس��تیم 
»قصیده يي براي كارون« را بس��ازيم از 
همین رو حتي اگر سرمايه گذار داخلي 
هم اظهار تمايل مي كرد، نمي توانستیم 

اين كار را بكنیم. 
قدكچی��ان ضمن بی��ان اين مطلب 
كه قس��مت هايي از اين فیلم در كويت، 
قس��مت هايي در تركی��ه و بخش��ي از 
»قصیده ي��ي ب��راي كارون« در ته��ران فیلمبرداري 
مي شود، عنوان كرد: ما صبر مي كنیم تا كمي شرايط 
اقتصادي كشور ثابت ش��ود سپس اين سرمايه گذار 
را راض��ي مي كنیم تا مج��دد با ما هم��كاري كند. 
»قصیده يي براي كارون« درباره يك مس��اله روزمره 

اجتماعي در بستري عاشقانه است.

»يكسفررويايي«عروسكيبهروسيه
نماي��ش عروس��كي »ي��ك س��فر 
رويايي« ب��ه كارگرداني حامد زارعان 
ك��ه تلفیق��ي از برخ��ي نمايش هاي 
ايراني اس��ت، راهي جش��نواره تئاتر 

عروسكي روسیه مي شود. 
نماي��ش عروس��كي »ي��ك س��فر 
ابوالفضل  رويايي« نوش��ته مش��ترك 
ورمزيار و حامد زارعان و به كارگرداني 
حامد زارعان، قرار است به عنوان تنها 

نماين��ده از ايران در جش��نواره جهان��ي نمايش 
عروس��كي روس��یه )كارن��اوال جهاني عروس��كي 
پتروشكا( ش��ركت كند. كارگردان تئاتر عروسكي 
درباره اين نمايش توضیح داد: »يك سفر رويايي« 
تلفیق��ي از نمايش هاي ايراني مثل االغ س��واري، 
خیمه ش��ب ب��ازي، نقال��ي، تكم، پ��رده خواني و 
آوازهاي گروهي اس��ت كه به دو زبان فارس��ي و 
انگلیس��ي اجرا مي ش��ود و در آن از كوچك ترين 
عروس��ك كه ۱۰ س��انتیمتر اس��ت تا بزرگ ترين 

آن كه شش متر است، استفاده مي شود. 
زارعان اضافه كرد: اين نمايش قرار است عاوه 
بر حضور در جش��نواره روسیه، در جشنواره تئاتر 
عروس��كي تهران مبارك در بخش فضاي باز نیز 
اجرا داشته باشد. ما تعدادي شخصیت هاي جديد 
نیز ساخته ايم كه قرار است در جشنواره عروسكي 
تهران مبارك از آنها رونمايي شود. برنامه ويژه يي 

نی��ز براي عروس��ك هاي غ��ول پیكر 
در جش��نواره تئاتر عروس��كي تهران 
مب��ارك داريم و قرار اس��ت، عاوه بر 
عروس��ك هاي غول پیكر، روبات هاي 
غول پیكر و نسل جديد عروسك هاي 
تنپوش شخصیت هاي روز دنیا را نیز 

به نمايش دربیاوريم. 
او درب��اره فعالیت ه��اي اين گروه 
تئات��ري بیان كرد: ما دو گروه تئاتري 
ب��ه ن��ام »۲۷ آب��ان« و »كمپاني عروس��ك هاي 
غول پیكر ايران« داريم كه فعالیت هاي بین المللي  
زيادي دارند و س��فر روس��یه هجدهمین حضور 
بین الملل��ي اين گروه خواهد ب��ود. ما در آخرين 
تجرب��ه حضور در يك جش��نواره خارجي، از ۲۰ 
آب��ان ۹۶ ت��ا ۲۰ فروردين ۹۷، پن��ج ماه اجرا در 
كش��ور ام��ارات داش��تیم. در اين جش��نواره كه 
»دهكده جهاني امارات« نام دارد در هر روز ۱۳۰ 
اجرا از ۷۰ كش��ور مختلف در قالب هاي گوناگون 
اجرا داشتند و ما توانستیم يكي از گروه هاي ويژه 

اين جشنواره باشیم. 
نماي��ش »ي��ك س��فر رويايي« ب��ا بازيگري و 
عروس��ك گرداني مجتبي كاظمي، مريم خاكسار 
تهران��ي، مه��دي داوودي، امیر محم��د انصافي، 
حام��د زارعان و موس��یقي: امیر محم��د انصافي 

ساخته شده است. 

گذرازمرزباكوكتلمولوتوف 
الپايس:

بح��ران مهاج��رت به 
تبديل  تك��راري  قصه يي 
شده كه هر روز چهره يي 
تازه از خود نشان مي دهد 
ال پاي��س در صفحه اول 
خود گزارشي از هرج ومرج 
در مرز اسپانیا با مراكش 
منتشر كرد. آنطور كه در 
اي��ن گزارش گفته ش��د، 

بی��ش از ۶۰۰ مهاجر با پرت��اب كوكتل مولوتوف 
موفق ش��دند به صورت غیرقانون��ي از مرز مراكش 
وارد اسپانیا ش��وند. آنطور كه گفته شد، ورود اين 
مهاجران، باعث مختل ش��دن فعالیت هاي پلیس 
مرزي اسپانیا شده است. طبق گزارش ها، مقام هاي 
مرزي اس��پانیا از زخمي شدن دست كم ۱۵ تن از 
ماموران در اثر درگیري با مهاجران خبر دادند. آنها 
به طرف نیرو هاي امنیتي سنگ و كوكتل مولوتوف 
پرتاب كرده، از اسپري به عنوان شعله افكن استفاده 
كرده و تاش كردند با قیچي و چكش س��یم هاي 
برق متصل ب��ه فنس ها را قطع كنند. مهاجران در 
مرز اسپانیا با مراكش با حمله به فنس ها و ماموران 
و با استفاده از كوكتل مولوتوف، موفق شدند از مرز 

عبور كنند. 

اكونوميست:
اين نش��ريه، با اش��اره 
به طرح »ي��ك جاده يك 
كمربن��د« بر جل��د خود، 
پنجمی��ن  از  گزارش��ي 
س��الگرد مط��رح ك��ردن 
اي��ن پیش��نهاد از س��وي 
چین منتش��ر كرد. طبق 
اي��ن گ��زارش، وزارت راه 
و تراب��ري چی��ن جوالي، 

در كنفران��س مطبوعاتي گفت كه در اين ۵ س��ال، 
برق��راري ارتباط��ات حمل و نقلي بین كش��ورهاي 
مسیر يك كمربند يك جاده به پیشرفت هاي مهمي 
رس��یده و در زمینه هاي راه آه��ن، جاده، حمل و نقل 
دريايي و پرواز غیرنظامي پیشرفت هاي عملي حاصل 
شده اس��ت. آنطور كه در اين گزارش گفته شده، » 
يك جاده يك كمربند« طرحي جاه طلبانه است كه 
بیش از ۶۰ كشور با ۲۱تريلیون دالر تولید ناخالص 
داخلي و دو س��وم جمعیت جهان را در بر مي گیرد. 
اين طرح مدعي احیاي مسیر تاريخي تجارت جاده 
ابريشم بیش از ۲۰۰۰ سال پیش با رويكرد اقتصادي 

– تجاري، سیاسي و فرهنگي است. 

فايننشالتايمز:
اي��ن  اول  صفح��ه  در 
روزنام��ه، گزارش��ي درباره 
منتش��ر  برگ  زاكر  مارك 
ش��د. طبق اين گ��زارش، 
در  فیس ب��وك  موس��س 
تروتمندترين  رتبه بن��دي 
اف��راد جهان، ب��ا توجه به 
از دس��ت دادن چندي��ن 
میلی��ارد دالر درآمد خود، 

جاي��گاه خود را از دس��ت داده و ب��ه ۳ رتبه پايین تر 
س��قوط كرد. همچنین پس از كاهش ۱۲۰ میلیارد 
دالري ارزش بازاري فیس بوك، سهامداران اين شركت 
پیشنهاد اخراج زاكربرگ به عنوان ريیس اين شركت 
را داده اند. آنها دلیل اين اقدام را مديريت نادرس��ت او 
در رسوايي هاي اخیر از جمله افشاي اطاعات توسط 
شركت كمبريج آنااليتیكا، دخالت روسیه در انتخابات 
امريكا و اخبار جعلي مي دانند. آنطور كه گفته شده، 
آنها اعام كرده اند كه س��هامداران نمي توانند قدرت 
زاكرب��رگ را كنترل كنند، زي��را او حدود ۶۰ درصد 
س��هام مديريتي فیس بوك را به عنوان مدير ارش��د 

اجرايي و ريیس شركت در اختیار دارد.

كيوسك

»دينمحمدزنگشاهي«،هنرمنديكهديگرنيست
پیكر دين محمد زنگشاهي كه روز پنج شنبه بر اثر بیماري كبدي درگذشت، عصر ديروز جمعه در میرجاوه سیستان و بلوچستان 
تشییع و به خاك سپرده شد. دين محمد زنگشاهي، فرزند يكي از معتبرترين نوازنده هاي قیچك )سرود( و موسیقدانان مطرح منطقه 
سرحد بلوچستان بود اما هیچ كدام از فرزندان او هنر پدر را ادامه ندادند. او يكي از منابع موسیقیايي منطقه سرحد و از معدود هنرمندان 
موس��یقي اقوام ايران است كه با پیگیري و تاش��ش توانست در حوزه موسیقي بلوچستان كتاب تالیف كند و بخش هايي از كاردان 
موسیقي خودش و اشعار مرتبط با صوت ها و ترانه هاي بلوچي را ثبت و ضبط كند. به گفته علي مغازه يي � پژوهشگر موسیقي اقوام � 
متاسفانه كتاب او چاپ و پخش مناسبي نداشت و كمتر كسي در جريان آن است. دين محمد زنگشاهي در زمان حیاتش در مراسم 
اختتامیه نخستین فستیوال آينه دار با حضور استاد محمدرضا شجريان مورد تجلیل قرار گرفت. دين محمد زنگشاهي، پیشكسوت 
موسیقي اقوام بلوچستان، بعد از گذراندن يك دوره بیماري چهارم مرداد ماه بر اثر بیماري كبدي در بیمارستان میرجاوه درگذشت. 

چهرهروز

نگاهيبهارزشصادراتامريكابهچيندربخشكشاورزي

آتشجنگتجاريدرزمينهايكشاورزيامريكا
گروهگوناگون| هنوز زمان زيادي 
از آغ��از جنگ تج��اري ترامپ و چین، 
كانادا و س��اير شركاي تجاري نگذشته 
كه آتش اين تصمیم ش��تابزده، به امريكا رس��یده 
اس��ت. آنطور كه تازه ترين گزارش ها نشان مي دهد 
كش��اورزان امريكاي��ي در ح��ال حاض��ر، يك��ي از 
مهم ترين گروه هاي خسارت ديده از جنگ تجاري 
ترامپ هس��تند. اين در حالي اس��ت كه بررسي ها 
نش��ان مي دهد، كش��اورزان بخش مهمي از پايگاه 
سیاس��ي روس��تايي هس��تند كه ترامپ را انتخاب 
كردن��د. ترامپ پیش از اين ب��ه آنها وعده داده بود 
كه امريكا از جنگ تجاري پیروز خارج خواهد شد 
و آنها نیز به اين وعده ها اعتماد كردند، اما ش��واهد 
بسیاري نش��ان مي دهد كه ادامه اختافات تجاري 
ممكن اس��ت بر حمايت آنها تاثی��ر بگذارد. بر اين 
اس��اس، به نظر مي رس��د از دس��ت دادن حمايت 
كشاورزان براي ترامپ، نگران كننده بوده است؛ چرا 
كه در روزهاي گذشته، ترامپ اعام كرد كه كمك 
۱۲ میلیارد دالري به كش��اورزان خواهد داش��ت. 
اين در حالي اس��ت كه نماين��دگان جمهوري خواه 
ايالت هاي زراعي در كنگره از اين بس��ته كمك به 
كش��اورزان انتق��اد كردند و معتقد بودن��د با پايان 
جنگ تجاري كه قیمت س��ويا و س��اير محصوالت 
را كاهش داده، كمك بهتري به كشاورزان مي شد. 
آنطور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته شده، 
س��ويا و ذرت، از مهم تري��ن محص��والت صادراتي 
امريكا به چین بودند ك��ه پس از جنگ تجاري، با 
كاهش صادرات قابل توجهي روبرو شدند. از طرفي، 
عاوه بر صادرات محصوالت كش��اورزي، تجهیزات 
و وس��ايل جانب��ي ديگ��ري در بخش كش��اورزي 
مورد اس��تفاده قرار مي گیرد ك��ه در صورت ادامه 
جن��گ تجاري و اعمال تعرفه ه��ا، صادرات آنها نیز 
با بحران روبرو مي ش��ود. آنطور كه گفته ش��ده، در 
س��ال ۲۰۱۷، بیش��ترين حجم صادرات امريكا به 
چی��ن، در بخش كش��اورزي مربوط ب��ه قطعات و 
تولیدات هوافضا بود. طبق آمار منتشر شده، ارزش 
اين ص��ادرات، حدود ۱۶.۳ میلی��ارد دالر بوده كه 

به نظر مي رس��د با افزايش تعرفه ه��ا و ادامه جنگ 
تج��اري، اين محصوالت با افزايش قیمت و كاهش 
صادرات روبرو خواهند ش��د. آنطور كه گفته شده، 
مبلغي كه ترامپ براي كمك به بخش كش��اورزي 
در نظر گرفته، حدود ۴ میلیارد دالر كمتر از ارزش 
صادرات بخشي از محصوالت كشاورزي امريكاست. 
همانط��ور ك��ه گفته ش��د، دانه ه��اي روغني و 
غ��ات، از مهم تري��ن محصوالت صادرات��ي امريكا 
به چین هس��تند. طبق آمار منتش��ر شده در سال 
۲۰۱۷، ارزش صادرات اين محصوالت از امريكا به 
چین، حدود ۱۳.۷ میلیارد دالر اعام ش��د؛ حدود 
۲میلیارد دالر بیشتر از ارزش بسته كمكي ترامپ. 
آنط��ور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده، 
صادرات س��ويا به چین در س��ال میادي گذشته 
حدود يك سوم از درآمد صادراتي اين دانه روغني 
را تش��كیل داد. وزارت كشاورزي امريكا پیش بیني 
كرده قیمت خريد سويا از كشاورزان در سال آينده 

۷۵ سنت كاهش خواهد يافت. 
آنطور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته شده، 
وسايل نقلیه موتوري، از مهم ترين تولیدات صنعتي 
امريكاست كه سهم قابل توجهي در ارزش صادرات 
اين كش��ور نیز دارد. آنطور كه گفته ش��ده، میزان 

صادرات وس��ايل  نقلیه موتوري مورد نیاز در بخش 
كش��اورزي، از امري��كا ب��ه چین، در س��ال ۲۰۱۷ 
حدود ۱۰.۱ میلیارد دالر اعام ش��د. همچنین، در 
سال گذش��ته میادي، حدود ۱.۹ میلیارد دالر در 
بخش صنعت نیمه هادي صادرات از امريكا به چین 

صورت گرفته بود. 
در هفته هاي گذش��ته، پس از آغاز جنگ تجاري 
امريكا با چین و س��اير ش��ركاي تجاري، دولت چین 
اعام كرد كه قصد دارد با هدف جلوگیري از وابستگي 
به امريكا در حوزه انرژي و همچنین مقابله با اقدامات 
امري��كا، تعرفه واردات نفت و گاز و فرآورده هاي آن از 
اين كشور را افزايش دهد. اين تصمیم در حالي گرفته 
ش��د كه طبق آمار منتشر ش��ده صادرات نفت و گاز 
امريكا به چین در س��ال ۲۰۱۷، ركورد بي س��ابقه يي 
را به ثبت رس��انده بود. آنطور كه گفته شده، در سال 
گذشته میادي، ارزش صادرات نفت و گاز مورد نیاز 
در بخش كش��اورزي از امريكا به چی��ن، حدود ۶.۹ 
میلیارد دالر بود. به نظر مي رسد با اعمال تعرفه هاي 
چین بر نفت و گاز وارداتي از امريكا، برنامه هاي امريكا 
در زمینه افزايش تولید و صادرات نفت و گاز و تبديل 
ش��دن به قطب جديد صادرات ان��رژي در جهان، با 

مخاطرات جدي مواجه خواهد شد. 

آمارنامه

تاريخنگاري

اصالح قانون اساسي با راي مردم

ششم مرداد ۱۳۶۸ و همزمان با برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري و انتخاب هاشمي رفسنجاني به عنوان 
ريیس جمهور، نس��خه جديد قانون اساسي جمهوري 
اسامي ايران به همه پرسي گذاشته شد و به تصويب 
ملت رسید. در اين همه پرسي ۱۷میلیون تن شركت 
كردند كه در اين میان ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به 
آن راي مثبت دادن��د. بدين ترتیب بیش از ۹۷ درصد 
مردم راي موافق خود را به اصاحات اعمال ش��ده در 

قانون اساس��ي تازه جمهوري اس��امي اي��ران پس از 
بازنگري، اعام كردند. 

حذف مقام نخس��ت وزي��ري، تغییر ن��ام مجلس 
شوراي ملي به مجلس شوراي اسامي، تشكیل مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، افزايش اختیارات ش��وراي 
نگهب��ان با تايید ي��ا رد صاحی��ت نامزدهاي مجلس 
خبرگان ازسوي شوراي نگهبان، حذف شرط مرجعیت 
براي مقام رهب��ري، تغییر و بعض��ا افزايش اختیارات 

رهبري و... اصاحاتي بود كه در قانون جديد اعمال شده 
بود.  همچنین در اصل ۵۷ قانون اساسي اولیه آمده بود: 
»قواي حاكم در جمهوري اسامي ايران عبارتند از : قوه 
مقنن��ه، قوه مجريه و قوه قضايیه كه زيرنظر واليت امر 
و امام��ت امت، بر طبق اصول آين��ده اين قانون اعمال 
مي گردند. اين قوا مس��تقل از يكديگرند و ارتباط میان 
آنها به وس��یله ريیس جمهور برقرار مي گردد.« پس از 
اصاح قانون اساس��ي اين اصل به ص��ورت زير اصاح 
ش��د: »قواي حاكم در جمهوري اسامي ايران عبارتند 
از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضايیه كه زيرنظر واليت 
مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون 

اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.«
در قان��ون اساس��ي جديد تعیین فقهاي ش��وراي 
نگهبان، نصب عالي ترين مقام قضايي كشور، فرماندهي 
كلي نیروهاي مسلح به ترتیب زير، نصب و عزل ريیس 
ستاد مشترك، نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقاب اس��امي، تش��كیل ش��وراي عالي دف��اع ملي، 
تعیین فرماندهان عالي نیروهاي س��ه گانه به پیشنهاد 
ش��وراي عالي دفاع، اعام جنگ و صلح و بسیج نیروها 
به پیش��نهاد ش��وراي عالي دفاع، امضاي حكم رياست 
جمه��ور پس از انتخاب مردم، ع��زل ريیس جمهور با 
در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي 
كش��ور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس 
شوراي ملي به عدم كفايت سیاسي او، عفو يا تخفیف 
مجازات محكومین در حدود موازين اس��امي، پس از 
پیش��نهاد ديوان عالي كش��ور و... اختیاراتي بود كه به 

عهده رهبري گذاشته شده بود. 

ميراثنامهايستگاه

»رايانرينولدز«بهموادرويميآورد
كمپان��ي فاك��س قرن بیس��تم قصد 
دارد ي��ك فیلم كمدي با بازي س��تاره 
رينول��دز  راي��ان  يعن��ي  »ددپ��ول« 
ي��ك  ورايت��ي،  گ��زارش  ب��ه  بس��ازد. 
 كم��دي با عن��وان »تنه��ا در خماري«

ب��ازي رايان  ب��ا   »Stoned Alone«
رينول��دز در قالب بازيگ��ر و تهیه كننده 

ساخته مي شود. آگوستین فريزل كارگردان كمدي »هرگز برنگرد« قرارداد 
كارگرداني اين فیلم را امضا كرده است. كوين باروس و مت میدر فیلمنامه 

اين فیلم را برمبناي ايده مت رايلي مديرعامل فاكس نوشته اند. 
اين پروژه با تمركز بر يك بازنده بیست و چند ساله ساخته مي شود كه 
به برنامه سفر اسكي براي تعطیاتش نمي رسد و در خانه مي ماند و به مواد 
روي مي آورد و وقتي متوجه دزدها مي شود كه آنها وارد خانه اش شده اند. 

اين كمدي با الهام از »تنها در خانه« س��اخته مي شود. اين فیلم مشهور 
پروژه س��ال ۱۹۹۰ فاكس بود كه با بازي مكالي كالكین در نقش يك پسر 
بچه ۸ س��اله ساخته شد كه به اشتباه در خانه جا مي ماند و خانواده اش به 
پاريس مي روند تا تعطیات كريسمس را بگذرانند. »تنها در خانه« با فروش 
خیره كنن��ده در باك��س آفیس ۴۷۶ میلیون دالر در سراس��ر جهان فروش 
كرد. رايان رينولدز بازيگر »دد پول« اس��ت كه بیش از ۱.۵میلیارد دالر در 
سراسر جهان فروش كرد. وي با فیلم بعدي اش با عنوان »كارآگاه پیكاچو« 

در ماه مه  آينده ديده مي شود. 

ناتل؛شهريگمشدهدرتاريخمازندران
ارگ تاريخي ناتل، امام زاده ش��اهزاده 
رضا كیا س��لطان، بقعه ابو عبداهلل ناتلي از 
جاذبه هاي تاريخي ناتل است كه آن را از 
ديگر روستاهاي مازندران متمايز مي كند. 
نات��ل در روزگاران��ي ش��هري آب��اد و 
پراهمیت بود؛ اما هم اكنون نام روس��تايي 
بس��یار زيبا در شهرس��تان نور اس��ت كه 

اس��تاداني چون ابوعبداهلل ناتلي )اس��تاد رياضي ابو علي س��ینا( و دكتر پرويز 
خانلري ناتلي شاعر و زبان شناس و استاد ادبیات فارسي را پرورانده است. 

شهر تاريخي ناتل در قرن سوم هجري تا قرن نهم هجري، شهري بسیار آباد 
بود و اهمیت آن به حدي است كه در برخي دوره ها هم چون سده هاي هفتم 
و هشتم هجري، ولیعهدنشین حكومت »رس��تم دار« بود. با توسعه ناتل شهر 

واتاشان نیز در قرن هشتم هجري در شرق ناتل ايجاد شد. 
در كاوش هاي باستان شناسي اشیايي مربوط به پیش از اسام در ناتل يافته 
ش��ده اس��ت. بنا بر گزارش هاي تاريخي احتماال نیمي از اين ش��هر در زير دو 
روس��تاي ناتل و خوريه مدفون شده و نیمي ديگر در دل جنگل هاي انبوه قرار 
گرفته است. باستان شناسان معتقدند شهر باستاني ناتل با وقوع سیابي عظیم، 
كه اليه يي رسوبي به قطر سه تا چهار متر بر جاي گذاشته، مدفون شده است. 
در دوره صفوي با توجه به موقعیت مكاني و نواحي جنگلي منطقه، قلعه يي در 
اين منطقه بنا شد. پان قلعه  كشف شده مدور بوده، و براي افزايش توان دفاعي 

گرداگرد آن خندقي حفر شده بود. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

