
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 راه حلي براي
 چالش مقياس كوچك 

بنگاه هاي ايراني

لشكر جوانان مومن و 
انقالبي وارد ميدان مطالبه 

آرمان هاي انقالب شوند

 گزارش »تعادل« از 
مساله هم افزايي بنگاه هاي بزرگ

 رهبر معظم انقالب اسالمي 
در ديدار دانشجويان: 

دالر
--

یورو
--

تمام سکه
2127500 تومان

شاخص بورس
95409            

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 6  صفحه 2 

»اقتصاد« در كشورمان همواره در 
سايه »سياست« قرار داشته يا چنانكه 
مصطلح اس��ت ب��ه آن »يارانه« داده 
اس��ت. البته »سايه نش��يني« اقتصاد 
موضوع غريبي نيست، چنانكه در تمام 
دنيا حدي از آن پذيرفته ش��ده است. 
مش��كل اما آنجاست كه در كشورمان 
با »سياست زدگي« اقتصاد مواجه ايم، 
ب��ه نحوي ك��ه »كارايي« ب��ه عنوان 
ركن اصلي سياس��ت گذاري اقتصادي 
ب��ه نفع »مقبولي��ت« و جلب رضايت 
جامعه مصادره ش��ده و مي ش��ود. در 
اين چارچوب، سياستمداران فرمان و 
گاز و ترمز اداره كشور را به هيچ كس 
حتي اقتصاددانان نزديك به خود نيز 
نمي دهند مگر آنك��ه آن اقتصاددانان 
حرف ه��ا و تصميم��ات م��ورد عالقه 
آنان را توجيه يا تبيين و تاييد كنند. 
اس��اس »سياس��ت گذاري«  اي��ن  بر 
اقتصادي عمدتا توسط سياستمداران 
صورت مي گيرد و نه اقتصاددانان كه 
در حاش��يه اين تصميمات و در كنار 
راننده نشسته اند. اين فرآيندي است 
ك��ه همواره م��ورد اعت��راض و انتقاد 
كارشناسان اقتصادي و فعاالن بخش 
خصوص��ي بوده اس��ت. آخري��ن آنها 
نيز گالي��ه رييس اتاق اي��ران از اين 
رابطه معيوب در جلس��ه اخير فعاالن 
اقتصادي با رييس جمهوري بوده و در 

خواس��ت اينكه »زمان آن رسيده كه 
سياست به اقتصاد يارانه بدهد«. 

در اي��ن حال تش��كيل »ش��وراي 
عالي هماهنگ��ي اقتصادي« با حضور 
س��ران ق��وا و تيم اقتص��ادي دولت و 
نمايندگان كميس��يون هاي اقتصادي 
مجل��س و معاونان ق��وه قضاييه اين 
اميد را ايجاد كرده اس��ت كه ش��اهد 
تعامل بهتر »سياس��ت« و »اقتصاد« 
باش��يم؛ چرا كه به هر روي بخش��ي 
از حاكمي��ت يعني ق��وه مجريه قائل 
ب��ه افزاي��ش وزن كاراي��ي اقتصادي 
در تصميم گيري هاي سياس��ي است. 
رويكردي ك��ه در همين نشس��ت با 
فعاالن اقتصادي از س��وي رييس اين 
قوه بار ديگر م��ورد تاكيد قرار گرفت 
و »برون گراي��ي اقتص��ادي«، »بهبود 
فضاي كس��ب و كار« و »ميدان داري 
بخش خصوصي« س��ه اولويت دولت 
براي دس��تيابي به اه��داف بلندمدت 
اقتص��ادي بر ش��مرده ش��د. اهدافي 
كه ب��دون نظر موافق س��اير اركان و 
نيروه��اي تاثيرگ��ذار در قدرت و جز 
از معب��ر تفاهم سياس��ي در باالترين 
اركان نظام در قالب به تعبيري »لويه 
جرگه« امكان پذير نيست. نگراني اما 
آنجاست كه در خأل حضور نمايندگان 
بخ��ش خصوص��ي در تركيب اعضاي 
اين نه��اد جديد حاكميت��ي، برآيند 
نيروها و تصميم گيري ها باز در جهت 
غلبه »سياست« بر »اقتصاد« باشد و 

شاهد تصميم گيري هاي سياسي براي 
مش��كالت و مس��ائل ح��اد اقتصادي 

باشيم شايد حتي با اجماع بيشتر! 
در واقع شوراي فراقوه يي هماهنگي 
اقتص��ادي در صورتي مي تواند تعامل 
»سياس��ت« و »اقتصاد« را در جهت 
ارتقاي كيفي��ت تصميمات اقتصادي 
و ن��ه توجي��ه تصميمات سياس��ي با 
برچس��ب اقتص��ادي ش��كل دهد كه 
حامالن ديدگاه اقتصاد آزاد و رقابتي 
و ذي نفع��ان آن در بخ��ش خصوصي 
در اين ش��ورا حضور داش��ته باشند، 
صدايشان شنيده شود. چنانكه حل 6 
ابرچالش: بيكاري، نظام بانكي، كسري 
بازنشس��تگي،  صندوق هاي  بودج��ه، 
مسائل زيس��ت محيطي و منابع آبي 
جز از طريق تغيير اساس��ي در روش 
مال��وف »رفاه مبتني ب��ر اضمحالل و 
هدر رفت منابع« ك��ه گفتمان غالب 
در دولت هاي مختلف در كش��ورمان 
بوده اس��ت، امكان پذير نيست و اين 
خ��ود نيازمند نگرش��ي غيردولتي به 

راه حل هاي اين مصايب حاد است. 
در اين چارچوب رياس��ت شوراي 
هماهنگي اقتصادي مي تواند با فراهم 
آوردن ام��كان عضوي��ت نماين��دگان 
بخش خصوصي و ش��ايد كارشناسان 
برجس��ته اقتصادي در اين شورا ميل 
خ��ود را براي ش��نيدن ص��داي اين 
مجموع��ه و زمينه الزم ب��راي انجام 
اصالحات س��اختاري اقتصادي نشان 

دهد. 
به راس��تي بدون وجود اين صداها 
چگونه مي توان انتظار داشت كه مثال 

ب��راي درم��ان بيماري حاد كس��ري 
بودج��ه، دولت به كاه��ش هزينه ها و 
كوچك و چابك س��ازي خود تن دهد 
ي��ا براي ح��ل معضل نظ��ام بانكي و 
به  اقدام  بازنشس��تگي  صندوق ه��اي 
بازپرداخ��ت بدهي هايش كند يا براي 
ح��ل معضل ح��اد محيط زيس��ت و 
منابع آب به افزايش قيمت حامل هاي 
ان��رژي و آب و اس��تفاده بهينه از اين 
منابع حك��م ده��د و همچنين براي 
ح��ل ابرچال��ش بي��كاري و افزايش 
رشد اقتصادي، اصالح فرآيند توسعه 
صنعت��ي موج��ود را در جهت تقويت 
بنگاه ه��اي رقابت��ي و صادرات��ي و نه 
انحصاري و ناكارآمد و رانتي پيگيري 

كند؟!
اكن��ون ك��ه ب��ه نظ��ر مي رس��د، 
اقتص��ادي كش��ور چنان  مش��كالت 
اس��ت ك��ه تصميم گي��ري عاج��ل و 
همس��و ش��دن تصميمات سياسي با 
اقتص��ادي امري ضروري  راهكارهاي 
است؛ شايسته آن است كه سازوكاري 
طراحي ش��ود تا س��اير بازيگران اين 
عرصه ني��ز امكان حض��ور و بازي در 
اي��ن ميدان مه��م را در جهت تامين 

حداكثري منافع ملي بيابند. 
واق��ع آنكه تهدي��دات فعلي و آتي 
را مي توان فرصت و بزنگاهي س��اخت 
ب��راي افزاي��ش غلظ��ت تصميم��ات 
اقتصادي در سياس��ت ورزي ها و دور 
تودرتوي��ي  و  ديوانس��االري ها  زدن 
نهادها ك��ه به ق��ول رييس جمهوري 
»انجام امور را سخت و دشوار« كرده 

است!

سخن نخست

  »لويه جرگه« اقتصادي و غيبت بخش خصوصي
 حسين حقگو   
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»اقتص��اد« در كش��ورمان هم��واره در س��ايه 
»سياست« قرار داشته يا چنانكه مصطلح است به 
آن »يارانه« داده است. البته »سايه نشيني« اقتصاد 
موضوع غريبي نيست، چنانكه در تمام دنيا حدي 
از آن پذيرفته شده است. مشكل اما آنجاست كه 
در كشورمان با »سياست زدگي« اقتصاد مواجه ايم، 
به نح��وي كه »كاراي��ي« به عن��وان ركن اصلي 
سياس��ت گذاري اقتصادي به نف��ع »مقبوليت« و 
جلب رضايت جامعه مصادره ش��ده و مي شود. در 
اين چارچوب، سياس��تمداران فرمان و گاز و ترمز 
اداره كش��ور را ب��ه هيچ كس حت��ي اقتصاددانان 

نزديك به خود نيز نمي دهند ...

نايب رييس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس شوراي اسالمي گفت: اليحه الحاق 
جمهوري اس��المي اي��ران به كنوانس��يون مقابله با 
تامين مالي تروريس��م در جلس��ه روز سه شنبه اين 
كميسيون تصويب ش��د. كمال دهقاني فيروزآبادي 
در گفت وگ��و با ايرنا با اش��اره به جلس��ه ديروز اين 
كميس��يون اظهار كرد: اعضاي كميس��يون امنيت 
ملي مجلس در چندين جلسه با حضور كارشناسان 
مركز پژوهش ه��اي مجلس، وزارت ام��ور خارجه و 
برخي دستگاه هاي ديگر اين اليحه را بررسي كردند. 
نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس افزود: اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله 
با تامين مالي تروريس��م با تعيين 8 ش��رط از سوي 

ايران در كميسيون تصويب شد...

  »لويه جرگه« اقتصادي و 
غيبت بخش خصوصي

تصويب الحاق ايران به كنوانسيون 
مقابله با تامين مالي تروريسم
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 تعيين شكاف فقر
به جاي خط فقر

گروه اقتصاد كالن  آيسان تنها - هادي سلگي 
11 سال اس��ت كه دولت محاس��بات مربوط 
به خ��ط فقر را منتش��ر نمي كن��د. پيگيري هاي 
»تع��ادل« از اين موضوع نش��ان مي دهد به زعم 
كارشناس��ان حوزه فقر، مس��اله اصل��ي احتماال 
نه مش��كالت فني بلكه به پيامدهاي سياس��ي و 
اجتماعي آن مربوط مي شود كه انتشار عدد خط 
فقر مي تواند به دنبال داش��ته باشد. در اين زمينه 
رييس مركز آمار مي گويد ما آمادگي كامل براي 
انتشار اين ش��اخص مهم اقتصادي را داريم ولي 
طبق قانون انتش��ار جزئيات مرب��وط به خط فقر 
به عهده  ما نيس��ت. خط فقر يا آستانه فقر حداقل 
درآمدي اس��ت ك��ه براي زندگي در يك كش��ور 
خاص مورد ني��از يك خانواده اس��ت. به عبارتي 
ديگر خط فقر ميزان درآمدي اس��ت كه اگر افراد 
ق��ادر به تامين آن نباش��ند، ت��وان بهره مندي از 
حداقل هاي خوراك، پوش��اك، مسكن، آموزش و 

بهداشت و... نداشته...

 حسين حقگو   

ايران|  »چرا با وجود توصيه هاي اكيد مقام 
معظ��م رهبري درخصوص حماي��ت از دولت و 
مذاكره كنن��دگان همچنان برخ��ي از جريانات 
و رس��انه ها درحال تخريب دستاوردهاي دولت 
هستند؟« اين پرسشي است كه خبرنگار تعادل 
در جريان نشست خبري ديروز سخنگوي دولت 
ب��ا طرح آن تالش كرد تا ن��وري به ابعاد پنهان 
تالش هاي برخي رس��انه ها و جريانات سياسي 
ب��راي تخريب دولت بتاباند. تالش هايي كه طي 
هفته ه��اي اخير و بعد از خروج ترامپ از برجام 
رون��د فزاينده ي��ي به خود گرفته و باعث ش��ده 
ت��ا بخش قاب��ل توجهي از ظرفيت هاي كش��ور 
به جاي اينكه در مس��ير توس��عه كشور به كار 
گرفته ش��وند در مسير پاسخگويي به شايعات و 

تخريب ها اتالف شود. 
س��خنگوي دول��ت با تاكي��د بر اينك��ه دنيا 
مذاكره كنندگان ايران را تحس��ين مي كند و ما 
حق نداريم مردان مذاكره كننده را تحقير كنيم، 
گفت:»رهبر معظم انقالب هميش��ه با حكمت و 

مصلحت از اين عزيزان تقدير كرده اند.«
اما در كنار اين موضوعات نوبخت با بازخواني 
ش��رايط اقتصادي كشور در سال 92 و وضعيت 
ف��روش نفت در پاس��خ به آن دس��ته از افرادي 
و جريانات��ي كه از دولت ب��ه خاطر برجام انتقاد 
مي كنند؛ گف��ت: دولت تدبي��ر و اميد درحالي 
س��كان هدايت كش��ور را به دس��ت گرفت كه 
ميزان فروش نفت به پايين ترين سطح خود در 
طول تاريخ رسيده بود؛ آيا در اين شرايط نبايد 

برجام عملياتي مي شد؟ 
سخنگوي دولت در پاسخ به برخي انتقادهاي 
اهالي هنر س��ينما اين پرسش را مطرح كرد كه 
آيا سفره هاي مردم در دوران قبلي خيلي پررنگ 
بود و دولت باعث وخامت اوضاع معيشتي شده؟

ب��ه گزارش »تعادل« نوبخت ديروز نشس��ت 
خب��ري با خبرنگاران در پاس��خ به اين س��وال 
خبرن��گار تعادل كه با وجود بيانات رهبر معظم 
انق��الب در جم��ع كارگ��زاران مبني ب��ر اينكه 
نبايد مذاكره كنندگان را ش��ماتت كرد و بايد به 
دول��ت كمك كرد، مخالفان دولت هر روز پروژه 
تازه يي درباره رييس جمهوري، مذاكره كنندگان 
هسته يي و حتي خانواده هاي آنان باز مي كنند، 
اظه��ار كرد: بيانات ايش��ان هميش��ه حكيمانه 
و منصفان��ه ب��وده و در اين م��ورد هم با همين 
س��ياق بيان فرمودن��د. واقع امر اين اس��ت كه 
مذاكره كنن��دگان ايران در مذاكره با نمايندگان 
6 كش��ور بزرگ توانستند اتهام بي پايه مبني بر 
نظامي بودن فعاليت هاي هسته يي ايران را رفع 

كنند. 
نوبخت ادام��ه داد: تاكنون آژانس بين المللي 
ان��رژي اتمي 11بار پايبندي اي��ران به تعهدات 

خود را اعالم كرده اس��ت از ط��رف ديگر ما در 
س��ال گذش��ته 106هزارميليارد تومان فروش 
نفت داش��تيم ك��ه توانس��تيم 92هزارميليارد 
تومان را كس��ب كنيم البته هنوز خيلي چيزها 
باقي مانده و كسي بدخواهي امريكايي ها را انكار 

نمي كند. 
سخنگوي دولت خاطرنش��ان كرد: اين طور 
نبود كه ما باور كنيم اين كشورها صادق هستند 

و درحال حاضر هم حواس ما جمع است. 
او خاطرنشان كرد: هم آقاي رييس جمهوري 
كه مديريت مذاكرات را بر عهده داش��تند و هم 
آق��اي ظريف وظاي��ف خود را ب��ه خوبي انجام 
دادند ب��ه طوري كه وزير خارج��ه قبلي امريكا 
اعالم كرد، ايراني ها بس��يار با فراست هستند و 
ترامپ هم گفت كه وقتي من وزير خارجه خود 
را با ظريف مقايسه مي كنم، احساس مي كنم او 

كم مي آورد. 
او يك  بار ديگر يادآور شد: تاريخ آقاي دكتر 
روحاني را به خاطر ش��جاعتي كه در س��ال 92 
انجام داد و وارد اين عرصه شد، تكريم مي كند. 
اينكه امروز طرف ما فرد غدار و عهدشكني مثل 
ترامپ است، بحث ديگري است اما همه تالش 

ما اين است كه مشكالت مردم حل شود.
 

انتقاد برخي از هنرمندان از دولت
نوبخت همچنين در پاس��خ به سوالي درباره 
انتق��ادات برخي از هنرمن��دان از دولت و اعالم 
آنها مبني بر ش��ركت نكردن در مراسم افطاري 
رييس جمهور به دليل مشكالت اقتصادي كشور 
بيان كرد: نفي نمي كنيم اين روزها كس��اني كه 
حامي ما بودن��د چنين اظهارنظر هايي مي كنند 
م��ا در دول��ت همه ت��الش خ��ود را كرديم كه 
اقتصاد رشد داش��ته باشد ولي دولت چه كاري 
مي توانس��ته انجام ده��د و آن را انج��ام نداده 
است؟ سفره هاي مردم در ارديبهشت سال قبل 
خيل��ي پر رنگ تر بود كه االن كمرنگ تر ش��ده 
باش��د؟ اينها واقعيت اس��ت چه كس��ي دوست 
دارد س��فره مردم پر بارتر نباش��د؟ ما متوسط 
حقوق ها را 10درص��د افزايش داديم و بيش از 
97هزارميلي��ارد تومان براي امور رفاه اجتماعي 
هزينه كرديم اين درحالي است كه براي آموزش 
و تحقيق��ات 57 هزارميليارد تومان، براي حوزه 
دفاع��ي 51 هزارميلي��ارد تومان و ب��راي حوزه 
س��المت 26 هزارميليارد توم��ان هزينه كرديم 
اي��ن يعني اين پول ها را در زمينه رفاهي هزينه 

كرديم. 
وي با اش��اره به اينكه مس��تمري افراد تحت 
پوش��ش كميته امداد 3برابر ش��ده اس��ت و هر 
فردي در كميته ام��داد ماهانه 193هزار تومان 
حقوق مي گيرد، افزود: آقاي فتاح بيان كرده اند 

كه كمك اين دولت به محرومان تاكنون توسط 
هيچ دولتي انجام نشده بود. 

س��خنگوي دولت تاكي��د كرد: ما در س��ال 
گذش��ته 790هزار فرصت ش��غلي ايجاد كرديم 
آي��ا اين اقدامات در جهت پر كردن س��فره هاي 
مردم نيست. دولت براي جذب سرمايه خارجي 
مذاك��رات را آغاز كرد كه به خاطر آن مذاكرات 
تحت فشار قرار گرفت. دولت هر چه بتواند براي 
م��ردم انجام مي دهد ما از اف��راد تحصيل كرده 
انتظ��ار انتقاد منصفانه داريم. دولت با اش��تياق 
ف��راوان منتظر اس��ت از همه م��ردم راهنمايي 
بگي��رد ولي برخ��ي از صحبت ها ممكن اس��ت 

جنبه اجرايي نداشته باشد. 
نوبخت در تشريح ش��رايط دولت با اشاره به 
يكي از اش��عار حافظ گفت: ش��ب تاريك و بيم 
م��وج و گردابي چنين هايل/ كجا دانند حال ما 

سبك باران ساحل ها.

نقاط ضعف و قوت نظام بانكي
سخنگوي دولت در پاس��خ به سوال ديگري 
درباره نق��اط ضعف و قوت نظام بانكي كش��ور 
تصريح كرد: منابعي كه بانك ها در اختيار دارند 
كمتر از مصارفي است كه از آنها تقاضا مي شود 
و از اين رو نظام بانكي بايد منابع در اختيار خود 

را اضافه كنند. 
نوبخ��ت اظه��ار ك��رد: در س��ال 95 تالش 
كرديم ح��دود 39تا 40هزارميلي��ارد تومان به 
س��رمايه بانك ها اضافه كنيم و دولت 13هزار و 
200ميلي��ارد تومان از بدهي خود را به بانك ها 
پرداخت كرد. نظام بانكي كشور سال گذشته به 
26هزار واحد تولي��دي 18هزار و 500 ميليارد 
تومان وام پرداخت كرد و امسال هم در قالب دو 
تبصره 18و 19 قانون بودجه در راس��تاي ايجاد 
اش��تغال و طرح هاي عمراني منابع مورد نياز را 

تامين مي كند. 
نوبخت در پاس��خ به اين س��وال كه با توجه 
به احتم��ال بازگش��ت تحريم ها آي��ا دولت در 
حوزه قيمت گذاري سياست هاي كنترلي اعمال 
مي كند، اظه��ار كرد: نگاه دولت آزادي و رقابت 
اقتصادي اس��ت اما در عين حال دولت به ويژه 
در شرايط غيرعادي تعهدات ديگري هم دارد و 

بايد امكانات مورد نياز مردم را تامين كند. 
وي تصريح ك��رد: وقتي دولت با ارز 4هزار و 
200توماني ثبت س��فارش انجام داده است در 
اين شرايط اگر كسي بخواهد با قيمت بيشتري 

به مردم كاال بدهد قطعا دولت وارد مي شود. 
س��خنگوي دولت تاكيد كرد: م��ا نمي توانيم 
مردم را بي دفاع بگذاريم تا دس��ت نامرئي آدام 
اسميت بازار را كنترل كند و حتي در نظام هاي 

ليبرال هم دولت ها وارد عمل مي شوند. 

نايب ريي��س كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارج��ي مجلس 
ش��وراي اس��المي گف��ت: اليح��ه 
الح��اق جمهوري اس��المي ايران به 
كنوانس��يون مقابله ب��ا تامين مالي 
تروريس��م در جلس��ه روز سه شنبه 

اين كميسيون تصويب شد. 
در  دهقاني فيروزآب��ادي  كم��ال 
گفت وگو با ايرنا با اش��اره به جلسه 
دي��روز اين كميس��يون اظهار كرد: 
امني��ت ملي  اعض��اي كميس��يون 
مجلس در چندين جلس��ه با حضور 
كارشناس��ان مرك��ز پژوهش ه��اي 
مجلس، وزارت امور خارجه و برخي 

دس��تگاه هاي ديگ��ر اي��ن اليحه را 
بررسي كردند. 

نايب ريي��س كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارج��ي مجلس 
اف��زود: اليح��ه الح��اق اي��ران ب��ه 
كنوانس��يون مقابله ب��ا تامين مالي 
تروريس��م ب��ا تعيي��ن 8 ش��رط از 
س��وي ايران در كميسيون تصويب 
ش��د. همچنين اعالميه تفسيري از 
س��وي دولت در مورد اين اليحه به 
كميس��يون ارائه داده ش��د كه اين 
اعالمي��ه تفس��يري نيز در جلس��ه 

ديروز تصويب شد. 
كرد:  اضافه  دهقاني فيروزآب��ادي 

اكثريت اعضاي كميس��يون به اين 
اليح��ه راي مثبت دادن��د كه پس 
از تصويب به هيات رييس��ه مجلس 

ارجاع شد. 
نايب ريي��س كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارج��ي مجلس 
يادآور شد: احتماال در صورت اتمام 
بررس��ي انتخات هيات رييس��ه در 
جلس��ه امروز اين اليحه در دستور 

كار بررسي مجلس قرار گيرد. 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
مقابل��ه با تامين مالي تروريس��م در 
جلس��ه چهارش��نبه مجل��س مورد 
بررس��ي قرار گرفت كه بررسي اين 

اليح��ه حواش��ي زي��ادي را در پي 
داشت. نهايتا علي الريجاني، رييس 
مجلس شوراي اسالمي با ارجاع اين 
اليحه به كميس��يون امنيت ملي از 
اعضاي اين كميس��يون خواست كه 
سريع تر اين اليحه را بررسي كنند. 
اي��ن اليحه يك ش��نبه اين هفته 
در جلس��ه فوق الع��اده كميس��يون 
امني��ت مل��ي بررس��ي ش��د اما به 
دليل آبستراكسيون)نصاب ش��كني( 
تعدادي از نمايندگان، جلسه از حد 
نصاب افتاد و راي گيري به سه شنبه 
موكول ش��د كه نهايتا اين اليحه با 

اكثريت آرا تصويب شد. 

واكنش سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش »تعادل« درباره پروژه تخريب دولت

آيا سفره هاي مردم، دوران قبل خيلي پر رنگ تر بود 

در كميسيون امنيت ملي مجلس صورت گرفت؛ 

تصويب الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم

واكنش سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش »تعادل« درباره پروژه تخريب دولت

آيا سفره هاي مردم، دوران قبل خيلي پر رنگ تر بود 



 جزئيات مراس�م ارتحال امام با سخنراني رهبر 
معظم انقالب

ايلنا| دبير ستاد مركزي بزرگداشت امام خميني)ره( به 
تشريح برنامه هاي مراسم ۱۴ خرداد امسال پرداخت. 

محمدعلي انصاري دبير س��تاد مركزي بزرگداشت امام 
خميني)ره( به تش��ريح برنامه هاي مراسم ۱۴ خرداد امسال 
پرداخت و اظهار داش��ت: مراس��م روز ۱۴ خرداد از ساعت 
۱7:30دقيقه آغاز مي ش��ود و در پايان مراس��م رهبر معظم 
انقالب به ايراد س��خن مي پردازند.  او افزود: رييس جمهور و 
يادگار امام به دليل رعايت زمان و كوتاه ش��دن زمان مراسم 
سخنراني نخواهند كرد. دبير ستاد مركزي بزرگداشت امام 
خميني)ره( با اش��اره به جزئيات برگزاري مراس��م سالگرد 
خاطرنش��ان كرد: ب��ا توجه به تقارن مراس��م ارتحال امام با 
ماه مبارك رمضان امس��ال جمعيتي بالغ ب��ر ۲70هزار زائر 
از اس��تان هاي مجاور تهران خواهيم داش��ت، همچنين در 
سال هاي گذشته در شب ۱۴ خرداد، روساي جمهور در حرم 
امام)ره( سخنراني مي كردند، اما امسال رييس جمهور به دليل 
تقارن با ماه مبارك رمضان و مراعات حال مردم، عذرخواهي 
كرد و اين سخنراني امس��ال صورت نخواهد گرفت و ما در 

شب ارتحال در حرم امام)ره( مراسم احيا داريم. 
  ابالغ بخش�نامه اعطاي مرخصي به زندانيان به 

مناسبت ليالي قدر و عيد فطر
ميزان| بخشنامه اعطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت 
ليال��ي قدر و عيد س��عيد فطر ابالغ شد.بخش��نامه اعطاي 
مرخصي به زندانيان به مناسبت ليالي قدر و عيد سعيد فطر 
از سوي رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي 
سراسر كشور ابالغ شد. در بخشي از اين بخشنامه آمده: به 
مناس��بت فرا رسيدن ليالي قدر و در پيش بودن عيد سعيد 
فطر و با هدف بهره مندي معنوي بهتر زندانيان از اين فرصت 
و نيز آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در كنار خانواده و 
ب��راي نيل به اهداف عالي در بازس��ازي اجتماعي و اخالقي 
زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي 
خانواده آنها مقتضي است به زندانيان محكوم با رعايت شرايط 
اعالم شده و اخذ تامين مناسب ۱۵ روز مرخصي داده شود. 

 فرماندار كازرون تغيير كرد
روابط عمومي وزارت كش�ور | وزير كشور در حكمي 
داري��وش دهقان را به س��مت فرماندار شهرس��تان كازرون 
منص��وب كرد. در حكم رحماني فضلي خط��اب به داريوش 
دهقان آمده اس��ت: به موجب اين حكم و بنا به پيش��نهاد 
استاندار محترم فارس به سمت فرماندار شهرستان كازرون 
منصوب مي ش��ويد. اميد اس��ت با اتكال به خداوند متعال و 
در چارچ��وب وظاي��ف مصوب در راس��تاي تحق��ق اهداف 
و آرمان ه��اي نظ��ام مق��دس جمهوري اس��المي اي��ران و 
سياس��ت هاي دولت تدبير و اميد و پيروي از منويات رهبر 
معظم انقالب اس��المي حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي 
»مدظله العالي« موفق باش��يد. دهقان پيش از اين فرماندار 

شهرستان كوار بود.
 آلمان آماده كمك به اقتصاد ايران است

ايس�نا| هايكو ماس وزير امور خارجه آلمان تاكيد كرد: 
كشورش آماده است به ايران براي بازگرداندن روابط تجاري 
و بهبود وضعيت اقتصادي اش كمك كند. او گفت: تا زماني 
كه ايران آماده باشد و بتواند ثابت كند كه به تعهداتش ذيل 
توافق هسته يي پايبند اس��ت، ما نيز به تالش هايمان براي 
بهب��ود وضعيت اقتصادي ايران و برخورداري اين كش��ور از 
روابط تجاري خوب ادامه خواهيم داد. ماس هفته گذش��ته 
نيز پس از ديدار مايك پمپئو وزير امور خارجه امريكا گفت 
كه برلين و واشنگتن در خصوص توافق هسته يي با ايران دو 

مسير كامال جداگانه را طي مي كنند. 
 نمايندگان از پاسخ قاضي زاده قانع شدند

ف�ارس| نماين��دگان مجل��س ش��وراي اس��المي در 
نشس��ت علني صبح ديروز )سه ش��نبه( پارلمان سوال ملي 
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي نماينده رش��ت در مجلس از 
قاضي زاده هاش��مي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
را مورد بحث و بررس��ي قرار داده و وارد ندانستند. او در اين 
سوال از وزير بهداشت پرسيد: علت سوءتدبير، عدم نظارت، 
بروز تخلفات عديده بر خالف اساس��نامه و ضوابط معينه و 
قوانين جاريه كه بعضا دس��ت درازي به بيت المال اس��ت و 
همچنين ارائه خدمات نامطلوب و نامناسب به دانشجويان از 
سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، انجام هزينه 
منابع دانشجويان براي رفاه كاركنان چرا صورت گرفته است؟

 واكنش به حكم دادگاه نيويورك عليه ايران
 سخنگو| بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه 
كشورمان در پاسخ به پرسشي پيرامون حكم اخير دادگاه 
نيوي��ورك و ارتباط حوادث ۱۱س��پتامبر ب��ا ايران گفت: 
جمهوري اسالمي همواره صدور احكام غيابي، مغرضانه، 
سياس��ي و بدون پايه و اساس مراجع قضايي امريكا عليه 
ايران را ش��ديدا محك��وم كرده و ص��دور اين گونه احكام 
فرامرزي و غيرقانوني را مردود اعالم كرده است. او افزود: 
صدور اين احكام در حالي كه به اذعان همگان اساسا هيچ 
گونه ش��واهد و قرائني در خصوص مش��اركت كشورمان 
وجود ن��دارد و گزارش ه��اي رس��مي امريكايي ها اذعان 
دارند، آمران و عامالن اين فاجعه تروريستي از هم پيمانان 
منطقه يي امري��كا بوده اند، نه تنها نظام حقوق بين الملل 
ك��ه مردم امريكا به ويژه بازماندگان و قربانيان حادثه ۱۱ 

سپتامبر را به سخره گرفته است. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار دانشجويان: 

لشكر جوانان مومن و انقالبي وارد ميدان مطالبه آرمان هاي انقالب شوند

فراكسيون ها عارف، الريجاني و حاجي بابايي را به ميدان رقابت فرستادند

انتخابات بدون ائتالف در پارلمان
س��از جدايي فراكسيون ها رقابت س��ومين هيات رييسه مجلس 
ده��م را پيچيده تر از دو دوره گذش��ته كرده اس��ت. اميدي ها پس 
از س��كوت در دوره پيش��ين اين  بار عارف را به ميدان رقابت براي 
رياست فرستاده و از عدم ائتالف با مستقلين خبر داده اند، والييون 
ه��م پ��س از دو دوره حماي��ت از الريجاني، حاجي باباي��ي را نامزد 
رياست كرده اند. تصميمي كه جدال بر سر كرسي رياست مجلس را 
پيچيده كرده است. حال ديگر حاميان الريجاني دست باال را ندارند 
و اميدش��ان به جمع تك راي ها از دو فراكسيون اميد و نمايندگان 
واليي است. آنها اين  بار نه راي اميدي ها را مانند سال گذشته دارند 

و نه راي والييون در دو سال گذشته. 
فراكسيون اميد كه س��ال اول گمان مي رفت اكثريت مجلس را 
در دس��ت داشته باش��د با گردش به راس��ت تعدادي از نمايندگان 
ليست انتخاباتي اصالح طلبان، اكثريت خود را از دست داد و رقابت 
رياس��ت را به جريان رقي��ب واگذار كرد. آنها كه ع��ارف را كانديدا 
ك��رده بودند ۱03راي جمع كردند ت��ا در مقابل ۱73راي الريجاني 
ناكام بمانند. آنان س��ال گذش��ته هم در ائتالف با مستقلين اگرچه 
به رياس��ت الريجاني رضايت دادند اما دو جايگاه نايب رييس��ي را 
از آن خود كردند. مس��عود پزش��كيان نايب رييس اول ش��د، علي 
مطهري هم نايب رييس دوم. اما آنان براي س��ال س��وم قصد فتح 
هر 3كرس��ي رياس��ت و نايب رييس��ي را دارند. روز گذشته بهرام 
پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد از تصميم اين فراكسيون مبني 

بر كانديداتوري محمدرضا عارف براي انتخابات رياست مجلس خبر 
داد. آنها همچنين مطهري و پزش��كيان را براي سمت نايب رييسي 
كانديداي انتخابات هيات ريسه مجلس كردند. پارسايي در گفت وگو 
با ايس��نا با اش��اره به برگزاري نشس��ت صبح ديروز مجمع عمومي 
فراكسيون اميد اظهار كرد: در اين جلسه بعد از ارائه گزارش كميته 
انتخابات، اظهارنظرهاي مختلفي مطرح ش��د و ب��ا وجود اينكه در 
شوراي مركزي تصميماتي اتخاذ شده بود اين تصميمات مجددا به 
راي مجمع عمومي فراكس��يون اميد گذاشته شد. به گفته پارسايي 
در نشست مجمع عمومي پيرو درخواست تعداد زيادي از نمايندگان 
از محمدرض��ا عارف براي كانديداتوري براي هيات رييس��ه مجلس 
ب��ه اتفاق آرا كانديدات��وري وي براي رياس��ت مجلس و مطهري و 
پزشكيان براي نايب رييسي مجلس تصويب شد. او همچنين اضافه 
كرد: اين تصميم فراكس��يون اميد همچنين آب پاكي را بر دستان 
كساني ريخت كه در روزهاي گذشته به دنبال ايجاد شائبه در مورد 

عبور فراكسيون از آقاي مطهري بودند. 
براساس گفته هاي پارس��ايي در مورد اركان ديگر هيات رييسه 
براي 6 دبير و 3 ناظر راي گيري شد اما در عين حال به هيات رييسه 
فراكس��يون در مورد اعالم كانديداهاي دبيري و كارپردازي بس��ته 
به ش��رايط و اتفاقاتي مانند تعامل با س��اير فراكسيون اختيار داده 
شد. طبق تصميم مجمع عمومي فراكسيون اميد پروانه سلحشوري، 
س��يدفريد موسوي و حس��ن لطفي به عنوان كانديداهاي كارپرداز 

و محمدعلي وكيلي، علي اصغر يوس��ف نژاد، عبدالكريم حسين زاده، 
عليرض��ا رحيمي، س��يده حميده زرآبادي و زهرا س��اعي به عنوان 

كانديداهاي دبيري براي انتخابات هيات رييسه انتخاب شدند. 
در مقاب��ل فراكس��يون نماين��دگان واليي هم ك��ه در چند روز 
گذش��ته از ارائه ليست مس��تقل خبر داده بود، حاجي بابايي رييس 
اين فراكس��يون را نامزد رياس��ت مجلس كرد. محمدجواد ابطحي 
عضو ش��وراي مركزي فراكس��يون نمايندگان واليي ب��ا اعالم اين 
خبر گفت كه در جلس��ه روز گذش��ته مقرر شد كه اين فراكسيون 
ليست مس��تقلي براي انتخابات هيات رييس��ه مجلس اعالم كند. 
به گفت��ه او احتماال ب��راي گزينه هاي نواب ريي��س محمد دهقان 
و عبدالرضا مصري از س��وي فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس 
معرفي مي ش��وند. هر چند روز دوش��نبه نقوي حسيني، سخنگوي 
اين فراكسيون از احتمال ائتالف براي تعدادي از جايگاه هاي هيات 

رييسه مجلس با دو فراكسيون ديگر خبر داده بود. 
اين درحالي اس��ت كه فراكسيون مستقلين از ابتدا تاكيد كرده 
بود، علي الريجاني گزينه قطعي اين فراكس��يون براي رياست است 
و در اين باره كوتاه نمي آيد. مهرداد الهوتي، س��خنگوي فراكسيون 
مس��تقلين درباره آخرين وضعيت اين فراكس��يون ب��راي انتخابات 
امروز گفت كه »گزينه نهايي ما براي نامزدي رياس��ت مجلس علي 
الريجاني خواهد بود. اگر ديگر فراكسيون ها با ما ائتالف كنند، نامزد 
ما براي نواب رييس مس��عود پزشكيان و علي مطهري خواهند بود 

ول��ي در صورت عدم ائتالف ما ليس��ت جداگانه خواهي��م داد.« او 
ب��ا توجه به ش��رايط، احتمال ائتالف ميان اين فراكس��يون با ديگر 

فراكسيون ها را ضعيف دانسته بود. 
حال رقابت بر سر كرس��ي هاي هيات رييسه مجلس مبهم تر از 
دو دوره گذش��ته شده است. فراكسيون مستقلين كه گفته مي شود 
چيزي ح��دود 80 عضو دارد، علي الريجاني را كانديداي رياس��ت 
كرده درحالي كه مانند س��ال اول تمامي راي اصولگرايان و در سال 
دوم تم��ام راي مجل��س را در اختيار ندارد. فراكس��يون نمايندگان 
واليي كه براس��اس برخي خبرها بين ۱00تا ۱0۵نماينده عضو آن 
هس��تند هم حاجي بابايي را كانديدا ك��رده، اميدي ها هم با ۱00تا 
۱0۵عضو، عارف را به ميدان رقابت فرس��تاده اند. به نظر مي رسد با 
اين آرايش انتخاباتي، جايگاه هيات رييسه تغيير و تحول اساسي به 

خود خواهد ديد؛ مگر آنكه در دقيقه 90 اتفاق ديگري رخ دهد. 

در نشس��ت صميمانه، پرشور، پرنشاط و 3ساعته 
صده��ا نفر از دانش��جويان دانش��گاه هاي مختلف با 
رهبر معظم انقالب اس��المي، نمايندگان تشكل هاي 
مختل��ف علم��ي، فرهنگ��ي، سياس��ي، اجتماعي و 
صنفي دانشجويان ديدگاه ها، انتقادها، پيشنهادها و 
مطالبات خود را از س��ه قوه و دس��تگاه هاي مختلف 

بيان كردند. 
در اي��ن دي��دار ك��ه عص��ر روز دوش��نبه برگزار 
ش��د، حضرت آي��ت اهلل خامنه اي »روحي��ه جواني، 
احس��اس هويت اثرگذار، انگيزه هاي ايماني و آرماني 
جريان هاي دانش��جويي و مطالبه گ��ري آرمان ها« را 
ماي��ه اميد به آينده خواندن��د و بر ضرورت »انقالبي 
ب��ودن، انقالبي ماندن و انقالب��ي عمل كردن« البته 
با توجه ب��ه ظرائف و لوازم آن تاكيد و خاطرنش��ان 
كردند: بايد با توجه به ظرفيت ها و امكانات كش��ور، 
حرك��ت پرافتخار به س��مت آرمان ه��ا را با قدرت و 

شتاب بيشتر ادامه دهيم. 
رهبر معظم انقالب اس��المي در ابتداي س��خنان 
خ��ود، دي��دار ام��روز و صحبت هاي دانش��جويان را 
كه ش��امل مس��ائل متنوعي از موضوعات كش��ور و 
در بردارن��ده پيش��نهادها، گله ه��ا و اعتراض ها بود، 
جلس��ه يي به معني واقع��ي دانش��جويي خواندند و 
گفتند: مهم ترين و برجس��ته ترين نتيجه اين جلسه، 
نماي��ان ش��دن روحيه و حركت پرنش��اط، زنده و با 
انگيزه در ميان دانش��جويان ب��ا گرايش هاي مختلف 
اس��ت و اين فضاي واقعي، برخالف القائات دشمنان 
و بيگانگان و برخي عناصر داخلي درباره افسردگي و 

يأس و نااميدي در دانشگاه هاست. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي افزودند: وجود چنين 
روحيه يي موجب مي شود دانشجو احساس اثرگذاري 
كن��د و بر مبناي همين احس��اس، س��خن بگويد و 
مطالبه كند.  ايش��ان با اشاره به سخنان دانشجويان 
در اين ديدار و اعتراض آنان به بس��ياري از مس��ائل 
كش��ور، بيش��تر اين اعتراض ها را وارد دانستند و در 
عين حال خاطرنش��ان كردند: تحق��ق آرزوهايي كه 
از طرف جوانان پرش��ور به راحتي بيان مي شوند، با 
در نظر گرفتن واقعيات به اين سادگي ها امكان پذير 
نيس��ت بلكه نيازمند كار و ت��الش و برخي مقدمات 
است. رهبر معظم انقالب اسالمي تاكيد كردند: يكي 
از مقدمات الزم براي تحق��ق آرزوها، حضور جوانان 
پرشور و با انگيزه در صحنه و فكر و تالش آنها براي 

برطرف كردن مشكالت است. 
حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي س��پس ب��ه بعضي 
انتقاده��اي دانش��جويان در خص��وص برخي نهادها 
اش��اره كردند و گفتند: مديري��ت نهادهايي همچون 
نيروهاي مس��لح با رهبري است اما در قوه قضاييه و 
صداوسيما با وجود آنكه روساي آنها از طرف رهبري 
منصوب مي ش��وند، مديريت آنها با رهبري نيست و 
به عنوان مثال بنده در مواجهه با صداوسيما، چه در 
مديريت فعل��ي و چه در مديريت هاي قبلي، همواره 
در موضوعات مختلف موضع انتقادي داشته و دارم. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: راه حل اساسي 
ب��راي برطرف ك��ردن عيوب و مش��كالت در برخي 
دستگاه ها همچون صداوسيما، تزريق عناصر جوان، 
فعال، مومن و پرانگيزه به اين دستگاه هاس��ت و من 

به آنها در اين خصوص تاكيد كرده ام. 
ايش��ان با تاكيد بر اينكه حركت نظام اسالمي و 
كش��ور، بدون هيچ ترديدي رو به جلو است، گفتند: 
باره��ا گفته ام كه آين��ده بهتر از ام��روز و متعلق به 
جوانان اس��ت ام��ا الزمه آن، باقي مان��دن در صراط 

مستقيم و حركت مستمر و خستگي ناپذير است. 
رهبر معظم انقالب اس��المي گفتن��د: اين ديدار 
دانش��جويي حامل يك بش��ارت و امي��دواري بزرگ 
يعني وجود جرياني از دانشجويان با ايمان، با غيرت 

و با انگيزه و مصمم در دانشگاه هاست. 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي در همين خصوص 
تاكيد كردند: با توجه به اين واقعيت، بايد كساني كه 
نسبت به آينده و دانشگاه ها سخن از يأس و نااميدي 

مي گويند، تفكر خود را تصحيح كنند. 
ايش��ان در ادام��ه وارد بح��ث اصلي خ��ود يعني 
چگونگ��ي »انقالبي بودن، انقالب��ي ماندن و انقالبي 
عمل كردن« شدند. رهبر معظم انقالب اسالمي ابتدا 
به تبيين مراحل پنجگانه انقالب پرداختند و گفتند: 
يك تفكر غل��ط از ابتداي پيروزي انقالب اس��المي 

وجود داش��ت مبني بر اينكه انقالب، بعد از تشكيل 
نظام به پايان مي رس��د و بايد به س��راغ شكل دهي 
نهادها و ديوان س��االري رفت. اين تفكر غلط، انقالب 
را به معناي تنش، نزاع و كارهاي غيرقانوني مي داند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تشكيل »نظام انقالبي 
و اسالمي« را مرحله دوم برشمردند و افزودند: نظام 
انقالبي و اسالمي، اهداف، آرمان ها و ارزش هايي دارد 
كه تحقق آنها نيازمند مرحله سوم يعني شكل گيري 
»دولت انقالبي« است، دولتي كه اركان نظام اسالمي 

را باور داشته باشد. 
ايش��ان با تاكيد بر اينكه با عملكرد صحيح دولت 
اس��المي و انقالبي و محقق ش��دن آرمان ها، مرحله 
چه��ارم يعني »جامعه اس��المي و انقالبي« ش��كل 
مي گي��رد، گفتند: نظام اس��المي، دولت اس��المي و 
جامعه اس��المي زمينه س��از پنجمي��ن مرحله يعني 
ايج��اد »تم��دن انقالبي و اس��المي« خواهند ش��د، 
بنابراين انقالب هيچ گاه تمام شدني نيست و همواره 

ادامه دارد. 
رهب��ر معظم انقالب اس��المي س��پس ب��ه بيان 
آرمان ه��اي نظ��ام اس��المي و انقالب��ي پرداختند و 
خاطرنش��ان كردند: يكي از اين آرمان ها كه بس��يار 
مهم اس��ت، »عزت ملي« يعني احساس افتخار ملي 
مبتني بر واقعيات متن جامعه و نه متكي بر توهمات 

و تصورات است. 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي، »اعتم��اد به نفس 
ملي«، »استقالل سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي« و 
»آزادي« اعم از »آزادي انديش��ه، بيان و عمل« را از 
ديگر آرمان هاي نظام اس��المي برشمردند و گفتند: 
اگر آزادي نباش��د، رش��د معنوي و پيشرفت جامعه 
وجود نخواهد داشت اما همين آزادي نيازمند قانون 
و چارچوب اس��ت زيرا در غير اين صورت، منجر به 
ولنگاري خواهد شد كه نمونه هاي آن در دنياي غرب 
موجود اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي »اس��تقرار 
عدال��ت«، »پيش��رفت م��ادي و تمدن��ي ب��ه بركت 
فناوري«، »رشد اخالق معاش��رتي« و »آماده سازي 
فضا براي رش��د معنويت و رهايي از بردگي ش��هوت 
و غضب« را از ديگر آرمان ها دانس��تند و خاطرنشان 
كردند: تحقق اين آرمان ها در كوتاه مدت امكان پذير 
نيس��ت بلكه نيازمند يك حركت بلندمدت و مبتني 
بر آگاهي و هوش��ياري است. ايش��ان تاكيد كردند: 
انق��الب ب��دون آرمان ها و ب��دون اس��تمرار در واقع 
فق��ط تغيير مديريت كش��ور از افرادي به افراد ديگر 
خواهد بود، بنابراين بايد حركت به س��مت آرمان ها 
ادامه يابد. حض��رت آيت اهلل خامنه اي در جمع بندي 
بخش دوم از سخنان خود با تاييد احساس و روحيه 
مطالبه گري دانش��جويان در زمينه آرمان ها گفتند: 
من از مس��ائل جامعه از راه هاي مختلف مطلع و در 
جريان امور هس��تم و با در نظر گرفتن همه مسائل 
معتقدم نظام اسالمي در چهل سال گذشته در همه 

اين آرمان ها پيشرفت كرده است. 
ايش��ان افزودند: حتي در زمينه عدالت اگرچه در 

مقايسه با پيشرفت مورد انتظار، عقب ماندگي داريم 
اما در همين عرصه نيز پيشرفت هاي خوبي داشته ايم 
كه مقايس��ه ويراني ه��ا و عق��ب افتادگي هاي زمان 
طاغوت با اوضاع فعلي، اين مساله را اثبات مي كند. 

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي، آزادي هاي جاري در 
كش��ور را در فضاي اجتماعي، سياس��ي، رسانه يي و 
مجازي غيرقابل مقايسه با خفقان رژيم ستم شاهي 
برشمردند و گفتند: ممكن است كسي بگويد چرا در 
صداوسيما فالن انتقاد مطرح نمي شود اما در مقابل، 
مسووالن دولتي مكرر از مطالب انتقادي صداوسيما 

و برخي بخش هاي خبري شكايت مي كنند. 
رهب��ر معظم انق��الب با يادآوري پيش��رفت هاي 
ملموس و عيني در زمينه هاي علم و فناوري افزودند: 
در زمينه آرمان ها نيز چنين پيشرفت هايي داشته ايم 
البته نبايد به اين حد قانع باش��يم بلكه بايد با توجه 
به ظرفيت ها و امكانات كش��ور، اين حركت پرافتخار 

را با قدرت و شتاب بيشتر ادامه دهيم. 
س��خنان حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي در جمع 
هزاران دانش��جو با بررس��ي عوامل و موانع پيگيري 

آرمان ها ادامه يافت. 
ايش��ان »حكومت انقالبي« و »دولت انقالبي« به 
معناي مجموعه مديريتي كش��ور را از عوامل تحقق 
آرمان ه��ا خواندند و افزودن��د: اگر در اين عامل مهم 
اختالل ايجاد شود، حتما در مسير انقالب با مشكل 

مواجه خواهيم شد. 
رهبر معظم انقالب قش��رهاي اثرگ��ذار از جمله 
دانش��گاهيان، حوزويان، هنرمندان و دانشمندان را 
از ديگر عوامل تس��ريع در حركت به سمت آرمان ها 
برشمردند و گفتند: نيروهاي جوان به عنوان پيشران 
و لكوموتيو حركت عمومي كشور مي توانند در تحقق 

آرمان ها نقش مهمي داشته باشند. 
»روحي��ه امي��د، ع��زم و برنامه ري��زي« از ديگر 
مس��ائلي بود كه حضرت آيت اهلل خامنه اي در بحث 

عوامل پيشرفت آرمان ها به آنها اشاره كردند. 
ايشان در همين زمينه خاطرنشان كردند: كساني 
كه يأس و نوميدي به جامعه پمپاژ مي كنند، ممكن 
است دش��من نباش��ند اما حتما كار آنها، همان كار 
دش��من است. رهبر معظم انقالب اسالمي در تبيين 
موانع تحقق آرمان ها به يك نكته خاص پرداختند و 
گفتند: برخي مي گويند چرا رهبري همه مش��كالت 
را گردن امريكا و انگليس خبيث مي اندازد، اين يك 
برداشت اشتباه است چرا كه بنده بيشتر مشكالت و 
موانع را داخلي و دروني مي دانم كه البته دشمنان از 
آنها سوءاستفاده مي كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
»درست نفهميدن مسائل كش��ور و مساله انقالب« 
را از جمل��ه موانع تحقق آرمان ها دانس��تند و تاكيد 
كردند: دانش��جويان و عناصر فكري مومن و انقالبي 

حوزه و دانشگاه روي اين موضوع كار كنند. 
رهبر معظم انقالب »درست نشناختن محيط« و 
»اش��تباه گرفتن جبهه دوست و دشمن« را از ديگر 
موانع اس��تمرار حركت به سمت آرمان ها خواندند و 

افزودند: »بي ارادگي، تنبلي و بي صبري« نيز موجب 
كندي اين حركت مي شود. 

ايشان در همين زمينه افزودند: در مقابل »خشم 
انقالب��ي«، »صب��ر انقالبي« هم داري��م بگونه يي كه 
اميرمومن��ان نيز به عن��وان مظهر كامل و تام و تمام 

عدالت در مواقعي صبر پيشه مي كرد. 
»سرگرم نشدن به مسائل و بهانه هاي اختالف انگيز 
و ويران كنن��ده« و نيز »درگير حاش��يه ها نش��دن« 
از ديگ��ر توصيه هاي موكد رهب��ر معظم انقالب بود. 
ايش��ان به عنوان مثال درباره اصلي شدن حاشيه ها 
گفتند: در مس��اله فضاي مجازي و فالن پيام رسان، 
يك كاري بايد انجام بگيرد و يك كاري هم در حال 
انجام اس��ت اما پرداختن افراط��ي و تفريطي به اين 

مساله، مصداق درگير شدن با حاشيه هاست. 
رهبر معظم انقالب اسالمي پس از تشريح موانع 
درون��ي تحقق آرمان ها به تبيي��ن موانع بيروني اين 

روند پرداختند. 
»تزريق ناتواني و نوميدي به جامعه ايران«، »القاء 
مردمس��االري واقعي ايران به عن��وان ديكتاتوري«، 
»تبيين ه��اي دروغ و غيرواقع��ي و تحري��ف حقايق 
تاريخي از جمله درباره رژيم فاسد، وابسته، ديكتاتور 
و به ش��دت ضعيف س��تم ش��اهي«، »كوچك جلوه 
دادن پيروزي ه��ا و برجس��ته كردن نق��اط ضعف«، 
»كارشكني و تحريم« از جمله عوامل بيروني بود كه 
حضرت آيت اهلل خامنه اي آنها را مانع ش��تاب گرفتن 

تحقق آرمان ها برشمردند. 
ايش��ان در همين زمينه به يك روال غلط يعني 
منتس��ب كردن ضعف هاي مديريتي به نظام اش��اره 
كردند و افزودند: برخي، كارهاي غلط بعضي مديران 
را با هياهو به همه مجموعه مديريتي كش��ور تعميم 
مي دهن��د و حتي آن را به نظام اس��المي منتس��ب 
مي كنند تا نظام را زير س��وال ببرند كه بايد به شدت 

به اين مساله توجه داشت. 
رهب��ر معظ��م انق��الب در نوع��ي جمع بندي از 
سخنانشان به دانش��جويان خاطرنشان كردند: نظام 
در ميانه كارزار عظيمي قرار دارد و شما كه در وسط 
اين كارزار همه جانبه هس��تيد، بايد اين رويارويي را 
احس��اس و درك كني��د و با ش��ناخت طرف مقابل، 
وظايف انقالبي خود را بشناسيد و به آنها عمل كنيد. 
تاكي��د كردن��د:  آي��ت اهلل خامن��ه اي  حض��رت 
انقالبي گ��ري به معناي »مش��ي صحي��ح، عاقالنه، 
ش��جاعانه و پرانگيزه« فقط در بس��تر نظام اسالمي 
معنادار و امكان پذير است، بنابراين كساني كه نظام 
و بنيان ه��ا و ارزش هاي آن را زير س��وال مي برند و 
تخريب و س��اختار شكني مي كنند، در واقع در حال 

ويرانگري هستند، نه انقالبي گري. 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المي، تك��رار و تاكيد 
بر آرمان ه��ا در جامعه و مطالبه گري آنها را بس��يار 
ضروري خواندند و خاطرنش��ان كردن��د: اگر تهاجم 
وس��يع و پرحجم ض��د انقالب به اف��كار عمومي، با 
برجس��ته كردن و مطالبه گري آرماني روبه رو نشود، 

قطعا ويرانگ��ري خواهد كرد. ايش��ان تاكيد كردند: 
لش��كر جوان��ان مومن و انقالب��ي باي��د وارد ميدان 
مطالبه دايم و هوش��يارانه آرمان ها و كمك به تحقق 
اهداف انقالب شود و در مقابل تخريب افكار عمومي 
و فضاه��اي نخبگان��ي و مديريتي، س��د ايجاد كند. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي، صراحت و ش��جاعت در 
مطالب��ه آرمان ها را با همان زبان ويژه جوانان مومن 
و انقالبي، كامال ضروري برش��مردند و افزودند: بايد 
در افكار عمومي اشرافي گري و وابستگي فكري نفي 

و طرد شود. 
ايش��ان ترجيح كاالهاي خارجي به ايراني را يك 
مش��كل جدي ذهني در جامعه دانستند و افزودند: 
باي��د تحرك و تحولي فكري و قوي ش��كل بگيرد تا 
برداش��ت غلط بهتر بودن جن��س خارجي از ذهن ها 

پاك شود. 
رهب��ر معظ��م انق��الب »مطالبه س��بك زندگي 
اس��المي- ايراني« و »مقابله ب��ا الابالي گري، تنبلي، 
بي هويت��ي و دين س��تيزي« را از ديگ��ر ضروريات 
حركت انقالبي دانش��جويي خواندند و تاكيد كردند: 
البته همه اين ضروريات بايد با حوصله، هوشمندي 

و صبر انقالبي انجام شود. 
در ابت��داي اي��ن دي��دار ۱۱ نف��ر از نماين��دگان 

تشكل هاي دانشجويي، آقايان: 
- فرش��اد متبوع، دانش��جوي دكتراي مهندس��ي 

انرژي دانشگاه صنعتي شريف
- حس��ين اخگرپور، دبير اتحاديه جامعه اسالمي 

دانشجويان
- اس��ماعيل كوهي مق��دم، دبير تش��كيالت دفتر 

تحكيم وحدت
- محمدجواد معتمدي نژاد، دبير جنبش عدالتخواه 

دانشجويي
- س��يد محمدعل��ي واردي عضو ش��وراي تبيين 

مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران
- حسن بكتاش��ي، دبير اتحاديه دوم دانشگاه آزاد 

اسالمي
- سيدمهدي خليق رضوي، دكتراي علوم شناختي

- محمد رضاپور، نماين��ده كانون هاي فرهنگي و 
هيات هاي مذهبي

- محمدرض��ا گلرومفرد، دبير اتحاديه انجمن هاي 
اسالمي دانشجويان مستقل

و خانم ها: 
- حس��نا جمش��يدي، مس��وول گ��روه جه��ادي 

دندان پزشكي
- و س��حر مهرابي، عضو ش��وراي مركزي ناظر بر 

نشريات وزارت علوم
به مدت ۲ س��اعت ديدگاه ها و نظرات خود را بيان 
كردند. مهم ترين محورهاي سخنان دانشجويان به اين 

شرح است: 
- لزوم وجود مديران جس��ور براي بهره برداري از 

فناوري هاي نوين و صنايع پيشران
- انتقاد از وجود قوانين پيچيده و ضد توليد

- تاكيد بر اينكه راه حل مش��كالت كش��ور اتكا به 
توان داخلي و اعتماد به جوانان است

- پيشنهاد استفاده از گروه هاي جهادي به عنوان 
معين دستگاه ها در محروميت زدايي

- انتق��اد از تروي��ج تئوري هاي غرب��ي و غفلت از 
معيشت مردم

- لزوم اصالح س��اختاري و جوان گرايي در شوراي 
عالي انقالب فرهنگي

- انتق��اد از برخ��ي روش ها و تصميم��ات در قوه 
قضاييه

- لزوم ايجاد سازوكار قانوني براي بيان اعتراضات 
قانوني و جلوگيري از سوءاستفاده ضدانقالب

- انتقاد از نبود عدالت رس��انه يي و ضريب ندادن 
به مش��كالت و مطالبات مردم به ويژه مستضعفان در 

صداوسيما
- لزوم مشاركت دانشجويان در عرصه تصميم سازي

- مطالبه جايگزيني نسل فعلي به جاي نسل قبلي 
در مسووليت ها

- لزوم احياي قانون اساسي و اجراي همه بندهاي آن
- تاكيد بر اينكه س��وءمديريت بيشتر از تحريم به 

كشورضربه مي زند
- توجه به اصالح نظام وظيفه و لزوم بازانديشي در 

موضوع سربازي نخبگان
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ايران2
 فرمانده جديد قرارگاه

پدافند هوايي منصوب شد 
امير صباحي فرد با حكم فرمانده كل قوا »فرمانده قرارگاه 

پدافند هوايي« شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري؛ 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي در حكمي امير س��رتيپ عليرضا 
صباحي ف��رد را به س��مت فرمانده ق��رارگاه پدافن��د هوايي 
خاتم االنبياء )صل��ي اهلل عليه و آله( آجا منصوب كردند. متن 

حكم فرمانده كل قوا به اين شرح است: 
» بسم اهلل الرحمن الرحيم

امير سرتيپ عليرضا صباحي فرد
نظر به تعهد و شايس��تگي و تجارب ارزنده، شما را به سمت 
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء )صلي اهلل عليه و آله( 
آجا منصوب مي كنم. رش��د و اس��تحكام بيش از پيش سازمان 
پدافن��دي همراه با ش��ناخت اه��داف و عمل دش��من، تقويت 
آموزش ها، نگهداري به روز از ابزار و تجهيزات و استفاده حداكثري 
از آنها، هوش��ياري و بهن��گام بودن آمادگي ها ب��ا بهره گيري از 
روش هاي متنوع پدافندي در تعامل اثربخش و هم افزا با مجموعه 
بزرگ ارتش جمهوري اسالمي ايران و بخش هاي مرتبط لشكري 
و كش��وري مورد انتظار است. از تالش ها و خدمات امير سرتيپ 
فرزاد اسماعيلي در دوره مسووليت تشكر مي كنم. توفيق همگان 

را از خداوند متعال مسالت دارم.« 
سيد علي خامنه اي



 Wed. May  30. 2018  1115   چهار شنبه  9  خرداد 1397     14  رمضان 1439  شماره 
kalan@taadolnewspaper.ir  66420769 

3 كالن
 تورم اقالم اساسي
در ارديبهشت ماه

براساس نتايج به دس��ت آمده مركز آمار ايران 
در ارديبهشت ماه ١٣٩٧، بيشترين افزايش قيمت 
در ماه جاري نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقالم 
»پرتقال محص��ول داخل« با ٢٥,٣درصد افزايش، 
»س��يب درخت��ي زرد« با ١١,٩درص��د افزايش و 
»موز« با ٧,6درصد افزايش بوده اس��ت. بيشترين 
كاهش قيمت در ماه جاري نس��بت به ماه گذشته 
مرب��وط به اق��الم »گوجه فرنگي« ب��ا ١0,٥درصد 

كاهش و »خيار« با ٩درصد كاهش است. 
بيش��ترين افزايش قيمت نس��بت به ماه مشابه 
سال قبل )ارديبهشت ١٣٩6( مربوط به »تخم مرغ 
ماش��يني« ب��ا ٥٥,6درصد افزاي��ش و پس از آن 
»برنج خارجي درجه يك« با ٣٧,٢درصد افزايش 

و »موز« با ٣6,8درصد افزايش است. 
ب��ه  نس��بت  قيم��ت  كاه��ش  بيش��ترين 
ارديبهش��ت ١٣٩6 مرب��وط ب��ه »گوجه فرنگي« 
ب��ا ٤8,٧درص��د كاه��ش و پ��س از آن »س��يب 
كاه��ش  ٢0,6درص��د  ب��ا  زرد«   درخت��ي 
)با وجود داشتن رتبه دوم بيشترين افزايش قيمت 
نسبت ماه قبل( و »س��يب زميني« با ١٩,6درصد 

كاهش است. 
همچني��ن قيمت ي��ك كيلوگرم برن��ج درجه 
يك ايراني در ارديبهش��ت ماه به طور ميانگين ١٣ 
ه��زار و 66٥تومان بوده اس��ت كه نس��بت به ماه 
قبل 0,٧درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 

8,١درصد افزايش يافته است. 
همچني��ن قيمت يك كيلوگ��رم برنج خارجي 
درجه ي��ك به طور ميانگين ٧٤٢0 تومان بوده كه 
نسبت به ماه قبل 0,٧درصد و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل ٣٧درصد افزايش يافته است. 
قيمت يك كيلوگرم گوش��ت گوسفندي نيز در 
ارديبهش��ت ماه به طور ميانگي��ن ٤٤ هزار تومان 
برآورد شده است كه نسبت به ماه قبل ٥,٩درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل ٢٢درصد افزايش 

يافته است. 
قيم��ت يك كيلو گوش��ت گاو يا گوس��اله نيز 
به طور ميانگين در ارديبهشت ماه ٤0 هزار تومان 
بوده كه نس��بت به ماه قبل ٢,6درصد و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ١6درصد افزايش يافته است. 
طبق اطالع��ات موجود همچني��ن قيمت يك 
كيلوگرم مرغ ماش��يني در ارديبهشت ماه ٧800 
توم��ان بوده كه نس��بت ب��ه ماه قب��ل ٤,٣درصد 
كاه��ش ولي نس��بت ب��ه ماه مش��ابه س��ال قبل 

١6,٣درصد است. 
قيمت شيرپاس��توريزه نيز به ط��ور ميانگين در 
ماه گذش��ته ٢800 تومان بوده كه نس��بت به ماه 
قبل 0,٩درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 

6,8درصد افزايش يافته است. 

تورم

گروه اقتصاد كالن  الهام آبايي| 
روز گذشته علي الريجاني رييس مجلس شوراي 
اس��المي در نامه يي خط��اب ب��ه رييس جمهوري 
مغايرت قانوني افزايش ٥0درصدي حقوق كاركنان 
سازمان امور مالياتي را متذكر شد. الريجاني در اين 
نام��ه ٤ ايراد قانوني به اق��دام اخير دولت وارد كرده 
و هش��دار داده اس��ت كه اگر در مهلت قانوني مقرر 
اقدام��ات الزم صورت نگيرد، آن بخش از مصوبه كه 

مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي االثر خواهد بود. 
اصلي ترين اي��رادي كه به افزاي��ش ٥0درصدي 
حقوق كاركنان س��ازمان امور مالياتي وارد شده اين 
اس��ت كه دولت با اتكا به قانون برنامه پنجم توسعه 
دست به اين اقدام زده و باتوجه به منقضي شدن اين 
برنامه، احكام منبعث از اين قانون هم نيازمند قانون 
جديد است. بر اين اساس، مجلس اقدام را غيرقانوني 

و خارج از صالحيت دولت عنوان كرده است. 
در بند نخس��ت از ٤ بند ايرادي كه الريجاني در 
نامه خود خطاب به روحاني متذكر شده، آمده است: 
»نظر به اينكه قانون برنامه پنج س��اله پنجم توسعه 
جمهوري اس��المي اي��ران و مف��اد آن از جمله بند 
»الف« ماده )٥0( آن كه مس��تند افزايش جداول و 
امتي��ازات م��واد )6٥( و )66( و )68( و )٧١( قانون 
مديريت خدمات كشوري -مصوب ١٣86- با رعايت 
سقف قانوني است با لحاظ تمديد يك ساله تا انتهاي 
س��ال ١٣٩٥ نافذ و از ابتداي س��ال ١٣٩6 منقضي 
است و به  اجرا درآوردن احكام منبعث از قوانين زمان 
به سرآمده، نيازمند قانون جديد است، بنابراين، بند 
»١« مصوبه از حيث استناد به قانوني كه هم اكنون 
فاقد قابليت اجرايي اس��ت خارج از صالحيت دولت 

بوده و مآالً مغاير قانون است.«
الريجاني در بند ديگري، اي��راد دوم اقدام دولت 
براي افزايش ٥0درصدي حقوق كاركنان س��ازمان 
امور مالياتي را اين گونه متذكر ش��ده اس��ت: »نظر 
به اينكه جداول و امتي��ازات هر يك از مواد )6٥( و 
)66( و )68( و )٧١( قانون مديريت خدمات كشوري 
داراي س��قف مشخصي اس��ت كه احكام مندرج در 
مواد همي��ن قانون به صراحت مي��زان آن را تعيين 
كرده اس��ت، علي هذا اقدام دول��ت از حيث اطالع و 
مصّرح نبودن به  ميزان تعيين  ش��ده در قانون چون 
مي تواند مازاد بر سقف هاي پيش بيني  شده در قانون 

باشد، مغاير قانون است.«
س��ومين ايراد الريجان��ي به اق��دام اخير دولت 
اين گونه عنوان ش��ده اس��ت: »با عنايت به ماده )٧( 
قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب ١٣66- ناظر 
به تعريف اعتبار كه مقرر مي دارد: »اعتبار عبارت از 
مبلغي اس��ت كه ب��راي مصرف يا مص��ارف معين 
به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به 
تصويب مجلس شوراي اسالمي مي رسد«، علي هذا 
بند )٢( مصوبه از حيث عدم تصريح به شماره رديف 
قانون��ي اعتبار مصوب مربوط و اس��تفاده از »محل 
س��رجمع اعتبارات مصوب مربوط« سازمان مغاير با 

قانون است.«

چهارمين اي��راد وارده به افزايش حقوق كاركنان 
س��ازمان امور مالياتي اين است كه بار مالي ناشي از 
اين اقدام، پيش بيني نش��ده است. در اين زمينه، در 
نامه الريجاني خطاب به روحاني آمده است: »از آنجا 
ك��ه طبق بند »ن« م��اده )٢8( قانون الحاق برخي 
مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت 
)٢( -مصوب ١٣٩٣- »تصويبنامه ها، بخش��نامه ها و 
دس��تورالعمل ها... در صورتي قابل طرح و تصويب و 
اجرا است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه 
و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه 
اجرايي ذي ربط تامين ش��ده باش��د.« بنابراين، بند 
»١« مصوبه از حيث عدم پيش بيني بار مالي ناشي از 
افزايش جداول و امتيازات فصل دهم قانون مديريت 

خدمات كشوري، مغاير با قانون است.«

 دولت اختيار افزايش حقوق را ندارد
دولت با هدف نظم بخشي به پرداخت هاي ماده 
٢١٧ قانون ماليات هاي مس��تقيم و ماده ٣٩ قانون 
ماليات ب��ر ارزش افزوده، امتيازات فصل دهم قانون 
مديريت خدمات كشوري را در سازمان امور مالياتي 
٥0درصد افزايش داده اس��ت. اين در حالي است كه 
اقدام دولت مغاير با قانون بوده و به همين دليل هم 

واكنش مجلس را به همراه داشته است. 
در اي��ن زمين��ه محمدرضا مالكي كارش��ناس 
اقتصادي با تاكيد ب��ر غيرقانوني بودن اقدام دولت 
در افزاي��ش ٥0درصدي حقوق كاركنان س��ازمان 
ام��ور مالياتي، توضي��ح داد: »در اين م��واد قانوني 
ذكر ش��ده اس��ت كه يك درصد از منابع حاصل از 
درآم��د مالياتي مي تواند در اختي��ار وزارت اقتصاد 
و س��ازمان امور مالياتي قرار گيرد تا بتوانند صرف 
آموزش كاركنان و پ��اداش كنند. اين منابع صرف 
آموزش نمي ش��ود و اگر اين مقوله را كنار بگذاريم، 
تنها پاداش كاركنان باقي مي  ماند. ظاهرا رفتارهاي 
س��ليقه يي و شخصي در توزيع اين پاداش ها سبب 
ش��ده تا دول��ت به زعم خود براي نظم بخش��ي به 
اين پرداخت ها، ٥0درص��د به امتيازات فصل دهم 
قانون مديريت كشوري بيفزايد. اين در حالي است 
كه دولت چنين اختي��اري ندارد. افزايش امتيازات 
قانون مديريت خدمات كشوري به عهده قانون گذار 
اس��ت. دولت پا در كفش قانون گذار كرده و بدون 
اينكه اختيار و مجوزي داشته باشد، اين امتيازات را 

افزايش داده است.«
مالكي در گفت وگو ب��ا »تعادل« به مغايرت  هاي 
قانوني اين اقدام دولت پرداخت و گفت: »نكته ديگر 
اين است كه دولت به بند الف ماده ٥0 قانون برنامه 
پنجم استناد كرده است. در حال حاضر ديگر برنامه 
پنجم توس��عه منقضي ش��ده و اجراي آن محلي از 
اعراب ندارد. مساله ديگر اين است كه در اين قانون 
هم عنوان ش��ده بود كه دولت مجاز است امتيازات 
فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را افزايش 
ده��د نه اينكه اين افزايش فقط براي يك دس��تگاه 
خاص منظور ش��ود. اين افزايش بايد ش��امل همه 

دستگاه ها كه در دامنه ش��مول اين قانون هستند، 
ش��ود.« وي اف��زود: »حال كه برنامه پنجم توس��عه 
ه��م وجود ندارد، دولت اي��ن افزايش ٥0درصدي را 
در سازمان امور مالياتي اعمال كرده است. اين اقدام 
غلط و برخالف قانون است. اما اگر قرار است دولت به 
پرداخت ها نظم ببخشد، بايد در اين زمينه بخشنامه 
اجرايي تهيه كند و از اين طريق مساله را حل كند.«

مالك��ي با بي��ان اينكه تنها قانون گ��ذار مي تواند 
مي��زان افزايش حقوق را تعيين كن��د، توضيح داد: 
»چون قانون گذار اين امتيازات را تعيين كرده است، 
تنها كسي كه مي تواند آنها را كاهش يا افزايش دهد، 
قانون گذار است. مگر اينكه به دولت اختيار بدهد. در 
حال حاضر قانون گذار چني��ن اختياري را به دولت 
نداده و بر اين اساس، اقدام دولت غيرقانوني است.«

 نياز به تنظيم سازوكارهاي توزيع عادالنه 
پاداش

پاداش هاي��ي كه ب��راي كاركنان س��ازمان امور 
ماليات��ي از محل يك درص��د از درآمدهاي مالياتي 
درنظر گرفته شده، ابزاري است تا از فساد و تخلف در 
اين بخش جلوگيري كند. البته درخصوص ماهيت 
وجود چنين پاداش هايي هم سوال وجود دارد كه آيا 
بايد اساسا چنين ابزارهايي براي جلوگيري از تخلف 

در قانون پيش بيني شده باشد يا خير؟
در اي��ن زمينه مالكي بر اين باور اس��ت كه اين 
پاداش ه��ا تنها يك ابزار اس��ت و براي اينكه بتوانيم 
رفتار اف��راد را كنترل كنيم، نياز به نهاد، س��ازوكار 
و چارچ��وب داريم. يكي از ابزارها اين اس��ت كه به 
فرد پ��اداش بدهيم تا كمتر انگيزه فس��اد و تخلف 
پيدا كند. اما وقتي ي��ك فرد نااليق به عنوان مودي 
مالياتي انتخاب مي ش��ود، اگر نهادها و س��ازوكارها 
وجود نداش��ته باش��د، فرد هم پاداش را مي گيرد و 
هم مرتكب به فساد مي شود؛ چون به خوبي كنترل 

نشده است. 
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه تشويق و 
تنبيه يكي از ابزارهاي كنترلي است، اظهار كرد: »اگر 
بقيه ساختارها و سيس��تم هاي كنترلي به درستي 
عمل نكند، باز هم تخلف اتفاق مي افتد. نكته ديگر 
سازوكاري اس��ت كه بايد براي اعمال اين پاداش ها 
درنظر گرفته شود. در يك ساز و كار معيوب ممكن 
است فردي ٥0 ميليون تومان پاداش دريافت كند و 
ديگري ٢0 هزار تومان. اين به معناي توزيع عادالنه 
پاداش نيست. در اينجاست كه بايد بخشنامه يي در 
اين رابطه تهيه شود تا سازوكار توزيع اين پاداش ها 

را مشخص كند.«
به هر حال ديگر دولت اخطار رس��مي از رييس 
مجلس دريافت كرده و موظف اس��ت در موعد مقرر 
شده اقدامات الزم را انجام دهد. در غير اين صورت، 
مصوبات دول��ت در رابطه با افزايش حقوق كاركنان 
سازمان امور مالياتي و چند دستگاه ديگر لغو خواهد 
ش��د. حاال بايد ديد واكنش دولت به نامه الريجاني 

چه خواهد بود. 

»تعادل« به بهانه هشدار الريجاني به روحاني بررسي مي كند

خوب و بد قانون منقضي افزايش حقوق كاركنان سازمان امور مالياتي

»تعادل« از داليل عدم انتشار خط فقر ازسوي دولت گزارش مي دهد

تعيين شكاف فقر به جاي خط فقر
گروه اقتصاد كالن  آيسان تنها - هادي سلگي 

١١ سال اس��ت كه دولت محاسبات مربوط به 
خط فقر را منتشر نمي كند. پيگيري هاي »تعادل« 
از اين موضوع نش��ان مي دهد به زعم كارشناسان 
حوزه فقر، مس��اله اصلي احتماال نه مشكالت فني 
بلكه به پيامدهاي سياس��ي و اجتماعي آن مربوط 
مي ش��ود كه انتش��ار عدد خ��ط فق��ر مي تواند به 
دنبال داشته باشد. در اين زمينه رييس مركز آمار 
مي گويد ما آمادگي كامل براي انتشار اين شاخص 
مه��م اقتص��ادي را داريم ولي طبق قانون انتش��ار 

جزئيات مربوط به خط فقر به عهده  ما نيست. 

 چه كسي بايد جزئيات خط فقر را محاسبه 
و منتشر كند؟ 

خط فقر يا آس��تانه فقر حداقل درآمدي اس��ت 
كه براي زندگي در يك كش��ور خ��اص مورد نياز 
يك خانواده است. به عبارتي ديگر خط فقر ميزان 
درآمدي است كه اگر افراد قادر به تامين آن نباشند، 
توان بهره مندي از حداقل هاي خوراك، پوش��اك، 
مسكن، آموزش و بهداش��ت و... نداشته و به طرق 
مختلف نياز به حماي��ت دولت دارند. از اين جهت 
اطالعات مربوط به خط فقر معموال به شدت مورد 
نياز مسووالن، برنامه ريزان و پ ژوهشگران است. به 
اين ترتيب كه بتوانند با ش��ناختن وضعيت معاش 
جامعه راهكارهاي مناس��ب را براي ارتقاي زندگي 
افرادي كه از حداقل ها هم محرومند، فراهم كنند. 

در ايران انتشار شاخص خط فقر براساس قانون 
برعه��ده وزارت كار، تع��اون و رف��اه اجتماعي قرار 
گرفته ولي اين وزارتخانه از س��ال 86 تاكنون هيچ 
رقمي به عنوان ميزان خط فقر را اعالم نكرده است. 
همچني��ن از آن تاريخ تا به امروز هيچ نهاد دولتي 
و مرجع رسمي نيز اقدام به انتشار اطالعات مربوط 
به اين ش��اخص نكرده است. با اين حال هرازگاهي 
پ ژوهشگران حوزه فقر اعداد و ارقامي را با محاسبات 
خود ارائه مي دهند كه البته به عنوان مرجع رسمي 
نمي توان به آن استناد كرد. در اين باره كه چرا عدد 
مربوط به خط فقر منتشر نمي شود، حسين راغفر 
پژوهشگر حوزه فقر به »تعادل« مي گويد: احتماال 
يكي از داليل اعالم نشدن عدد خط فقر اين است 
كه انتشار آن پيامدهاي اجتماعي پرهزينه يي براي 
دولت خواهد داشت و براي همين است كه تمايلي 
به اع��الم آن ندارد. به گفته او اگر بدون مالحظات 

سياسي خط فقر تعيين شود احتماال روي حداقل 
دس��تمزدها تاثير مي گذارد. ضمن اينكه عدد خط 
فق��ر نش��ان خواهد داد ك��ه بس��ياري از كاركنان 
بخ��ش دولتي و بخش خصوصي زير خط فقر قرار 
گرفت��ه در نتيجه اين ممكن اس��ت واكنش هايي 
را ايج��اد كند. ول��ي به هر حال براي بس��ياري از 
برنامه ريزان دانس��تن اطالعات خ��ط فقر ضروري 
است. او همچنين مي گويد: با اين حال بسياري از 
اقتصاددانان و كارشناسان حوزه رفاه كه مي توانند 
به اطالعات مراكز آماري دسترس��ي داشته باشند 
مي توانند عدد خط فقر را محاسبه كنند. براساس 
آخرين محاسبات حسين راغفر در زمينه خط فقر، 
اكن��ون حداقل هزينه الزم براي يك خانوار ٤ نفره 
٢,٥ميليون تومان اس��ت و اين عدد براي شهرهاي 
بزرگي مانند تهران ٤ ميليون تومان است. بنابر اين 
اطالعات ٣٣درصد جمعيت ايران زير خط فقر قرار 
مي گيرند.  راغفر اضافه مي كند: مساله اينجاست كه 
نباي��د فقط به خط فقر و تامي��ن حداقل نيازها در 
زمينه خوراك، پوش��اك،  مسكن،  بهداشت آموزش 
و... توجه كرد. يكي از موارد مهمي كه بايد بررسي 
شده و چاره جويي شود، فقر غذايي است. در شرايط 

كنوني كشور، حدود 6درصد از جمعيت كل كشور 
در فقر شديد به س��ر مي برند به اين معنا كه دچار 
فقر غذايي هس��تند. به عبارتي در ايران اكنون ٥ يا 
6 ميليون نفر با گرس��نگي و تغذيه ناكافي روبه رو 

هستند. 
البت��ه اعدادي كه راغفر ارائه كرده نه از س��وي 
مراجع رسمي تاييد و نه تكذيب شده است. گرچه 
به گفته كارشناس��ان اين آمارها توس��ط نهادهاي 
متولي محاس��به مي شوند و مس��ووالن در جريان 
وضعيت فقر در كش��ور قرار دارند ولي با اين حال 

آن را منتشر نمي كنند. 
در اي��ن زمين��ه وحيد محم��ودي عضو هيات 
علمي دانشگاه تهران به »تعادل« مي گويد: مي دانم 
]وزارت كار[ اطالعات مربوط به خط فقر چندبعدي 
را محاس��به مي كنن��د. حتي براي محاس��به فقر 
چندبعدي با من مشورت كرده ولي خب به هر حال 
اع��داد مربوط به آن را منتش��ر نمي كنند. به نظرم 
دليلي براي انتش��ار نكردن آن وجود ندارد و بهتر 
است در جهت ش��فافيت، ارقام و اطالعات الزم در 
اين زمينه را منتش��ر كنند. مركز آمار ايران مرجع 
رس��مي اعالم آمار در كشور است. با اين حال اين 

مركز نيز عدد مربوط به خط فقر را منتشر نمي كند 
هر چند كه اطالع��ات آن را دراختيار دارد. در اين 
زمينه اميدعلي پارس��ا در گفت وگو با »تعادل« در 
پاسخ به اين س��وال كه چرا مركز آمار ايران مانند 
بس��ياري از كشورهاي دنيا باتوجه به اطالعاتي كه 
از هزينه ها و درآمدهاي خان��وار دارد ولي اقدام به 
انتشار خط فقر نمي كند، گفت: بارها اعالم كرده ام 
ما امكان انتشار خط فقر را داريم چراكه از اطالعات 
مربوط��ه به هزينه ها و درآمد خانوارها مي توانيم به 
عدد خط فقر برس��يم ولي طبق قانون انتشار عدد 
خط فقر به عهده وزارت رفاه است و ما مسووليتي در 
اين باره نداريم. ولي اگر اين وظيفه به عهده ما بود 
ما مي توانستيم اطالعات مربوط به آن را محاسبه و 

منتشر كنيم. 

 شكاف فقر به جاي خط فقر
برخي كارشناس��ان حوزه فقر مي گويند گرچه 
محاس��به خط فقر به ش��كل س��نتي در كشورها 
انجام مي ش��ده است ولي با اين حال عدد خط فقر 
نمي تواند تصوير ش��فافي از وضعيت فقر در كشور 
ارائه دهد،  لذا بايد براي بررس��ي فقر شاخص هاي 

ديگري را محاسبه و مورد بررسي قرار داد. 
در اي��ن باره وحي��د محمودي اقتص��اددان در 
گفت وگو با »تع��ادل«، اظهار كرد: ببينيد بايد اول 
بدانيم خط فقر را براي چه كسي مي خواهيم؟ حتي 
اگر بخواهيم نگاه خ��ود را محدود به فقر درآمدي 
كنيم. در نظر داش��ته باش��يد كه در محاسبه فقر 
دو مرحل��ه وجود دارد؛ ابتدا شناس��ايي و س��پس 
ب��رآورد حجم فقر و محروميت. در مرحله اول بايد 
بگوييم فقرا چه كس��اني هستند و بعد بايد ببينيم 
نابرابري ميان فقرا چقدر زياد اس��ت، ش��كاف فقر 
چقدر اس��ت؟ و... براي رسيدن به اين اطالعات به 
نظر من نمي ش��ود لزوما با به دس��ت آوردن خط 
فقر به نتيجه رس��يد چراكه به تعداد خانواري كه 
در نمونه گي��ري پيمايش مركز آمار ايران بررس��ي 
مي ش��وند،  خط فقر متفاوت اس��ت. ب��ه گفته اين 
كارش��ناس اقتصادي پيش تر به شكل سنتي براي 
مثال بعد چهار نفر در خانوار در نظر گرفته ش��ده و 
سپس خط فقر خانوار چهار نفره به عنوان خط فقر 
متوسط كشور اعالم مي شد.  اين درحالي است كه 
اين شيوه با ايرادات بسياري روبه رو است. مثال وقتي 
در نمونه گيري بودجه خانوار را بررسي مي كنيم به 
خانواده باالتر از 6 نفره و خيلي بيشتر مي رسيم كه 
هزينه زنده ماندن اين افراد بيشتر از كل مخارج آن 
خانوار چهار نفره اس��ت. همچنين مثال هزينه هاي 
يك خانوار تهراني بس��يار بيش��تر از ي��ك خانوار 
سيستان وبلوچستاني است. يا اينكه هزينه هاي زن 
و مرد نيز متفاوت است بنابراين نمي توان يك خط 
فقر واحد براي كل كشور مشخص كرد. محمودي 
معتقد اس��ت: اگر اصرار به محاسبه خط فقر وجود 
دارد باي��د خط فقر مثال دو نفره، س��ه نف��ره و... با 
تركيب مشخص به صورت استاني منتشر شود. البته 
اينها اطالعاتي است كه من در گفت وگو با مسووالن 
وزارت كار مطرح ك��ردم و مي دانم آنها هم در اين 
ب��اره اطالعات مرب��وط به خط فق��ر چندبعدي را 
محاسبه كرده اند. نتيجه گيري پاياني اين كارشناس 
اقتصادي اين است كه بهتر است در كنار به دست 
آوردن اعداد خط فقر كه ممكن است تصوير شفافي 
از وضعيت فقر ارائه ندهد بايد به دنبال شاخص فقر، 
ش��كاف فقر و نابرابري ميان فقرا باشيم. موضوعي 
كه ظاهرا چندان مورد توجه مس��ووالن نيس��ت. 
همچنان كه نه شاخص خط فقر مشخص مي شود و 

نه هيچ شاخص ديگري مربوط به فقر!



bankbimeh@taadolnewspaper.ir  66420769 
بانك و بيمه4  Wed. May  30. 2018  1115   چهار شنبه  9  خرداد 1397     14  رمضان 1439  شماره 

توقف فعاليت پيام رسان هاي 
خارجي در بانك مركزي

مديركل روابط عمومي بان��ك مركزي از توقف 
فعاليت پيام رس��ان هاي خارج��ي در بانك مركزي 

خبر داد. 
محمدعلي كريمي درخصوص اظهارنظر اكبريان 
رييس كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اس��امي در گفت وگو با خانه ملت، اظهار داش��ت: 
ايش��ان در صحبت ه��اي خ��ود عن��وان كردند كه 
بانك مركزي، بخش��نامه يي براي عدم اس��تفاده از 
پيام رسان هاي داخلي صادر كرده كه اين موضوع به 

هيچ عنوان صحت ندارد و تكذيب مي شود. 
وي با ابراز تاس��ف از رس��انه يي ك��ردن مطالب 
نادرس��ت گفت: بانك مركزي س��ال گذشته حسب 
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در بخشنامه يي به 
بانك ها و موسسات اعتباري اعام كرد به هيچ وجه از 
پيام رسان هاي خارجي براي امور مالي استفاده نشود. 
مدي��ركل روابط عمومي بانك مرك��زي با بيان 
اينكه مدعيان اين موضوع مس��تندات خود را ارائه 
كنن��د، تاكي��د كرد: بان��ك مركزي از زم��ان اباغ 
بخشنامه معاون اول رييس جمهور تمام فعاليت هاي 
اطاع رساني خود را به پيام رسان هاي داخلي منتقل 
كرده و فعاليت در پيام رسان هاي خارجي را متوقف 

كرده است. 

سقف »پرداخت« انواع 
تسهيالت قرض الحسنه

بان��ك مرك��زي در بخش��نامه يي س��قف قاب��ل 
پرداخت و حداكثر مدت بازپرداخت انواع تسهيات 

قرض الحسنه را به شبكه بانكي اباغ كرد. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، رش��د 
روزافزون تقاضا براي تس��هيات قرض الحسنه و نيز 
طيف وسيع زمينه هاي مصرف تسهيات مذكور در 
قواني��ن و مقررات مختلف از جمل��ه قانون عمليات 
بانكي بدون ربا و ضواب��ط اجرايي آن، قوانين برنامه 
پنج ساله توسعه و قوانين بودجه سنواتي، موجب شده 
در حال حاضر براي تسهيات قرض الحسنه، سقف ها، 
مدت هاي بازپرداخت و ش��رايط مختلفي با توجه به 
زمينه  مصرف آن، در نظام بانكي مبناي عمل باشد. 

اين مهم بعضا سبب ايجاد ابهام و پرسش  و به تبع 
آن، مكاتبات و اس��تعام هاي متعدد از بانك مركزي 

شده است.

بانك مركزي زير بار 
سپرده هاي ارزي نمي رود

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي 
گفت: الزم اس��ت بانك مركزي ضمانت سپرده هاي 

ارزي را بپذيرد تا ارز از خانه ها جمع شود. 
احمد اناركي محمدي در گفت وگو با خانه ملت، 
درخص��وص راهكارهايي براي خ��روج ارز از خانه ها، 
اظهار داشت: براي آنكه مردم ارزهاي خود را از خانه 
به بانك ها ببرند بايد سپرده ارزي و با پشتوانه بانك 

مركزي ايجاد كرد. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي 
ب��ا بيان اينكه اعتماد مردم به بانك ها س��لب ش��ده 
است، تاكيد كرد: بانك مركزي بايد تضمين كند كه 
به سپرده ارزي سود پرداخت مي شود و از سوي ديگر 
هر زمان مردم به س��پرده نياز داشتند، مي توانند آن 
را برداشت كنند. نماينده انار و رفسنجان در مجلس 
دهم ش��وراي اسامي به راهكار ديگري براي خروج 
ارز از خانه ها اش��اره كرد و گفت: ايجاد فضاي كسب 
و كار و رونق س��اخت و ساز باعث مي شود مردم به 
جاي آنكه سرمايه هاي ارزي خود را در خانه نگهداري 

كنند در دو فضا مي آورند. 
وي افزود: در حال حاضر باتوجه به ناهماهنگي و 
باتكليفي هاي اقتصادي، مردم ترجيح مي دهند به 
سمت بازار دالر بروند و اندك سرمايه خود را به دالر 
تبديل كنند، اين بازار سهل الوصول است. اين نماينده 
مجلس با تاكيد بر اينكه ضمانت بانك مركزي نسبت 
به سپرده ارزي تاثير بسزايي در جذب ارزهاي خانگي 
دارد، گفت: در شرايطي كه دالر در خانه ها نگهداري 
مي ش��ود دزدي هاي زيادي نيز رخ مي دهد كه آمار 
و ارق��ام آن در هيچ نهادي ثبت نمي ش��ود، چراكه 
نگهداري ارز در ارقام باال جرم محس��وب مي شود و 

افراد نمي توانند پيگير دزدي هاي دالر شوند. 

تدوين قانون جديد پولي 
منطبق با پيشرفت هاي دنيا

عضو هيات امنا موسس��ه عالي آموزش بانكداري 
اي��ران بر لزوم تدوين قانون پول��ي و بانكي جديد با 
نگاهي به پيش��رفت هاي روز دنيا تاكيد كرد و گفت: 
قانون جديد تهيه شده باز هم نياز به بازنگري دارد. 

محمد طالبي درباره فرصت ها و چالش هاي اصاح 
قانون پولي و بانكي كش��ور اظهار داش��ت: بر اساس 
تجربيات حاص��ل از اجراي قانون عمليات بانكداري 
بدون ربا، موضوعات و مباحث متفاوتي پيش آمد كه 
ايجاب مي كند، قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور 

مورد بازنگري قرار بگيرد. 
وي با اشاره به سه قانون، اداره بانك ها، قانون پولي 
و بانكي و همچنين قان��ون عمليات بانكي بدون ربا 
تصريح كرد: تنها قانون عمليات بانكي بدون ربا پس 
از انقاب اسامي ايران با هدف حذف ربا از سيستم 
بانكي تهيه شد و دو قانون ديگر از قبل وجود داشت 
و ب��ا اصاح جزئي دوباره مورد اس��تفاده قرار گرفته 
است. عضو هيات امنا موسسه عالي آموزش بانكداري 
ايران ادامه داد: تجربه موجود طي اين مدت نش��ان 
داد كه در زمينه قوانين و مقررات و هم تحوالت در 
نظام بانكي داخلي و بين المللي بايد با نگاه جديدي 
قانون متناس��بي تدوين ش��ود. طالبي افزود: عرف 
قانون نويس��ي به شكلي اس��ت كه براي تغيير قانون 
مهم ترين محور تغيير بايد حل مشكات و مسائلي 
باشد كه در قانون قبلي حل نشده، يعني موضوعات، 
مشكات و مس��ائلي كه وجود داشته و قانون قبلي 

براي حل آن كفايت نمي كند، چاره انديشي كرد. 

اخبار

سكه 2ميليون و 124هزار تومان 

افزايش قيمت سكه و ركود در خريد و فروش
18عيار 195 هزار تومان شد

گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري  
 روز سه شنبه هشتم خرداد نرخ اونس جهاني 
طا به 1304 دالر رس��يد و ب��ه دنبال آن، نرخ 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد از ۲ميليون و 
100هزار تومان گذشت كه به عقيده كارشناسان 
اين موضوع نش��ان دهنده رش��د قيم��ت دالر در 
حاش��يه بازار اس��ت. اما در عين ح��ال بازار طا 
و س��كه با ركود در خريد و فروش مواجه ش��ده 
و به دلي��ل افزايش قيمت ها و مش��خص نبودن 
نرخ ها در آينده، طافروش��ي ها تمايلي به خريد 
يا ف��روش ندارند و معامات طا و س��كه كمتر 

انجام مي شود. 
به گ��زارش »تعادل« قيمت هر قطعه س��كه 
تمام به��ار آزادي طرح جديد ب��ا ۶0هزار تومان 
افزاي��ش نس��بت ب��ه روز دوش��نبه ۲ميليون و 
1۲4هزار تومان تعيين ش��د. همچنين هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۵3هزار تومان 
رش��د، ۲ميليون و 40هزار تومان داد و ستد شد. 
هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي با ۲۲هزار تومان 
افزايش قيمت، يك ميليون و 44هزار تومان و هر 
قطعه ربع بهار آزادي نيز با ۵ هزار تومان رش��د 

۵۹۸هزار تومان معامله شد. 
از سوي ديگر هر قطعه سكه گرمي با يك هزار 
تومان افزايش قيمت 3۶1هزار تومان معامله شد 
و ه��ر گرم طاي 1۸ عيار ني��ز با ۶ هزار و ۵00 
تومان رشد 1۹۵هزار و ۷00 تومان قيمت خورد. 
در بازار ارز رسمي نيز قيمت هر دالر امريكا با 
يك تومان رشد 4هزار و ۲13تومان تعيين شده 
اس��ت. افزون بر اين، هر يورو با 3۲تومان كاهش 
4هزار و ۹00توم��ان و هر پوند نيز با يك تومان 

رشد ۵هزار و ۶1۲تومان ارزش گذاري شد. 

 ركود در خريد و فروش 
يكي از فعاالن بازار طا در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: معموال وقت��ي قيمت طا رو به افزايش 
مي گ��ذارد، طافروش��ي ها به فروش��نده تبديل 
مي ش��وند و كمتر مي خرن��د و وقتي نرخ ها رو به 
كاهش اس��ت اقدام به خريد مي كنند. اما با روند 
روبه افزايش نرخ دالر و طا، بازار طا مدتي است 
كه دچار ركود ش��ده و طافروش��ي ها تمايلي به 
خريد ط��ا ندارند و يكي از خري��داران كه چند 
مغازه را س��ر زده حتي موفق به فروش ربع سكه 
خود نشده اس��ت. دليلش اين است كه مشخص 
نيس��ت كه اين نرخ ها در بازار با چه نرخي تنزل 
كند و ممكن اس��ت كه اقدام بانك مركزي باعث 

كاهش شديد نرخ طا شود. 
وي افزود: اما در عين حال ممكن است كه در 
ماه هاي آينده به دالي��ل مختلف نرخ دالر و طا 
باز ه��م افزايش يابد. اما در ه��ر صورت به دليل 
مش��خص نبودن وضعيت آين��ده، خريد و فروش 
راكد ش��ده و هر كس سعي دارد كه سرمايه خود 
را ب��ه همين ش��كل حفظ كند، زي��را از نرخ ها و 

صعود و افت آن بي خبر است. 
وي ادام��ه داد: اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه 
طافروش��ي ها معم��وال از نرخ كارم��زد خريد و 
فروش كاسبي مي كنند و ثبات نرخ طا را بيشتر 
خواستار هس��تند تا افزايش قيمت ها و لذا وقتي 
ه��ر روز قيمت ها افزايش مي يابد بازار به س��مت 
رك��ود م��ي رود و تماي��ل به خري��د و فروش كم 

مي شود. 

 12ميليارد دالر ارز 4200 توماني 
ن��رخ دالر از ۲0 فروردين ب��راي تمام فعاالن 
اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري 
آنان، نيازهاي خدماتي مس��افران، دانش��جويان، 
محقق��ان و دانش��منداني ك��ه ب��راي كاره��اي 
تحقيقاتي خودش��ان به ارز ني��از دارند، 4 هزار و 
۲00 تومان تعيين ش��د و اين رقم براي 40 روز 

ادامه داش��ت اما بانك مركزي 31 ارديبهشت ماه 
تغيير ن��رخ دالر را كليد زد. بانك مركزي در روز 
هفتم خردادماه اي��ن نرخ را 4هزار و ۲1۲ تومان 
تعيين كرده است. البته كارشناسان اين تغييرات 
را براي اقتصاد كشور مفيد دانسته و آن را دليلي 

براي گردش اقتصاد مي دانند. 
در م��دت گذش��ته از اجراي سياس��ت جديد 
ارزي و اعام نرخ 4۲00 تومان براي دالر، حدود 
1۲ميلي��ارد و ۲۸۲ ميليون دالر براي كل كاال و 
خدمات و نيازهاي وارداتي تخصيص داده ش��ده 

است. 
از اواخر فروردين ماه سال جاري سياست دولت 
براي جريان ارزي تغيير كرد و به گونه يي گردش 
ارزي از سوي عرضه و تقاضا را تحت كنترل خود 
در آورد. بر اين اس��اس خريد و فروش ارز در بازار 
ممنوع اعام شده و نحوه  پرداخت ارز به متقاضيان 
و همچنين درياف��ت آن از عرضه كنندگان تغيير 
ك��رد. در اي��ن حالت ب��ا اولويت بن��دي كاالها و 
خدم��ات وارداتي نحوه پرداخت مش��خص ش��د 
به طوري كه ارز كاالهاي اساس��ي به طور مستقيم 
از طريق ارز بانكي )درآمد ارزي ناش��ي از فروش 
نفت( و بان��ك مركزي پرداخ��ت و ارز مورد نياز 
س��اير بخش هاي كه عمدتا واردكنندگان هستند 
به سامانه يكپارچه نظام ارزي )نيما( منتقل شد. 
در اين س��امانه واردكنندگان و صادركنندگان و 
بانك ها وجود داشته كه مي توانند خريد و فروش 

ارز را انجام دهند. 
آخري��ن اطاع��ات دريافت��ي از بانك مركزي 
درب��اره عملكرد ارزي دولت در حدود 4۵ روز )از 

۲1 فروردين تا شش��م خرداد ماه( از اين حكايت 
دارد ك��ه در مجموع 1۲ميلي��ارد و ۲۸۲ميليون 
دالر )معادل ارزهاي ديگر( ارز براي كليه كاالها و 
نيازهاي وارداتي بر اساس دالر با نرخ 4۲00تومان 
تخصيص داده ش��ده كه از اين رقم در مجموع ۶ 
ميليارد و 4۲۶ميليون دالر تامين و پرداخت شده 
اس��ت. تفكيك آماري نش��ان مي دهد كه حدود 
۲ميلي��ارد و ۹۷ ميليون دالر ارزي اس��ت كه به 
كاالهاي اساسي از سوي بانك مركزي اختصاص 
داده ش��ده كه از اين رقم نيز تاكنون يك ميليارد 

و 31۷ ميليون دالر تامين و پرداخت شد. 
اما براي دارو به عنوان يكي از كاالهاي اساسي 
مه��م واردات��ي در اين م��دت ۶۷۸ ميليون دالر 
اختصاص داده ش��ده ك��ه 43۶ ميليون دالر آن 
تامين شده است. اخيرا خبرهايي در مورد حذف 
يارانه دارو منتشر شد كه بنابر اطاعات دريافتي 
اي��ن به معني حذف ارز دارو از نرخ 4۲00 تومان 
نيس��ت و تنها به درخواست وزارت بهداشت اين 
كاال ديگ��ر ارز يارانه ي��ي )3۸00 تومان( دريافت 
نكرده و مشمول همان دالر 4۲00 توماني و نرخ 

روز آن خواهد شد. 
كاالهاي اساس��ي در س��ه گروه و بر اس��اس 
اعام سه وزارتخانه تقسيم بندي مي شود. »ذرت، 
دانه هاي روغني، كنجاله س��ويا، روغن خام، انواع 
كود ش��يميايي فس��فاته و پتاس��ه، بذرها، دارو، 
واكس��ن ژنتيكي دام و طيور، گوش��ت گوس��فند 
و دام زن��ده، س��موم و م��واد موث��ره دف��ع آفات 
نبات��ي« كاالهايي هس��تند كه از س��وي وزارت 
جهاد كش��اورزي اعام شده اند. همچنين »كاغذ، 

مواد اوليه كاغذ، ك��ره«، كاالهاي وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و همچنين »داروهاي س��اخته 
شده، شيرخش��ك، تجهيزات مصرفي، مواد اوليه 
دارويي و ملزومات« كاالهاي اساس��ي اعام شده 
از س��وي وزارت بهداشت هس��تند. مجموعه اين 
كاالهاي اساس��ي با تامي��ن 3000ميليارد تومان 
ياران��ه و با توافقات انجام ش��ده براس��اس دالر با 
نرخ 3۸00تومان تامين شده و مابه التفاوت آن از 
سوي سازمان برنامه و بودجه تامين مي شود. ارز 
اين بخش به طور مس��تقيم از سوي بانك مركزي 

تامين و نيازي به ورود به سامانه نيما نيست. 
همچني��ن از مجموع ارزه��اي تخصيص پيدا 
ك��رده حدود ۹ ميليارد ديگ��ر مربوط به مجموع 
كاال و نيازهاي وارداتي اس��ت كه عمدتا از طريق 
س��امانه نيما تامين شده اس��ت. از رقم تخصيص 
يافت��ه به بخش واردات ح��دود 4ميليارد و ۶۷۲ 

ميليون دالر تامين و پرداخت شده است. 
به نوش��ته ايسنا، آمار نش��ان مي دهد از ارقام 
تخصي��ص يافته ت��ا نيمي از آن تامين ش��ده كه 
دليل اصلي عدم پرداخت مابقي به فرآيند تامين 
ارز و پرداخت آن بر مي گردد. روال به اين ترتيب 
اس��ت كه در مورد كاالهاي اساس��ي زمان تامين 
حدود يك هفته تا 10روز طول مي كشد، اما براي 
ساير كاالها كه در سامانه نيما تامين اعتبار شده 
و بايد براي آن ثبت س��فارش انجام ش��ود، زماني 

بين ۲هفته تا ۲0 روز الزم است. 

 رشد قيمت طال در بازار جهاني
همچني��ن تحليلگ��ران بازاره��اي بين المللي 

ب��ر اين باورند كه تش��ديد نگراني هاي سياس��ي 
و اقتص��ادي در اروپ��ا به خصوص اوض��اع ايتاليا 
مي توان��د در نهاي��ت به نفع قيم��ت جهاني طا 

باشد. 
به گزارش كيتكوني��وز، در حالي كه بحران و 
بن بست سياسي در ايتاليا موجب كاهش شاخص 
س��هام و ارزش يورو در برابر ساير ارزهاي معتبر 
بين المللي ش��ده اس��ت، تحليلگ��ران بين المللي 
معتقدند كه ادامه نگراني هاي سياسي و اقتصادي 
در منطق��ه يورو در نهايت به نفع تقاضا و قيمت 

جهاني طا خواهد بود. 
بر اس��اس اين گزارش اوله هانس��ن تحليلگر 
ارش��د ساكس��و بانك تاكي��د كرد: ب��ه نظر من 
نوس��انات ارزش دالر امريكا، به��ره اوراق قرضه 
خزان��ه داري امري��كا و نگراني ه��اي سياس��ي و 
اقتصادي در منطقه يورو به خصوص ايتاليا تاثير 
مهم��ي بر قيم��ت جهاني طا و س��اير كاالهاي 

راهبردي خواهد داشت. 
قيمت طا بر حس��ب يورو به باالترين سطح 
خود از سپتامبر رسيده است. ادامه روند صعودي 
ارزش دالر در برابر يورو مي تواند موجب افزايش 
چش��مگير قيمت طا در بازارهاي اروپايي شود. 
اختاف بين سياست هاي پولي و نرخ بهره امريكا 
و اروپ��ا نيز در نهايت ب��ه نفع قيمت جهاني طا 

خواهد بود. 
برخي تحليلگران اقتص��ادي نيز معتقدند كه 
انتشار آمارهاي مهم اقتصادي در امريكا و منطقه 
ي��ورو طي روزهاي آينده تاثي��ر مهمي بر قيمت 
طا خواهد داش��ت. آمارهاي اش��تغال و رش��د 
دس��تمزدها در امريكا مهم ترين آماري است كه 

طي روزهاي آينده اعام خواهد شد. 
ب��ه نوش��ته س��ايت ط��ا، البت��ه گروهي از 
استراتژيس��ت هاي بين المللي نيز ب��ر اين باورند 
كه افزايش فش��ارهاي تورمي در اقتصاد جهاني 
ش��رط الزم براي افزايش تقاضا و قيمت جهاني 

طا خواهد بود. 
تجار و سرمايه گذاران آس��يايي بر اين باورند 
ك��ه افزايش مجدد قيمت جهان��ي طا به باالي 
1300 دالر در هر اونس، موجب كاهش تقاضاي 

فيزيكي در بازارهاي آسيايي شده است. 
قيمت جهاني طا كه پيش از اين تحت تاثير 
تقوي��ت ارزش دالر و بهره اوراق قرضه امريكا به 
كمتر از 1300 دالر رس��يده بود، موجب رش��د 
نس��بي تقاضاي فيزيك��ي در بازارهاي آس��يايي 
ش��ده بود ولي ب��ا افزايش مج��دد قيمت طا و 
ورود به كانال 1300 دالري، تقاضاي فيزيكي در 
بازارهاي آس��يايي بار ديگر با افت زيادي روبه رو 

شده است. 
بر اس��اس اين گ��زارش پيتر فان��گ تحليلگر 
موسسه سرمايه گذاري وينگ فانگ متالز در اين 
باره گف��ت: زماني كه قيم��ت جهاني طا كمتر 
از 1300دالر بود، ش��اهد افزايش نسبي تقاضاي 
فيزيكي در بازار آس��يا بوديم ول��ي از زماني كه 
قيمت ها افزايش يافته است، تقاضاي فيزيكي بار 

ديگر كاهش داشته است. 
قيمت طا در روزهاي گذشته بار ديگر تحت 
تاثير تصميم ترامپ براي لغو ديدار تاريخي خود 
با رهبر كره شمالي با افزايش روبه رو شده است. 

فانگ افزود: نشس��ت امريكا و كره شمالي فعا 
لغو ش��ده و اين مس��اله موجب افزايش تنش در 

بازارهاي بين المللي شده است. 
ادامه تنش در روابط تجاري امريكا و چين نيز 
موجب ش��ده اس��ت تا ارزش يوان به پايين ترين 

سطح خود در برابر دالر در 4 ماه اخير برسد. 
به اعتقاد تحليلگران اقتصادي، كاهش ارزش 
ي��وان و روپيه هند موجب افزايش قيمت طا در 
بازارهاي داخلي هند و چين ش��ده و اين مساله 
تاثير زيادي بر افت تقاضاي فيزيكي داشته است.
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قيمت ها به تومان

يادداشت

رامين مجاب  
دول��ت در زمين��ه تخصي��ص مناب��ع ارزي به 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي در انتخ��اب مي��ان ابزار 
پردردسر سياست س��قف قيمت و ابزار مناسب تر 
سياس��ت ماليات گيري و پرداخت انتقالي چشم به 

سياست نوع اول دوخته است. 
دولت در چند هفته اخير به  شدت درگير بحث 
تخصيص منابع ارزي به فعاليت هاي اقتصادي شده 
است. فارغ از نتيجه انتظار مي رود، انتقادهاي زيادي 
از حيث چگونگي ارزش گذاري فعاليت ها و عدالت 
نهفته در آنها و همچنين كارايي ش��ان متوجه وي 
ش��ود. در طرف مقابل گزينه تخصيص بازار وجود 
دارد. از  نظر كارايي تقريبا اين گزينه هيچ انتقادي 
در پي ندارد. البته انتقادهاي مرتبط با عدالت را بايد 

با يك مكانيسم مناسب بازتوزيع منابع پاسخ داد. 
ب��ه  عب��ارت ديگر از لح��اظ علم��ي دولت در 
ب��ازار نقش هاي زي��ادي ندارد و البت��ه عموما به 
شكس��ت هاي بازار مربوط مي شوند. توليد كاالها 
و خدم��ات عموم��ي، تولي��د در ش��رايط وج��ود 
انحصار طبيعي و تش��ويق به تولي��د كاالها با آثار 
جانب��ي مثبت و تنبيه تولي��د كاالها و خدمات با 
آثار جانبي منفي از مهم ترين اين موارد هس��تند. 
البته ارزش گذاري هاي جامعه ممكن است برخي 
آث��ار جانبي مثب��ت يا منفي را شناس��ايي كند و 
بنابراين دولت با پش��توانه اين مورد آخر به دسته 

وسيعي از فعاليت ها )بسته به حجم و گستره اين 
ارزش گذاري ها( وارد شود. 

از طرف ديگر دولت ابزارهاي چندي براي ايفاي 
نقش هاي فوق دارد. قانون گذاري و مقررات گذاري در 
جهت بهبود وضعيت حقوق مالكيت، قيمت گذاري 
سقف به  منظور حمايت از مصرف كننده در شرايط 
انحصار )يا قيمت كف براي حمايت از توليدكننده(، 
تنظيم ماليات ها و پرداخت هاي انتقالي، تش��ويق 
ب��ه خود-مقررات گ��ذاري و نق��ش توليدكنندگي 

مهم ترين آنها هستند. 
سياست گذاري سقف قيمت در بازار ارز از لحاظ 
نوع ابزار همان قيمت گذاري س��قف است. اين ابزار 
در حمايت از مصرف كنندگان و بيش��تر در شرايط 
وجود قدرت انحصاري براي توليدكننده و ترس از 
استثمار مصرف كننده توصيه مي شود. سقف قيمت 

در بازار اجاره از مثال هاي مشابه است. 
كاراي��ي زي��ان  س��ياه،  ب��ازار   تش��كيل 

)dead weight loss( و مش��كات تخصيص از 
جمله مشكات آن به شمار مي آيد. سردرگمي در 
بحث تخصيص ممكن است به آنجا برسد كه مثا 
پيشنهاد مي ش��ود كه به تقاضا كنندگان به  صورت 

كاما تصادفي كاال يا خدمت داده شود. 
توجيه انحصار در بازار ارز )عرضه انحصاري پول 
خارجي( در ش��رايط تحريم ه��ا و محدوديت هاي 
تجاري مرتبط با آن به  نظر آس��ان مي آيد؛ به اين 

معني كه سياس��ت س��قف قيمت در اين شرايط 
توجيه پذير است. به  عبارت ديگر بنگاهي را فرض 
كنيد كه خدمت تبديل صادرات به واردات را ارائه 
مي كند. سيس��تم پرداخ��ت بين المللي كه تحت 
نظ��ارت دولت هايي نظير اياالت متحده قرار دارد، 
جزئي از فرآيند توليد در اين بنگاه است. اين بنگاه  
قدرت انحص��اري دارد، به اي��ن معني كه قيمت 
تمام شده خدمت آن باالس��ت و تبديل صادرات 
به واردات گران تمام مي ش��ود. در مواجهه با اين 
ش��رايط و مخصوصا زماني كه پاي توليد كاالها و 
خدم��ات ضروري خانوارها در ميان اس��ت، دولت 
تصميم به اعمال سياست سقف قيمت مي گيرد. 

اين سياس��ت البته پديده جديدي براي اقتصاد 
ايران نيس��ت و قدمتش به چند دهه مي رسد. آثار 
منف��ي اي كه در عل��م اقتصاد براي اين سياس��ت 
برش��مرده مي ش��ود )نظير تش��كيل بازار سياه و 
مش��كات تخصي��ص و غي��ره( نيز البت��ه پديده 
ناش��ناخته يي نيس��ت. البته به  نظر مي رس��د در 
بعضي از دوره ها، بازار س��ياه شكل رسمي به خود 
مي گيرد و قيمت در آن »نرخ در بازار غيررسمي« 
ناميده مي شود و در بعضي دوره ها محدوديت هاي 
شديدتري وضع مي شود و سياست سقف قيمت با 

قدرت بيشتري اعمال مي شود. 
تغيير شدت محدوديت هاي مرتبط با سياست 
سقف قيمت مذكور قاعدتا به حجم ذخاير دولت و 

تواناي��ي وي در تبديل دارايي هاي خود )نظير مواد 
خ��ام( به پول خارجي مرتبط اس��ت؛ به اين معني 
كه در شرايطي كه دسترس��ي محدودتري به اين 
منابع وجود دارد، فشارها بر صادركنندگان افزايش 

مي يابد و در مواقع ديگر خير. 
همان طور كه در ابتدا توضيح داده ش��د، راهكار 
جايگزي��ن تكيه ب��ر كارايي مكانيس��م هاي بازار و 
طراحي مكانيسم هاي بازتوزيع منابع است. دومي به  
هدف پاسخگويي به نگراني هاي نتيجه بازار مطرح 
مي ش��ود. به  عبارت ديگر در اين راهكار جايگزين 
تنه��ا يك تخصيص و يك نتيج��ه واحد و محتوم 
وجود ندارد. سياست گذار مي تواند به هر عضوي از 
يك مجموعه وسيعي از تخصيص هاي كارا با توجه 
به ماحظ��ات عدال��ت و ارزش گذاري هاي جامعه 
دست پيدا كند. كليد دسترسي البته همان طور كه 
گفته شد، طراحي يك مكانيسم بازتوزيع مناسب 

است. 
به  عبارت بهتر سياس��ت جايگزين اس��تفاده از 
ابزار »تنظيم ماليات ها و پرداخت هاي انتقالي« كه 
پيش تر بحث شده است. اين سياست منعطف تر و 
نظارت پذيرتر ارزيابي مي شود. چرا دولت در انتخاب 
ميان ابزار پردردس��ر سياس��ت سقف قيمت و ابزار 
مناسب تر سياست ماليات گيري و پرداخت انتقالي، 

همواره چشم به سياست نوع اول دوخته است؟
پاسخ سوال فوق جنبه هاي مختلفي دارد. يك 

جنبه از پاس��خ كاما شناخته ش��ده است. فاصله 
ميان مباحث نظري و عملياتي در اقتصاد ايران زياد 
اس��ت. اين فاصله خود معلول عوامل چندي است 
و به يك زنجيره توليد با س��ه حلقه مرتبط مربوط 
اس��ت: )1( مباحث نظري ممكن اس��ت به  خوبي 
طرح نشوند، اگر طرح ش��دند )۲( ممكن است به  
سادگي به خواست سياست گذار تبديل نشوند، اگر 
به خواس��ت سياست گذار تبديل شدند )3( ممكن 

است عملياتي نشوند. 
توان پايين كارشناس��ي مش��كاتي را در حلقه 
اول ايج��اد مي كن��د. ارزش گذاري ه��اي جامعه و 
كوتاه مدت نگ��ر ب��ودن سياس��ت گذاران مي تواند 
حلق��ه دوم زنجيره توليد را تح��ت تاثير قرار دهد. 
در نهايت عدم اس��تقال عملياتي سياست گذار به 
حلقه س��وم نفوذ مي كند و مانعي ميان خواست و 
تصميمات وي مي اندازد. به  عبارت ديگر آن قدرها 
كه كارشناس��ان به خود اطمينان دارند، پاس��خي 
براي س��واالت سياس��ت گذار نمي يابند، آن قدرها 
كه رويكردهاي غيرعلمي توس��ط امثال نويسنده 
پردردسر احس��اس مي شوند، براي سياست گذاران 
هزين��ه ندارن��د و در نهايت بيش��تر از تص��ور ما، 
سياست گذاران سياست پذير هستند. اگر بپذيريم 
كه در هر س��ه حلقه توضيح داده ش��ده مشكاتي 
وجود دارد، راهكارهاي عملياتي بسيار زياد و موثري 

را مي توان يافت. 

سقف كوتاه قيمت  ارز و بلندپروازي نظرات كارشناسي



 Wed. May  30. 2018  1115   چهار شنبه  9  خرداد 1397     14  رمضان 1439  شماره 
bourse@taadolnewspaper.ir  66420769 

5 بورس و فرابورس
 كس�ب 23ميلي�ارد ري�ال س�ود واگ�ذاري 
»وبيمه«: سرمايه گذاري صنعت بيمه صورت وضعيت 
پرتفوي يك ماهه منتهي به 31 ارديبهشت ماه 97 را 
حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 750ميليارد ريال 
منتش��ر كرد. بر اين اساس ش��ركت با انتشار عملكرد 
يك ماه��ه خود اعالم كرد در دوره يك ماهه ياد ش��ده 
تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
ش��ده معادل 129ميليارد و 999ميليون ريال و مبلغ 
معادل 153ميليارد و 356ميليون ريال واگذار كرد و 
از اين بابت معادل 23ميليارد و 357ميليون ريال سود 
كسب كرد. اين شركت دوره يك ماهه ياد شده تعدادي 
از سهام چند شركت بورسي را بهاي تمام شده معادل 
7ميليارد و 31ميليون ريال خريداري كرد. همچنين 
»وبيمه« در ابتداي دوره يك ماهه ياد شده تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 
111ميلي��ارد و 619ميليون ريال و ارزش بازار معادل 
97ميليارد و 544ميليون ريال در س��بد س��هام خود 
داشت. بر اين اساس بهاي تمام شده سهام بورسي اين 
ش��ركت طي دوره يك ماهه معادل 840ميليون ريال 
كاهش ياف��ت و در پايان دوره به مبلغ 110ميليارد و 
779ميليون ريال رسيد. همچنين ارزش بازار آن نيز 
معادل 708ميليون ريال افزايش يافت و در پايان دوره 

معادل 98ميليارد و 252 ميليون ريال محاسبه شد. 
 تعديل مثبت ۴۰درصدي سود بانك ملت: بانك 
ملت درباره تغيير با اهميت پيش بيني درآمد هر سهم 
براي سال مالي منتهي به پايان اسفند 96 شفاف سازي 
كرد. همچنين اين بانك در اطالعيه يي درباره تعديل 
مثبت 40درصدي س��ود اقدام به افش��اي اطالعات با 
اهميت كرد. بر اين اس��اس »وبملت« در حالي س��ود 
خالص پيش بيني ش��ده قبلي را براي س��ال مالي 29 
اسفند 96 مبلغ 138ميليون ريال اعالم كرده بود كه 
در گزارش جديد سود خالص پيش بيني شده فعلي را 
ب��ه 194ميليون ريال افزايش داد. از س��وي ديگر اين 
بانك علت تغيير با اهميت پيش بيني درآمد هر سهم 
را ناشي از اجراي مفاد نامه پاسخ به پرسش هاي فني 
كميته فني سازمان حسابرسي در خصوص تغييرات 
نرخ ارز در اواخر س��ال 1396 در ب��ازار آزاد ارز اعالم 
ك��رد كه در نهايت منجر به اعالم نرخ يكس��ان ارز در 
تاري��خ 20 فروردين ماه 1397 توس��ط بانك مركزي 
شد. بر همين اس��اس تغييرات نرخ ارز قابل دسترس 
پس از تاريخ ترازنامه به عنوان رويداد تعديلي در تهيه 
صورت هاي مالي س��ال مالي منتهي به پايان اس��فند 
96 محس��وب شده و از اين بابت مبلغ 11هزار و 576 
ميليارد ريال س��ود تسعير شناسايي و در صورت هاي 

مالي افشا شده است. 
 اعالم تعديل س�ود 96 »كروي«: شركت توسعه 
مع��ادن روي اطالع��ات و صورت ه��اي مالي 12ماهه 
منتهي به 29 اس��فندماه 96 را حسابرسي نشده و با 
س��رمايه معادل 2هزار و 413ميلي��ارد و 950ميليون 
ريال منتشر كرد. همچنين شركت با انتشار عملكرد 
12 ماهه سال مالي 96 معادل يك هزار و 202ميليارد 
و 332ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين 
اساس مبلغ 498ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص 
داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
102درصد افزايش داشت. افزون بر اين، »كروي« در 
سال مالي 95 به ازاي هر سهم 247 ريال سود محقق 
كرده بود. بر اين اس��اس سود خالص دوره نيز به سود 
انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 2هزار 
و 582ميليارد و 573ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتشار اطالعات 12ماهه »كي بي سي«: شركت 
كي بي سي اطالعات و صورت هاي مالي 12ماهه منتهي 
به 29 اس��فندماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه 
معادل 240هزار ميليون ريال منتش��ر كرد. عالوه بر 
اين شركت كي بي سي با انتشار عملكرد 12ماهه سال 
مالي 96 معادل 121ميليارد و 472 ميليون ريال سود 
خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبل��غ 506ريال 
س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه با 
دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 57 درصد كاهش 
داش��ت. افزون بر اين »كي بي سي« در سال مالي 95 
به ازاي هر س��هم يك هزار و 178 ريال س��ود محقق 
كرده بود. شايان ذكر است به سود خالص دوره نيز به 
سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 
294ميليارد و 793ميليون ريال س��ود انباشته پايان 
دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. بر اساس 
اين گزارش، شركت درباره داليل تغييرات واقعي دوره 
منتهي به پايان اسفند 96 را نسبت به اطالعيه قبلي 
اين گونه اعالم كرد: مبلغ 81 هزار و 693 ميليون ريال 
درآمد با نظر حس��ابرس قانوني ش��ركت در تعديالت 

سنواتي منظور شد. 
 افزايش س�ود »ش�پنا«: ش��ركت پااليش نفت 
اصفهان اطالعات و صورت هاي مالي 12ماهه منتهي 
به 29 اس��فندماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه 
معادل 20هزار ميليون ريال منتش��ر كرد. همچنين 
شركت با انتشار عملكرد 12ماهه سال مالي 96 معادل 
17هزار و 589ميليارد و 73ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 879ريال سود به ازاي 
هر س��هم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه 
سال مالي قبل معادل 53درصد افزايش داشت. افزون 
بر اين »شپنا« در سال مالي 95 به ازاي هر سهم 573 
ريال س��ود محقق كرده بود. بر همين اساس به سود 
خالص دوره نيز به س��ود انباش��ته ابتداي سال اضافه 
ش��د و در نهايت مبلغ 11هزار و 965ميليارد و 709 
ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 نف�ت گاز در ص�در توليدات »ش�بريز«: 
ش��ركت پااليش نفت تبريز با س��رمايه ثبت شده 
3ه��زار و 884 ميليارد و211 ميليون ريال گزارش 
فعالي��ت يك ماه��ه ارديبهش��ت را منتش��ر كرد. 
همچنين، شركت در ارديبهش��ت ماه 545 هزار و 
885 متر مكعب انواع محصول توليد كرد. افزون بر 
اين، نفت گاز با توليد 203 هزار و 812 تن در صدر 
توليدات اين ش��ركت در ماه گذش��ته قرار گرفت. 
همچنين »ش��بريز« در دو ماه��ه منتهي به پايان 
ارديبهش��ت سال 97 بيش از يك ميليون 90 هزار 
متر مكعب انواع محصول توليد كرد كه بازهم نفت 
گاز با توليد 403 هزار متر مكعب در صدر توليدات 
اين ش��ركت نشس��ت. بر اس��اس اين گزارش، اين 
پااليشگاه بورسي در پايان گزارش عملكرد ماهيانه 
خود اعالم كرده اس��ت به علت قطعي نبودن و در 
دسترس نبودن نرخ ها مبالغ فروش اعالم نمي شود. 

رويخطشركتها

با هدف واگذاري سهام شركت هاي دولتي و خصوصي در فرا بورس ايران صورت گرفت

راه اندازي سامانه مذاكره ادغام و تمليك
مراس��م راه اندازي س��امانه »مذاك��ره ادغام و 
تملي��ك« با هدف واگذاري س��هام ش��ركت هاي 
دولت��ي و خصوص��ي در فراب��ورس اي��ران برگزار 
ش��د. بر اين اساس اين س��امانه به تازگي در بازار 
س��وم فرابورس ايران راه اندازي ش��ده و اطالعات 
64شركت اعم از شركت هاي زيرمجموعه صندوق 
بازنشس��تگي نف��ت، بني��اد تعاون ناجا، ش��ركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي)شستا( و بانك سپه 
براي واگذاري س��هام روي اين سامانه قرار گرفته 
است. به گزارش سنا به مناسبت راه اندازي سامانه 
»مذاكره ادغام و تمليك« با هدف واگذاري س��هام 
ش��ركت هاي دولتي و خصوصي نشستي با حضور 
امي��ر هاموني، مديرعامل فرابورس ايران و مرتضي 
لطفي، مديرعامل شركت شستا در فرابورس ايران 
برگزار ش��د. اين سامانه به عنوان يك بازار مذاكره 
و بازارياب��ي ميان خريداران عمده و فروش��ندگان 
سهام شركت ها ش��رايطي را فراهم كرده تا توسط 
آن سازمان هايي از قبيل سازمان خصوصي سازي، 
بانك ها، موسس��ات و نهادهاي عمومي، س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي و... كل فهرس��ت قابل واگذاري 
سهام شركت هاي زيرمجموعه خود را با مشخصات 
آنه��ا در اختيار فرابورس ايران قرار دهند تا پس از 
آنكه خريداران احتمالي آنها مش��خص شد، امكان 
آگهي و در نهايت عرضه آن وجود داشته باشد و در 
كل فرآيند واگذاري س��هام شركت ها از اين طريق 

بيش از گذشته تسهيل شود. 
امي��ر هاموني، مديرعامل فراب��ورس ايران در 
اين نشس��ت گفت: اكنون ش��اخص فرابورس به 
عدد 1107 رسيده و در هفته هاي اخير آيفكس 

3/5درصد رش��د داش��ته اس��ت. از ابتداي سال 
تاكنون نيز 7300ميليارد تومان معامله داشته ايم 
و 2درصد رشد ارزش معامالت را نسبت به سال 
گذشته شاهد بوده ايم. مديرعامل فرابورس ايران 
به راه اندازي س��امانه »مذاك��ره ادغام و تمليك« 
اش��اره كرد و ادامه داد: س��امانه مذاكره ادغام و 

تمليك بروكراس��ي ندارد و به ارتقاي ش��فافيت 
كم��ك خواهد كرد. طبق دس��تور وزي��ر اقتصاد 
قصد داريم با اس��تفاده از اين سامانه بروكراسي، 
فرآيند عرضه س��هام در فرابورس را حذف كنيم. 
وي افزود: در اين سامانه اهليت خريداران بسيار 
مه��م و حيات��ي اس��ت و خريداراني كه س��ابقه 

محكوميت مالي و فساد اقتصادي يا بدهي معوق 
دارند، اجازه ورود به شركت ها را نخواهند يافت. 
هاموني به ش��ركت هاي ثبت شده در اين سامانه 
اش��اره و بيان كرد: بنياد تعاون ناجا 21ش��ركت 
را وارد س��امانه مذاكره ادغ��ام و تمليك كرده و 
تاكنون 5 ش��ركت آن وارد قرارداد ش��ده  است. 

مديرعامل فرابورس ايران درخصوص بازار س��وم 
فرابورس كه بستر سامانه مذاكره ادغام و تمليك 
اس��ت، گفت: بازار سوم، بازار عرضه هاي عمده و 
يكجاي شركت هاس��ت و سهامداران خرد در اين 
بازار حض��ور ندارند؛ بر اين اس��اس خريداران از 
مش��اوره هاي حقوقي، مالي و اقتصادي بهره مند 
خواهند شد. وي افزود: قرار است سامانه مذاكره 
ادغ��ام و تمليك ب��ه نحوي توس��عه يابد كه در 
نهايت تحت عنوان يك تابلو مستقل عمل كند. 

 خروج از 95 شركت در سال 97
در ادام��ه مرتضي لطفي، مديرعامل ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامي��ن اجتماعي)شس��تا( ك��ه 
اطالعات 38ش��ركت زيرمجموعه خ��ود را براي 
واگذاري س��هام روي اين سامانه قرار داده است، 
عنوان ك��رد: برنامه ريزي كرده اي��م كه از حدود 
95ش��ركت كم بازده، زيان ده و كوچك مقياس 
شس��تا در س��ال 97 خ��ارج ش��ويم. وي با بيان 
اينك��ه درآمد حاصل از ف��روش بنگاه هاي تامين 
اجتماعي در توسعه طرح هاي بزرگ به كار گرفته 
خواهد شد، گفت: تا سقف 40درصد به طرح هاي 
پتروشيمي و آزادراهي كه توجيه اقتصادي دارند، 
ورود و در آن مش��اركت خواهيم كرد. مديرعامل 
شس��تا افزود: اراده شس��تا اين است كه به جاي 
عرض��ه كاغذي از طريق فرابورس اقدام و اعتماد 
خريدار را بيش از گذش��ته جل��ب كنيم. درحال 
حاضر بين 7تا 10درصد ارزش بازار س��رمايه در 
اختيار شستاست و برنامه يي هم براي عرضه هاي 

خارج از فرابورس نداريم. 

آمار معامالت ارديبهشت 97 نشان مي دهد

نگاهي به بزرگان تاالر  شيشه  اي
دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

تدوين دستورالعمل شناسايي مشتريان خارجي
گروه بورس  

ب��ورس تهران با ارزش ترين ش��ركت های بازار س��هام را 
اعالم كرد كه در ليس��ت منتشر ش��ده »صنايع پتروشيمی 
خليج ف��ارس، فوالد مبارك��ه اصفهان و مل��ی صنايع مس 
ايران« جزو 3غول بزرگ تاالر شيشه يی محسوب می شوند. 
بر اين اس��اس آمار و اطالعات منتش��ر شده، نشان می دهد 
ارزش بازار ناش��ران بورس تهران در پايان ارديبهش��ت ماه 
به بيش از 372هزارميليارد تومان رس��يده است. همچنين 
از ميان 326ش��ركت ك��ه در بورس ته��ران فعاليت دارند، 
رتبه اول تا س��وم  از نظر ارزش بازار به صنايع پتروش��يمی 
خليج ف��ارس ب��ا 25.1500ميلي��ارد ريال، ف��والد مباركه 
اصفه��ان با 218.400ميليارد ريال و ملی صنايع مس ايران 
با 151.260ميليارد ريال اختصاص يافته اس��ت. از س��ويی 
ديگر ش��ركت های »ارتباطات س��يار ايران، مخابرات ايران، 
س��نگ آهن گل گهر، سرمايه گذاری نفت و گاز و پتروشيمی 
تامين پااليش نفت بندرعباس، پتروش��يمی جم، گس��ترش 
نف��ت و گاز پارس��يان« ب��ه ترتي��ب ب��ا 136.385ميليارد 
ري��ال، 131.160ميليارد ري��ال، 124.560ميلي��ارد ريال، 
ري��ال،  112.705ميلي��ارد  ري��ال،  114.997ميلي��ارد 
96.288ميلي��ارد ري��ال و 87.683ميليارد ري��ال رتبه های 
چه��ارم ت��ا دهم را به نام خ��ود ثبت كردند. اف��زون بر اين 
ش��ركت های »درخش��ان ته��ران، گرانيت بهس��رام، نوش 
مازن��دران، ماشين س��ازی نيرومحرك��ه، صنايع ش��يميايی 
س��ينا، پارس س��رام، صنايع جوش��كاب يزد، توليدی لنت 
ترمز ايران، س��ايپا شيش��ه، پي��اذر، آلوم��راد و كارخانجات 
كم��ك فنر ايندامين« به ترتي��ب در انتهای اين جدول قرار 
دارند. براس��اس اين گزارش متوسط نسبت قيمت بر درآمد 
ناش��ران بورس ته��ران »P/E« در پايان ارديبهش��ت ماه به 
6.82 مرتب��ه و در بين ش��ركت هايی كه در تابلوهای بورس 
تهران معامله می ش��وند 69 ش��ركت دارای »P/E« بيش از 
20مرتبه هس��تند. همچنين 52 شركت دارای »P/E« بين 
10تا 20مرتبه و 174شركت دارای »P/E« كوچك تر از 10 
می باشند. اين درحالی است كه 31شركت با پيش بينی زيان 
»P/E« منفی دارند. اين درحالي است كه قيمت به ازای هر 
س��هم برای 28شركت بيش از 10000ريال است. همچنين 
قيمت هر سهم  113شركت  نيز بين  3000تا 10000ريال 
و  148ش��ركت هم  با قيمتی بي��ن 1000تا 3000ريال در 
تابلو بورس مش��اهده می ش��ود و قيمت سهم 37شركت نيز 

كمتر از 1000ريال داد و ستد می شود.

 كاهش 119 واحدي نماگر بورس
از س��ويي ديگ��ر در معامالت روز گذش��ته بورس تهران 
شاخص كل با افت 119واحدي همراه شد و به رقم 95هزار 
و 409واحدي كاهش پيدا كرد. از اين رو ش��اخص بازار اول 
با افزايش 20واحدی به رقم 68 هزار و 413واحد رس��يد و 
ش��اخص بازار دوم با كاهش 827واح��دی رقم  199هزار و 
750واحد را به نمايش گذاش��ت. عالوه بر اين ش��اخص كل 
ه��م  وزن با كاهش 51 واح��دی رقم 17هزار و 247واحد را 
به خود اختصاص داد. همچنين شاخص سهام آزاد شناور با 

افزاي��ش 7واحدی رقم  104هزار و 395واحد را تجربه كرد. 
براس��اس اين گزارش، روز گذش��ته معامالت سهام در نماد 
معامالتی شركت های سرمايه گذاری توسعه معادن و فلزات 
ت��ا 62 واح��د، معدنی و صنعتی گل گهر ب��ا 45واحد و ملی 
صنايع مس ايران با 43واحد افزايش بيش��ترين تأثير مثبت 
را بر برآورد ش��اخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در 
مقابل معامالت س��هام در نماد معامالتی شركت های صنايع 
پتروش��يمی خليج فارس با 62 واحد، مخابرات ايران با 50 
واحد و گس��ترش نفت و گاز پارس��يان ب��ا 37واحد كاهش  
بيش��ترين تاثير منفی را در محاس��به اي��ن نماگر به دوش 
كش��يدند. بر اين اس��اس ارزش كل معامالت روز گذش��ته 
بورس تهران درحالی به بيش از 346ميليارد تومان نمايش 
داده ش��د كه ناش��ی از دست به دست ش��دن بيش از 862 
ميليون  س��هم و اوراق مال��ی قابل معامله ط��ی 48هزار و 

313نوبت داد و ستد بود.

 آيفكس در رقم 1۰99 واحد
اف��زون بر اين  معامالت س��هام در بازار ه��ای اول و دوم 
فراب��ورس اي��ران دي��روز درحال��ی ب��ا جا به جاي��ی بيش از 
155ميليون س��هم به ارزش بالغ بر 363ميليارد ريال پايان 
ياف��ت كه حجم معام��الت در بازار های 9 گان��ه فرابورس به 
بي��ش از 266ميليون ورقه و ارزش آن نيز به بيش از 2هزار 
و 503 ميليارد ريال رسيده بود.  عالوه بر اين روز سه شنبه 
در مجم��وع بازار ه��ای اول و دوم فراب��ورس نم��اد »هرمز« 
ب��ا جابه جايی بيش از 21ميليون س��هم ب��ه ارزش افزون بر 
47ميليارد ريال بيشترين ارزش و حجم معامالتی را به خود 
اختصاص داد. همچنين نگاهی به معامالت س��هام در روزی 
كه گذش��ت، نش��ان می دهد كه بيش از 100ميليون سهم 
به ارزش بيش از 178ميلي��ارد ريال نيز در 3تابلو بازار پايه 
جابه جا شده است. همچنين معامله بيش از 8 ميليون ورقه 
بهادار متعلق ب��ه صندوق های قابل معامله)ETF( به ارزش 
اف��زون بر 161ميلي��ارد ريال رقم خورد. از س��وی ديگر در 
ب��ازار اوراق با درآم��د ثابت نيز نزديك ب��ه دو ميليون ورقه 
بهادار با ارزشی بالغ بر يك هزار و 760ميليارد ريال جابه جا 
ش��د كه با تغيير مالكي��ت 151هزار ورقه به��ادار به ارزش 
بي��ش از 143ميلي��ارد ريال در نماد »اخ��زا602« اين نماد 
معامالتی بيش��ترين حج��م و ارزش را در معامالت اين بازار 
به خود اختصاص داد. بر اين اساس نگاهی به معامالت تابلو 
تس��هيالت مسكن نيز نشان می دهد ديروز بيش از 60 هزار 
ورقه تس��ه با ارزش��ی بالغ بر 39ميليارد ريال معامله شده و 
امتياز تس��هيالت مسكن آبان 96 با بيشترين حجم و ارزش 
در ص��در معامالت اي��ن تابلو ق��رار دارد. در ميان نمادهای 
فرابورس��ی نيز 3نم��اد »ذوب«، »زاگ��رس« و »تبرک« به 
ترتيب پر بيننده ترين نماد های روز گذشته بودند و نماد   های 
»زاگ��رس« و »هرمز« با بيش از 2و 1واحد تاثير بر آيفكس 
به ترتي��ب منفی ترين و مثبت ترين اهرم های  ش��اخص كل 
فرابورس شناخته شدند. بدين ترتيب شاخص كل فرابورس 
اي��ران با بي��ش از 2واحد كاهش در ارتف��اع 1099واحدی، 

معامالت چهارمين روز كاری اين هفته را خاتمه بخشيد.

دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار، 
از تدوين دس��تورالعمل شناسايي مشتريان خارجي و ارسال به 
دبيرخانه ش��وراي عالي مبارزه با پولشويي جهت تصويب نهايي 
خبر داد. روح اهلل نجفي با اش��اره ب��ه مطالب فوق گفت: باتوجه 
به تاكيد مقررات مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم به 
شناسايي مشتريان، از آنجا كه دستورالعمل شناسايي مشتريان 
ايران��ي قبال تصوي��ب و ابالغ ش��ده بود، تدوين دس��تورالعمل 
درخصوص شناس��ايي مش��تريان خارجي نيز ض��روري بود كه 
اين مهم در س��ال 96 انجام ش��د. به گزارش س��نا، وي افزود: 
دس��تورالعمل مذكور تهيه و پس از تاييد هيات مديره س��ازمان 
بورس جهت تصويب به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي 
ارس��ال شد.  نجفي يكي ديگر از اقدامات مهم دبيرخانه كميته 
مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار را تطبيق فرم هاي 
مش��خصات مشتريان حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه دانست 
كه در ش��ركت هاي كارگزاري و نهادهاي مالي توسط مشتريان 
تكميل مي شود. به گفته دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، ت��ا پيش از اين صرف��ا اطالعات هويتي 
مش��تريان اخذ مي ش��د و اطالعات مربوط به شناس��ايي كامل 
مشتريان ازجمله اطالعات مربوط به ذي نفع نهايي در فرم هاي 
مذكور وجود نداشت كه در سال گذشته با همكاري مديريت هاي 
ذي ربط در سازمان و نهادهاي تحت نظارت فرم هاي مشخصات 
مش��تريان بازنگري و به شركت هاي كارگزاري ابالغ شد. نجفي 
اظهار داشت: عالوه بر اين در راستاي تمركز اطالعات مشتريان 
و ثبت اطالعات آنها صرفا براي يك بار در شركت هاي كارگزاري، 
درخواستي )RFP( براي طراحي سامانه يي تحت عنوان سامانه 
جامع اطالعات مشتريان )سجام( ارائه شد كه با همكاري شركت 
س��پرده گذاري اين س��امانه در اواخر سال قبل طراحي شد. وي 
ادامه داد: به زودي با راه اندازي اين س��امانه، كليه مشتريان بازار 
س��رمايه از طريق ورود به اين س��امانه تنها ب��راي يك بار ثبت 
نام ش��ده و كد معامالتي به آنها تخصي��ص مي يابد و ضرورتي 
به تكميل اطالعات خود چند بار نزد ش��ركت هاي كارگزاري يا 
س��اير نهادهاي مالي نيس��ت. نجفي همچنين گفت: باتوجه به 
مشكالتي كه در زمينه عدم امكان شناسايي و رديابي وجوه در 
معامالت وكالتي وجود داشت، پيشنهادي مبني بر اصالح مفادي 
از دستورالعمل معامالت وكالتي ارائه شد كه واريز وجوه مستقيما 
به حساب موكل انجام شود تا از اين طريق امكان رديابي وجوه 

از طريق شبكه بانكي فراهم شود. 

 سامانه هشدار مشكوك به پولشويي
دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار 
از جمل��ه اقدامات ديگر اين دبيرخانه را بررس��ي پرونده هاي 
مش��كوک ارس��الي از سوي اش��خاص تحت نظارت دانست و 
گفت: در اين خصوص سامانه يي در سال 91 طراحي شد كه 
اش��خاص تحت نظارت گزارش هاي خود را از طريق س��امانه 
مذك��ور ب��راي دبيرخانه ارس��ال مي كنند. نجف��ي ادامه داد: 
دبيرخانه مبارزه با پولشويي سازمان بورس نيز سامانه مبتني 
بر هشدار مشكوک به پولش��ويي طراحي كرده و هشدارهاي 
مشكوک به صورت روزانه توس��ط كارشناسان دبيرخانه رصد 
مي ش��ود و در صورتي كه منطبق با ش��اخص هاي عمليات و 

معامالت مش��كوک به پولش��ويي باش��د، پرونده مشكوک به 
پولش��ويي براي مركز اطالع��ات مالي و مبارزه با پولش��ويي 
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي ارس��ال مي ش��ود. وي اظهار 
داش��ت: باتوجه به مش��كالتي ك��ه در زمينه تهاتر و تس��ويه 
خ��ارج از پاياپاي وجود داش��ت، اصالحات��ي در برخي مفاد 
دس��تورالعمل هاي معامالت پيشنهاد ش��د؛ بدين صورت كه 
تس��ويه خارج از پاياپاي برخي معامالت محدود به اش��خاص 
خاص و با درنظر گرفتن شرايط معين و ارائه مستندات شود 
و فرم هاي تسويه خارج از پاياپاي نيز تغيير يابد كه اين موارد 
ني��ز در هيات مديره س��ازمان تصويب و ابالغ ش��د.  به گفته 
نجفي، يكي ديگر از اقدامات بررس��ي ابعاد شناس��ايي تسويه 
خارج از منشا وجوه واريزي در اشخاص تحت نظارت بود كه 
طي جلسات متعدد با كانون كارگزاران و بانك مركزي مشكل 
در سامانه ها مشخص شد و در اين خصوص مكاتباتي با بانك 
مرك��زي صورت گرفت��ه وليكن تاكنون اق��دام نهايي صورت 
نگرفته است. دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس و 
اوراق بهادار همچنين گفت: باتوجه به ضرورت به روز رس��اني 
اطالعات س��هامداران، مكاتبه با س��ازمان ثب��ت احوال براي 
اعالم آنالين اشخاص متوفي صورت گرفت كه در حال حاضر 
به مح��ض دريافت اطالعات، كد معامالتي اش��خاص متوفي 
مس��دود مي ش��ود. همچنين اقدامات و هماهنگي الزم براي 
اخ��ذ كد اتباع خارجي براي كليه مش��تريان خارجي صورت 
گرفت كه در حال حاضر شركت سپرده گذاري مركزي قبل از 
صدور كد معامالتي براي كليه مشتريان خارجي كد مذكور را 
اخذ مي كنند. نجفي افزود: از ديگر اقدامات مهم اين دبيرخانه 
مي ت��وان به م��واردي نظير طراحي هش��دارهاي جديدي در 
سامانه مبارزه با پولشويي سازمان، برگزاري بيش از 40 دوره 
آموزشي با همكاري مركز مالي ايران، تهيه گزارش »راهنماي 
رتبه بندي مشتريان با رويكرد مبتني بر ريسك« و ارسال آن 
براي اشخاص تحت نظارت، برگزاري سمينار تخصصي مبارزه 
با پولش��ويي با حضور تمامي نهادهاي مالي با همكاري كانون 
كارگزاران، طراحي گزارش RFP براي پياد ه س��ازي س��امانه 
جامع نظارتي مبارزه با پولش��ويي، تهيه RFP سامانه جامع 
ثبت اطالعات مشتري )س��جام(، پاسخگويي به استعالم هاي 
اشخاص تحت نظارت و اس��تعالم هاي مركز اطالعات مالي و 
مبارزه با پولش��ويي، ثبت، به روز رس��اني و صدور نام كاربري 
و رم��ز عبور براي دسترس��ي نمايندگان مبارزه با پولش��ويي 
اش��خاص تح��ت نظارت به س��امانه گزارش ده��ي عمليات و 
معامالت مش��كوک به پولش��ويي اش��اره كرد. وي همچنين 
تدوين س��ند جامع ارزيابي ريس��ك مبارزه با پولش��ويي در 
بازار س��رمايه مطابق اس��تانداردهاي بين الملل��ي را از جمله 
اقدامات مهم اين دبيرخانه در س��ال 97 خواند و گفت: عالوه 
بر اين انجام اقداماتي نظير كنترل سيس��تماتيك تراكنش ها 
نامتناسب با سطح فعاليت مشتريان، ارتقا و توسعه نرم افزاري 
فرآيند پيش��گيري از تخلفات پولش��ويي و هوشمندس��ازي 
مب��ارزه با پولش��ويي، تعيين رتبه ريس��ك مش��تريان، تهيه 
مطالب آموزش��ي، انتش��ار جزوات و بولتن خب��ري مرتبط با 
مفاهيم مبارزه با پولش��ويي در زمينه پولشويي در دستور كار 

دبيرخانه كميته مبارزه با پولشويي بوده است. 

لزوم ايجاد ش��فافيت قيمت ها درخصوص كاالهاي مختلف 
باعث شده كه از سال جاري و طبق مصوبه هيات وزيران، خريد 
گندم مورد نياز صنف، صنعت و نانوايان آزادپز از طريق بورس 
كاال انجام ش��ود كه اين مصوبه در حال اجرا است. به گزارش 
ميزان، اين مصوبه در حالي از س��وي هيات وزيران صادر شده 
كه سياس��ت قيمت تضميني گندم در س��ال گذش��ته نيز در 
چهار استان به صورت آزمايشي اجرايي شد و مزايايي همچون 
افزايش كيفيت گندم، استانداردس��ازي محصول و كاهش بار 
مالي دولت را به همراه داشت و به نظر مي رسد اين بار طرحي 
براي تسهيل در تامين گندم با كيفيت مورد نياز نانوايان آزادپز 

به اجرا درآمده اس��ت. در همين ارتباط، يك عضو كميسيون 
اقتصادي مجل��س، با اعالم موافقت و حمايت مجلس از خريد 
و فروش گندم و تامين نياز نانوايان از طريق بورس كاال گفت: 
مهم تري��ن مزيت اجراي سياس��ت قيم��ت تضميني در بورس 
كاال، كنار رفتن دالالن پرش��مار از بازار كش��اورزي و كش��ف 
عادالنه قيمت ها اس��ت. حمداهلل كريمي اظهار داشت: باتوجه 
به ش��فافيتي كه در ب��ورس كاال در مباح��ث مختلف ازجمله 
كش��ف قيمت عادالنه وجود دارد، عرضه گن��دم در اين بازار، 
كار منطقي و مناس��بي است. نماينده بيجار گروس در مجلس 
شوراي اس��المي افزود: گندم يك محصول استراتژيك است و 

ب��ازار اين محصول بايد به طور اصولي حمايت ش��ود؛ از اين رو 
 عرضه گندم و گس��ترش معامالت اين محصول در بورس كاال، 
رفته رفته عالوه بر ايجاد ش��فافيت و ني��از داخل، در افزايش 
استانداردسازي اين محصول نيز نقش بسزايي خواهد داشت. 
وي تصري��ح كرد: با همه اين تفاس��ير، مصوبه هيات وزيران 
براي تامي��ن گندم مورد نياز نانوايان از ب��ورس راهكار خوبي 
است تا در راس��تاي عرضه كل گندم توليدي كشور در بورس 
كاال، هم اكن��ون بخش��ي از نيازهاي فع��االن صنعت از طريق 
بورس تامين ش��ده و تقاضاي گندم مورد نياز فعاالن اقتصادي 

از اين طريق پاسخ داده شود. 
وي ب��ه بحث دالل��ي و واس��طه گري در ب��ازار محصوالت 
كشاورزي اش��اره كرد و اظهار داشت: سال ها است كه اقتصاد 
كش��ور درگير داللي و واسطه گري است و اين موضوع همواره 

در همه حوزه ها از جمله بخش كش��اورزي ضربه س��نگيني بر 
اقتصاد وارد كرده اس��ت كه با عرضه محصوالت كش��اورزي و 
به ويژه گندم در بورس كاال و اجراي سياس��ت قيمت تضميني 
به جاي خريد تضميني، شفاف س��ازي سياس��ت هاي حمايتي 
را به همراه خواهد داش��ت. عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
اف��زود: مهم ترين مزيت اجراي سياس��ت قيم��ت تضميني در 
ب��ورس كاال، كنار رفتن دالالن پرش��مار از بازار كش��اورزي و 
كشف عادالنه قيمت ها در بورس كاال است كه به طور حتم اين 
موضوع باعث خواهد ش��د خريداران به واسطه عرضه محصول 
از لح��اظ كم��ي و كيفي ب��ا خيال راحت تري ب��ه بورس روي 
آورند. كريمي در پايان گفت: بايد توس��عه اجراي طرح قيمت 
تضميني در بورس كاال به جاي سياس��ت خريد تضميني را با 

سرعت بيشتري پيش ببريم. 

پاسخ به نياز نانوايان آزادپز با عرضه گندم در بورس كاال

تاالرنقرهاي
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 شيوه هاي واردات
با دالر ۴۲۰۰ توماني

ب��ا تصميم جدي��د ارزي دول��ت، واردكنندگان فقط 
مي توانند خريد خود را از طريق نظام بانكي و صرافي هاي 
مجاز و به س��ه طريق پرداخت نقدي، اقس��اطي و اعتبار 

اسنادي انجام دهند. 
به گزارش ايس��نا، با اتخاذ سياست جديد ارزي دولت 
از ۲۱ فروردين ماه س��ال جاري نح��وه واردات كاال، مواد 
اوليه و ماش��ين آالت دچار تغيير شد و براساس آن ديگر 
پولي از طريق خريدار به فروش��نده پرداخت نمي شود و 
كليه مراح��ل خريد از طريق نظام بانك��ي و صرافي هاي 
مجاز انجام مي شود؛ تصميمي كه به اعتقاد واردكنندگان 
مي تواند تاثير بس��زايي در مقابله با پديده قاچاق داش��ته 
باشد و جلوي بسياري از س��ودجويي ها در حوزه واردات 
را بگيرد. مي��اد بختياري رييس انجم��ن واردكنندگان 
تجهيزات بيهوشي و تنفسي و عضو اتحاديه واردكنندگان 
تجهيزات پزش��كي در گفت وگو با ايسنا درباره با سياست 
جدي��د ارزي دولت و تاثي��ر آن بر نح��وه واردات كاال به 
كش��ور اظهار كرد: بر اساس سياست جديد دولت، ارز به 
س��ه صورت اختصاص مي يابد كه مورد اول آن حاصل از 
درآمدهاي نفتي است كه شامل كاالهاي اساسي مي شود 
و در حوزه سامت نيز دارو را در بر مي گيرد و مراحل كار 
از طريق سيس��تم بانكي صورت مي گيرد. وي ادامه داد: 
تخصيص ارز در مورد مابقي گروه هاي كااليي در س��امانه 
نيم��ا و در دو گروه خواهد بود كه گروه اول، ارز حاصل از 
فروش مواد پتروشيمي و مشتقات نفتي را دريافت خواهند 
كرد و گ��روه دوم نيز ارز حاصل از ص��ادرات غيرنفتي را 
ش��امل مي ش��ود. رييس انجمن واردكنندگان تجهيزات 
بيهوشي و تنفسي با اشاره به اينكه تجهيزات پزشكي در 
گروه اول سامانه نيما مدنظر قرار مي گيرد، گفت: در اين 
گروه ارز ۴۲۰۰ توماني به تجهيزات پزشكي تعلق مي گيرد 
و بس��ته به كش��ور مقصد كارمزدي ۲.۸ تا 3 درصدي را 
ب��ه آن اضافه مي كند. در مورد اي��ن گروه همچنين بايد 
خاطرنشان كرد كه ارز در زمان كمتري اختصاص مي يابد. 
بختياري همچنين در خصوص نحوه واردات كاال از طريق 
واردكنندگان پس از سياس��ت جدي��د ارزي دولت، بيان 
كرد: متقاضي پروفرم ها را از فروشنده كشور مبدا دريافت 
كرده و ثبت س��فارش را انجام مي دهد پس از آن از طريق 
سيستم بانكي كدي را دريافت مي كند و مجددا آن كد را 
در سامانه ثبت سفارش وارد كرده و آماده خريد مي شود. 
وي ادامه داد: در اين روش دو مدل خريد به صورت نقدي 
و اقساطي وجود دارد كه در مدل خريد نقدي كد پول به 
صورت يكجا پرداخت مي ش��ود و در مدل خريد اقساطي 
طي چند مرحله پول مربوطه به حساب شركت فروشنده 
وارد مي شود. نكته قابل اشاره اينكه در هر دو مدل خريد 
پول از طريق بانك ها و صرافي هاي مجاز پرداخت مي شود 
و ديگر خري��د از طريق خريدار صورت نمي گيرد. رييس 
انجمن واردكنندگان تجهيزات بيهوش��ي و تنفسي بيان 
ك��رد: عاوه ب��ر اين دو مدل خريد از طريق ال س��ي نيز 
وج��ود دارد كه پول از طري��ق ارتباط بين بانكي و پس از 
وارد شدن محموله به گمرك كشور پرداخت مي شود. در 
اين رابطه نيز مجيد نامي عضو هيات مديره اتحاديه توليد 
و صادرات نساجي و پوشاك در گفت وگو با ايسنا با اشاره 
به اينكه قبل از اتخاذ سياس��ت جديد ارزي دولت امكان 
واردات ب��دون انتقال ارز ممكن ب��ود، اظهار كرد: پيش از 
اي��ن روال اين گونه بود كه ب��راي واردات مواد اوليه و نيز 
ماشين آالت پروفرم هايي از فروشنده مربوطه در هر نقطه 
دنيا اخذ مي ش��د و با ثبت س��فارش ام��كان خريد بدون 
انتق��ال ارز به صورت هاي گوناگون��ي از جمله پرداخت از 

طرف خريدار و تهاتر صادراتي ممكن بود. 
وي با بيان اينكه پس از اتخاذ سياس��ت جديد ارزي 
دولت از ۲۱ فروردين ماه سال جاري ديگر امكان واردات 
بدون انتقال ارز ممكن نيست و واردكنندگان از هر جاي 
دنيا ك��ه بخواهند كااليي را به صورت قانوني وارد كنند، 
بايد ابتدا پروفرم ها را در س��امانه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ثبت كرده و منشا ارز خود را مشخص كند. 
عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و 
پوشاك ادامه داد: منظور از مشخص شدن منشا ارز اين 
است كه بايد ميزان ارز از محل تامين آنكه تنها از طريق 
سيس��تم بانكي و صرافي هاي مجاز تعيين ش��ده است، 
مشخص شود. نامي با اشاره به اينكه پس از ثبت سفارش، 
خري��د كاالي مربوط��ه در ص��ف مراح��ل بانكي جهت 
تخصيص ارز قرار مي گيرد، گفت: اين فرآيند ممكن است 
تا پيش از يك ماه به طول بينجامد كه پس از تخصيص 
آن سيستم بانكي اين موضوع را به متقاضي اعام كرده و 
واردكنندگان مي توانند مبلغ مربوطه را به صورت ال سي 
)اعتبار اسنادي كه از طريق ارتباط بانكي است( پرداخت 
كنند. وي اف��زود: روش ديگر خريد ب��ه صورت T.T يا 
نقدي است يعني بخشي از پول يا همه آن پس از دريافت 
اسناد حمل به فروشنده به صورت نقدي از طريق بانك يا 

صرافي هاي مجاز پرداخت مي شود. 

پيش بيني توليد ۲,3ميليون تن 
برنج در سال جاري

علي اكبريان نايب رييس انجمن برنج درباره پيش بيني 
توليد برنج در س��ال زراعي جاري اظهار كرد: با توجه به 
بارندگي هاي اخير و ش��رايط مناس��ب جوي پيش بيني 
مي شود كه امسال ۲ ميليون و ۲۰۰ تا ۲ ميليون و 3۰۰ 
هزارتن برنج در كشور توليد شود. وي مصرف سرانه برنج 
كش��ور را 3 ميليون تن اعام كرد و گفت: با احتس��اب 
مي��زان توليد داخ��ل و ذخاير اس��تراتژيك، واردات يك 
ميليون تن برنج امري اجتناب ناپذير اس��ت. اكبريان در 
پاسخ به اين س��وال كه امكان خوداتكايي توليد برنج در 
داخ��ل وجود دارد، بيان كرد: امكان تامين 3 ميليون تن 
برنج به س��هولت در كشور وجود دارد، اما عده يي سود را 
در واردات مي بينند كه اين امر بر دلس��ردي كش��اورزان 
و رهايي اراضي ش��اليكاري تاثير بس��زايي دارد در حالي 
كه با حمايت همه جانبه از توليد داخل نيازي به واردات 
برنج نداري��م. نايب رييس انجمن برن��ج خريد توافقي را 
راهكار مناس��بي براي خوداتكايي در توليد اين محصول 
اس��تراتژيك دانس��ت و تصريح كرد: برنج تنها محصولي 
است كه دولت هيچ گونه حمايتي از آن به عمل نمي آورد 
چرا كه خريد تضميني بابت نرخ ارقامي كه منسوخ شده، 
دردي دوا نمي كند و تنها خريد توافقي مش��كل كمبود 
برن��ج در بازار را پايان مي ده��د. به گفته وي دولت بابت 
ارقامي همچون س��فيد رود كه كشت آن منسوخ شده، 
نرخ اعام كرده است كه بااين وجود عما خريد تضميني 

برنج راهكار مناسب حمايت از برنجكاران نيست.

اخبار

مساله هم افزايي بنگاه هاي بزرگ

راه حلي براي چالش مقياس كوچك بنگاه هاي ايراني
در اي��ام پس��ابرجام در هيات ه��اي ايران��ي ك��ه به 
كشورهاي ديگر اعزام مي شدند و قراردادهايي كه بسته 
مي شد هميشه اين بحث مطرح بود كه چرا سهم بخش 
خصوصي اندك اس��ت و بيشتر قراردادها با دولت است. 
واقعيتي كه در اين مقطع از سوي دولتي ها مطرح مي شد 
ام��ا به داليل مختلف چندان به آن توجه نمي ش��د اين 
بود كه بخش خصوصي ايران كوچك اس��ت و نمي تواند 
در س��طوح بزرگي كه در بازارهاي بين المللي مورد نياز 
است فعاليت كند. شايد اين شركت ها در بازار ايران بزرگ 
محسوب شوند اما گردش اكثر شركت هاي بزرگ ايراني 
ميليون دالري است در حالي شركت هاي بين المللي طرف 
مقابل از قراردادهاي ميليارددالري صحبت مي كردند. در 
همين دوران اين بحث مطرح مي شد كه بخش خصوصي 
مي تواند با در كنار هم قراردادن اين شركت ها باعث ايجاد 

فرصت براي شركت هاي ايراني شود. 

 از كنسرسيوم تا خدمات
اين مس��اله كه ش��ركت هاي كوچك در كنار هم 
نقش يك شركت بزرگ را بازي كنند، مساله جديدي 
نيست. از چندين سال پيش در قالب كنسرسيوم ها اين 
بحث ها پيگيري مي ش��ود. حدود ۱۲سال قبل نيز در 
اتاق ايران مساله ايجاد هلدينگ ها مطرح بود كه منجر 
به ايجاد چند هلدينگ مطرح در كشور شد. اين پروژه 
در اين دوره نيز در قالب ايجاد تشكلي براي هلدينگ ها 
در حال پيگيري اس��ت. از سال گذشته جلسات اوليه 
تش��كل هلدينگ ها مط��رح مي ش��ود. در بحث هاي 
صادراتي نيز موضوع EMC ها يا شركت هاي مديريت 
صادرات در حال پيگيري و اجرايي ش��دن اس��ت. در 
حقيقت بخش هاي مختلف نياز به الگوهايي مخصوص 
به خود دارند. يكي از اين پتانس��يل ها كه بسيار كمتر 
به آن دقت ش��ده بحث خدمات پيمانكاري است كه 
اتفاقات ايران به خاط��ر دوره هايي تاريخي كه اقتصاد 
كشور طي كرده توان زيادي براي حضور در اين بخش 
در موضوع صادرات خدمات فني مهندس��ي دارد. روز 
گذش��ته نيز در اتاق ايران اين مس��اله م��ورد بحث و 
بررس��ي توسط رييس اتاق ايران و مديرعامل سازمان 

صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي قرار گرفت. 

ISPX پروژه 
طي ديدار ريي��س اتاق ايران و مديرعامل س��ازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي كه با حضور معاونان 
اتاق انجام ش��د، ملي ش��دن پروژه ISPX و همكاري با 
يوني��دو در اين حوزه م��ورد تاكيد قرار گرف��ت. به باور 
بخش خصوصي اگر بتوانيم در قالب اين پروژه به سازمان 
يونيدو بپيونديم، پيمانكاران صنعتي كشور كه در بانك 
اطاعاتي ثبت ش��ده اند، قادر خواهند بود با معرفي خود 
به صورت جهاني، فعاليت هاي بين المللي خود را توسعه 
دهند. بايد توجه داش��ت كه اين پروژه يكي از پروژه هاي 

توس��عه يي س��ازمان مل��ل و يوني��دو بوده و بر اس��اس 
تجربيات موفق شركت هاي بزرگ چندمليتي و همچنين 
كشورهاي توس��عه يافته ايجاد شده اس��ت. به طور كلي 
در هر كشور يك س��ازمان متولي اجراي پروژه مي شود 
و در صنايعي كه آن كش��ور داراي مزيت است، فعاليت 
مي كند؛ در ايران حدود ۱۰ مزيت شناسايي شده است. بر 
اساس پروژه توسعه نظام مبادالت پيمانكاري فرعي ايران 
)ISPX(، س��ازماني غيرانتفاعي زير نظر دولت يا بخش 
خصوصي تشكيل مي شود و با ايجاد بانك اطاعاتي تمام 
پيمانكاران صنعتي و همچنين كارفرمايان بزرگ ملي و 
بين المللي و ايجاد ارتباط بين اين دو گروه زمينه توسعه 
كس��ب وكارهاي كوچك و متوس��ط و در نتيجه افزايش 
توان صادراتي آنها و همچنين افزايش اش��تغال را فراهم 
مي كند. بر اس��اس متدولوژي يونيدو در راه اندازي پروژه 
ISPX سازمان متولي و حمايت گر اين پروژه بايد عاوه 
بر ايجاد بانك اطاعاتي كامل و معتبر از تمام پيمانكاران و 
كارفرمايان، نسبت به آموزش شركت هاي پيمانكار، ايجاد 
بازارهاي جديد ملي و بين المللي، ايجاد زيرس��اخت هاي 
حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، برقراري ارتباط 
با صاحبان تكنولوژي هاي برتر در سطح بين المللي براي 

انتقال دانش و تكنولوژي و غيره نيز اقدام كند. 

 پايلوت هاي اتاقي
در اي��ران س��ازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي 
صنعت��ي اين پ��روژه را به ص��ورت پايلوت در اس��تان 

اصفهان در سال ۱3۸6 شروع كرد و ادامه اجراي آن را 
در س��طح استان از سال ۱39۲ به اتاق اصفهان واگذار 
كرد. سازمان از سال ۱39۴ سعي كرد اجراي اين پروژه 
را در س��طح ملي دنبال كند و بر همين اس��اس طي 
دو س��ال مطالعه ۱۰مزيت بزرگ پيمانكاري كشور را 
شناسايي و برنامه ريزي اجراي آن را انجام داد. همچنين 
براي اجراي اين پ��روژه، تفاهمنامه يي با اتاق ايران در 
سال ۱395 امضا كرد. طي سال ۱396 مراحل و روش 
اجرايي اين پروژه در جلس��ات متعددي توسط اتاق و 
س��ازمان بررس��ي و در نهايت تفاهمنامه تخصصي به 
همراه آيين نامه آن تهيه و مقرر شد اين پروژه طي دو 
س��ال با همراهي اتاق و سازمان پيش برود و بعد از دو 
سال )انتهاي سال ۱39۸(، اجرا اين پروژه به طور كامل 
به اتاق ايران منتقل ش��ود. بر اساس مفاد تفاهمنامه، 
دفتر مركزي آن در اتاق ايران تش��كيل و اعضاي آن و 
همچنين اعضاي شوراي راهبردي و سياست گذاري اين 

پروژه از هر دو طرف مشخص شدند. 
از طرف اتاق ايران در ش��وراي راهبردي محمدرضا 
خباز و محس��ن چمن آرا و از طرف سازمان نيز معاون 
صناي��ع كوچك و مدير توس��عه يي س��ازمان انتخاب 
و معرف��ي ش��دند. در دفتر مركزي ني��ز از طرف اتاق 
بابك ول��ي زاده به عنوان عضو و مس��وول دفتر فني و 
مركزي پروژه معرفي شد. از طرفي براي بهره گيري از 
تجربيات اتاق اصفهان يك نماين��ده از طرف اين اتاق 
ب��ه عضويت دفتر مركزي در آم��د. در حال حاضر ۱۰ 

حوزه پيمانكاري فرعي در ايران شناس��ايي شده است 
و دفاتر ISPX در اين حوزه ها فعاليت خود را ش��روع 
كرده اند. طبق برنامه ريزي انجام ش��ده اين دفاتر طي 
سال جاري بايد به اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي منتقل شوند. حوزه هاي ۱۰ گانه تعيين شده، 
ش��امل تجهيزات پتروشيمي و پااليشگاهي/ دبيرخانه 
مل��ي و متولي اصلي اس��تان البرز، تجهي��زات نفت و 
گاز / دبيرخانه ملي و متولي اصلي اس��تان خوزستان، 
تجهي��زات برق و نيروگاه��ي / دبيرخانه ملي و متولي 
اصلي استان يزد، تجهيزات صنايع ريلي/ دبيرخانه ملي 
و متولي اصلي استان مركزي، تجهيزات صنايع معدني 
و سيماني/ دبيرخانه ملي و متولي اصلي استان كرمان، 
تجهيزات مجتمع هاي فل��زي/ دبيرخانه ملي و متولي 
اصلي اس��تان اصفهان، ساخت قطعات، ماشين آالت و 
تجهيزات صنعتي/ دبيرخانه ملي و متولي اصلي استان 
آذربايجان شرقي، قطعات خودرو سبك/ دبيرخانه ملي 
و متولي اصلي استان خراسان رضوي و ساخت قطعات 
و ماشين آالت كشاورزي/ دبيرخانه ملي و متولي اصلي 

استان فارس مي شود. 

 زمينه پيوستن به »يونيدو«
عليرض��ا اش��رف دبي��ركل ات��اق ايران با تش��ريح 
فعاليت هايي كه تاكنون انجام ش��ده، تاكيد كرد: اتاق 
ايران به دنبال ملي كردن اين پروژه بوده و تمام تاش 
خود را در اين راستا خواهد كرد. از طرفي معتقد است 

كه بايد زمينه پيوستن به سازمان يونيدو را فراهم كنيم. 
وي ادامه داد: اگر اين پروژه را مانند س��اير كشورها به 
صورت بين المللي دنبال كنيم، نتايج خوبي را در راستاي 
جهاني شدن اقتصاد كشور كسب خواهيم كرد. صادق 
نجفي مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي نيز با تاييد آنچه مطرح شد، گفت: ملي شدن 
پروژه و پيوند با يونيدو دو موضوعي هستند كه مي توان 
روي آنه��ا كار كرد و نس��بت به آنه��ا تصميم گرفت. 
ش��وراي راهبردي موظف است مطالعات الزم را انجام 
دهد و نتيجه گيري كند. اگر يونيدو بتواند در اين مسير 
نقش آفرين باشد، از پيوستن به آن استقبال مي كنيم. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر بالغ بر 9۲ درصد صنايع 
كشور كوچك هستند، تصريح كرد: سازمان در تاش 
است جدي تر از گذشته بر وضعيت اين صنايع تمركز 
كند و آنچه نباز دارند را فراهم كند. امروز نزديك به 5 
هزار واحد صنعتي كوچك و متوس��ط فعاليت هستند 
كه تجهيزات و مواد اوليه خود را از طريق واردات تامين 
مي كنند. اين حجم از صنعت كش��ور بايد مورد توجه 
قرار گرفته و زمينه تسهيل فعاليت آنها را فراهم كنيم. 
معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت از اختصاص 
تسهيات ارزان قيمت براي بنگاه هاي كوچك و متوسط 
خبر داد و ثبت آنها در بانك اطاعاتي ISPX را فرصتي 
براي حضور پررنگ تر آنها در عرصه اقتصاد دانس��ت و 
ادامه داد: در گذش��ته توجه وزارتخانه تنها معطوف بر 
تاسيس شهرك هاي صنعتي جديد در مناطق مختلف 
كشور بود. امروز اين نگاه تغيير كرده و به جد معتقديم 
راه اندازي شهرك هاي جديد نتيجه يي جز اتاف منابع 
ن��دارد. بنابراين تمرك��ز خود را بر توس��عه واحدهاي 
كوچك گذاشته و تاش مي كنيم اين حوزه را فعال تر 
كنيم. در ادامه غامحسين شافعي رييس اتاق ايران از 
تغيير رويكرد وزارتخانه و سازمان متولي صنايع كوچك 
و شهرك هاي صنعتي استقبال كرد و گفت: در گذشته 
پارلمان بخش خصوصي نسبت به تاش اين سازمان در 
ايجاد شهرك هاي جديد انتقاد داشت. البته اين انتقاد 
را در مورد برگزاري انواع نمايش��گاه ها در اس��تان هاي 
مختلف آن هم با پسوند بين المللي داشته و دارد؛ رقابت 
بين استان ها در برگزاري نمايشگاه، اقدامي آسيب زا به 
اقتصاد كش��ور اس��ت چراكه نتيجه آن تنها هدر رفت 
منابع خواهد بود. وي افزود: البته همين وضعيت را در 
مورد ايجاد بنادر خشك نيز داريم كه بايد با آن برخورد 
ش��ود. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در مورد 
تفاهم بين اتاق ايران و سازمان صنايع كوچك نيز گفت: 
اين اقدام بايد به صورت ملي دنبال ش��ود و در پي آن 
هستيم كه تمام بندهاي مندرج در تفاهمنامه را اجرايي 
كنيم. پروژه ISPX در كنار راه اندازي بانك اطاعاتي، 
بازاريابي، بهينه كاوي و توانمندسازي واحدها را بر عهده 
دارد و تاكنون در حدود 7۰۰ پيمانكار در اين پروژه به 

ثبت رسيده اند. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد

كارت بخش خصوصي براي عبور از تحريم
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد

الزام تمركز نظام تعرفه اي بر بخش توليد خصوصي
فري��ال مس��توفي پيرام��ون راهكاره��اي برون رفت از فش��ار 
تحريم هاي دوباره امريكا بعد از خروج يك جانبه اين كشور از توافق 
هسته يي گفت: در شرايطي كه با وجود اعام آمادگي اتحاديه اروپا 
در خصوص حمايت از برجام، ترديد هاي جدي در خصوص توانايي 
پوشش جريمه هاي س��نگين پيش بيني شده از سوي كشورهاي 
اروپاي��ي وجود دارد بايد پذيرفت كه در ش��رايط فعلي اين بخش 
خصوصي اس��ت كه مي تواند نقش پر رنگ و موثري در عبور كم 

هزينه از تحريم ها ايفا كند. 
عضو كميس��يون صنعت و معدن اتاق بازرگان��ي تهران افزود: 
از مفاد بيانيه صادرش��ده از س��وي اتحاديه اروپا در مورد برجام و 
موضع گيري اروپا در قبال اين موضوع چنين بر مي آيد كه اتحاديه 
اروپا عاقه مند اس��ت كه برجام را حفظ كند؛ اما بايد ديد آيا اروپا 
توان پوشش جريمه هاي سنگيني كه امريكا به اين منظور تعيين 

كرده است را دارد يا خير. 
وي خاطرنش��ان كرد: مقايس��ه تحريم كوبا توس��ط امريكا و 
ممانع��ت اروپا از همراهي تحريم ه��ا در ۱996 با تحريم هايي كه 
امريكا قصد اجراي آن را در قبال ايران دارد، صحيح نيس��ت؛ چرا 
كه جريمه هايي كه در ارتباط با همكاري كشورها با كوباي تحريم 
ش��ده تعيين  مي ش��د، كم وكوچك بود و توان مقابله با آن وجود 
اشت و بايد در طراحي راهكارهاي مقابله با اين جريان به حجم و 
شدت تحريم ها دقت كرد و البته كوبا توانست قبل از اجرايي شدن 

تحريم ها با مذاكره مشكل خود را حل كند. 
فريال مس��توفي با تاكيد بر لزوم حض��ور بخش خصوصي در 
مذاكرات بين المللي در راس��تاي حل مشكات ناشي از تحريم ها 
گفت: راهكار هاي پيشنهادي كه اين روزها مطرح مي شود با شدت 
تحريم هاي پيش رو همخواني ن��دارد و حتي با جريمه هاي لحاظ 
شده در تحريم هاي قبلي نيز قابل مقايسه نيست و نمي توان منكر 
نقش بازدارنده اين جريمه ها شد؛ بنابر اين بعيد است اتحاديه اروپا 

بتواند جريمه هاي شركت ها و بانك هاي خود را پرداخت كند. 
وي گفت: در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا اين بخش خصوصي 

اس��ت كه چرخ اقتص��اد را به حركت در م��ي آورد و اتحاديه اروپا 
همواره دم از حمايت از شركت هاي كوچك و متوسط خود مي زند 
اما متاسفانه در ايران با وجود شعارهاي دولت براي حمايت از بخش 
خصوصي، عما در هيچ زمينه يي شاهد عملياتي شدن شعارهاي 
مطرح شده نيستيم. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با انتقاد 
از حجيم ش��دن دولت و نديده گرفتن تحت عنوان كوچك سازي 
دولت گفت: هر سال شاهد بزرگ تر شدن دولت هستيم و به همين 
دليل در مواجهه با مش��كاتي از قبيل تحريم هاي اقتصادي، اين 
دولت اس��ت كه خود را موظف به حل مشكات موجود مي داند و 
البته در اين پروسه موفق نيست. مستوفي بيان داشت: اگر بخش 
خصوصي در جريان رفع مش��كات ناش��ي از تحريم دخالت داده 
ش��ود مسلما تعامات بهتري را نسبت به بخش دولتي با شركاي 
خود ش��كل خواهد داد.  به گفته عضو كميسيون صنعت و معدن 
ات��اق در اين برهه مهم و حس��اس، ضروري اس��ت در خط مقدم 
مذاكرات از بخش خصوصي اس��تفاده ش��ود؛ ب��ا حمايت تمام قد 
دول��ت از بخش خصوصي و واگذاري حل مش��كات تحريمي به 
اين بخش، قطعا ش��اهد تغييرات اساس��ي در عكس العمل طرف 
مذاكره خواهيم بود. وي اذعان داشت: اصوال شركت هاي خصوصي 
ترجيح مي دهند طرف مقابلشان يك شركت خصوصي باشد تا در 
اعمال نظرات و مذاكرات دو جانبه دو طرف از ش��رايطي يكس��ان 
برخوردار گردند؛ اولويت سرمايه گذار و فعال اقتصادي خارجي براي 
انجام پروژه مشترك يا سرمايه گذاري جوينت شدن با يك شركت 
خصوصي است چرا كه يك ش��ركت دولتي با وجود حمايت هاي 
ويژه از سوي دولت درگير بروكراسي است و در عمل چابكي يك 
شركت خصوصي را ندارد. فريال مستوفي بخش خصوصي را داراي 
توان كافي و خاقيت حتي براي رفع موانع مالي دانست تاكيد كرد: 
اين اطمينان را دارم كه اگر در اين زمينه دولت در رويه هاي خود 
بازنگري كرده و ب��ا اعتماد به بخش خصوصي فرصت حضور اين 
بخش را در مذاكرات فراهم كند، نتيجه بهتري در ش��رايط سخت 

پيش رو كسب خواهد كرد. 

عضو كميس��يون صنع��ت و معدن اتاق بازرگان��ي تهران در 
مورد راهكار برون رفت از شرايط پيش رو، ناشي از خروج امريكا 
از برج��ام بر لزوم اتحاد محكم مي��ان بخش خصوصي و دولتي 
تاكيد كرد و گفت: بديهي اس��ت كه براي برون رفت از ش��رايط 
پي��ش آمده، م��ا نيازمند يك اتحاد قوي مي��ان بخش دولتي و 
بخش خصوصي هستيم؛ اگر اين اتحاد ايجاد شود قطعا مي توان 
موانعي كه توسط طرف خارجي براي ما ايجاد مي شود را از سر 

راه برداشت. 
 رض��ا پدي��دار خاطرنش��ان ك��رد: ظرفيت هاي��ي در بخش 
خصوصي وجود دارد كه تاكنون مغفول مانده يا از آن اس��تفاده 
نش��ده اس��ت؛ . طبق آمارهاي موجود ح��دود 6۰ تا 7۰درصد 
ظرفيت صنعت ما خالي مانده است و چنانچه قرار باشد مطابق 
پيش��نهادهاي جناب خسروتاج در جلس��ه كميسيون صنعت و 
معدن در نظام تعرفه يي ما اصاحاتي انجام شود؛ اين اصاحات 
و تعديل بايد متوجه آن بخش از توليد شود كه در اختيار بخش 
خصوصي است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با پر 
اهميت خواندن موضوع س��رمايه گذاري در برهه حساس فعلي 
گفت: ما نيازمند جذب سرمايه بخصوص در بخش هاي هاي تك 
)High Tech( هس��تيم؛ در اين حوزه توانس��ته ايم به بخشي 
از اين تكنولوژي ها در داخل كش��ور دس��ت پيدا كنيم و بخش 
ديگري را هم از خارج از كش��ور منتقل كرده ايم و بخش��ي هم 
وجود دارد كه ما در اختيار نداريم. ضروري است به دنبال راهي 
براي تامين تكنولوژي هايي كه در اختيار نداريم باشيم و در عين 
حال تكنولوژي هاي موجود را حفظ كنيم تا حداقل از مهاجرت 

نخبگان جلوگيري كرده باشيم. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه تا چه ان��دازه مي توان روي 
ت��وان بخش خصوص��ي در برقراري ارتباط ب��ا فعاالن اقتصادي 
خارجي و رفع موانع موجود حس��اب كرد، گفت: متاس��فانه در 
حال حاضر بيش از ۸6 درصد س��بد مديريتي اقتصادي كش��ور 
در اختي��ار بخش دولتي و خصولتي اس��ت و بخش خصوصي و 

تعاوني تنها حدود ۱6درصد س��هم دارد؛ با اين ميزان مشاركت 
نمي ت��وان كاري از پيش برد. پديدار معتقد اس��ت دولت بايد از 
تصدي گ��ري در حوزه اقتصاد دس��ت ب��ر دارد و تنها به تنظيم 
مناسبات پرداخته و ميدان را در اختيار بخش خصوصي بگذارد. 
وي در اين باره توضيح داد: با ورود بخش خصصي به ميدان، به 
صورت سيس��تماتيك، منافع ملي مردم مطرح مي شود و طرف 
خارجي با منافع مردم مش��كلي ندارد؛ تمام كشورهاي در گير با 
تحريم هاي مشابه ايران با كمك بخش خصوصي خود توانسته اند 

از تحريم ها عبور كنند و به حيات اقتصادي خود ادامه دهند. 
 رضا پديدار اذعان داش��ت: با وجود اينكه وزارت امور خارجه 
در چندي��ن نوبت از بخش خصوصي ب��راي حضور در مذاكرات 
دعوت كرده اس��ت اما واقعيت اين اس��ت كه اين حضور بيشتر 
جنبه تشريفاتي داش��ته در حالي كه بخش خصوصي به دنبال 
يك نقش عملياتي است و بايد همزمان با مذاكرات مقام سياسي 
و مسوول دولتي با طرف خارجي، نماينده يي از بخش خصوصي 
ني��ز براي ارائه طرح هاي عملياتي خود در حوزه اقتصادي حاضر 
باش��د.  عضو كميس��يون صنعت و معدن ات��اق بازرگاني تهران 
تصريح كرد: همان طور كه اش��اره ش��د كش��ور ما براي عبور از 
محدوديت هاي اقتصادي كه عموما توس��ط امريكا ايجاد ش��ده 
اس��ت، ظرفيت هاي گوناگون و راه حل ه��اي مختلفي در اختيار 
دارد؛ اي��ران پ��س از امريكا دومين كش��ور دني��ا از لحاظ تنوع 
اقليمي اس��ت كه همين موضوع امكانات بسيار خوبي در اختيار 
ما قرار مي دهد؛ وقت آن است كه دولت خود را از حوزه اجرايي 
كنار كش��يده و به سياست گذاري و تنظيم مناسبات اكتفا كند 
و بخ��ش اجراي��ي و نظ��ارت و كنترل كيف��ي را تماما به بخش 
خصوصي واگ��ذار كند. به گفته پديدار الزم��ه حضور قدرتمند 
بخش خصوصي در حوزه بين الملل بهادادن به اين بخش است؛ 
ارائه مشوق هاي مالياتي، بيمه، عوارض و... براي بخش خصوصي 
مي تواند بستر حركت قدرتمند بخش خصوصي را براي عبور از 

موانع به ظاهر بزرگ فراهم كند. 

يك س��ال از تحري��م اقتصادي قطر از س��وي كش��ورهاي عربي 
ازجمله عربس��تان، امارات، بحرين و... مي گذرد؛ اتفاقي كه بسياري از 
كارشناس��ان اقتصادي كش��ورمان در زمان وقوع از آن به عنوان يك 
فرصت اقتص��ادي براي ايران و افزايش صادرات محصوالت مختلف و 
انواع كاالها ياد مي كردند. اما نكته مهم اين اس��ت كه با گذشت يك 
س��ال از اين اتفاق سياسي چقدر ايران توانسته است از اين پتانسيل 
اس��تفاده كند آن هم در شرايطي كه رقيب مهمي همچون تركيه را 
 پيش روي خود داش��تيم. قطر پيش از بروز بحران از همس��ايگانش

5 ميلي��ارد دالر واردات داش��ت كه با تيرگ��ي روابط آنها فرصت هاي 
جدي��دي براي كش��ورهاي ايران و تركيه ايجاد ش��د ت��ا از اين بازار 
سهمي برداشت كنند. البته ايران با وجود اينكه در يك سال گذشته 
تاش هاي��ي كرده و ميزان صادرات خود از قط��ر را افزايش داده ولي 
همچنان نتوانسته سهم مناسبي از بازار قطر در مقابل ديگر كشورها 

ازجمل��ه تركيه به دس��ت بياورد. بهمن ماه س��ال گذش��ته مديركل 
دفتر عربي- آفريقايي س��ازمان توس��عه تجارت ايران از رشد بيش از 
۱۲6درصدي صادرات ايران به قطر در 9ماهه گذش��ته خبر داد. فرزاد 
پيلتن، ميزان صادرات كشورمان به قطر را ۱۸۸ميليون دالر اعام كرد 
و گفت: عمده ترين اقام صادراتي ايران به قطر شامل قيرنفت، ميوه و 
تره بار، سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر، لبنيات، سنگ گچ، 
كف پوش ها، سيمان سفيد، يونجه، آب ميوه تغليظ شده، سيمان پرتلند 
و محصوالت از آهن يا فوالد بوده اس��ت. البته مهم ترين چالش پيش 

روي تجارت ايران با قطر در حوزه بانك، حمل  و  نقل، بنادر است. 

 تركيه چه كرد؟
اما درحالي كه كارنامه صادرات ايران به قطر چندان درخشان نيست 
كه تركيه از اين فرصت اس��تفاده كرده و حج��م مبادالت خود با اين 

كشور را به شكلي عجيب افزايش داد. پس از بروز بحران در روابط قطر 
با كشورهاي همس��ايه و محاصره دريايي و زميني اين كشور از سوي 
عربستان، امارات و بحرين، آنكارا جانب دوحه را گرفت. تركيه با هدف 
رفع مشكات قطر در زمينه تدارك مواد غذايي، اين محاصره را شكسته 
و به  طور مستقيم به قطر مواد غذايي ارسال كرد. مهم ترين واردات قطر 
از تركي��ه لوازم الكتريكي، ف��والد و فرآورده هاي آن، محصوالت لبني، 
تجهيزات پزشكي، مبلمان و تركيبات آلي و معدني است. از سوي ديگر 
گاز، مواد نفتي و پليمر از مهم ترين صادرات قطر به تركيه محس��وب 
مي شود. حجم مبادالت اقتصادي ميان قطر و تركيه در سال ۲۰۰۰ به 
كمتر از ۲۰ميليون دالر مي رسيد ولي خليفه بن جاسم آل ثاني، رييس 
اتاق بازرگاني قطر در افتتاحيه نشست اقتصادي مشترك دو كشور در 
دوحه كه ۲6دي ماه با حضور ۱5۰ش��ركت تركيه يي برگزار شد، اعام 
كرد: حجم مبادالت بازرگاني آنكارا و دوحه در سال ۲۰۱7 به 3ميليارد 

و 9۰۰ميلي��ون ريال قطري)معادل يك ميلي��ارد و ۸۰ ميليون دالر( 
رس��يده است. اين افزايش درحالي اس��ت كه حجم مبادالت بازرگاني 
دو كشور در سال ۲۰۱6ميادي فقط 6۰۰ ميليون ريال قطري معادل 
۱7۴ميليون دالر بوده اس��ت. روابط بين تركيه و قطر تا جايي توسعه 
داش��ته ك��ه هم اكنون قطر ب��ا ۲۰ميليارد دالر بزرگ ترين كش��ور در 
فهرست سرمايه گذاران در تركيه است. مسووالن قطري اعام كرده اند 
كه در سال آينده ميادي هم ۱9ميليارد دالر در تركيه سرمايه گذاري 
خواهند كرد. هم اكنون ۱۸6ش��ركت مشترك قطري- تركيه يي و نيز 
۱9ش��ركت تركيه يي در بخش هايي چون تاسيس��ات، امور زيربنايي، 
پيمانكاري و ساخت و ساز، مشاوره مهندسي، بازرگاني و صنعت برق در 
قطر فعاليت دارند. از طرف ديگر به جز تامين مايحتاج قطري ها درحال 
حاضر ش��ركت هاي تركيه يي هم در قطر فعال هس��تند. شركت هاي 
تركيه يي ۱۲۸ط��رح در قطر به ارزش ۱۴.۲ميليارد دالر انجام داده اند 
كه بيش��تر آنها مربوط به طرح هاي س��اخت و س��از براي جام جهاني 
۲۰۲۲ فوتبال است. قطر براي ميزباني از گردشگران جام جهاني ۲۰۲۲ 

بايد ۱۰۰هزار واحد مسكوني و ۱۲ استاديوم ورزشي بسازد. 

تركيه چالش تحريم هاي قطر را به فرصت تبديل كرد
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7  جهان

برگزاريكنفرانسبينالمللي
صلحليبيدرپاريس

رايزنيمقامكرهشماليدرامريكا
دربارهديدارترامپو»اون«

درخواستبروكسلازونزوئال
برايتجديدانتخابات

گروه جهان|
 كنفرانس بين المللي صلح ليبي براي پايان دادن به بحران سياسي اين كشور 
سه شنبه در پاريس برگزار شد. نمايندگان گروه هاي مختلف در ليبي، كشورهاي 
منطقه، اروپا و امريكا، نماينده س��ازمان مل��ل و چندين نهاد بين المللي در اين 
نشس��ت يك  روزه ش��ركت كردند. به گزارش رويترز، ه��دف از اين گردهمايي 
توافق بر س��ر برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري تا اواخر سال جاري 
ميالدي اعالم ش��ده است. به  دنبال س��رنگوني حكومت معمر قذافي گروه هاي 
ش��به  نظامي و احزاب سياس��ي در ليبي كنترل مناطق مختلف آن كشور را در 
دس��ت گرفتند. فياض سراج نخس��ت وزير ليبي و دولت »پيمان ملي« او كه از 
طرف سازمان ملل به  رسميت شناخته مي شود، كنترل طرابلس و غرب ليبي را 
در دست دارند. ژنرال خليفه حفتر فرمانده ارتش ملي اين كشور و هودارانش نيز 
مناطق شرقي ليبي را كنترل مي كنند. ليبي در سال هاي اخير به يكي از مراكز 

مهم قاچاق انسان و شبه  نظاميان افراطي تبديل شده است. 
كنفرانس بين المللي صلح ليبي در ش��رايطي برگزار شده كه گروه بين المللي 
بحران هش��دار داده كه اين نشس��ت ممكن است تاثيري عكس داشته باشد. به 
گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه، اتاق فكر گروه بين المللي بحران براين باور اس��ت 
ك��ه جن��س مذاكرات پاريس خطر ب��روز تاثير متضاد را در پ��ي دارد. در بيانيه 
اي��ن گروه آمده: »مذاكره ميان ش��خصيت هاي واحد و ب��دون حصول اطمينان 
از اتفاق  نظر گس��ترده تر در ميان طيف سياس��ي و ارتش ممكن اس��ت نتيجه 
عكس داش��ته باش��د.« اين اتاق فكر همچنين به عدم حضور هيات نمايندگاني 
از مصراته كه قدرتمندترين نيروهاي مس��لح در ليبي و بيش��ترين نفوذ سياسي 
را در غرب ليبي دارد، اش��اره كرده است. اين گروه خواستار آن شده كه رويكرد 
بازتري درخصوص مساله ليبي اتخاذ شود و فعال به  دنبال يك توافق امضا شده 
نباشند. در بيانيه اين گروه آمده كه مي توان از نشست پاريس براي تحت فشار 
گذاش��تن رهبران ليبي به سوي مصالحه و سوق دادن جامعه جهاني به حمايت 

از صلح استفاده كرد.

گروه جهان|
رييس س��ابق سازمان جاسوسي كره ش��مالي بعد از سفر مختصري كه به 
چين داشت، عازم واشنگتن شده تا با مقام هاي امريكايي درخصوص نشست 
احتمالي ميان دونالد ترامپ، رييس جمهوري اين كش��ور و رهبر كره شمالي 

مذاكره كند. 
به گزارش رويترز كيم يونگ چول رييس س��ابق سازمان جاسوسي كره شمالي 
و يك مقام ارش��د حكومت اين كشور بعد از آنكه روز گذشته توقف كوتاهي در 
پكن داشت، عازم واشنگتن شده تا مذاكراتي را با مقام هاي امريكايي درخصوص 
نشس��ت ميان كيم جونگ  اون و دونالد ترامپ داش��ته باش��د. كيم يونگ چول از 
نزدي��ك در مذاك��رات با كره جنوبي دخيل بوده و س��فر اخي��ر وي به امريكا از 

تدارك هاي بيشتري براي برگزاري اين نشست تاريخي حكايت دارد. 
در همين حال رسانه رسمي كره شمالي گزارش داده كه پيونگ يانگ به برنامه 
خود براي خلع سالح هس��ته يي پايبند است. خبرگزاري دولتي كي سي ان اي و 
روزنامه حزب حاكم كره ش��مالي در س��رمقاله يي نوش��تند، پيونگ يانگ درحال 
پيشرفت طبق جدول زماني خود است. هنوز مشخص نيست، كره شمالي چگونه 
وعده كيم جونگ  اون براي خلع س��الح هسته يي كامل را اجرايي مي كند؛ او اين 
وعده را در جريان نشست تاريخي بين دو كره در ۲۷ آوريل مطرح كرد. درحالي 
كه كره ش��مالي هفته گذش��ته امحاي سايت آزمايش هس��ته يي خود را جشن 
گرفت، منتقدان تاكيد دارند كه اين مس��اله با امحاي تسليحاتي كه كره شمالي 

سال ها براي ساخت آنها زمان گذاشته است، متفاوت خواهد بود. 
امريكا به طور علني كره ش��مالي را براي انجام خلع سالح كامل، قابل تاييد و 
غيرقابل بازگشت هسته يي و سريع تحت فشار گذاشته است. مقام هاي امريكايي 
يك ش��نبه به رهبري سانگ كيم مذاكره كننده  هس��ته يي سابق وارد كره شمالي 
ش��دند و گفت وگوها تا ديروز سه ش��نبه ادامه داش��تند. انتظار مي رود، مس��اله 
برگزاري يا عدم برگزاري نشست ميان اون و ترامپ در ۱۲ژوئن در سنگاپور نيز 

مورد رايزني قرار گرفته باشد. 

گروه جهان|
 اتحاديه اروپا خواس��تار برگزاري مجدد انتخابات رياس��ت جمهوري ونزوئال شد. 
اين اتحاديه همچنين هشدار داده، دور تازه يي از تحريم ها را عليه اين كشور اعمال 
خواهد كرد. به گزارش آسوش��يتدپرس، وزيران اتحاديه اروپا اعالم كرده اند با وجود 
درخواست هاي گسترده در ونزوئال براي استقرار دموكراسي، انتخابات اخير نشان داد 
كه اين كش��ور هر چه بيش��تر از معيارهاي دموكراتيك و قانون اساسي خود فاصله 

مي گيرد. 
وزي��ران خارجه اتحادي��ه اروپا مي گويند در انتخابات رياس��ت جمهوري ونزوئال 
تخلفات گس��ترده يي روي داده و اين انتخابات  بايد مجددا براس��اس استانداردهاي 
بين المللي و قانون اساسي ونزوئال برگزار شود. كميسيون انتخابات ونزوئال اعالم كرد، 
نيكالس مادورو ۵۵ ساله با پيروزي در انتخابات براي يك دوره 6 ساله ديگر در مقام 
رياس��ت جمهوري ونزوئال باقي خواهد مان��د. به گفته مقام هاي ونزوئاليي، نيكالس 
مادورو با كسب 6۸ درصد آرا در انتخابات ماه مه  پيروزي قاطعي به دست آورد. اين 
درحالي اس��ت كه هنري فالكون، رقيب اصلي نيكالس مادورو نيز نتيجه انتخابات 
را نپذيرفته اس��ت. منتقدان مي گويند، انتخابات رياس��ت جمهوري ونزوئال با تقلب 
همراه بوده و كانديداهاي دو گروه مخالف اصلي اجازه حضور در انتخابات را نيافتند. 
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا مي گويند، تحريم هاي تازه هدفمند خواهند بود به 
نحوي كه به مردم ونزوئال آس��يبي نرسانند. براساس اظهارات منابع اروپايي انتظار 
مي رود، تحريم ها به طور رس��مي در نشست ۲۵ژوئن اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ 
تصويب ش��ود. نيكالس م��ادورو اما در واكنش به تهدي��د اتحاديه اروپا درخصوص 
تحريم ها گفته است، تحريم هاي تازه فقط به مردم ونزوئال آسيب وارد خواهد كرد. 
امري��كا و كش��ورهاي مهم امريكاي التين پيش از اين به نح��وه برگزاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري ونزوئال اعتراض كرده و گفته اند در اين انتخابات، اس��تانداردهاي 
دموكراتيك رعايت نشده است. كشورهاي عضو گروه ليما متشكل از ۱۴كشور قاره 
امريكا نيز پيش تر در بيانيه يي اعالم كردند كه نتيجه انتخابات ونزوئال را به رسميت 

نمي شناسند و سطح روابط ديپلماتيك خود را نيز كاهش مي دهند. 

 توسعه نسل جديد
تسليحات هسته اي در چين 

گروه جهان| چين به  شدت در حال توسعه نسل 
جديد تس��ليحات هسته يي خود و سبقت گرفتن از 
امريكا در شبيه سازي انفجارهاي هسته يي است كه 
نگراني  كارشناس��ان را از احتمال بروز يك درگيري 
هس��ته يي افزايش مي دهد. به گزارش اكس��پرس، 
آكادمي مهندس��ي فيزيك چين گ��زارش كرد، در 
سپتامبر ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۷ چين حدود ۲۰۰ 
آزمايش را براي شبيه س��ازي يك انفجار هس��ته يي 
انجام داده اس��ت. در مقايس��ه با اين آمار، امريكا اما 
بين سال هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ تنها ۵۰مورد از چنين 
آزمايش هايي را انجام داده اس��ت. گفته شده، چين 
به طور ميانگين هر ماه، ۵ آزمايش هس��ته يي انجام 
مي دهد و اين در حالي است كه امريكا كمتر از يك 
ب��ار در ماه چنين آزمايش هاي��ي را صورت مي دهد. 
كارشناسان هشدار داده اند كه با تالش چين، امريكا 
و روس��يه براي دس��تيابي به تس��ليحات هسته يي 
هدفمندت��ر براي مقابل��ه با تهديده��اي احتمالي، 
خطر درگيري هس��ته يي به ط��رز اجتناب ناپذيري 
باال م��ي رود. مقام��ات پنتاگ��ون گفته ان��د؛ امريكا 
مي خواهد دش��منانش باور كنند ك��ه احتمال دارد 
اين كش��ور از اين تس��ليحاتي كه كوچك تر، فني تر 
و هوشمندتر هس��تند و براي نابودي اهداف خاص 
و با تخريب محدود طراحي ش��ده اند، استفاده كند. 
اي��ن تس��ليحات در حالي كه همچ��ون نمونه هاي 
پيشين خود تخريب گر نيستند و نمي توانند شهرها 
را نابود كنند، اما بس��يار قدرتمندتر از آنها هستند. 
كارشناسان مدعي هستند كه به  دليل ايمني بيشتر 
اين تسليحات، دولت ها تمايل بيشتري براي استفاده 

از آنها خواهند داشت. 
در ده��ه ۱۹۹۰ آزمايش تس��ليحات هس��ته يي 
ممنوع ش��د، با اي��ن حال كره ش��مالي از اين توافق 
پيروي نكرد. دانش��مندان چيني ب��ه جاي آزمايش 
واقعي اين تس��ليحات از اس��لحه هاي گاز پرقدرت 
اس��تفاده مي كنند. چين هم اكنون در حال ساخت 
تسليحات هسته يي تاكتيكي جديد براي جنگ در 
محدوده نزديك است. با وجود اين، براساس اظهارات 
وانگ چوان بين اس��تاد دانشگاه تكنولوژي ووهانبين، 
ش��مار باالي آزمايش هاي شبيه سازي چين به اين 
معنا نيست كه پكن در ساخت تسليحات هسته يي 
از امريكا پيشي گرفته اس��ت. امريكا از سال ۱۹۴۵ 
بيش از ۱۰۰۰ كالهك هس��ته يي را منفجر كرده و 
در قياس با اين آمار، چين از س��ال ۱۹6۴ تنها ۴۵ 

آزمايش با آتش واقعي داشته است. 

بي اطالعي اردوغان از اقدامات 
امريكا در شمال سوريه

رييس جمه��وري تركيه ب��ا تاكيد ب��ر اينكه حضور 
نظام��ي و اقدامات امريكا در ش��مال س��وريه را صحيح 
نمي داند گفته از سياس��ت هاي واشنگتن در اين زمينه 
اطالع��ي ندارد. به  گ��زارش ايرنا، رجب طي��ب اردوغان 
گف��ت: »امريكايي ها ب��ا ۲هزار پ��رواز تجهيزات نظامي 
حساس به ش��مال س��وريه منتقل كرده اند ولي معلوم 
نيس��ت كه اين تس��ليحات عليه چه كس��اني استفاده 
 خواهد شد. تركيه در مناطقي كه اين سالح منتقل شده، 
۹۱۱ كيلومتر مرز مشترك با سوريه دارد كه در گذشته 
از اين گونه تسليحات عليه ساكنان مناطق مرزي استفاده 
ش��ده اس��ت.« تركيه بارها خواس��تار خ��روج نيروهاي 
امريكايي از ش��مال سوريه ش��ده تا راحت تر با كردهاي 

سوريه مقابله كند. 

 خشم عربستان
از تاييد بازداشت حريري

سخنان اخير امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه 
كه بازداش��ت چند هفته يي س��عد حريري نخست وزير 
لبنان در عربس��تان را تاييد كرد، خش��م س��عودي ها را 
برانگيخت. به گ��زارش واس، يك منبع مطلع در وزارت 
خارجه عربس��تان سخنان ماكرون را تكذيب و ادعا كرد 
كه رياض همواره با همه امكانات از امنيت و ثبات لبنان 
و شخص نخست وزير آن دفاع كرده است. ماكرون اخيرا 
به طور مشخص دولت سعودي را مسوول بازداشت چند 

هفته يي حريري خوانده است. 

 كشته شدن ۹ غيرنظامي
در حمله نيروهاي افغانستان

مقامات افغانستان اعالم كردند نيروهاي افغان ۹ نفر 
كه بيشتر آنها غيرنظامي بودند را در عملياتي به اشتباه 
كشتند. به گزارش آسوشيتدپرس، نيروهاي افغانستان با 
هجوم به خانه يي در شرق واليت ننگرهار به اشتباه ۹ نفر 
را كه بيشتر آنها غيرنظامي بودند كشتند. در اين عمليات 
۸ نفر نيز زخمي ش��دند. در ميان كشته شدگان فرمانده 
توريست محلي نيز حضور دارد. در حال حاضر طالبان و 

داعش در شرق افغانستان حضور فعالي دارند. 

درخواست براي آزادي دميرتاش
محرم اينجه، مرال آكش��نر و تمل كارامولالاوغلو 
سه نامزد انتخابات رياست جمهوري تركيه خواستار 
آزادي صالح الدين دميرت��اش رقيب انتخاباتي خود 
از زندان ش��دند. صالح الدين دميرتاش رهبر س��ابق 
ح��زب دموكراتي��ك خلق هاي تركي��ه )ح.د.پ( كه 
از ۱۴ آب��ان ۱3۹۵ ب��ه اتهام همكاري ب��ا گروه هاي 
تروريس��تي تحريك مردم به ش��ورش و چند اتهام 
ديگر در بازداشت موقت به سر مي برد از سوي حزب 
خود به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري معرفي 
شده اس��ت. به  گزارش جمهوريت، اينجه، آكشنر و 
كارامولال اوغلو نامزدهاي حزب جمهوري خواه خلق، 
حزب نيك و حزب س��عادت تركيه، آزادي دميرتاش 
رقي��ب انتخاباتي خود از زندان را زمينه س��از رقابت 

آزادانه و عادالنه دانستند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

مانور پارلماني سوسياليست هاي اسپانيا براي ساقط كردن دولت

مشكالت»راخوي«دركسبراياعتماد
گروه جهان| طال تسليمي| 

پارلم��ان اس��پانيا اعالم ك��رده جمع��ه را به 
برگ��زاري جلس��ه راي اعتماد درب��اره دولتداري 
ماريانو راخوي نخس��ت وزير اين كشور اختصاص 
داده اس��ت؛ جلس��ه يي كه دولت 6 س��اله راست 
ميانه را در مادريد تهديد مي كند و به آش��فتگي 
سياس��ي در جنوب اروپا مي افزايد. جلس��ه راي 
اعتم��اد كه زمان بندي اجراي آن دوش��نبه اعالم 
شد، به درخواست حزب اپوزيسيون سوسياليست 
و پس از آن برگزار مي شود كه يك دادگاه اسپانيا 
شماري از اعضاي حزب حاكم مردم را در پرونده 
فس��اد متهم دانس��ت. مخالفان دولت كنوني در 
مادريد كه بيش��تر از حزب سوسياليست هستند، 
تصور مي كنند كه مي توانن��د آراي كافي را براي 
بركناري راخوي از نخست وزيري به دست آورند. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، پس از شكس��ت 
برنامه دو حزب جنبش پنج س��تاره و ليگ براي 
تش��كيل دولت در ايتاليا كه به افزايش بهره وري 
اوراق قرض��ه اي��ن كش��ور منجر ش��د، برگزاري 
جلس��ه راي اعتماد به دولت راخوي آش��فتگي ها 
در جنوب اروپا را تشديد مي كند. سرمايه گذاران 
و كارگزاران بازار مالي با نگراني بحران سياس��ي 
در ايتالي��ا را دنب��ال مي كنن��د. در اس��پانيا نيز 
باتوجه به اينكه قرار اس��ت جلسه راي اعتماد به 
دولت راخوي برگزار ش��ود، سرمايه گذاران نگران 
چشم انداز سياسي اين كشور هستند. اين نگراني 
نمود خ��ود را در بازار اوراق قرضه و بازار س��هام 
اس��پانيا نشان داده است. در معامالت اوايل هفته 
نرخ بهره وري اوراق قرضه ۱۰س��اله دولت اسپانيا 
افزاي��ش يافت و در مقابل، ارزش ش��اخص اصلي 
بازار سهام اسپانيا در معامالت دوشنبه ۰.۵درصد 
كاهش يافت؛ اين شاخص جمعه هم افت ارزشي 

۲.۷درصدي را تجربه كرده بود. 
اما تحليلگ��ران معتقدند جلس��ه راي اعتماد 
روز جمع��ه در اس��پانيا به  اندازه ش��رايط موجود 
در ايتاليا مخرب نيس��ت به اين دليل كه احزاب 

اصلي اس��پانيا بر سر چگونگي براندازي راخوي با 
يكديگر توافق نظر ندارند. آنتونيو باروسو تحليلگر 
در ش��ركت مش��اوره تنئو اينتلجنس در اين باره 
گفت: »دولت راخوي دست كم فعال نجات خواهد 
يافت، اپوزيس��يون در زمينه چگونگي خالصي از 
او اتحاد چنداني ندارند.« راخوي پيش تر و در ماه 
ژوئن نيز توانس��ته از جلس��ه راي اعتماد پارلمان 

اسپانيا سربلند بيرون بيايد. 
پارلمان اسپانيا پنج شنبه جلسه يي خواهد داشت 
درباره اينكه الزم اس��ت پدرو س��انچز رهبر حزب 
سوسياليست جايگزين راخوي شود يا خير. سانچز 
معتقد است اس��پانيا تنها با دولتي جديد مي تواند 

ش��أن و منزلت دموكراس��ي خود را باز يابد. سانچر 
راي پيش��برد اهداف خود بايستي در روزهاي آتي 
حمايت سياسي حزب شهروندان را كسب كند كه 
به طور فزاينده غيرمحتمل به نظر مي رسد. انتخاب 
ديگر س��انچز جلب حمايت اتحاد احزاب ملي گراي 
منطقه يي موس��وم به »اتحاد فرانكشتاين« و حزب 

چپ افراطي پودموس )ما مي توانيم( است. 
آلب��رت ريورا رييس حزب ليبرال ش��هروندان 
ك��ه دس��ت كم در تئوري مي تواند ب��ا آراي مورد 
نياز براي تصويب چني��ن اقدامي عامل تغيير در 
دولت باشد، با اين مساله كه دولت اقليت راخوي 
ق��درت خود را از دس��ت داده، موافق اس��ت؛ اما 

حزب شهروندان بيشتر به نبال برگزاري انتخابات 
زودهن��گام پارلماني اس��ت و از آنجاي��ي كه در 
نظرس��نجي ها پيشتاز اس��ت مي تواند در صورت 
برگ��زاري انتخابات زودهنگام به پيروزي دس��ت 
يابد. ريورا روز دوش��نبه گفت: حزب ش��هروندان 
از نخست وزيري س��انچز حمايت نمي كند، اما از 
راي ع��دم اعتماد به راخوي كه با نياز به برگزاري 
انتخاب��ات زودهنگام هم��راه خواهد بود، حمايت 
خواه��د ك��رد. او در مصاحبه با ال مون��دو برنامه 
س��انچز را براي كس��ب ق��درت از طريق مانوري 
سياسي در پارلمان »غيرمسووالنه« توصيف كرد 
و گفت: »ما با پيشنهاد معرفي يك نخست وزيري 

جديد كه تنها هدفش رس��يدگي به خواسته هاي 
مردم باشد، موافقت خواهيم كرد.«

س��انچز گفته پ��س از به قدرت رس��يدن در 
نهايت انتخابات برگ��زار خواهد كرد اما تنها پس 
از آنك��ه »وضعيت سياس��ي عادي« در اس��پانيا 
برقرار و »زندگي نهادي« احيا ش��ود و دستوركار 
سوسياليس��تي پيش رفته باشد. ريورا كه حزبش 
در نظرسنجي ها ش��رايط خوبي دارد، از برگزاري 
انتخابات زودهنگام س��ود مي برد، اما س��انچز كه 
در رقاب��ت عملكرد ضعيفي دارد، ترجيح مي دهد 
برگ��زاري انتخابات را به زمان��ي دورتر در آينده 
موكول كند. اما راي عدم اعتماد به راخوي بدون 
حمايت حزب ش��هروندان هم ممكن خواهد بود، 
البته به اين ش��رط كه سوسياليس��ت ها حمايت 
حزب چپ افراطي پودموس و س��ه حزب كوچك 
منطقه يي را جلب كرده باش��ند. حزب شهروندان 
و ح��زب پي پ��ي حاكم اتح��اد اح��زاب كوچك 
منطقه يي را دولت فرانكش��تاين مي نامند به اين 
دلي��ل كه اين اتح��اد به دلي��ل اختالف نظرهاي 
شديد در ديدگاه هاي سياسي به مسائلي همچون 
اس��تقالل كاتالونيا توانايي اداره دول��ت را ندارد. 
راخوي هفته پيش در اين باره گفت: »اداره دولت 
با چنين حمايتي ممكن نخواهد بود و او )سانچز( 

به خوبي از اين مساله آگاه است.«
احزاب حامي اس��تقالل كاتالونيا حمايت موقتي 
خ��ود را از راي عدم اعتماد به دولت اعالم كرده اند؛ 
حزب پ��ي ان وي ملي گراهاي باس��ك گفته كه اين 
مس��اله را بررسي مي كند، اما هيچ تضميني نيست 
كه دولت جديد با دستوركار باسك هماهنگ باشد. 
يكي از عواملي كه دولت كنوني اس��پانيا را به 
بحران كش��انده، تالش هاي منطقه كاتالونيا براي 
استقالل در چند ماه  گذشته بوده است. اما آنچه 
سبب ش��د دولت راخوي به چالش كشيده شود، 
راي دادگاه اس��پانيا ب��ه محكوميت ش��ماري از 
اعضاي حزب او در پرونده سوء اس��تفاده از اموال 

غيرقانوني بود. 

پول واحد اروپايي با تهديد جدي روبه روست  

انتخابات ايتاليا؛ همه پرسي براي يورو

گروه جهان|
 گرچه شكست احزاب پوپوليست در تشكيل 
دولت ايتالي��ا در كوتاه مدت باع��ث تقويت يورو 
شده اما تحوالت اين روزهاي رم مي تواند آغازگر 
جنگ��ي تمام عيار علي��ه پول واح��د اروپايي در 

آينده يي نه چندان دور باشد. 
رويت��رز در گزارش��ي با اش��اره ب��ه انتخابات 
زودهنگام ايتاليا كه به گفته نخس��ت وزير موقت 
اين كش��ور احتماال پاييز ي��ا اوايل آوريل ۲۰۱۹ 
برگزار خواهد شد، نوشته: رييس جمهوري ايتاليا 
پائولو س��اوونا نامزد ضداروپايي و ضدتشكيالتي 
احزاب راست افراطي جنبش پنج ستاره و حزب 

»ليگ« ب��راي تصاحب وزارت اقتصاد را رد كرد، 
كس��ي كه گفته بود ايتاليا باي��د منطقه يورو را 

ترك كند. 
ام��ا حاال ه��ر دو ح��زب پوپوليس��ت كه در 
انتخابات م��ارس رقيب يكديگ��ر بودند در حال 
س��بك و س��نگين كردن اين مس��اله هس��تند 
كه آي��ا بايد در انتخابات پيش رو كه قرار اس��ت 
پاييز يا اوايل س��ال آينده برگزار شود اختالفات 
را كنار گذاش��ته و متحد ش��وند يا خي��ر. متئو 
س��الويني رهبر حزب ليگ دوشنبه گفته است: 
»انتخابات  آينده سياس��ي نخواهد بود بلكه يك 
همه پرس��ي تمام عيار و واقعي خواه��د بود بين 

كس��اني كه مي خواهند ايتاليا كشوري آزاد باشد 
يا برده و دربند. امروز ايتاليا آزاد نيس��ت. ايتاليا 
به  لحاظ مالي در اش��غال اتوكرات ها، آلماني ها و 

فرانسوي هاست.« 
لوئيج��ي دي ماي��و رهبر سياس��ي جنبش پنج 
س��تاره در اعت��راض ب��ه تصميم س��رجيو ماتارال 
رييس جمهور ايتاليا كه مانع تشكيل دولت ائتالفي 
شده، ضمن تهديد به استيضاح وي، براي برگزاري 
تظاهرات اعتراضي با ش��عار »راي من مهم است« 
در ش��هر رم فراخوان داده است. دي مايو در پيامي 
ويديويي اعالم كرده: »ش��ب گذشته تاريك ترين 
ش��ب دموكراس��ي ايتاليا ب��ود و رييس جمهور با 
زيرپا گذاش��تن قانون اساس��ي و عبور از محدوده 
اختي��ارات خ��ود، مانع ورود يك نيروي سياس��ي 
ب��ا ۱۱ميلي��ون راي به دولت ش��د. رييس جمهور 
تصميم گرفت به رهب��ري كوتارلي افرادي را وارد 
كند كه حتي يك راي نيز دريافت نكرده و مي داند 
كه در پارلم��ان هيچ اكثريتي ندارن��د. اين دولت 
منتخ��ب ملت و پارلمان نيس��ت. اي��ن يك مورد 
منحصربه فرد و ش��رم آور در تاريخ جمهوري ايتاليا 
محسوب مي شود. ما براي استيضاح رييس جمهور، 
نياز به اكثريت قاط��ع پارلماني داريم و اگر حزب 
اتح��اد عقب نش��يني نكن��د يقينا او را اس��تيضاح 
خواهيم كرد.« دي مايو از ايتاليايي ها خواس��ته در 
تظاه��رات اعتراضي ش��نبه )دوم ژوئن( مصادف با 

روز جمهوري ايتاليا شركت كنند. 

 تهديد يورو جدي است 
فرانچسكو گاليتي كارش��ناس امور سياسي-

مال��ي در رم مي گويد: »انتخاباتي كه قرار اس��ت 
در ايتاليا برگزار ش��ود كامال شبيه برگزاري يك 
همه پرس��ي بر س��ر اتحاديه اروپا و يورو اس��ت. 

نتيج��ه اي��ن انتخابات مي توان��د تهديدي جدي 
براي وجود تمام منطقه يورو باشد.« 

رويترز نوش��ته: »اگر ايتاليايي ها در انتخابات 
زودهن��گام خود عليه اتحادي��ه اروپا راي دهند، 
اين مي تواند بزرگ ترين تهديد عليه منطقه يورو 
از زمان برگزاري همه پرس��ي برگزيت در بريتانيا 
باش��د. چني��ن نتيجه ي��ي در ف��رداي انتخابات 
مي توان��د ترديدهاي جدي را درباره سرنوش��ت 

پول واحد اروپايي ايجاد كند.«
ايتاليايي ها در ش��رايطي قرار اس��ت انتخابات 
مج��دد برگ��زار كنند كه نظرس��نجي ها نش��ان 
مي ده��د حمايت ه��ا از حزب دس��ت راس��تي و 
پوپوليست »ليگ« از ۱۷درصد در زمان برگزاري 
انتخابات نخس��ت، ب��ه ۲۴درص��د افزايش يافته 
است. حزب راس��ت گراي جنبش پنج ستاره نيز 
همچن��ان محبوبيت 3۲درصدي خ��ود را حفظ 
كرده اس��ت. فايننش��ال تايمز نيز سه ش��نبه در 
گزارشي با اشاره به بحران سياسي رم نوشته كه 
بانك ايتاليا هشدار داده اين كشور تنها چند گام 
تا از دس��ت دادن اعتبار مال��ي خود فاصله دارد. 
ايگناس��يو ويسكو رييس بانك ايتاليا در سخناني 
كم س��ابقه كه مداخله در امور سياس��ي ارزيابي 
ش��ده، نس��بت به تبعات مالي و اقتصادي بحران 
سياسي اين كشور هش��دار داده است، هشداري 
كه نشان دهنده ريس��ك هاي جدي است كه رم 
مي تواند پ��س از انتخابات زودهنگام در ايتاليا با 

آن روبه رو شود. 
از  آش��كار  انتق��اد  در  ويس��كو  ايگناس��يو 
سياس��ت هاي اقتصادي دو حزب پوپوليستي كه 
در انتخاب��ات اخي��ر پيروز ش��ده اند، گفته دولت 
جدي��د ايتالي��ا بايد ب��ه معاه��دات و توافق هاي 
اتحاديه اروپ��ا احترام بگذارد كه محدوديت هايي 

را براي بدهي و كسري بودجه كشورهاي منطقه 
يورو تعيين كرده اس��ت. ويس��كو در س��خنراني 
س��االنه خود درب��اره وضعيت اقتص��ادي و مالي 
ايتاليا گفته: »بايد قوانين بازي، قوانيني باشد كه 
طرفين حتي با وجود انتقاداتي كه دارند بر س��ر 
آن توافق كرده باشند. اين قوانين مي تواند اصالح 
شده و بهتر ش��ود. اما نمي توانيم محدوديت هاي 
قان��ون اساس��ي را نادي��ده بگيري��م. نمي توانيم 
حفاظت از پس اندازها، تعادل حساب ها و احترام 

به معاهدات و توافق ها را ناديده بگيريم.« 
در پ��ي بي ثبات��ي سياس��ي در ايتاليا، ارزش 
يورو سه ش��نبه به كمترين مق��دار در برابر دالر 
امريكا در 6ماه و نيم گذش��ته رسيد. گفته شده، 
ارزش يورو سه ش��نبه در برابر دالر به ۱.۱6 دالر 
رس��يد و نس��بت به دوش��نبه ۰.3درصد كاهش 
يافت. به گزارش بي بي سي، سه شنبه در سومين 
روز متوالي ف��روش اوراق قرضه دولتي در ايتاليا 
ادامه داش��ت كه اين به نگراني سرمايه گذاران و 
س��هامداران در بازار هاي مالي اروپايي دامن زده 
اس��ت. افت ارزش يورو درحالي اس��ت كه كارلو 
كوتارلي از مقام هاي س��ابق صن��دوق بين المللي 
پول، به عنوان نخس��ت وزير موقت ايتاليا، معرفي 
شده است. كوتارلي در رسانه هاي ايتاليا به دليل 
حمايت از سياس��ت هاي رياضت��ي براي كاهش 
هزينه ه��اي عمومي، ب��ه »ب��ازرس هزينه ها« يا 
»آق��اي قيچي« معروف اس��ت. دو حزب جنبش 
پنج س��تاره و ليگ كه با سياس��ت هاي رياضتي 
مخالف هس��تند اعالم كرده اند با دولت كوتارلي 
در پارلمان مخالف��ت خواهند كرد. ايتاليا با ۲.3 
تريليون يورو دومين كش��ور ب��زرگ مقروض در 
 اتحاديه اروپاس��ت. اين كش��ور از زمان انتخابات 

۴ مارس بدون دولت مانده است. 
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پرونده8
FATF پيش شرط حيات برجام 

نيست بلكه يك نياز است
عضو كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت خارجي 
مجل��س گفت: طبق بررس��ي هاي كارشناس��ي حقوقي 
و سياس��ي صورت گرفته در ش��وراي عالي امنيت ملي، 
براي پذيرفت��ن FATF نگراني وجود ن��دارد.  مرتضي 
صفاري نطنزي در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص ابعاد 
لوايح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي 
تروريسم و ارتباط آنها با برجام، گفت: بايد يادآور شد كه 
FATF پيش از برجام شكل گرفته لذا زاييده توافقنامه 
برجام نيس��ت. نماينده نطنز در مجلس شوراي اسالمي 
اظهار كرد: FATF مجمع غيردولتي بانكي اس��ت كه با 
درنظر گرفتن يك س��ري ضوابط براي همكاري هاي بين 
بانكي، درصدد تسهيل معامالت و تعامالت پولي- بانكي 
در دنياس��ت. وي با اشاره به اينكه كشورمان در گذشته 
در ليس��ت سياه FATF قرار گرفته بود، ادامه داد: اما با 
امضاي توافقنامه برجام قرار گرفتن كشورمان در ليست 
س��ياه تعليق شد و در واقع فرصتي در نظر گرفته شد تا 
شرايطي كه براي عضويت در اين مجموعه است را فراهم 
كنيم. اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به اينكه 
FATF اساسا ربطي به برجام ندارد، تصريح كرد: موضوع 
پيوستن به FATF از سال 90 و در دولت گذشته مطرح 
شده است. صفاري نطنزي در رابطه با اينكه برخي اعتقاد 
دارند پذيرفتن FATF س��بب تغيير مواضع نس��بت به 
محور مقاومت خواهد شد، گفت: در شوراي عالي امنيت 
ملي اين موضوع بارها مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته 
است لذا پس از بررسي هاي كارشناسي حقوقي و سياسي 
نگراني ها رفع ش��د؛ همچنين در جلسه غيرعلني هفته 
گذش��ته دبير ش��وراي عالي امنيت ملي صريحا عنوان 
ك��رد نگراني براي الحاق دولت جمهوري اس��المي ايران 
به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم 
وج��ود ندارد. عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه هم اكنون 
مش��كالت بين بانكي براي كشورمان و خراج وجود دارد 
كه FATF مي تواند يكي از راهكارهاي رفع آن باش��د، 
خاطرنشان كرد: پيوس��تن به FATF الزامي نيست اما 
يك��ي از لوازمات برقراري ارتباط بانكي با اروپايي ها تلقي 
مي ش��ود از اين رو به عنوان پيش ش��رط در برجام تلقي 

نمي شود بلكه يك نياز است. 

آيا برجام اروپايي به بن بست مي رسد؟
از س��وي ديگر نماينده راميان و آزادشهر در مجلس 
اعتقاد دارد؛ نگراني و حمايت ورشو در قبال دغدغه هاي 
واشنگتن بيانگر شكاف در اتحاديه اروپا نسبت به برجام 
و تلنگر مهمي براي ايستادگي بيشتر در راستاي دريافت 
ضمانت هاي عملي از اروپاس��ت. عليرض��ا ابراهيمي در 
خصوص درخواست وزير امور خارجه لهستان از اتحاديه 
اروپا براي اينكه در مواجهه با موضوع كشورمان و اصالح 
توافقنامه برجام بيشتر با دولت امريكا همراهي كند، گفت: 
بايد اذعان كرد كه امروزه اروپايي ها در موضع گيري عليه 
امريكا دچار تناقض شده اند و اين امر تلنگر مهمي براي 
تردي��د كردن در اعتماد به اروپاس��ت. نماينده راميان و 
آزادشهر در مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: به عنوان 
مثال ياجك چاپوتوويچ، وزير امور خارجه لهستان چندي 
پيش اعالم كرد در خصوص روابط اقتصادي، كش��ورش 
دنبال��ه روي موضع اتحاديه اروپا در قبال برجام اس��ت 
و نمي توان��د به تنهايي ايران را تحري��م كند اما پس از 
ديدار با مايك پمپئو تغيير موضع مي دهد. وي با اش��اره 
به اينكه اياالت متحده در تالش اس��ت تا با ايجاد تغيير 
نگرش در برخي كش��ورهاي اتحاديه اروپا، س��ه كشور 
آلمان، انگليس و فرانس��ه را تحت تاثير خود قرار دهد و 
به نوعي مذاكرات برجامي را به بن بس��ت بكشاند، ادامه 
داد: بر همين اساس مي توان نتيجه گرفت كه ورشو اعالم 
مي كند در خصوص دغدغه هاي ضد برجامي واشنگتن 
نگران اس��ت. اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح 
كرد: به نظر مي رسد در آينده يي نزديك نقش لهستان به 
عنوان مهره امريكايي ها در روند تاثيرگذاري بر مذاكرات 
برجام اروپايي مشهودتر شود كه امري قابل تامل است. 
عضو هيات رييس��ه كميسيون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي خاطرنشان كرد: بنابراين با توجه به اتفاقاتي كه 
در اتحاديه اروپا در حال رقم خوردن اس��ت، مس��ووالن 
كش��ورمان بايد با مدنظر ق��رار دادن رهنمودهاي رهبر 
معظم انقالب در دريافت تضامين عملي و شفاف از سه 
كشور اروپايي جديت به خرج دهند و به هيچ عنوان براي 

دفاع از منافع ملي كوتاه نيايند. 

ترديد در موضع اروپايي ها
همچنين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: با 
وجود اينكه ديپلمات هاي ايراني بر مذاكرات حول توانايي 
اروپا براي حفظ برجام تاكيد دارند، در خواستن آنها بايد 
تردي��د كرد زيرا عدم ارتباط ب��ا امريكا هزينه ميلياردي 
ب��راي اروپا ايجاد مي كند. مجتبي ذوالنوري در خصوص 
مباح��ث مطرح پيرام��ون مذاكرات اي��ران و طرف هاي 
اروپاي��ي از زبان عباس عراقچي در كميس��يون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس، گفت: معاون وزير امور 
خارجه تاكيد داش��ت ك��ه »اروپايي ها خواهان همراهي 
و همكاري با جمهوري اس��المي اي��ران و حفظ برجام 
هس��تند لذا مذاكرات حول توانس��تن اروپايي ها است«، 
حال آنكه اين مس��ير را انحرافي مي دانم زيرا »خواستن 
توانستن اس��ت.«نماينده قم در مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: اروپايي ها در صورتي كه بخواهند، مي توانند 
برجام را حفظ كنند و واقعيت اينكه آنها خواهان حفظ 
برجام نيس��تند زيرا اين خواسته با منافع مادي و مالي 
آنها در تناقض اس��ت. اروپا حدود ه��زار ميليارد دالر با 
امري��كا مبادالت اقتصادي دارد و با جمهوري اس��المي 
حدود 15 تا 20 ميليارد دالر در سال تبادالت مالي دارد. 
وي با اشاره به اظهارات سفير آلمان، افزود: سفير آلمان 
نيز اذعان داش��ت كه اروپا بايد بين امريكا و ايران يكي 
را انتخ��اب كند، با توجه به اينك��ه عدم ارتباط با امريكا 
هزينه هاي چندين برابري براي اروپا ايجاد مي كند بايد 
در خواس��تن آنها ترديد كرد. بنابراين بر خالف اظهارات 
آقاي عراقچي خواستن اروپايي ها براي حفظ برجام زير 
سوال مي رود. ذوالنوري معتقد است: با اين حال معتقديم 
دول��ت بايد در مذاكرات قويا ورود پيدا كند منتهي بايد 
اي��ن مذاكرات ط��ي زمانبندي خاص انج��ام گيرد تا از 
فرسايش��ي شدن مذاكرات جلوگيري ش��ود، در صورت 
ادامه دار ش��دن مذاكرات، امريكايي ها زيرس��اخت هاي 
تحريم ها را تعبيه كرده و در وقفه ايجاد شده سازماندهي 

الزم را انجام دهند. 

برجام و بهارستان

آسيب شناسي شهري در كالن شهر تهران؛ 

ريشه ها و راهكارهاي مديريتي
پرويز آقايي  

در اين پژوهش س��عي بر آن بوده تا مهم ترين 
آس��يب ها با توج��ه به وضعيت كنوني كالن ش��هر 
ته��ران ارزيابي ش��ود. در مرحله دوم، ريش��ه اين 
آس��يب ها از ديدگاه برنامه ريزي استراتژيك مورد 
اش��اره قرار گرفته س��پس راهكاره��اي مورد نظر 

تشريح شده است. 
مقدمه

كالن ش��هر تهران به دليل مس��ائل و مشكالت 
و  زيرس��اختي  اقتص��ادي،  اجتماع��ي،  متع��دد 
زيس��ت محيطي و ازجمل��ه س��ازمان فضاي��ي به 
مرحله ي��ي از بحران رس��يده اس��ت ك��ه به  نظر 
مي رس��د آنچه بي��ش از هر چيز اي��ن بحران ها را 
تش��ديد مي كند، نظام مديريت حاكم بر اين شهر 
و ع��دم كنترل و هدايت آن به خصوص بي توجهي 
ب��ه رهياف��ت مديري��ت يكپارچه اس��ت)امانپور و 
سجاديان، 1395:87( كه هر بخشي از اجزاي اين 
سيستم شهري به  صورت بيمارگونه به حيات خود 
ادامه مي دهند. آس��يب هاي مربوط به كالن ش��هر 
تهران همزمان با رش��د جمعيت و توسعه كالبدي 
آن چنان فراگير شده كه در اغلب اسناد فرادستي 
به وضوح به نمايش درآمده است)اطلس كالن شهر 
تهران، 1384؛ طرح س��اختاري- راهبردي ش��هر 
تهران، 1386؛ طرح جايكا، 1379، طرح تفصيلي 
مناط��ق 22گان��ه ش��هرداري ته��ران، 1384( در 
اين مي��ان تالش هاي مديريت ش��هري با تكيه بر 
راهكارهاي ارائه ش��ده در اس��ناد فرادستي گوياي 
آن اس��ت ك��ه كليت نظام ش��هري در ته��ران با 
وجود تالش هاي صورت گرفته با چالش اساس��ي 
روبه روس��ت و ع��الوه بر وضع موجود چش��م انداز 
نگران كننده��اي را ني��ز در بخش ه��اي مختل��ف 
ترسيم مي كند)عزيزپور، 1390؛ عطايي آشتياني، 
1391؛ مالحسني، 1391؛ ندايي طوسي و ديگران، 
1394؛ زماني، 1393، رضويان و ديگران، 1393؛ 
پيشگاهي فرد و ديگران، 1392(. در اين وضعيت 
مي توان ابعاد مختلفي از آسيب ها را شناسايي كرد 
كه مس��تخرج از اسناد فرادستي و نتايج تحقيقات 
مختلف است ضمن آنكه اين آسيب ها نيز به عنوان 
معلول داراي عللي هستند كه برخي از آنها به دليل 
نب��ود قوانين مدون يا ضعف قانوني و برخي نيز به 
دلي��ل اجرايي نكردن قوانين همواره بار افزايش��ي 
خود را گس��ترانيده است. در اين راستا راهكارهاي 
اصالح اين آس��يب ها با تكيه ب��ر اصالح قوانين در 
س��اختار مديريت ش��هري در كنار اجرايي كردن 
آن از اولويت پاس��خگويي به اين آسيب ها شناخته 

مي شود. 

 روش پژوهش
ماهي��ت پژوهش توصيفي- تحليلي و از لحاظ 
ه��دف كارب��ردي- عمل��ي مي باش��د. اطالعاتي 
ك��ه تحت عنوان آس��يب از آن ياد ش��ده با تكيه 
ب��ر منابع مختلف تحقيقاتي و اس��ناد فرادس��تي 
استخراج شده سپس ريشه ها و راهكارهاي اصالح 
ساختار مديريت ش��هري در برابر اين آسيب ها با 
بهره گيري از منطق علمي برنامه ريزي ش��هري و 
راهكارهاي عملي و از ديدگاه پژوهش��گر برگرفته 

شده است.
در بررس��ي هاي مربوط به اي��ن موضوع؛ ابتدا 
ان��واع آس��يب ها به تفكي��ك در ج��دول فوق با 
اس��تفاده از منابع مطالعاتي گوناگون مش��خص 
ش��ده اس��ت. در اين پژوهش س��عي بر آن بوده 
ت��ا مهم ترين آنها ب��ا توجه به وضعي��ت كنوني 
كالن ش��هر تهران ارزيابي ش��ود. در مرحله دوم 

ريش��ه اي��ن آس��يب ها از دي��دگاه برنامه ريزي 
اس��تراتژيك مورد اش��اره ق��رار گرفته س��پس 

راهكارهاي مورد نظر تشريح شده است. 

 بحث اصلي
آسيب هايي كه در جداول پيش رو مورد بررسي 
ق��رار گرفته اس��ت لزوم��ا داراي اولويت و اهميت 
يكس��اني نيس��تند و در اي��ن پژوه��ش نيز هدف 
اصلي از ارائه آنها صرفا ليست كردن اين آسيب ها 
با تكيه بر ابعاد مختلف آن��ان بوده و نه وزن بندي 
و اولويت بندي كردن آنان. اين آس��يب ها برگرفته 
از بحران هايي اس��ت كه در س��ال هاي گذشته به 
كرات در اس��ناد فرادس��تي، گفتار مديران شهري 
و مشاهدات ميداني تبلور عيني يافته است ضمن 
اينكه جهت تفهيم اين مس��اله به ارائه منبع براي 
برخي از آسيب ها كه قابل ملموس نيست، پرداخته 
ش��ده اس��ت. همچنين راهكارها و ريشه آسيب ها 
نيز با اس��تفاده از ديدگاه پژوهشگر استخراج شده 
زي��را در هيچ پژوهش��ي تاكنون كليت��ي جامع از 
آسيب هاي كالن شهر تهران ذكر نشده است كه در 
نهايت به راهكار بپردازد از همين رو س��عي شده با 
اس��تفاده از رويكرد برنامه ريزي راهبردي و با تكيه 
ب��ر روش هاي قانوني و اجرايي ك��ردن اين قوانين 
ب��ه ارائه برنامه هاي بلندم��دت و كوتاه مدت جهت 

خنثي سازي اين راهبردها پرداخته شود. 
 

 نتيجه گيري
ب��ا مطالعه جداول ف��وق به چن��د نتيجه كلي 
مي توان دس��ت يافت. ابتدا بايد اشاره كرد كه حل 
مش��كالت عديده كالن ش��هر تهران در گرو تالش 
تمامي سازمان ها و نهادهاي دولتي در كنار حضور 
جامعه مدني و نهادهاي مردم محور و غيررس��مي 
است به عنوان مثال؛ حتي نهادهايي كه كمتر درگير 
امور شهري هستند بايد در راستاي حل مشكالت 
كالن شهر تهران گام هاي محكمي بردارند. مشكالت 
اقتصادي جامعه يكي از آس��يب هاي بزرگ شهري 
اس��ت كه عالوه بر مديريت ش��هري باي��د در ابعاد 
كالن تر و در وزارتخانه هاي مربوطه اين آسيب مورد 
بررس��ي و راهكارهاي اجرايي آن در شهر مشخص 
شود. با نگريستن در جدول شماره 5 چند كليدواژه 
در اغلب جمالت به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
مورد اشاره قرار گرفته اند. واژگان، »قوانين شهري«، 
»تداخل وظايف«، »درآمد ناپايدار ش��هرداري ها«، 
»مشاركت نهادهاي مردمي« و »برنامه ريزي آمرانه 
و از ب��اال ب��ه پايين« ش��ايد بيش از س��اير كلمات 
مورد كنكاش قرار گرفته ان��د. تفكر در اين كلمات 
مي تواند بس��ياري از مش��كالت كالن ش��هر تهران 
در عرصه مديريت ش��هري را آش��كار كند ازجمله؛ 
نداش��تن منبع درآمد پايدار براي ش��هرداري ها و 
ورود شهرداري به تراكم فروشي براي جبران كسري 
بودجه، برنامه ريزي خش��ك و بي روح كه به  صورت 
متمركز از باال به پايين و آمرانه عرضه مي ش��ود كه 
نتيجه يي جز در حاشيه قرار دادن قشر عظيمي از 
شهروندان نخواهد داشت، عدم مشاركت كنشگران 
توس��عه در فرآيند برنامه ريزي توسعه شهري و در 
نهايت قوانين غيرشفاف و تخطي از قوانين شهري 
براي به حداكثر رس��اندن نفع ش��خصي و تقويت 
باندها و البي هاي س��رمايه گذاري در س��طح شهر. 
تخطي از قوانين نش��ان دهنده فعاليت س��ايه هاي 
قدرت در برنامه ريزي شهري ايران است كه شهر را 
به گفته ديويد هاروي براي سرمايه گذاري انتخاب 

كرده اند نه براي زندگي كردن. 
منبع: شمس

جدول شماره 1. آسيب شناسي مسائل شهري و راهكارهاي آن )با تمركز بر مديريت شهر تهران(

ريشه يابي آسيب ها از ديد برنامه ريزي انواع آسيب هاي مربوطهزمينه ها
استراتژيك )راهبردي( 

راهكارهاي اصالح ساختار مديريت شهري براي 
پاسخگويي به اين آسيب ها

زيست محيطي 
)اكولوژيكي( 

 انواع آلودگي ها )آلودگي هوا، آلودگي صوتي و...( 
 كيفيت آب شهر تهران و سالمت شهروندان

 كميت منافع آبي شهر تهران )كاهش 25درصدي ذخاير 
آبي( 

 تخريب باغات و مناطق سرسبز شهري
 تخريب خاك دشت تهران و بياباني شدن آن
 شدت مصرف انرژي )4 برابر متوسط جهاني( 

 زباله هاي شهري و مديريت پسماند )توليد روزانه 7000تن 
زباله( 

 فاضالب شهري )دفع آن در چاه هاي جذبي( 
 نظافت شهري و رفت و روب آن در برخي از مناطق شهري

 باال بودن پتانسيل هاي لرزه خيزي شهر تهران به خصوص در 
گسل هاي مشاء  و ري

 توسعه بيش از حد صنايع در محدوده بالفصل شهري و 
تخطي از قوانين

 نابساماني مسيل ها و جوي ها
 تجاوز به حريم رود دره ها در شمال شهر

 سرانه پايين فضاي سبز در برخي مناطق و توزيع نامناسب 
آن

 رشد فزاينده جانوران موذي در جوي ها )بخصوص در لبه 
خيابان وليعصر( 

 توليد آالينده هاي مخرب توسط كارخانجات و ساير 
آلوده كنندگان

 عدم توجه همه جانبه به مديريت زيست محيطي شهر تهران 
در طرح هاي فرادست

 فرهنگ نامناسب شهروندان در برخورد با محيط زيست
 ردپاي باالي اكولوژيك شهروندان بر اثر مصرف بيش از حد
 تغيير تدريجي جريان انرژي و چرخه مواد در اكوسيستم 

شهري تهران

 كيفيت پايين بنزين و استفاده بيش از حد از وسايل 
نقليه شخصي

 آلوده بودن سفره آب هاي زيرزميني
 مصرف بيش از حد و عدم كنترل و نظارت در 

بخش هاي مختلف مصرفي
 كسب سود بيشتر در بخش زمين و مسكن شهري و 

تخريب باغات
 كم آبي در كنار توسعه كالبدي شهر دشت تهران را به 

ورطه نابودي كشانده است
 ارزان بودن قيمت حامل هاي سوخت و نداشتن فرهنگ 

صحيح مصرف
 هزينه هاي سنگين نظافت شهري و نداشتن درآمد 

كافي در برخي از شهرداري هاي منطقه
 عدم توجه به قوانين شهري و خودكامگي برخي از 
دستگاه ها همانند دانشگاه ها و برخي مراكز نظامي كه 
از مجوزهاي ساخت و ساز پايان كار و غيره تبعيت 

نمي نمايند
 ساخت و ساز در حريم رود دره ها و بهره گيري از 
چشم انداز زيباي آن در راستاي كسب سود بيشتر

 ورود فاضالب به انهار غربي و شرقي خيابان ولي عصر
 ضعف سيستم نظارت و لزوم نكردن مسائل زيست 

محيطي در نهادهاي اقتصادي جامعه
 سطح پايين فرهنگ شهروندي همانند ونداليزم و 

تخريب گري در فضاهاي عمومي
 مصرف گسترده در كنار منابع محدود جاپاي اكولوژيكي 

را افزايش داده است
 مصرف بيش از حد انرژي و تخريب محيط زيست، 

چرخه اكوسيستم شهري را با بحران مواجه ساخته است 
كه در آينده نيز ادامه دارد

 افزايش سهم شهرداري ها از ماليات بر سوخت هاي فسيلي از 
30 به 50 درصد

 تجهيز شهر تهران به سيستم پيشرفته فاضالب با بسيج نهادها 
و سازمان ها

 نظارت مديريت شهري و دستگاه هاي تابعه بر هدررفت 
منابع آبي

 تدوين و بازنگري در قوانين شهري و جلوگيري از تغيير 
كاربري هاي سبز

 افزايش نرخ ماليات بر حامل هاي انرژي و فرهنگ سازي و 
آموزش شهروندان

 تجهيز ساختمان هاي مسكوني به سيستم تفكيك زباله در 
مقصد و انتقال آن به مبدا

 مقاوم سازي بناها و عدم صدور مجوز براي ساختمان هاي 
ناپايدار

 انتقال صنايع به خارج از محدوده بالفصل شهر تهران و 
جلوگيري از احداث صنايع در اين محدوده كه الزمه آن عمل 

كردن به قوانين شهري است
 جلوگيري شهرداري از ساخت و سازهاي اطراف حريم رودخانه 

در راستاي حفظ كريدورهاي طبيعي
 تجهيز مناطق شهري به سيستم فاضالب پيشرفته و جلوگيري 

از ورود آن به انهار
 احترام به قوانين شهري و ماليات سنگين بر صنايع آلوده كننده 

محيط زيست
 فرهنگ سازي و آموزش شهروندان به حفظ محيط زيست و 
كاهش مصارف غيرضروري، توسط مديريت شهري و نهادهاي 

محلي وابسته به آن
 حفظ محيط زيست شهري بايد در دستور كار طرح هاي 

فرادست شهري جاي گيرد

اقتصادي

 درآمدهاي ناپايدار و ناكافي شهرداري ها
 كسب درآمد شهرداري از طريق تراكم فروشي و ساخت 

و سازهاي انبوه
 بودجه ناكافي و عدم استقالل مالي سازمان هاي دولتي 

براي حل مسائل شهري تهران
 كمبود درآمد شهرداري از بخش هاي اصلي خود يعني 

ماليات و عوارض شهري
 سهم پايين شهرداري از درآمد ماليات بر سوخت هاي 

فسيلي شهر )30 درصد شهرداري در برابر 70درصد دولت( 
 لطمه زدن به منابع درآمدي شهراري از طرف نهادهاي 
نظامي و امنيتي )ساخت و سازهاي بي انتها و وسيع آنها( 
 نداشتن رديف بودجه اختصاصي براي شوراياري ها به 

عنوان يك نهاد مردمي
 توجه ناكافي به بخش خصوصي براي حل مشكالت 

شهري
 عدم هماهنگي در امر سرمايه گذاري در امور شهري بين 

بخش خصوصي و عمومي
 وجود برنامه هاي كالن طرح هاي عمراني نيمه تمام شهري

 جريان سرمايه تمامي فضاها را براي توسعه انتخاب 
نكرده است و موجب تفكيك فضايي بين مناطق شده است
 وجود انبوهي از مشاغل غيررسمي و كاذب در سطح 

شهر تهران
 اختالف طبقاتي و شكاف اجتماعي در سطح شهر و 

تبعات روحي و رواني ناشي آن بر شهروندان و روي آوردن 
به مشاغل غيرقانوني

 عدم دسترسي بسياري از شهروندان به مسكن مناسب و 
در استطاعت مالي

 بورس بازي و رانت زمين و مسكن شهري و جريان هاي 
عظيم سرمايه در اين بخش بجاي بخش هاي توليدي

 عدم تعريف منابع مالي كافي براي شهرداري ها بر 
اساس قوانين جاري

 روي آوردن شهرداري به تراكم فروشي براي جبران 
كسري درآمدها

 بسياري از ساخت و سازها در محدوده هاي نظامي 
و دانشگاهي بدون مجوز ساخت و پايان كار از طرف 

شهرداري احداث مي شوند
 مشخص نبودن جايگاه شوراياري ها به عنوان يك 

نهاد مستقل مديريت در سطح محلي
 فراگيري بيش از حد تصدي امور شهري توسط 

دولت مركزي
 تمركز فعاليت ها در بخش هاي عمومي دولتي و 

مشخص نبودن واگذاري ها به بخش خصوصي
 كمبود بودجه ساالنه براي اتمام طرح ها و برنامه هاي 

شهري
 سرمايه گذاري در بخش زمين و مسكن شهري و 

عواقب ناشي از آنكه بسيار نگران كننده است
 انبوه جمعيت فعال شهري در كنار ركود اقتصادي 

مشاغل غيررسمي و كاذب و حتي جرم ويژه را موجب 
گشته است

 دسترسي درصد كمي از شهروندان به منابع مالي و 
در حاشيه رفتن خيل عظيمي از شهروندان از منافع 

توليدي و سرمايه گذاري شهري
 فقر درآمدي اجازه سكونت در مساكن با كيفيت را 
نخواهد داد و تنها گزينه براي خانوارها روي آوردن به 

مساكن ناكارآمدي است
 سود گزاف ناشي از بورس بازي و رانت زمين و 

مسكن شهري و عدم كنترل و نظارت دقيق بر اين 
بخش

 اتخاذ شيوه هايي براي افزايش درآمد شهرداري ها و تغيير 
جهت در درآمدزايي اين نهاد شهري )در اينجا ديگر نيازي 

به تراكم فروشي براي جبران كسري بودجه ندارد( 
 ملزم كردن سازمان ها و ارگان ها براي احترام گذاشتن به 

قوانين شهرداري و تبعيت از آن
 همه كنشگران توسعه شهري و ازجمله شوراياري ها بايد 

از جايگاه قانوني در مديريت شهري برخوردار باشند
 تمركززدايي و كاهش اقتدار دولت مركزي و تفويض 

اختيارات به نهادهاي مردمي
 در فرآيند برنامه ريزي شهري، به قوانين شهري احترام 

گذاشت، نهادهاي مردمي را تقويت كرد و دخالت كنشگران 
در تهيه طرح هاي شهري را تسهيل بخشيد

 افزايش نقش تسهيل گري دولت مركزي براي ورود بخش 
خصوصي به مديريت شهري در چارچوب قوانين

 تنظيم واقع بينانه اهداف و مقاصد برنامه ريزي متناسب با 
ظرفيت هاي مالي

 هدايت سرمايه ها به بخش هاي توليدي و صنعتي كه 
عالوه بر مديريت شهري، دولت نيز بايد در اين راستا 

تالش كند
 تالش دولت و مديريت شهري براي رونق بخش هاي 
توليدي و صنعتي و جذب جمعيت فعال به اين بخش

 مشاركت دادن كليه ذي نفعان در فرآيند تهيه، نظارت و 
اجراي طرح هاي شهري

 توانمندسازي گروه هاي درآمدي پايين براي ساخت 
مساكن با كيفيت

 دخالت مستقيم شهرداري و وزارت مسكن و شهرسازي 
در رانت زمين و مسكن شهري و جلوگيري از افزايش 

حبابي قيمت هاي اين بخش

مديريتي، 
ساختاري و 

قانوني

 تعدد مراكز تصميم گيري در مسائل شهري و تداخل وظايف 
آنان

 نظام برنامه ريزي آمرانه و از باال به پايين
 فاصله زماني طوالني ميان طرح جامع و اجراي طرح تفصيلي 

)فرآيند تهيه از اجرا جدا است( 
 سطح پايين مشاركت شهروندان در مديريت شهري

 عدم مديريت يكپارچه شهري )وجود سطوح مختلف 
تصميم گيري در سطح شهر( 

 عدم نظارت شوراي اسالمي بر فعاليت هاي عمومي و خدماتي 
سازمان هاي بخش دولتي

 عدم وجود يك سيستم اطالعات شهري به هنگام، متمركز 
و جامع

 بهره وري پايين طرح ها و برنامه هاي شهري
 عدم توجه به بازنگري و بازخورد در طرح هاي شهري

 توجه نكردن به گروه هاي ذينفع در تهيه طرح هاي شهري
 باال بودن حجم فعاليت هاي تصدي گري دولت

 نداشتن ديدگاه سيستمي به شهر
 ناهماهنگي بين شهرداري و وزارت راه و شهرسازي و ساير 

سازمان ها
 عدم توجه به مقوله حكمروايي شايسته شهري )پاسخگويي، 

نظارت، شفافيت، قانون مداري و...( 
 ضعف قانون و عمل نكردن به آن توسعه نهادهاي دولتي و 

خصوصي
 عدم اختصاص رديف بودجه براي نهادهاي مردم محور ازجمله 

شوراياري ها
 عدم كفايت برخي از مديران و كاركنان نهادهاي شهري و 

جذب رشته هاي نامرتبط در رديف هاي استخدامي و پست هاي 
حساس )حضور افراد مشهور اما غيرمتخصص كمكي به حل 

مشكالت تهران نمي كند( 

* عدم مديريت يكپارچه شهري و تعريف جايگاه هر 
كدام از نهادها براساس قوانين

* اعتقاد به گزينه هاي مختلف براي توسعه شهري 
وجود ندارد

* منافع شخصي و باندي عامل اصلي طوالني شدن 
تهيه طرح جامع و و اجراي طرح تفصيلي است

* نظام مديريت بخشي بجاي مديريت فضايي هنوز در 
ايران جايگاه ويژه يي دارد

* عدم وجود اختيارات كافي بر شوراها به عنوان نهاد 
محلي در امر مديريت شهري

* ناكارآمدي طرح هاي شهري و عدم بازنگري در 
تشكيالت آنها

* قدرت طلبي نهادهاي دولتي و متمركز و جلوگيري 
از تقويت قدرت نهادهاي مردمي

* مشخص نبودن جايگاه و عدم وجود قوانين شفاف و 
صريح براي هر كدام از سازمان ها و ارگان ها

* تالش براي حفظ منافع شخصي و جلوگيري 
از برنامه ريزي دموكراتيك و تفويض اختيارات به 

شهروندان
* عدم بازنگري در قوانين و قدرت طلبي برخي از 

سازمان ها
* مشخص نبودن جايگاه نهادهاي مردمي و به 

خصوص شوراياري ها در قوانين شهري
* حكمروايي ناشايست در مديريت شهري و همچنين 
فرهنگ نادرست شهروندي كه به حقوق خود آشنايي 
نداشته و حتي گاهي با انتخاب هاي خود زمينه ساز 
ورود برخي از افراد غيرمتخصص به امور شهري 

مي شوند

 روي آوردن به مديريت يكپارچه شهري و تعيين جايگاه 
هر كدام از سازمان هاي مرتبط با توسعه شهري

 تغيير روال ناكافي كوني از طريق تدوين برنامه هاي 
انعطاف پذير و از پايين به باال

 ضرورت حكمروايي شايسته و حفظ منافع جمعي در 
تهيه و اجراي طرح هاي توسعه شهري

 روي آوردن به رويكرد مديريت يكپارچه فضايي شهر
 تدوين و بازنگري در قوانين موجود و افزايش قدرت 
شوراها به عنوان يك نهاد محلي در مديريت شهري 

 ارزيابي تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي 
طرح هاي توسعه شهي و احتماال بازنگري در نحوه تهيه 

اين طرح ها
 تمركزدايي نهادهاي دولتي و تفويض اختيارات به 

نهادهاي مردمي و محلي
 تحليل دقيق از جايگاه هر كدام از نهاد و سازمان ها در 
توسعه شهري بايد انجام گيرد و قوانين صريح و روشن 

تدوين گردد
 در تمامي مراحل تهيه و اجراي طرح ها بايد تمامي 
كنشگران توسعه شهري داراي اختيارات الزمه باشند. 
 فراهم ساختن شرايطي براي گردن نهادن تمامي 

سازمان ها از قوانين شهري
 برنامه ها بايد با حضور نمايندگان مردم و نهادهاي 

غيردولتي تهيه و اجرا گردد و دولت مركزي وارد سطوح 
تصميم گيري اجرايي نشود

 افزايش آگاهي به مردم در مورد قدرت انتخاب آنان و 
تاثير اين انتخاب بر سرنوشت توسعه شهري و همچنين 
جلوگيري از ورود افراد فاقد صالحيت در امور مربوط به 

مديريت شهري و افزايش نخبه گزيني در اين عرصه

اجتماعي و 
فرهنگي

 عدم نهادينه سازي در مفهوم »فرهنگ شهروندي« نه در عمل )توسط 
خود شهروندان( و نه در طرح هاي فرادست )مديريت( 

 توجه ناكافي به برنامه هاي گذران اوقات فراغت براي گروه هاي مختلف 
سني و جنسي در طرح هاي فرادست شهري

 وجود گروه هاي آسيب پذير )كودكان كار و زنان خياباني و...( در سطح 
شهرها

 ناپايداري هاي اجتماعي در برخي از مناطق شهري تهران 
 عدم شناسايي ظرفيت  نهادهاي محلي و جامعه مدني در فرايند 

برنامه ريزي شهري
 فقر فرهنگي و حاشيه نشيني فرهنگي

 ونداليزم و تخريب گري كه از داليل اصلي آن ناپايداري اجتماعي و فقر 
فرهنگي است. 

 سبك زندگي جديد و مصرف جهاني و گسست 
در فرهنگ سنتي و بومي

 ظهور تدريجي و بروز جامعه يي متخاصم )به ديگر زبان ها، قوميت ها، 
طبقات اجتماعي و...( 

 عدم بررسي و كاربست روانشناسي محيطي و ارتباط شهروندان يا 
فضاهاي شهري

 تهيه طرح هاي كالبدي و خشك و بي روح بدون توجه به مسائل 
اجتماعي و فرهنگي شهر

 تمركز برنامه ها و طرح هاي شهري بر ساختمان سازي و نه شهرسازي و 
شهرسازي انساني

 به حاشيه راندن خيل عظيمي از شهروندان در طرح هاي شهري
 نااميدي شهروندان به بهبود وضعيت شهر تهران در آينده بر اساس يك 

نظرسنجي
 كمبود سرانه هاي فرهنگي و اجتماعي در اغلب مناطق شهري )تعداد 

سينما، كتابخانه و...( 
 عدم ارزيابي تاثير پروژه هاي شهري بر وضعيت فرهنگي و اجتماعي 

شهروندان

 فرهنگ شهروندي در اولويت دستگاه هاي 
برنامه ريزي و اجرايي نيست. 

 تاكيد صرفاً كالبدي بر برنامه هاي كالبدي در 
طرح هاي توسعه شهري بدون توجه به نيازهاي 

اجتماعي و فرهنگي جامعه 
 معضالت كالن از جمله بيكاري، سبك زندگي، 

مهاجرت هاي بي رويه و... انواع گروه هاي آسيب پذير و 
جرم و بزه را پرورش داده است

 عدم مشاركت اجتماعي، حس تعلق پايين و كاهش 
سرمايه اجتماعي از عوامل ناپايداري هاي اجتماعي 

است. 
 برنامه ريزي از باال به پايين است و در عمل 
اختياراتي به نهادهاي محلي داده نشده است

 فرهنگ نادرست شهروندان و تخاصم يا جامعه 
شهري تهران، شيوع انواع ونداليزم را گسترش 

خواهد داد
 پذيرش فرهنگ مصرفي جديد در راستاي پذيرش 

فرهنگ جهاني
 عدم اعتقاد به روان شناسي محيطي در طرح هاي 

توسعه شهري
 فقدان برنامه ريزي سيستمي و همچنين يكپارچه در 

مديريت شهري
 براي كسب درآمد شهرداري چاره يي جز 

ساختمان سازي ندارد
 مشخص نبودن جايگاه شهرداري ها، شوراياري ها و 
شوراهاي اسالمي شهر به عنوان مهم ترين نهادهاي 

محلي در امر مديريت شهري
 كمبود بودجه شهرداري در تجهيز مناطق شهري به 

انواع سرانه هاي استاندارد
 فرايند برنامه ريزي جدا از نظارت و بازنگري تهيه 

مي گردد

 به رسميت شناختن حقوق شهروندي در 
مديريت شهري

 افزايش پويايي، دانش و آگاهي مردم در حفظ 
حقوق خود و آشنايي به قوانين شهري

 تهيه طرح هاي توسعه همه جانبه و اجراي 
دقيق آن

 معضالت بيكاري و درآمد نيازمند اصالحات 
اقتصادي و اجتماعي كالن در مديريت كشور 
است كه فراتر از مديريت شهري است، اما در 
مديريت شهري نيز مي توان با جذب سرمايه ها 
در بخش توليدي به جاي ساختمان افزايش 

فرصت هاي شغلي و درآمد را شاهد باشيم
 نياز به مشاركت فعال و سازنده شهروندان در 

تهيه طرح هاي شهري مبرم و ضروري است
 فرهنگ سازي و افزايش آگاهش شهروندان به 

خصوص از طريق نهادهاي مردم محور
 نظارت شهرداري بر گسترش كاربري هاي 

مصرفي جديد و از بين رفتن كاربري هاي سنتي 
 ضرورت يكپارچه نگريستن مسائل شهري 

در طرح هاي فرادست و اهميت دادن به نياز و 
احساس شهروندان در تهيه و اجراي اين طرح ها
 توجه جدي به ابعاد زيست محيطي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي در كنار كالبد محيط شهر 

در طرح هاي فرادست
 مشخص كردن جايگاه هر كدام از سازمان هاي 
مرتبط با مسائل شهري )حتي بخش خصوصي( 
 برنامه ها به صورت سيستمي و يكپارچه تهيه 

و اجرا گردد
 لزوم ارزيابي تاثير پروژه هاي شهري بر 

شهروندان و همچنين محيط زيست

كالبدي و 
زيرساختي

 وجود بافت هاي آسيب  پذير 
حاشيه اي، فرسوده و ناكارآمد

 كيفيت پايين ابنيه شهر تهران 
در برابر زلزله

 متراكم ساختن و بلندمرتبه سازي 
و تبعات ناشي از آن

 تخريب باغات و ساخت واحدهاي 
مسكوني به خصوص در مناطق 

كوهپايه يي شمال شهر
 مشكل اسنادرساني به واحدهاي 
مسكوني بدليل ساخت و سازهاي 
وسيع و گسترده و كوچه هاي تنگ 

و باريك
 رويكردهاي سنتي در مواجهه با 
حل مشكالت زيرساختي و كالبدي 
شهر از جمله بزرگراه سازي و احداث 

پل هاي طبقاتي
 بسيج منابع براي گسترش 

مسيرهاي خودرومحور بجاي پياده  
راه سازي و ساخت مسيرهاي ويژه 

دوچرخه
 ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل 

عمومي )ترافيك به خصوص در 
ساعات اوليه روز و بعدظهر بدليل 

جابه جايي روزانه جمعيت( 
 احداث شهرهاي جديد با كاركرد 
خوابگاهي در اطراف شهر تهران و 
هجوم روزانه جمعيت ساكن آن به 

تهران و تبعات ناشي از آن
 تداخل و ناسازگاري كاربري ها به 
خصوص در مناطق تجاري شهر و 

اراضي نظامي
 تك بعدي بودن طرح هاي 

فرادستي و نداشتن رويكرد يكپارچه 
به كالبد شهر در كنار وضعيت 
اقتصادي و اجتماعي شهروندان7

 تاكيد طرح هاي شهري به كاربري 
اراضي، حريم شهر و توسعه شهري 
بدون توجه به خواست ها و انتظارات 

شهروندان 
 ناكارآمدي طرح هاي توسعه 
شهري در بخش كالبدي و 

زيرساختي
 آشفتگي در سبك شهرسازي 
تهران و گسست در معماري 

ايراني-اسالمي

 مهاجرت هاي گسترده به تهران و 
استقرار در بافت هاي ناكارآمد شهري
 ضعف در توانمندسازي شهروندان 

براي ارتقاء كيفيت مسكن 
 سود ناشي از ساخت و ساز و 
سرازير شدن جريان سرمايه به 

اين بخش موجب بلندمرتبه سازي 
شده است

 ريزدانگي، ناپايداري و نفوذپذيري 
اسنادرساني را در آينده با بحران 

مواجه خواهد ساخت
 منافع شخصي و عدم توجه 
به منافع جمعي موجب احداث 
پروژه هاي بزرگ مقياس شهري 

شده است
 كمبود بودجه شهرداري هاي و 
سازمان هاي مرتبط با امور شهري 

براي تجهيز شهر به حمل و نقل پاك
 تصميمات نادرست در مقياس 
كالن موجب ساخت شهرهاي 

خوابگاهي جديد شد كه بار مشكالت 
را بيش از پيش افزايش داد

 كمبود بودجه مانعي بزرگ براي 
تجهيز شهر به زيرساخت هاي نوين و 
متناسب با كالن شهر تهران است. 

 سازمان هاي نظامي داراي 
خودكامگي خاصي هستند و 

قوانين شهرداري را اجرا نكرده اند 
همانند پيروي نكردن از مجوزهاي 

ساخت وساز
 نظام برنامه ريزي سنتي و آمرانه 
به صورت متمركز و از باال به پايين
 تهيه و اجراي طرح هاي شهري 
بدون نظارت و درگيري ساكنان 
با فرايند تهيه اين طرح موجب 
ناكارآمدي بيشتر آن شده است. 

 هجوم سرمايه ها به بخش مسكن 
شهري و ساخت آن در راستاي سود 

بيشتر و آلگوبرداري از طرح هاي 
غربي و مدرن

 توانمندسازي شهروندان توسط دستگاه ها 
و سازمان هاي مرتبط با امور شهري براي 

افزايش كيفيت بافت هاي ناكارآمد و فرسوده 
شهري

 جلوگيري از تراكم فروشي شهرداري كه 
الزمه آن يافتن منبع درآمد پايدار براي 

اين نهاد است
 تجميع بافت هاي فرسوده و طرح ريزي 

مجدد معابر و شريان ها
 توجه به منافع جمعي در هنگام احداث 
پروژه هاي شهري و ارزيابي نظرات مردم 
 اختصاص بودجه يي مخصوص براي 

گسترش حمل و نقل پاك و بدون كربن 
توسط شهرداري و حتي وزارتخانه هاي 

مربوطه با توجه به هزينه هاي سنگين اين 
پروژه و ناتواني مالي شهرداري

 جلوگيري از ساخت شهرهاي خوابگاهي 
در اطراف كالن شهر تهران و تجهيز اين 
شهرها به كارگاه ها و فعاليت هاي صنعتي
 افزايش درآمد شهرداري ها از طريق 

افزايش ماليات بر سوخت هاي فسيلي و 
عزم جدي براي گرفتن ماليات ها و عوارض 

شهري
 انتقال كاربري هاي ناسازگار و مزاحم به 
محدوده پيراموني شهر در هنگام تهيه و 

اجراي طرح هاي فرادست شهري 
 استفاده از ظرفيت هاي جامعه معدني و 

نهادهاي مردم محور در هنگام تهيه و اجراي 
طرح هاي توسعه شهري

 مشاركت دادن كليه گروه هاي ذي نفع در 
فرايند برنامه ريزي شهري 

 بازنگري در قوانين شهري و لزوم اجراي 
دقيق آن توسط سازندگان ساختمان ها به 

ساخت نماي بيروني بناها متناسب با قوانين 
شهرداري و جلوگيري از آشفتگي فضا
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»تعادل«وضعيتبنادرراپسازخروجامريكاازتوافقهستهايبررسيميكند

2سناريو برجامي براي آينده بنادر ايران

صادرات40ميليارددالريغيرنفتي
هادي حق ش��ناس، معاون بندري سازمان 
بنادر و دريانوردي درباره گش��ايش هاي انجام 
ش��ده در بخش بندري پ��س از اجراي برجام 
ب��ه »تعادل« مي گويد: در دوس��ال گذش��ته 
و دوماه��ه نخس��ت س��ال جاري، ص��ادرات 
غيرنفتي كش��ورمان به بي��ش از 40 ميليارد 
 دالر رس��يد و تراز بازرگاني كشور بدون نفت 

مثبت شد. 
ح��ق ش��ناس مي افزاي��د: خط��وط الينر 
مس��تقيما به بنادر ايران برگشتند، در شرايط 
تحري��م 3 تا 4 الينر خارج��ي با ايران ارتباط 
داشتند كه پس از اجراي برجام حجم الينرها 

به 15 افزايش يافت. 
او ادامه مي دهد: سازمان بنادر و دريانوردي 
بخشي از تجهيزات استراتژيك مورد نياز براي 
بنادر را خريداري ك��رد كه هم اكنون درحال 
نصب اي��ن تجهيزات در بندر ش��هيد رجايي 

هستيم. 
ب��ه گفته مع��اون بندري س��ازمان بنادر و 
دريانوردي، در بندر چابهار هندي ها، مشاركت 
مالي قابل توجهي در تجهيز بندر را با ايراني ها 
داش��تند ضمن اينكه در س��ال گذشته حجم 
تخلي��ه و بارگيري كانتين��ري دراين بندر به 
3ميلي��ون TEU )معيار احتس��اب كانتينر( 
رسيد، همچنين پس از اجراي برجام، ظرفيت 
بندر در چابهار از 2.5 ميليون به 8.5 ميليون 

تن رسيد. 
حق ش��ناس اظه��ار مي كن��د: موسس��ات 
رده بندي كه وظيفه انجام بازرسي هاي فني و 
ايمني قانوني و صدور گواهينامه هاي مربوطه 
براي ناوگان تحت پرچم جمهوري اس��امي 
ايران را داشتند، مجددا به ايران بازگشتند كه 
اين موضوع هم يكي از اتفاقات مثبت پس از 

برجام بود. 
او بي��ان مي كند: پ��س از برج��ام بنادر و 
خطوط كش��تيراني ايراني كه در زمان اعمال 
تحريم ه��ا حق اس��تفاده از پرچ��م جمهوري 
اس��امي ايران را نداش��تند به وضعيت عادي 

برگشت. 

كاهشعوارضمنفيباهمكارياروپا
اين كارش��ناس ارش��د حوزه بندري درباره 
تبع��ات و آث��ار خ��روج امري��كا از برج��ام در 
فعاليت هاي بندري و كشتيراني اظهار مي كند: 
تحريم هاي يك جانبه امريكا بسيار متفاوت تر از 
تحريم هاي ش��وراي امنيت اس��ت، تحريم هاي 
ش��وراي امنيت و س��ازمان ملل براي كشورها 
الزام آور بود اما تحريم امريكا الزام حقوقي ندارد 
و اگر كش��ور يا ش��ركتي فعاليت هاي بندري و 
كش��تيراني خود با اي��ران را متوق��ف مي كند 
ب��ه دليل حف��ظ منافع اقتصادي خ��ود چنين 
تصميم��ي را عملي مي كند و به دليل مجرمانه 

بودن همكاري با ايران نيست. 

او بي��ان مي كند: اگ��ر اروپايي ها به اظهارات 
و موضع گيري هاي سياس��ي كنوني خود پايبند 
باشند تحريم هاي امريكا حداقل عوارض را براي 

بخش تجاري ايران خواهد داشت. 
معاون بندري س��ازمان بن��ادر و دريانوردي 
درب��اره اقدام��ات الزم از س��وي دول��ت براي 
حوزه بن��دري و دريايي پس از خروج امريكا از 

برج��ام مي گويد: اگر اروپاي��ي در برجام بمانند 
خ��روج امريكا از برج��ام كمترين تبعات منفي 
را براي بخ��ش دريايي ايران خواهد داش��ت و 
اگر اروپايي ها هم از برجام خارج ش��وند دولت 
بايد حمايت هاي خود از شركت هاي خصوصي 
و بخ��ش دولت��ي بندري نس��بت به گذش��ته 
افزايش دهد. حق ش��ناس ادامه مي دهد: ناگفته 
نماند وضعيت بنادر ايران به س��ال هاي قبل از 
92 بازنم��ي گ��ردد و بنادر اي��ران همچنان به 

فعاليت هاي خود ادامه خواهند داد. 

نگرانيدربارههمكاريباخارجيها
همچن��ان كه معاون بندري س��ازمان بنادر و 
دريانوردي، اجراي برجام را در بهبود فعاليت هاي 
اين حوزه موثر مي داند، انوش رهام، كارش��ناس 
ارش��د حوزه كش��تيراني هم وضعيت بنادر ايران 
بعد از برجام را مثبت ارزيابي كرد و درباره اثرات 
خ��روج امري��كا از برجام به »تع��ادل« مي گويد: 
براي تحليل وضعيت بن��ادر ايران پس از خروج 
اي��االت متحده بايد در بخش اول به اثر تحريم ها 
در تج��ارت خارجي و در بخش ديگر به وضعيت 
داخل��ي و فض��اي كس��ب و كار داخل��ي پس از 

تحريم ها بپردازيم. 

رهام مي افزايد: حضور ش��ركت هاي كشتيراني 
)الينر( بيش��تري در بخش كانتينري مي تواند در 
دسترس��ي به ب��ازار هدف و قيم��ت رقابتي نقش 
مهم��ي ايفا مي كنند و با توجه به اعمال تحريم ها 
عليه ايران، حجم اين الينرها كاهش مي يابد و در 
اين شرايط عملكرد دولت ها از لحاظ ارائه خدمات 
و كاهش قيمت بسيار مهم است. او ادامه مي دهد: 

ميزان دسترس��ي به خدم��ات مربوط به رهگيري 
كااله��ا و محموله ه��ا و همچني��ن م��دت زمان 
تش��ريفات ورود و خروج ه��م از ديگر بخش هايي 
اس��ت كه بخش بندري ايران در آنها ضعيف عمل 
مي كن��د و در مدت��ي كه تحريم ها لغو ش��ده بود 
ايران با همكاري كش��ورهاي ديگر توانس��ته بود 
در اين ش��اخص ها عملكرد بهتري داش��ته باشد 
و هم اكن��ون با اعم��ال تحريم ها از س��وي امريكا 
و خروج اين كش��ور از برج��ام نگراني هايي درباره 
اين بخش ها ايجاد ش��ده است. به گفته اين فعال 
حوزه كش��تيراني، مهم ترين نگراني درباره تجارت 
خارجي بخش بن��دري مربوط به ارائه خدمات به 

الينرهاي خارجي بود. 
ره��ام اظهار مي كند: حمل و نقل بندري به دو 
بخش تقسيم مي شود در بخش اول كه مربوط به 
شركت كشتيراني جمهوري اسامي است، محموله 
بازرگان��ان ايراني صادر يا وارد مي ش��ود و ديگري 
خطوط بين المللي است كه كاالهاي تجار ايراني را 
وارد يا صادر مي كنند. اين كارش��ناس ارشد حوزه 
كش��تيراني، تصريح مي كند: پس از خروج امريكا 
از برجام چند ش��ركت كش��تيراني فعاليت خود را 
ب��ا ايران متوقف كردند كه دو ش��ركت از مجموع 
شركت هاي خارج شده از ايران، تجارت محدودي 
داشتند و يكي دو ش��ركتي كه همچنان در بنادر 
اي��ران در رفت و آمد هس��تند عما حجم كمي را 
به بازار اي��ران اختصاص داده اند. او اضافه مي كند: 
توقف فعاليت و همكاري چندين الينر با ايران در 
قيمت تمام ش��ده كاال اثر گذار بود و ايجاد نگراني 
مي كند به عبارت ديگر با خ��روج الينرها از بنادر 
اي��ران هزينه حمل و نقل كااله��ا افزايش مي يابد 
ب��ه ويژه هزينه حمل مواد اولي��ه و كاالهاي مورد 
نياز بخش توليد و پس ازآن ش��اهد افزايش قيمت 

كاالها خواهيم بود. 

كاهشمالياتدريافتيازتجار
رهام با اش��اره به اهميت حمايت از تجار براي 
جابه جايي كاالهايش��ان در بخش كش��تيراني و 
بنادر مي گويد: دولت بايد فضايي را ايجاد كند تا 
ازاين طري��ق هزينه هاي اضافي مربوط به كاهش 

حضور الينرهاي خارجي در ايران جبران شود. 

او اضاف��ه مي كند: يك��ي از اقداماتي كه دولت 
درحماي��ت از تجار باي��د انجام ده��د مربوط به 
سياس��تگذاري هاي دولت��ي در بخ��ش مالي��ات 
اس��ت. همواره ماليات هايي كه از كاالها دريافت 
مي شود بايد پس از اعمال تحريم ها بازنگري شود 

همچنين عوارض گمركي كاالها كاهش يابد. 
اين كارش��ناس ارشد بخش كشتيراني تصريح 
مي كند: البت��ه كاهش دريافت عوارض گمركي و 
مالي��ات مي تواند درباره كاالهاي مصرفي و توليد 

شده در داخل اجرايي نشود. 

ره��ام ادام��ه مي دهد: ام��ا درب��اره كاالهاي 
واسطه يي و مواد اوليه كه درشرايط تحريم كشور 
نياز به آنها دارد بايد تمهيداتي در دريافت ماليات 
و ع��وارض گمركي بن��دري آنها اعمال ش��ود تا 

قيمت مبادله و تمام شده محصول كاشه يابد. 
او معتقد است: اگر دولت تغييراتي را در اعمال 
ع��وارض گمركي و ماليات كاالهاي واس��طه يي و 
م��واد اولي��ه ايجاد كند ش��اهد كمتري��ن ميزان 
تاثير خ��روج امريكا از برج��ام و اعمال تحريم ها 
خواهيم بود. اين فعال حوزه كش��تيراني بااش��اره 
به اهميت كاه��ش عوارض كمرگي وماليات مواد 
اوليه مي گويد: واحدهاي توليدي بايد با كمترين 
خدمات و ع��وارض گمركي محص��والت خود را 
وارد كش��ور كنند چون اين واحدها به مواد اوليه 
نياز دارن��د. رهام اضافه مي كند: با توجه به اينكه 
واحده��اي توليدي، بخش��ي از خدمات بازرگاني 
آنها توسط شركت هاي بازرگاني انجام مي شود و 
بايد عوارض��ي كه موجب افزايش هزينه مبادله و 
به تبع آن رشد قيمت تمام شده مي شود، كاهش 
يابد يا اصا دريافت نشود؛ زيرا در شرايط تحريم 
ناوگان ايران نمي تواند در تمامي مسيرها فعاليت 

كند و ايران مجبور به اس��تفاده از ناوگان س��اير 
كش��ورها خواهد بود. او تصريح مي كند: با توجه 
به اينكه بازرگانان ايران��ي براي تامين مواد اوليه 
مجبور به اس��تفاده از ناوگان كشورهاي خارجي 
هستند كه دريافت عوارض موجب افزايش قيمت 
مي ش��ود. به گفته اين كارش��ناس ارش��د به نظر 
مي رس��د در ش��رايط تحريم كانال ها باز ش��ود تا 
فضاي كسب وكار بهبود يابد و واحدهاي توليدي 
و صادركننده به فعاليت خ��ود ادامه دهند چون 

دولت به ارز نياز دارد. 

اهميتبازارهايمنطقهايپسازتحريم
رهام با اش��اره به محدود ب��ودن مناطق توليد 
كاال در س��ال هاي گذش��ته ادام��ه مي ده��د: در 
20س��ال پيش نقاط مح��دودي در دنيا مختص 
تولي��د كاال بودند ام��ا پ��س از ورود اقتصادهاي 
نوظه��ور، مثل هند، برزيل، چي��ن و... تمركز اين 
نق��اط كاهش يافت و فواصل حمل و نقل كاهش 
يافت. او مي افزايد: يعني كش��وري كه در گذشته 
ب��راي تامي��ن كاالهاي��ش مجبور ب��ه خريد اين 
كااله��ا در نقاط محدودي از دنيا بود هم اكنون از 
طري��ق بازارهاي منطقه يي مي تواند اين كاالها را 
خريداري كند. اين فعال حوزه كشتيراني تصريح 
مي كن��د:  امروز ك��ه امريكا از برجام خارج ش��ده 
و تحريم هاي امريكا بازگش��ته اس��ت، بايد تاش 
شود كه ريسك حمل و نقل دريايي كاهش يابد، 
 كاالهاي مورد نياز در فواصل كمتري تهيه شوند 
و از طري��ق انعقاد قرارداده��اي منطقه يي فراهم 
شوند و انجام صادرات كاال به اين مناطق افزايش 

يافته و در اين مناطق متمركز شود. 
ره��ام اظه��ار مي كند: س��فرهايي از س��وي 
رييس جمه��وري، وزير صنع��ت، معدن و تجارت 
و... به بازارهاي هدف صادراتي ايران انجام ش��ده 
است كه نش��ان از عزم جدي دولت براي كنترل 
بهتر ش��رايط با اعمال تحريم هاي جديد دارد. او 
مي گويد: بنادر پيش��اني تجارت هستند بنابراين 
ب��راي حفظ اين مه��م وزارت راه و شهرس��ازي، 
وزارت صنع��ت مع��دن و تج��ارت بايد با بس��ته 
حماي��ت از توليد به كمك تجارت خارجي بيايند 
و حداكثر تس��هيات را ب��راي واحدهاي توليدي 

فراهم كنند. 

به گفته اين كارشناس ارشد حوزه كشتيراني 
البت��ه حمايت از ناوگان فقط مح��دود به ناوگان 
ملي نمي ش��ود بلكه دولت بايد تسهياتي را هم 
به الينرهايي كه فعاليت تجاري با كش��ورمان را 
ادامه مي دهند،  ارائه دهد زيرا در بازار جهاني بايد 

رويكرد تعاملي داشت. 
رهام درباره تشريفات و خدمات بندري تصريح 
مي كند: پس از اعم��ال تحريم ها بايد هزينه هاي 
مرب��وط به تش��ريفات و خدمات بن��دري كاهش 
يابد به تازگي يكي از ش��ركت هاي مهم كس��ب 
وكار بن��دري به بخش خصوصي واگذار ش��ده و 
در ص��ورت واگذاري ش��ركت هاي ديگر به بخش 
خصوص��ي مي توان به بهب��ود عملكرد اين بخش 

اميدوار بود. 
او مي افزايد: دربخش خدمات بازرگاني كه ارز 
آور است بايد سياست هاي مناسبي در اين زمينه 
اعمال ش��ود و وزارت راه و شهرس��ازي،  صنعت و 
معدن و... با تعامل مناس��ب ب��ا بخش خصوصي 
مي توانند ارزآوري اين بخش را افزايش دهند و با 
اتكا به امنيت موجود، حجم كاالهاي صادراتي را 
افزايش دهيم و به ارزآوري در كشور كمك كنيم. 

تنفسبنادرپسازبرجام
با اج��راي برجام در س��ال 94، تحريم هاي مربوط به 
صنعت دريانوردي و كش��تيراني از جمل��ه ارائه خدمات 
مرب��وط به صدور بيمه نامه براي فعاليت هاي كش��تيراني 
و كشتي س��ازي، خدم��ات مربوط به طراحي و س��اخت 
كش��تي هاي باري و... . لغوش��د. در واق��ع بخش بندري 
و دريانوردي نفس تازه يي كش��يد، ام��ا با خروج امريكا از 
برجام و باتكليفي اروپا در رابطه با ايران، اما و اگرهايي را 
درباره وضعيت آتي مبادالت تجاري بنادر ايران ايجاد كرد. 
باتوجه به اهميت مبادالت تجاري ايران دربخش 
بندري، »تع��ادل« نگاهي به گش��ايش هاي صورت 
گرفته در اين بخش پس از اجراي برجام داشته است 
تا ازاين طريق ش��رايط آتي بنادر و بخش كشتيراني 
پس از خروج امريكا از برجام و محدود شدن مبادالت 

تجاري ايران مشخص شود. 
اثرات مثبت لغو تحريم ها 

*15 شركت بين المللي كشتيراني به بنادر ايران 
بازگشتند. 

*يكي ازنخس��تين اقدامات پس از اجراي برجام، 
تجهيز ترمينال هاي بندر شهيد رجايي بود. 

*پس از امضاي قرارداد برجام، تجهيزات بندري 
 و جرثقيل ها خريداري شد بطوري كه قرارداد خريد 
12 جرثقي��ل از آلمان به ارزش 104 ميليون يورو 

منعقد شد. 
*محدوديت موسس��ات رده بندي و بيمه ناوگان 
درياي��ي، احي��اي ش��بكه جهان��ي نمايندگي هاي 
كشتيراني، دسترسي ناوگان ملي به بازارهاي جهاني 

و دسترسي به بازارهاي بين المللي مالي، لغو شد. 
*ش��ركت هاي معتب��ر بين الملل��ي اس��تقبال 
مناسبي براي سرمايه گذاري در بنادر ايران كردند 
و مشاركت شركت هاي داخلي با برندهاي خارجي 
در س��اخت تجهيزات اس��تراتژيك و ش��ناورهاي 
درياي��ي افزاي��ش يافت به گونه يي كه ال س��ي و 
ق��رارداد حدود 300 ميلي��ون يورويي براي خريد 

تجهيزات استراتژيك بنادر گشايش يافت. 
*پيش��ي گرفتن صادرات ب��ر واردات در بندر 
ش��هيد رجايي سال 95 نش��انگر افزايش توليدات 
داخلي و نشانگر گش��ايش درهاي بنادر دنيا روي 

اقتصاد ايران پس از برجام است. 
*به گفته مس��ووالن حوزه بندري، بندر شهيد 
رجايي و چابهار بيشترين بهره را از لغو تحريم هاي 
اعمال شده عليه ايران بردند به گونه يي كه جايگاه 
بن��در ش��هيد رجايي همچون توس��عه پس��كرانه 

كانتينري بازيابي شد. 
 

تحريمهاييكهلغوشد
جدا از اثرات مثبتي كه اج��راي برجام به همراه 
داش��ت نگاه��ي به متن اي��ن تفاهمنامه و ليس��ت 
تحريم هايي كه بايد لغو مي شد، خالي از لطف نيست. 
*لغو تحريم ه��اي مربوط به طراحي و س��اخت 

كشتي هاي باري و تانكرهاي نفتي
*لغو تحريم هاي مربوط به معامات با بخش هاي 

كشتيراني و كشتي سازي و عامان بنادر ايران
*لغ��و تحريم هاي مربوط به اش��خاص حقيقي، 
حقوقي يا نهادهاي مرتبط با كشتيراني، كشتي سازي 

و حمل و نقل. 
*پس از اجراي برج��ام، فروش، تامين، انتقال يا 
ص��ادرات تجهيزات و فناوري ه��اي دريانوردي براي 
س��اخت، تعمير يا نگهداري يا بازس��ازي كشتي، به 
ايران يا به هر شخص ايراني در اين بخش آزاد شد. 

*طراحي، س��اخت ي��ا مش��اركت در طراحي يا 
س��اخت كش��تي هاي باري و نفتكش براي ايران يا 
اش��خاص ايراني، ارائه كش��تي هاي طراحي شده يا 
مورد اس��تفاده ب��راي حمل و نقل يا ذخيره س��ازي 
نفت و فرآورده هاي پتروشيمي به اشخاص حقيقي، 
حقوقي يا نهادهاي ايراني و ارائه خدمات ثبت پرچم 

و تعيين وضعيت مجاز شد. 
*تحريم معامل��ه با بخش هاي كشتي س��ازي و 
كشتي س��ازي ايران و عامان بنادر ش��امل شركت 
كش��تيراني جمه��وري اس��امي اي��ران، خط��وط 
كشتيراني جنوب، و شركت بازرگاني نفتيران ﴿نيكو﴾ 

و عامان بندرعباس لغو شد. 
*ارائه خدمات مرب��وط به صدور بيمه نامه، بيمه 
يا بيمه اتكايي درباره فعاليت هاي س��ازگار با برجام، 
ش��امل فعاليت ه��اي مرتبط ب��ا افراد و اش��خاص 
حقوقي، ش��امل خدمات مربوط به صدور بيمه نامه، 
بيم��ه يا بيمه اتكايي درباره فعاليت ها در بخش هاي 
انرژي، كشتيراني و كشتي سازي ايران براي شركت 
ملي نفت ايران، ش��ركت ملي نفتكش ايران يا براي 
كش��تي هايي كه نفت خام، گاز طبيعي، گاز طبيعي 
ماي��ع، نف��ت و فرآورده ه��اي پتروش��يمي جابه جا 

مي كردند، مجاز شناخته شد. 
*اجراي برجام تاثيرات مثبت ديگري هم به همراه 
داش��ت، اش��خاصي كه جزئي از بخش كش��تيراني يا 
كشتي سازي ايران باشند يا تملك، اداره، كنترل، يا بيمه 
كشتي هاي مورد استفاده براي نقل و انتقال نفت خام، 
فرآورده هاي نفتي )ش��امل فرآورده هاي نفتي پااليش 
ش��ده( فرآورده هاي پتروشيمي، يا گاز طبيعي )شامل 
گاز طبيعي مايع( به ايران يا از ايران به جايي ديگر را به 

عهده داشتند از ليست تحريم ها خارج شدند. 
*تحريم ه��اي مربوط به هم��كاري با بخش هاي 
كش��تيراني و كشتي س��ازي ايران ي��ا عامليت اداره 
بن��ادر ايران ي��ا ارائه خدمات مالي و س��اير كاها و 
خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش كشتيراني 
و كشتي س��ازي ايران و با عامليت اداره يك بندر در 
ايران، مش��تمل بر خدمات بندري از قبيل سوخت 
رس��اني و بازبين��ي، طبقه بندي، و تامي��ن مالي، و 
ف��روش، اجاره و ارائه كش��تي به اي��ران از جمله به 
خطوط كشتيراني جمهوري اسامي ايران، شركت 
مل��ي نفتكش ايران و ش��ركت خطوط كش��تيراني 

جنوب يا شركت هاي تابعه آنها لغو شد. 
*ب��ا اجراي برج��ام همچنين ف��روش، عرضه، 
ي��ا انتقال فل��زات خام ي��ا نيمه س��اخته از قبيل 
آلوميني��وم و فوالد، زغال س��نگ و نرم افزار براي 
يكپارچه س��ازي فرآيندهاي صنعتي به يا از ايران، 
به صورت مس��تقيم يا غيرمستقيم، به بخش هاي 
انرژي، پتروشيمي، كشتيراني و كشتي سازي ايران 
و بن��ادر ايران، يا انجام يا تس��هيل عمليات نقل و 
انتق��ال مالي ي��ا ارائه خدمات ب��راي اقدامات زير 

شامل بيمه و حمل و نقل آزاد شد. 

گزارش

براس��اس برنامه جامع اقدام مشترك، ش��وراي امنيت سازمان 
ملل متحد قطعنامه يي صادر كرد كه تمام مفاد قطعنامه هاي قبلي 
درباره موضوع هس��ته يي ايران همزمان با اج��راي اقدامات توافق 
ش��ده لغو ش��د البته لغو تحريم ها و اجراي برجام در بخش هوايي 

حوزه حمل و نقل متبلور ش��د و ورود 11فروند هواپيماي نو بيش 
از اقدامات انجام ش��ده در بخش بندري، جاده يي و ريلي به چشم 
آمد اما بخش دريايي و بندري كشور هم از اجراي برجام بهره هاي 

بسيار بردند.

تاثيرمحسوسلغوتحريمهابرحوزهبندري

گروهراهوشهرسازي|زهرهعالمي|
18ارديبهش�تماهس�الجاري،دونالدترامپدرسخنرانيخود
خروجامريكاازبرجامرااعالمكردوگفتكهشديدترينتحريمهارا
عليهايراناعمالميكندوهمچنينكشورهاييكهمبادالتتجاري

خودباايرانراادامهدهندبهشدتتحريمميكند.
ب�ااعالماينخب�رنگرانيهادربارهوضعي�تبخشهايمختلف
اقتص�اديايرانآغازش�د،يكيازبخشهاياقتص�اديكهپساز
اج�رايبرجامتوانس�تهب�ود،چارچ�وبتازهييبهخ�ودبگيردو
چشماندازمناسبيبرايسالهايآتيآنپيشبينيميشد،بخش
بن�دريودرياييبودكهب�اخروجامريكا،آين�دهآندرهالهيياز

ابهامفروميرفت.
البت�هش�ركتهايامريكاييس�همقابلتوجه�يدرفعاليتهاي

بندريايرانايفانميكردند،اماباتوجهبهاينكهرييسجمهورامريكا
دراظهاراتششركتهايسايركشورهاراهمتهديدبهاعمالتحريم
درصورتداش�تنمبادالتتجاريباايرانك�رد،ايناحتمالوجود
داردكهبسياريازشركتهايغيرامريكاييهمتبادالتتجاريخود
باايرانراكاهشدادهيابهصفربرسانند،همانگونهكهشركتمولر-
مرسكبزرگترينشركتكش�تيرانيكانتينريجهاندرتازهترين
موضعگيريخوددربارهاحتمالاعمالتحريمازس�ويامريكااعالم
كردكهفعاليتهايتجاريخودباايرانرامتوقفميكند،البتهپيش
ازواكنششركتمرسكبهخروجامريكاازبرجام،شركتاماسسي
همازترديدبرايادامههمكاريهايبندريباايرانخبردادهبود.

دراينش�رايطاينسوالمطرحميش�ودكهوضعيتبنادرايران
پسازخ�روجامريكاازبرج�امچگونهخواهدب�ود؟البتهدوگزينه

متفاوتدراينزمينهوجوددارد:درگزينهنخست،اروپاهمازبرجام
خارجميش�ودوايرانتنهاامكانمبادالتتجاريبندريباآس�ياو
آفريق�اراداردودرگزين�هدوماروپاييهاهمچناندربرجامماندهو
فعاليته�اياقتصاديخودراباايرانادامهميدهندكهدرصورتبه
وقوعپيوستنگزينهدوم،شرايطبرايبنادرايرانمناسبترخواهد
ب�ود.البت�هناگفتهنماندكهحتياگراروپاهمب�هتبعيتازامريكااز
برجامخارجش�ود،شرايطحوزهبندريودرياييكشوربهسالهاي
اعمالش�ديدترينتحريمهابازنميگردد،زيرادرآنزمانتحريمها
ازسويشورايامنيتاعمالشدهبودوهمكاريشركتهايخارجي
باايرانغيرقانونيبودامادرش�رايطكنونيوحتيباخروجاروپااز
برجام،ش�ركتهايسايركش�ورهاميتوانندبههمكاريهايخودبا

ايرانادامهدهندبدوناينكهاقداميغيرقانونيمرتكبشوند.

تكذيبتوقففعاليتهايشركتساخت
خيراهلل خادمي مديرعامل ش��ركت س��اخت و توس��عه 
زيربناه��اي حمل و نقل با تكذي��ب هرگونه خبر در رابطه 
با كاهش اختيارات يا متوقف ش��دن فعاليت هاي ش��ركت 
ساخت گفت: در طول ماه هاي گذشته نه تنها مسووليت ها 
و پروژه هاي ش��ركت س��اخت كاهش نيافته، بلكه حدود 
100پروژه راهي كه تاكن��ون در اختيار وزارتخانه بوده به 

شركت ساخت واگذار شده است. 
معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت ساخت 
و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در پاسخ به اينكه چرا كار 
س��اخت نهايي راه آهن قزوين – رش��ت به شركت راه آهن 

واگذار شد به ايسنا گفت: خوشبختانه اين پروژه ريلي كه 
يكي از اصلي ترين و در عين حال پيچيده ترين پروژه هاي 
عمران��ي كش��ور به حس��اب مي آي��د، پيش��رفتي نزديك 
99درصدي داش��ته و با پايان زيرسازي تنها كشيدن 3.5 

كيلومتر ريل جديد در آن باقي مانده است. 
به گفته مديرعامل ش��ركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل كشور، بخش اجرايي پروژه تقريبا كار خاصي 

ندارد و اين انتقال با هدف ديگري صورت گرفته است. 
خادمي با اش��اره به تداوم راه آهن رشت به سمت شهر 
آس��تارا و سپس اتصال با راه آهن كشور آذربايجان توضيح 

داد: طبق برآوردهاي صورت گرفته براي ساخت اين پروژه 
ني��از به ج��ذب منابع مالي خارجي وج��ود دارد و در اين 
زمينه مذاك��رات مثبتي نيز با ط��رف آذربايجاني صورت 
گرفته اس��ت. با توجه به اينكه در اين مذاكرات بنا ش��ده 
شركت راه آهن از طرف ايران قراردادها را به امضا برساند، 
از اين رو با انتقال اين پروژه ادامه ساخت آن در فاز بعدي 

از سوي راه آهن پيگيري خواهد شد. 
وي افزود: قطعا انتقال پروژه يي كه بخش قابل توجهي 
از آن از س��وي شركت س��اخت انجام شده به يك شركت 
ديگر هزينه هايي را به همراه خواهد داشت، زيرا اين انتقال 

چه از نظر مالي و چه از نظر زماني قدري طوالني مي شود، 
ام��ا به هرحال اين تصميمي بوده كه اتخاذ ش��ده و قطعا 
تمام هدف مجموعه وزارت راه و شهرسازي خدمات رساني 

به مردم در بهترين و كوتاه ترين شكل ممكن است. 
مديرعامل ش��ركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل با تكذيب هرگون��ه خبر در رابطه با كاهش اختيارات 
ي��ا متوق��ف ش��دن فعاليت هاي ش��ركت س��اخت اظهار 
ك��رد: اين ش��ركت در حال حاض��ر تعداد زي��ادي پروژه 
 زيربناي��ي در اختي��ار دارد ك��ه كار روي تم��ام آنها ادامه 

خواهد داشت. 

رهام، كارشناس ارشد حوزه كشتيراني:
كاهش دريافت عوارض گمركي و ماليات مي تواند درباره كاالهاي مصرفي و توليد 
شده در داخل اجرايي نشود. اما درباره كاالهاي واسطه يي و مواد اوليه كه درشرايط 
تحريم كشور نياز به آنها دارد بايد تمهيداتي در دريافت ماليات و عوارض گمركي 

بندري آنها اعمال شود تا قيمت مبادله و تمام شده محصول كاشه يابد. اگر دولت 
تغييراتي را در اعمال عوارض گمركي و ماليات كاالهاي واسطه يي و مواد اوليه ايجاد 

كند شاهد كمترين ميزان تاثير خروج امريكا از برجام و اعمال تحريم ها خواهيم بود



حق شناس، معاون سازمان بنادر و دريانوردي:
تحريم هاي يك جانبه امريكا بسيار متفاوت تر از تحريم هاي شوراي امنيت است، 

تحريم هاي شوراي امنيت و سازمان ملل براي كشورها الزام آور بود اما تحريم امريكا 
الزام حقوقي ندارد و اگر كشور يا شركتي فعاليت هاي بندري و كشتيراني خود با 

ايران را متوقف مي كند به دليل حفظ منافع اقتصادي خود چنين تصميمي را عملي 
مي كند و به دليل مجرمانه بودن همكاري با ايران نيست
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دانشوفن10
راهنماي مخفي سازي 

اپليكيشن در »اندرويد«
ايس�نا   بس��ياري از كاربران در صفحات مجازي 
مختل��ف از وبالگ هاي تخصصي و فع��ال در حوزه 
تكنولوژي بارها درخواست مي كنند كه چگونه يك 
اپليكيشن موردنظر را از صفحه اصلي يا منوي گوشي 
هوش��مند خود حذف و مخفي كنند. اين گزارش به 
كاربران آموزش خواهد داد كه چگونه جلوي نمايش 
آيكون يك اپليكيش��ن و برنام��ه را در صفحه اصلي 
برنامه هاي گوش��ي يا منوي گوشي خود را بگيرند و 
به عبارتي ديگر، آيكون اپليكيشن مربوطه را مخفي 
 كنن��د. ب��راي اي��ن كار، كاربران بايد ب��ه تنظيمات
)Settin( گوشي رفته و سپس با مراجعه به قسمت 
 اپليكيش��ن و برنامه ه��اي گوش��ي هوش��مند خود

)Applications(، وارد بخ��ش مديريت برنامه ها 
)Application Manager( ش��ده و روي گزينه 
» همه برنامه ها« يا )all( كليك كنيد. حاال با انتخاب 
اپليكيشن مورنظر، مي توان گزينه »غيرفعال سازي« 

)Disable( را فعال كرد. 

 انتقاد از محبوب ترين 
برنامه »آيفون«

ياهونيوز    برنامه چيني تيك توك كه محبوب ترين 
برنامه گوشي هاي آيفون در سراسر جهان محسوب 
شده و ميليون ها نفر كاربر دارد، از سوي متخصصان 
امنيت سايبري به طور گسترده مورد انتقاد است. علت 
اين انتقادها آن است كه اين برنامه تنظيمات حريم 
شخصي مناسبي ندارد و صدها كودك كم سن وسال 
9س��اله در هنگ كنگ از آن براي گپ و گفت وگو با 
ديگران استفاده كرده اند.  اين افراد با توجه به تجربه 
و اطالعات كم مي توانند به راحتي مورد سواستفاده 
قرار بگيرند و بس��ياري از نرم افزارهاي پيام رس��ان 
اجازه ثبت و نام افراد كم سن وسال را به همين علت 
نمي دهند.  تيك توك يك ش��ركت فناوري پيشرو با 
ارزشي بالغ بر 20 ميليارد دالر است كه رقابت نزديكي با 
فيس بوك و اينستگرام دارد. نرم افزار ديگري كه توسط 
طراحان تيك توك توليد شده، Musical. ly نام دارد 
كه آن هم در استراليا و امريكا به علت عدم حفاظت از 
كاربران كم س��ن و سال در برابر مزاحمت هاي فضاي 

مجازي نگراني هاي جدي به وجود آورده است. 
با وجود همه اين نگراني ها ش��ركت س��ازنده به 
اين مس��اله توجه جدي نشان نداده است و احتمال 
مي رود در آينده برخوردهاي قضايي با سازندگان نرم 

افزارهاي يادشده به عمل  آيد. 

 توقف پخش ويديو
در صورت زل نزدن به آن

گيزمودو    كم نيس��تند افرادي كه دوس��ت دارند 
پخش فايل ه��اي ويديويي در اينترن��ت در صورت 
روي برگردان��دن از آنه��ا متوقف ش��ود و حاال يك 
افزون��ه در مرورگر كروم به همي��ن منظور طراحي 
ش��ده اس��ت.   FacePause نام افزونه يي است كه 
به طور اختصاصي روي مرورگر كروم نصب مي شود 
و حركات صورت شما را در زمان مشاهده فايل هاي 
ويديويي در سايت يوتيوب ردگيري مي كند.  اگر اين 
افزونه متوجه شود كه شما به ويديوي در حال پخش 
زل نزده ايد، به ط��ور خودكار پخش ويديو را متوقف 
مي كند و تا زماني كه دوباره به آن نگاه نكنيد، اجراي 
ويديو را آغاز نمي كند.  طراحي اين افزونه توسط يك 
برنامه نويس آلماني به نام ماتياس همينگسون صورت 
گرفته و بررس��ي وضعيت صورت توسط اين افزونه 
با اس��تفاده از وبكم صورت مي گيرد. اگر چه به نظر 
مي رسد اين افزونه جذابيت هاي خاص خود را داشته 
باشد، اما بعيد به نظر مي رسد كاربران عالقه زيادي 

به استفاده دايمي از آن داشته باشند. 

 ساعت هوشمند
جان صاحبش را نجات داد

اپل اينسايدر    ساعت هوش��مند اپل با هشدار به 
موقع افزايش ضربان قل��ب ناگهاني، جان صاحب 

آن را از بيماري و حمله قلبي نجات داد. 
كوين پيرسون كه پدرش را در بيمارستاني در 
اياالت متحده امري��كا همراهي مي كرد، ناگهان با 
مشاهده و هشدار س��اعت هوشمند اپل واچ خود 
تعج��ب زده ش��د چراكه ضربان قل��ب وي به طور 
كام��ال ناگهاني افزايش بي س��ابقه يي يافته بود. به 
گونه يي كه ضربان قلب وي روي صفحه هوشمند 
س��اعت ۱۶۱ تپش در دقيقه گزارش ش��ده بود و 
اي��ن حتي از ضرب��ان قلب ورزش��كاران به هنگام 
ورزش و فعاليت ه��اي ش��ديد بدن��ي نيز بيش��تر 
بود.  به گفته پيرس��ون، با اينكه وي هيچ نشانه و 
عالمت آزاردهنده يي از يك حمله قلبي و س��كته 
را احس��اس نمي كرد، ام��ا به صورت ش��تاب زده 
ب��ه يكي از پزش��كان و متخصص��ان قلب و عروق 
همان بيمارس��تان مراجعه مي كند و موضوع را به 
او گزارش مي كند. پزش��ك نيز با مش��اهده تعداد 
ضربان بسيار باالي قلب وي روي نمايشگر ساعت، 
ش��روع به معاينه دقيق و بررس��ي و آزمايش هاي 

دقيق از وي مي كند. 
پ��س از چ��كاپ و آزمايش ه��اي دقي��ق تيم 
پزشكان، مش��خص مي شود كه پيرس��ون از يك 
بيماري تحت عن��وان )Fibrillation( يا تارلرزه 
رنج مي برد. اين بيماري انقباض ضعيف و موضعي 
و غير ارادي ماهيچه و ناشي از فعاليت خودبه خود 
تاره��اي ماهيچه ي��ي منفرد اس��ت ك��ه مي تواند 
در ص��ورت كنت��رل نش��دن، براي س��المتي فرد 
خطرآفرين و مرگ آور باش��د. به گفته پزش��كان 
معالج، ساعت هوشمند توانست جان صاحب خود 
را از خط��رات احتمال��ي حمله و مش��كالت قلبي 
نج��ات دهد و او را از يك بيم��اري نهفته در بدن 
خ��ود مطل��ع و آگاه كند.  كوين پيرس��ون بعد از 
اين اتفاق، در نامه يي ب��ه تيم كوك – مديرعامل 
ش��ركت اپل – موضوع مربوطه را گزارش داد و از 
وي و تكنولوژي دقيق به كار رفته در اين س��اعت 

هوشمند تشكر و قدرداني كرد. 

اخبار

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات:

فراگيرشدن فيلترشكن ها اثرات مخرب امنيتي دارد
گروه دانش و فن   

وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات يكي از 
دالي��ل مخالف��ت دولت با فيلترين��گ را اينگونه 
اعالم ك��رد و گفت: اگر برخي از اپليكيش��ين ها 
اثر مخربي داش��ته باش��ند، در كنار آن استفاده 
و فراگير ش��دن فيلترش��كن ها هم اثرات مخرب 

امنيتي زيادي دارند. 
محمدج��واد آذري جهرم��ي ب��ا اش��اره به 
اخت��الالت ايجاد ش��ده در خدم��ات اينترنتي 
ب��ه دليل اس��تفاده از فيلترش��كن اظهار كرده 
بود: درست است كه بس��ياري از فيلترشكن ها 
خدمات ظاهري خوب��ي به كاربر ارائه مي دهند 
و ب��ه همين دلي��ل كاربران به اس��تفاده از آنها 
عالقه مندن��د اما بنا ب��ه گزارش هايي كه مراكز 
معتبر منتش��ر مي كنن��د، اين ن��وع نرم افزارها 
اس��تفاده ضدامنيتي دارند و نوع��ي باج افزارند 
ك��ه به جم��ع آوري اطالعات مش��تركين اقدام 
مي كنند و فراگيري و اس��تفاده از فيلترشكن ها 

تبعات بسيار زيادي دارد. 
وي در پاس��خ ب��ه س��والي مبن��ي ب��ر نقش 
ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت در مسدود كردن 
فيلترش��كن ها گفت: اقدام شركت زيرساخت اين 
اس��ت كه با فراگيري و استفاده از فيلترشكن ها، 
تحت دستوري كه آقاي رييس جمهور دادند و در 
چارچوبي كه ش��وراي عالي فض��اي مجازي ارائه 
داده و منطق ه��م دارد، نبايد اجازه دهد فضاي 
كش��ور پر از باج افزار ش��ود و بايد جل��وي اينها 
گرفته شود. به همين دليل اين حركت آغاز شده 
و طبق قانون هم بوده اس��ت و مش��كل مقرراتي 

درباره اين مساله وجود ندارد. 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات درباره 
اخت��الالت اينترنت��ي ني��ز توضيح داد: انس��داد 
فيلترش��كن ها نبايد باعث اف��ت كيفيت اينترنت 
يا ايجاد مش��كالتي براي كس��ب و كارها ش��ود. 
اخت��الالت اينترنت��ي موضوع بدي اس��ت كه ما 
از س��ازمان تنظيم مقررات ارتباطات خواس��تيم 
موضوع را بررس��ي كن��د و ب��ه اپراتورها هم در 
اين باره تذكر داديم. و ب��ا حضور اپراتورها براي 

بررسي اين موضوع جلساتي تشكيل شد. 
آذري جهرمي ادامه داد: اما بنا نيس��ت به اين 
موضوع بپردازي��م كه با دس��تور فيلترينگي كه 
آمده و با مخالفت بس��ياري از مردم مواجه شده 

اس��ت، مي توانيم ب��ه باج افزارها و فيلترش��كن ها 
اجازه دهيم كه در كشور توسعه پيدا كنند. 

وي با تاكيد بر مضرات استفاده از فيلترشكن 
بيان ك��رد: اميدواريم مس��ووالني ك��ه متصدي 
فيلترينگ هس��تند، به اين موضوع توجه داشته 
باش��ند زيرا اين مس��اله يك تهديد بزرگ است. 
باي��د م��ردم را درباره اس��تفاده از فيلترش��كن 
توجي��ه كنيم ت��ا آنها با همراهي كنن��د. زيرا در 
هر تصميمي اگر همراهي مردم نباش��د، اثراتش 
مش��ابه اثرات كنون��ي و گس��تردگي باج افزارها 

مي شود. 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات با بيان 
اينكه فراگير شدن فيلترشكن ها مطلوب كساني 
اس��ت كه همواره به دنبال براندازي كشور بودند 
و اين مطلوب نيست، گفت: همانطور وزارت امور 
خارجه امريكا در س��ال ۸9 جزو برنامه هايي كه 
براي براندازي جمهوري اس��المي داشت، توسعه 
فيلترشكن بود و حتي گوشي هاي اپل را به نوعي 
در بازار ايران عرضه مي كرد كه بدون فيلترشكن 

كار نكنند. وزير ارتباطات با اشاره به هجمه هاي 
ناحق وارده گف��ت: مواضع بن��ده از ابتدا درباره 
مساله فيلترينگ مش��خص بوده است و همواره 
صراحت��ا با بي��ان و راه حل هاي غيركارشناس��ي 

مسائل مخالف بودم. 
محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات - به وظيف��ه جهاد جوانان نيز 
اش��اره يي كرد و گفت: جوانان و دانشجويان قبل 
از جهاد نياز به آگاهي كامل و اطالعات درس��ت 
در مس��ائل جامعه دارند. عدم آگاهي و س��طحي 
نگ��ري يكي از آفت ه��اي جامعه امروز اس��ت و 
جوانان و دانش��جويان بايد از س��طحي نگري به 
مس��ائل جامعه پرهيز كنن��د و مطالبه گري خود 
را ب��ا مطالع��ه همراه كنند كه اي��ن مطالبه گري 
موثر اس��ت. جهاد جوانان امروز آگاهي داشتن و 
نپذيرفتن هر خوراكي توس��ط هر گروهي است. 
نياز جهاد جوانان در جامعه امروز داشتن آگاهي 

است كه مي تواند تغييري ايجاد كند. 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات با انتقاد از 

كليدواژه هاي��ي كه توس��ط گروه هاي مختلف در 
جامعه براي برخورد با مس��ائل مطرح مي ش��ود، 
تاكي��د كرد: اي��ن كلي��د واژه ها ب��راي مديريت 
عمليات رواني در كش��ور به كار مي رود و جامعه 

نيز مي پذيرد. 
آذري جهرم��ي با انتق��اد از كليد واژهايي كه 
از تريبون ه��اي مختل��ف براي زير س��وال بردن 
كارآمدي نظام اسالمي به كار مي رود، افزود: اين 
كليدواژه ها بين گروه ها، قوميت ها و فرهنگ هاي 
مختلف اختالف و تفرقه ايجاد مي كند در صورتي 
كه همه ما در ش��عار به وحدت اش��اره مي كنيم 

ولي در عمل برخالف آن رفتار مي كنيم. 
وي كه در مراسم تجليل از دانشجويان نمونه 
و ممتاز ش��اهد و ايثارگر دانش��گاه علم و صنعت 
س��خن مي گفت، تاكيد كرد: جامعه امروز ما نياز 
ب��ه ايثار و جهاد دارد، گفت: جامعه امروز نياز به 

فرهنگ ايثار و جهاد در همه زمينه ها دارد. 
وي افزود: در ش��رايط فعلي نياز به يك تحول 
و تغيير ن��گاه داريم و اين تح��ول مگر با نيروي 

جوان��ي و تغيير در اليه هاي مديريتي كش��ور و 
در تمام س��ه قوه اجرايي، قضايي و مقننه ميسر 
نمي ش��ود و بايد همراه با تجربه پيشكسوتان، از 

ابتكار جوانان نيز بهره برد. 
همچنين وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر 
به زمان دانشجويي بازگرديد چه مي كنيد، پاسخ 
داد كه بيشتر وقت خود را به مطالعه و يادگيري 
هنرهاي گوناگون صرف مي كردم زيرا با گذشت 
زمان مشغله هاي فكري بيشتر مي شود و فرصت 

اندك مي شود. 
به گزارش ايسنا، پس از آنكه دادستاني تهران 
دستور قضايي مسدودس��ازي پيام رسان تلگرام 
را صادر ك��رد، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
با انتش��ار توييتي درباره فيلتر ش��دن پيام رسان 

تلگرام توضيحاتي ارائه كرد. 
آذري  محمدج��واد  تويي��ت  از  بخش��ي  در 
جهرمي آمده بود دسترس��ي شهروندان به منابع 
اطالعات، توقف ناپذير اس��ت؛ هرچند استفاده از 
يك نرم اف��زار متوقف ش��ود. نرم افزارهاي بديل، 
شناس��ايي و جريان آزاد اطالع��ات، مجددا فعال 
و در گ��ردش خواهد بود. اي��ن خاصيت و الزمه 
دسترس��ي آزاد به اطالعات در عص��ر ارتباطات 

است. 
فن��اوري به خ��ودي خود، نه مجرم اس��ت نه 
مفسد و نه منحرف؛ اين بشر است كه با استفاده 
نادرس��ت از آن، جرم يا فس��اد در فضاي زندگي 
مجازي را ترويج مي كن��د؛ چندان كه در فضاي 
واقعي نيز چنين مي كند كه امريست گريزناپذير 

و علي حده. 
سياس��ت گذاري براي رس��انه هاي نوين و به 
رسميت شناختن آنها در جهت پاسداشت حقوق 
ش��هروندان، نيازمن��د اقدام��ي عاجل اس��ت كه 
تعارض كشور با شبكه هاي اجتماعي را كاهش و 
باعث وحدت عمومي و مانع سلب اعتماد خواهد 

شد. 
در اين ميان نبايد از عدم وجود اس��تانداردي 
جهان��ي ب��راي حف��ظ حاكمي��ت كش��ورها در 
نرم افزارهاي فضاي مجازي گذشت، اين تعارضي 
اس��ت كه براي اكثر كش��ورها وجود دارد. زماني 
ك��ه مقررات كش��ورها محترم ش��مرده نش��ود، 
عكس العم��ل حاكميت ه��ا ام��ري غيرطبيعي و 

غيرمعقول نيست.

فون آرنا    كارشناس��ان امنيت س��ايبري به كاربران اسپيكرهاي 
هوش��مند توصيه كردند كه تاريخچه مكالمات ضبط ش��ده در اين 

گجت ها را زود به زود پاك كنند. 
اين روزها كه بحث بر س��ر آس��يب پذيري، حفره هاي امنيتي و 
امكان جاسوسي در محصوالت مختلف حوزه تكنولوژي باال گرفته 
است، محققان در تالشند تا با كشف اين ضعف هاي امنيتي، كاربران 
و ش��ركت هاي توليدكننده اين محصوالت را آگاه و مطلع سازند تا 
عالوه ب��ر اينكه حواس خود را در اين باره بيش��تر جمع مي كنند، 
به برطرف كردن اين مس��ائل امنيتي نيز بپردازند. همين چندروز 
پيش بود كه گزارش هايي از جاسوسي اسپيكرهاي هوشمند آمازون 
مبني بر دس��تيار صوتي هوشمند الكسا منتشر شد. طبق اين خبر 
اسپيكر هوشمند و دستيار صوتي الكساي آمازون، مكالمات شخصي 
و ديالوگ هاي رد و بدل شده ميان يك زن و شوهر امريكايي را كه 
بر سر تعويض و خريد پاركت هاي چوبي منزل خود بحث و گفت وگو 
مي كردن��د، ضبط ك��رده و به يكي از دوستانش��ان كه در ليس��ت 
مخاطبان الكس��ا بوده، فرس��تاده بود.  انتشار اين خبر جنجال هاي 
بس��ياري را در فضاي مجازي به پا كرد و موجب ش��د بس��ياري از 
كاربران به خاطر احتمال جاسوسي اين گجت هاي هوشمند، آنها را 
خاموش كرده و كنار بگذارند.  با اين حال، به نظر مي رسد كه پس از 
اين اتفاق، اعتماد مردم و كاربران به اسپيكرهاي هوشمند اندكي رو 
به افول برود و ميزان فروش اين گجت هاي جديد و جذاب را تحت 
تاثير قرار دهد. چراكه بسياري از تحليلگران برآورد كرده و براين باور 
بودند كه اسپيكرهاي هوشمند سريعتر از ابزارهاي واقعيت مجازي و 
افزوده به رشد خود ادامه داده و در سال 20۱۸ سهم بسيار بيشتري 
از بازار ابزارهاي هوشمند و ديجيتال را از آِن خود خواهند كرد.  حاال 

كارشناسان و متخصصان امنيت س��ايبري به كاربران اسپيكرهاي 
هوشمند هشدار داده و توصيه كرده اند كه به تنظيمات دستگاه هاي 
خود بروند و تاريخچه مكالمات ضبط ش��ده آن را زود به زود پاك 
كنند چراكه ممكن است اين اسپيكر با يك دستور صوتي فعال شده 
و با ارسال مكالمات شخصي رد و بدل شده ميان كاربران و دوستان 

و خانواده شان، باري ديگر دردسر بيافريند. 
اين كارشناس��ان همچنين مي گويند كارب��ران بايد براي حذف 
مكالمات ضبط ش��ده، به تنظيمات دس��تگاه مراجعه كرده و روي 
بخش تاريخچه كليك كنند تا بتوانند ليس��ت مكالمات و پيام هاي 
ذخيره ش��ده را حذف كنند. به عقيده آنها، اين كار مي تواند تا حد 
زيادي از احتمال جاسوسي اسپيكرهاي هوشمند در محل كار و خانه 
بكاهد.  اسپيكرهاي هوشمند به كاربران اين امكان را مي دهند تا در 
صورت داش��تن مشغله، وسائل خانگي خود را با دستورهاي صوتي 
كنترل كنند؛ به عنوان مثال، از وضعيت آب و هوا و جديدترين اخبار 
مطلع شده، تايمر و زنگ هشدار براي خود تنظيم كنند، با دوستان 

و خانواده خود تماس برقرار كنند. 

هكرنيوز    پژوهش��گران فعال در حوزه امنيت س��ايبري اعالم 
كرده اند كه خيل عظيمي از دس��تگاه هاي الكترونيكي متصل به 
اينترنت اشيا )IoT( در برابر حمالت سايبري آسيب پذيري بسيار 

بااليي دارند. 
حم��الت بدافزارها، باج افزارها و ويروس ه��اي رايانه يي كه در 
سال 20۱۷ در مقايسه با سال هاي گذشته به بيشترين حد خود 
رس��يده بود، حاال بر اس��اس تازه ترين تحقيقات صورت گرفته، 
پيش بيني شده اس��ت كه سال جاري ميالدي حمالت سايبري 

توسط بدافزارهاي جديد ركورد خواهند زد. 
محققان و متخصصان امنيت سايبري به تازگي دريافته و اعالم 
كرده اند كه بالغ بر ۱00ميليون دس��تگاه الكترونيكي كه قابليت 
پشتيباني از اينترنت اشيا )IoT( را دارند، در معرض هك شدن 

و حمالت سايبري و بدافزاري قرار دارند. 
اين وس��ائل الكترونيكي كه ش��امل رايانه، گوشي هوشمند، 
اسپيكر هوشمند و ساير گجت هاي متصل به اينترنت مي شوند، 
به هكرها و مجرمان سايبري اين امكان را مي دهد تا به اطالعات و 

داده هاي شخصي و خصوصي كاربران دسترسي پيدا كنند. 
بدافزارها، باج  افزارها و حمالت DDOS از جمله تهديدهاي 
امنيت��ي بودند كه از س��ال 20۱۶ كاربران فض��اي مجازي را در 
معرض خطر حمالت س��ايبري قرار داده ان��د و موجب لو رفتن 

اطالعات شخصي و محرمانه آنها شده است. 
همانطور كه در اخبار گذش��ته اش��اره شده، ساالنه شركت ها 
و س��ازمان هاي دولت��ي و خصوص��ي بزرگي در سراس��ر جهان 
متحمل خس��ارات و آس��يب هاي جبران ناپذيري مي شوند كه از 
جمله مهم ترين آنها مي توان به حمله س��ايبري به شركت مالي 

اكوئيفاكس در امريكا، س��ازمان بهداشت و سالمت در انگلستان، 
وزارت هاي دفاع و امور خارجه بس��ياري از كش��ورها و ش��ركت 

حسابرسي )Deloitte( در امريكا اشاره كرد. 
بنابراي��ن مي توان گف��ت خطر حمالت س��ايبري در كمين 
تمامي افراد، كاربران و ش��ركت هاي كوچ��ك و بزرگ در جهان 
اس��ت و ديگر نمي ت��وان ادعا كرد كه كس��ي از گزند و خطرات 
 حمالت س��ايبري در امان است. حمله س��ايبري توسط بدافزار

)WannaCry( به طور قطع يكي از مهلك ترين حمالتي است 
كه در طول سال هاي اخير صورت گرفته است. 

حمالتي كه بدافزار واناكراي در س��ال گذش��ته به كش��ورها، 
سازمان ها و ش��ركت هاي بسياري كرد، خس��ارات جبران ناپذير 
بسياري را براي آنها برجاي گذاشت. به تازگي نيز ويروس رايانه يي 
و بدافزار »خرگوش بد« سروصداي بسياري به راه انداخته است و 
به شركت ها، بانك ها و موسسات كوچك و بزرگي در كشورهاي 
مختلف به خصوص در اروپا حمله كرده و اطالعات محرمانه آنها 

را به سرقت برده است.

راهكاري براي جلوگيري از جاسوسي اسپيكرهاي هوشمند آسيب پذيري دستگاه هاي متصل به اينترنت در برابر حمالت

كاربر سايبر

م�ك روم�ورز       مناب��ع مطل��ع 
مي گوين��د در س��ال 20۱9 آيفون 
جديدي توس��ط ش��ركت اپل با لنز 
سه گانه طراحي و عرضه مي شود. اين 
نخستين بار اس��ت كه گوشي آيفون 
همراه با دوربيني كه س��ه لنز دارد، 

توليد مي شود. 
 استفاده از دوربين داراي سه لنز 
در آيفون تصويربرداري پيشرفته را با 

استفاده از آيفون ممكن مي كند و تهيه عكس هايي با عمق ميداني متفاوت و حتي سه 
بعدي را امكان پذير مي سازد. 

عالوه بر اين از دوربين داراي لنز سه گانه در آيفون مي توان براي تعيين فاصله ميان 
آيفون و هر شي استفاده كرد. سيستم شناسايي سه بعدي موجود در اين دوربين جديد 
مي تواند در حوزه واقعيت افزوده نيز به كار گرفته شود و انبوهي از برنامه ها و نرم افزارهاي 

جانبي واقعيت افزوده بر همين اساس طراحي خواهد شد. 
هنوز مش��خص نيست سيستم لنز س��ه گانه تنها روي دوربين پشتي آيفون جديد 
نصب خواهد ش��د يا دوربين سلفي اين گوشي هم داراي امكانات و مشخصات منحصر 

به فردي خواهد بود. 
تيم كوك مديرعامل اپل پيش از اين از عالقه ش��ركت اپل به اس��تفاده گس��ترده از 
فناوري واقعيت افزوده خبر داده بود. اين ش��ركت پالتفورمي موس��وم به كيت واقعيت 
افزوده هم طراحي كرده كه به توسعه دهندگان امكان مي دهد تا برنامه ها و اپليكيشن هاي 
واقعيت افزوده را براي استفاده در آيفون و  آي پد طراحي كرده و به كار بگيرند. اين كيت 

با نسخه ۱۱ سيستم عامل iOS سازگاري دارد. 

نيواطلس   محققان با كمك هوش 
مصنوعي و يك پد فش��ار سيس��تم 
احراز هويت بيومتريكي س��اخته اند 
ك��ه افراد را با توجه به گام هايش��ان 
شناس��ايي مي كند. دانشمندان يك 
سيس��تم مبتني بر هوش مصنوعي 
س��اخته اند ك��ه اف��راد را ب��ا توجه 
گام هايش��ان شناسايي مي كند.  اين 
پد در كف زمين قرار داده مي شود و 

هنگامي كه افراد روي آن راه مي روند، الگوي راه رفتنشان )فشاري كه در هر گام ايجاد 
مي كنند( ثبت مي شود. در اين فرايند كفش پوشيدن يا نپوشيدن افراد اهميتي ندارد.  به 
هرحال اطالعات ثبت شده با الگويي كه قبال از فرد گرفته شده، تطابق داده مي شود تا 

مشخص شود فردي كه از روي پد مي گذرد همان كسي باشد كه ادعا مي كند.
عمر كوس��تيال ريز رهبر اين پژوهش مي گويد: هرانس��اني هنگام حركت به طور تقريبي 
2۴ويژگي و حركت مخصوص به خود دارد كه الگوي راه رفتن او را تشكيل مي دهد. بنابراين 
با رصد اين حركات مي توان كاربر را شناسايي كرد.  محققان براي آموزش هوش مصنوعي 
به كاررفته در اين سيس��تم بزرگ ترين مخزن اطالعات گام هاي افراد در تاريخ را به وجود 
آوردند. اين مخزن كه SfootBD نام گرفته ش��امل 20 هزار س��يگنال مربوط به گام هاي 
۱2۷ نفر اس��ت.  سيستم مذكور در اماكن بازرسي فرودگاهي، دفاتر اداري و محيط خانگي 
آزمايش شد و در همه آنها توانست به طور ۱00 درصد افراد را درست تشخيص دهد.  عالوه 
برآن اين تحقيق براي حل مشكل نشانگرهاي كاهش قدرت شناخت و آغاز بيماري در افراد 
مختلف به وس��يله اطالعات خام مربوط به گام هايش��ان نيز انجام شد. به گفته ريز حركات 

انسان يك نشانگر نوين براي كاهش قدرت شناخت است. 

نيواطلس     به تازگي گجتي ساخته 
شده كه با انتشار امواج اولتراسونيك 
و تنه��ا ب��ا مص��رف 2درص��د آب و 
۱0درصد انرژي مصرفي يك ماشين 
لباسش��ويي، لك ه��اي روي لباس را 

پاك مي كند. 
 Sonic به تازگي دستگاهي به نام
Soak اخت��راع ش��ده كه ب��ا امواج 
اولتراس��ونيك ل��ك روي لباس ها را 

تميز مي كند. اين دستگاه هنگامي كه در آب قرار داده مي شود امواج صوتي با فركانس 
باال منتش��ر مي كند كه نوعي حباب هاي ريز فش��رده را به وجود مي آورند. اين حباب ها 
با لباس درحال شستش��و برخورد مي كنن��د و آالينده هايي مانند خاك، روغن و باكتري 

را مي زدايند. 
اي��ن دس��تگاه در حقيق��ت يك س��يلندر از جنس ف��والد ضدآب به ابع��اد ۱0۵ در 
3.۵سانتي متر است كه در يك لوله يا ظرفي پر از آب و مايع شوينده قرار مي گيرد. اين 
دس��تگاه درهر ثانيه ۵0 هزار ارتعاش اولتراسونيك ايجاد مي كند و كاربر مي تواند تايمر 

دستگاه را از روي يك يونيت ديواري تعيين كند. 
اين دس��تگاه مي تواند پارچه هاي ظريف مانند سيلك و ابريشم را تميز كند، وسايلي 
مانند بطري شير نوزاد، تيغ ها و مسواك را پاكسازي و همينطور نقره جات، اسباب بازي، 

عينك، جواهرات، بشقاب، ميوه و سبزيجات را نيز پاكسازي كند. 
اين دستگاه قابل حمل است. به گفته سازندگان آن، گجت مذكور فقط ۱0درصد 
انرژي و 2 درصد آبي را مصرف مي كند كه در يك ماشين لباسشويي معمولي به كار 

مي رود. 

جديدترين محصول »اپل« با لنز سه گانه تميز شدن لباس ها با امواج اولتراسونيكتشخيص هويت بيومتريك با هوش مصنوعي
بازار رويدادفراسو
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 فرماندار مش�هد، معاون سياس�ي ش�د؛ مشهد  

به پيشنهاد اس��تاندار خراس��ان رضوي و با حكم وزير 
كشور، محمدرحيم نوروزيان به سمت معاون سياسي، 
امنيتي و اجتماعي استانداري خراسان رضوي منصوب 
ش��د. در بخش��ي از اين حكم آمده اس��ت: »اميد است 
ضمن تالش در جهت ايجاد هماهنگي و تعامل با كليه 
نهادها، س��ازمان ها و دستگاه هاي كش��وري و لشكري 
اس��تان و بهره گيري از استعدادها و توانمندي نيروهاي 
اليق، دلسوز و كارآمد در تحقق برنامه ها و سياست هاي 
دولت تدبير و اميد و وزارت متبوع و نيز خدمت رس��اني 
هر چه بيشتر به مردم شريف استان موفق باشيد. توفيق 
روزافزونت��ان را در پيروي از منويات رهبر معظم انقالب 
اس��المي حضرت آيت اهلل العظمي خامن��ه اي »مدظله 
العالي« در جهت پيشبرد اهداف نظام از درگاه پروردگار 
قادر متعال خواس��تارم.« نوروزيان پيش از اين عملكرد 
مناسبي در قانونگرايي و اجراي برنامه هاي دولت در شهر 

مشهد از خود نشان داده بود. 
 وزير كشور با استعفاي استاندار كرمان موافقت 
كرد؛ كرمان   نماينده كرمان در مجلس دهم با اشاره به 
اينكه ظاهرا استعفاي رزم حسيني استاندار كرمان مورد 
موافقت شفاهي وزير كش��ور قرار گرفته، گفت: مجمع 
نمايندگان استان كرمان در رابطه با استعفاي استاندار 
و آين��ده اس��تان به زودي برگزار مي ش��ود.  محمدرضا 
پورابراهيمي اظهار داشت: آنچه مشخص است، عليرضا 
رزم حس��يني استاندار كرمان اس��تعفاي خود را به وزير 
كشور ارائه كرده و به  صورت شفاهي نيز اين استعفا مورد 
موافقت قرار گرفته است.  او در رابطه با داليل استعفاي 
رزم حسيني استاندار كرمان عنوان كرد: در صحبت هايي 
كه با استاندار كرمان داشتم، رزم حسيني علت استعفاي 
خود را مشكالت شخصي و خانوادگي عنوان كرده است. 
 مرگ نوجوان سنندجي بر اثر سقوط از دستگاه  
فرس�وده شهربازي؛ سنندج   پسر نوجوان سنندجي 
حين بازي با دوس��تان خود در شهربازي از كار افتاده 
و فرس��وده پارك كودك ش��هر س��نندج، از يكي از 
دستگاه ها سقوط كرد كه منجر به مرگ وي شد. سيد 
محمد فتاحي نوجوان 16ساله سنندجي شامگاه روز 
يك ش��نبه )ششم خرداد( حين بازي با دوستان خود 
در ش��هربازي از كار افتاده و فرس��وده پارك كودك 
ش��هر سنندج، از يكي از وس��ايل بازي سقوط كرد و 
در دم جان س��پرد. پيكر اين نوجوان س��نندجي روز 
دوش��نبه در زادگاه مادريش در منطقه شمشير شهر 

پاوه كرمانشاه تشييع و به خاك سپرده شد. 
 تعامالت سازنده با محيط زيست نقش بسزايي 
در پيش�برد اهداف دارد؛ اراك   مديرعامل ش��ركت 
ش��هرك هاي صنعتي اس��تان مركزي گفت: تعامالت و 
همكاري هاي مس��تمر نقش مهم و كليدي در پيشبرد 
اه��داف اين مجموعه دارد. مصطفي آمره مديرعامل در 
ديدار صميمي با مديركل جديد حفاظت محيط زيست 
استان افزود: در اين جلسه كه در فضاي بسيار صميمي 
برگزار ش��د، تعامل سازنده و دوسويه در پيشبرد اهداف 
توسعه يي استان مورد تاكيد طرفين قرار گرفت. او اضافه 
كرد: بدون شك اس��تقرار صنايع به ويژه مجموعه هاي 
توليدي كوچك و متوسط منطبق بر ضوابط و معيارهاي 
زيس��ت محيطي و با نظ��ارت دقيق كارشناس��ان اين 
مجموع��ه صورت مي گيرد.   آم��ره تاكيد كرد: دقت در 
كاربري واحد هاي توليدي، مديريت پسماند و پساب هاي 
صنعتي و تجهيز تصفيه خانه هاي ش��هرك ها و نواحي 
صنعتي اس��تان مركزي از اولويت هاي جدي مسووالن 

اين شركت است. 
 نظارت آلماني ها و فرانس�وي ها ب�ر مزارع كلزا 
در آذربايجان غربي؛ ارومي�ه   معاون مديريت زراعت 
س��ازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: درسال 
زراعي جاري پيش بيني مي ش��ود در حدود 1۰هزار تن 
دانه روغني كلزا از س��طح 36۰۰ هكت��ار از اراضي زير 
كش��ت اين محصول در اس��تان برداشت ش��ود كه در 
مقايسه با سال گذشته از افزايش چشمگيري برخوردار 
است. صولت قلي زاده در جلسه برنامه ريزي، ساماندهي 
و هماهنگ��ي خريد دان��ه روغني كلزا اظه��ار كرد: در 
س��ال زراعي ج��اري در حدود 3934 هكت��ار از اراضي 
زراعي اس��تان زير كشت دانه هاي روغني كلزا رفته بود 
كه به دليل وقوع حوادث غيرمترقبه و خس��ارت وارده 
ناشي از س��يل و تگرگ، اين ميزان سطح زيركشت به 

36۰۰هكتار كاهش يافت.
  س�اعت كار ادارات خوزس�تان تغيي�ر ك�رد؛ 
اه�واز   س��اعت اداري در خوزس��تان از 19خردادماه تا 
1۵ش��هريورماه ب��راي صرفه جوي��ي در مص��رف برق و 
جلوگيري از خاموش��ي در س��اعات پيك مصرف تغيير 
كرد.  بر اس��اس بخش��نامه ص��ادره از س��وي غالمرضا 
شريعتي استاندار خوزستان ساعت اداري از 19 خردادماه 
ت��ا 1۵ش��هريورماه براي صرفه جوي��ي در مصرف برق و 
جلوگيري از خاموشي در ساعات پيك مصرف تغيير كرد.  
در بخش��ي از اين بخش��نامه آمده: »با توجه به نزديك 
شدن به فصل تابس��تان و بروز گرماي شديد در استان 
و ب��راي جلوگيري از قطعي احتمالي برق و رعايت حال 
شهروندان عزيز بدينوسيله تغيير س��اعات كار از تاريخ 
97/3/19 لغايت97/6/1۵ به ش��رح ذيل اعالم مي شود: 
روزهاي ش��نبه لغايت چهارش��نبه 6:3۰ ال��ي 12:3۰ 
است. ساعات كار بيمارستان ها، مراكز درماني، خدماتي، 

امدادرساني و آتش نشاني به روال سابق خواهد بود. 
  افزايش قيمت لوازم بهداشتي؛ شهركرد   رييس 
اتحاديه لوازم بهداشتي و آرايشي شهرستان شهركرد از 
افزايش 1۵ تا 2۰درصدي قيمت لوازم بهداشتي وارداتي 
در استان خبر داد.  احمد بهمني با اعالم اين خبر اظهار 
كرد: از 1۵ ارديبهشت ماه سال جاري با اخذ مجوز، اين 
افزايش قيمت براي كاالي توليد كش��ور صورت گرفته 
است. اكثر توليدكنندگان با اين افزايش قيمت فعاليت 
مي كنند اما برخي مخالفت هستند و دليل را گران بودن 
مواد اوليه براي توليد كاال مي دانند و معتقد هستند بايد 
افزايش قيمت بيش��تري اعمال شود.  او تصريح كرد: با 
اعتصاب كاميونداران تاكنون كمبود در لوازم بهداشتي و 
آرايشي در استان نداشته ايم و اگر اين روند ادامه داد تا 

دو ماه آينده نيز كمبود نخواهيم داشت. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« دورنماي اشتغال زايي در روستاها را بررسي مي كند

تالش براي مهاجرت معكوس

حجم خوري به سبك ايرانسل

گروه بنگاه ها   
واقعيت آن اس��ت كه طي س��ال هالي اخير 
موضوع اش��تغال زايي روس��تايي به عنوان يك 
مطالبه جدي در فض��اي اقتصادي و اجتماعي 

كشورمان طرح شده است. 
مطالبه ي��ي ك��ه به اعتق��اد كارشناس��ان و 
تحليلگ��ران تحقق آن ج��دا از تبعات اقتصادي 
و معيش��تي براي مردم، بسياري از آسيب هاي 
اجتماع��ي كش��ور را ني��ز تحت پوش��ش قرار 
مي دهد؛ چراكه با معكوس شدن روند مهاجرت 
از روس��تاها به شهرها بس��ياري از آسيب هاي 
اجتماعي در شهرها مهار مي شود و ظرفيت هاي 
فراوان روستايي در كش��ورمان فرصت ظهور و 
ب��روز پيدا مي كند. برهمين اس��اس اس��ت كه 
دولت دوازدهم تالش مي كند تا با بستر س��ازي 
مناس��ب در روس��تاها و توس��عه دامنه ه��اي 
اش��تغال زايي رون��د مهاج��رت از روس��تاها به 
ش��هرها را معكوس كند و از اين طريق بسياري 

از آسيب هاي اجتماعي را نيز كنترل كند. 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مس��ير 
اين برنامه ريزي هاي ساختاري است كه تصميم 
به اجراي طرح روستا تعاون گرفت؛ طرحي كه 
ب��ه گفته معاون امور تعاون اي��ن وزارتخانه 64 
هزار ش��غل در روس��تاها ايج��اد مي كند و عده 
بسياري از روستاييان را كه براي گذران زندگي 
و تامين معاش خانواده ناچار به ترك روس��تاها 
شده بودند به محل سكونت خود برمي گرداند. 
س��يدحميد كالنتري مي گويد: تا پايان سال 
گذشته 34۰۰تعاوني در سامانه كارا درخواست 
خود را براي دريافت تسهيالت اشتغال روستايي 
در قال��ب طرح روس��تا تعاون ارائ��ه كردند كه 
ميزان تسهيالت درخواستي آنها 17۰۰ميليارد 
تومان ب��وده و ظرفيت اش��تغال زايي طرح هاي 
آنها در صورت به نتيجه رس��يدن 64 هزار نفر 

است. 
ب��راي  همچني��ن  تع��اون  وزي��ر  مع��اون 
متقاضيان دريافت وام اش��تغال روس��تايي اين 
نوي��د را داد كه اگر ب��راي طرح هاي تعاوني در 
روستاها درخواس��ت بدهند، مي توانند تا سقف 
2۵۰ميليون تومان بدون وثيقه و تنها با س��فته 
وام درياف��ت كنن��د و اي��ن امتيازي اس��ت كه 
صندوق ضمانت بخش تعاون براي ضمانت وام 

آنها در نظر گرفته است. 
ب��راي اج��راي طرح روس��تا تع��اون در گام 

نخس��ت 1۰۰۰تعاون��ي در هزار روس��تا ايجاد 
مي ش��ود و چش��م انداز يك س��اله اجراي طرح 
ش��امل ايجاد 26هزار نفر فرصت شغلي جديد، 
اجراي حدود 2۰۰۰طرح اش��تغال روستايي در 
بخش تع��اون، راه اندازي 9گراي��ش تعاوني در 
روستاها و اختصاص 43۰۵ميليارد ريال اعتبار 
براي تقوي��ت بنيه اقتصادي جامعه روس��تايي 

كشور است. 

 كرمانشاه بيشترين وام اشتغال روستايي 
را گرفت

اما در ميان آمارهاي ارائه ش��ده؛ كرمانش��اه 
بيشترين تسهيالت روس��تايي را دريافت كرده 
اس��ت. اعداد و ارقامي كه نش��ان مي دهد نحوه 
توزي��ع وام روس��تايي ارتب��اط مس��تقيمي با 
برنامه هاي توس��عه محور روستاها داشته است. 
معاون توسعه روس��تايي و مناطق محروم نهاد 
رياس��ت جمهوري در تش��ريح فراواني استان ها 
در دريافت تسهيالت بانكي مي گويد: بيشترين 
سهم وام اشتغال روس��تايي در بين استان هاي 

كش��ور مربوط به كرمانشاه است. سيدابوالفضل 
رض��وي در مصاحب��ه ب��ا رادي��و افزود: س��هم 
كرمانش��اه از اين تسهيالت 9۰۰ميليارد تومان 
اس��ت كه باالترين س��هم در مملكت محسوب 
مي ش��ود. جدا از سهم تس��هيالت اشتغال زايي 
روستايي استان، اعتبار اختصاصي از اين محل 
ب��راي مناطق زلزل��ه زده كرمانش��اه نيز در نظر 

گرفته شده است. 
معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم 
نهاد رياس��ت جمهوري ضمن اشاره به پرداخت 
تسهيالت وام اشتغال روستايي به متقاضيان در 
سراسر كشور گفت: خوش��بختانه كرمانشاه در 
بين استان ها بهترين عملكرد را تاكنون در اين 

حوزه داشته است. 
او در ادام��ه از عقد افزون ب��ر ۵۰۰ قرارداد 
بانكي درخصوص طرح اش��تغال روس��تايي به 
مبلغ 1۵۰تا 17۰ميليارد تومان در كرمانش��اه 
خبر داد و اظهار ك��رد: تعداد اين قراردادها در 
خ��رداد ماه جاري ب��ه دو براب��ر وضعيت فعلي 
و مي��زان پرداختي تس��هيالت نيز ب��ه بيش از 

3۰۰ميليارد تومان خواهد رسيد.  رضوي بيان 
كرد: توزيع تسهيالت اشتغال روستايي و عشاير 
مبتن��ي ب��ر 3 فاكتور از قبيل نس��بت معكوس 
درآمد خانوار روس��تايي، جمعيت روس��تايي و 
تعداد بيكار روستايي هر استان در سطح كشور 

بوده است. 
او اف��زود: س��هم اين وام براي اش��تغال زايي 
روس��تايي و عش��ايري در ح��وزه كش��اورزي 
1۰درص��د،  مع��دن  و  صنع��ت  4۵درص��د، 
دانش بني��ان 1۰درص��د، خدم��ات 1۵درصد، 

گردشگري و صنايع دستي 1۰درصد است.

 تالش براي بهبود شاخص ها
مديركل تعاوني ه��اي توليدي وزارت تعاون 
معتق��د اس��ت، اجراي طرح روس��تا تع��اون از 
ش��كل گيري مش��اغل كاذب جلوگيري كرده و 
موجب بازگش��ت جوانان روستا به زادگاه خود 

مي شود. 
البرز محمدي مي گويد: هر تعاوني روستايي 
به طور متوس��ط 12تا 14شغل در گرايش هاي 

مختل��ف اع��م از فرش و صنايع دس��تي، توليد 
محصوالت روس��تايي، معدن و بوم گردي ايجاد 
مي كند و بس��ته به ظرفيت هر استان از طريق 
س��اماندهي و تشكيل تعاوني در روستاها موفق 
به ايجاد 27هزار فرصت ش��غلي جديد در بيش 
از 9رس��ته فعاليت تعاوني در روس��تاها خواهد 

شد. 
او اولوي��ت اج��راي اين طرح را روس��تاهاي 
مهاجرفرست عنوان كرده و مي افزايد: طرح در 
صورت اجراي موفق موجب بازگشت روستاييان 
به زادگاه خود شده و زمينه  اشتغال گسترده را 

فراهم خواهد كرد. 
س��ال گذش��ته يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
صن��دوق  مناب��ع  مح��ل  از  تس��هيالت  دالر 
توس��عه ملي براي توس��عه اش��تغال در مناطق 
روس��تايي تصويب ش��د كه از اين ميزان حدود 
11هزارميليارد تومان به عنوان پشتوانه اجراي 
طرح روس��تاتعاون با اولوي��ت مناطق مرزي و 
عش��ايري و براي اش��تغال در مناط��ق محروم 
روس��تايي و عش��ايري و ش��هرهاي كمت��ر از 
1۰هزار نفر جمعيت در نظر گرفته شد. معادل 
ريالي اي��ن مبلغ هم در اختي��ار 4 بانك عامل 
كشاورزي، پست بانك، توسعه تعاون و صندوق 
كارآفرين��ي اميد ق��رار گرفت تا ب��ه طرح هاي 

داراي قابليت اشتغال پرداخت شود. 
در اين باره رحمت اهلل پورموسي در گفت وگو 
با ايسنا اجراي طرح روستاتعاون را موجب رونق 
دوباره روستاها دانسته و مي گويد: روستاتعاون 
طرح خوبي است كه وزارت كار دنبال مي كند و 
اگر اهدافي كه براي آن ديده شده، محقق شود 
بيكاري شديدي كه گريبان بسياري از روستاها 
را گرفته از بين م��ي رود و جوانان را به زندگي 

در روستاها اميدوار مي كند. 
اين فعال ح��وزه كار تاكي��د دارد كه دولت 
بايد پتانس��يل هاي هر منطقه را شناسايي و در 
هم��ان بخش ها تعاوني ها ايج��اد كند و معتقد 
است كه اين طرح مي تواند، سرمايه هاي اندكي 
كه در دس��ت مردم روستاست، جمع آوري كند 
و ظرفيت هاي مغفول مانده روس��تاها را به كار 

بگيرد.
به گفت��ه او، طرح روس��تاتعاون ه��م براي 
جوانان بي��كار روس��تا ايجاد ش��غل مي كند و 
هم يك منبع درآم��د مطمئن براي خانوارهاي 

روستايي به وجود مي آورد. 

س��ال گدش��ته بود كه وزير ارتباط��ات وقت، 
محم��ود واعظي درخصوص ش��كايات بي ش��مار 
كارب��ران از حجم خ��وري برخ��ي اپراتورها اعالم 
كرد:»بررسي هاي فشرده يي كه روي اين موضوع و 
شكايات ثبت شده در سامانه 19۵ صورت گرفته، 
گوياي آن اس��ت كه اپراتورها هيچ تخلفي در اين 
زمينه مرتكب نشده اند. اينكه در برخي رسانه ها و 
روزنامه ها از اصطالح حجم خوري اينترنت استفاده 
مي شود، تعبير درستي نيست. درحال حاضر تمام 
امور اپراتورها به صورت هوشمند انجام مي شود و 
امكان تغيير حجم مصرفي مشتركان وجود ندارد. 
م��ا ابتدا تصور مي كرديم كه ش��ايد در سيس��تم 
فروش اين اپراتورها مشكلي وجود داشته باشد اما 
پس از بررسي وضعيت به اين قطعيت رسيديم كه 

هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.«
ام��ا حجم خ��وري همچنان ادام��ه دارد و تنها 
تغييري كه صورت گرفته سروشكل قانوني دادن 
به آن از س��وي اپراتورهايي چون ايرانس��ل است. 
به نظر مي رس��د، ايرانسل توانس��ته در اين زمينه 

پيشرو باشد! يك بررسي ساده در اندرويد ماركت 
»چارخونه« كه برنامه يي وابسته به ايرانسل است 
اين موضوع را اثب��ات مي كند. چارخونه برنامه يي 
مانند نس��خه هاي مش��ابه جهاني چ��ون »گوگل 
پلي« يا رقباي داخلي مانند »كافه بازار« است. از 
چارخونه مي توانيد بسياري از برنامه هاي كاربردي 
كه به آن نياز داري��د را نصب كنيد. اما به محض 
نصب و حتي يك ثانيه بعد هم نمي توانيد مطمئن 
شويد كه آخرين نسخه برنامه مورد نظر را داريد. 
چ��را؟ چون چارخونه به ش��ما در لحظه مي گويد 
به روزرس��اني كنيد! تنها زماني خيال شما راحت 
مي شود كه همان لحظه س��راغ بازارهاي ديگري 
مانند گوگل پلي و كافه ب��ازار برويد و ببينيد كه 

هيچ نيازي براي به روزرساني نيست. 
به روزرس��اني برنامه ها يكي از مواردي اس��ت 
كه حج��م اينترنت را مصرف مي كن��د. حال اگر 
اپراتوري با راه اندازي يك اپليكيش��ن وابس��ته كه 
ب��راي نصب برنامه ه��اي مختلف از آن اس��تفاده 
مي شود مدام شما را وادار كند به روزرساني كنيد، 

تكليف روشن است: 

 حجم خوري!
بررسي ها از چارخونه نشان مي دهد، ايرانسل پا را 
از اين هم فراتر گذاش��ته و براي حجم خوري تمهيد 
زيركانه يي طراحي كرده است. براي نمونه در برخي از 
برنامه ها به شما پيغام به روزرساني  مي دهد اما برنامه 
ش��ما را به نسخه يي قديمي تر بازمي گرداند و پس از 
چندي دوباره به شما براي به روزرساني پيغام مي دهد. 
طبيعي است در چنين مواردي اگر به بازارهاي ديگر 
ه��م مراجعه كنيد، مي بينيد كه به روزرس��اني نياز 
است.  اين به روزرساني هاي پي در پي ولي بي مورد 
حج��م اينترنت ش��ما را در م��دت كوتاهي مصرف 
مي كند و چنانچه ش��كايتي هم مطرح شود با سر و 
شكل قانوني كه به آن داده شده است، مسووالن شما 
را به صرفه جويي در مصرف اينترنت ارجاع مي دهند.  
وقتي كاربران عادي با بررسي ساده يك برنامه وابسته 
به ايرانس��ل توانستند متوجه اين روش حجم خوري 
شوند، بهتر نيست كه مسووالن نظارتي نيز شكايات 
را جدي گرفته و با بررس��ي هاي دقيق تر مواردي كه 
ممكن است از چشم كاربران نيز پنهان مانده باشد را 

كشف و با متخلفان برخورد كنند؟

اصفه�ان   س��بحاني مديرعام��ل 
شركت فوالد مباركه در جريان بازديد از 
پروژه هاي مرتبط با شبكه جمع آوري و 
تصفيه پساب شهري شهرهاي همجوار 
شركت و پروژه هاي تصفيه و بازچرخاني 
پس��اب صنعت��ي بر تس��ريع و تكميل 
فازه��اي پاياني و بهره ب��رداري كامل و 
هرچه سريع تر پروژه هاي مذكور تاكيد كرد.   به گزارش »تعادل« 
سبحاني درخصوص اهميت اين موضوع تصريح كرد: استفاده بهينه 
از منابع انرژي و به ويژه آب از ابتداي بهره برداري در دس��تور كار 
فوالد مباركه قرار گرفته و از اهداف اس��تراتژيك و اساسي شركت 
بوده اس��ت؛ از اين رو بايد در اين راستا همواره با اجراي پروژه هاي 
متعدد راهكارهاي مناسبي براي كاهش مصرف هرچه بيشتر ارائه 
و اج��را كنيم.  به گ��زارش خبرنگار فوالد در اين بازديد اس��تكي 
مدير اجراي پروژه هاي انرژي و س��ياالت گزارشي از روند پيشرفت 
طرح هاي در دست اجرا ارائه كرد. در ادامه اين بازديد عباس اكبري 
مدير ناحيه انرژي و سياالت فوالد مباركه نيز با ارائه گزارشي از روند 
پيشرفت اجراي اين پروژه ها از كاهش مصرف آب شركت خبر داد 
و گفت: با سرمايه گذاري هاي عظيم انجام شده و در دست انجام در 
اين زمينه كه بيش از 4۵۰ميليارد تومان است و همچنين با شروع 
بهره برداري از قس��متي از اين پروژه ه��ا، مصرف ويژه آب صنعتي 
ش��ركت كاهش قابل توجهي داشته و از 4/4مترمكعب در هر تن 
توليد كالف نورد گرم در سال 1396 به 3.6مترمكعب در سال 97 
رس��يده است كه در مقايسه با ساير شركت هاي فوالدسازي نوعي 
ركورد به شمار مي آيد.  او با تاكيد بر اينكه با بهره برداري از فازهاي 
نهايي پروژه هاي مذكور ميزان مصرف، كاهش چشمگيرتري خواهد 
داشت، گفت: طراحي و اجراي اين پروژه ها از سال ها قبل از سوي 
فوالد مباركه نش��انگر دورانديشي مديريت شركت در جهت ايجاد 

شرايط توليد پايدار است. 

 تكميل تصفيه خانه ها و بهره برداري كامل
از پساب هاي شهري و صنعتي

كرم�ان  ريي��س ات��اق بازرگاني 
كرم��ان ب��ا اش��اره ب��ه برنامه ه��اي 
اقتصادي اين اس��تان گفت: به تازگي 
ليس��تي از گروه هايي كه از قانون الزام 
صادركنندگان به ارائه ارزهاي وارداتي 
به بانك مركزي با ن��رخ 42۰۰تومان 
مس��تثنا هس��تند، اع��الم ش��ده كه 
محصوالتي مانند پس��ته و فرش در آن نيستند و به همين دليل 
توقف بخشنامه و گنجاندن اين دو كاال و محصول در اين ليست 
را تقاضا كرده ايم.  به گزارش ايس��نا »سيدمهدي طبيب زاده« در 
همايش هم انديشي بخش خصوصي و دولتي سيرجان در منطقه 
ويژه اقتصادي اين شهرستان افزود: در مورد نرخ ارز رايزني هايي 
با معاون اول رييس جمهور، رييس بانك مركزي، رييس سازمان 
توسعه تجارت و وزراي مربوطه انجام شده است.  او با اشاره به وارد 
شدن خس��ارت سنگين به محصول پسته امسال كه در ۵۰سال 
گذشته كم سابقه بوده است، گفت: بحران اخير كه مانند زلزله يي 
خاموش محصول پسته امسال و سال آينده را تحت تاثير قرار داده 
ابعاد مختلفي دارد و معيش��ت جمعيت زيادي از مردم استان را 
تحت تاثير خود قرار داده است.  طبيب زاده افزود: اتاق كرمان طبق 
وظيفه ذاتي خود براي كاهش مشكالت در اين رابطه پيگيري هاي 
الزم را انج��ام خواه��د داد و نمايندگان مردم اس��تان در مجلس 
شوراي اسالمي نيز جهت حل اين مشكل، پيشنهاد تشكيل ستاد 
بحران براي اين محصول را مطرح كردند كه قرار اس��ت به زودي 
در نشس��تي با حضور جمعي از وزرا اين مس��ائل بررسي و براي 
آنها تصميم گيري شود.  رييس اتاق بازرگاني كرمان با بيان اينكه 
درخواس��ت افزايش مهلت پرداخت بدهي هاي كشاورزان و تجار 
و همچنين به تعويق انداختن س��ودهاي تسهيالت را به بانك ها 
داده ايم، افزود: درخواس��ت و پيگي��ري اختصاص بيمه بيكاري و 

بيمه هاي حمايتي نيز در اين موضوع داده شده است. 

 زلزله خاموش
در پسته كرمان

اردبيل  قائم مقام س��ازمان امور 
عش��اير ايران گفت: ميانگين درآمد 
ماهانه عشاير در حدود يك ميليون و 
1۰۰هزار تومان بوده كه تالش داريم 
تا پايان برنامه ششم توسعه با حذف 
دالالن در امر خريد و فروش توليدات 
عش��اير اين ميزان به دوبرابر افزايش 
يابد.  به گزارش تس��نيم، ش��اهپور عاليي مقدم پيش از ظهر 
ديروز در مرس��م تكريم و معارفه مديركل امور عشاير استان 
اردبيل اظهار داشت: جامعه عشايري به عنوان گروه هدف سوم 
كشور بعد از جامعه ش��هري و روستايي شناخته مي شود كه 
عش��اير غيور ايران بر اساس اسناد موجود از سال 124۵ تا به 
امروز در كش��ور حضوري فعال داشته و بخش عمده فرهنگ 
ايراني برگرفته از آداب و رس��وم عشاير اس��ت.  او گفت: آمار 
جامعه عشايري يك ميليون و 2۰۰هزار نفر است كه 2درصد 
جمعيت كل كش��ور را ش��امل شده و اين قش��ر در بهره وري 
نيروي انساني و عوامل توليد طبيعي بهترين عملكرد را دارند. 
قائم مقام سازمان امور عشاير كشور بيان كرد: 164 ميليون 
هكتار اراضي در سطح كشور وجود دارد كه 1۵۰ميليون هكتار 
در بخش كشاورزي مورد اس��تفاده قرار مي گيرد و 7۵درصد 

منابع آبي كشور نيز در اختيار بخش كشاورزي است. 
عاليي مقدم افزود: در كنار اين اراضي كشاورزي 84 ميليون 
مرتع در سطح كشور موجود بوده كه از اين ميزان 34ميليون 
هكتار مرتع تحت اختيار عش��اير در بيش از 1۵هزار س��امانه 
عش��ايري قرار دارد.  او تصريح كرد: در برنامه شش��م توسعه 
توجه مناسبي به عشاير به عنوان متوليان توليد شده است كه 
2۵ درصد گوشت قرمز كشور و 3۵درصد صنايع دستي توسط 
عشاير توليد مي ش��ود كه نرخ باسوادي در جامعه عشايري با 

توجه به امكانات محدود آموزشي بيش از 64درصد است. 

ميانگين درآمد عشاير در ماه به يك ميليون 
تومان مي رسد

مرك��ز  جانش��ين  مازن�دران  
سرمايه گذاري خارجي مازندران گفت 
كه يك ش��ركت چيني براي ساخت 
پااليش��گاه نفت ب��ا س��رمايه گذاري 
2ميليارد دالري در اين خطه ش��مال 
كش��ور درخواس��ت مجوز ك��رده كه 
تاكن��ون تمام مراح��ل اداري آن طي 
شده است.   موسي قاسم پيشه افزود: اين شركت به جد دنبال به 
نتيجه رساندن اين سرمايه گذاري است و در صورت تحقق حجم 
سرمايه گذاري خارجي در مازندران افزايش چشمگيري خواهد 
داش��ت.  مديركل امور اقتصادي و داراي��ي مازندران همچنين 
گفت كه در س��ال جاري براي س��اخت س��ه ني��روگاه با حجم 
س��رمايه گذاري 37ميليون دالري از سوي شركت هاي آلماني، 
چيني و اتريشي مجوز صادر شد. شركت آلماني با سرمايه گذاري 
۵.3ميليون يورويي با همكاري شركت الكتروبنيان ايراني نيروگاه 
12 مگاواتي را در يكي از شهرك هاي صنعتي مازندران در دست 
ساخت دارد.  قاسم پيش��ه افزود: همچنين دو شركت چيني و 
اتريشي نيز براي س��اخت نيروگاه 1۵مگاواتي با سرمايه گذاري 
32ميلي��ون دالري مج��وز دريافت كردند.  او دليل اس��تقبال 
شركت هاي خارجي براي ساخت نيروگاه در مازندران را ضمانت 
خريد برق توليدي از س��وي ش��ركت هاي مرتب��ط اعالم كرد.  
جانشين مركز سرمايه گذاري خارجي مازندران همچنين گفت 
كه ش��ركت هاي خارجي در سال گذش��ته افزون بر 9۰ميليون 
دالر ب��راي اح��داث ني��روگاه 1۰۰مگاواتي، س��اخت گلخانه و 
واحد توليد آب الكتروليز در اين اس��تان سرمايه گذاري كردند. 
اين ش��ركت هاي خارجي كارش��ان را براي ساخت اين پروژه ها 
شروع كردند.  قاسم پيشه گفت كه حجم سرمايه گذاري خارجي 
جذب شده در مازندران طي سال 96 نسبت به سال 9۵ حدود 

1۰درصد رشد داشت. 

چيني ها 2ميليارد دالر در مازندران 
سرمايه گذاري مي كنند
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اقتصاد اجتماعي12
مصرف ساالنه ۶۵ ميليارد نخ 

سيگار در كشور
نايب رييس كميسيون بهداشت مجلس گفت: متاسفانه 
روزانه بالغ بر ۲۰ميليارد تومان هزينه درمان بيماري هاي 

ناشي از مصرف دخانيات مي شود. 
محمدحس��ين قرباني با ي��ادآوري هفت��ه ملي بدون 
دخانيات با انتقاد از اينك��ه عزمي براي مبارزه با دخانيات 
وجود ندارد، گفت: متاس��فانه مصرف س��يگار و قليان در 
كشور و ميان بانوان افزايش يافته و از سويي در ميان سنين 
زير 18س��ال نيز رشد زيادي داش��ته و اين موضوع بسيار 
نگران كننده است. نماينده آستانه اشرفيه در مجلس شوراي 
اسالمي، نبود تفريحات س��الم و ناهنجاري هاي اجتماعي 
را در گراي��ش نوجوانان، جوانان و بانوان به س��مت مصرف 
دخانيات موثر دانست و به خانه ملت گفت: دخانيات دروازه 
ورود م��واد مخدر بوده و يكي از مولفه هاي افزايش مصرف 
دخانيات دسترسي آسان آن است. او اخذ ماليات و اعمال 
آن بر خرده فروشي را راهكار پيشگيري از مصرف دخانيات 
دانس��ت و ادامه داد: نمي توان اف��راد را از مصرف دخانيات 
منع كرد اما بايد به گونه يي عمل كرد كه هر فردي هزينه 
دخانيات را خود بپ��ردازد نه اينكه از جيب مردم پرداخت 
شود. اين نماينده مجلس دهم با انتقاد از اينكه 3 نفر از 4 
نفري كه به علت بيماري هاي قلبي و عروقي فوت مي كنند 
مصرف كنندگان مواد دخاني هستند، تصريح كرد: متاسفانه 
روزان��ه بالغ بر ۲۰ميليارد تومان هزينه درمان بيماري هاي 
ناشي از مصرف دخانيات مي شود. قرباني با انتقاد از اينكه 
س��االنه 65 ميليارد نخ س��يگار در كشور مصرف مي شود، 
گفت: اغلب سيگارها به صورت قاچاق وارد كشور مي شود 
درحالي كه هيچ گونه اطالعات و شناسنامه يي نداشته و از 
س��ويي ماليات و ارزش افزوده يي نيز پرداخت نمي شود و 
تمامي منافع آن به جيب قاچاقچيان خارج از مرز مي رود. 

 جعل سند راهكار فعلي
حذف »طالق« از شناسنامه

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس گفت: برخي افراد 
براي حذف عنوان طالق از شناسنامه متوسل به كارهاي 

غيرقانوني و غيرمنطقي مي شوند. 
سلمان خدادادي درباره برخي انتقادها نسبت به حذف 
طالق از شناسنامه و اينكه در اين مساله نوعي فريبكاري 
وج��ود دارد، گفت: درحال حاضر با توجه به باال بودن آمار 
جدايي ه��ا، طالق به نوعي اثر رواني روي افراد دارد، برخي 
با ط��رح ايرادهايي مطرح مي كنند كه حذف طالق نوعي 
فريب��كاري بوده و مطلقه بودن فرد پ��س از ازدواج مجدد 
مشخص مي شود؛ اين درحالي است كه چنين ديدگاهي 
نوعي سطحي نگري است. نماينده ملكان در مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به اينكه مطلقه بودن يا نبودن يك فرد در 
زمان ازدواج با اس��تعالم از مراكز ذي ربط قابل تش��خيص 
اس��ت، افزود: مي ت��وان از دفاتر ثب��ت ازدواج و طالق اين 
موض��وع را رصد كرد بنابراين ح��ذف طالق كتمان كاري 
با هدف مخفي كردن طالق از شناس��نامه فرد نيست؛ اما 
باي��د دقت كرد كه با حذف طالق از شناس��نامه مي توان 
آث��ار رواني حاصل از ي��ك ازدواج ناموفق را كاهش داد. او 
اظهار كرد: متاسفانه افراد بسياري پس از جدايي و طالق 
از فرد مقابل خود دچار مشكالت روحي و رواني مي شوند 
كه همين مشكل رغبت آنها به ازدواج مجدد را هم كاهش 
مي دهد بنابراين بايد كاري كرد كه مشكالت روحي و رواني 
حاصل از يك ازدواج ناموفق كاهش پيدا كند؛ متاس��فانه 
اين طرح يعني حذف طالق از شناس��نامه به دليل برخي 
انتقادها و جوس��ازي به مجلس ارسال نشد اما در صورت 
تصويب قانوني اقدام قابل قبولي در كاهش مشكالت روحي 
و رواني پس از طالق انجام مي ش��ود. خدادادي با اشاره به 
اينكه برخي افراد براي حذف عنوان طالق از شناس��نامه 
متوسل به كارهاي غيرقانوني و غيرمنطقي مي شوند، گفت: 
به طوري كه يا جعل س��ند كرده يا اينكه عنوان طالق را 
با پرداخت رشوه به نوعي از شناسنامه فرد پاك مي كنند 
بنابراين اين روش بهتر است يا اينكه قانوني عنوان طالق 
از شناسنامه پاك شود. عضو كميسيون اجتماعي مجلس با 
بيان اينكه مشكالت ناشي از وجود طالق در شناسنامه به 
طور حتم بيش از حذف آن است، افزود: نمي توان به استناد 
برخي مسائل و اظهارات منتقدان نسبت به وجود يا حذف 

يك مساله مانند طالق از شناسنامه نظر كلي داد. 

اخبار

با گذشت 3 سال ارتقاي كيفيت آموزش در بن بست قرار گرفته است

اجراي طرح غربالگري رواني معلمان در ابهام
ارديبهشت س��ال 94 بود كه بعد از انتشار موجي 
از خبرهاي تنبيه و آزار و اذيت دانش آموزان، سازمان 
بهزيس��تي كش��ور خبر از اج��راي طرحي ب��ا عنوان 
»غربالگ��ري رواني معلم��ان« داد؛ طرحي كه قرار بود 
در صورت موافقت مسووالن وزارت آموزش و پرورش 
كشور، با بودجه يي كه بهزيستي براي آن در نظر گرفته 
بود اجرايي شده و به موجب آن سالمت روحي و رواني 
معلمان به صورت دوره يي سنجيده شود، اما سه سال 
از انتشار نخستين خبرها پيرامون اين طرح مي گذرد و 
خبري از اجراي آن نيست. دليل اجرا نشدن طرح البته 
همان موقع مخالفت آموزش و پرورش با آن اعالم شد. 

 طرحي كه كيفيت رواني مدارس را باال مي برد
ششم ارديبهشت سال 94، مهدي ميرمحمدصادقي، 
رييس دفتر مشاوره و روان شناسي سازمان بهزيستي 
كش��ور براي نخس��تين بار از اجراي طرح »غربالگري 
روان��ي معلمان« خب��ر داد و درباره جزييات آن گفت: 
»يك��ي از برنامه هايي كه در اين دفت��ر اجراي آن در 
حال پيگيري است غربالگري س��المت روان معلمان 
با همكاري وزارت آموزش و پرورش اس��ت. البته اين 
طرح هنوز اجرا نش��ده اما آمادگي الزم و حتي تامين 
اعتبار آن از س��وي سازمان بهزيستي انجام شده و در 
صورت موافقت وزارت آموزش و پرورش با اجراي اين 
طرح آماده ايم اين طرح را در ش��ش ماهه اول س��ال 
جاري )سال 95( اجرايي كنيم. « اما از همان روزهاي 
نخست كه صحبت از “طرح غربالگري رواني معلمان« 
مط��رح ش��د، جناح بندي موافق��ان و مخالفان هم در 
واكنش به اجراي چنين طرحي ش��كل گرفت، برخي 
از مسووالن و كارشناسان آموزشي اجراي اين طرح را 
يك گام مثبت براي ايجاد فضاي آموزشي سالم براي 
دانش آموزان دانس��تند اما در مقابل برخي ديگر آن را 
توهين به معلمان قلمداد كردند. با اين وجود ۲1 تير 
همان س��ال، دو ماه بعد از انتشار نخستين خبردرباره 
اين طرح، يكي از مس��ووالن بهزيستي با اعالم اينكه 
منتظر اعالم نظر وزارت آموزش و پرورش براي اجراي 
طرح غربالگري هستيم اعالم كرد: »اين وزارتخانه قرار 
بود طي چند روز گذش��ته موافقت يا مخالفت خود را 
ب��ا اين طرح اعالم كند كه اميدواريم با توجه به نتايج 
مثب��ت چنين اقدامي، نظر آم��وزش و پرورش در اين 

باره مثبت باش��د. او همچنين درب��اره واكنش منفي 
برخي از معلمان نسبت به طرح غربالگري، افزود: »اين 
طرح با توجه به ش��رايطي ك��ه دارد و توضيحاتي كه 
ارائه ش��ده، به هيچ عنوان زير سوال بردن شأن معلم 
نيست. البته در اين بين برخي از معلم ها با اجراي اين 
طرح مخالف هستند؛ زيرا معتقدند كه اين كار مي تواند 
چهره و ش��أن معلم را خدشه دار كرده و جايگاه آنها را 
در جامع��ه خراب كند. « با اين حال اگرچه س��ازمان 
بهزيس��تي، ابعاد مختلف اين طرح را توضيح داده بود 
اما همچنان برخي كارشناس��ان آموزشي با اجراي آن 
مخالف بوده و آن را توهين به جايگاه معلمان دانستند. 
جعفر ابراهيمي، كارش��ناس آموزش و پرورش يكي از 
مخالف��ان اين طرح بوده و درب��اره آن بيان كرد: »اگر 
بهزيستي بخواهد طرحي را با عنوان غربالگري سالمت 
روان معلمان كشور اجرا كند، با واكنش معلم ها روبرو 
خواهد ش��د. زيرا بهزيس��تي در جايگاهي نيست كه 

بخواهد غربالگري سالمت روان معلمان كشور را انجام 
دهد. از اين رو جامعه معلم ها با بهزيستي و هر جايگاه 
ديگري كه بخواهد مس��ير آموزش و پرورش را عوض 
كن��د برخورد خواهد كرد. « ش��ايد به دليل مخالفت 
معلمان بود ك��ه وزارت آموزش و پرورش نس��بت به 
اجراي اين طرح، موضع س��كوت گرفت و تنها اقدامي 
كه در راستاي س��نجش سالمت رواني معلمان انجام 
داد، گنجاندن بندهايي با محوريت س��المت رواني در 
شيوه نامه استخدامي اين وزارتخانه در سال 1396 بود. 
با اين حال در مقابل كارشناس��اني كه نظر مخالف 
با اجراي اين طرح داشتند، گروهي هم اجراي چنين 
طرح هايي را زمينه ساز بهبود كيفيت سيستم آموزشي 
قلمداد كردند. در سال هاي اخير كه اخبار اذيت و آزار 
دانش آموزان بيش از پيش به گوش مي رسد و لطمات 
روحي و جس��مي جبران ناپذيري بر آنها وارد مي شود، 
ضرورت توجه به سالمت روحي و رواني كادر آموزشي 

مدارس بيش از پيش احس��اس مي ش��ود. محمدرضا 
ني��ك نژاد، كارش��ناس آموزش و پ��رورش درباره اين 
موض��وع به تعادل مي گويد: » ط��رح غربالگري رواني 
مي تواند به باالرفتن س��طح علمي دانش آموزان كمك 
كند؛ طرحي كه تاكنون مسكوت مانده و هنوز تعيين 
تكليف نشده است. غربالگري سالمت روان معلم ها كار 
عجيبي نيست، اما موضوعي كه باعث شده آموزش و 
پرورش نس��بت به آن مقاومت نش��ان دهد، اين است 
كه چرا فقط معلم ها. مشاغل ديگري هم هستند مانند 
پرس��تار، پليس و... كه با مردم س��ر و كار دارند و بايد 

سالمت روان شان مورد غربالگري قرار بگيرد. «
نيك نژاد با اش��اره به اينكه اول بايد مشكالتي كه 
روان معلم ها را به هم مي ريزد، حل كنند، افزود: »تصور 
كنيد معلمي كه مشكالت زيادي مانند حقوق، مسكن 
و... دارد، بايد كالسي را با 4۰ دانش آموز كه بيشترشان 
عالقه يي به نشستن سر كالس ندارند اداره كند، قطعا 

چنين معلمي تحت فشار رواني قرار مي گيرد و ممكن 
اس��ت مانند هر انس��اني كاري انج��ام دهد كه خالف 

رفتارهاي عرف باشد. «

 آموزش و پرورش پاسخگو باشد
اظهارنظر مخالفان و موافقان اين طرح در حالي است 
كه واكنش هايي كه بعد از انتشار خبر طرح غربالگري 
رواني معلمان ايجاد شد، به نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي هم رسيد، آن زمان برخي نمايندگان اجراي 
اين طرح را مش��روط ب��ه رعايت مواردي دانس��تند. 
قاس��م جعفري، يكي از اعضاي كميس��يون آموزش و 
پ��رورش مجلس درباره آن گف��ت: » بايد از آموزش و 
پرورش س��وال ش��ود كه چرا همكاري نمي كند؛ زيرا 
اين طرح مي تواند به بهبود وضعيت آموزش��ي كشور 
كمك كند. غربالگري س��المت روان معلمان كش��ور 
ب��راي ارتقاي كيفيت آموزش و كاهش آس��يب ها در 
سيس��تم آموزشي كشور بسيار طرح خوبي است، زيرا 
همه افراد ممكن اس��ت دچار مشكالت رواني باشند و 
انجام چنين طرحي مي تواند به آموزش و پرورش بدون 
خشونت كمك كند. « با اين حال همچنان اين طرح 
بدون نتيجه باقي مانده اس��ت. عليرضا سليمي، عضو 
هيات رييس��ه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اس��المي درباره آن بيان كرد: » استخدام هاي 
بدون ضابطه و گزينش نيروه��ا در آموزش و پرورش 
يا به اصالح اس��تخدام هاي ديمي، نتيجه يي جز بروز 
رفتاره��اي غيراخالقي، تنبيه بدن��ي و درگيري بدني 
ميان دانش آموز و معل��م آن هم به صورت پي در پي 
به دنبال نخواهد داش��ت. غربالگري و گزينش مجدد 
نيروهاي آموزش و پرورش براي كنار گذاشتن نيروهاي 
مورد دار بايد انجام ش��ود، البته ش��ايد تعداد اين افراد 
بسيار اندك باشد اما همان تعداد كم نيز خطري بزرگ 

براي نظام تربيتي محسوب مي شوند. «
او اف��زود: » تاكنون با متخلفان اخالقي در مدارس 
برخورد جدي نش��ده است به همين دليل شاهد بروز 
اين رفتارها هس��تيم، كاهش اس��ترس و نگراني هاي 
مالي و معيش��تي فرهنگيان نيز به ش��دت در كاهش 
بداخالقي ها و تندخويي ها تاثير خواهد داشت به همين 
دليل آموزش و پرورش بايد هرچه سريع تر براي بهبود 

معيشت فرهنگيان اقدام كند. 
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پروتكل درماني »دختران شين آبادي« تنظيم شود
پانزدهم آذر 1391، يك كالس درس مدرس��ه ابتدايي روستاي شين آباد از توابع شهرستان 
مرزي پيرانش��هر دچار آتش سوزي شد و از 37 نفر دانش آموز ۲8 نفر دچار سوختگي شدند كه 

از اين تعداد ۲ نفر بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست دادند. 
پيگيري درمان، تحصيل، جبران خس��ارت، پرداخت ديه و مس��تمري ب��ه اين دانش آموزان 
حادثه ديده از س��ال 91 و طبق مصوبه هيات وزيران ش��روع شده است و دستگاه هاي مختلف 
اعم از وزارت بهداش��ت، آموزش و پرورش و وزارت رفاه هر يك بر حسب مسووليت هاي واگذار 

شده به آنها در حال ارائه خدمات به دختران شين آبادي هستند. 
طبق اين مصوبه وظيفه درمان اين دانش آموزان به عهده وزارت بهداش��ت است. محمدجواد 
فاطمي، سرپرس��ت تيم درمان كودكان ش��ين آبادي با اش��اره به سوختگي ش��ديد 1۲ نفر از 
اي��ن كودكان گفت: تاكنون 183 عمل جراحي، 84 بار لي��زر، 436 تزريق، 111 مرتبه ويزيت 
روانشناس��ي و 139 بار فيزيوتراپي، كاردرماني و تهي��ه لباس ويژه براي اين دانش آموزان انجام 
ش��ده اس��ت؛ با اين حال همچنان به حمايت هاي رواني و برنامه هاي منظم روانشناسي، پروتز، 
ليزر و لباس س��وختگي نياز دارند. عمل هاي جراحي براي آنها انجام ش��ده و مشكلي نيز وجود 
نداشته است، اما با اين وجود الزم است كه در روند درمان بازنگري انجام شود. در همين راستا 
حس��ين احمدي نياز، وكيل دختران شين آباد خواس��تار تنظيم پروتكل درماني دختران شين 
آبادي ش��د و در اين باره به ايس��نا گفت: با توجه به اينكه امكان درمان دختران س��وخته شين 
آب��ادي در داخل وجود ندارد خواس��تار تنظيم پروتكل درماني براي اي��ن دختران بين ايران و 

كشور مقصد درماني آنها در خارج هستيم. 
او اف��زود: پروتكل درماني بيان كنن��ده تكاليف و تعهدات دولت اي��ران و دولت پذيرنده اين 
دختران جهت مداواي آنان اس��ت تا از يك س��و مكانيس��م هاي درماني اين دختران تعريف و 

چگونگي درمان و اتخاذ راهكارهاي درمان زيبايي آنان مشخص شود. 

روز دوشنبه خبري در فضاي مجازي مبني بر 
آزار و اذيت گروهي از دانش آموزان توس��ط يكي 
از مس��ووالن مدرس��ه يي در غرب تهران منتشر 
ش��د كه مدير آموزش و پرورش منطقه ۲ ش��هر 
ته��ران ضمن تاييد اين خب��ر از پيگيري موضوع 
از س��وي آموزش و پرورش خب��ر داد و گفت: در 
صورت اثبات جرم انتظار مي رود كه مراجع قضايي 

با نامبرده به شدت برخورد كند. 
گزارش ه��اي اوليه حاكي از آن بود كه گروهي 
از دانش آموزان پسر يك دبيرستان غيردولتي در 
مقطع متوسطه اول در منطقه ۲ تهران توسط يكي 
از مسووالن مدرسه مورد تعرض قرار گرفته اند كه 
موجب ش��كايت والدين اين دانش آموزان ش��ده 
بود. كوهس��تاني، مدير آموزش و پرورش منطقه 
۲ ش��هر تهران ضمن تاييد اين خبر اظهار كرد: با 
اطالع از موضوع عمل غيراخالقي توسط احدي از 
نيروهاي يكي از م��دارس غيردولتي غرب تهران، 
هياتي توس��ط آموزش و پرورش جهت رسيدگي 

تشكيل شد. 
او افزود: در پي ادعاي مطرح ش��ده مبني بر 
تحريك تع��دادي از دانش آموزان توس��ط يكي 
از نيروه��اي آزاد واحدآموزش��ي مذكور به عمل 
غيراخالق��ي، پرونده ي��ي در مراج��ع قضايي با 
ش��كايت والدي��ن و پيگيري مس��ووالن منطقه 

تشكيل شده است. 
مدير آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران به ايسنا 
گفت: در گذشته هيچ گونه شكايت و مراجعه يي 
از سوي دانش آموز يا خانواده به آموزش و پرورش 
در اين خصوص واصل نشده است. اين نيروي آزاد 

شاغل در مدرسه به عنوان معاون انضباطي جذب 
ش��ده و عمل غير اخالق��ي وي در همان ابتداي 
اعالم خبر با حضور بازرس��ين، رسيدگي و منجر 
به تش��كيل پرونده قضايي شده و از حضور وي در 
مدرسه جلوگيري گرديده و همچنين حكم مدير 
آموزشگاه غيردولتي به حالت تعليق درآمده است. 
او ادام��ه داد: در ضم��ن مقرر ش��د با تكميل 
پرونده اين آموزش��گاه در شوراي نظارت منطقه، 
تصميم گي��ري نهايي ب��راي توق��ف فعاليت اين 
آموزش��گاه به عمل آيد. آموزش و پرورش موضوع 
را بطور جدي پيگي��ري نموده و در صورت اثبات 
ج��رم، از مراجع قضاي��ي انتظار دارد ب��ا نامبرده 

به شدت برخورد شود. 

ريي��س مرك��ز اطالع رس��اني و روابط عمومي 
وزارت آموزش وپرورش از صدور دستور ويژه وزير 
آموزش و پرورش براي پيگيري پرونده تعرض به 

تعدادي از دانش آموزان خبر داد. 
مرتضي نظ��ري درباره اخبار منتش��ره درباره 
آزار و اذيت چند دانش آموز پس��ر در يك مدرسه 
غيردولت��ي در غرب ته��ران اظهار ك��رد: وزارت 
آم��وزش و پرورش از تم��ام ظرفيت هاي حقوقي 
و قانوني خود براي پيگيري اين پرونده اس��تفاده 
 مي كن��د. او افزود: پي��رو اين خبر تاس��ف آور ما 
تمام قد از حق��وق دانش آموزاني كه مورد تعرض 

قرار گرفته اند حمايت مي كنيم. 
رييس مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت 
آموزش وپ��رورش با بيان اينك��ه آموزش وپرورش 
با حساس��يت ويژه  موضوع را پيگيري و بررس��ي 
خواهد كرد، گفت: قطعا وزارت آموزش و پرورش 
در باالتري��ن س��طح ممكن به اي��ن پرونده ورود 
مي كند و با اين تخلف قاطعانه برخورد مي كنيم. 

نظ��ري تاكيد كرد: ف��رد خاطي ني��روي آزاد 
بوده ك��ه به عنوان معاون انضباطي جذب ش��ده 
اس��ت. در ح��ال حاضر حكم مدير آموزش��گاه به 
حالت تعليق درآمده و پرونده اين مدرس��ه ضمن 
ارسال به مراجع قضايي به شوراي نظارت مدارس 
غيردولتي نيز ارس��ال ش��ده اس��ت. او با تاكيد بر 
اينكه بابت آرامش خانواده هايي كه به علت تخطي 
ي��ك فرد الابالي ب��ه هم خورده كوت��اه نمي آييم 
گف��ت: وزير آموزش و پرورش دس��تور ويژه براي 
پيگيري اين پرونده صادر كرده و در دفاع از حقوق 

دانش آموزان كوتاه نمي آيد. 

تشكيل پرونده قضايي براي آزار و اذيت دانش آموزان
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نتايج اجراي طرح تازه ترافيك در پارلمان شهري پايتخت تشريح شد

اختالف بر سر آثار اجراي رژيم جديد ترافيكي
گروه راه و شهرسازي   آزاده كاري 

ح��دود يك ماه از اجراي طرح ترافيك جديد 
در شهر تهران مي گذرد. هر چند در شهر تغيير 
محسوس��ي مبني ب��ر كاهش يا حت��ي افزايش 
ترافيك در محدوده طرح ترافيك مشاهده نشده 
اما محسن پورس��يدآقايي معاون حمل و نقل و 
ترافيك ش��هرداري تهران معتقد است طي سه 
هفته بعد از اجراي طرح جديد به طور مشهودي 
ازدح��ام و ترافيك در س��اعات اوج تردد صبح و 
عصر كاهش يافته اس��ت. اين در حالي است كه 
به گفته محمد عليخاني رييس كميسيون حمل 
و نقل شوراي ش��هر، سازمان بازرسي شهرداري 
درخصوص اجراي طرح ترافيك جديد گزارشي 
تهيه كرده كه نشان مي دهد شهروندان از نحوه 

اجراي اين طرح ناراضي هستند. 
به گزارش »تعادل«، محسن پورسيدآقايي روز 
گذشته با حضور در صحن شوراي شهر تهران با 
استناد به نقشه هاي گوگل و بررسي هاي دانشگاه 
علم و صنعت، نتايج اجراي طرح ترافيك جديد 
را تش��ريح كرد. به گفته او با اجراي طرح جديد 
ترافيك ش��هر تهران، اين امكان فراهم ش��ده تا 
مديريت ش��هري ش��اخص هاي تنظيم كننده يي 
دراختيار داشته باش��د كه متناسب با اقتضائات 
شهري در شرايط متفاوت سياست هاي مناسبي 

را اعمال كند. 
او توضي��ح داد: ب��ر اين اس��اس نمودارهاي 
برگرفته از سيس��تم ثبت وقايع ترافيكي ش��هر 
به خوبي نش��ان مي دهد كه توانستيم ترافيك را 
به س��اعات غيراوج يعني ۱۰ ت��ا ۱۶ كه قيمت 
ارزان تري دارد، هدايت كنيم. در معابر مختلفي 
كه نمودارهاي متوسط زمان سفر آنها استخراج 
شده شاهد هس��تيم كه قله هاي نمودار كوتاه تر 
ش��ده اس��ت. يعني زمان س��فر كمتر و ترافيك 
روان تر ش��ده اس��ت، به خص��وص در اين زمينه 
روزهاي ۲۳ تا ۲۶ ارديبهش��ت ماه كه نمايشگاه 
كتاب تمام شده بود و ماه رمضان هم هنوز آغاز 
نش��ده بود، بررس��ي هايي انجام دادي��م تا اثرات 
متغيرهاي ديگر تا حد خوبي حذف ش��ده باشد 
و مطمئن باش��يم كه تغيي��رات مربوط به طرح 

ترافيك جديد است. 
وي با بي��ان اينكه تحقيق��ات و ارزيابي هاي 
دانش��گاه علم و صنعت نشان مي دهد كه در اوج 
صبح و عصر شاهد كاهش درصد ازدحام ترافيك 
هس��تيم، گفت: اين مطالعات برحسب داده هاي 
نقش��ه هاي گوگل انج��ام ش��ده و دريافتيم كه 
ميانگين درصد ازدحام اوج صبح از 4.۳۰درصد 
به ۳.۳۲درصد رس��يده اس��ت و در س��اعت اوج 
عصر ني��ز اين عدد از ۱۰.7۱ به ۶.8۲ رس��يده 

است. 
پورس��يدآقايي اظهار كرد: تحلي��ل نمودارها 
نش��ان مي دهد كه عالوه بر كاهش زمان س��فر 
با كاهش تغييرات زمان س��فر بين بيش��ترين و 
كمترين متوس��ط زمان سفر و همچنين كاهش 
زمان سفر در بزرگراه هاي مرز زوج و فرد روبه رو 
هس��تيم. گزارش هايي كه مس��تند به سيس��تم 
جي پ��ي اس اتوبوس هاس��ت نش��ان مي دهد در 
خطوطي كه به هر نحوي در بخش��ي از محدوده 
ط��رح ترافي��ك ت��ردد دارد زمان س��فر حدودا 
۳درصد كاه��ش يافته و تقاضاي س��فر افزايش 
يافته است كه در موارد زيادي تقاضا براي اعزام 
اتوبوس فراتر از زمان بندي مقرر هم ثبت ش��ده 

است. 

 كاهش متوسط پرداختي روزانه
معاون حم��ل و نقل و ترافيك ش��هرداري با 
بيان اينكه متوس��ط پرداختي باب��ت مجوزهاي 
روزانه طرح ترافيك در س��ال ۹۶ حدود ۲۹ هزار 
و ۹۰۰ توم��ان بوده اس��ت، اظهار ك��رد: در اين 
روزها كه از اجراي طرح ترافيك جديد مي گذرد 
متوس��ط پرداختي روزانه ۱8 هزار و 7۰۰ تومان 
است و هزينه تردد ۳8 درصد ارزان تر شده است. 
او ادام��ه داد: يك��ي از توفيق��ات بزرگ طرح 
ترافيك اين بود كه بس��ياري از شهروندان را به 
اخ��ذ معاينه فني برتر ترغي��ب كرديم و تاكنون 
نزدي��ك به ۹۲ ه��زار خودرو موفق ب��ه دريافت 
معاينه فني برتر شده اند. گزارش هاي تردد نشان 
مي دهد تع��داد خودروهايي كه معاينه فني برتر 
گرفته اند چهار برابر خودروهايي اس��ت كه فقط 
معاين��ه فني ع��ادي دارند، واضح اس��ت كه اين 
تحول در بلندم��دت مي تواند در كاهش آلودگي 

هوا نقش مهمي داشته باشد. 
وي ب��ا بيان اينكه تا دي��روز حدود ۲48 هزار 
ش��خص حقيق��ي و بي��ش از ۱۱ هزار ش��خص 
حقوقي در س��امانه »تهران من« ثبت نام كردند، 
گف��ت: بالغ بر ۲4۹ هزار خودرو در اين س��امانه 
ثبت مش��خصات شده اس��ت و كل مبلغ واريزي 
ت��ا ديروز ح��دود 4۲ ميليارد توم��ان بود كه به 
مراتب كمتر از مدت مش��ابه سال قبل است كه 
اين مقايس��ه به خوبي نش��ان مي دهد كه هدف 
ما در طرح ترافيك جديد كس��ب درآمد بيش��تر 

نبوده و نيست. 
پورسيدآقايي با بيان اينكه قبل از اجراي طرح 
ترافيك تمام زيرساخت ها از جمله دوربين ها و... 
نصب شد و پليس راهور نيز ضمن بازديد آنها را 
تاييد كرد، گف��ت: در مجموع ۹8 دوربين جديد 
و تعويض ش��ده در ورودي ه��ا و ۵۹ دوربين در 

خروجي ها اضافه شده است. 
وي با بيان اينكه طرح ترافيك جديد با برابر كردن 
قيمت ه��ا بين خودروهاي عموم مردم با ارگان ها 
 و دس��تگاه هاي اجرايي يك گام بزرگ بي سابقه 
در راس��تاي ايج��اد عدال��ت اجتماع��ي و رف��ع 

تبعيض ه��ا ب��وده اس��ت، گف��ت: يك��ي ديگر از 
دس��تاوردهاي طرح ترافيك جديد اين است كه 
اجراي اين طرح فرصتي ش��ده ب��راي اينكه يك 
قدم بزرگ براي تحقق ش��هر هوش��مند برداشته 

شود. 

 مردم از طرح جديد ناراضي اند
با وجود ادعاي معاون حمل و نقل ش��هرداري 
درخصوص اث��رات مثبت طرح ترافيك جديد اما 
محمد عليخاني رييس كميسيون عمران و حمل 
و نقل شوراي شهر تهران معتقد است شهروندان 
از اج��راي ط��رح ترافيك ناراضي هس��تند و در 
اين مدت آمار موتورسيكلت س��واران به طور قابل 

مالحظه يي افزايش پيدا كرده است. 
ريي��س كميس��يون عم��ران و حم��ل و نقل 
ش��وراي ش��هر تهران گفت: س��ازمان بازرس��ي 
شهرداري درخصوص اجراي طرح ترافيك جديد 
گزارشي تهيه كرده كه نشان مي دهد شهروندان 

از نحوه اجراي اين طرح ناراضي هستند. 
عليخاني با بيان اينكه مشكل ما با اصل طرح 
نيس��ت، بلكه در مواردي است كه اشكال دارد و 
ما به آن انتقاد داري��م،  افزود: ارزيابي از عملكرد 
س��ه هفته يي اين طرح كه گفته مي شود مشكل 
ترافيك و آلودگي هوا را حل كرده علمي نيس��ت 
و ش��وراي عالي ترافيك نيز زمان ۶ماهه را براي 
ارزيابي اين طرح تعيين كرده است زيرا مشخص 
اس��ت يك طرح س��ه هفته يي آثارش مش��خص 

نمي شود. 
وي تاكي��د ك��رد: انتقاد م��ا به اش��كال ها و 
رفتاره��اي حين اج��راي طرح اس��ت، اينكه در 
ماه رمضان ترددها كاه��ش پيدا مي كند و زمان 
امتحان مدارس اس��ت و شاهد كاهش سفرهاي 
آموزش��ي هس��تيم اين ط��رح را ارزياب��ي كنيم 
درس��ت نيس��ت. معاونت حمل و نقل قرار است 
اليحه يي درخصوص پارك حاش��يه يي به ش��ورا 
بياورد يا درخصوص گره هاي ترافيكي كه تمامي 
اي��ن وظايف قانون��ي خود را رها ك��رده و به آن 

بي توجه است. 

عليخاني با اش��اره به گزارش سازمان بازرسي 
شهرداري گفت: آقاي پورسيدآقايي مي گويند از 
وضعيت اجراي طرح ترافيك راضي هس��تند اما 
اين گزارش نش��ان مي دهد شهروندان از اجراي 
طرح ترافيك ناراضي هستند. اين طرح جز نكات 
مثبت ن��كات منفي هم دارد و آن ديده نش��دن 
موتورسيكلت ها در طرح است كه آمار آن به طور 

قابل مالحظه يي افزايش پيدا كرده است. 

 اصالح نرخ عوارض آژانسي ها
در حالي كه روز دوش��نبه، معاون فرمانداري 
تهران بعد از تجمع جمعي از رانندگان آژانس ها 
در اعت��راض به نرخ ط��رح ترافيك اعالم كرد كه 
ط��رح ترافيك جديد بايد برابر قيمت هاي س��ال 
گذش��ته به رانندگان آژانس واگذار شود، اما روز 
گذش��ته اعضاي شوراي شهر تهران به دو فوريت 
طرح اصالح نرخ عوارض خودروهاي آژانس راي 

ندادند. 
محمد عليخاني رييس كميسيون حمل و نقل 
شوراي شهر تهران طرح دو فوريتي را براي حل 
اين مشكل ارائه كرد و با اشاره به نامه فرمانداري 
گفت: فرمان��داري در نامه صراحت��ا اعالم كرده 
اس��ت كه عدم ارائه پاس��خ از سوي شوراي شهر 
تهران به منزله پذيرش اعتراض فرمانداري بوده 
و نرخ ط��رح ترافي��ك آژانس ها برمبناي س��ال 
۹۶ محاس��به مي ش��ود، به همين دليل براي رفع 
مش��كالت موجود اين دو فوريت تقديم ش��وراي 

شهر مي شود. 
عليخان��ي پيش��نهاد داد ت��ا ع��وارض ت��ردد 
وس��ايل نقليه يي كه در زمينه جابه جايي مسافر 
اق��دام مي كنند مانند آژانس ها و س��رويس مجاز 
مدارس و حمل بار، به جاي تخفيف ۵۰درصدي 
از تخفيف ۹۰درصدي بهره مند شوند، همچنين 
كليه وجوه دريافت ش��ده از اين خودروها نيز از 
زمان اج��راي طرح با تخفي��ف ۹۰درصد اعمال 

شده و وجوه اضافي برگردانده شود. 
پورس��يدآقايي ضمن مخالفت با اين پيشنهاد 
توضيحات��ي درخص��وص دي��دار ب��ا نمايندگان 

آژانس ها ارائه ك��رد و گفت: اين افراد به دفتر ما 
آمدن��د و به آنها گفتم كه اگر ثابت ش��ود حق و 
حقوقي از آنها ضايع شده در قالب يك اليحه آن 
را جب��ران مي كنيم اما واقعيت اين اس��ت كه در 
ابتدا بايد تعريف آژانس و راننده آژانس مشخص 
ش��ود نه اينك��ه فقط بگويند به م��ا 8۰۰۰ طرح 

ترافيك با تخفيف ۹۰درصدي بدهيد. 
وي افزود: قرار ش��د كميته يي مشترك براي 
تدوين ضوابط كار تش��كيل شود كه متاسفانه با 
اينكه در شش��م خرداد ماه با آنها جلسه داشتيم 
اما در جلسه حاضر نشدند و گفتند كه در شوراي 
شهر طرح دوفوريتي مطرح شده و مساله ما حل 

مي شود و نيازي به جلسه با شما نيست. 
پورس��يدآقايي ب��ا بي��ان اينكه از نظ��ر ما دو 
فوري��ت براي اي��ن طرح الزم نيس��ت تا در يك 
كالم تخفيف ۵۰درصدي، ۹۰درصد بشود، گفت: 
اجازه دهيد كار كارشناسي دقيقي انجام گيرد و 
راه ح��ل منطقي پيدا كني��م. در ادامه دو فوريت 
اين پيش��نهاد به راي گيري گذاش��ته ش��د كه با 
كسب 7 راي موافق و ۱۱راي مخالف به تصويب 
نرس��يد و يك فوريت آن براي بررسي بيشتر به 

كميسيون ها ارجاع داده شد. 
عالوه بر اين در جلس��ه طرح الزام شهرداري 
ته��ران به ارائه اليحه كاه��ش تخلفات و افزايش 
اعتبار مقررات ملي س��اخت و ساز مورد بررسي 

قرار گرفت و به تصويب رسيد. 
اي��ن اليح��ه توس��ط محمد س��االري رييس 
كميس��يون معماري و شهرس��ازي شوراي شهر 
در صحن ش��ورا قرائت شد. س��االري درباره اين 
اليح��ه توضيح داد: س��ال هاي گذش��ته با وجود 
كميس��يون هاي ماده ۱۰۰ ش��اهد هس��تيم كه 
ماهانه ه��زار پرونده به اين كميس��يون ها كه به 
بررس��ي تخلفات ساخت و س��از اختصاص دارند 
ارس��ال مي ش��وند اما ميزان تحقق آراي صادره 
كمت��ر از يك درصد بوده اس��ت و مي��زان وقوع 
تخلفات در كاربري هاي غيرمس��كوني نسبت به 

مسكوني رشد قابل توجهي داشته است. 
وي افزود: س��ال ۹4، ۱۰ هزار پروانه ساخت 
 صادر ش��ده و جالب آن اس��ت كه همان س��ال
۱۱ ه��زار پرون��ده تخل��ف س��اختماني ب��ه اين 
كميس��يون ارسال شده اس��ت. يعني به ازاي هر 
پروان��ه، ۱.۲ پرونده به اين كميس��يون ارس��ال 
مي ش��ود اين در حالي اس��ت كه مهندسان ناظر 
و عوامل ش��هرداري و ش��ركت ش��هربان بايد در 

فرآيند ساخت و ساز كنترل داشته باشند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه مصوب��ات ش��ورا براي 
س��اماندهي كميس��يون ۱۰۰ اجرايي نمي شود، 
علت پيش��نهاد اين طرح را ح��ذف ايجاد فضاي 
غيرش��فاف و ممانع��ت از ب��روز هر چه بيش��تر 

تخلفات ساختماني دانست. 
همچنين روز گذش��ته ش��وراي ش��هر تهران 
پذي��راي بانوان فوتساليس��ت كش��ور ب��ود كه با 
وجود امكانات اندك موفق شدند عنوان قهرماني 
آس��يا را از آن خود كنند. محمدجواد حق شناس 
رييس كميس��يون اجتماعي و فرهنگي ش��وراي 
ش��هر در جريان تقدير از اين بان��وان با انتقاد از 
سياست هاي صداوس��يما در عدم پخش مسابقه 
دختران فوتساليست گفت: صداوسيما با يكسري 
سياس��ت هاي من درآوردي و نه منطقي از پخش 
مس��ابقه زن��ان فوتساليس��ت خ��ودداري ك��رد. 
صداوسيما براساس آنچه مردم مي خواهند عمل 

نمي كند. 

  سهم شهرداري ازماليات
بر ارزش افزوده بيشتر شود

ش��هردار ته��ران در ديدار با جمع��ي از نمايندگان 
مجل��س ابراز امي��دواري كرد در آخرين بررس��ي هاي 
مجل��س ب��ر اليحه مالي��ات ب��ر ارزش افزوده، س��هم 
شهرداري ها از ۳۳درصد به 4۰درصد افزايش پيدا كند. 
به گزارش مهر، س��يدمحمدعلي افشاني كه در ديدار با 
نمايندگان مجلس سخن مي گفت، افزود: البته من در 
 دي��دار با رييس مجلس تقاضا كردم كه اين س��هم به
۵۰ درص��د افزايش پيدا كند. وي ب��ا اظهار اميدواري 
نسبت به توسعه روابط و همكاري هاي ميان شهرداري 
تهران و مجلس ش��وراي اس��المي گفت: امروز نگاه به 
ساكنان يك شهر به نسبت قبل متفاوت شده و مبناي 
اين تفاوت نيز برگ راي اس��ت. شهردار تهران با اشاره 
به ديدار اخير خود با رييس جمهور گفت: در آن جلسه 
اش��اره كردم كه هزينه پايتخ��ت را همه بايد بدهند و 
امكان اداره امور ش��هر تهران تنها توس��ط شهرداري و 
شخص ش��هردار وجود ندارد. افشاني با تاكيد بر بدهي 
۵۲ هزارميليارد توماني ش��هرداري ته��ران اذعان كرد: 
انتظار من از نمايندگان مجلس اين اس��ت تا به ش��هر 
تهران به عنوان پايتخت كشور كمك كند. وي ادامه داد: 
در تبصره ۵4 قانون بودجه س��ال ۱۳۶۲ دولت مكلف 
ش��د تا به گونه يي برنامه ريزي كند كه شهرداري ها در 
مدت ۳س��ال خودكفا ش��وند. بعد از آن دوره شهرها با 
اخذ عوارض اداره مي شدند تا اينكه در سال ۱۳74 طرح 
تجميع عوارض اجرا شد. سال ۱۳8۶ نيز موضوع ماليات 
بر ارزش افزوده و سهم ۵۰ درصدي شهرداري ها تعريف 
شد كه درحال حاضر اين سهم براي شهرداري ۳۳درصد 
و براي دولت ۶7 درصد اس��ت. ش��هردار تهران اظهار 
كرد: البته انتظار ما س��هم ۵۰ درصدي شهرداري ها از 
درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده است اما اميدواريم در 
آخرين بررسي ها نمايندگان محترم سهم شهرداري ها 
از ۳۳درصد فعلي را به 4۰درصد افزايش دهند. افشاني 
تاكيد كرد: همچنين از نمايندگان مجلس درخواست 
مي كنم، اليحه مديريت پسماند دولت را تصويب كنند 

تا قيمت برق زباله سوزها واقعي شود. 

 هشدار درباره خطرات بافت 
ناكارآمد در 3 محله شمال تهران

علي بيت اللهي ريي��س بخش زلزله مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرس��ازي با اعالم اين مطلب كه پهنه 
نقش��ه گسلي شهرهاي تبريز، كرمان، مشهد و كرج در 
مراحل نهايي قرار دارد، گفت: حدود ۲۵۶س��ايت بسيار 
مهم در حريم گس��ل ها از جمله س��اختمان س��ازمان 
مديريت بحران و حدود ۱۶بيمارستان و مركز درماني، 
۳مركز آتش نش��اني و پست هاي برق و لوله هاي گاز در 
اين مناطق واقع ش��ده اند كه نياز دارند تا به مرور از اين 
مناطق خارج شوند. رييس بخش زلزله مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرس��ازي افزود: در حال  حاضر حدود 
۲۵۶س��ايت بس��يار مه��م در حريم گس��ل ها از جمله 
ساختمان سازمان مديريت بحران و حدود ۱۶بيمارستان 
و مركز درماني، ۳مركز آتش نش��اني و پست هاي برق و 
لوله هاي گاز در اين مناطق واقع ش��ده اند كه نياز دارند 
تا به مرور از اين مناطق خارج ش��وند. وي تصريح كرد: 
بر اس��اس نقشه هايي كه تهيه ش��ده اند دقيقا مشخص 
شده كه كدام ناحيه با چه مختصاتي در مناطق گسلي 
تهران قرار گرفته است و در عين  حال بافت هاي فرسوده 
مناطق  ش��هري و ميزان خطراتي كه بافت هاي فرسوده 
در حريم گس��ل ها براي ش��هر تهران در ص��ورت بروز 
زلزله احتمالي ايجاد خواهد ش��د نيز تعيين شده است. 
اين اس��تاد دانش��گاه اعالم كرد: نتيجه كار ما در مركز 
تحقيقات، نش��ان مي دهد كه محالت گالبدره، دارآباد 
و فرح��زاد در بردارنده بافت ناكارآمد هس��تند و همين 
طور اين بافت ناكارآمد در حريم گس��ل ها واقع شده اند. 
ب��ه همين دليل بيش��ترين توجهات ما ب��ه آن مناطق 
جلب ش��ده است. از اين رو اگر اقدامي براي مقاوم سازي 
بافت هاي فرسوده در حال انجام است اين سه محله در 

اولويت دست اندركاران قرار گيرد. 

ايرانشهر

رييس س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي گفت: سه ش��نبه نخستين 
جلسه پيگيري مطالبات نمايندگان تشكل هاي رانندگان كاميون با موضوع اصالح 
قيمت گذاري حمل كاال برگزار ش��د. عبدالهاشم حسن نيا در گفت وگو با مهر در 
خصوص اقدامات انجام شده از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي در 
راستاي رفع مشكالت رانندگان خودروهاي سنگين بين شهري گفت: نخستين 
جلسه با رانندگان كاميون ها و نمايندگان تشكل هاي صنف حمل كاال در محل 
سازمان راهداري برگزار شد كه مهم ترين دستور كار اين نشست، اصالح روش هاي 
قيمت گذاري حمل كاال و همچنين اصالح آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط 
ب��ا حم��ل و نقل جاده يي ب��ود. وي ادامه داد: در روزه��اي اخير ميزان همكاري 
رانندگان با سازمان راهداري و ديگر دستگاه هاي ذي ربط در بخش حمل و نقل 
افزايش يافته كه در همين راستا ديروز نمايندگان تشكل هاي مرتبط با رانندگان 
خودروهاي سنگين بين شهري، ديدارهايي با اعضاي كميسيون عمران مجلس، 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان تامين اجتماعي داشتند. 
حس��ن نيا با اش��اره به صدور بيانيه  تعدادي از تشكل هاي حمل و نقل كاال و 
اتحاديه هاي رانن��دگان كاميون ها مبني بر پايان دادن به اعتراضات اخير خود و 

آغاز فعاليت حمل كاال در جاده ها افزود: از روز دوشنبه افزايش ۲۰درصدي كرايه 
حمل بار اعمال ش��ده كه نشان مي دهد سازمان راهداري آماده همكاري متقابل 

با رانندگان است. 
رييس س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي با اش��اره به جلسه يي كه با 
معاون اول رييس جمهور در اين خصوص داشته است، يادآور شد: جهانگيري در 
اين نشست اعالم كرد، اگر نتوانيم از طريق توليد داخل، كمبود الستيك و لوازم 
يدكي خودروهاي سنگين را برطرف كنيم، دولت حاضر است ارز دولتي به واردات 
اين اقالم تخصيص دهد؛ ضمن اينكه شركت هاي داخلي توليدكننده لوازم يدكي 
خودروهاي س��نگين از جمله الستيك نيز آمادگي همكاري با راهداري را اعالم 
كرده اند. وي با اشاره به فعاليت ۳۳۰هزار دستگاه خودرو سنگين در بخش ناوگان 
باري و 7۰هزار دس��تگاه خودرو در بخش ناوگان مسافري بين شهري گفت: به 
نظر مي رس��د برخي فروشندگان صنف لوازم يدكي خودروهاي سنگين از جمله 
الستيك، اقدام به احتكار اين اقالم كرده اند كه اگر چنين موضوعي اثبات شود، 
سازمان راهداري با همكاري صنف رانندگان كاميون، اقدام به واردات لوازم يدكي 

خواهد كرد. 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي تخصيص ارز دولتي براي واردات لوازم يدكي كاميون
با ارزيابي ساده

۱- شماره و موضوع مناقصه: پروژه تعمير، بهسازي و نگهداشت فضاي سبز در مناطق عملياتي با شماره ۹7/4۹۲
۲- نام و نشاني مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن- پالك 4۲- كد پستي ۶7۱4۶7774۵- دبيرخانه 

كميسيون مناقصات
۳- ن��وع و كيفي��ت و كميت خدمات: پروژه ش��امل عمليات خاك برداري، پي كني، گودبرداري، تس��طيح بس��تر خاكريزها، آب پاش��ي و كوبش، تهيه و نصب 
جدول هاي بتني پيش س��اخته، فرش كف با موزاييك ماش��يني آجدار ايراني، تهيه مصالح و اجراي رنگ آميزي در نماهاي سيماني و بتني با رنگ امولسيوني 
همبس��پار )كوپليمر(، كندن چاله، اختالط بذور در كش��ت مخلوط، كاش��ت انواع نهال، قلمه ريشه دار، احداث تش��تك يا چاله هاي فلسي براي نهال هاي تازه 
كاشت به وسيله كارگر، كاشت انواع قلمه )قلمه كاري( به صورت مستقيم در بستر اصلي )عرصه( شامل كاشت قلمه، شاخه زني نهال، پوشش سطح تشتك هاي 
اطراف نهال ها با كاه و كلش جهت جلوگيري از تبخير، مرمت تشتك هاي احداثي، تهيه و ريختن و پخش شن رنگي، تهيه سم و سم پاشي، كود حيواني، كود 

شيميايي، خريد گل و نهال تهيه پيكاپ دوكابين، تانكر آب پاش به ظرفيت حدود ۲۰۰۰۰ ليتر، مخزن باز )اتمسفريك(، الكتروپمپ روي خط و...
4- محل و مدت اجراي خدمات: مناطق عملياتي شركت نفت و گاز غرب- ۱۲ ماه شمسي

۵- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ ۹۲۳/۰۵۰/۰۰۰ ريال
۶- آخرين مهلت ارسال نامه اعالم آمادگي: تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم

7- مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تامين اعتبار: ۱8/4۶۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال- منابع داخلي
8- پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر

۹- شرايط متقاضي: الف( داشتن حداقل پايه ۵ در رشته كشاورزي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاونت امور عمراني استانداري ها  ب( گواهي 
صالحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تائيد صالحيت ايمني موقت  ج( اساسنامه و آگهي تاسيس و آگهي آخرين تغييرات هيئت مديره

۱۰- نحوه ش��ركت در مناقصه: الف( اش��خاص حقوقي واجد ش��رايط بايد بالفاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت 
دوم جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكي مناقصات به آدرس اينترنتي WWW.WOGPC.IR مراجعه و ثبت نام نمايند.  ب( پس از دريافت كد 
كاربري و رمز عبور مي بايس��ت نس��بت به بارگذاري نامه اعالم آمادگي و مدارك مورد نياز در رديف ۹ تا تاريخ ذكر ش��ده در رديف ۶ در سامانه اقدام نمايند.  
ج( پس از دريافت كتابچه مناقصه از س��امانه نس��بت به چاپ آن اقدام و س��پس اسناد مناقصه را مطابق دستورالعمل شركت در مناقصه )مندرج در كتابچه( 
تكميل و تا پايان وقت اداري روز يكش��نبه مورخ ۹7/۰4/۰۳ تحويل دبيرخانه كميس��يون نموده و رس��يد دريافت نمايند.  د( تاريخ گشايش پاكات مالي روز 

سه شنبه مورخ ۹7/۰4/۰۵ ساعت ۱4 مي باشد.
"• مناقصه گران��ي ك��ه ب��ه هر عل��ت موفق به ثبت نام در س��امانه مذك��ور نگردن��د مي توانند نامه اع��الم آمادگي خ��ود را در مهل��ت مقرر ب��ه آدرس الكترونيك

west.oilcompany@chmail.ir ارسال و اسناد مناقصه را دريافت نموده و به همراه مدارك مورد نياز در رديف ۹، مطابق بند ج از رديف ۱۰ اقدام نمايند.
• به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا بصورت ناقص ارس��ال مي گردد ترتيب اثر داده نخواهد ش��د و هيچ  گونه حقي را جهت متقاضيان براي ش��ركت در 

مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
• ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

• ش��ماره هاي تماس: تلفكس امور حقوقي و قراردادها ۳8۳74۱8۰-۰8۳ / كارش��ناس امور حقوقي ۳8۳7۰۰7۲-۰8۳ )داخلي ۲۲۱۳( / كارش��ناس امور 
قراردادها ۳8۳7۰۰7۲-۰8۳ )داخلي ۲۲۱8( دبيرخانه كميسيون مناقصات ۳8۳7۰۰7۲-۰8۳ )داخلي ۲۵۲۲(

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غربنوبت اول: 1397/03/09                  نوبت دوم: 1397/03/12

نوبت اول
كد فراخوان:3163568
شماره مجوز:1397/968 شركت ملي نفت اريان

شركت نفت مناطق مرکزي اريان

رب )سهامي خاص( شركت بهره ربداري نفت و گاز غ

محكوم له: مصطفي مراتي 
محكوم عليه: ۱-رسول اكبري ۲-وحيد مرادي ۳-علي اوسط واحدي

پيرو آگهي هاي منتشره در جرايد بدينوسيله به رسول اكبري و وحيد مرادي و علي اوسط واحدي كه مجهول المكان مي باشند 
ابالغ مي شود طبق اجرائيه صادره از شوراي حل اختالف در پرونده كالسه ۹۶۰۹۹88۶۰88۰۰۳۱۲ به موجب دادنامه شماره 
۹۶۰۹۹78۶۰88۰۰۵۳۹ مورخ ۹۶/۹/4 صادره از شعبه 8 حقوقي محكوم عليه محكوم به پرداخت ۱۲7/۶ گرم طالي ۱8 عيار 
و يك چهارم آن و نيز پرداخت خس��ارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از تاريخ ۹۶/۶/۱۱ لغايت زمان اجراي حكم و پرداخت مبلغ 
هفتصدهزار تومان ريال بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوي در حق محكوم له مي باشند. پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز 
هزينه هاي اجرائي برعهده محكوم عليه مي باشد. بديهي است با توجه به غيابي بودن حكم ، اجراي حكم غيابي منوط به معرفي 
ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعي اجرائيه به محكوم عليه مي باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت 
در اجراي ماده 7۳ آ.د.م و ماده ۹ قانون اجراي احكام مدني در يكي از جرايد كثيراالنتشار درج مي گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهي نسبت به اجراي مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد اجراي احكام طبق مقررات نسبت به اجراي 

مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
دبير شعبه 8 حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان كرمانشاه- صديقه نوري

مشخصات محكوم له/ محكوم لهم
۱- نام: مصطفي- نام خانوادگي: مراتي - نام پدر: اولياء- نشاني: استان البرز- شهرستان ساوجبالغ- شهر كوهسار- كردان خيابان 

بهارك ۲ اولين فرعي سمت راست درب چهارم باغ ضيايي 
مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم

۱- نام: رسول- نام خانوادگي: اكبري- نام پدر: محمد علي
محكوم به:

بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره ۱۳۹7۰۵۰۰۰۰۰44۳۶۱ و شماره دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹78۶۰۲۲۰۰477 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت پنج ميليون تومان اصل خواسته به انضمام يكصدوسي وشش هزارتومان هزينه دادرسي 
– خسارت تاخير تاديه از تاريخ ۹۶/۶/۲۱ لغايت اجراي حكم و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه در حق خواهان محكوم گرديده. 

ضمنا نيم عشر دولتي نيز در اجراي احكام محاسبه و از محكوم عليه وصول گردد.
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:

۱- ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده ۳4 قانون اجراي احكام مدني(
۲- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد.

۳- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد 

ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروع مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاي 
مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايي ارائه 

نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود ) مواد 8 و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت مالي ۱۳۹4( 
4- خودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد 

)ماده ۳4 قانون اجراي احكام مدني و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده۱۶ قانون نحوه اجراي محكوميت مالي ۱۳۹4(
۵- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباش��د 
موجب مجازات تعزيري درجه ش��ش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي ش��ود )ماده ۲۱ قانون نحوه 

اجراي محكوميت مالي ۱۳۹4(
۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه 

يا معرفي كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت مالي ۱۳۹4(
علي اشرف كرمي- قاضي شعبه ۲۲ شوراي حل اختالف مجتمع شهيد مطهري

دبير شعبه ۲۲ حقوقي شوراي حل اختالف مجتمع شهيد مطهري ) بانك ها و تصادفات ( شهرستان كرمانشاه- آزاده غالمي

محكوم له: سجاد حشمتيان 
محكوم عليه: ساالر خسروي

پيرو آگهي هاي منتشره در جرايد بدينوسيله به ساالر خسروي كه مجهول المكان مي باشد ابالغ مي شود طبق اجرائيه صادره 
از شوراي حل اختالف در پرونده كالس��ه ۹۶۰۹۹88۶۰88۰۰۳۱۱ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹78۶۰88۰۰4۶۳ مورخ 
۹۶/8/۲۰ صادره از شعبه 8 حقوقي محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت 
خسارت تاخير تاديه و مبلغ مذكور از تاريه ۹4/4/۱ لغايت زمان اجراي حكم و پرداخت مبلغ ۶4۰/۰۰۰ريال بابت خسارت ناشي 
از هزينه دادرس��ي و نيز پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال حق الوكاله وكيل در مرحله بدوي در حق محكوم له مي باشد. پرداخت 
نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاي اجرائي برعهده محكوم عليه مي باشند. بديهي است با توجه به غيابي بودن حكم ، اجراي 
حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعي اجرائيه به محكوم عليه مي باشد لذا 
مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراي ماده 7۳ آ.د.م و ماده ۹ قانون اجراي احكام مدني در يكي از جرايد كثيراالنتشار درج 
مي گردد تا ظرف ۱۰روز پس از انتش��ار آگهي نس��بت به اجراي مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد اجراي احكام 

طبق مقررات نسبت به اجراي مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
دبير شعبه 8 حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان كرمانشاه- صديقه نوري
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»تعادل«ابهاماتكاركردسامانهجديدارزيرابررسيميكند

دردسرهاي »نيما« براي تجار 
تعادل| گروهتجارت|

س��امانه »نيما« كه كاركرد اصلي آن بازچرخاني 
ارزهاي صادراتي به اقتصاد است، فعاليت خود را آغاز 
كرده، اما هنوز يك سري ابهامات در مواجهه با چنين 
سامانه يي براي تجار و فعاالن اقتصادي به وجود آمده، 
كه پاس��خ روش��ن و چندان دقيقي براي آنها نيست. 
به طور نمونه هنوز معلوم نيس��ت كه كدام دس��ته از 
كااله��ا و كدام صنوف و صنايع مل��زم به بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات خود به كش��ور هستند. اگرچه 
ريي��س س��ازمان توس��عه تجارت چن��دي پيش در 
گفت وگو با »تعادل« از نهايي  شدن فهرست صنايع و 
كاالهايي كه ملزم به حضور در سامانه »نيما« هستند، 
خبر داد، اما ظاهرا تنظيم همين فهرست كااليي كه 
قرار اس��ت به زودي منتش��ر ش��ود و موارد ديگري 
چون »س��هم كوچك بخش خصوص��ي در ارزآوري 
صادراتي«، »به رسميت شمرده نشدن سامانه توسط 
بانك هاي خارجي«، »عدم امكان گش��ايش ال سي«، 
»زمانبر ب��ودن«، »عدم تعيين تكليف مبادالت ارزي 
در گذش��ته«، »عدم شمول مبادالت ارزي مبتني بر 
خريد خدمت« و »رديابي اطالعات توسط خارجي ها 
و امكان تحريم شركت هاي ايراني« از جمله ابهامات 
و دغدغه هايي اس��ت كه بخ��ش خصوصي و فعاالن 

اقتصادي را نگران كرده است. 

سهمخصوصيهافقط10ميليارددالر
ارزآوري حاص��ل از ص��ادرات در اي��ران را عمدتا 
صنايع بزرگ به دوش مي كش��ند كه بخش عظيمي 
از آنها هم دولتي هستند؛ صنايعي چون » نفت، گاز، 
پتروش��يمي، فوالد و معدن« حال اگرچه بر اس��اس 
دس��تورالعمل جديد دولت، تكليف اي��ن صنايع در 
استفاده از »س��امانه نيما« تقريبا روشن است و آنها 
ملزم به تحويل ارزهاي صادراتي خود به اين س��امانه 
هستند، اما پرسش فعاالن اقتصادي در ساير حوزه ها 
و البته فعاالن بخش خصوصي در چند روز گذش��ته 
عمدتا اين بود كه آيا همه صنايع ملزم به بازگرداندن 
ارزهاي صادراتي خود به س��امانه »نيما« هستند؟ و 
ابهامات در مورد اينكه كدام صنايع مي توانند خارج از 
اين سامانه به فعاليت خود ادامه دهند، همچنان ادامه 
دارد. رييس سازمان توسعه تجارت به تازگي بر مصوبه 
دولت در اين مورد تاكيد كرده و گفته ش��ركت هاي 
دولتي، شبه دولتي، نهادهاي عمومي و نيز شركت هاي 

عمده صادراتي مشمول اين مصوبه هستند. 
با اين همه رييس كنفدراسيون صادرات ايران نيز 

همزمان گفته بود كه با وجود گذشت 45 روز از زمان 
الزم االجرا شدن بخشنامه ارزي دولت، هنوز فهرست 
كاالهايي كه مش��مول فروش ارز در خارج از سامانه 
»نيما« هستند، اعالم نشده و اين در حالي است كه 
وزارت صنعت طبق قانون بايد هر دو ماه يك بار اين 
فهرست را به روز كند. محمد الهوتي با اشاره به اينكه 
ارزش ارز حاص��ل از صادرات آن دس��ته از كاالهايي 
كه لزومي به عرضه در س��امانه نيما را نداشته باشد، 
حدود 10ميليارد دالر اس��ت، گفت��ه بود: دولت نظر 
بخش خصوصي را در مورد اينكه كدام اقالم صادراتي 
امكان فروش ارز خارج از سامانه نيما براي آنها وجود 
ندارد را جويا نشده است. از طرفي هنوز معلوم نيست 
كه معامله خارج از سامانه نيما با نرخ ارز رسمي است، 
يا اينكه نرخ توافقي است و تاكنون هيچ مقام دولتي 
توافقي بودن يا نبودن نرخ ارز خارج از سامانه نيما را 

تاييد يا رد نكرده است. 

بازرگانانچهميگويند؟
ام��ا س��اير فع��االن اقتص��ادي در اين  ب��اره چه 
مي گوين��د؟ هاله حامدي فر فعال صنعت دارو و عضو 
انجمن توليد كنن��دگان و صادركنندگان محصوالت 
بيوتكنول��وژي پزش��كي اي��ران ني��ز در گفت وگو با 
»تع��ادل« مي گوي��د: در صنع��ت دارو، كاالها لزوما 
پيش خريد نمي شوند، بلكه شركت هاي تامين كننده 
خارج��ي نمونه هايي را به ما مي دهن��د و در صورت 
مناس��ب بودن خري��د را به ميزان م��ورد نظر انجام 
مي دهي��م و بعد پول را پرداخ��ت مي كنيم. در حال 
حاضر ما بدهي هايي داريم كه مربوط به قبل از زمان 
تك نرخي ش��دن ارز است و از آنجا كه ثبت سفارش 
مربوط به قبل است، نمي دانيم چگونه بايد بدهي مان 

را به بدهكاران پرداخت كنيم؟
مش��كل دوم اما از نگاه او اين اس��ت كه س��امانه 
»نيم��ا« عمدتا ش��ركت هاي دانش بني��ان را تهديد 
مي كند و آن هم اينكه ما در بس��ياري از موارد، الزاما 
كاال يا مواد شيميايي خريد و فروش نمي كنيم، بلكه 
خريد خدمت مي كنيم. ب��ه عنوان مثال ما نمونه يي 
را به اروپا مي فرس��تيم تا براي تست كنترل كيفيت 
روي آن بررس��ي هايي انجام ش��ود و ش��ركت طرف 
معامله هم پاس��خ را در يك ايميل به ما مي دهد. در 
اينج��ا مبادله در واقع در قالب خريد خدمت رخ داده 
و كااليي جابه جا نشده و ثبت سفارشي صورت نگرفته 
و كااليي هم از طريق گمرك جابه جا نشده است. اما 
اين موضوع در س��امانه يي مانند »نيما« مورد توجه 

قرار نگرفته است. 
حامدي ف��ر ادام��ه داد: الزام به ق��رار گرفتن ذيل 
سامانه »نيما« براي صنايعي مانند فوالد و پتروشيمي 
ك��ه بخش بزرگي از ارز حاصل از صادرات كش��ور از 
طريق آنها تامين مي ش��ود، موجه به نظر مي رس��د 
ام��ا در مورد صنايعي مانند صنعت دارو، اين موضوع 
قابل قبول نيس��ت، چراكه به گفت��ه او، كل صادرات 
صنعت داروي كشور حدود 200ميليون دالر است و 
بازگشت ارز حاصل از صادرات در اينجا كمك چنداني 
به كش��ور نمي كند. البته ما از زمان تك نرخي شدن 
ارز تا به امروز در قالب س��امانه »نيما« كار نكرده ايم 
ولي ظاهرا صنعت دارو را هم به حضور در اين سامانه 

ملزم كرده اند. 
مجيد نام��ي عضو هيات مدي��ره اتحاديه توليد و 
صادرات نساجي و پوشاك نيز با اشاره به اينكه قبل از 
اتخاذ سياست جديد ارزي دولت امكان واردات بدون 
انتقال ارز ممكن بود، گفت: پيش از اين روال اين گونه 
ب��ود كه ب��راي واردات مواد اوليه و نيز ماش��ين آالت 
پروفرم هايي از فروش��نده مربوط��ه در هر نقطه دنيا 
اخذ مي ش��د و با ثبت س��فارش ام��كان خريد بدون 
انتقال ارز به صورت هاي گوناگوني از جمله پرداخت 
از ط��رف خري��دار و تهاتر صادراتي ممك��ن بود. او با 
بيان اينكه پس از اتخاذ سياس��ت جديد ارزي دولت 
از 21 فروردين ماه س��ال جاري ديگ��ر امكان واردات 
بدون انتقال ارز ممكن نيس��ت و واردكنندگان از هر 
جاي دنيا كه بخواهند كااليي را به صورت قانوني وارد 
كنند، بايد ابتدا پروفرم ها را در سامانه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ثبت كرده و منشا ارز خود را مشخص 

كنند. 
او در ادامه توضيح مي دهد، منظور از مشخص شدن 
منش��ا ارز اين است كه بايد ميزان ارز از محل تامين 
آن كه تنها از طريق سيستم بانكي و صرافي هاي مجاز 
تعيين شده، مشخص شود. نامي همچنين با اشاره به 
اينكه پس از ثبت س��فارش، خريد كاالي مربوطه در 
صف مراحل بانكي جهت تخصيص ارز قرار مي گيرد، 
گفت: اين فرآيند ممكن اس��ت تا بيش از يك ماه به 
طول بينجامد كه پس از تخصيص آن سيستم بانكي 
اين موضوع را به متقاضي اعالم كرده و واردكنندگان 
مي توانند مبلغ مربوطه را به صورت ال س��ي )اعتبار 
اس��نادي كه از طريق ارتباط بانكي اس��ت( پرداخت 
 T.T كنند. روش ديگر بنا به گفته او خريد به صورت
يا نقدي اس��ت يعني بخش��ي از پول يا همه آن پس 
از دريافت اس��ناد حمل به فروشنده به صورت نقدي 

از طريق بانك يا صرافي هاي مجاز پرداخت مي شود.

كسي»نيما«رانميشناسد
اي��ن در حالي اس��ت كه برخي فع��االن صنعتي 
معتقدن��د دولت نبايد از صنايعي ك��ه به آنها كمك 
ارزي نكرده، انتظار حضور در س��امانه را داشته باشد. 
در اين خصوص س��عيد رفيعي فر دبي��ركل اتحاديه 
صادركنن��دگان نف��ت، گاز و پتروش��يمي اي��ران به 
»تعادل« مي گويد: برخي صنايع از گذش��ته تاكنون 
ب��راي واردات و تهيه م��واد اوليه مورد نياز خود هيچ 
گون��ه ارزي از دولت دريافت نكرده اند. حال چرا بايد 
ارز حاصل از فروش محص��والت صادراتي خود را در 
اختيار دولت قرار بدهند در حالي كه دولت هيچ گونه 
كمكي به اين صنايع نكرده است؟ به عقيده او، دولت 
بايد آن دس��ته از صنايعي را به سپردن ارز در سامانه 
»نيما« ملزم كند كه پيش از اين از دولت ارز دريافت 

كرده اند. 
از س��وي ديگر برخي صادركنندگان معتقدند كه 
س��امانه »نيما« باعث وقف��ه در توليد و نيز مانعي بر 
سرراه صادركنندگان است. حسن حسينقلي رييس 
اتحاديه صادركنندگان س��رب و روي ايران مي گويد: 
اس��تفاده از س��امانه »نيما« فرآيندي زمانبر اس��ت. 
واردكنندگان براي درخواست ارز مورد نياز خود براي 
واردات كاال باي��د تا 6 ماه زم��ان صرف آن كنند كه 
اي��ن امر منجر به توقف توليد مي ش��ود. او مي افزايد: 
به دليل اينكه بانك ها در اين سامانه فعال نيستند و 
»نيما« در دنيا به صورت رس��مي شناخته نمي شود، 
مورد قبول سيستم هاي اقتصادي كشورهاي خارجي 
نيست. بنابراين با چنين سيستمي براي واردكنندگان 

»ال س��ي « باز نمي شود. به گفته حسينقلي، سامانه 
»نيم��ا« صنايع را مل��زم به ثبت تم��ام فعاليت هاي 
وارداتي و صادراتي مي كند كه اين مورد باعث مي شود 
اطالعات در اختيار شركت هاي خارجي قرار بگيرد و 

دور زدن تحريم ها را با مشكل مواجه كند. 
اما فعاليت هاي »نيما« باعث بروز ابهاماتي نيز شده 
كه جزئيات فعاليت هاي صادركنندگان را نيز به چالش 
كشيده است. عبدالرضا شيخان دبير انجمن سيمان 
در اي��ن مورد ب��ه »تعادل« مي گوي��د: برخي صنايع 
كه صادرات آنها عمدتا به كش��ور هايي مانند »عراق 
و افغانستان« انجام مي شود و در ازاي محصوالت خود 
ريال دريافت مي كنند، اين ابهام براي آنها وجود دارد 
كه آيا اين ريال دريافت ش��ده را هم بايد در س��امانه 
»نيم��ا« در اختيار دولت قرار بدهند يا خير؟ او ادامه 
مي دهد: از سوي ديگر واردات ماشين آالت مورد نياز 
صنايع نيز با مش��كل مواجه شده است. ماشين آالت 
خريداري شده تنها 30 درصد هزينه پرداخت شده و 
هم اكنون براي پرداخت مابقي هزينه در ابهام هستند 
كه ارز مورد نياز به چه صورتي بايد تهيه شود. شيخان 
همچنين اظهار مي كند: از طرفي فعاليت صرافي هاي 
كه در راس��تاي فعاليت »نيما« محدود ش��ده است، 
باعث ش��ده تا انتقال ارز حاصل از صادرات به كشور 
نيز با مشكل روبه رو شود. برآيند صحبت هاي فعاالن 
اقتصادي حكايت از اين دارد كه س��امانه نيما و نحوه 
كاركرد آن به يك دغدغه جدي براي تجار بدل شده 
است. از اين رو الزم است تا متوليان امر، شفاف سازي 
الزم را در اي��ن زمينه به عمل آورند تا واردكنندگان 
و صادركنندگان از اين سردرگمي و ابهامي كه به آن 

دچار شده اند، خالص شوند. 

توافقمالياتيبااصناف
مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران از توافق سازمان 
ماليات��ي با اصناف ب��راي عملكرد مالياتي س��ال ۹6 
اصن��اف خب��ر داد. محمدرضا جعفريان با اش��اره به 
توافق سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف براي ماليات 
عملكرد سال ۹6 بخش��ي از مشاغل حقيقي و گروه 
س��وم مشاغل اظهار داشت: در راستاي اجراي تبصره 
100 قان��ون ماليات هاي مس��تقيم، مش��موالن اين 
تبصره و گروه س��وم بند 2 آيين نامه اجرايي ماده ۹5 
قانون ماليات هاي مستقيم، مقرر شد ماليات عملكرد 
س��ال ۹6 آنها نسبت به س��ال ۹5 با 5درصد افزايش 
همراه باشد. مش��اور مالياتي اتاق اصناف ايران تاكيد 
ك��رد: مودياني كه 10 برابر رقم مذك��ور در ماده 84 
قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به فروش و خدمات 
درآم��د دارند، مي توانند از اي��ن تفاهم به وجود آمده 
استفاده نمايند. او افزود: همچنين گروه سوم مشاغل 
در صورتي كه فعاليت شان منطبق با تبصره ياد شده 
است، مي توانند اظهارنامه و ماليات متعلقه را پرداخت 
و در ش��هريور ماه برگه ماليات قطعي خود را دريافت 
كنند. جعفريان يادآور شد: مودياني كه هنگام تسليم 
اظهارنام��ه ماليات خود را كام��ل نپردازند، مي توانند 
40درصد آن را به صورت نقدي و مابقي را در 4 قسط 
پرداخت كنن��د. جعفريان عنوان كرد: در حال حاضر 
نزديك 600 هزار واحد صنفي معاف از ماليات بوده و 
حدود ۹00 هزار واحد نيز مشمول توافق تبصره 100 

خواهند شد. 

قيمتخودروهايوارداتي
بايدكاهشيابد

ايس�نا| عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت 
گف��ت: باتوجه به تخصي��ص ارز تك نرخ��ي 4200 
توماني به واردكنندگان خ��ودرو، قيمت خودروهاي 
وارداتي باي��د كاهش يابد. ابوالفض��ل خلخالي عضو 
هيات علمي دانش��گاه عل��م و صنعت، اظه��ار كرد: 
واردكنن��دگان خودرو ب��ا وجود درياف��ت ارز 4200 
تومان��ي قيمت ه��ا را نس��بت ب��ه نرخ هاي س��ابق و 
زماني كه از ارز بازار آزاد اس��تفاده مي كردند، كاهش 
نداده ان��د. او ادام��ه داد: تا پيش از تك نرخي ش��دن 
ارز، واردكنندگان خودرو كه از ارز بازار آزاد اس��تفاده 
مي كردن��د ب��ا هر نوس��ان ن��رخ در ب��ازار ارز قيمت 
 خودروها را افزايش مي دادن��د اما هم اكنون كه از ارز 
4200 توماني اس��تفاده مي كنند قيمت ها را كاهش 
نمي دهند. اين كارش��ناس صنعت خودرو افزود: اين 
در حالي اس��ت كه باتوجه به اس��تفاده از ارز 4200 
توماني، هزينه هاي واردات خودرو نسبت به زماني كه 
واردكنندگان از ارز بازار آزاد استفاده مي كردند كاهش 

يافته است.  

طرححضوردايميكاالهاي
ايرانيدربازارعراق

س�ازمانتوس�عهتجارت| طرح حضور دايمي 
كاالهاي ايران در بازار عراق مصوب شده و به زودي به 
مرحله اجرا در خواهد آمد. ايرج مسجدي سفير ايران 
در عراق در جلس��ه كارگروه هماهنگي امور اقتصادي 
اي��ران و عراق در بغداد كه با حضور معاون س��فير و 
مش��اورين و كارشناس��ان اقتصادي سفارت در بغداد 
برگزار شد با اش��اره به اهميت اعمال تسهيالت الزم 
از س��وي دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط براي افزايش 
ص��ادرات ايران به ع��راق گفت: تجرب��ه موفق ايجاد 
منطقه آزاد اروند در تقويت تعامالت تجاري دو كشور 
مهر تاييدي بر پيگيري كارشناسي برقراري دو منطقه 

آزاد تجاري در شمال و مركز عراق است. 
س��فير ايران در عراق باتوجه به نامگذاري س��ال 
ج��اري به عنوان حمايت از كاالي ايراني افزود: عراق 
بهترين بس��تر براي صادرات و سرمايه گذاري است 
و تمرك��ز منابع و افزاي��ش توان صادرات��ي ايران و 
مش��اركت حداكثري بخش خصوصي براي استفاده 
از فرصت ه��اي پي��ش رو ضرورت��ي اجتناب ناپذير 
اس��ت. ناصر بهزاد راي��زن بازرگاني اي��ران در عراق 
نيز ضمن اش��اره به برنامه هاي پيش بيني ش��ده با 
محوريت س��ازمان توسعه تجارت ايران براي تقويت 
رويك��رد نمايش��گاه هاي معرفي كااله��اي ايران در 
عراق، از برگزاري 3 رويداد نمايشگاهي در نيمه اول 
س��ال جاري در عراق خبر داد و افزود: طرح حضور 
دايمي كااله��اي ايران در بازار عراق مصوب ش��ده 
و ب��ه زودي به مرحله اجرا در خواهد آمد. براس��اس 
تحليل وضعيت صادرات غيرنفت��ي ايران به عراق و 
باتوجه به رشد 8درصدي صادرات ايران به اين كشور 
در س��ال ۹6، بر انجام هدف گ��ذاري الزم در ارتقاي 
ضريب ورود كاالهاي مزيت دار اس��تان هاي ايران به 
عراق تاكيد- و مقرر ش��د مصوبات تفاهم ش��ده در 
س��فر وزير صنعت، معدن و تجارت اي��ران به اقليم 
 كردس��تان عراق ني��ز با محوريت اربيل و تش��كيل 
4 كميت��ه كاري مطالبات، طرح ه��اي جديد، امور 
گمركي و امور اجرايي به صورت مشترك دنبال شود. 

همهچيزدربارهوارداتقهوه
ايسنا| در س��ال جاري حدود يك ميليون دالر 
انواع قهوه به ايران وارد ش��ده اس��ت. براس��اس آمار 
گمرك از تجارت خارجي ايران، در نخس��تين ماه از 
س��ال جاري بيش از 346 تن ان��واع قهوه به ارزش 
۹86 هزار دالر به ايران وارد ش��ده اس��ت. اين آمار 
نش��ان مي دهد بيش��ترين ميزان قهوه وارد شده از 
كش��ور ويتنام اس��ت و به اين ترتيب مي توان گفت 
كه گرايش مردم ما در قهوه بيش��تر به سمت قهوه 
ويتنام اس��ت، به طوري كه از مجموع 346 تن قهوه 
وارد شده به ايران در اين مدت، بيش از 133 تن آن 
از كشور ويتنام به ايران وارد شده است. اين در حالي 
است كه در مدت مشابه سال گذشته بيشترين حجم 
قهوه وارد ش��ده مربوط به هند بوده اس��ت. »آلمان، 
امارات متحده عرب��ي، اندونزي، ايتاليا، تركيه، قبرس، 
لهستان، هند و ويتنام« صادركنندگان قهوه به كشور 
ما هستند و س��وييس نيز نسبت به سال گذشته از 
جمع صادركنندگان قهوه به ايران خارج شده است 
كه قهوه هاي وارداتي به دو شكل بوداده و بونداده به 

ايران وارد مي شود. 

هم��كاری ايران خ��ودرو ب��ا پژو، بنز، س��وزوكي و... س��هم 
عمده ای در بازار خودرو كش��ور در پس��ا تحريم داش��ته است 
و تش��كيل ش��ركت مش��ترك ايران خودرو و پژو  تحت عنوان 
ايكاپ و توليد محصوالت مشترك از جمله 2008، 301 و... از 
ثمرات پس��ابرجام است. اين قرارداد ها در شرايطي منعقد شد 
كه زمزمه اشكال تراش��ي طرف امريكاي��ي در برجام به گوش 
مي رس��يد. به اين ترتيب می توان پيش بينی كرد سهم صنعت 
خودرو از ايجاد ارزش افزوده در آينده نزديك با افزايش مواجه 

خواهد شد. 
از ديگر س��و، ش��يوه جديدي ك��ه در قراردادهاي خارجي 
ايران خ��ودرو اعمال ش��ده، امكان��ات تازه اي ب��راي صادرات 
خ��ودرو از مبدأ ايران فراهم كرد. الزام به صادرات 30درصدي 
محصوالت توليد ش��ده به صورت مش��ترك در ايران، در كنار 
انتق��ال دان��ش و تكنولوژي فن��ي به داخل كش��ور، در عمل 
به��ره وري كل اقتصاد ايران را نيز افزايش داده و حتي موجب 

اشتغال زايي هم مي شود. 

صنعتيبادستاوردهايبزرگ
صنعت خودرو را ش��ايد بتوان در كن��ار صنعت نفت، يكي 
از دو صنعتي دانس��ت كه بيش��ترين ميزان سرمايه خارجي را 
در دوران پس��ابرجام جذب كردند. در فاصله حدودا دوس��اله 
ميان به امضا رسيدن برجام و اعالم خروج يك جانبه امريكا از 
اين توافق جهاني، دس��ت كم حدود 7 قرارداد مهم بين المللي 
ميان خودروسازان ايراني و خودروسازان جهاني به امضا رسيد. 
همكاري مش��ترك با ش��ركت هاي »بن��ز«، »فولكس واگن«، 

»پ��ژو« و »هيونداي« نيز از جمل��ه قراردادهاي خودرويي بود 
كه در فضاي پس��ابرجام كليد خورد. اين در حالي است كه در 
حوزه خودروهاي س��نگين و ديزل نيز همكاري با شركت هاي 
سوئدي »ولوو« و »اسكانيا« و بنز در دستور كار قرار گرفت. 

 از سوي ديگر، طرح دولت براي از رده خارج كردن بيش از 
200 هزار دستگاه خودرو سنگين فرسوده كه در عمل بازاري 
بزرگ را پيش پاي اين دو خودروساز قرار مي داد نيز به عنوان 
انگيزه آنها براي ماندن در بازار ايران، قابل درك بود. ش��ركت 
خودروسازي »ولوو« از س��رمايه گذاري 200 ميليون يورويي 

در صنعت خودروسازي ايران خبر داده است.
نكته بس��يار مه��م در م��ورد قرارداده��ا و تفاهمنامه های 
خارجی صنعت خودرو اما آن اس��ت كه در مقايسه با گذشته، 
شكل و شمايل و مفاد آنها در حوزه هايی مانند سرمايه گذاری، 
توليد داخل، انتق��ال فناوری و صادرات، فرق كرده و به نوعی 
س��ر و س��امان يافته اس��ت. در مجموع، اتفاقات��ی كه پس از 
برجام در خودروس��ازی كش��ور رخ داده، در مقايس��ه با ساير 
صنايع و بخش های داخلی، ملموس تر به نظر می رس��د و اين 
موضوع نش��ان می ده��د بازار خودرو ايران تا چ��ه اندازه برای 
س��رمايه گذاران خارج��ی اهمي��ت دارد. در ح��ال حاضر نيز 
اولوي��ت مس��ووالن وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در حوزه 
خودروس��ازی، اج��رای درس��ت قرارداده��ا و تفاهمنامه های 

موردنظر در اين صنعت است.. 

بازاريبهبزرگي60ميليونخودرو
صنع��ت خودروس��ازي ام��ا تقريب��اً از ابتداي آغ��از به كار 

دول��ت تدبي��ر و امي��د، جايگاه��ي وي��ژه در ذه��ن مديران 
اقتص��ادي داش��ت. رييس جمهور در ابتداي آغ��از به كار دور 
نخست رياس��ت جمهوري خود تالش گسترده اي براي جلب 
همكاري خودروسازان بزرگ جهان را كليد زد. به اين منظور، 
گفت وگوهاي دوجانبه زيادي با خودروس��ازان مش��هور جهان 
صورت گرفت تا از پتانس��يل پس��ابرجام ب��راي ايجاد كارخانه 
مش��ترك خودروس��ازي در كش��ور استفاده ش��ود. دبير وقت 
شوراي عالي مناطق آزاد از طرف رييس جمهور ماموريت پيدا 
كرده بود تا اين گفت و گوها را به پيش ببرد و بر اين اساس، 
گف��ت و گو با خودروس��ازاني مانند »هيونداي« و »نيس��ان« 
هم ش��روع ش��د و البته اعالم شد كه دس��ت كم 30درصد از 
توليد مشترك بايد به بازارهاي جهاني صادر شود. ايران اعالم 
كرد كه حاضر اس��ت با تأمين زيرساخت هاي مورد نياز، توليد 
مش��ترك با خودروس��ازان بزرگ را كليد بزند. اين موضوع به 
دليل موقعيت ژئوپليتيك ايران و دسترس��ي به بازار چندصد 
ميليون نفري كش��ورهاي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي، 
عماًل مي توان��د ايران را به هاب توليد خ��ودرو در منطقه بدل 

كند.
اف��زون بر اين اما بازار داخلي كش��ور هم با خروج از فضاي 
رك��ود بيش از پيش مهياي فروش خودروهاي داخلي اس��ت. 
براس��اس آماره��ا، اكنون چي��زي حدود 21ميليون دس��تگاه 
خ��ودرو در كش��ور وجود دارد و با توجه ب��ه آمار 21 ميليوني 
تعداد خانوارها، مي توان گفت به طور متوس��ط، تقريباً  تمامي 
خانواره��اي ايراني يك دس��تگاه اتومبيل دارن��د. با اين همه، 
مقايس��ه ايران با كش��وري مانند آلمان ك��ه از نظر جمعيتي 

مش��ابه ايران اس��ت، ظرفيت فروش خودرو در ب��ازار ايران را 
روش��ن تر مي كند. در آلمان حدود 60 ميليون دستگاه خودرو 
وجود دارد و با توجه به رشد اقتصادي مثبت در ايران، مي توان 
پيش بيني كرد صنعت خودروسازي )با ظرفيت احتمالي توليد 
2 ميليون دس��تگاه در س��ال( تا دو دهه آين��ده صنعتي پويا 

خواهد بود كه تقاضاي داخلي بسياري پيش روي خود دارد.
ايران خودرو، بازگشت به روزهاي اوج اما از آن سو، آمارهاي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نش��ان مي دهد، توليد صنعت 
خودروس��ازي ايران در طول پنج س��ال گذش��ته به دوره اوج 
خود در س��ال13۹0 نزديك و نزديك تر ش��ده است. در سال 
13۹0، ايران مجموعاً يك ميليون و 854 هزار دستگاه خودرو 
س��واري توليد كرده بود و اين در حالي است كه توليد خودرو 
كشور در پايان سال 13۹5 به يك ميليون و 255 هزار دستگاه 
رس��يد و براي دومين بار در يك دهه گذشته، ركوردي بيش 
از يك ميليون دس��تگاه از خود به جا گذاش��ته اس��ت. به اين 
ترتيب، توليد خودرو در كش��ور در قياس با مدت مشابه سال 
قب��ل، از رش��دي حدود 28.۹ درص��د برخوردار بوده اس��ت. 
پيش بيني ه��ا نش��ان مي دهد صنعت خودرو در س��ال 13۹7 
ني��ز روزه��اي خوبي را در پي��ش رو دارد و بزرگ ترين س��هم 
از اي��ن افزايش توليد توس��ط بزرگ ترين خودروس��از ايران و 
خاورميانه،  يعن��ي ايران خودرو صورت خواهد گرفت. افزون بر 
اين،  با اعمال سياست هاي حامي توليد و تالش براي مديريت 
واردات، مي ت��وان پيش بيني كرد توليد خودرو در كش��ور در 
قال��ب پلتفرم هاي جديد و با اس��تاندارد باالت��ر، بيش از پيش 

اوج بگيرد.

ايرانخودرو،پيشتازجلبسرمايهخارجيدرپسابرجام

باوجودخروجيكطرفهامريكاازبرجام
صنعتخودروكشورسناريوهاييرادرپيشرودارد
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15 نفت و انرژي
 نياز كشور

به درآمدهاي ارزي پتروشيمي
ايلن�ا    جلس��ه دي��دار اعضاي انجم��ن صنفي 
كارفرماي��ي صنع��ت پتروش��يمي با مع��اون اول 
رييس جمه��ور ظهر ديروز برگزار ش��د. اس��حاق 
جهانگيري در اين ديدار ب��ا بيان اينكه هم اكنون 
در شرايط جديدي قرار داريم و دشمنان به دنبال 
اعمال فش��ارهايي بر اقتصاد كش��ور و به خصوص 
صنعت نفت، گاز و پتروش��يمي هس��تند، تصريح 
كرد: انتظاري كه از مديران زبده و كارآمد كش��ور 
وجود دارد، اين است كه از همين نقطه كه دشمن 
تالش مي كند به اقتصاد كش��ور آس��يب وارد كند 

براي پيشرفت و توسعه استفاده كنيم. 
وي ب��ا تاكي��د بر اينك��ه در مقط��ع فعلي نياز 
ج��دي داريم كه ارز حاص��ل از فروش محصوالت 
صنعت پتروش��يمي به چرخه اقتصاد كش��ور وارد 
ش��ود، افزود: دشمنان هدف گذاري كرده اند كه به 
منابع ارزي ما آس��يب وارد كنند و انتظار دولت از 
مديران صنعت پتروش��يمي اين است كه بيش از 
آنكه به منافع بنگاه هاي اقتصادي خود توجه كنند 
منافع ملي كش��ور را در نظر گيرند، چرا كه منافع 
شخصي و صنفي در شرايطي مي تواند مفيد باشد 
كه منافع ملي كش��ور تامين ش��ده باشد. در اين 
جلس��ه وزير نفت و ريي��س كل بانك مركزي نيز 

حضور داشتند. 

بازگشت كارت هاي سوخت 
شانا  سيدمحمدرضا موسوي خواه درباره نصب 
تجهيزات استفاده از كارت سوخت در جايگاه هاي 
عرض��ه س��وخت و اس��تفاده م��ردم از اين كارت 
گفت: تجهيزات س��امانه هوش��مند سوخت روي 
جايگاه ه��اي عمر مفي��د خود را س��پري كرده و 
قديمي شده اند اما از آنجا كه ارائه بنزين با كارت 
س��وخت الزامي اس��ت ما موظف هستيم با وجود 
هزينه ه��اي گزاف ميلي��اردي، از اي��ن تجهيزات 
نگهداري ك��رده و قطعات مورد نياز آنها را تامين 

كنيم. 
وي ادامه داد: با تك نرخي شدن بنزين فرصتي 
فراهم شد تا تجهيزات كارت سوخت در جايگاه ها 
را تغيي��ر دهي��م. در اين مدت كارشناس��ان فني 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بررسي هاي 
فراوان��ي درب��اره تجهيزات موج��ود در دنيا انجام 
دادند تا مناس��ب ترين قطعات قاب��ل جايگزين را 
انتخ��اب كنيم، اين بررس��ي ها مراحل نهايي خود 
را ط��ي مي كنن��د و منجر ب��ه امضاي ق��رارداد و 
تفاهمنامه خواهند ش��د. پ��س از نصب تجهيزات 
جدي��د كارت س��وخت، امكان اس��تفاده همزمان 

كارت سوخت و كارت بانكي فراهم مي شود. 
 موسوي خواه با بيان اينكه همه جايگاه هاي عرضه 
س��وخت موظف به عرضه بنزين با كارت س��وخت 
هس��تند، گفت: اكن��ون بي��ش از ۲۱ميليون كارت 
سوخت در كش��ور وجود دارد. آن دسته از صاحبان 
خودرو كه كارت س��وخت آنان مفقود ش��ده باش��د 

مي توانند درخواست كارت سوخت المثني بدهند. 

 رهاسازي آب از سدها
به درياچه اروميه

پ�اون  مدي��ركل دفتر مديريت به هم پيوس��ته 
مناب��ع آب حوض��ه درياچ��ه اروميه با اش��اره به 
رهاس��ازي 440ميليون مترمكعب آب از س��دها 
به درياچه اروميه گفت: بارش هاي مناس��ب چند 
روز اخي��ر و به تبع آن  رهاس��ازي  مناس��ب آب از 
س��دهاي اين حوضه به س��مت درياچ��ه موجب 
ش��ده تا درياچه ارومي��ه در ش��رايط تثبيت قرار 
بگيرد. س��يدمرتضي موسوي با اشاره به رهاسازي 
440ميليون مترمكعب آب از سدهاي اين حوضه 
آبريز به س��مت درياچه اروميه اس��ت، گفت: اين 
رهاسازي طي دو مرحله انجام شده و همچنان نيز 
روند رهاسازي آب س��دها به سمت درياچه ادامه 
داش��ته و قطع نشده است و اميدواريم اين شرايط 
را ب��ا بارش هاي خوبي ك��ه در حوضه اتفاق افتاده 

بتوانيم، ادامه بدهيم. 
موس��وي با اش��اره به اينكه مي��زان بارش هاي 
حوض��ه آبري��ز درياچ��ه ارومي��ه از ابتداي س��ال 
آب��ي )ابت��داي مهرم��اه( ت��ا شش��م خردادماه به 
39۱ميليمتر رسيده است، گفت: حجم بارش هاي 
امس��ال اين حوضه نسبت به س��ال گذشته بهبود 
44درصدي پيدا كرده اس��ت كه در صورت ادامه 
اين روند اميدواريم طي روزهاي آينده رهاس��ازي 
آب بيش��تري از س��دهاي بوكان، مهاباد و زوال به 

سمت درياچه اروميه داشته باشيم. 

توتال در روسيه
باشگاه خبرنگاران   به گزارش راشاتودي و به نقل 
از مديرعامل نواتك، لئونيد ميكلسون غول انرژي 
فرانسه، توتال ۱0 درصد از سهام پروژه ال ان جي۲ 
نواتك روس��يه را خريداري مي كند. رييس جمهور 
فرانس��ه امانوئل ماكرون براي اج��الس اقتصادي 
س��نت پترزبورگ از روس��يه ديدن كرد و قرارداد 

توتال هم در طول اين ديدار امضا شد. 
توتال همين حاال هم ۲0درصد از سهام نواتك 
را در اختيار دارد و در كنار سي ان پي س��ي چين و 
صندوق راه ابريشم، يكي از شركاي توسعه دهنده 
نخس��تين پ��روژه ال ان جي اين ش��ركت در يمل 
اس��ت. ميكلس��ون گفت: دومين قرارداد ال ان جي 
با توت��ال براي پروژه ال ان جي۲ قطب ش��مال در 
فصل اول ۲0۱9 نهايي مي ش��ود. وي اضافه كرد: 
اين پروژه 5.۲5 ميليارد دالر ارزش خواهد داشت. 
تصميم��ات نهاي��ي س��رمايه گذاري، در نيمه دوم 
۲0۱9 صورت خواهند گرف��ت. مديرعامل نواتك 
گف��ت: توتال اين امتياز را ه��م در اختيار خواهد 
داش��ت كه س��هام خ��ود در پروژه را ت��ا 5 درصد 
افزايش دهد، اما ش��ركت روس��ي در نظر دارد كه 
حداقل ۶0 درصد س��هام پ��روژه ال ان جي۲ قطب 

شمال را در اختيار داشته باشد.

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« از رونمايي »چشم انداز« با حضور رييس دپارتمان انرژي دبيرخانه اوپك گزارش مي دهد

نفت يكه تاز تا سال 2040 

كاهش قيمت، نفت را از كانال 75 دالر خارج نكرد
ايرنا  

به گ��زارش رويت��رز، قيمت نفت خ��ام برنت 
درياي شمال كه دوسوم نفت هاي جهان از جمله 
نفت سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( 
ب��ر پاي��ه آن قيمت گذاري مي ش��ود در س��اعت 
8:45 صب��ح ديروز به وقت گرينويچ با ۶ س��نت 
كاهش نس��بت به روز دوشنبه به 75 دالر و ۲4 
سنت رسيد. قيمت نفت برنت پنج شنبه گذشته 
پس از آنكه روس��يه و عربستان اعالم كردند كه 
افزايش توليد نفت را بررسي مي كنند به كمترين 

س��طح خود از هش��تم ماه مه رس��يد. نفت خام 
وست تگزاس اينترمدييت امريكا در بازار نايمكس 
اين كشور با يك دالر و 39 سنت كاهش به بهاي 

۶۶ دالر و 49 سنت در هر بشكه معامله شد. 
بان��ك اس��تراليا و نيوزيلند در يادداش��تي به 
رويت��رز اع��الم كرد: س��رمايه گذاران ش��روع به 
گمانه زن��ي در مورد احتم��ال افزايش توليد نفت 
توس��ط روسيه و عربس��تان كرده اند. با اين حال 
ترديدها در اين زمينه باقي است و نتيجه نهايي 
در نشس��ت ۲۲ ژوئن )اول تير( اوپك مش��خص 

مي ش��ود.  در حالي ك��ه توليد نف��ت امريكا در 
حال افزايش اس��ت، نگراني ه��ا از افزايش توليد 
نفت عربس��تان و روس��يه، فش��ار رو به پايين بر 

قيمت هاي نفت را افزايش داده است. 
عربس��تان و روس��يه افزايش تولي��د اوپك و 
غيراوپ��ك به مي��زان يك ميليون بش��كه در روز 
براي جبران كس��ري عرضه نفت ايران و ونزوئال 
را مورد بررس��ي ق��رار داده اند.  وينس��نت وانگ 
تحليلگر نفت در ش��ركت مديريت سرمايه ان اچ 
سنگاپور گفت: آن گونه كه مي بينيم، قيمت نفت 

وس��ت تگزاس اينترمدييت پس از كاهش ش��ديد 
هفته گذش��ته، اكنون تا حدودي در حال تثبيت 
اس��ت زيرا بازار قيمت اي��ن نفت را در دامنه 55 
ت��ا ۶5 دالر مي بيند.  وي ادامه داد: در عين حال 
نگراني هايي نيز در اين زمينه وجود دارد كه اگر 
اوپك نفت بيشتري عرضه كند، تقاضا براي نفت 
خام امريكا كاهش مي يابد، اما با توليد ركوردوار 
نفت در امريكا، گمان مي رود نفت اين كش��ور به 
زودي روانه بازارهاي آس��يايي شود و سهم بازار 

اوپك و روسيه را از اين بازار كاهش دهد. 
توليد نفت امريكا با بيش از ۲7درصد افزايش 
در ۲ س��ال گذش��ته به ۱0ميلي��ون و 730هزار 
بشكه در روز رسيده است. امريكا اينك در توليد 

نفت عربس��تان را پش��ت سر گذاش��ته و تنها با 
روس��يه كه توليدي حدود ۱۱ميليون بش��كه در 

روز دارد، رقابت مي كند. 
در همي��ن حال يك منب��ع بلندپايه اوپك به 
اس اند پي گلوبال پالت��س گف��ت ك��ه ذخاير نفت 
س��ازمان توس��عه و همكاري اقتصادي به پايين 
ميانگين پنج س��اله ك��ه معيار اوپ��ك در توافق 
كاهش توليد بوده، سقوط كرده است. از آنجا كه 
هدف اوليه اوپك كاهش ذخاير نفت كش��ورهاي 
توسعه و همكاري اقتصادي به ميانگين پنج ساله 
بوده، محقق ش��ده اس��ت اين گروه قرار اس��ت 
۲۲ژوئ��ن در وي��ن براي مذاكره درب��اره توافق و 

احتماال افزايش توليد ديدار كند. 

گروه انرژي  نادي صبوري    
براي من كه طي چند س��ال اخير، هر ماه در 
روزهاي مش��خص بارها وب سايت اوپك را مرور 
مي كنم تا گزارش دبيرخانه سازمان درباره اوضاع 
نفت در ماه را مطالعه و از آن گزارشي تهيه كنم، 
حضور در برنامه يي كه يكي از اعضاي دبيرخانه، 
آن  هم رييس دپارتم��ان مطالعات انرژي در آن 
حضور داشت، هيجان انگيز بود. در ميان هياهوي 
نمايشگاه نفت و آمد و رفت هاي فراوان، روز آخر 
با شركت در جلس��ه يي كه مربوط به رونمايي از 
كتاب »چشم انداز آينده انرژي جهان« موسوم به 
WOO بود به سر رس��يد. عبدالرزاق بن يوسف 
رييس دپارتمان مطالعات انرژي دبيرخانه اوپك 
در اين جلس��ه كه براي نخس��تين بار براي ايران 
تدارك ديده شده بود؛ خالصه يي مختصر و مفيد 
از اي��ن كتاب حجيم را تش��ريح كرد. خالصه يي 
كه نش��ان مي دهد، نفت همچنان تا سال ۲040 
سلطان بالمنازع عرصه انرژي خواهد بود. مشروح 

اين گزارش را در ادامه مي خوانيد. 
عبدال��رزاق بن يوس��ف جلس��ه را با تش��ريح 
وضعي��ت ب��ازار در ابتداي موج كاه��ش قيمتي 
چند س��ال اخير آغ��از كرده و بر اس��اس كتاب 
»چش��م انداز ان��رژي اوپك« عنوان ك��رد: »بين 
س��ال هاي ۲0۱4 تا ۲0۱۶ شاهد عدم هماهنگي 
در مسائل بنيادين بازار بوديم به طوري  كه توازن 
رش��د تقاضا و عرضه به  ه��م خورد؛ هر چند اين 
روند باعث س��قوط ناگهاني قيمت ها نش��د و در 

طول زمان اتفاق افتاد.«
او در ادامه روند بازار را به اين ترتيب تش��ريح 
ك��رد: »در ادام��ه و اوايل س��ال ۲0۱5 اختالف 
زيادي ميان رشد تقاضا و عرضه مشاهده مي شد 
به طوري كه افزايش توليد روزانه برابر با 5ميليون 
و 400ه��زار بش��كه ب��ود اما در س��مت تقاضا با 
افزايش تنها 4ميليون و 300هزار بش��كه  در روز 

مواجه بوديم.«
رييس دپارتم��ان مطالعات ان��رژي اوپك در 
ادامه عنوان كرد: »اين عدم هماهنگي در انتهاي 
س��ال ۲0۱5 باعث بروز مش��كالتي ش��د. اتفاق 
ديگ��ري كه افت��اد و اين قضيه را تش��ديد كرد، 
بحث افزايش ذخاير در انبارهاي نفتي كشورهاي 
OECD ب��ود. بين س��ال هاي ۲0۱3 تا ۲0۱5، 
افزاي��ش س��نگيني در حجم ذخاير كش��ورهاي 
OECD اتفاق افتاد به ط��وري  كه حجم ذخاير 
اين كشورها در مدت كوتاهي 4۲7ميليون بشكه 

افزايش يافت.«
او در تش��ريح آنچه در ادام��ه براي بازار اتفاق 
افتاد، گفت: »اين افزاي��ش نه  تنها به طور مطلق 
ع��دد بزرگي بود؛ بلكه به نس��بت ارقام ميانگين 
پنج س��اله هم قاب��ل مالحظه بود. اي��ن امر خود 
به  ش��دت گرفتن تبعات افزاي��ش عرضه در بازار 
اف��زود و در انتها نيز به س��قوط س��نگين قيمت 
نف��ت منتهي ش��د به ط��وري  ك��ه 40 درصد از 
سرمايه گذاري كه درآن بازه زماني در بازار انجام 

مي شد نيز از بازار خارج شد.« 

 اوپك وارد مي شود 
ام��ا در اين ج��اي ماجرا بن يوس��ف به ورود 
اوپ��ك ب��ه عرصه ت��وازن ب��ازار اش��اره كرده و 
گف��ت: »بعد از اي��ن اتفاقات اوپك س��عي كرد 
ت��ا با هم��كاري غي��ر اوپ��ك روي وضعيت اثر 
بگذارد. نخس��تين صحبت ها در س��ال ۲0۱۶ و 
در اج��الس الجزاير اتفاق افتاد و تصميم گرفته 
شد كه حركتي منسجم تر ميان توليدكننده هاي 
كالسيك نفت شروع ش��ود. در 30 نوامبر سال 
۲0۱۶ اعض��اي اوپ��ك روي كاه��ش روزان��ه 
۱.۲ميلي��ون بش��كه يي توافق كردن��د. ۱۱عضو 
اوپك نس��بت به اين كاهش توليد متعهد شدند 
و در دس��امبر ۲0۱۶ در اجالس وزراي اوپك و 
غيراوپك، كاهش توليد ۶00 بش��كه يي از طرف 
۱۱عضو غيراوپك پذيرفته ش��د. اين اقدامات تا 
حد زيادي توانس��ت عرضه و تقاضا را متناسب 
كن��د.« رييس دپارتم��ان مطالعات انرژي اوپك 
در ادامه گفت: »بعد از اين توافقنامه توانستيم، 
ميزان ذخاي��ر را به طرز قابل  مالحظه يي متعادل 
كني��م و اضافه عرضه كم ش��د و ذخاير در بعد 
منطقه و كش��ور كاهش يافت. اين مس��اله خود 
محركي براي افزايش قيمت ها ش��د و بازار را به 
تعادل رساند. در اين روند اعضاي اوپك هميشه 
تعهد كافي را به توافق داشته اند و حاصل تعهد 
اعض��اي اوپك اين بود كه حتي بيش��تر از آنچه 
قرار بود، ذخاير كاهش يافتند. همين طور تاثير 
توافق روي قيمت ها نيز كامال مش��هود اس��ت؛ 
قيم��ت نفت برنت از حوالي 50 دالر به 70 دالر 
و اخيرا حتي بيش��تر رسيد و سرمايه گذاري كه 
دچار كاهش ش��ده بود نيز به بازار بازگش��ت و 

افزايش سرمايه گذاري اتفاق افتاد.«

 3 روايت از بازار نفت 
اما كتاب »چش��م انداز نفت خام اوپك« وراي 
اتفاقات بازار نفت در چند سال اخير است و با در 
نظر داشتن چند س��ناريو پيش بيني هاي جذاب 
را در خص��وص المان هاي مختل��ف در آينده از 
جمله جمعيت جهاني ارائه مي كند. بن يوس��ف با 
رس��يدن به اين بخ��ش از صحبت ها عنوان كرد: 
»بايد توجه داشت كه ظرف زماني يك  يا ۲ ساله 
را ب��ازار كوتاه مدت، 5 س��ال را بازار ميان مدت و 

بيشتر را بازار بلندمدت مي دانيم.«
به اي��ن ترتيب او در ادامه اع��داد مهم كتاب 
چش��م انداز نف��ت در اين زمينه را تش��ريح كرد. 
»پيش بيني رش��د درآمد ناخالص داخلي جهان« 
يكي از اين موارد بود كه در نمودار قابل مشاهده 
اس��ت. اوپك بر اين باور اس��ت كه پيش��ران اين 
رشد هند و چين هستند كه نشانه هايي مثبت را 
براي بازار نفت نشان مي دهند. همچنين رشد در 
اروپا نيز اگرچه نس��بت پايين تري دارد اما براي 

اوپك قابل قبول است. 
موض��وع مهم ديگر در كت��اب اوپك، ديدگاه 
اين س��ازمان به مس��اله تقاضاست كه اكنون نيز 
نگراني هاي��ي را براي كش��ورهاي توليدكننده و 
داراي ذخاير نفتي ايجاد كرده اس��ت. اعداد مهم 
اوپك در اين زمينه در نمودار قابل مشاهده است 
و جالب اس��ت بدانيد كه بيشترين سهم از رشد 
تقاضا تا س��ال ۲040 از سوي بخش حمل و نقل 
خواهد بود و پتروشيمي در مقام دوم قرار خواهد 
گرف��ت. پس از اي��ن دو بخش، صناي��ع هوايي، 
مص��ارف خانگي و تجاري بيش��ترين تقاضا را به 
خ��ود اختص��اص خواهن��د داد. همچنين كيس 
مرجع اوپك انتظار ندارد، تقاضاي نفت در س��ال 
۲040 به اوج خود برس��د و بعد حالت كاهش��ي 
پي��دا كند. نكته جالب توجه ديگر اين اس��ت كه 
اوپك بر اين باور اس��ت تا س��ال ۲040 تقاضاي 
نفت خام با پيك روبه رو نمي شود اما نبايد انتظار 
كاهش تقاضا براي آن را هم داش��ته باش��يم؛ هر 
چند گاز طبيعي به مرور سهم بيشتري را از نفت 

خواهد گرفت. 
اوپ��ك در ادامه كتاب به مس��اله مهم رش��د 
عرضه در كشورهاي غير اوپك پرداخته و بر اين 
باور اس��ت كه هر چند رشد عرضه در كشورهاي 
غيراوپك در سال ۲0۱7 افزايش چنداني نداشت 
در سال ۲0۱8 بيشتر از سال قبل از آن است كه 

كماكان توازن برقرار است. 
كت��اب چش��م انداز جهاني نفت خ��ام اوپك 
همان ط��ور كه اش��اره ش��د، پيش بيني هايي نيز 
در خصوص رش��د جمعيت دارد كه بسيار جالب 
توجه اس��ت. طبق اين پيش بيني هند بيشترين 
سهم از افزايش جمعيت جهان را تا سال ۲040 
دارد و در س��ال ۲0۲0 پرجمعيت ترين كش��ور 
جه��ان خواهد بود. در برآورد اوپك آمده اس��ت 
ك��ه جمعي��ت چين در س��ال ۲0۲8 به س��قف 
خود خواهد رس��يد. رشد جمعيت در كشورهاي 
OECD بيشتر از طريق مهاجرت اتفاق مي افتد 
چنانك��ه همين حاال نيز اين پدي��ده قابل رويت 
اس��ت. با وجود افزايش مق��دار مطلق جمعيت، 
از س��رعت رش��د جمعيت كاس��ته خواهد شد. 
اطالع��ات دقيق تر در ج��دول و نم��ودار داخل 

صفحه قابل مشاهده است. 

  فرضيات اوپك 
اما بن يوس��ف در ادامه با تش��ريح فرضياتي 
كه باعث ارائه اعداد پيش بيني از س��وي اوپك 
مي ش��وند، عنوان ك��رد:»در فرضيه ما رش��د 
جمعي��ت در بلند م��دت مثب��ت خواه��د بود؛ 
درآمد ناخالص داخلي نيز رش��د خواهد كرد؛ 
در بلندمدت كش��ورهاي در حال  توسعه موتور 
اقتصادي جهاني خواهند بود و كشورهاي عضو 
OECD به خاطر رش��د كم جمعيت خود در 

اين امر نقش پررنگي ايفا نخواهند كرد.«
او در ادام��ه و درخص��وص چگونگي فرض 
گرفتن نفت ش��يل براي اوپ��ك در پيش بيني 
خود گف��ت:»در كي��س مرجع اوپ��ك انتظار 
نمي رود در تكنولوژي تحولي انقالب روي دهد 
و در عوض اوپك انتظار دارد تا رش��د فناوري 
روندي نرم باشد. اتفاقي كه در مورد شيل رخ 
داد يك »انقالب« ب��ود و درحال حاضر اوپك 
انتظ��ار ندارد يك انق��الب در اين مدت اتفاق 
بيفتد. از اين رو در چش��م انداز اوپك بيش��تر 
تكامل فناوري مورد انتظار است تا تحول آن.«
او در ادام��ه عنوان ك��رد:»در كيس مرجع 
اوپ��ك انتظار اين اس��ت كه تقاض��اي جهاني 
ان��رژي ت��ا س��ال ۲040 مع��ادل 35درصد يا 
9۶ميليون بشكه در روز افزايش يابد. همچنين  
انتظار اين اس��ت نفت با وجودي كه سهم آن 
در ب��ازار ان��رژي كاهش يافته با س��هم حدود 

۲7درص��دي از بازار انرژي، پرتقاضاترين منبع 
ان��رژي باقي بمان��د. بعد از نف��ت، گاز نه تنها 
بيش��ترين سهم از بازار انرژي را خواهد داشت 
بلكه بيش��ترين نقش در جبران افزايش تقاضا 
براي ان��رژي را ايفا خواهد كرد. با وجود اينكه 
س��هم زغال سنگ كاهش مي يابد اما باز هم به 
عنوان منبعي اصلي ب��راي انرژي باقي خواهد 
ب��ود. از اين رو انرژي هاي فس��يلي كماكان در 
كل 75درص��د بازار انرژي را به خود اختصاص 
خواهند داد. اين برآوردها با احتساب فرضيات 
كي��س مرج��ع اوپك به دس��ت  آمده ان��د و با 
تغيي��ر اين فرضيات نتايج نيز در معرض تغيير 

خواهند بود.« 
رييس دپارتم��ان مطالعات انرژي اوپك در 
ادامه عنوان كرد:»در بح��ث تامين بلندمدت، 
انتظ��ار اوپك اين اس��ت كه عرضه كش��وهاي 
غيرعضو اوپك بين س��ال هاي ۲0۲5تا ۲030 
به اوج خود رس��يده س��پس با كاهش روبه رو 
ش��ود« اعداد دقيق در اين زمينه را در نمودار 

داخل صفحه مشاهده كنيد. 
اوپ��ك همچني��ن انتظار دارد ك��ه تنگناي 
عرض��ه به يك��ي از موضوعات مه��م براي اين 
سازمان باقي بماند؛ هر چند اوپك انتظار دارد 
كه تا س��ال ۲0۲5 به اوج خود برسد كه البته 
اين امر به وضعيت بس��تگي به قيمت، عرضه و 

تكنولوژي هم دارد. 
ب��ا توجه به اينكه اوپ��ك توقع دارد، عرضه 
نفت خام كش��ورهاي غيراوپكي تا قبل از سال 
۲030 به اوج رس��يده س��پس كاه��ش يابد، 
طبيعي اس��ت سهمي كه س��ازمان براي نفت 
خود در بازار در نظ��ر گرفته، افزايش مي يابد. 
طبق داده هاي كتاب چش��م انداز انرژي، اوپك 
انتظار دارد تقاضا براي نفت كش��ورهاي عضو 
اين سازمان پس از س��ال ۲0۲5 با حد ثابتي 
افزايش يابد و به حدود 4۱.4ميليون بشكه در 
روز در س��ال ۲040 برسد. هر چند بايد توجه 

داشت كه اعداد تقريبي هستند. 

 سناريوهاي فرعي 
غير از بحث كي��س مرجعي كه اوپك براي 
آين��ده پيش بيني ك��رده 4 س��ناريو فرعي نيز 
م��ورد توجه اوپ��ك بوده ك��ه در آنها فرضيات 
اصل��ي تا حدي تغيير مي كنند و براس��اس آن 
خروجي هاي مدل و برآورد ها نيز تغيير خواهند 
ك��رد. در م��ورد اول افزايش ي��ا كاهش درآمد 
ناخالص داخلي)GDP( نسبت به مقدار مورد 
نظر در سناريو مرجع اوپك در نظر گرفته شده 
اس��ت. مورد دوم در حالتي اس��ت كه اگر رشد 
GDP كمتر از س��ناريو مرجع اوپك رخ بدهد 
طبيعتا رشد اين شاخص موجب افزايش تقاضا 
و كاهش آن موجب كاهش تقاضاست اما اعداد 

دقيق را در نمودار مشاهده مي كنيد. 
اما يك��ي از ديگ��ر موضوع��ات جالبي كه 
اوپ��ك در پيش بيني خود به آن توجه كرده و 
بن يوسف نيز به عنوان نكات مهم كتاب از آن 
ياد كرد، بحث خودروهاي برقي و تاثير آنها بر 
بازار نفت است. او در اين باره گفت:»اوپك در 
فرض ورود 80 ميليون خ��ودرو الكتريكي در 
س��ال به بازار برآورد كرده ك��ه تقاضاي نفت 
در س��ال ۲040 به ميزان ۲.5ميليون بش��كه 
نسبت به س��ناريو مرجع اوپك كاهش خواهد 
يافت و به ۱08تا ۱09ميليون بش��كه در روز 
خواهد رسيد. در اين سناريو انتظار اوپك اين 
است كه تا حدود س��ال ۲030 تقاضاي نفت 

به اوج برسد.«
»افزاي��ش به��ره وري در مصرف س��وخت« 
س��ومين موضوعي اس��ت كه باعث تغييرات از 
نظر اوپك مي ش��ود. در كتاب چشم انداز انرژي 
عنوان ش��ده كه افزايش به��ره وري حدود 3تا 
3.۲ميليون بشكه در روز مصرف نفت را كاهش 
خواهد داد و كل تقاضا را به ۱08ميليون بشكه 
تا سال ۲040 خواهد رساند. الزم به ذكر است 
كه دو س��وم اين كاهش در كشورهاي درحال 
توسعه رخ مي دهد چراكه اين كشورها بازدهي 
كمت��ري دارند و ب��ا افزايش بهره وري ش��اهد 

تغييرهاي بيشتري خواهيم بود. 
آخرين تغيير از نظر اوپك نيز از قاب عرضه 
كش��ورهاي غيراوپك ديده ش��ده است. رييس 
دپارتم��ان مطالع��ات ان��رژي اوپ��ك در پايان 
خالصه بن��دي خود از كت��اب در اين باره گفت: 
»در صورت افزايش توليد اين كش��ورها برآورد 
تقاضا براي اوپك حدود 37ميليون بش��كه در 
روز تا س��ال ۲040 خواهد بود اگر به هر دليلي 
عرضه آنها نسبت به كيس مرجع اوپك كم شد 
احتم��اال تقاضا براي نفت اوپ��ك تا 45ميليون 

بشكه در روز خواهد رسيد.«
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دعايروزچهاردهمماهمباركرمضان

بازارهنر

مجلسعروسي»سيندرال«برپاميشود
كوت��اه  فیل��م  آقاجان��ي  مه��دي 
۲۵دقیقه يي »سیندرال« را براي حضور 
در جش��نواره فیلم كوت��اه تهران آماده 

مي كند. 
مه��دي آقاجاني، كارگ��ردان فیلم 
كوتاه درب��اره جديدترين فعالیت هاي 
خود گفت: چن��دي پیش فیلمبرداري 
يك فیلم كوت��اه ۲۵دقیقه ي��ي به نام 
»س��یندرال« را در جاج��رود ب��ه پايان 

رس��انديم و ب��ا توجه ب��ه اينكه اين فیل��م در يك 
فض��اي مجلس عروس��ي روايت مي ش��د آن را در 
يك��ي از باغ هاي آن منطقه ضب��ط كرديم. تدوين 
اين اثر توس��ط اس��ماعیل علیزاده به پايان رسیده 
اس��ت اما هنوز براي انجام صداگذاري با كس��ي به 
نتیجه نرس��یده ايم. او با اشاره به موضوع اين فیلم 
كوت��اه به مهر گفت: اين فیل��م درباره يك مجلس 
عروس��ي اس��ت كه اتفاقاتي در آن رخ مي دهد و ۲ 
قصه به صورت موازي در آن روايت مي شود. در واقع 

داستان »سیندرال« درباره يك مجلس 
عروسي است كه داماد دوست ندارد در 
آن مجلس باش��د و از سوي ديگر يك 
فرد ديوانه يي دلش مي خواهد به جاي 
او باشد. آقاجاني با بیان اينكه در ساخت 
اين اثر نگاهي به انیمیشن »سیندرال« 
داش��ته اند، اظهار كرد: اين فیلم كوتاه 
يك فضاي فانتزي و طنز تلخ دارد. من 
همیشه دوست داش��تم فیلمي درباره 
يك مجلس عروس��ي بس��ازم كه در آن موس��یقي 
حاكم باشد و در كنار آن درام پیش برود در حقیقت 
دغدغه ام اين بود كه برخالف فضاي ش��اد عروسي، 

قصه به يك سمت ديگر برود. 
ب��ه گفت��ه اي��ن كارگ��ردان، »س��یندرال« ب��ه 
تهیه كنندگي حس��ن ش��مس و با حمايت انجمن 
س��ینماي جوانان ايران ساخته شده و قرار است در 
سي وپنجمین جشنواره فیلم كوتاه تهران به نمايش 

درآيد. 

»امير«بهجشنوارهكارلوويواريراهيافت
»امیر« ساخته نیما اقلیما به عنوان 
يكي از فیلم هاي بخش رقابتي »شرق 
غ��رب« جش��نواره بین الملل��ي فیلم 
كارلووي واري در كشور جمهوري چك 

انتخاب شد. 
به گزارش هالیوود ريپورتر، فهرست 
فیلم هاي پنجاه وسومین جشنواره فیلم 
كارلووي واري اعالم شد و فیلم »امیر« 
ب��ه كارگردان��ي نیما اقلیما ب��ه عنوان 

نماينده سینماي ايران يكي از ۱۲فیلم بخش رقابتي 
»ش��رق غرب« ويژه فیلم هاي جديد از شرق اروپا، 
خاورمیانه و اروپاي مركزي خواهد بود. نیما اقلیما 
در نخستین تجربه سینمايي خود با فیلم »امیر« در 
سي وششمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت. در 
اين فیلم كه تهیه كنندگي آن را سیدضیاء هاشمي 
برعهده دارد میالد كي مرام، سحر دولتشاهي، هادي 
كاظمي، مصطفي قديري، بهدخت ولیان، روشنك 
س��ه قلعه گي، وحید منافي، مهدي عامل هاشمي و 

آرتین گلچین ديگر بازيگران اين فیلم هستند. 
در خالصه داستان فیلم آمده است:»يكي با كار، 
يكي با پول، يكي با زندگي، يكي هم با سیگار. همه 
خودشونو مي كشن. فقط راه هاشون فرق مي كنه«. از 
ديگر فیلم هاي مهم حاضر در بخش رقابتي »شرق 
غرب« جش��نواره فیلم كارل��ووي واري مي توان به 

»قوي بلورين« س��اخته »داريا ژوك« 
فیلمس��از بالروس��ي به عن��وان فیلم 
افتتاحیه اين بخش و كمدي خانوادگي 
»ك��وه س��لیمان« س��اخته »الیزاوت��ا 

استیشووا« اشاره كرد. 
اما در بخش رقابت اصلي اين رويداد 
سینمايي ۱۲فیلم براي دريافت جايزه 
گ��وي بلوري��ن رقابت مي كنن��د كه از 
مهم ترين آنه��ا س��اخته »رادو ژوده« 
سینماگر رومانیايي با عنوان »اهمیتي نمي دهم اگر 
چون بربرها به عمق تاريخ سقوط كنیم«، »كرم هاي 
ش��ب تاب مرده اند« از »سباستین پیلوته« از كانادا، 
»روياي فلورينوپولي« ساخته كارگردان آرژانتیني 
»آن��ا كاتز«، »جامپ م��ن« به كارگردان��ي »ايوان 
تردوفسكي« از روسیه و »درشب« ساخته »الندري 

جونز« محصول مشترك امريكا و اتريش هستند. 
پنجاه وس��ومین جش��نواره بین الملل��ي فیل��م 
كارل��ووي واري از تاريخ ۲۹ژوئن ت��ا ۷جوالي)۸ تا 
۱۶تیر( در كش��ور جمهوري چك برگ��زار خواهد 
ش��د و با اعط��اي جايزه گوي بلوري��ن افتخاري به 
»بري لوينستون« كارگردان برنده اسكار امريكايي 
همچنی��ن برنامه وي��ژه يادبود »میل��وش فورمن« 
كارگردان نامدار و تازه درگذش��ته س��ینماي چك 

همراه خواهد بود. 

فيلميازابراهيمگلستاندرتلويزيون
مستند ايراني »موج، مرجان، خارا« 
به كارگرداني مشترك ابراهیم گلستان 
و آلن پندري چهارشنبه ۹خرداد ساعت 
۲۱ ب��راي نخس��تین  ب��ار از تلويزيون 
پخش مي شود. ش��انزدهمین قسمت 
از سري جديد مجموعه »گنجینه« به 
تهیه كنندگي حنیف شهپرراد با پخش 
مس��تند »م��وج، مرجان، خ��ارا« روي 
آنت��ن مي رود. ش��هپرراد در اين زمینه 

گفت:»موج، مرجان، خارا« از فیلم هاي مهم ساخته  
ش��ده در دهه ۴۰ اس��ت كه از گسترش پیشرفت 
فضاي نفتي ايران در آن س��ال ها خبر مي دهد. در 
اين مس��تند كه به گفتار مت��ن فوق العاده و مونتاژ 
بي نظیرش مشهور اس��ت، واژه ها و مونتاژ به شیوه 
هنرمندانه يي كنار هم قرار گرفته و فیلم را آهنگین 
كرده اند. او افزود: اين فیلم به س��فارش وزارت نفت 
آن دوران س��اخته  ش��ده و گرچه نام دو كارگردان 
براي آن گفته  شده اما در واقع كار ابراهیم گلستان 
محسوب مي ش��ود و بیشتر كارهاي تكنیكال فیلم 
برعهده آلن پندري بوده است. اين مستندساز اظهار 

كرد: نس��خه يي كه در اختیار داريم از 
وزارت نفت تهیه  شده و آنچنان كیفیت 
بااليي ندارد اما ارزش پخش شدن دارد 
و براي نخس��تین  بار از تلويزيون پخش 
خواهد ش��د. ش��هپرراد اف��زود: گفتار 
متن فوق العاده اين مستند را گلستان 
نوش��ته، كس��ي كه كارش را از ادبیات 
شروع مي كند، گزارشگر بوده و در ادامه 
فیلم مي سازد به همین دلیل است كه 
آثارش گرچه زياد نیس��تند اما اثرگذارند. او اظهار 
كرد: اين مستند امشب ساعت ۲۱ از شبكه مستند 
پخش مي ش��ود و بازپخش آن نیز روز پنج ش��نبه 
۱۰ خرداد س��اعت ۹صبح خواهد بود. سري جديد 
برنام��ه »گنجینه« به تهیه كنندگ��ي و كارگرداني 
حنیف ش��هپرراد با پخش گزيده يي از مستندهاي 
كالس��یك ايران و جهان روي آنتن شبكه مستند 
مي رود.اين مجموعه در ۲۶قسمت حدود يك  ساعته 
پخش مي ش��ود و غالمعلي افشاريه، گفتار متن آن 
را برعهده دارد، آرين مظفري نويس��نده و مس��عود 

سلطاني ارج تدوينگر اين مستند هستند.

يوروزيرسايهتهديدايتاليا
فايننشالتايمز:

ايتالی��ا، زن��گ خطر 
اقتص��اد اروپ��ا را به صدا 
گزارش��ي  درآورد. طبق 
كه فايننش��ال تايمز،  در 
صفحه اول خود منتشر 
كرده، به دنبال بن بس��ت 
در  بح��ران سیاس��ي  و 
ايتالی��ا ارزش يورو پول 
واح��د اروپاي��ي در برابر 

دالر امريكا با افت ش��ديدي روبه رو ش��ده است. 
آن طور كه گفته ش��ده، ريیس جمه��وري ايتالیا 
روز يك شنبه با نامزد پیشنهادي احزاب سیاسي 
براي احراز سمت وزير دارايي اين كشور مخالفت 
كرده اس��ت. اين مساله موجب ش��د تا ۲ حزب 
سیاسي پوپولیست ايتالیا طرح و برنامه هاي خود 
براي تشكیل دولت جديد را متوقف كنند. طبق 
بسیاري از گزارش هاي منتشر شده، آخرين ضربه 
به بازار اوراق و سهام ايتالیا، عصر ديروز همزمان 
با معرفي »كارلو كوتارلي« به عنوان نخس��ت وزير 
موق��ت وارد ش��د. در حالي كه بازاره��اي ايتالیا 
نوس��انات شديدي در واكنش به ريسك  سیاسي 
را تجربه مي كردند، خبر نخست وزيري كوتارلي 
نیز مزيد بر علت شد تا شاخص هاي سهام ايتالیا 

تضعیف شوند. 

گاردين:
گاردين در صفحه اول 
خود، گزارش��ي از ديدار 
ريیس جمهوري فرانسه با 
يك سیاهپوست منتشر 
كرد. طب��ق اين گزارش، 
اين ديدار ك��ه با مردي 
ب��وده ك��ه ب��راي نجات 
يك  ك��ودك، جان خود 
را به خط��ر انداخ��ت، در 

كاخ الیزه برگزار ش��د. ممودو گاساما كه تابعیت 
كش��ور مالي را دارد، از دي��وار و بالكن هاي يك 
ساختمان باال رفت تا كودك چهار ساله يي را كه 
به نرده هاي بالكن طبقه چهارم آويزان بود، نجات 
دهد. به گفته شاهدان عیني، گاساما براي نجات 
كودك در حال س��قوط لحظه يي درنگ نكرد و 
به س��رعت وارد عمل شد. امانوئل ماكرون ضمن 
اعطاي تقديرنامه ش��جاعت به گاساما، به او قول 
داد كه به زودي تابعیت فرانسوي دريافت خواهد 
ك��رد. ماكرون گفت كه دس��تور اجراي كار را به 
ادارات مربوطه داده اس��ت. قرار است گاساما در 

آينده به استخدام آتش نشاني پاريس درآيد.  

والاستريتژورنال:
دي��روز، صفح��ه اول 
بس��یاري از روزنامه هاي 
امريكاي��ي، گزارش��ي از 
مراس��م روز يادب��ود در 
امري��كا منتش��ر كردند. 
طبق گزارش وال  استريت 
ژورن��ال »روز يادبود« به 
ياد كساني كه جان خود 
را در نیروي ارتش امريكا 

از دس��ت داده اند، برگزار مي شود. خبرساز ترين 
روي��داد روز يادبود امريكا، پیام دونالد ترامپ بود. 
طبق گزارش وال اس��تريت ژورن��ال، پیام دونالد 
ترامپ در روز يادبود بار ديگر باعث انتقاد شديد 
از سوي بسیاري در امريكا شد. ترامپ در پیامي 
نوش��ت: روز يادبود مبارك! كساني كه در كشور 
ما كشته شدند بسیار خوشحال و مفتخر هستند 
كه امروز چگونه كش��ور ما پیش مي رود. بهترين 
اقتص��اد در دهه ه��اي گذش��ته، كمترين میزان 
بیكاري، بازس��ازي ارتش كش��ورمان و اقدامات 
بسیار ديگر، بسیار خوب! اظهارات دونالد ترامپ از 

سوي بسیاري مورد انتقاد قرار گرفت. 

كيوسک

تاريخنگاري

تحكيم استبداد رضاخاني با نخست وزيري هدايت
نهم خ��رداد ۱3۰۶، پس از كناره گیري حس��ن 
مستوفي از مقام نخس��ت وزيري، كابینه مهدي قلي 
هدايت مخبرالس��لطنه تشكیل ش��د. او ۶سال ونیم 
ب��ود ك��ه در دوران  نخس��ت وزير رض��ا پهل��وي 
نخست وزيري او پايه هاي حكومت ديكتاتوري محكم 

شد. 
مهدي قلي هدايت ملقب به مخبرالسلطنه متولد 
۱۲۴3 در ته��ران از رجال عصر قاجار و پهلوي و در 
مقاطع مختلف متص��دي مناصب مختلفي ازجمله 
حكوم��ت آذربايجان و فارس، نمايندگي مجلس در 
دوره مشروطه، وزارت علوم، وزارت فوايد عامه، وزارت 
عدلیه، رياس��ت ديوان تمیز )ديوان عالي كش��ور( و 
باالخره نخس��ت وزير ايران در دوره رضاشاه پهلوي 

بود. او نوه رضاقلي خان هدايت مازندراني بود. 
مادام كه تیمورتاش حیات داش��ت حل و فصل 
امور با او بود و تا حدي هم داور و س��ردار اس��عد و 
نصرت الدوله در كارها مداخله داشتند. پس از زنداني 
كردن نصرت الدوله و تیمورتاش و سلب مصونیت از 
عده  زيادي وكیالن مجلس هدايت كارگزار مطیعي 
بود كه دس��تورهاي ش��اه را بدون چون و چرا اجرا 

مي كرد كه س��رانجام دوره  او هم س��پري شد و در 
شهريور ۱3۱۲ از كار بركنار شد. 

پس از اس��تعفاي مهدي قلي هدايت شغلي به او 
ارجاع نشد. نهايت مجلس شوراي ملي در جلسه ۱۹ 
آذرم��اه ۱3۱۲ ماده واحده يي براي او به اين ش��رح 
به تصويب رسانید: وزارت مالیه مجاز است خدمات 
آقاي ح��اج مهدي قلي خان هداي��ت را از تاريخ اول 
۱۲۹۸ قمري تا ۲۵ شهريور ۱3۱۲ متوالیا احتساب 
كرده سند خدمت صادر كند و آخرين شغل ايشان 
رياست ديوان عالي تمیز را اساس رتبه يازده قضايي 

قرار دهد. 
به اي��ن ترتیب پرون��ده سیاس��ي و اداري حاج 
مهدي قل��ي هداي��ت ك��ه در دوران پن��ج پادش��اه 
مص��در مش��اغلي بود بس��ته ش��د و هر م��اه مبلغ 
سیصدونودوهش��ت تومان حقوق بازنشستگي رتبه 

۱۱ قضايي به او پرداخت مي شد. 
او پ��س از بازنشس��تگي در مل��ك يیالقي خود 
دروس شمیران اقامت داش��ت و موقوفاتي از قبیل 
بیمارستان و مسجد در آن محله ايجاد كرد. مقبره او 

نیز در خیابان هدايت دروس واقع است. 

ستارهاسكندريبهترينبازيگرجشنواره»ردالين«
ستاره اسكندري برنده جايزه بهترين بازيگر زن از جشنواره رد الين كانادا شد. 

س��تاره اس��كندري جايزه بهترين بازيگر زن از جش��نواره رد الين كانادا را براي فیلم نیمه بلند »كمیكال« دريافت كرد. اين فیلم 
نخستین تجربه كارگرداني اشكان مستي در حوزه فیلمسازي است. 

در كنار س��تاره اس��كندري، الي ترينگو از اتريش و بالنكا ويوانكوس از اياالت متحده كانديداي دريافت اين جايزه بودند. س��تاره 
اسكندري، آريا توسلي، امیر قاسمي، شیدا خلیق، سینا كرمي و امیرحسین آصفي بازيگران »كمیكال« هستند. 

اسكندري، برنده جايزه بهترين بازيگر زن در جشنواره تئاتر فجر ۱3۷۹ براي بازي در نمايش »سعادت لرزان مردمان تیره  روز« شده بود. 

چهرهروز

بررسيشمارتلفاتساالنهانواعانرژيهادرجهان

جدالانسانوانرژي
گروهگوناگون

بر اساس تازه ترين گزارش هاي منتشر 
شده از آژانس بین المللي تا سال ۲۰۴۰ 
تعداد مرگ ومیرهاي زودرس ناشي از آلودگي، رشد 
قابل  توجهي خواهد داشت. آن طور كه گفته شده، 
آلودگي هوا ناشي از استفاده از انرژي هاي تولیدي، 
غیر از خسارت هاي محیط زيستي از نظر اقتصادي 
نی��ز هزينه هاي بس��یاري را به كش��ورها تحمیل 
مي كند؛ از جمله اين خسارت ها مي توان به افزايش 
هزينه هاي زندگي بش��ر، كاه��ش توانايي كاركرد 
م��ردم، افزايش تاثی��رات مخرب بر م��واد غذايي، 
تخري��ب آثار تاريخي، كاهش توانايي اكوسیس��تم 
و افزايش هزينه هاي ترمیم اش��اره كرد. همچنین 
طب��ق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده تولید 
انرژي حتي در صورتي كه آسیب به محیط زيست 
ناديده گرفته ش��ود، تلفات انساني بسیاري بر جاي 
مي گ��ذارد؛ اين تلفات تنها ناش��ي از آلودگي هوا و 
موارد ياد ش��ده نیس��ت، در برخي شرايط تخريب 
نیروگاه ها و خطراتي مانند اس��تفاده نامناس��ب از 
انرژي ها نی��ز مي تواند مرگ ومیرهاي بس��یاري به  

همراه داشته باشد. 
آن طور كه تازه ترين بررس��ي ها نشان مي دهد، 
زغال س��نگ قهوه ي��ي كه ذخی��ره ته نشس��تي از 
سنگواره هاي كربني، جامد، سیاه مايل به قهوه يي 
و آتشگیر است، ساالنه تلفات انساني بسیاري دارد. 
طبق بس��یاري از آمارهاي منتش��ر ش��ده در سال 
۲۰۱۷، شمار مرگ و میرهاي ناشي از حوادث معادن 
زغال سنگ، افزايش قابل  توجهي در جهان داشت. 
اين تلفات، هرچند با وجود پیش��رفت  تكنولوژي و 
امكان اس��تفاده از فناوري هاي پیشرفته جهت باال 
بردن سطح ايمني در معادن باز هم اتفاق مي افتد. 
آنچه هنوز بسیاري از كشورهاي در حال توسعه با 
آن مواجهند، نرخ باالي مرگ ومیر و آسیب ديدگي 
در اين كشورهاست. بر اس��اس تازه ترين آمارهاي 
منتش��ر ش��ده، منابع زغال س��نگ قهوه يي ساالنه 
ح��دود 3۰۰هزار تلف��ات دارد. همان طور كه گفته 
شد، مرگ ومیرها عالوه بر تاثیر مخرب اين انرژي ها 
بر محیط زيس��ت مي تواند ناش��ي از از استنش��اق 
گازهاي تولی��دي در معادن زغال س��نگ و ريزش 
ديواره ه��اي مع��ادن همچنین انواع س��رطان ها و 

بیماري ها باشد. 

پس از منابع زغال س��نگ، نفت بیشترين میزان 
تلف��ات را به  خ��ود اختص��اص داده اس��ت. طبق 
تازه ترين آمار منتشر ش��ده، ساالنه حدود ۲۰هزار 
تلفات ناش��ي از صنعت نفت به ثبت رسیده است. 
آن طور كه گفته ش��ده، انفج��ار در چاه هاي نفت 
و پااليش��گاه ها همچنین آتش سوزي در تاسیسات 
مربوط به آن اس��ت. اين رويدادها عالوه بر خطاي 
انساني گاهي داليل طبیعي نیز دارند؛ در سال هاي 
گذشته بارها شرايط نامساعد جوي همراه با رعد و 
صاعقه، منجر به ايجاد حريق در مخازن نفتي شده 

و تلفاتي به  دنبال داشته است. 
هرچند كه به نظر مي رسد به  دلیل شمار تلفات 
ناشي از گاز گرفتگي، اين نوع سوخت رتبه اول را در 
میزان مرگ ومیرها در جهان به  خود اختصاص داده 
باشد، اما طبق تازه ترين آمار منتشر شده، مرگ هاي 
ناشي از حوادث گاز، در جايگاه پنجم تلفات انساني 
انرژي قرار دارد. بر اساس بررسي هاي صورت  گرفته، 
موارد مرگ ناش��ي از ح��وادث انرژي، تلفات مربوط 
به حوادث بخش گاز س��االنه ح��دود ۱۴هزار مورد 
اعالم شده است. آن طور كه گفته شده، نیروگاه هاي 
گازي، گازهاي گلخانه يي كمتري تولید مي كنند. بر 
اين اساس گاز يكي از پاك ترين سوخت هاي فسیلي 
معرفي شده  اس��ت. با اين  حال گفته شده كه رشد 
مصرف گاز باعث افزايش جس��ت وجو براي كش��ف 
منابع جديد شده و اين امر آثار نامطلوبي در محیط 

زيست داشته است. 

طب��ق بس��یاري از گزارش هاي منتش��ر ش��ده، 
پیش��رفت هاي صنعتي دنیا وابسته به تامین انرژي 
بوده كه بخش قابل  توجهي از اين انرژي ها از منابع 
فسیلي به دست مي آيد. از آنجا كه منابع فسیلي رو 
به اتمام بوده و مصرف آنها عوارض زيست محیطي، 
اقتصادي و اجتماعي بسیاري به  همراه دارد، بنابراين 
كش��ورها در تالش بوده تا مناب��ع جايگزيني براي 
تولی��د انرژي پیدا كنند كه ع��الوه بر عوارض كمتر 
براي محیط زيس��ت، تجديدپذير نیز باشد. در اين 
میان گفته ش��ده ك��ه تولید انرژي از زيس��ت توده 
)بیوماس( جايگاه قابل  توجهي دارد. همچنین طبق 
آمار اعالم ش��ده، در مقايسه با سوخت هاي فسیلي 
اين نوع تولید انرژي تلفات انساني كمتري نیز دارد. 
آن طور كه گفته شده، شمار مرگ ومیرهاي ناشي از 
تولید انرژي از زيست  توده، حدود ۲هزار نفر در سال 

اعالم شده است. 
آن طور كه در اين گزارش گفته ش��ده، در میان 
انواع انرژي ها، نیروگاه هاي  هسته يي امن ترين گزينه 
براي تولید انرژي به  ش��مار مي روند؛ چرا كه ش��مار 
تلفات ساالنه ناشي از حوادث اين انرژي تنها حدود 
۱۷۰ نفر اعالم ش��ده است. البته اين در حالي است 
كه دانش��مندان خط��رات و چالش هاي بهداش��تي 
و زيس��ت محیطي متع��ددي در رابطه ب��ا فعالیت 
نیروگاه هاي اتمي مطرح مي كنند كه به گفته آنان، 
اي��ن پیامدهاي منفي به مراتب بیش��تر از منافع و 

مزاياي استفاده از انرژي هسته يي است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

زندگيمادرتئاترمدرناروپاروايتميشود
كمپان��ي رويال شكس��پیر قصد دارد 
جديدتري��ن تولی��د موزي��كال خ��ود را 
برگرفت��ه از زندگ��ي و فعالی��ت جوآن 
لیت��ل وود كارگ��ردان زن مط��رح تئاتر 
اروپا روي صحنه ببرد. به گزارش سايت 
كمپاني رويال شكسپیر، جوآن لیتل وود 

يك��ي از بازيگران و كارگردان هاي مطرح تئاتر اروپا اس��ت كه در س��ال هاي 
۱۹3۰ تا ۱۹۷۵ میالدي فعالیت مي كرد. لیتل وود يكي از نبوغ نسل خود بود 
كه نوآوري، خالقیت و جسارت قابل توجهي داشت و هیچ گاه در مسیر حركت 
خود متوقف نش��د. يكي از كارگاه هاي منحصربه فردي كه لیتل وود در عرصه 
تئات��ر برگزار كرد منجر به تولید و اج��راي نمايش »اوه، چه جنگ نازنیني« 
ش��د. از اين هنرمن��د تئاتر به عنوان مادر تئاتر مدرن ياد مي ش��ود. كمپاني 
رويال شكس��پیر قصد دارد با كارگرداني س��ام كنیون و برگرفته از زندگي و 
فعالیت هاي ج��وآن لیتل وود، تئاتر موزيكال »خانم لیت��ل وود« را اجرا كند. 
اين اثر نمايش��ي قرار اس��ت از ۲۲ ماه ژوئن تا ۴ ماه آگوست )اول تیر تا ۱3 
مرداد( در تئاتر سوآن شهر لندن روي صحنه برود. جوآن لیتل وود هنرپیشه 
اهل بريتانیا بود. او بین س��ال هاي ۱۹3۰ تا ۱۹۷۵ میالدي فعالیت مي كرد. 
اث��ر او با نام »اوه، چه جنگ عزيزي!« در س��ال ۱۹۶3 يكي از آثار تاثیرگذار 

لیتل  وود بوده  است. 

زادگاهخورشيدبيفروغاست
خرانق را زادگاه خورش��ید مي خوانند، 
ش��هري كه با بافت خشتي و آثار تاريخي 
متعدد، روزانه میزبان گردشگران خارجي 
از كشورهاي مختلف است؛ چراكه ورود به 
اين روس��تا، به معناي قدم زدن در تاريخ 
اس��ت؛ با اين ح��ال بناه��اي تاريخي اين 

س��رزمین در حال تخريب اس��ت و حفاظت از آنها، فقط با اعتبارات ملي میسر 
است. اين روستاي قديمي  با معماري غني و بافت تاريخي منحصر به فرد، داراي 
قلعه يي زيباس��ت كه قدمت آن چند هزار سال پیش بیني مي شود و بعضي آن 
را متعلق به پیش از تاريخ مي دانند. اين قلعه با بیش از يك هكتار وسعت، يك 
مجتمع مس��كوني چند طبقه بر فراز تپه يي است كه بر تمام زمین هاي اطراف 
اشراف دارد اما در دوره معاصر با خالي شدن اين قلعه از ساكنان، رفته رفته براثر 
عوامل طبیعي در حال تخريب است. قلعه تاريخي خرانق داراي ۶ رديف نگهباني 
براي حفاظت ساكنان قلعه است كه به بدنه قلعه متصل است. اين عمارت خشتي 
و گلي، روزگاري محل زندگي اهالي خرانق بود اما از ۵۰ سال پیش اهالي قلعه، با 
ساخت و ساز در اطراف قلعه و بخش هاي ديگر روستا، مهر تايید بر تخريب قلعه 
خرانق زدند. اين عمارت ۲ تا 3 طبقه به گونه يي طراحي شده است كه چشم انداز 
بسیار زيبايي به دشت هاي مجاور اين روستا دارد و ۴ دروازه نیز با نام هاي دروازه 

باال، پايین، رضاخان سرداري و خالو براي تردد اهالي قلعه، ايجاد شده است. 
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