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   معاون حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه خواستار شد

تضامين برجامي اروپا در قالب بسته اقتصادي
  معاون حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه گفت: اروپا تضامين برجامي را 

بايد در قالب بسته اقتصادي به ايران ارائه كند. 
س��يدعباس عراقچي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به جلسه مشترك با 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي كه عصر ديروز 
)يك شنبه( برگزار شد، گفت: آخرين وضعيت مذاكرات با كشورهاي اروپايي براي 
اينكه آيا مي توانند انتظارات و خواس��ته هايمان در برجام را بدون حضور امريكا 

تامين كنند به نمايندگان ارائه شد. 
معاون حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه اظهار كرد: بايد يادآور شد هفته 
گذشته جلسه وزاري خارجه ايران، 3 كشور اروپايي و موگريني مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا برگزار و در پايان جلس��ه بيانيه خوبي از طرف كشورهاي 
اروپايي مبني بر اينكه تعهدش��ان براي ادامه برجام و تامين خواس��ته هاي ايران 

و شروع مذاكرات كارشناسي براي تامين اهداف مدنظر ايران است صادر شد. 
وي ادامه داد: برخي اهداف مدنظر كه در بيانيه برش��مرده شده اعم از ادامه 
فروش نف��ت، گاز و محصوالت نفتي، تعامالت موثر بانكي، تعامالت حمل ونقل 
هوايي، ريلي و دريايي، احترام به توافقنامه هاي انعقاد شده، حمايت از شركت هاي 
اروپايي و غيره اس��ت. بنابراين اروپايي ها قبول كردند مذاكراتي داشته باشيم تا 

مشخص شود كه آنها مي توانند اين موارد را تامين كنند يا خير. 
عراقچي افزود: اعتقاد داريم اروپايي ها براي تامين خواس��ته هاي ايران و باقي 
ماندن كشورمان، خودشان و كشورهاي چين و روسيه در برجام جدي هستند اما 
اينكه توانايي اين كار را دارند، محل ترديد و سوال است لذا براين اساس مذاكرات 

كارشناسي مفصلي شروع شده و طي 2 هفته آينده نيز ادامه خواهد يافت. 
عضو ارش��د تيم مذاكره كننده كشورمان تصريح كرد: اميدواريم بيانيه يي كه 
صادر شد و خواسته هاي اقتصادي ايران را مورد اشاره قرار دادند و اذعان كردند 
بايد به آنها رس��يدگي شود در قالب بس��ته اقتصادي به كشورمان ارائه كنند و 
بتوانند به ايران ثابت كنند و تضمين دهند قادر هستند منافعمان را تامين كنند. 
 وي گفت: اگر اين منافع تامين و تضمين هاي الزم وجود داش��ته باشد، آن 

وقت مسلما ايران ادامه حضور خود در برجام را مورد بررسي قرار خواهد داد.
عراقچ��ي اظه��ار كرد: اي��ن مذاك��رات صرفا در مح��دوده برجام ب��وده لذا 
خواسته هايمان در چارچوب برجام است؛ منافعي كه كشورمان در برجام بايد به 
دس��ت بياورد در زمره خواسته هايمان است و در مقابل آن نيز به تعهداتمان در 
داخل برجام ادامه خواهيم داد. بنابراين هيچ چيزي فراتر از برجام مورد خواست 

ايران نيست و نبايد مدنظر آنها باشد. 
عضو ارش��د تيم مذاكره كننده كش��ورمان ادامه داد: تضمين ها بايد بررسي 
شود لذا تيم هاي حقوقي كشورمان در حال بررسي هستند تا مشخص شود چه 
تضمين هايي را مي توانيم اخذ و برقرار كنيم و مطمئن شويم به خواسته هايمان 
خواهيم رسيد. اين مهم مي تواند شامل تضمين هاي حقوقي از طرف اروپا باشد يا 
اينكه مي تواند شامل سازوكارهايي باشد كه خودمان تعبيه مي كنيم تا در صورت 
تخلف طرف مقابل از تعهداتش، بتوانيم به فعاليت هايمان بازگرديم لذا ايده هاي 
مختلفي مطرح اس��ت. وي افزود: بحث غيربرجامي با طرف هاي اروپايي و ديگر 
كشورها نداريم و اولويت همه برجام است و فقط در چارچوب توافقنامه و با اين 

هدف كه آنها مي توانند منافع كشورمان را تامين كنند مذاكره مي كنيم. 
عراقچي يادآور ش��د: روز جمعه هفته جاري نيز كميس��يون مشترك برجام 
تشكيل خواهد شد؛ در گذشته كميسيون مذكور به طور مستمر هر سه ماه يك بار 
برگزار مي شد اما اكنون به درخواست ايران و بدون حضور امريكا تشكيل مي شود 

زيرا امريكا ديگر مشاركت كننده در برجام نيست. 
مع��اون حقوق��ي و بين الملل وزارت امور خارجه محور جلس��ه كميس��يون 
مشترك برجام را بررسي ابعاد ناشي از خروج امريكا از برجام و اينكه كشورهاي 
مش��اركت كننده چگونه مي توانند در برجام به تعهداتشان عمل كنند و در اين 
ميان چطور نبودن امريكا در توافقنامه را جبران و خواس��ته هاي ايران را تامين 

كنند ذكر كرد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  همين صفحه  

 در فاصل��ه 25روز مان��ده ب��ه آغ��از 
جام جهاني و فوتبال روسيه؛ اعضاي تيم 
ملي فوتبال كش��ورمان همراه با كارلوس 
كي روش سرمربي و اعضاي كادر فني عصر 
ديروز راهي نهاد رياست جمهوري شدند تا 
با روحاني رييس جمهور كشورمان ديدار 
و گفت وگ��و كنند؛ ديداري كه در جريان 
آن تالش ش��د تا با تزريق روحيه و اميد 
ب��ه اعضاي كادر فن��ي و بازيكنان فضاي 
پرنشاطي براي موفيقت تيم ملي فوتبال 
كشورمان فراهم ش��ود. اعضاي تيم ملي 
فوتبال ه��م با اه��داي پيراهن ش��ماره 
12 ب��ه رييس جمه��وري ب��ه عنوان»يار 
دوازده��م تي��م مل��ي« از حمايت ه��اي 
شخص رييس جمهور از فوتبال كشورمان 
قدرداني كردند؛ رييس جمهور با قدرداني 
از همه كساني كه براي موفقيت تيم ملي 
فوتبال كشورمان تالش مي كنند، از اعضا 
و كادر فني تيم ملي فوتبال خواست همه 
تالش خ��ود را براي پيروزي و ش��ادمان 

كردن مردم به كار گيرند. 
به گ��زارش پ��اد، روحاني دي��روز در 
ديدار جمعي از مس��ووالن وزارت ورزش، 
فدراسيون فوتبال و اعضا، بازيكنان و كادر 
فن��ي تيم ملي فوتبال كش��ورمان با ابراز 
خوش��حالي از اينكه امروز به نمايندگي 
از ملت بزرگ اي��ران، تيم ملي فوتبال را 
بدرقه مي كند، گفت: با توجه به آموزش، 
ت��الش، كوش��ش و روحيه باالي ش��ما، 
موفقيت و پيروزي دور از دسترس نيست. 
رييس دولت دوازدهم افزود: موفقيت 
تنه��ا پيروزي در برابر يك تيم نيس��ت و 
اينك��ه در يك ب��ازي گل بزني��م يا گل 
نخوري��م، تنه��ا فاكتوره��اي موفقي��ت 

نيست. ممكن اس��ت تيمي در يك بازي 
برنده ش��ود ولي بازي طرف مقابل براي 
ميلياردها بيننده يك موفقيت و پيروزي 

واقعي لحاظ شود. 
رييس جمه��ور ب��ا تاكي��د ب��ر اينكه 
»موفقي��ت و ب��ازي خوب ش��ما بس��يار 
اهمي��ت دارد«، گف��ت: ميلياردها نفر در 
سراس��ر جهان بازي ش��ما را ب��ه عنوان 
نمايندگان كشوري با عظمت، با فرهنگ 
و داراي تاري��خ كهن و پرافتخار تماش��ا 
مي كنند و تالش و بازي خوب شما يكي 
از ويژگي هايي است كه مي تواند غرور ملي 
ما را ارتقا داده و نام ايران را كه هميش��ه 
پرآوازه بوده، پرآوازه تر و پرافتخارتر كند. 

روحاني اظهار داش��ت: م��ردم بزرگ 
اي��ران همواره دعاگوي ش��ما ب��وده و از 
ش��ما مي خواهند كه همه تالش تان را به 
كار گرفته و دل هايتان را متوجه خداوند 
كني��د. رييس جمهور خطاب به بازيكنان 
تيم ملي فوتبال كش��ورمان گفت: ش��ما 
در ماه مبارك رمضان عازم مسابقات مهم 
جام جهاني هستيد و نخستين بازي تيم 
ملي كش��ورمان در روز عي��د فطر برگزار 
مي شود. اين تقارن هاي مبارك را به فال 
ني��ك مي گيريم و امي��دوارم در اين عيد 
بزرگ، شما عيدي مضاعفي به ملت ايران 
بدهي��د. روحاني تاكيد كرد: خيلي توجه 
خودتان را ص��رف اين موضوع نكنيد كه 
تيم مقابل شما چه تيمي است، اراده شما 
از هر عاملي قوي تر اس��ت و تالش كنيد 
با اتحاد و اس��تفاده از همه توانمندي ها و 
تجربيات خود براي كشورمان موفقيت و 

افتخار كسب كنيد. 
رييس جمهور با بي��ان اينكه پيروزي 

هم��واره در همه صحنه ه��ا و براي همه 
شيرين اس��ت و پيروزي در صحنه ملي 
و براي يك ملت در س��طح فعاليت هاي 
مل��ي، ش��يرين تر و خوش��حال كننده تر 
است، گفت: در ورزش نيز پيروزي باعث 
خوش��حالي جمعي يك ملت است و در 
ميان ورزش هاي مختلف، فوتبال جايگاه 
ويژه يي بين همه ملت ها و مردم دنيا دارد 
و ش��ما نيز از روزي كه فعاليت در عرصه 
فوتبال را انتخاب كرديد، مي دانستيد بار 
سنگيني بر عهده داريد و هر موفقيت شما 

تا چه اندازه در روحيه مردم موثر است. 
روحاني اظهار داش��ت: زماني موضوع 
صع��ود تيم مل��ي فوتبال كش��ورمان به 
و  آرزو  ي��ك  جام جهان��ي  رقابت ه��اي 
موفقيت ب��زرگ به حس��اب مي آمد، اما 
امروز ش��اهديم كه تيم ملي فوتبال ايران 
مقتدرانه به رقابت هاي جام جهاني صعود 
كرده كه اين باعث خوشحالي همه ملت 
ايران شده و بايد همه تالش خود را براي 

تداوم اين موفقيت به كار بگيريد. 
رييس جمهور با بيان اينكه »ش��انس 
موضوعيتي در موفقيت ها ندارد«، تصريح 
كرد: هم��ه موفقيت ها و دس��تاوردها به 
توج��ه به خداوند، هماهنگي و اس��تفاده 
صحيح از فرصت ها بس��تگي دارد. وقتي 
قلب متوجه خداوند شود، روح انسان نيز 
توانمن��دي الزم را براي كس��ب موفقيت 
خواهد يافت. درس��ت اس��ت ك��ه در هر 
فعاليتي مثل فوتب��ال آمادگي هاي الزم 
مثل آمادگي جسماني و تمرين و تمركز و 
تاكتيك بسيار مهم است، اما جسم و روح 
در هر فعاليتي شريك هستند و توجه به 
خداون��د در كنار آمادگي و برنامه ريزي از 

عوامل مهم موفقيت هستند. 
روحاني با اشاره به حمايت  دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم از ورزش كشور افزود: 
هر زمان در بخش ورزش كش��ور نياز به 
حمايت يا اقدامي از جانب رييس جمهور 
ب��وده، به فوري��ت انجام ش��ده و از وزير 
پرت��الش ورزش نيز ب��راي حمايت ها و 

تالش هايش تشكر مي كنم. 
وزي��ر ورزش و جوان��ان ني��ز در اين 
مراس��م با اش��اره به اينكه رييس جمهور 
با وجود تمام مش��غله هاي كاري همواره 
اخبار و مس��ائل تيم ملي فوتبال و البته 
بخش هاي ديگر ورزش كشور را پيگيري 
كرده اند، گفت: تيم ملي فوتبال كشورمان 
براي نخستين بار مقتدرانه و بدون باخت 
به رقابت ه��اي جام جهاني صع��ود كرده 
و اگر چه در گروه س��ختي ق��رار گرفته 
اس��ت، اما جوانان ايراني نشان داده اند كه 
هر گاه فعل خواس��تن را صرف كرده اند، 

موفقيت هاي بزرگي به دست آورده اند. 
ريي��س فدراس��يون فوتب��ال نيز در 
سخناني با اش��اره به اينكه موفقيت هاي 
فوتبال��ي كش��ور بس��يار چش��مگير و 
اميدوار كننده بوده اس��ت، به درخش��ش 
تيم ه��اي مل��ي فوتب��ال كش��ورمان در 
رده هاي سني مختلف و نيز فوتبال زنان و 
مردان اشاره كرد و اظهار داشت: اميدوارم 
با ت��داوم حمايت هاي خ��وب دولت، اين 

موفقيت ها تداوم يابد. 
كارلوس كي روش س��رمربي و مسعود 
ش��جاعي كاپيت��ان تي��م مل��ي فوتبال 
كش��ورمان نيز در مورد شرايط فني تيم، 
نكاتي را مطرح و خواس��تار ادامه حمايت 

روحاني از تيم ملي فوتبال شدند. 

خبر سرمقاله

يك سال التهاب

 تنه��ا 365 روز از انتخاب مجدد حس��ن روحاني به رياس��ت جمهوري 
مي گذرد اما در اين مدت كشور با انواع التهابات روبه رو شد. بعد از فشارهايي 
ك��ه به دلي��ل انتخابات به روحاني و دولتش وارد ش��د، انتظار بر اين بود كه 
شرايط اندكي آرام شود اما وضعيت در مسير عكس حركت كرد تا روحاني 
يكي از سخت ترين سال هاي زندگي مديريتي اش را بگذراند. در ابتداي دولت 
دوازدهم براي بسياري از كارشناسان قابل پيش بيني بود كه شرايط اقتصادي 
به گونه يي در حركت است كه حفظ دستاوردهاي دولت قبل روحاني ديگر 
امكان پذير نيست اما با انتخاب كابينه به ويژه تيم اقتصادي هشدارها درباره 
نداشتن استراتژي اقتصادي مشخص شدت گرفت به گونه يي كه اقتصاددانان 

نهادگرا به دولت دوازدهم لقب دولت بدون اقتصاددان را دادند. 
تصميمات دولت نيز در ايام آرامش قبل از توفان، فضا را براي التهاب 
بيش��تر آماده كرد. كاهش نرخ بهره هر چند روي كاغذ صحيح مي نمود 
اما فاقد دورانديش��ي الزم بود. مسائل سياسي نيز در اين ميان دست به 
دس��ت هم دادند كه دولت با چالش هاي جدي روبه رو شود. اتفاقات دي 
م��اه و اعتراضات در ش��هرهاي مختلف به تنهايي ب��راي تلخ كردن كام 
دول��ت كافي بود اما اي��ن موضوع با التهابات ارزي همراه ش��د. برخالف 
انتظار دولت براي نخس��تين بار در س��ال هاي اخير ك��ه در بهمن ماه ارز 
افزاي��ش مي يابد و در اس��فند كاهش پيدا مي كند، اين مس��اله رخ نداد. 
دول��ت به تعطيالت نوروز دلخوش ك��رده بود اما روند صعودي طال و ارز 

پس از تعطيالت لجام گسيخته تر به افزايش ادامه داد. 
ورود دولت به مس��اله ارز نيز چالش هاي جديدي ايجاد نمود. مشكل 
ارز عم��ال به مش��كل تجارت خارجي بدل ش��د و در آينده يي نه چندان 
دور اثرات اين تصميمات خود را نش��ان خواهد داد. در چنين ش��رايطي 
تنها بحث تحريم هاي خارجي، سياست هاي ترامپ و مشكل در مراودات 
تجاري با ساير كش��ورها بود. از سوي ديگر مسائل مدني به ويژه موضوع 
ش��بكه هاي اجتماعي و تلگرام، بحث فيلترينگ و مباحث اجتماعي ديگر 
همگ��ي روحان��ي را آماج انتقادات افرادي قرار داد كه يك س��ال قبل به 

وي راي داده بودند. 
روند سريع اين اتفاقات عمال فضايي را در كشور ايجاد كرده است كه اكثر 
مردم نسبت به آينده بيمناك هستند. واقعيت اين است كه بسياري از اين 
اتفاقات فارغ از نتيجه انتخابات سال قبل رخ مي داد و مساله رييس جمهور 
س��ال اخير نب��ود. اما انتظاري كه از روحاني م��ي رود بازگرداندن آرامش به 
جامعه است. نگاهي به مطبوعات يك سال گذشته نشان مي دهد كه تقريبا 
كمت��ر هفته يي را مي توان يافت كه در آن يك مس��اله جدي و بحراني رخ 
نداده باش��د. چنين فضايي باعث نااطميناني ش��ديد در جامعه مي ش��ود. 
بخش قابل توجهي از خروج س��رمايه در انتهاي سال گذشته به دليل شرايط 
نااطميناني در دي ماه بود و اين خروج س��رمايه ممكن اس��ت در سال 97 
ش��دت گيرد. اين حالت در س��ال هاي 90 و 91 نيز كامال در اقتصاد كشور 
احساس مي شد و اتفاقا به همين دليل شعار اميد روحاني موفقيت بزرگي را 

در سال 92 براي وي به همراه آورد. 
روند كلي به خوبي نش��ان مي دهد كه امسال به هيچ وجه سال آساني 
نخواه��د ب��ود و روحاني در ادامه كار با مش��كالت زيادي روبه رو اس��ت. 
ش��رايط امروز كشور به روحاني س��ال 1392 نياز دارد كه موفق شد در 
سينه مردم بذر اميد را بكارد. اتفاقات اخير كشور به خوبي با شرايط دوره 
دوم احمدي ن��ژاد چه در زمينه اقتصادي و چه در زمينه سياس��ي قابل 
مقايس��ه اس��ت و فراموش نكنيم روحاني با يك تفكر جديد موفق ش��د 
احزاب اصالح طلب منشعب را دور يكديگر جمع كند. امروز نيز اين نقش 
بايد بار ديگر توس��ط وي ايفا شود وگرنه نمي توان آينده روشني را براي 

3 سال آينده درنظر گرفت. 
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روحاني در ديدار اعضاي تيم ملي فوتبال: 

موفقيت ها ربطي به شانس ندارد

مديركل خزانه كشور در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

اولويت خزانه؛ بازپرداخت 
اسناد، يارانه و حقوق

راه واكسينه كردن 
تجارت در برابر تحريم
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تعاوني ها است

اروپا در مقابله با 
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مصمم است

تغيير ۵ تا ۶ درصدي 
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 تنها 365 روز از انتخاب مجدد حسن روحاني 
به رياس��ت جمهوري مي گذرد ام��ا در اين مدت 
كشور با انواع التهابات روبه رو شد. بعد از فشارهايي 
كه به دليل انتخابات به روحاني و دولتش وارد شد، 
انتظار بر اين بود كه ش��رايط اندكي آرام شود اما 
وضعيت در مس��ير عكس حركت كرد تا روحاني 
يكي از سخت ترين سال هاي زندگي مديريتي اش 
را بگذراند. در ابتداي دولت دوازدهم براي بسياري 
از كارشناس��ان قاب��ل پيش بيني بود كه ش��رايط 
اقتص��ادي به گونه يي در حركت اس��ت كه حفظ 
دستاوردهاي دولت قبل روحاني ديگر امكان پذير 
نيس��ت اما با انتخاب كابينه به ويژه تيم اقتصادي 
هش��دارها درباره نداش��تن اس��تراتژي اقتصادي 

مشخص شدت گرفت ...

معاون امنيت فضاي تبادل اطالعات سازمان 
فن��اوري اطالع��ات اي��ران مخاط��رات امنيتي 
اس��تفاده از فيلترش��كن ها در كش��ور را تشريح 
كرد و گفت: آلودگي گس��ترده كاربران و نشت 

اطالعات از جمله اين مخاطرات است. 
 موض��وع اس��تفاده از ابزارهاي فيلترش��كن 
و VPN ه��ا توس��ط كارب��ران ايراني با رش��د 
گس��ترده يي مواجه بوده و وزير ارتباطات نيز در 
آخرين اظهارات خود اين موضوع را تاييد كرده 
و گفته است: ترويج استفاده از فيلترشكن ها كه 
اغل��ب باج افزار و بدافزار هس��تند، تهديد بزرگي 
ب��راي امنيت زندگي مردم خواه��د بود كه بايد 

براي آن چاره جدي انديشيد...

يك سال التهاب

امنيتي كه فيلتر شكن ها آن را 
تهديد مي كنند

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 10  

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

مش��اور امور بين الملل مقام معظم 
رهبري با اش��اره به موضوع برجام با 
بيان اينكه برخي اعضاي اتحاديه اروپا 
يكي به نع��ل مي زنند و يكي به ميخ، 
گفت: تناقض گويي در گفتار مقامات 

اروپايي شك برانگيز است. 
به گزارش ايسنا، علي اكبر واليتي 
در نشس��ت خبري روز مل��ي اهداي 
عضو در پاسخ به س��والي در رابطه با 
انتخابات عراق عنوان كرد: ما بس��يار 
خوش��حاليم و به مردم و دولت عراق 
تبريك مي گوييم ك��ه انتخابات خود 
را در كم��ال آرامش انج��ام داده اند و 
هر چه مردم عراق بپس��ندند براي ما 

نيز مطلوب است. خوشبختانه دولت و 
مردم عراق اجازه دخالت هاي خارجي 
را به كسي نداده و نخواهند داد و اين 

انتخابات نيز به خوبي انجام شد. 
وي اف��زود: اص��ل اين اس��ت كه 
انتخابات در آرام��ش و بدون هرگونه 
خدش��ه يي انجام ش��د و اين مس��اله 
براي ما به عنوان همسايه عراق بسيار 
مهم اس��ت و براي مردم عراق آرزوي 
خوش��بختي داريم و مي توان مطمئن 

بود كه به سعادت مي رسند. 
واليتي همچنين در رابطه با بحث 
برجام و مذاكرات مس��ووالن ايران با 
نماين��دگان اتحاديه اروپا عنوان كرد: 

متاس��فانه برخي اعضاي اتحاديه اروپا 
يكي به نعل مي زنن��د و يكي به ميخ 
يعن��ي از يك ط��رف مي گويند كه به 
برجام ملزم هستند ولي از طرف ديگر 
در حوزه اقتص��ادي برخي از آنان در 
پي توس��عه اقتصادي با ايران هستند 
ول��ي برخي مقامات رس��مي اروپايي 
در اين رابطه تضميني نداده و عنوان 
مي كنند كه قرار نيست جلوي امريكا 
بايس��تيم. اين تناقض گويي در گفتار 
مقامات اروپايي ش��ك برانگيز است و 
اميدواريم با مذاكرات مسووالن دولت 
ايران تمهيدات الزم براي اخذ تضمين 
انديشيده ش��ود؛ چرا كه نمي توان به 

افرادي كه به صورت متناقض صحبت 
مي كنند اطمينان كرد. 

وي در اين رابطه به شركت توتال 
فرانس��ه اشاره كرد و گفت: در ابتدا با 
تبليغ و اقدامات نمايشي اقدام كردند 
ولي موقع عمل عن��وان مي كنند كه 
نمي تواني��م در مقاب��ل فش��ار امريكا 
بايستيم و با اين اقدامات عمال برجام 

يك طرفه مي شود. 
واليتي در پاي��ان عنوان كرد: نظر 
قاطع جمهوري اسالمي ايران از لسان 
مق��ام معظ��م رهبري اين اس��ت كه 
تضميني جدي گرفته ش��ود كه هيچ 

خدشه يي نپذيرد. 

واليتي: هر چه مردم عراق بپسندند، مطلوب ماست



 رفتار ايران در قبال برجام كامال منطقي است- 
ايلنا| يك فعال سياسي اصالح طلب با بيان اينكه رفتاري 
كه ايران در پيش گرفته منطقي است، گفت: علي القاعده 
با توجه به اينكه كشورهاي اروپايي تا اين لحظه از برجام 
خارج نشده اند و اعالم حمايتي هم از امريكا نكرده اند ايران 

هم بايد با همين كشورها در برجام باقي بماند. 
ــوالي مبني بر اينكه بعد از  ــخ به س جواد امام در پاس
خروج امريكا از برجام، جريان هاي تندرو و مخالف دولت 
ــازي بحث عدم كفايت آن را مطرح  با جوسازي و خبرس
مي كنند اين رفتارها براي چيست، گفت: تندروها به خاطر 
ــته داشتند همواره به دنبال  ناكامي كه در انتخابات گذش

انتقام گيري از دولت و راي مردم هستند. 
ــرح كردن عدم  ــرايط مط ــام تاكيد كرد: در اين ش ام
ــازي با  ــت در مجلس كامال يك هماهنگ س كفايت دول

ترامپ است و نتيجه ديگري ندارد. 
 اميدواريـم اروپايي هـا «هزينه- فايـده» را 
درست محاسـبه كنند- فارس| معاون سياسي وزير 
ــور با بيان اينكه اميدواريم اروپايي ها درست تصميم  كش
بگيرند و هزينه- فايده را درست محاسبه كنند، گفت: اگر 
تحت تاثير باشند قطعا آسيب متوجه خواهد شد. اسماعيل 
جبارزاده در پاسخ به سوالي درباره خروج امريكا از برجام و 
اينكه تضميني درخصوص حضور اروپا وجود دارد يا خير 
اظهار كرد: طبيعي است كه اروپايي ها محاسبه مي كنند و 
ديد، ديد مادي است، اميدواريم درست تصميم بگيرند و 
ــت محاسبه كنند؛ اگر هزينه يي كه  هزينه- فايده را درس
ــي، بين المللي و... را درست  مي خواهد بدهد اعم از سياس

محاسبه كنند اميد است، مشكلي پيش نيايد. 
    اصالحيه «پالرمو» به شـوراي نگهبان ارجاع 
ــه  شـد- تسـنيم| يحيي كمالي پور، عضو هيات رييس
ــيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي با  كميس
ــنبه 30 ارديبهشت)  ــاره به جلسه عصر ديروز(يك ش اش
ــاق جمهوري  ــي اليحه الح ــيون گفت: بررس اين كميس
ــازمان ملل متحد براي  ــالمي ايران به كنوانسيون س اس
مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي(پالرمو) در دستوركار 
ــوراي  ــت. او افزود: اين اليحه را ش ــدگان قرار داش نماين
ــان به دليل تعارض ترجمه با متن به مجلس ارجاع  نگهب
ــه ارائه شد تا  ــد و به هيات رييس كرده بود كه اصالح ش

مجددا به شوراي نگهبان اعاده شود. 
    انتقاد بعيدي نژاد به رسانه هاي مخالف برجام- 
ايسـنا| عضو تيم مذاكره كننده ايران با گروه 1+5 گفت: 
ــاب زيادي اخبار  ــانه هاي مخالف برجام كه با آب و ت رس
مربوط به مشكالت شركت هاي چند مليتي براي ادامه كار 
در شرايط تحريم را تحليل مي كنند، فراموش كرده اند تا به 
حال اصرار مي ورزيدند كه برجام هيچ دستاوردي نداشته 
ــل محدوديت ها  ــت چون بنگاه هاي اقتصادي به دلي اس
نتوانسته اند به ايران بيايند. حميد بعيدي نژاد، سفير ايران 
در لندن با انتشار اين مطلب در صفحه اينستاگرامش در 
ــانه ها حاال پيشاپيش اين خط  ــت: همين رس ادامه نوش
ــي را دنبال مي كنند كه اروپايي ها، چين و روسيه  سياس
ــتند و بلوك هاي  ــوراي امنيت هس با آنكه 4عضو دايم ش
اقتصادي قدرتمندي هم را تشكيل مي دهند حتي اگر هم 
ــته باشند، مسلوب االراده و  اراده تداوم كار با ايران را داش
مقهور قدر قدرتي امريكا هستند و كاري از آنها برنمي آيد. 
    سـهم هر فراكسـيون 3 نماينـده در هيات 
رييسه- ايلنا| مهرداد الهوتي، نماينده عضو فراكسيون 
مستقلين مجلس گفت: طي آخرين تصميمات فراكسيون 
ــدن الريجاني  ــر رييس مان ــتقلين واليي تصميم ب مس
همچنين نايب رييسان است. در اين تصميم با فراكسيون 
ــيده ايم. او افزود: تالش ما بر  اميد هم تقريبا به تعامل رس
اين بود كه هر 3 فراكسيون مجموعا يك ليست ارائه دهند 
ــتقل. تا اين لحظه نتيجه گيري فراكسيون  نه به طور مس
بر اين اساس است كه هر فراكسيون 3 نماينده در هيات 
رييسه داشته باشد. يعني تقسيم بندي سه-سه-سه باشد. 
به گفته الهوتي در مجموع حدود 60 درصد نگاه قطعي 
ــيون  ــت البته اميدواريم فراكس ــت الريجاني اس بر رياس

اصولگرايان هم در اين تصميم ما را همراهي كنند. 
 كميسـيون مشـترك برجام جمعه تشكيل 
مي شـود- ايرنا| معاون سياسي وزير امور خارجه هدف 
از مذاكرات با اروپايي ها را تامين منافع ايران عنوان كرد و 
گفت: روز جمعه اين هفته كميسيون مشترك برجام به 
درخواست ايران جلسه خواهد داشت. سيدعباس عراقچي 
در حاشيه حضور در جلسه امروز كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي افزود: كميسيون 
ــترك برجام بدون حضور امريكا و براي بررسي ابعاد  مش
ــام و تبعات آن خواهد بود.  ــي از خروج امريكا از برج ناش
ــي وزير امورخارجه با اشاره به تشكيل اين  معاون سياس
ــكيل اين جلسه اين  ــيون تاكيد كرد: هدف از تش كميس
ــود، نبود امريكا را جبران كرد و  ــت كه چگونه مي ش اس
كشورهاي ديگر چگونه مي توانند اين نبود را جبران كنند 
و منتظر هستيم، ببينيم اروپايي ها مي توانند به تعهدات 

خود درباره برجام عمل كنند يا نه. 
 مراسـم گراميداشـت قائم مقام دبير شوراي 
نگهبان چهارشـنبه برگزار مي شود-ميزان| مراسم 
ــزاده عضو فقيد  ــا علي ــوم محمدرض ــت مرح گراميداش
حقوقدان و قائم مقام دبير شوراي نگهبان روز چهارشنبه 
ــود. در اطالعيه شوراي نگهبان در  در تهران برگزار مي ش
اطالعيه مربوط به برگزاري مراسم گراميداشت قائم مقام 
ــي از همه  ــت: با قدردان ــان آمده اس ــوراي نگهب دبير ش
ــم تشييع و  ــان زينت بخش مراس عزيزاني كه با حضورش
ــن مرحوم حاج محمدرضا عليزاده عضو حقوقدان و  تدفي
ــوراي نگهبان بودند؛ به اطالع مي رساند  قائم مقام دبير ش
ــم گراميداشت ياد و خاطره آن عزيز سفر كرده روز  مراس
ــنبه دوم خرداد 1397 از ساعت 16 تا 17:30 در  چهارش
مسجد نور واقع در ميدان فاطمي از سوي شوراي نگهبان 

برگزار مي شود. 

روي موج خبر

موضع گيري تند و صريح برجامي وزير دارايي فرانسه : 

امريكا ژاندارم اقتصادي جهان نيست

دادستان تهران: 
 پرونده قاتل ماموران ناجا به اجراي احكام رفت

دومين نشست دادستان تهران با مديران مسوول رسانه ها در سال 
جاري ديروز با حضور 20نفر از مديران عامل خبرگزاري ها و مديران 
ــوول روزنامه ها به رياست عباس جعفري دولت آبادي برگزار شد؛  مس
نشستي كه در جريان آن تالش شد تا نوري به ابعاد گوناگون مهم ترين 
پرونده هاي حقوقي و قضايي كشورمان انداخته و چشم اندازي از برنامه 
آينده نيز ارائه شود. دامنه وسيعي از موضوعات مانند؛ تمركز رسانه ها 
ــكل تاخير پروازها، پرونده قاتل  بر تالش بر احياي حقوق عامه، مش
ماموران ناجا و... از جمله مسائلي بودند كه دادستان تهران درباره آنها 

صحبت كرد و به اظهارنظر درباره آنها پرداخت. 
ــال پرونده قاتل ماموران ناجا در  عباس جعفري دولت آبادي از ارس
ــوب هاي اسفند سال 96 به اجراي احكام خبر داد و اعالم كرد: با  آش
توجه به تاييد حكم صادره در ديوان عالي كشور و انجام تشريفات الزم 

حكم صادره اجرا خواهد شد. 
ــتان تهران در اين نشست ضمن تبريك حلول ماه مبارك  دادس
ــيب هاي اجتماعي از جمله اعتياد و  ــمردن برخي آس رمضان با برش
كاهش سن مصرف مواد مخدر و روان گردان، طالق، آمار افراد ازدواج 
ــيني، بيكاري،  فقر و مشكالت ديگري  نكرده، زنان مطلقه، حاشيه نش
ــات مقام معظم رهبري مبني  ــور وجود دارد و به فرمايش كه در كش
ــور لزوم توجه به آسيب هاي  ــائل كش بر اينكه يكي از مهم ترين مس
ــاره كرد و افزود: برخي از اين آسيب ها در بستر  ــت، اش اجتماعي اس
بيكاري يا مشكالت كشور ايجاد شده و بعضي ديگر ناشي از نااميدي 
و به هم خوردن ساختارهاي مدني كشور است. جعفري دولت آبادي با 
اعالم اينكه اگر حاشيه نشيني ادامه پيدا كند، وضعيت شهرها تحت 
تاثير قرار خواهد گرفت، تصريح كرد: بايد بين شهرها و حاشيه  شهرها 
فاصله جغرافيايي منطقي باشد و اگر غير از اين باشد در ارائه خدمات 
ــكالتي ايجاد مي شود. دادستان تهران در رابطه با نقش  به مردم مش

ــانه ها بايد به اين  ــيب هاي اجتماعي افزود: رس ــانه ها در مهار آس رس
موضوع ورود كرده و از سياه نمايي پرهيز كنند. وي به بيان مصاديقي 
در اين زمينه پرداخت و با اشاره به اظهارات يكي از مسووالن سازمان 
ثبت احوال در خصوص آمار طالق گفت: اوايل سال جاري سخنگوي 
ــه داد كه اين خبر  ــاري را در مورد طالق ارائ ــازمان ثبت احوال آم س
اگرچه ممكن بود بخشي از واقعيت  باشد؛  اما بيانگر همه واقعيت هاي 
ــازمان ثبت احوال اين خبر را اصالح  مربوط به طالق نبود؛ چراكه س

كرد و مشخص شد كه وضعيت طالق در كشور بحراني نيست. 

 تالش براي ناكارآمد نشان دادن نظام اسالمي تالش براي ناكارآمد نشان دادن نظام اسالمي
تمركز و سرمايه گذاري دشمن بر سه محور بي اعتمادي مردم به 
مسووالن، نااميدي و ناكارآمدي جمهوري اسالمي موضوع ديگري 
بود كه دادستان تهران در اين جلسه به آن اشاره كرد و از مديران 
مسووالن رسانه ها خواست كه مراقب باشند با انتشار اخبار خالف 
واقع به خيال پردازي هاي دشمنان كه از ابتداي شكل گيري انقالب 
ــود. او با بيان اينكه اين موضوع براي  بيان مي كنند، دامن زده نش
جمهوري اسالمي مثل سم عمل مي كند، تاكيد بر پرهيز از اقدام 
رسانه ها در اين مسير را به معناي عدم بيان اشكاالت و مشكالت 
موجود ندانست و افزود: رسانه ها مراقب باشند در بيان انتقادات و 
طرح مشكالت مردم به اين سه محور توجه كنند. دادستان تهران 
با بيان اينكه نبايد مردم را از آينده انقالب نااميد كرد و بي اعتمادي 
ــان كرد: اين موضوع در مبارزه  و ناكارآمدي را ترويج داد، خاطرنش
با فساد رخ داد و آن قدر اخبار فساد منتشر شد كه ادراك فساد بر 
مبارزه با فساد پيشي گرفت در حالي كه پرونده هاي مبارزه با فساد 
با قاطعيت مورد رسيدگي قرار گرفته و مي گيرد. او با اعالم اينكه 
طي چند سال اخير مبارزه با فساد دوچندان شده است، گفت: در 

ــيدگي  ــال هاي 88 و 89 به پرونده هاي عوامل جريان فتنه رس س
ــا و بعد از آن به  ــال هاي 90 و 91 پرونده اميرمنصور آري ــد، س ش
پرونده هاي برخي عوامل جريان انحراف رسيدگي شد و سپس به 
پرونده بابك زنجاني و برخي پرونده هاي مهم ديگر رسيدگي شد 
و در واقع برخي از اين پرونده ها سال ها قوه قضاييه را درگير كرده 
است، همان طور كه در پرونده اميرمنصور آريا هنوز تعداد اندكي از 

پرونده ها مفتوح است. 

 نقش رسانه در احياي حقوق عامه نقش رسانه در احياي حقوق عامه
ــانه ها بر تالش بر احياي حقوق عامه نكته ديگري بود  تمركز رس
كه دادستان تهران به آن اشاره كرد و با بيان اينكه در يك سال اخير 
حقوق عامه به طور ويژه مورد توجه قوه قضاييه قرار گرفته است، اظهار 
داشت: مردم حقوقي دارند و در ساختار سياسي كشور نيز نهادهايي 
ــتگاه هايي كه عهده دار  ــهرداري ها، اتحاديه هاي صنفي و دس مثل ش
ــتند، وجود دارد كه بايد به حفظ و رعايت  وظايف عمومي مردم هس
ــب دستور  حقوق عمومي مردم توجه كنند. در قوه قضاييه نيز حس
رياست قوه قضاييه در پانزدهمين همايش روساي كل دادگستري ها و 

دادستان ها، پيشنهاد شد كه قانوني در اين زمينه تدوين شود. 
ــتاني تهران در زمينه  جعفري دولت آبادي به برخي اقدامات دادس
ــرار دادن برخي  ــا مورد توجه ق ــاره كرد و ب ــاي حقوق عامه اش احي
ــال گذشته به اين  ــت: س ــاله آب بيان داش مصاديق آن از جمله مس
ــه در حوزه آب وجود  ــكالتي ك ــد و به دليل مش موضوع پرداخته ش
دارد به حقوق عامه تبديل شده است و بايد از منافع عمومي در اين 
بخش حمايت شود و اجازه ندهيم كمبود آب، به يك مساله امنيتي 
يا بحران اجتماعي تبديل شود و ضرورت دارد برنامه ريزي بيشتري در 

اين زمينه صورت گيرد. 

 پيگيري مستمر دادستاني تهران در خصوص تاخير پروازها پيگيري مستمر دادستاني تهران در خصوص تاخير پروازها
ــه مورد توجه  ــا موضوع ديگري بود ك ــه تاخير پروازه ورود ب
ــي  ــتان تهران قرار گرفت. وي در اين باره اظهار كرد: بخش دادس
ــي و كمبود هواپيما  ــكالت تحريم ها، نقص فن از تاخيرها به مش
ــت ولي برخي ناشي از عدم پاسخگويي  برمي گردد كه طبيعي اس
ــت، در واقع هواپيما تاخير دارد ولي كسي  به مشكالت مردم اس
ــانه هاي نيز به داليل مختلف آن را منتشر  پاسخگو نيست و رس
نمي كنند. جعفري دولت آبادي با اشاره به احصاي 70 مورد حقوق 
ــور بيان داشت: امروز حقوق عامه حقي است  عامه در قوانين كش
كه مطالبه اش مهم و چگونگي در مسير قرار دادن آن مهم تر است 
و بايد كاري كرد كه دستگاه ها وظايف خود را انجام دهند و نظارت 
بيشتري را احساس كنند. دادستان تهران از رسانه ها خواست در 
راستاي توجه به حقوق عامه به موضوعاتي كه منافع كثيري را به 
خطر مي اندازد، بيشتر عنايت داشته باشند و به گونه يي عمل كنند 
كه مطالبات واقعي مطرح شود، وظايف دستگاه ها را يادآوري كرده 

تا كاركرد سياسي و جناحي پيدا نكند. 

 ارسال پرونده قاتل ماموران ناجا به اجراي احكام ارسال پرونده قاتل ماموران ناجا به اجراي احكام
ــوران ناجا در  ــل مام ــده قات ــال پرون ــادي از ارس جعفري دولت آب
ــال 96 به اجراي احكام خبر داد و اعالم كرد  ــفند س ــوب هاي اس آش
ــور و انجام تشريفات  با توجه به تاييد حكم صادره در ديوان عالي كش
الزم حكم صادره اجرا خواهد شد. وي از صدور هشت فقره محكوميت 
ــفندماه خبر داد كه به موجب آن  ــبت به متهمان آشوب هاي اس نس
ــده اند. دادستان  متهمان به حبس و مجازات هاي تكميلي محكوم ش
تهران همچنين از ارسال پرونده قاتل بنيتا به اجراي احكام دادسراي 

جنايي تهران خبر داد. 

گروه ايران|
«امريكا ژاندارم اقتصادي جهان نيست»؛ اين را نه 
يك مقام رسمي ايران كه وزير دارايي فرانسه، متحد 
ــد آن هم پس از باال  ــكا در اروپا مي گوي نزديك امري
ــر خروج اياالت  ــالف اروپا و امريكا بر س گرفتن اخت
ــته يي با ايران. اين اظهارات برونو  متحده از توافق هس
ــوي، پاسخي بوده به سواالت درباره اينكه  لومر فرانس
ــد از منافع اقتصادي خود و ايران  اروپا چطور مي توان
ــته يي در برابر تحريم هاي امريكا  براساس توافق هس
ــه 5 هزاركيلومتري پاريس،  محافظت كند. در فاصل
نمايندگان مجلس ايران هم سوالي مشابه داشتند كه 
ظريف به آن پاسخ داد. وزير امور خارجه كشورمان كه 
روز گذشته به مجلس شوراي اسالمي رفته بود به اين 
سوال پاسخ داد كه حفظ برجام با خروج امريكا براي 
ــخ ظريف هم  ــت يا نه. پاس ايران مقرون به صرفه اس
مطلق نبود. به باور او بايد دو سه هفته يي صبر كرد و 
ديد تضمين هاي عملي اروپا چيست؛ هر چند دولت از 
ــت. اين را علي مطهري نايب  روند مذاكرات راضي اس
رييس مجلس به نقل از ظريف گفته است. گفته هاي 
ــه غيرعلني ديروز مجلس  ــري از جزييات جلس مطه
ــاس تحليل ايران، اروپايي ها به  ــان مي دهد براس نش
ــتقالل خودشان  ــان دادن اس خاطر اقدام امريكا و نش
ــتند، دچار  و ثابت كردن اينكه تابع حرف امريكا نيس
شكاف با اياالت متحده شده اند و ممكن است اتفاقي 

شبيه سال 1996 درباره كوبا رخ دهد. 
ــه ممنوعيت اجراي  ــاره نايب رييس مجلس ب اش
ــا براي  ــه اروپ ــوي اتحادي ــكا از س ــاي امري تحريم ه
ــت كه براساس آن  ــورهاي عضو اين اتحاديه اس كش
ــود را از اجراي  ــركت هاي خ ــاي اروپايي ش دولت ه
ــاره كوبا ممنوع و اعالم كردند  تحريم هاي امريكا درب
خسارت مالي آن شركت ها را مي پردازند. حال به نظر 
مي رسد، اروپا تنها راه چاره براي به عقب راندن امريكا 
را در احياي اين قانون يافته است. وزير دارايي فرانسه 
هم اين موضوع را تاييد كرده و گفته كشورش در پي 
بررسي امكان جبران زيان هاي احتمالي شركت هاي 

ــيله  ــاي ثانويه امريكا به وس ــي هدف تحريم ه اروپاي
ــش كه «آيا  ــت. لومر با طرح اين پرس اتحاديه اروپاس
ــاالت متحده اجازه دهيم كه ژاندارم  مي خواهيم به اي
اقتصادي جهان باشد؟» تاكيد كرده پاسخ به اين سوال 

خير است. 
سخن لومر ادامه موضع گيري هاي مقامات اروپايي 
عليه سياست هاي ترامپ بوده كه مي تواند به نفع ايران 
ــود تا آنجا كه مطالبه رييس جمهوري مبني  تمام ش
ــدن «شر يك بد عهد»  بر ادامه يافتن برجام با كم ش
ــري مي گويد، ارزيابي  ــد. آن طور كه مطه تحقق ياب
ــت. هر  وزارت خارجه از وضعيت فعلي مثبت بوده اس
ــركت هاي بزرگ اروپا منافع زيادي  چند از آنجا كه ش

در امريكا دارند، احتمال دارد نظر دولت هايشان خيلي 
موثر نباشد؛ اما تصميم اروپا براي شركت هاي كوچك 
و متوسط موثر خواهد بود. با همه اينها مخالفان برجام 
و مذاكره در پارلمان ساكت ننشسته اند. آنان از چندي 
پيش خواهان اجراي قانون «اقدام متناسب و متقابل» 
ــاند تا  ــده بودند. قانوني كه مجلس به تصويب رس ش
ــدي طرف مقابل،  ــكني و بدعه دولت در برابر كارش
دست به واكنشي متقابل بزند. حال برخي نمايندگان 
دولت را تحت فشار قرار داده و مدعي نقض اين قانون 
توسط دولت شده اند. ادعايي كه مطهري نايب رييس 
ــه به گفته او «طبق  ــس آن را رد مي كند؛ چراك مجل
قانون اقدام متقابل و متناسب خيلي از امور به شوراي 

ــت، شورا هم  ــده اس عالي امنيت ملي ارجاع داده ش
ــته كه همه تصميمات  هيات نظارت بر برجام را داش
از مسير هيات عبور مي كند كه مرتبط با رهبري است 

بنابراين در مجموع اين قانون نقض نشده است».
ــته مجلس، مهمانان  ــه علني روز گذش اما جلس
ديگري هم داشته است. علي شمخاني، دبير شوراي 
ــعود كرباسيان، وزير اقتصاد  عالي امنيت ملي و مس
هم به همراه ظريف به مجلس رفته بودند؛ هر چند 
سوال نمايندگان از آنان بيش از برجام به لوايح سه 
ــو دولت مرتبط بود. لوايحي كه براي خروج ايران  قل
ــياه گروه ويژه اقدام مالي(FATF) به  ــت س از ليس
ــراي تصويب آن زياد  ــده و فرصت ب مجلس ارائه ش

ــده زمان تعليق نام  ــت؛ چراكه تا چند روز آين نيس
ــازمان پايان مي يابد و  ــت سياه اين س ايران از ليس
ــران را درباره مبارزه با  ــازمان بايد اقدامات اي اين س
ــويي و تامين مالي تروريسم مورد ارزيابي قرار  پولش
دهد. برخي نمايندگان مدعي اند پذيرش شروط اين 
سازمان براي امنيت ملي ايران خطرساز است؛ ادعايي 
كه مطهري مي گويد، دبير شوراي امنيت ملي آن را 
رد كرده است. مطهري درباره اينكه گفته مي شود، 
 FATF ــمخاني درخصوص لوايح مرتبط با نظر ش
ــت، گفت كه «اتفاقا چنين چيزي  مثبت نبوده اس
ــت. نظر ايشان كامال مثبت بود.» به گفته  نبوده اس
نايب رييس مجلس، لوايح دولت ايراداتي داشته كه 
با همكاري مركز پژوهش هاي مجلس، شوراي عالي 
امنيت ملي و حتي ارتباط با دفتر رهبري رفع شده 
است. هر چند بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه 
ــه كه دبير  ــمخاني گفت ــس در نقل قولي از ش مجل
  FATF ــوراي امنيت ملي انتساب لوايح مالي به ش
ــه «اين لوايح  ــي رد و تاكيد كرده ك ــه طور كل را ب

چهارگانه جدا از FATF است».
ــات دولت  ــد، اقدام ــال به نظر مي رس ــا اين ح  ب
ــح مالي، نگراني برخي از  ــبهه درباره لواي براي رفع ش
ــت. در همين رابطه  ــدگان را برطرف نكرده اس نماين
مطهري باور دارد برخي از نمايندگان مخالف هيچگاه 
قانع نمي شوند هر چند كه در جلسه ديروز برخي نيز 
ــدند. به اعتقاد او  ــنيدن منطق دو طرف قانع ش با ش
«برخي از روي دلسوزي مخالف هستند، فكر مي كنند 
ــود، آينده  ــا FATF تصويب ش ــر لوايح مرتبط ب اگ
حزب اهللا و حماس به خطر مي افتد كه اين طور نيست 
ــي ديگر نيز قصد تخريب رقيب  و نخواهد بود. عده ي

سياسي خود را دارند و اعالم مخالفت مي كنند».
ــه آينده تكليف برجام و  با همه اينها تا چند هفت
FATF  مشخص مي شود؛ سرنوشت توافق هسته يي 
را تضمين هاي اروپا مشخص مي كند، خروج ايران از 
ليست سياه FATF را هم تصميم نمايندگان مجلس 

شوراي اسالمي و شوراي نگهبان. 
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ايران2

چهره ها

ــرادات  ــدن اي ــرح ش ــد از مط بع
شوراي نگهبان به اليحه پالرمو، دفتر 
ــخنگوي دولت به ايرادات شوراي  س
نگهبان به اليحه پالرمو تاكيد كرد: با 
مقايسه متن پيوست اليحه ارسالي از 
ــوراي  ــت با متن مورد ايراد در ش دول
ــد، هر دو متن از  نگهبان مشخص ش
ــتند و فقط هنگام تايپ مجدد  ــان هس نظر مفاد و نگارش يكس
ــماره هاي بندها، شقوق  و  ــوراي اسالمي، ش متن در مجلس ش
ــم برخي (معدود) واژه ها،  ــراي متن تغيير كرده و در متن ه اج
كلمات و عباراتي مانند (دولت عضو درخواست شونده به دولت 
عضو درخواست كننده و بالعكس در بندهايي از مواد 16 و 18) 
ــه» در بند 4 ماده 16  ــارت «در صورتي كه» به «چنانچ ــا عب ي
تغيير كرده است. به گزارش «تعادل» به نقل از دفتر سخنگوي 
دولت، با اعالم نظر شوراي نگهبان مبني بر اينكه ترجمه دولت 
از اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو با متن اصلي تطابق 
ندارد، سخنگوي دولت توضيحاتي را در اين خصوص ارائه كرد. 
در اين توضيحات كه طبق جوابيه معاونت حقوقي رييس جمهور 
ــت كه «در اليحه تقديمي دولت مورخ 17  ارائه شده، آمده اس
ــاره شوراي محترم  ــتباهات مورد اش آذر 1392، هيچ يك از اش
ــده ايراداتي كه از  ــود ندارد.» بر اين مبنا عنوان ش نگهبان وج
ــوي شوراي نگهبان بر اين اليحه وارد آمده و همچنين مورد  س
ــي 40 نفر از نمايندگان مجلس هم قرار گرفته، با  اعتراض كتب
ــتناد به متن چاپي تنظيمي توسط مجلس بوده كه در متن  اس
ــوي هيات محترم وزيران ديده نمي شود. در اين  ــالي از س ارس
توضيحات با طرح اين سوال كه چرا در مجلس شوراي اسالمي، 
ــده  متن اليحه تقديمي، مجددا مورد تايپ قرار گرفته، تاكيد ش
كه مقامات مسوول در مجلس بايد پاسخگوي اين اتفاق باشند. 

مقام هاي مسوول در مجلس
بايد پاسخگو باشند

با  ــوري  ــر رييس جمه ــس دفت ريي
ــت به دنبال تحقق  ــر اينكه دول تاكيد ب
ــت و از هيچ چيزي  ــاي خود اس وعده ه
نيز عقب نشيني نكرده است، اظهار كرد: 
ــوري به مردم  ــاي رييس جمه آنچه آق
ــت و  ــال اس اعالم كردند براي چهار س
ــد برنامه ريزي، زمان،  تحقق آنها نيازمن
ــنا، اظهار  ــت. محمود واعظي در گفت وگو با ايس پول و امكانات اس
ــت كه هم شخص رييس جمهوري و  كرد: در دولت تالش بر اين اس
هم اعضاي كابينه تا جايي كه مي توانند براي تحقق وعده هاي خود 
ــفانه به نوعي تبليغات و راي گيري  برنامه ريزي كنند. او گفت: متاس
انتخابات رياست جمهوري دوازدهم در روز 29 ارديبهشت 96 تمام 
ــرد؛ اين برخالف آن  ــاي آن همچنان ادامه پيدا ك ــد، اما پيامده ش
ــت كه در بسياري از كشورهاي دنيا مطرح است. در ساير  چيزي اس
ــق و مخالف ديگر  ــود مواف ــورها زماني كه انتخابات تمام مي ش كش
رويكرد خود را كنار مي گذارند و براي حل مشكالت و ساختن كشور 
ــالش مي كنند. رييس  دفتر رييس جمهوري با تاكيد بر  با يكديگر ت
اينكه اين سخن به معناي آن نيست كه كسي تفكر و انديشه اش را 
تغيير مي دهد، خاطرنشان كرد: آنچه در اين كشورها تغيير مي كند 
رويكرد موقتي است كه براي تحقق امنيت و منافع ملي آنها كه براي 
ــان به عنوان يك اصل مطرح است، اتخاذ مي شود.  همه گروه هاي ش
ــات انتخاباتي و نه در  ــفانه ما نه در تبليغ ــي ظهار كرد: متاس واعظ
كارشكني ها و تخريب هايي كه بعد از انتخابات آغاز شد؛ شاهد وجود 
چنين رويكردي در گروه هاي مخالف نبوديم. او در ادامه با تاكيد بر 
اينكه اين موضوع نبايد بهانه يي براي دولت شود تا كار خود را انجام 
ندهد و وعده هايي كه به مردم داده را عملي نكند، گفت: قطعا دولت 
به دنبال تحقق وعده هاي خود است و از هيچ چيزي هم عقب نشيني 

نكرده است، ما بايد به سمت جلو پيش برويم. 

دولت عقب نشيني
نكرده است

وزير امور خارجه گفت: با خروج 
ــارات افكار  ــام انتظ ــكا از برج امري
عمومي از اتحاديه اروپا براي حفظ 
ــتاوردهاي برجام افزايش يافته  دس
ــرايط كنوني حمايت  است و در ش
سياسي اروپا از برجام كافي نيست. 
ــادل» از مركز  ــزارش «تع به گ
ــانه يي وزارت امور خارجه ميگوئل  ديپلماسي عمومي و رس
ــا به همراه  ــيونر انرژي اتحاديه اروپ ــاس كانيته، كميس آري
ــنبه- با محمدجواد ظريف، وزير  هيات همراه ديروز-يك ش

امور خارجه ديدار و گفت وگو كرد. 
ــروج امريكا از  ــرد: با خ ــدار اظهار ك ــف در اين دي ظري
ــه اروپا براي حفظ  ــارات افكارعمومي از اتحادي برجام انتظ
ــرايط كنوني  ــش يافته و در ش ــام افزاي ــتاوردهاي برج دس

حمايت سياسي اروپا از برجام كافي نيست. 
ــان كرد: اتحاديه براي تداوم همكاري هاي  وي خاطرنش
اقتصادي خود با ايران بايد گام هاي عملي بيشتري برداشته 

و سرمايه گذاري هاي خود را در ايران افزايش دهد. 
ــف تاكيد كرد: تعهد اتحاديه اروپا بر اجراي برجام با  ظري
اعالم انصراف احتمالي شركت هاي بزرگ اروپايي از همكاري 
ــيونر انرژي اتحاديه  با ايران همخواني و تطابق ندارد. كميس
ــاره به وضعيت برجام پس از خروج امريكا از  اروپا نيز با اش
آن گفت: اتحاد كشورهاي اروپايي براي حفظ دستاوردهاي 
ــي اتحاديه،  برجام اهميت مضاعفي پيدا كرده و اراده سياس
ــركت هاي اروپايي با ايران  اجراي برجام و تداوم همكاري  ش
ــت. ميگوئل آرياس كانيته افزود: خروج امريكا از برجام  اس
ــكالتي را براي اروپا به وجود آورده اما پيام اتحاديه اروپا  مش

تداوم همكاري با ايران در حفظ و اجراي برجام است. 

حمايت سياسي اروپا
از برجام كافي نيست

ــده كازرون در مجلس گفت:  نماين
من طرح تشكيل شهرستان كوه چنار را 
ــال  نداده ام و اين طرح مربوط به 25س

پيش است. 
به گزارش خانه ملت، حسين رضازاده 
در حاشيه نشست ديروز مجلس شوراي 
اسالمي درخصوص اتفاقاتي كه اخيرا در 
ــت، اظهار كرد: متاسفانه فعاالن فضاي مجازي  كازرون رخ داده اس
ــتان  واقعيت هاي مربوط به كازرون را منعكس نمي كردند، شهرس
ــامل 6 بخش  ــر جمعيت دارد كه ش ــزار نف ــدود 270ه كازرون ح
ــت كه 2بخش از  ــود به همين جهت دولت مصوب كرده اس مي ش
6 بخش شهرستان كازرون به شهرستان ارتقا پيدا كند و از حدود 
25سال پيش تاكنون اين موضوع مطرح بوده است. نماينده كازرون 
در مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: 20سال پيش مهندس نوذري، 
ــين كازرون در جلسه يي كه با مردم قائميه و كوه مره  نماينده پيش
ــه به زودي اين 2بخش تبديل  ــتند به صراحت اعالم كردند ك داش
ــحال شدند. او افزود:  ــتان مي شوند كه مردم بسيار خوش به شهرس
ــت تريبون  ــه وقت كازرون پش ــان امام جمع ــفانه در آن زم متاس
ــرح اين موضوعات  ــي را بيان كردند مبني بر اينكه ط صحبت هاي
ــود،  ــت و نبايد چنين موضوعاتي مطرح ش بي مورد و بي جهت اس
ــاله را  ــده وقت كازرون در مجلس يعني آقاي نوذري اين مس نماين
به نوعي جمع كرد اما مطالبه مردم همچنان باقي ماند. نايب رييس 
ــالمي با اشاره به  ــيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اس كميس
اينكه بعد از انتخاب من به عنوان نماينده كازرون در مجلس، مردم 
ــرايط در وزارت كشور  ــتند تا اينكه ش همچنان آن مطالبه را داش
فراهم شد، گفت: وزارت كشور شرايط تشكيل شهرستان كوه چنار 
را به استانداري فارس ارائه كرد و پس از بررسي توسط استانداري، 

مسووالن منطقه با تشكيل اين شهرستان موافقت كردند. 

طرح تشكيل شهرستان كوه  چنار  مربوط به 
25سال پيش است

كمك 4 ميليارد ريالي
رهبر معظم انقالب

براي آزادي زندانيان نيازمند
ــي ويكمين همايش گلريزان، ويژه  همزمان با برگزاري س
ــه آزادي زندانيان نيازمند، حضرت آيت اهللا خامنه اي  كمك ب
رهبر معظم انقالب اسالمي مبلغ «4ميليارد ريال» به اين امر 

خداپسندانه اختصاص دادند. 
ــاني دفتر مقام معظم رهبري؛  به گزارش پايگاه اطالع رس
جشن گلريزان هر سال در ماه مبارك رمضان به همت ستاد 
ــه زندانيان نيازمند  ــيدگي به امور ديه و كمك ب مردمي رس
ــن نيكوكار در تهران و  ــووالن و خيري با حضور جمعي از مس

شهرهاي مختلف كشور برگزار مي شود. 
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3 كالن
  پيش بيني وزارت اقتصاد

از رشد 97
معاون وزي��ر امور اقتصادي و داراي��ي با بيان اينكه 
وزارت اقتصاد رش��د 5 ت��ا 5.5درصدي را براي س��ال 
جاري پيش بيني كرده اس��ت، گفت: خ��روج امريكا از 
برج��ام يكي از متغيرهاي تاثيرگذار بر رش��د اقتصادي 
است. حس��ين ميرشجاعيان حس��يني در گفت وگو با 
ايِبنا، درباره پيش بيني وزارت اقتصاد از رش��د اقتصادي 
س��ال ۹۷ اظهار كرد: پيش بيني رشد اقتصادي معموال 
براساس رويه هاي گذشته و محيطي كه در سال جاري 
با آن مواجه هس��تيم، اتف��اق مي افتد. وي با بيان اينكه 
وزارت اقتصاد رشد 5 تا 5.5درصدي را براي سال جاري 
پيش بيني كرده است، گفت: مجموعه هاي جهاني رشد 
اقتص��ادي ايران را 4 ت��ا 4.5درصد تخمين زده اند و در 
مجموع ميانگين پيش بيني دستگاه هاي مختلف رشد 
اقتص��ادي بين 4 تا 5درصد اس��ت. مع��اون وزير امور 
اقتصادي و دارايي خاطرنش��ان كرد: اين پيش بيني در 
صورتي است كه ش��رايط طبق رويه گذشته ادامه پيدا 
كند و اگر هر متغير كالني تغيير كند در پيش بيني رشد 
اقتصادي اثرگذار خواهد بود. وي در پاسخ به تاثير خروج 
امريكا از برجام در رش��د اقتصادي س��ال جاري تصريح 
كرد: اين تصميم قاعدتا يكي از متغيرهاي اثرگذار است 
اما اينكه اين تاثير به چه صورت و از چه كانال هايي انجام 

خواهد شد، در حال حاضر مشخص نيست. 

 دستگاه هايي كه به بهره وري 
توجه نكنند تذكر مي گيرند

رييس سازمان ملي بهره وري از ارائه گزارش عملكرد 
بهره وري سال ۹۶ دستگاه هاي مختلف در هيات دولت 
توسط اين سازمان خبر داد و افزود: به دستگاه هايي كه 
نس��بت به بهره وري حساسيت كمتري داشته اند، تذكر 
خواهيم داد. علي اكبر اوليا در پاس��خ به اين پرسش كه 
چند دستگاه و نهاد دولتي س��نجش ارزيابي بهره وري 
خود را به س��ازمان ملي بهره وري در سال گذشته ارائه 
كردند؟ گفت: ما دس��تورالعمل سنجش بهره وري را در 
 س��ال ۱۳۹۶ به ۱۷ دستگاه ابالغ كرديم ولي تنها 5 يا 
۶ دس��تگاه جواب آن را دادند كه بعضا جواب هاي آنها 
كامل هم نبود. وي گفت: احس��اس مي كنيم با افزايش 
تعام��ل و گفت وگو، مي توانيم ظرفيت هاي مش��اوره يي 
را به دس��تگاه ها معرفي كنيم تا بتوانند سنجش ميزان 
به��ره وري خود را به طور دقيق ت��ري اندازه گيري كنند. 
رييس سازمان ملي بهره وري درباره اينكه آيا اين سازمان 
ق��درت اجرايي كاف��ي براي تذكر به دس��تگاه هايي كه 
بهره وري را جدي نمي گيرند، دارد يا خير، اظهار داشت: 
خوشبختانه در قانون برنامه پنجم و ششم ظرفيت هاي 
خوبي براي سازمان ملي بهره وري تعريف شده، اما اين 
موضوع به اين معني نيس��ت كه ما مي توانيم همه امور 

خود را به تنهايي انجام دهيم. 

اخبار كالن

گروه اقتصاد كالن  آيسان تنها 
در سال هاي تحريم وضعيت دخل و خرج 
كشور چندان ش�فاف نبود. نه مشخص بود 
چقدر پ�ول به كش�ور آمده و نه مش�خص 
بود كه چق�در از اين پول ها كج�ا و چگونه 
خرج ش�ده. بخش�ي از اين عدم ش�فافيت 
ب�ه اين دليل بود كه مس�ووالن دولت ايران 
مجبور بودند تحريم ها را دور بزنند و قاعدتا 
نمي خواس�تند جزئيات اطالع�ات مبادالت 
خ�ود را ش�فاف كنند. هر چه ب�ود اختالس 
3ه�زار ميلياردي و گم ش�دن دكل نفتي و 
ناپديد ش�دن پول كشور در هواپيما و غيره 
و ذلك همه در آن دوران به وقوع پيوس�ت. 
احتم�اال در واكنش به همي�ن وضعيت بود 
ك�ه وع�ده ايج�اد ش�فافيت در انتخاب�ات 
رياس�ت جمهوري راي آورد. ايجاد شفافيت 
و جلوگيري از فساد، رانت و رشوه از طرقي 
مانند ايج�اد دولت الكتروني�ك. دولتي در 
اتاق شيش�ه يي كه دخل و خرجش ش�فاف 
است و ميداني براي جوالن بابك زنجاني ها 
نمي ده�د. ب�ا گذر پن�ج س�ال از آن دوران 
اكنون زماني اس�ت كه مي ت�وان به كارنامه 
دولت منتخب س�ال 1392 در زمينه ايجاد 
ش�فافيت از طرقي مانند راه ان�دازي دولت 
الكترونيك نمره داد. به ويژه حاال كه دولت 
از يك�ي از مهم تري�ن پروژه هاي خود تحت 
عن�وان خزانه الكتروني�ك رونمايي كرده و 
مي گويد به موجب اي�ن امكان تازه همگان 
ب�ه ص�ورت ش�فاف خواهند فهمي�د دولت 
منابع عمومي را كجا و چطور خرج مي كند. 
هرچند ك�ه رونمايي از خزان�ه  الكترونيك 
نيز با حاش�يه هايي همراه بود. اعم از اينكه 
اطالعات آن گونه كه بايد ش�فاف نيس�تند، 
اطالعات آنالين نيس�ت و... براي پرس وجو 
درب�اره ابهام�ات س�امانه خزان�ه آنالين و 
همچني�ن درباره پاره يي ديگر از موضوعات 
مط�رح ش�ده درب�اره خزانه اعم از ش�ائبه 
كمب�ود مناب�ع مالي، وجود راه ه�اي متعدد 
براي دس�تگاه هاي اجراي�ي در جهت واريز 
ناق�ص دريافتي ه�ا و... با محس�ن برزوزاده  
مديركل خزانه كشور به گفت وگو نشستيم 

كه مشروح آن را در ادامه مي خوانيد: 

رونمايي از خزانه آنالي�ن از ابتداي امر 
با حواش�ي همراه شد. مثال اينكه اطالعات 
خزان�ه واقعا ب�ه ص�ورت آنالين منتش�ر 

نمي شود. اين موضوع صحت دارد؟
ببيني��د اطالع��ات به صورت آنالي��ن توليد 
مي ش��ود ولي انتش��ار آن با 24 س��اعت تاخير 
انجام مي ش��ود، چرا كه باي��د احتياط  كنيم تا 
در صورتي ك��ه بر ف��رض محال در س��ند زدن 
پرداخت ه��ا اش��تباهي رخ داده باش��د، فرصت 
براي كنترل و اصالح اشتباه وجود داشته باشد.
ولي قطعا اطالعات از سيس��تم حس��ابداري 
خزانه و متناسب با س��ند هاي صادره بر اساس 
درخواست وجه هاي ارس��الي به صورت آنالين 
تولي��د و بعد از قطعيت صح��ت آن در پورتال 
وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي بارگ��ذاري 

مي شود. 
بسياري اين نقد را بر شما وارد مي كنند 
كه ش�ما به صورت گزينشي عمل مي كنيد 

و اطالعات را كامل منتشر نمي كنيد؟

دوس��تاني ك��ه چني��ن انتقادات��ي را مطرح 
مي كنن��د ب��ا سيس��تم م��ا آش��نايي چنداني 
ندارن��د. به اين دلي��ل كه م��ا پرداخت ها را بر 
اس��اس تخصيص انجام مي دهيم و س��پس ما 
ب��ر مبن��اي درخواس��ت دس��تگاه هاي اجرايي 
پرداخت ه��ا را انجام مي دهي��م. اين موضوعي 
س��اده اس��ت. دوس��تان مي توانند تخصيص ها 
را بررس��ي كنند و با پرداخت ها مقايس��ه كنند 
ت��ا ببينند در خزان��ه داري كش��ور همه چيز به 
صورت ش��فاف انجام مي شود. به اين ترتيب كه 
ابت��دا تخصيص ها براي ما مي آيد و س��پس ما 
بر مبناي درخواس��ت وجه دستگاه هاي اجرايي 

تخصيص ها را پرداخت مي كنيم.
اي��ن موضوع بر اس��اس قانون ب��وده و ما در 
گزارش هاي ارس��الي به ديوان محاس��بات كشور 
اين را در گزارشگري مالي خود شفاف مي كنيم. 
ام��كان ندارد ما در انتش��ار اطالع��ات به صورت 
گزينش��ي عمل كني��م. مگر بخش ه��اي مربوط 
ب��ه نظام��ي و انتظامي طب��ق ضواب��ط اجرايي 

بودجه س��ال ۹۷كه براي اعالم گزارش آنها فعال 
محدودي��ت  داريم وگرنه در باقي موارد همه  چيز 

شفاف است.
در نظر بگيريد كه اينجا خزانه است و هدف 
ما پاسداشت بيت المال و نگهداشت اصل قانون 
اساسي كش��ور اس��ت. خزانه امين نظام است. 
ضم��ن اينكه بايد ي��ادآوري كنم م��ا اطالعات 
خزان��ه را در اختيار ديوان محاس��بات كش��ور، 
 س��ازمان بازرس��ي و مجلس ش��وراي اسالمي 
هم قرار مي دهيم و نمي توانيم گزينش��ي عمل 
كنيم. اگر اطالعات گزينش��ي ارائه ش��ود، اصال 
حس��ابداري دولت��ي و سيس��تم مديريت مالي 

دولت از شفافيت الزم برخوردار نخواهد بود. 
انتقادات�ي وج�ود دارد مبني ب�ر اينكه 
و  مبه�م  عناوي�ن  س�رفصل ها  برخ�ي 
شائبه برانگيزي دارند. از جمله اين عناوين 
»هزينه ه�اي اجتناب ناپذير« اس�ت. اصال 
خزان�ه داري اختي�ار شفاف س�ازي در اين 

بخش را دارد؟ 

م��ا توزيع كنن��ده اعتبارات بر اس��اس قانون 
بودج��ه هس��تيم. در قان��ون بودج��ه بخش��ي 
اختص��اص داده ش��ده به هزينه ه��اي عمومي 
دول��ت. م��ا ني��ز موظفيم پ��ول اي��ن هزينه ها 
را اختص��اص دهيم ب��ه دس��تگاه هاي اجرايي 
و دس��تگاه هاي اجراي��ي ه��م بر مبن��اي مفاد 
موافقتنام��ه و طبقه بن��دي هزينه هاي��ي كه در 
موافقتنامه درج ش��ده مي توانند، اين هزينه ها 
را پرداخت كنند. دس��تگاه هاي اجرايي متولي 
هزينه هستند و ش��فافيت پرداخت نوع هزينه 
با مقام مجاز دس��تگاه اجرايي است. اينكه اين 
هزين��ه به چه موضوعي اختصاص مي يابد به ما 
ارتباطي ندارد. به عبارتي آنچه از ما درخواست 
ش��ده پرداخت هزينه هاي عمومي دولت در دو 
سرفصل حقوق و هزينه هاي اجتناب ناپذير است 
و اينكه هر يك چطور خرج مي شوند و چرا اين 

عناوين را دارند در حيطه كار ما نيست.
البته الزم است، اين موضوع را ذكر كنم كه 
اكنون دولت به دنبال مديريت هزينه هاس��ت و 
سياس��ت هاي انقباضي در پيش گرفته و دقت 
الزم را داردكه رعاي��ت قوانين بودجه يي انجام 
ش��ود. فعال ني��ز در تخصيص اوليه كه ارس��ال 
ش��ده غير از پرداخت حقوق و ساير هزينه هاي 
اجتناب ناپذي��ر مرتبط با حق��وق، پرداختي به 

دستگاه هاي اجرايي انجام نداده ايم. 
اطالع رس�اني درجهت روشن  شدن اين 

سرفصل ها كي صورت مي گيرد؟
اين دس��تگاه هاي اجرايي هس��تند كه بايد 
اطالعات رس��اني كنن��د ك��ه س��اير هزينه هاي 
اجتناب ناپذير ش��امل چيست؟ ش��امل جبران 
خدم��ت كاركن��ان )اعم از هزينه ه��اي مربوط 
به پ��اداش و اضافه كار و...(، هزينه اس��تهالك 
دارايي ه��ا و... البته عدد مرب��وط به هزينه هاي 
اجتناب ناپذير معموال عدد بزرگي نيس��ت و در 
قياس ب��ا عدد مربوط به حق��وق عدد كوچكي 
است. با اين حال الزم است تاكيد كنم مديريت 
بودجه با س��ازمان برنامه و بودجه است و آنچه 
م��ا انجام مي دهيم بر مبن��اي تخصيص صادره 
از س��ازمان برنامه و بودجه اس��ت. انتش��ار نوع 
هزينه ه��اي انجام ش��ده ه��م با دس��تگاه هاي 

اجرايي ذي ربط است.
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گروه اقتصادكالن  الهام آبايي 
چندي پيش خزانه داري كل كش��ور در راس��تاي 
دستور رييس جمهور براي شفاف سازي پرداخت هاي 
بودجه يي براي عموم مردم، گزارشي از پرداخت هاي 
خزانه به دستگاه ها در فروردين ماه منتشر كرد. اين 
اقدام هر چند براي شفاف س��ازي پرداخت ها صورت 
گرفت اما انتقادات بسياري را برانگيخت. عده يي انتقاد 
داش��تند، شكل و ش��مايل اين گزارش با اهدافي كه 

براي انتشار آن تعريف شده بود، تفاوت دارد. 
بسياري مي گفتند در اين گزارش، خزانه صورتي 
غيرش��فاف از پرداخت ها را ارائه داده است كه در آن 
محل مصرف بسياري از منابع پرداخت شده مشخص 
نبوده و تنها عبارت »پرداخت هاي اجتناب ناپذير« در 

مقابل آن عنوان شده است. 
به گفته برخي كارشناس��ان اقتصادي، عبارتي به 
عنوان پرداخت هاي اجتناب ناپذير بي معناست و دولت 
بايد اطالعات دقيق تري از محل مصرف اين منابع ارائه 

مي كرد. 
گزارش خزان��ه از پرداخت به ۱5۷۷دس��تگاه در 
فروردي��ن ماه بس��تر مطرح ش��دن اين س��واالت را 
ه��م فراهم كرد كه برخي پرداخت ها از اس��اس چرا 
انجام مي ش��وند و چرا ك��م و كيف محل مصرف اين 
پرداخت ها شفاف نيست. سوالي كه محسن برزوزاده 
مديركل خزانه كش��ور در گفت وگو با »تعادل« به آن 
پاس��خ گفت و مطرح كرد خزان��ه پرداخت اين را بر 
مبن��اي تخصيص صادره از س��ازمان برنامه و بودجه 
انج��ام مي دهد و در نتيجه پاس��خگويي در برابر اين 
ابهامات به عهده سازمان برنامه و بودجه بايد باشد نه 

خزانه داري كشور. 

 گام مثبت شفافيت
 با وجود انتقادات با اين حال به گمان كارشناسان 
گزارش خزانه داري از پرداخت ها مي تواند گام مثبت 
در جهت ايجاد ش��فافيت باشد. اما اقداماتي هم الزم 
است تا اين گزارش ها رفته رفته به شفافيت نزديك تر 
شود و سيماي واقعي پرداخت هاي بخش عمومي را 

نمايان كند. 
در اي��ن زمين��ه محمدتق��ي فياضي كارش��ناس 
اقتصادي بر اين باور اس��ت كه 4 اق��دام مي تواند در 
راستاي شفاف سازي گزارش  پرداخت هاي خزانه موثر 
واقع شود. انتشار اطالعات تمام اجزاي بخش عمومي، 
ارائه اطالعات به صورت طبقه بندي  ش��ده بر اساس 
طبقه بندي هاي قانون بودجه و با قابليت جست وجو، 
انتش��ار اطالعات بودجه پيش از تصوي��ب آن و ارائه 
عموم��ي اطالعات عملكرد بودجه در زمان مناس��ب 
چهار پيشنهادي اس��ت كه اين كارشناس اقتصادي 

براي شفاف سازي پرداخت هاي خزانه ارائه مي كند. 
به گزارش »تعادل«، فياضي نخس��تين گام براي 
شفاف س��ازي پرداخت ها را انتش��ار اطالعات س��اير 
بخش ه��اي عموم��ي مي داند و مي گوي��د: اطالعاتي 
كه در بخش عمومي توليد مي ش��ود و بايد شفافيت 
ايجاد كند، دولت بخشي از اين بخش عمومي است. 

نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، صندوق هاي 
تامي��ن اجتماعي ه��م بخش هاي ديگري هس��تند. 
بنابراين اگر مي خواهيم در بخش عمومي ش��فافيت 
ايجاد كنيم، اين ش��فافيت بايد در همه اجزاي بخش 

عمومي ايجاد شود. 
وي مي افزايد: ش��فافيت در صورت ه��اي مالي و 
عملكرد بايد در همه اين بخش ها اتفاق بيفتد. اين در 
حالي است كه گزارشي كه دولت منتشر كرده بسيار 
مغشوش است و اطالعات خاصي را نشان نمي دهد. 

 ارائه اطالعات طبقه بندي  شده
فياضي دومين راهكار براي شفاف سازي عملكرد 
پرداخت ه��اي خزان��ه را ارائ��ه اطالعات ب��ه صورت 
طبقه بندي ش��ده مي دان��د و مي افزايد: قانون بودجه 
يك س��ري طبقه بن��دي دارد كه ش��امل اقتصادي، 
طبقه بندي دس��تگاه ها، اطالعات برنامه ها، شركت ها 
و... مي  ش��ود. دولت اگر قصد دارد شفاف سازي كند، 
بايد بر حسب اين طبقه بندي ها عمل كند. متاسفانه 
اطالعاتي كه دولت منتش��ر كرده چنين طبقه بندي 
را ندارد. طبقه بندي هايي ك��ه در قانون بودجه، ماده 
واح��ده و 4 پيوس��ت ديگر اس��ت بايد مبن��اي اين 

گزارش ها قرار گيرد. 
وي با انتقاد از مشخص نبودن محل مصرف منابع 
پرداخت شده به دستگاه ها مي گويد: در گزارش خزانه 
عنوان »هزينه اجتناب ناپذي��ر« به كرات به كار برده 
شده است. سوال اينجاست كه »هزينه اجتناب ناپذير« 
به چه معناست، چراكه در قانون چنين تعريفي نداريم 
و در گزارش خزانه بايد محل مصرف به صورت دقيق 

مشخص شود. 

 انتشار به  موقع اطالعات
نكته مهم ديگري كه فياضي به آن اشاره مي كند، 
انتشار به موقع اطالعاتي است كه مي تواند به شفافيت 
پرداخت ها و تنوي��ر افكار عمومي كمك كند. بر اين 
اساس، وي راهكار سوم را ارائه اطالعات بودجه پيش 
از تصوي��ب اليحه عنوان مي كن��د و اين گونه توضيح 
مي دهد: شفاف س��ازي تعاريف��ي دارد. اينكه بگوييم 
هر دس��تگاه چق��در بودجه از دول��ت دريافت كرده، 
به معناي شفاف س��ازي نيست. در اين خصوص يك 
سري معيارها مطرح است. به عنوان مثال بايد قبل از 
اينكه اليحه بودجه به تصويب برسد، اطالعات بودجه 
منتشر شود. اين موضع تعيين مي كند كه دولت قرار 
اس��ت اليحه را به چه شكلي تهيه كند. پيش نويس 
اليحه، خود اليحه و قانون بايد به صورت آنالين و به 

شكل هاي مختلف در اختيار مردم قرار گيرد. 

 ارائه عملكرد بودجه به مردم
اين كارش��ناس اقتصادي راهكار چه��ارم را ارائه 
عملكرد بودجه به عموم مردم مي داند كه البته به گفته 
او، اين گزارش ها بايد به زبان س��اده و قابل فهم براي 
عموم مردم تهيه ش��ود. فياضي در اين رابطه توضيح 
مي دهد: يكي ديگر از لوازم شفاف سازي اين است كه 

عملكرد بودجه هم در اختيار مردم قرار گيرد. چيزي 
ك��ه در عمل ام��روز در اختيار عموم ق��رار مي گيرد، 
اليحه و قانون بودجه اس��ت. متاسفانه اين اطالعات 
هم به ش��كل خوبي ارائه نمي شود. اين اطالعات بايد 
در فرمتي ارائه شود كه قابليت جست وجو داشته باشد 

تا پژوهشگران بتوانند از اطالعات آن استفاده كنند. 
وي ب��ا بيان اينكه در م��ورد عملكرد بودجه هيچ 
گزارش��ي تهيه نمي شود، مي افزايد: تنها يك گزارش 
عملكرد از بودجه توليد مي ش��ود كه مربوط به خزانه 
اس��ت و آن هم محرمانه است. گزارش بانك مركزي 
هم بسيار خالصه است. چنين گزارش هايي به مردم 
اطالعات نمي دهد. يك س��ري گ��زارش هم با عنوان 
گ��زارش براي مردم بايد تهيه ش��ود. به اين معنا كه 
اطالعات موجود ساده س��ازي ش��ود تا مردم متوجه 

شوند، در بودجه چه اتفاقي افتاده است. 

 رويه گزارش ها بايد اصالح شود
به گفته اين كارشناس اقتصادي، گزارش خزانه از 
پرداخت هاي فروردين ماه از معيارهاي شفافيت فاصله 
زيادي دارد و الزم اس��ت دول��ت در ادامه اين رويه را 
اصالح كند و بر شفافيت گزارش ها بيفزايد. فياضي در 
اين رابطه مي گويد: اگر بخواهيم بر اساس مالك هاي 
ش��فافيت موضوع را بررس��ي كنيم، بايد بگوييم كه 
بودجه دولت شفاف نيست. گزارش اخير دولت شبيه 
يك رفع تكليف است و تصوير روشني از بودجه ارائه 

نمي دهد. 
وي البت��ه چندان هم به اصالح اين رويه در آينده 
اميدوار نيست و بر اين باور است كه دولت زمان كافي 
براي اصالح گزارش ها ندارد و حتي اگر زمان داش��ته 
باش��د هم نمي خواهد اين گزارش ه��ا را با اطالعات 

دقيق تر ارائه كند. 
او مي گوي��د: اگ��ر دولت در ابتداي ش��روع به كار 
خ��ود، اي��ن اقدام را مي ك��رد باز هم امي��د بود كه با 
توجه به فش��ارهايي كه از طرف افكار عمومي وجود 
دارد و تجاربي كه كس��ب مي شود، در اوايل دور دوم 
اصالحات��ي در اين گزارش ها اتفاق بيفتد. اما در حال 
حاض��ر دولت در اواس��ط دور دوم خود ق��رار دارد و 
خوشبين نيستم كه اين گزارش ها رفته رفته اصالح 
شود. نخست اينكه بناي اين گزارش ها بناي درستي 
نيس��ت و دولت وقت كافي براي شفاف سازي داشته 
اما اين كار را نكرده اس��ت. در ثاني به نظر نمي رسد 
كه مسووالن سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد 
اهل شفاف سازي باشند. گزارش هاي خزانه كه شامل 
اطالعات خاصي هم نيس��ت، مهر محرمانه مي خورد. 
ضمن اينكه با اطالعاتي كه منتشر شده، اتفاق خاصي 

نيفتاده و اين اطالعات قبال هم منتشر مي شد. 
دول��ت بازخوردهاي خوبي از انتش��ار نخس��تين 
گزارش از پرداخت هاي خزانه دريافت نكرد. در حالي 
كه تقريبا از زمان ارائه اليحه بودجه، انتقادات به شيوه 
دخل و خرج دولت ش��دت يافته بود، اين گزارش هم 
كمكي نكرد تا دولت حس��ن نيت خ��ود را براي ارائه 
عمومي اطالعات پرداخت ه��ا به مردم ثابت كند. اما 
واكنش ها به بررسي بودجه عمومي دولت در مجلس 
كه با ارائه گزارش تفريغ س��ال ۱۳۹5 همزمان شده 
ب��ود، نش��ان داد كه آگاهي عموم��ي از دخل و خرج 
دولت بيش��تر شده و اطالعات هر چند مخدوش هم 

زير ذره بين مردم قرار خواهد گرفت.

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

حلقه هاي تكميل كننده شفاف سازي خزانه

مديركل خزانه كشور در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

اولويت پرداخت خزانه؛ بازپرداخت اسناد، يارانه و حقوق
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بايدهاي حمايت نظام بانكي 
از كاالي ايراني

سعيد سلطاني  دكتري مديريت بازاريابي 
يكي از نهادهاي��ي كه مي تواند در ارتقاي جايگاه 
كاالي ايران��ي در بازارهاي داخل��ي و خارجي نقش 
بس��زايي داشته باشد، نهادهاي پولي و مالي به ويژه 
بانك ها هستند. حال سوال اين است كه نظام بانكي 
چه نقش��ي دارند؟  رهبر معظم انقالب در س��خنان 
خود در آغازين روزهاي سال جاري عنوان »حمايت 
از كاالي ايراني، توليد ايراني و اش��تغال« را به عنوان 
شعار سال ۱۳۹۷ برگزيدند تا سياست هاي راهبردي 
و خط مش��ي هاي الزم براي نظام اقتصادي كش��ور 

ازجمله شبكه بانكي ترسيم شود. 
در راستاي تحقق اين رويكرد اقتصادي و حمايت 
همه  جانبه از كاالي ايراني)توليد ملي يا همان توليد 
داخل��ي( به طور قطع يكي از نهادهايي كه مي تواند 
در ارتقاي جاي��گاه كاالي ايراني در بازارهاي داخلي 
و خارجي نقش بسزايي داشته باشد، نهادهاي پولي 
و مالي به ويژه بانك ها هس��تند. بانك ها مي توانند از 
طريق ارائه تسهيالت ارزان قيمت و حمايت و تامين 
مالي برد- برد با ارائه خدمات و محصوالت با كيفيت 
در احياي كسب وكارهاي ايراني بسيار موثر باشند. 
حال سوال اين است كه نقش نظام بانكي در حمايت 

و تقويت توليد ملي تا چه حد برجسته است؟
به دليل بانك محور بودن نظام مالي كشور، سهم 
غالب)حدود ۸۰درصد( تامين مالي اقتصاد از طريق 
بازار پول ص��ورت مي گيرد و بانك ها نقش اصلي در 
تجهيز و توزيع منابع در بخش هاي مختلف اقتصاد به 
ويژه حمايت از بخش توليد و ايجاد اشتغال برعهده 
دارن��د. لذا مي توان گفت كه موسس��ه ها و نهادهاي 
پول��ي و مالي مي توانند ش��رايط بنگاه هاي مولد در 
كش��ور را با تخصيص درس��ت منابع و اصالح بهينه 
س��اختار مصارف خود به رونق توليد داخل نزديك 
كنند. اگر نظام بانكي عملكرد متناسبي داشته باشد، 
مي تواند در رونق سرمايه گذاري  موثر بوده و به دنبال 

آن فعاليت هاي توليدي گسترش پيدا كنند. 
از س��وي ديگ��ر س��ال هاي گذش��ته بخش هاي 
توليدي اعم از صنعت و كش��اورزي كمتر از خدمات 
اي��ن نهادها برخ��وردار بوده اند و ب��ه داليل مختلف 
بازده��ي در اين بخش ها بس��يار ناچيز ب��وده  و در 
مقابل بازدهي در بخش هايي مانند تجارت و س��اير 
اشكال واسطه گري بسيار بيشتر بوده و اين بخش ها 
سودآوري بيشتري را داش��ته اند. به واقع در صورت 
اتخاذ تدابير الزم ب��راي جذب نقدينگي و پول هاي 
سرگردان و هدايت آن در مسير صحيح روند توسعه 
اقتصادي كشور كه بخش قابل توجهي از آن مرهون 
نظام توليدي و صنعتي كشور است با سرعت و شتاب 
فزآينده يي همراه خواهد ش��د و حتي اقتصاد كشور 
را در مقابل تكانه ها و ش��وك هاي اقتصادي ناشي از 
تحوالت اقتصادي بين الملل��ي مقاوم و مصون كند.  
خوشبختانه اين هماهنگي در نظام بانكداري و تامين 
مالي متناس��ب با توليد در فعاليت بنگاه ها با توجه 
به س��ال حمايت از كاالي ايراني در نظر گرفته شده 
و مقرر شده اس��ت، سيستم بانكي به گونه يي عمل 
كند كه در س��ال حمايت از توليد ملي، صنايع مولد 
در اولوي��ت نظام بانكي ديده ش��وند تا از اين طريق 
بيش��ترين نتيجه در رش��د توليد و اشتغال به طور 
پايدار و غيرتورمي حاصل شود. در واقع تحقق رشد 
اقتصادي پايدار تنها از كانال افزايش سالمت بانكي و 

تقويت قدرت وام دهي نظام بانكي ميسر است. 

 بيانيه بانك  مركزي
درباره تحريم رييس كل 

بانك مركزي تحريم رييس كل اين  نهاد از س��وي 
اي��االت متحده امري��كا را بي احترامي ب��ه هنجارهاي 
بين الملل��ي عنوان و اعالم كرد ك��ه همچنان به انجام 
وظايف قانوني خود در عرصه داخلي و خارجي مطابق 
موازين ادامه مي ده��د.  به گزارش روابط عمومي بانك 
مرك��زي، اقدام اخير خزان��ه داري اياالت متحده امريكا 
در تحري��م رييس كل اين بان��ك عملي غيرمتعارف و 
كامال غيرحرفه يي و نش��ان دهنده بي احترامي مقامات 
امريكاي��ي به هنجاره��اي بين المللي اس��ت، از اين رو 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اين اقدام اياالت 
متحده را منبعث از رفتار ناشيانه مقامات امريكايي تلقي 
مي كند و همچون گذشته به انجام وظايف قانوني خود 
در عرصه داخلي و خارجي مطابق با موازين بين المللي 
ادام��ه خواه��د داد. پس از نقض برجام توس��ط اياالت 
متح��ده امريكا ب��ا وجود پايبندي جمهوري اس��المي 
ايران به اين معاهده بين المللي، خزانه داري آن كش��ور 
نام رييس كل بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران و 
يكي از مديران سابق اين نهاد سياست گذار پولي را در 
فهرست تحريم هاي يك جانبه خود قرار داد. اين اقدام 
خزانه داري امريكا كه كامال غيرحرفه يي و نامتعارف بوده 
و نشانگر بي احترامي مقامات دولت امريكا به استانداردها 
و هنجارهاي بين المللي اس��ت، با توج��ه به رفتارهاي 
يك جانبه اخي��ر دولت امريكا و بي احترامي به تعهدات 
و توافقنامه هاي بين المللي گوناگون جاي تعجب ندارد.  
اين نكته براي ملت ايران كامال روشن است كه اياالت 
متحده امريكا در پوش��ش عناوين��ي همچون مبارزه با 
تروريس��م و تامين مالي آن، قصد اعمال فشار بر ملت 
ايران را داش��ته و بدون هيچ مبنا و مس��تند قانوني، با 
اعمال تحري��م عليه مديران و مقام��ات بانك مركزي 
درصدد آن برآمده اس��ت تا فضاي رواني منفي را عليه 
نظام بانك��ي ايران در عرصه بين المللي ايجاد كند. اين 
در حالي است كه اقدامات يك جانبه و خصمانه امريكا 
عليه مردم ايران سودي براي آن كشور نخواهد داشت.  
خزانه داري اياالت متحده با انجام اين عمل نش��ان داد 
كه نه تنها به موازين اوليه و اساس��ي حقوق بين الملل 
بي توجه و بي اعتناست بلكه به كاركردهاي بانك مركزي 
و نقش اساس��ي آنها در برقراري ثب��ات پولي داخلي و 
بين المللي و همچنين به تعهدات بين المللي ناش��ي از 
عضويت در نهادهاي بين المللي نظير صندوق بين المللي 

پول نيز اعتنايي ندارد.

يادداشت

خبر

رييس كل بانك مركزي خبر داد

تغيير ۵ تا ۶ درصدي نرخ دالر ۴۲۰۰ توماني تا پايان سال
فروش ارز چكي شد، كارتخوان ها كنار رفتند              

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
تب خريد سكه كه از هفته گذشته و همزمان با 
آغاز ورود بيش از 4۰۰هزار سكه پيش خريد شده، 
فروكش كرده بود، تاثي��ر خود را در بازار ارز و طال 
نشان داده و با توجه به روند كاهشي قيمت جهاني 
طال و افت قيمت س��كه و فرا رس��يدن ماه مبارك 
رمضان، خريد و فروش س��كه و ط��ال در بازار آزاد 

كاهش يافته است. 
ب��ه گزارش »تعادل« نرخ اونس جهاني روز هاي 
ش��نبه و يك ش��نبه 2۹ و ۳۰ ارديبهش��ت ۹۷ به 
۱2۹۳دالر رسيده و همچنان زير ۱۳۰۰دالر است 
و در نتيجه روند كاهش نرخ طال و كاهش خريد و 
فروش در ماه مبارك رمضان باعث فروكش كردن 
تب خريد طال و س��كه شده و سكه طرح جديد با 
كاهش 2۰هزار توماني مواجه شده و به يك ميليون 

و ۹4۶هزار تومان رسيد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز با 2۰هزار تومان رش��د در مدت مش��ابه، 
يك ميليون و ۸۸۷هزار تومان داد و س��تد شد. هر 
قطعه نيم سكه بهار آزادي با 2 هزار تومان كاهش، 
۹۶۳هزار تومان و ه��ر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 
2هزار تومان رشد در مدت مشابه ۵۵۸ هزار تومان 
معامله شد.  از سوي ديگر هر قطعه سكه گرمي با 
افزاي��ش قيمت يك هزار توماني با قيمت ۳۵2هزار 
تومان معامله ش��د. هر گرم ط��الي ۱۸عيار نيز با 
كاهش ۳هزار و ۷۰۰ تومان��ي به قيمت ۱۸۰هزار 

و ۸۰۰تومان ارزش گذاري شد. 
در بازار ارز نيز قيمت هر دالر امريكا بدون تغيير 
نس��بت به روزهاي گذش��ته 4 هزار و 2۰۰ تومان 
تعيين شده است. افزون بر اين هر يورو بدون تغيير 
4 هزار و ۹44 تومان و هر پوند نيز با قيمت ۵ هزار 

و ۶۵۵ تومان ارزش گذاري شد. 

 كاهش نرخ غيررسمي ارز 
فع��االن ب��ازار ارز مي گويند كه همزم��ان با روند 
نزولي نرخ رس��مي انواع ارز به ويژه دالر، يورو و پوند 
در روزه��اي اخير، بازار ارز ني��ز از حضور خريداران و 
دالالن خالي شده اما در اين ميان باز هم برخي دالالن 
راه هايي را براي فروش ارز يافته اند. مشاهدات ميداني 
نش��ان مي دهد ك��ه نرخ هر دالر امري��كا در بازار آزاد 
بي��ن ۶ هزار و ۱۹۰ تا ۶ه��زار و ۳۰۰تومان و با توجه 
به تعداد دالر درخواس��تي خريداران از سوي دالالن 
تعيين مي شود.  چهارراه استانبول و خيابان منوچهري 
كه به طور سنتي محل حضور دالالن ارز بود نيز خالي 
است و خريدار، فروشنده و دالل در آن حضور ندارند. 
همزمان نيروي انتظامي حضور محسوس و پررنگي در 
خيابان هاي منتهي به ميدان فردوسي تهران دارد و با 

هرگونه معامله غيرقانوني برخورد مي شود. 
صرافي ه��ا ني��ز از هرگونه خريد و ف��روش علني 
ارز خ��ودداري مي كنند و معام��الت برخي صرافي ها 
از طري��ق هماهنگي هاي تلفني انجام مي ش��ود. اكثر 
صرافي ها به دليل اجراي سياس��ت هاي جديد ارزي، 
تقريبا خالي از مش��تري هستند. برخالف گذشته كه 
خري��داران ارز براي اطمينان از تقلبي بودن دالرها از 
صرافان مي خواس��تند تا مهر صراف��ي را روي دالرها 
ثبت كنند، صرافي ها در معامالت روزهاي اخير خود 
از اي��ن اقدام خودداري مي كنن��د و دالرها بدون مهر 
و فاكتور فروخته مي ش��ود.  در اين روند صرافي ها از 

كارتخوان هاي داخل صرافي اس��تفاده نمي كنند و در 
عوض خواس��تار دريافت چك ه��اي بانكي با توجه به 
تعداد دالرهاي درخواستي از سوي مشتريان مي شوند. 

 افزايش 5 تا 6 درصدي نرخ دالر در سال 97 
از س��وي ديگر ولي اهلل س��يف رييس كل بانك 
مركزي در ديدار با مديران رسانه ها با تاكيد بر اينكه 
نرخ دالر 42۰۰توماني ثابت نخواهد ماند، گفت: بر 
اساس شرايط اقتصادي پيش بيني مي كنيم كه تا 
پايان س��ال جاري ۵ ت��ا ۶درصد در اين نرخ تغيير 
ايجاد ش��ود. البته بانك مركزي با توجه به شاخص 

تورم در اين زمينه عمل خواهد كرد. 
وي با اشاره به انتقادات از سامانه نيما افزود: در 
مقطعي كه اين س��امانه راه اندازي شد، پيش بيني 
اينكه تا دو، س��ه م��اه برخي اش��كاالت احتمالي 
ني��ز ب��روز كند، وجود داش��ت و به هم��كاران نيز 
اين موضوع گوش��زد ش��د. بعد از راه اندازي سامانه 
در ابت��داي ارديبهش��ت و طي اي��ن دوره مي توان 
ويژگي هاي مثبت اين سيستم با روش هاي گذشته 
را بررسي كرد. اما منتقدان حتي يك ماه نيز به اين 
س��امانه اجازه اجرا نمي دهند و انتقاد وارد مي شود. 
با اين حال در حال حاضر ايرادات برطرف ش��ده و 

سامانه به وضعيت باثباتي رسيده است. 

 حضور تيم فني بانك مركزي در مذاكرات
سيف درباره برخي مس��ائل مطرح شده درباره 
برجام بيان داش��ت: با توجه ب��ه فضاي بين المللي 
نظام كنترلي ادامه خواهد داش��ت و بايد شرايط را 
درك كرد چون مشخص نيست چه اتفاقي خواهد 
افتاد. البته مذاكراتي كه در جريان اس��ت، مي تواند 
در اين زمينه مشخص كند كه چه اتفاقاتي در آينده 
خواهد افتاد.  رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: 
تص��ور ترامپ اين بود كه به محض خروج امريكا از 
برج��ام، ايران نيز خارج خواهد ش��د و در آن زمان 

مي توانند رفتارهاي مدنظر خود را انجام دهند. 

از نظ��ر ما خطرات امريكايي ها و مش��كالتي كه 
مي توانستند ايجاد كنند، با خروج به هزينه كمتري 
انجامي��د ولي به معناي آن نيس��ت كه همه  چيز به 
خوب��ي جلو خواهد رف��ت.  وي با اش��اره به مذاكره 
اروپايي ه��ا با ايران تصريح ك��رد: اروپايي ها در حال 
بررس��ي اين موضوع هس��تند كه چگونه مي توانند 
خس��ارت هاي ناش��ي از خ��روج امري��كا از برجام را 
جب��ران كنند. مذاك��رات در حال حاض��ر حول اين 
مح��ور مي گردد و از بانك مرك��زي نيز تيم فني در 

گفت وگوها حضور دارد. 
به گفته سيف، اروپايي ها از نظر سياسي به دنبال 
آن هستند كه ايران را راضي كنند كه در برجام بماند 
اما از بعد فني و تكنيكال براي اروپايي ها احس��اس 
مي ش��ود كه كار سخت باشد؛  البته بايد مذاكرات به 
جلو برود تا مش��خص شود. يكي از بحث هاي جديد 
ك��ه در قبل نبود، اين اس��ت كه ش��بكه بانك هاي 
مركزي اروپ��ا با ايران همكاري كنن��د.  رييس كل 
بانك مركزي تاكيد كرد: در مورد بانك هاي مركزي 
مشكالت كمتري در برقراري ارتباط وجود دارد چون 
در مذاكرات با بانك ها ممكن است برخي سهامداران 
امريكايي و غيره نيز وجود داشته باشد كه موانعي در 
اين زمينه ايجاد كنند.  س��يف با بيان اينكه در دوره 
رياست جمهوري ترامپ يك وضعيت ديگر در بازار ارز 

ايجاد شد كه نمي توان آن را انكار كرد، تصريح كرد: 
بر مبناي س��ير تاريخي قيمت ارز در كشور همواره 
در ۳ماهه س��وم سال با يك دوره پرفشار براي تقاضا 
مواجه بود كه ن��رخ آن را تحت تاثير قرار مي داد در 
حالي كه در ۳ماهه چهارم قيمت آزاد و مي توانست 

روند كاهشي داشته باشد. 
وي اظهار داش��ت: در س��ال ۹۵ قيم��ت دالر در 
دي م��اه به 4هزار و ۱۵۰تومان و در آخر اس��فندماه 
ب��ا روند كاهش��ي به ۳ه��زار و ۸2۰ تومان رس��يد. 
همچنين در ارديبهشت ماه سال ۹۶ نرخ دالر ۳هزار 
و ۷۳۰توم��ان بود و با يك  روند طبيعي در نهايت در 
۳ماهه سوم سال ۹۶ شروع به افزايش كرد، البته اين 
رون��د صعودي به دليل التهاباتي كه ترامپ در بحث 

تمديد برجام ايجاد كرد، استمرار يافت. 
ريي��س كل بانك مركزي خاطرنش��ان ك��رد: در 
ابتداي امر ذهنيت مس��ووالن در اين بخش با توجه 
به گذش��ته بر بهتر شدن شرايط در دي  ماه بود ولي 
به دليل فضاس��ازي امريكايي ه��ا درخصوص برجام 
اين روند افزايشي دامنه دار شد.  سيف با بيان اينكه 
دشمنان نظام در پي ايجاد التهاب در كشور هستند، 
گف��ت: گزارش هايي به مع��اون اول رييس جمهوري 
مبني بر دخالت كش��ورهاي حاشيه خليج فارس در 
التهابات ارزي پايان سال گذشته و اوايل سال جاري  
ارائه شده است.  وي يادآور شد: تصميم دولت مبني 
بر ارائه ارز دولتي به مردم در اواخر س��ال گذشته به  
منظور آرامش بازار ارز ابتدا فضا را آرام كرد درحالي 
كه در بين تعطيلي نيمه اول فروردين  ماه با افزايش 
نرخ ارز مواجه ش��ده و اين اتفاق در شرايطي رخ داد 
كه در س��ال گذشته در همين مقطع زماني بازار ارز 
با تحرك قابل  مالحظه يي روبه رو نبوده و حتي اكثر 
صرافي ها نيز بسته بودند.  سيف اذعان كرد: با توجه 
به ش��رايط خاص اقتصادي ايران، فضاي بين المللي 
همچنين شرايطي كه كشور امريكا براي ايران ايجاد 
كرده بود، روش كنترلي تنها روش��ي بود كه بايد در 

اين بخش اتخاذ مي شد. 

 بي مهري در برخورد با موسسات غيرمجاز
وي درب��اره رس��يدگي به پرونده موسس��ات 
غيرمج��از اظهار كرد: موسس��ات غيرمجاز بالي 
ج��دي براي اقتصاد كش��ور بود ك��ه روز به روز 
اين مش��كل بزرگ تر مي ش��د. اين موسسات در 
آينده تحت هيات تس��ويه هاي مس��تقلي كه در 
راس ه��ر كدام ق��رار گرفته و هر ك��دام تركيب 
خ��اص از نماينده ق��وه قضاييه، بان��ك مركزي، 
وزارت اطالعات و صاحبان س��پرده گذاران است، 
س��اماندهي مي شوند. هم اكنون اين سوال مطرح 
اس��ت كه رس��يدگي و برخورد با افراد ش��ياد و 
كالهب��ردار در چه مرحله يي اس��ت و افرادي كه 
با زندگي مردم بازي كردند چه سرنوشتي دارند. 
س��يف با بيان اينك��ه اين مش��كالت در مورد 
بانك هاي خصولتي و دولتي نيز وجود دارد و دولت 
عادت كرده كس��ري بودجه را در سياست پولي و 
نظام بانكي س��رازير كند، گفت: چالش هاي بسيار 
جدي از اين بابت داريم، وقتي يكجا ۵۰ هزارميليارد 
توم��ان خط اعتباري براي مس��كن مهر اختصاص 
مي يابد يعني يك فاجعه رخ داده است البته اكنون 

وضع بسيار بهتر شده اما با ايده آل فاصله داريم. 
اين مقام ارش��د بانك مركزي افزود: مش��كل ما 
فقط تحريم نيست و اس��تاندارد نبودن صورت هاي 
مالي بانك ها، نرخ پايين كفايت سرمايه، عدم وجود 
اس��تانداردهاي عملياتي و بانك��ي از قبيل ارزيابي 
ريس��ك و كامپالينس)تطبيق( مشكالتي است كه 
بايد حل شود. البته هميشه عده يي هستند كه از هر 
گونه محفل غيرقانوني و غيرشفاف متنفع مي شوند 

كه سنگ اندازي هايي در اصالح اين موارد داشتند. 

 خروج اقتصاد از تكانه هاي دالري
مقامات مسوول بانك مركزي مي گويند به مدل 
و برنامه يي رسيده اند كه طي آن ارز گزارشگري از 
دالر ب��ه يورو تغيير و از اين طريق تس��لط دالر بر 

اقتصاد ايران كاهش خواهد يافت. 
علي ديواندري؛ رييس پژوهشكده پولي و بانكي 
بانك مركزي درباره پيامدهاي تغيير ارز گزارشگري 
تصريح كرد: دالر در گذشته جايگاهي در مبادالت 
ارزي داش��ته كه به تدريج در اثر تحريم ها جايگاه 
خود را از دست داده و در مبادالت فعاالن اقتصادي 

و بانك مركزي بسيار محدود شده است.
حميد زمان زاده؛ سرپرس��ت معاونت پژوهشي 
پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي نيز درباره 
كاهش نقش دالر در مب��ادالت اقتصادي ايران و 
جايگزين��ي آن با ارزهاي ديگر ازجمله يورو تاكيد 
كرد: ما اگر بتوانيم س��اير ارزها را در س��بد ارزي 
ايران تقويت كنيم برخي مش��كالت مبادله با دالر 
از بين خواهد رفت و از اين طريق انجام مبادالت 
براي ايران مفيد خواهد بود. در چنين ش��رايطي 
همه حس��اب ها نيز بايد از دالر به يورو تغيير كند 
كه هزينه به همراه خواهد داشت ولي اگر بخواهيم 
چنين كاري را انجام دهيم بايد توضيحات آن نيز 
در نظر گرفته ش��ود. يك بخش ش��ايد اين باشد 
ك��ه يورو در يك مقطع تقويت ش��ده و ما به اين 
دليل بخواهيم ارز گزارشگري را تغيير دهيم ولي 
اين دليل ممكن اس��ت ماندگاري نداشته باشد؛ از 
اين رو در اين ش��رايط ممكن اس��ت براي كشور 

هزينه هايي ايجاد شود. 

 نرخ اونس جهاني روز هاي شنبه و 
يك شنبه 29 و 30 ارديبهشت 97 به 

1293دالر رسيده و همچنان زير 1300دالر 
است و در نتيجه روند كاهش نرخ طال 

و كاهش خريد و فروش در ماه مبارك 
رمضان باعث فروكش كردن تب خريد 

طال و سكه شده و سكه طرح جديد با 
كاهش 20هزار توماني مواجه شده و به 

يك ميليون و 9۴۶هزار تومان رسيد

                                                                                                      

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 
م��اده ۸ آيين نامه اجرايي قانون برنامه ۵ س��اله 
ششم توسعه 4 راهكار براي ساماندهي بدهي هاي 
دولت پيش��نهاد كرده اس��ت كه مي تواند ساختار 
بدهي ه��اي دولت به افراد و پيمانكاران را از طريق 
انتشار اوراق بدهي، بازارهاي كوتاه مدت و روش هاي 
ديگر و پيش بيني آنها در قانون بودجه س��االنه به 
تدريج اصالح كند و بدهي دولت به بانك ها، بدهي 
پيمانكاران به بانك ها كه منجر به رش��د مطالبات 
معوق بانكي ش��ده و در نتيجه رش��د بدهي دولت 
به بانك ها كه عامل رش��د اضافه برداشت يا بدهي 
بانك ها به بانك مركزي ش��ده است را به تدريج از 
طريق منابع بودجه عمومي دولت كاهش دهد. به 
عب��ارت ديگر اين روش از طري��ق تامين بودجه و 
مبالغي كه در بودجه هاي س��االنه پيش بيني شده 
به تدريج پرداخت بدهي هاي دولت را در دس��تور 
كار ق��رار مي ده��د و همين موضوع بح��ران مالي 
موج��ود در زنجيره و رابطه بده��ي دولت با بدهي 

بانك ها، مطالبات مع��وق و... را كاهش خواهد داد.  
به گزارش »تع��ادل« پايگاه اطالع رس��اني عمومي 
قواني��ن و مق��ررات با ارائه مس��تند قانوني ماده ۸ 
آيين نامه اجرايي قانون برنامه ۵  ساله ششم توسعه 
۱4۰۰- ۱۳۹۶ درباره نحوه س��اماندهي بدهي هاي 
دولت پيشنهاد كرده است تا ساماندهي بدهي هاي 
دولت از طريق: ۱-حفظ ش��اخص نس��بت بدهي 
 دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي
حداكثر4۰درص��د س��طح  در   )G.D. P( 

2- س��اماندهي اصل بدهي ه��ا از طريق تمديد و 
تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومي 
۳-حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه و استفاده از 
اوراق بدهي با تصويب مجلس 4-تاديه بدهي دولت 
به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از 
طري��ق بازارهاي كوتاه مدت و تاديه بدهي دولت به 
نظام بانكي و نهادهاي عمومي و غيردولتي از طريق 

ابزارهاي بدهي ميان مدت و بلندمدت انجام شود. 
در گذش��ته و تا پاي��ان دوره احمدي نژاد براي 

تامين كس��ري بودجه يا ديگر هزينه ها رش��د پايه 
پولي و بده��ي به بانك مركزي از طريق مس��كن 
مهر، افزاي��ش دارايي هاي خارج��ي بانك مركزي 
يعني انتشار ريال در برابر دالرهاي نفتي و... راهكار 
كاهش كس��ري دولت بود و همين امر باعث ش��د 
ك��ه نقدينگ��ي از ۷۰هزارميليارد توم��ان در پايان 
دولت خاتمي ب��ه ۷۰۰هزارميليارد تومان در پايان 
احمدي نژاد برسد. رشد پايه پولي باال بود و ضريب 
فزاينده با عدد حدود 4 نقش خود را نش��ان مي داد 
و در نتيجه رشد پايه پولي، تورم به 2۵تا 4۰درصد 

رشد كرد. 
اما در دولت روحاني با سياس��ت انضباط مالي، 
پايه پولي كنترل ش��د اما كسري بودجه و مخارج 
دول��ت از طريق بده��ي دولت ب��ه بانك ها جبران 
مي ش��د و مثال بانك ه��ا پول هايي را ب��راي خريد 
تضميني يا تامين مناب��ع طرح هاي صنعتي خرج 
مي كردند. اما اين موضوع در كنار رشد بدهي دولت 
به پيمانكاران باعث رش��د مطالبات معوق بانكي و 

افزايش برداشت بانك ها از بانك مركزي شد. 
برخي كارشناسان در مورد تفاوت روش افزايش 
بده��ي دولت به بانك ها و بده��ي بانك ها به بانك 
مركزي براي تامين منابع مورد نياز دولت با روش 
رش��د پايه پول��ي مي گويند كه روش رش��د اضافه 
برداشت بانك ها از بانك مركزي اثرگذارتر است زيرا 
اين پول را بانك ها از بانك مركزي برداشت مي كنند 
و با خلق پول بيش��تر ضريب تكاثر يا فزاينده پولي 
را از عدد 4 به باالي ۷.2 رس��انده اند و در نتيجه با 
وجود رش��د نقدينگي به دليل كنترل پايه پولي و 

رشد ضريب فزاينده تورم كنترل شده است. 
 پس از اجراي اس��تانداردهاي ifrs عمال طلب 
بانك ها از دولت به حس��اب درآمدها و س��ود بانك 
محسوب نمي ش��ود و همين موضوع باعث زيانده 
ش��دن بانك ها شده اس��ت. لذا اگر در راهكارهاي 

4گانه برنامه شش��م توسعه، موضوع كاهش بدهي 
دولت ب��ه بانك ها از طريق بودجه تامين ش��ود يا 
حداقل بده��ي دولت به پيمان��كاران كاهش يابد، 
ش��رايط براي بهبود درآمد و س��ود بانك ها فراهم 
خواهد شد و روي ساير شاخص هاي بانكداري ايران 

اثر خواهد گذاشت. 
براساس گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس كه 
به تازگي منتشر شده، بخش عمده يي از تسهيالت 
بانك ها بين ۱۰تا۷۰درص��د در بانك هاي مختلف 
به مطالبات معوق تبديل ش��ده است. درحالي كه 
اگر بدهي دول��ت به پيمانكاران و بانك ها پرداخت 
شود اين ش��اخص به سرعت مي تواند بهبود يافته 
و وضعيت نامناسب بانك ها را بهبود ببخشد. همين 
شاخص نامناسب يعني نسبت مطالبات غيرجاري 
به تس��هيالت بانك ها باعث ش��ده ك��ه برخي اين 
بانك ها را ورشكسته يا بحران زا و مشكل دار معرفي 
كنند. درحالي كه عملكرد بانك ها به خاطر بدهي 
دولت به اين وضعيت رسيده و هر چه سريع تر بايد 
تكليف بدهي دولت مشخص شده و قانون با اقتدار 

مانع از رشد بدهي دولت به بانك ها شود. 
فقدان راهكارهاي عملي مناسب براي مديريت 
بدهي دولت به نظام بانكي همچنين بدهي بانك ها 
به بانك مركزي باعث ش��ده، س��هم زيادي از رشد 
پاي��ه پولي به بدهي بانك ها اختصاص يابد در واقع 
بررس��ي ريش��ه هاي علل افزايش بدهي بانك ها به 
بانك مركزي نش��ان مي دهد سياس��ت هاي مالي 
دولت و كس��ري پنه��ان بودجه، نات��رازي منابع و 
مص��ارف بانك ها، نظارتي و كاس��تي اقتدار قانوني 
بانك مركزي در قبال اضافه برداش��ت از مهم ترين 

عوامل در شكل گيري آن است. 
با توجه به نقش تعيين كننده كنترل رش��د پايه 
پولي در تحقق نرخ تورم تك رقمي، پرهيز از منابع 
بانك مركزي براي پوش��ش كس��ري مزمن بانك ها 

ضرورتي اساس��ي اس��ت و پرداخت تعه��دات بايد 
از مح��ل منابع خود بانك ها و ني��ز از طريق وصول 
مطالبات غيرجاري، ف��روش دارايي هاي غيرمنقول، 
تجهيز و جلب پس پرده هاي جديد، وصول مطالبات 
از دول��ت و افزايش س��رمايه انجام گيرد. برداش��ت 
از منابع بانك مركزي ابزاري اس��ت براي پوش��ش 
كمبوده��اي مقطعي و گ��ذرا و نباي��د در طراحي 
منابع و مصارف بانك ها يك منبع مالي تلقي ش��ود.  
بررسي ريشه هاي علل افزايش بدهي بانك ها به بانك 
مركزي نشان مي دهد سياس��ت هاي مالي دولت و 
كس��ري پنهان بودج��ه، ناترازي مناب��ع و مصارف 
بانك ها، سياست هاي نظارتي و كاستي اقتدار قانوني 
بانك مركزي در قبال اضافه برداش��ت از مهم ترين 

عوامل در شكل گيري اين پديده است.
دريچه تنزيل، تعميق و توس��عه بازار بين بانكي، 
تقويت نظ��ارت بر چگونگي مديري��ت در بانك هاي 
بده��كار و كاهش نرخ س��پرده قانوني از راهكارهايي 
است كه سياس��ت گذار پولي مي تواند از آنها در افق 
كوتاه مدت و ميان مدت براي كنترل اضافه برداش��ت 
بانك ها اس��تفاده كنن��د. همچنين، ارتقاي س��طح 
ش��فافيت در آماره��اي پولي و اص��الح روابط دولت 
و بان��ك مركزي برخي اقداماتي اس��ت ك��ه در افق 
بلندمدت باي��د مدنظر مقام هاي پول��ي و مالي قرار 
گي��رد. در اقتصادي مانند اقتصاد ايران كه س��هم و 
نقش ش��بكه بانكي در تامين مالي بسيار زياد است، 
عملكرد و شرايط اين شبكه به عنوان اساسي ترين جزء 
تامين كننده منابع مالي الزم براي فعاليت هاي مولد، 
مساله يي حياتي و تعيين كننده خواهد بود و به همين 
خاطر به همان اندازه كه رواني و توانايي شبكه بانكي 
در پمپاژ پول به بخش هاي مولد اقتصاد اهميت دارد، 
س��المت و كارايي خود اين ش��بكه نيز مهم است و 
تاكنون شبكه بانكي همواره براي بهبود شاخص هاي 

اقتصاد و توليد داخلي تالش فراواني كرده است. 
در اي��ن راس��تا ض��رورت دارد تلقي اش��تباه از 
نقش بانك ها در اقتصاد و حتي معيش��ت عمومي 
اصالح گردد زي��را در حال حاضر انتظار عمومي از 
شبكه بانكي، تامين تمام نيازهاي مالي و اعتباري 
متقاضي��ان تس��هيالت به ارزان تري��ن قيمت و در 

سريع ترين زمان ممكن است. 

»تعادل« پيشنهاد آيين  نامه اجرايي برنامه ششم براي ساماندهي بدهي هاي دولت را بررسي كرد

۴ روش ساماندهي بدهي هاي دولت به بانك ها  در برنامه ششم 
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5 بورس و فرابورس
 ش�كر در ص�در تولي�د و ف�روش صنعت�ي و 
كش�اورزي ش�يرين خراسان: ش��ركت صنعتي و 
كشاورزي شيرين خراسان با سرمايه ثبت شده 50 هزار 
ميليون ريال گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به پايان 
فروردين امسال را منتش��ر كرد. عالوه بر اين، شركت 
در ماهي كه گذش��ت هيچ توليد محصولي نداشت اما 
مبلغ فروش اين ش��ركت در ماه گذشته 30 ميليارد و 
973ميليون ريال اعالم شده است. اين در حالي است 
كه، قشرين در فروردين ماه يك هزار و 178 تن شكر 
و 31 تن مالس به فروش رس��اند. در سويي ديگر، اين 
ش��ركت اعالم كرده اس��ت از ابتداي سال مالي )پايان 
شهريور 96( تا پايان فروردين ماه 97 بيش از 67هزار 
و 969 تن انواع محصول توليد كرده كه شكر با توليد 
بيش از 32 ه��زار تن در صدر توليدات آن قرار گرفته 
اس��ت. همچنين مبلغ فروش اين ش��ركت در 7 ماهه 
سال مالي منتهي به پايان شهريور 97، 896 ميليارد و 

182 ميليون ريال اعالم شده است. 
 انتش�ار صورت هاي مالي »س�مازن«: س��يمان 
مازندران اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي سه 
ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي نشده و 
با سرمايه معادل 411 ميليارد ريال منتشر كرد. بر اين 
اساس، ش��ركت با انتشار عملكرد سه ماهه سال مالي 
97 خود اعالم كرد در دوره س��ه ماهه ياد ش��ده مبلغ 
45ميليارد و 812 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ 37 ريال س��ود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 71درصد كاهش داشت. »سمازن« در دوره 
سه ماهه مشابه س��ال مالي قبل مبلغ 127ريال سود 
به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود 
خالص دوره به سود انباشته ابتداي سال درنهايت مبلغ 
249 ميليارد و 819 ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاهي ب�ه صورت هاي مالي »ثامان«: ش��ركت 
سامان گس��تر اصفهان در دوره 6 ماهه منتهي به 29 
اس��فند ماه 96 مبلغ 30 ريال زيان به ازاي هر س��هم 
كنار گذاش��ت. شركت سامان گستر اصفهان اطالعات 
و صورت هاي مالي ميان دوره يي 6 ماهه منتهي به 29 
اس��فند ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
221 ه��زار و 941 ميلي��ون ريال منتش��ر كرد. عالوه 
بر اين، ش��ركت با انتش��ار عملكرد 6 ماهه خود اعالم 
كرد در دوره ياد ش��ده مبلغ 6 ميليارد و 715 ميليون 
ريال زيان خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 30 
ريال زيان به ازاي هر سهم محقق كرد. همچنين، اين 
شركت در دوره مش��ابه سال مالي قبل مبلغ 50ريال 
س��ود شناسايي كرده بود. »ثامان« در پايان سال مالي 
گذشته به ازاي هر سهم 162 ريال سود محقق كرد. با 
افزوده ش��دن سود انباشته ابتداي سال به زيان خالص 
دوره درنهايت مبلغ 179 ميليارد و 702ميليون ريال 
س��ود انباشته پايان دوره در حس��اب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 افزايش س�ود انباش�ته حفاري شمال: شركت 
حفاري شمال اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 
9ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي نشده و 
با سرمايه معادل 2 هزار و 605 ميليارد و 405ميليون 
ريال منتشر كرد. افزون بر اين، شركت با انتشار عملكرد 
9 ماه��ه خود اعالم كرد در دوره ياد ش��ده مبلغ 487 
ميليارد و 880 ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ 187 ريال سود به ازاي هر سهم 
محقق كرد. در سويي ديگر، اين شركت در دوره مشابه 
س��ال مالي قبل مبلغ 283 ريال سود شناسايي كرده 
بود. همچنين اين شركت در پايان دوره سال مالي قبل 
به ازاي هر س��هم 314 ريال سود محقق كرد. با افزوده 
شدن سود انباشته ابتداي س��ال به سود خالص دوره 
درنهايت مبلغ يك هزار و 784 ميليارد و 481ميليون 
ريال س��ود انباش��ته پايان دوره در حس��اب هاي اين 
شركت منظور شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

23درصد افزايش يافت. 
 انتش�ار گ�زارش »مرقام«: ش��ركت اي��ران ارقام 
اطالع��ات و صورت ه��اي مالي ميان دوره ي��ي 6 ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با 
سرمايه معادل 500هزار ميليون ريال منتشر كرد. عالوه 
بر اين، شركت با انتشار عملكرد 6 ماهه خود اعالم كرد 
در دوره ياد ش��ده مبلغ 15 ميليارد و 20 ميليون ريال 
سود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 30ريال 
س��ود به ازاي هر سهم محقق كرد. اين شركت در دوره 
مشابه سال مالي قبل مبلغ 26ريال زيان شناسايي كرده 
بود. »مرقام« در پايان س��ال مالي گذش��ته به ازاي هر 
س��هم 213 ريال زيان محقق كرد. با افزوده شدن زيان 
انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره درنهايت مبلغ 
117 ميليارد و 82 ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره 
در حس��اب هاي اين شركت منظور شد. بر اين اساس، 
»مرقام« در پايان اين گزارش تاكيد كرده اس��ت سود 
انباشته ابتداي دوره مربوط به ابطال و صدور مجدد يك 

صورت حساب در سال1394 است. 
 افزايش سود »خفنارو«: شركت مهندسي صنعتي 
روان فن آور اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 
6ماهه منتهي به 31 ش��هريور ماه 96 را حسابرس��ي 
نش��ده و با س��رمايه معادل 100 ه��زار ميليون ريال 
منتشر كرد. همچنين، شركت با انتشار عملكرد 6ماهه 
خود اع��الم كرد در دوره ياد ش��ده مبلغ 5 ميليارد و 
398ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين 
اساس مبلغ 54 ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرد. 
اين شركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 22ريال 
سود شناسايي كرده بود. »خفناور« در پايان سال مالي 
گذش��ته به ازاي هر س��هم 95 ريال سود محقق كرد. 
افزون بر اين، با افزوده شدن سود انباشته ابتداي سال 
به سود خالص دوره درنهايت مبلغ 21ميليارد و 337 
ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار عملكرد يك س�اله حمل و نقل توكا: 
ش��ركت حم��ل و نقل ت��وكا اطالع��ات و صورت هاي 
مالي ميان دوره يي 12 ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 
96 را حسابرس��ي نشده و با سرمايه ثبت شده معادل 
330ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اساس، شركت 
با انتشار عملكرد 12 ماهه س��ال مالي 96 خود اعالم 
كرد در دوره 12 ماهه ياد ش��ده مبل��غ 24 ميليارد و 
908ميليون ريال سود سود خالص كسب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ 48 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص 
داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 

48درصد كاهش داشت. 

رويخطشركتها

مديرعامل بورس كاالي ايران تشريح كرد

بورس كاال مدافع تقويت تعاوني ها است
طي ماه هاي اخير در بررسي فعاليت تعاوني ها 
مشاهده شد كه برخي آنها در دو حوزه »قيمت« 
و »نح��وه توزي��ع« محصوالت ب��ه اعضاي خود، 
تخلفات��ي داش��تند كه ب��راي اي��ن تعاوني هاي 
متخلف، محدوديت هايي در روند خريد محصول 
از بورس كاال اعمال شده است. به گزارش ايسنا، 
حام��د س��لطاني نژاد مديرعام��ل ب��ورس كاالي 
اي��ران، با بيان مطلب فوق عنوان كرد: مش��اهده 
تخلف هاي��ي از س��وي برخي تعاوني ه��ا در روند 
خريد و توزيع محص��والت به اعضاي خود باعث 
ش��د تا با هماهنگي وزارت صمت و شركت ملي 
صنايع پتروش��يمي، ميزان سهميه دو برابري كه 
ب��راي تعاوني ها درنظر گرفته ش��ده ب��ود، براي 
متخلف��ان به س��طحي معادل خري��داران عادي 
تقلي��ل يابد كه در صورت مش��اهده ادامه تخلف 
از س��وي اين تعاوني ها، در ميزان و ارائه سهميه 
براي آنها تجديدنظر خواهد ش��د. سلطاني نژاد به 
اهداف حضور تعاوني ها در معامالت بورس كاالي 
ايران اشاره كرد و افزود: تعاوني ها براي اين ايجاد 
ش��ده اند كه با خريد محص��والت از بورس كاال، 
فعالي��ت توزيع محصول بين اعض��اي خود را به 
ش��يوه يي مطلوب انجام دهند كه اين رويداد در 
حال انجام اس��ت. وي عنوان كرد: موضع بورس 
كاالي ايران، ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي و 
همچنين وزارت تعاون و وزارت صمت، توس��عه 
فعاليت تعاوني ها و توزيع هر چه بهتر محصوالت 
ميان اعضاي آنها است چراكه گسترش تعاوني ها 
به عنوان مظه��ر اقتصاد مردمي، اثر مس��تقيمي 
در توس��عه كس��ب و كار و اقتصاد كش��ور دارد. 
مديرعام��ل ب��ورس كاالي ايران اظهار داش��ت: 
هم اكن��ون تعاوني هاي زي��ادي در بورس كاالي 
اي��ران حضور دارند كه به ص��ورت كارا، اقدام به 
تخصيص و توزيع مناس��ب محصوالت براس��اس 
سهميه اعضاي خود مي كنند و هيچ مشكلي نيز 
در روند و توسعه فعاليت اين تعاوني ها در بورس 
كاال وجود ندارد. س��لطاني نژاد با تاكيد بر اينكه 
اين محدوديت ها تنها براي متخلفان بوده و ساير 
تعاوني هاي قانونمند ب��ه فعاليت خود در بورس 
ادامه مي دهند، اف��زود: تعاوني ها بايد مانند يك 
انجمن صنفي، حافظ منافع اعضاي خود باش��ند 
نه آنكه با استفاده از امتيازهاي تعاوني در جهت 
منفعت ش��خصي اقدام كنند؛ با همه اين تفاسير 
تاكي��د مي كنم كه ب��ورس كاالي اي��ران مدافع 

فعاليت تعاوني ها در روند معامالت است. 

 حمايت از توليد ايراني با تامين  مالي صنايع 
در س��ويي ديگر، محمودرض��ا خواجه نصيري 
مديرعامل تامين س��رمايه تمدن از انتشار 1000 
ميليارد ريال اوراق س��لف موازي اس��تاندارد پلي 
استايرن انبس��اطي نسوز ش��ركت توسعه صنايع 
پتروشيمي پلي استايرن انتخاب، در بورس كاالي 

ايران خبر داد.
اي��ن  درخص��وص  وي  س��نا،  گ��زارش  ب��ه 
اوراق گف��ت: درراس��تاي تحق��ق اه��داف اقتصاد 
ب��راي  و  ايران��ي  از كاالي  مقاومت��ي، حماي��ت 
تامين مالي ش��ركت توس��عه صنايع پتروش��يمي 
 پلي اس��تايرن انتخاب، س��لف موازي اس��تاندارد 
 پلي استايرن در بورس كاالي ايران عرضه شد. وي 
با اش��اره ب��ه محصول پلي اس��تايرن انبس��اطي 
نس��وز به عن��وان يكي از محص��والت مهم صنعت 
پتروش��يمي كه به عنوان دارايي پايه اوراق س��لف 
موازي اس��تاندارد درنظر گرفته شده است، گفت: 
قيمت اعم��ال دراختيار خريد تبعي قيمت دارايي 
پاي��ه اوراق در عرض��ه اوليه به عالوه س��ود معادل 
18درصد س��االنه و قيمت اعمال دراختيار فروش 
تبعي به قيمت دارايي پاي��ه اوراق در عرضه اوليه 

به عالوه س��ود معادل 17.5درصد س��االنه است و 
همچنين قيم��ت خريد بازارگ��ردان در معامالت 
ثانوي��ه نيز قيمت دارايي پايه اوراق در عرضه اوليه 
به عالوه س��ود معادل 17درصد س��االنه به صورت 
روزشمار است. خواجه نصيري در زمينه بازده اين 
اوراق تصري��ح كرد: در صورتي ك��ه قيمت دارايي 
پايه در سررس��يد بيش��تر از 1.18 ضربدر قيمت 
دارايي پايه در عرضه اوليه باش��د، ناش��ر مي تواند 
از اختيار خريد اس��تفاده كرده و نس��بت به خريد 
قرارداد پلي  استايرن به قيمت 1.18 ضربدر قيمت 
دارايي پايه در عرضه اوليه از دارندگان اوراق اقدام 
كند كه در اين صورت بازدهي ساالنه اوراق سلف 
حداكث��ر 18درصد خواهد بود ام��ا در صورتي كه 
قيم��ت دارايي پايه در سررس��يد كمتر از 1.175 
ضربدر قيم��ت دارايي پايه در عرضه اوليه باش��د 
سرمايه گذاران مي توانند از اختيار فروش استفاده 
كرده و نس��بت به فروش قرارداد به قيمت 1.175 
ضربدر قيمت دارايي پايه در عرضه اوليه به ناش��ر 
اقدام كنند و در نتيجه بازدهي ساالنه اوراق سلف 

حداقل 17.5درصد خواهد بود.
مديرعام��ل تامين س��رمايه درب��اره چگونگي 

پرداخت س��ود اين اوراق گفت: اوراق سلف موازي 
استاندارد سود بين دوره يي ندارد و خريدار مي تواند 
در پايان دوره نس��بت به تحويل فيزيكي يا تسويه 
نقدي باتوجه به قيمت پلي استايرن در سررسيد و 
براساس قيمت اعمال اختيار فروش تبعي يا اختيار 
خريد تبعي اقدام كند. مدت قرارداد يك س��ال از 

تاريخ شروع عرضه اوليه خواهد بود.
وي افزود: بازارگردان براساس مدل بازارگرداني 
تضمين حداقل قيمت، نقد شوندگي اوراق را قبل 
از سررسيد تعهد مي كند و اوراق سلف را طي دوره 
معامالتي با نرخ س��ود 17درصد ساالنه به صورت 
روزشمار به عالوه قيمت پايه اوراق در عرضه اوليه، 
بازخريد خواهد كرد. كارمزد خريد و فروش اوراق 
نيز براس��اس مصوبه هيات مديره سازمان بورس و 

اوراق بهادار تعيين مي شود. 

 تامين مالي موفق صنعت پتروشيمي 
معامالت��ي  جري��ان  در  و  ديگ��ر  س��ويي  در 
روز يك ش��نبه ت��االر نقره ي��ي، مرحل��ه نخس��ت 
عرض��ه اولي��ه اوراق س��لف م��وازي اس��تاندارد 
پلي اس��تايرن انبس��اطي پتروش��يمي انتخاب به 

ارزش 1000 ميلي��ارد ري��ال طي روز گذش��ته در 
 ب��ورس كاالي ايران ب��ا موفقيت به پايان رس��يد. 
بر اين اساس، طي روز يك شنبه عرضه اوليه اوراق 
س��لف موازي اس��تاندارد پلي اس��تايرن انبساطي 
نس��وز ش��ركت توس��عه صنايع پتروش��يمي پلي 
اس��تايرن انتخاب، ب��ه تعداد 14 ميلي��ون و 687 
ه��زار و 500 ق��رارداد و با قيمت پاي��ه 68 هزار و 
85 ريال در هر ق��رارداد يك كيلوگرمي، به ارزش 
ح��دود 1000 ميليارد ريال انجام ش��د كه باتوجه 
ب��ه وجود تقاضاي خري��د باالتر از مي��زان عرضه، 
مرحله نخست انتش��ار اين اوراق با موفقيت پايان 
ياف��ت. همچني��ن، معام��الت ثانوي��ه اي��ن اوراق 
 ني��ز از 31 ارديبهش��ت م��اه 97 آغ��از ش��ده و تا 
30 ارديبهشت ماه 98 ادامه خواهد داشت. براساس 
اطالعيه عرضه، قيمت خريد بازارگردان در معامالت 
ثانويه برابر است با قيمت پايه در زمان عرضه اوليه 
به ع��الوه 17درصد س��االنه به صورت روز ش��مار؛ 
همچنين بازده��ي اين اوراق در سررس��يد در دو 

حالت قابل تبيين است.
درصورتي كه دارندگان اوراق نس��بت به اعمال 
اختي��ار ف��روش خود ب��ه قيم��ت »117.5درصد 
ضرب��در قيمت پايه در عرضه اولي��ه« اقدام كنند، 
اين اوراق در سررسيد براي سرمايه گذاران بازدهي 
يك س��اله حداقل 17.5درصدي خواهد داشت. اما 
 درصورتي كه ش��ركت توس��عه صنايع پتروشيمي 
پلي اس��تايرن انتخاب نس��بت به اعم��ال اختيار 
خري��د خود به قيم��ت »118درص��د قيمت پايه 
در عرضه اوليه« اقدام كند، بازدهي س��االنه اوراق 
سلف در سررس��يد حداكثر 18درصد خواهد بود. 
اين گ��زارش مي افزايد؛ تامين مالي 1000 ميليارد 
ريالي پتروش��يمي انتخاب از بورس كاال در حالي 
در مرحل��ه اول پايان يافت كه ميزان تقاضا نزديك 
به س��ه هزار قرارداد بيشتر از ميزان عرضه بود. در 
پايان گفتني اس��ت سررس��يد اين اوراق يك سال 
پ��س از تاريخ عرضه اولي��ه و دوره تحويل حداكثر 
يك ماه پس از سررسيد قرارداد است؛ ضمن اينكه 
دوره تحويل فيزيكي پس از زمان سررس��يد اوراق 
شروع و به مدت يك ماه ادامه خواهد داشت، عدم 
ارائه درخواست جهت تحويل فيزيكي كاال، 10 روز 
تقويمي پي��ش از تاريخ سررس��يد اوراق به منزله 
انصراف از تحويل دارايي پايه و انجام تسويه نقدي 
خواهد بود. اين در حالي اس��ت ك��ه حداقل اوراق 
جهت تس��ويه فيزيكي 20 هزار قرارداد معادل 20 

تن است. 

 هشدار س�ازمان بورس به شركت هاي متخلف: رييس 
اداره نظارت بر ناشران بورسي نسبت به شركت هايي كه استانداردها 
و دستورالعمل جديد صورت هاي مالي را زير پا بگذارند، هشدار داد. 
به گزارش سنا، وحيد روشن قلب اظهار داشت: شركت هاي حاضر 
در بازار سهام بايد همه چارچوب ها و استانداردهاي گزارشگري را 
در صورت هاي مالي رعايت و پياده سازي كنند. رييس اداره نظارت 
بر ناش��ران بورس��ي ضمن بيان مطلب فوق، با هش��دار به ناشران 
براي رعايت اس��تاندارد هاي حس��ابداري و حسابرسي و همچنين 
دس��تورالعمل هاي جديد، افزود: چنانچه ش��ركتي مطابق با نظر 
حس��ابرس استانداردها را رعايت نكرده باشد، اقدام وي جرم تلقي 
شده و مطابق با قوانين تخلفات ناشران به آن رسيدگي خواهد شد. 
 عرضه گندم كل كش�ور با پشتيباني دولت در بورس: 
عبداهلل حاتميان با اظهار موافقت نسبت به عرضه كليه گندم ها در 
بورس كاال گفت: معتقدم كليه گندم ها بايد در بورس عرضه ش��ود 

البته دولت بايد به عنوان پشتيبان در اين عرصه، حضور به هم رساند 
و در واقع ش��وك ناش��ي از بازار را كنترل كند. به گزارش كاالخبر، 
عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي و نماينده درگز، 
به وضعيت نامطلوب گندمكاران كشور اشاره و بيان كرد: ما در ايران 
تنش هاي اقليمي متعددي داريم و زماني كه ميزان بارندگي در كشور 
كاهش مي يابد، نخستين آسيب و ضرر به كشاورزان وارد مي شود، 
همان طور كه افزايش هزينه هاي سربار توليد و عدم افزايش قيمت 
خريد تضميني گندم به ضرر كشاورزان تمام مي شود. حاتميان با 
بيان اينكه شهريور ماه سال گذشته جهاد كشاورزي پيشنهاد خود 
را براي افزايش نرخ خريد تضميني گندم اعالم نمود اما با مخالفت 
دولت روبه رو ش��د، گفت: در كشور ايران برخالف ساير كشورهاي 
دنيا، كشاورز با هزينه هاي باالي سربار توليد مواجه است و درنهايت 
اگر دولت به عنوان تنها مشتري مطمئن براي خريد گندم وارد عمل 
نشود، كش��اورزان دچار آسيب خواهند شد. نماينده درگز با اشاره 
به عدم پرداخت به موقع مطالبات كشاورزان در سال گذشته اظهار 
كرد: متاس��فانه سال گذشته مطالبات كشاورزان با تاخير پرداخت 
شد و اين قشر دچار آسيب هاي مالي شدند. در قانون برنامه ششم 

آمده كه به ازاي تاخير دولت، با همان نرخ رايجي كه بانك، ديركرد 
اخذ مي كند، بايد به كشاورزان ديركرد پرداخت شود. حاتميان در 
ادامه گفت: كشاورزان بايد ياد بگيرند كه محصولي باكيفيت تحويل 
دهن��د گرچه در حال حاضر وزارت جهاد كش��اورزي، در ميان اين 
قش��ر آموزش اعمال مي كند اما متاسفانه آموزش ها ازسوي برخي 

كشاورزان رعايت نمي شود. 
 مديري�ت بازار س�هام بعد از خروج امري�كا از برجام: 
خروج امريكا از برجام، از ديد كارشناس��ان حقوقي لزوما به معناي 
اعاده فوري و حتمي تمام تحريم ها عليه ايران نبوده و اين موضوع 
ب��ه واكنش اي��ران، مرجع اتخاذ تصميم تحري��م و مهم تر از همه 
بند 37 برجام و قيد عطف به ماس��بق نش��دن اعاده تحريم ها به 
قراردادهاي منعق��ده در فاصله امضاي برجام ت��ا اعاده تحريم ها، 
برمي گردد. يك كارشناس بازار سرمايه گفت: طي هفته هاي اخير، 
بازار سهام كشور، با موضوعات اقتصادي و سياسي متعددي دست 
به گريبان بوده اس��ت. ولي نادي قمي با بيان اينكه در چند سال 
اخي��ر افزايش قيمت هاي جهاني مواد خ��ام، افزايش قيمت ارز و 
كاهش تورم )و به تبع آن كاهش نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي( 

ازجمله عوامل رونق بازار س��هام بوده اس��ت، اظهار داش��ت: البته 
بي ثبات ش��دن نقدينگي نيز خ��ود را در قالب نوس��ان بازارهاي 
مختلف ازجمله بازار سهام نش��ان داده است. به گزارش سنا، وي 
اف��زود: در حال حاضر قيمت مواد خ��ام در بازارهاي جهاني تحت 
تاثير سياس��ت هاي تعرفه يي امريكا در وضعيت باثباتي قرار ندارد. 
در بازار داخل هم اگرچه نرخ دالر 4200 تومان تعيين شده، باالتر 
از ميانگين نرخ ارز در س��ال 1396 اس��ت ام��ا افزايش نزديك به 
15درصدي قيمت رسمي ارز كه به عنوان نرخ ارز در تعيين قيمت 
نهاده هاي توليد )مواد اوليه( شركت هاي پتروشيمي، پااليشگاهي، 
فلزي و معدني )به عنوان ش��ركت هاي شاخص ساز بازار سهام( به 
كار مي رود و نيز ابهام در قيمت رس��مي ارز )براساس پيش فروش 
سكه توسط بانك مركزي قيمت دالر بيش از 5 هزار تومان درنظر 
گرفته ش��ده است( بازار را با مش��كالتي مواجه كرده است. نادي 
قمي تصريح كرد: درخصوص نرخ تنزيل بازار سهام بايد گفت كه 
بدون اصالح جدي نظام بانكي و تعيين تكليف مطالبات نمي توان 
انتظار داشت كه نرخ سود سپرده هاي بانكي به عنوان مبناي اصلي 

تعيين كننده نرخ تنزيل بازار سهام، كاهش يابد. 

در جريان معامالت روز گذشته بورس تهران شاهد انتشار 8هزار 
ميليارد ريال اوراق اجاره مبتني بر س��هام شركت مخابرات بود كه 
به عنوان بزرگ ترين تامين مالي بخش خصوصي در بازار سرمايه 
ثبت شد. به گزارش س��نا، روح اهلل حسيني مقدم معاون ناشران و 
اعضاي شركت بورس روز گذشته در خصوص انتشار 8هزار ميليارد 
ريال اوراق اجاره مبتني بر س��هام شركت مخابرات گفت: عالوه بر 
اينكه با انتش��ار اين اوراق بزرگ ترين تامين مالي بخش خصوصي 
بازار س��رمايه انجام مي شود، اين اوراق ابزار جديدي است كه براي 

نخستين بار وارد بازار سرمايه شده است. 
وي مهم تري��ن ويژگي اي��ن اوراق را عدم نياز به ضمانت بانكي 
اعالم كرد و افزود: در انتش��ار اوراق اجاره مبتني بر سهام، ناشر از 
توانايي خودش براي تضمين استفاده مي كند و سهام را به عنوان 
وثيقه قرار مي دهد. به اين ترتيب به سيس��تم بانكي نيز وابس��ته 
نيست. حسيني مقدم با اشاره به اينكه بانك ها براي پذيرش ريسك 

اي��ن اوراق معموال رقمي دريافت مي كنن��د، گفت: به اين ترتيب 
تامين مالي از طريق انتش��ار اوراق اجاره مبتني بر س��هام ارزان تر 
اس��ت. وي اين اوراق را 4 س��اله اعالم كرد و ادامه داد: نرخ اوراق 
16درصد است و با نرخ بازار، كشف قيمت مي شود. پس از ورود به 
بازار در مقاطع 3ماهه مش��خص، سود اين اوراق پرداخت مي شود. 
معاون ناشران و اعضاي شركت بورس با اشاره به اينكه اين اوراق با 
نرخ پايين تر از نرخ هاي بازار است، گفت: اين روند نويدبخش مسير 
كاهشي نرخ بهره است كه تامين مالي ارزان تر را به دنبال خواهد 
داشت. وي اين اوراق را سي و ششمين نماد اوراق رهني اعالم كرد 
و افزود: به اين ترتيب ارزش بازار بدهي بورس تهران به 12هزار و 
500 ميليارد تومان رسيد. وي تاكيد كرد: با توجه به برنامه ريزي ها 
در دو سال گذشته و اتكاي بخش خصوصي به تامين مالي از بازار 
س��رمايه پيش بيني مي ش��ود، ارزش بازار بدهي در دو سال آينده 
رشد قابل توجهي داشته باشد. حسيني مقدم خطاب به مسووالن 

شركت مخابرات تصريح كرد: اين ناشر بورسي مسير سختي را بايد 
طي كند، چراكه از طريق اس��تقراض عمومي از مردم تامين مالي 

انجام داده و بايد به اين اعتماد پاسخ درستي بدهد. 
در سوي ديگر كمال بيگدلي معاون مالي شركت مخابرات ايران 
با اش��اره به اينكه اوراق اجاره مبتني بر سهام براي نخستين بار از 
طريق شركت مخابرات منتشر شده است، گفت: شركت مخابرات با 
حجم گسترده فعاليت هايش نيازمند تامين مالي است و در استفاده 
از ابزارهاي بازار س��رمايه براي تامين مالي هميش��ه پيشقدم بوده 
اس��ت. وي با اش��اره به اينكه بازار سرمايه فرصت هاي خوبي براي 
تامين مالي در اختيار ناشران بخش خصوصي قرار داده است، افزود: 
شركت مخابرات در گذشته نيز 450ميليارد تومان اوراق صكوك بر 

پايه دارايي از طريق بازار سرمايه منتشر كرده بود. 
اف��زون بر اين علي تيموري مديرعامل تامين س��رمايه لوتوس 
پارس��يان ه��م ك��ه ش��ركت او مس��ووليت بازارگردان��ي و تعهد 
پذيره نويسي اوراق را بر عهده دارد با اشاره به محدوديت هاي انتشار 
صكوك اج��اره در بازار گفت: ركن ضامن براي انتش��ار اين اوراق 
گلوگاهي بود كه با تسهيالتي كه سازمان بورس در اختيار ناشران 

بورسي قرار داد، اين شركت ها مي توانند سهام پذيرش شده در بازار 
سرمايه را به عنوان وثيقه براي انتشار اوراق و تامين مالي قرار دهند. 
به گفته وي اوراق منتش��ره مبتني بر سهام مخابرات از ثبات الزم 
بازپرداخت اصل و فرع س��ود برخوردار است. به گفته تيموري اين 
اوراق كوپن س��ود 16درصدي دارد اما بازارگردان از محل كارمزد 
بازارگرداني بخشي از مازاد بر نرخ 16درصد را طي دوره هاي 3ماهه 
به س��رمايه گذاران پرداخت مي كند. وي با اشاره به مدلي كه براي 
بازارگرداني اوراق در نظر گرفته شده است، افزود: مدل، نرخ بازده 
موثر اوراق براي خريداراني كه در زمان پذيره نويسي اقدام به خريد 
كنند و در سررسيد يك ساله اوراق را بفروشند 21درصد ماهانه و 
نرخ موثر س��ود 23درصد خواهد بود، در صورت فروش اوراق قبل 
از سررسيد يك ساله نيز مطابق مظنه بازارگرداني اعالم شده، نرخ 
بازدهي كه نصيب سرمايه گذاران مي شود، معادل 20 درصد ساالنه 
روزشمار است. مديرعامل تامين سرمايه لوتوس پارسيان در ادامه 
اظهار داشت: 701ميليون سهام شركت همراه اول و 5هزار و 600 
ميليون سهام شركت مخابرات وثيقه اين اوراق است كه ارزش آن 

در حدود 2هزار ميليارد تومان است. 

نگاهي به تحوالت بازار

تامين مالي 800 ميليارد توماني بخش خصوصي در بازار سرمايه

بازار سرمايه

رويداد

گروه بورس 
در جريان معامالت روز گذش��ته بورس اوراق 
بهادار تهران ش��اخص كل ب��ا افزايش 33واحدي 
توانس��ت رقم 95 ه��زار و 136 واح��د را به خود 
اختصاص دهد. عالوه بر اين، شاخص كل هم  وزن 
اما ب��ا افزايش 61 واحدي ع��دد 17 هزار و 298 
واحد را به نمايش گذاش��ت. اين در حالي اس��ت 
كه، ش��اخص سهام آزاد ش��ناور نيز با افزايش 92 

واحدي به رقم 101هزار و 695 واحد دست يافت. 
همچنين، شاخص بازار اول درحالي با افزايش 20 
واحدي به رقم 67 هزار و 762واحد دس��ت يافت 
كه ش��اخص بازار دوم ب��ا افزايش 87واحدي عدد 
201 هزار و 627 واحد را به نمايش گذاش��ت. در 
س��ويي ديگر، شاخص كل فرابورس نيز با افزايش 
2 واحدي روي رقم يك هزار و 109واحد ايستاد. 
براس��اس اين گزارش، روز گذشته معامالت سهام 

در نماد معامالتي فوالد مباركه با 63واحد، پااليش 
نفت بندرعباس با 32 واحد و پتروش��يمي مبين 
با 27 واحد افزايش بيش��ترين تاثي��ر مثبت را بر 
 برآورد شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند.  
در مقاب��ل، معامالت س��هام در نم��اد معامالتي 
ش��ركت هاي پااليش نفت اصفهان ب��ا 42 واحد، 
صناي��ع پتروش��يمي خليج ف��ارس ب��ا 29 واحد 
و ايران خ��ودرو ب��ا 20 واح��د كاهش بيش��ترين 
تاثي��ر منفي را در محاس��به اين نماگ��ر به دوش 
كشيدند. عالوه بر اين، ارزش كل معامالت ديروز 
بورس ته��ران در حالي به بي��ش از 909ميليارد 
تومان نمايش داده ش��د كه ناش��ي از دس��ت به 
دست ش��دن بيش از يك ميليارد و 750ميليون 
 س��هم و اوراق مالي قابل معامله ط��ي 58 هزار و 

485 نوب��ت داد و س��تد بود. افزون ب��ر اين، طي 
معام��الت دي��روز نم��اد معامالتي ش��ركت هاي 
پخش البرز، گروه صنعتي پاكش��و و اوراق اختيار 
معامل��ه خريد و فروش تبعي آن، س��رمايه گذاري 
بوعلي، س��يمان تهران، پشم شيش��ه ايران، شير 
پاس��توريزه پگاه گلس��تان، قاس��م ايران، دارويي 
لقمان، سرمايه گذاري مسكن، گلتاش، ايران تاير، 
قن��د نقش جهان، پاكس��ان، البراتوار داروس��ازي 
دكت��ر عبي��دي، حم��ل و نقل توكا و گس��ترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو از سوي ناظر بازار سهام 
متوق��ف و در مقابل نماد معامالتي ش��ركت هاي 
داروسازي زاگرس فارمد پارس، قند نقش جهان، 
گس��ترش س��رمايه گذاري ايران خودرو، آلو مراد، 
البراتوار داروس��ازي دكتر عبيدي، س��ايپا ديزل، 

ش��ير پاس��توريزه پگاه گلپايگان، صنعتي به پاك، 
حمل و نقل بين المللي خليج فارس، سبحان دارو، 
فوالد اميركبير كاشان، صنايع سيمان غرب، فوالد 
خراسان، فنرس��ازي خاور، س��رمايه گذاري گروه 
صنايع بهشهر ايران، داروسازي سبحان انكولوژي، 
قاس��م ايران و فوالد هرمزگان جنوب بازگش��ايي 
ش��دند. به گزارش فارس، روز گذش��ته همچنين 
نماد معامالتي شركت هاي صنايع بهداشتي ساينا 
به دليل بررس��ي وضعيت اطالعاتي ناش��ر، نماد 
معامالتي بين المللي محصوالت پارس به دليل عدم 
افشاي به موقع اطالعات با اهميت و نماد معامالتي 
پتروشيمي فن آوران براي بررسي وضعيت شفافيت 
اطالعاتي ناش��ر از س��وي مديريت عمليات بازار 

شركت بورس تعليق شدند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

رشد اندك شاخص
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 واردات خودرو با ارز
۴۲۰۰ توماني در صف اولويت ها

انجم��ن  نايب ريي��س  احتش��ام زاد  فره��اد 
وارد كنن��دگان خ��ودرو در گفت وگو ب��ا اگزيم نيوز 
در خص��وص اع��ام خبر خ��روج واردات خودرو از 
فهرست تخصيص دالر ۴۲۰۰توماني اظهار داشت: 
منظ��ور اين نبوده ك��ه ارز ۴۲۰۰توماني به واردات 
خودرو تعلق نمي گيرد بلكه واردات كاالها بر اساس 
اولويت هاي��ي ص��ورت مي گيرد ك��ه تخصيص ارز 
ب��راي واردات اين كاال را با تاخير مواجه مي كند اما 
اين گونه نيست كه تخصيص پيدا نكند، زيرا نرخ ارز 
واحد اس��ت و براي ورود همه كاالها از همين نرخ 
استفاده مي ش��ود غير از كاالهاي اساسي كه يارانه 

نيز به آنها تعلق مي گيرد. 
وي با تاكيد براينكه بعد از بازگش��ايي مجدد سايت 
ثبت سفارش، بسياري از وارد كنندگان در صف تخصيص 
درياف��ت ارز ق��رار گرفتند و در اين زمينه دو ش��ركت 
وارد كنن��ده خودرو توانس��تند ارز ۴۲۰۰ توماني مورد 
ني��از خود را دريافت كنند، عنوان كرد: البته با توجه به 
مراحل تخصي��ص و روش دريافت آن نرخ واقعي براي 

واردكنندگان خودرو ۴85۰ تومان تمام شد. 
بر اين اصل هم اكنون مبلغ مورد نياز واردكنندگان 
و ارز مورد نياز به شكل يورو به آنها اختصاص يافته 
ك��ه اين مورد كم��ي متفاوت با نرخ رس��مي اعام 
شده از س��وي بانك مركزي است زيرا مبناي ارزي 
كه گرفته اند يورو اس��ت و در تبدي��ل ارزي به رقم 

۴85۰تومان مي رسد. 
احتش��ام زاد با تصريح براينكه بروز اين شايعات 
منج��ر ب��ه افزاي��ش قيم��ت در ب��ازار مي ش��ود، 
يادآورش��د: همه وارد كنندگان موظفند بر اساس 
ن��رخ ارز واحد، ارز مورد نياز خ��ود را تهيه كنند. 
فرآيند زمان ثبت درخواس��ت ت��ا دريافت حدود 
۴۰روز اس��ت اما طوالني شدن اين پروسه مربوط 
به بانك هاس��ت كه در بيشتر موارد اعام مي كنند 
ارز به صورت كامل به آنها تخصيص داده نش��ده و 
محدودي��ت در ارائه به مش��تريان دارند. بر همين 
اس��اس معدود واردكنندگاني هستند كه موفق به 

دريافت ارز شده اند. 
نايب ريي��س انجم��ن وارد كنن��دگان خودرو از 
كمبود عرضه خودرو واردات��ي در بازار خبر داد و 
گفت: كمبود عرضه خودروهاي وارداتي تاثير قابل 
ماحظه يي بر قيمت آن در بازار دارد كه اميدواريم 
دولت با تدابيري كه پيش رو دارد نسبت به اصاح 
اي��ن فرآيند اقدام كند، زي��را چنانچه اين روند در 
صنعت خودروي ما ش��يوع پي��دا كند، اين بحران 

بازار خودرو را با تاطم قيمت روبه رو مي كند. 
وي در ادامه افزود: تشخيص اينكه چه كااليي 
ضروري اس��ت در كميته ماده يك انجام مي شود 
و ت��ا زماني كه يك كاال مجوز ثبت س��فارش دارد 

تعيين محدوديت براي آن معنا ندارد. 
ما با هيچ نظام دس��توري موافق نيستيم در اين 
ح��وزه هم در ص��ورت ادامه اي��ن روش، مانند نظام 
دستوري كه بر بانك ها حاكم است و الزام آنها براي 
ارائه يك نرخ بهره وكارمزد مش��خص باعث مي شود 
كه با مش��كاتي مواجه ش��ويم كه با پيش گرفتن 
راه ه��اي گريز از ال��زام، آن قان��ون را نقض كنيم و 
درنهايت دولت سياستاش را دراين زمينه تغيير دهد. 
بنابراين حركت به س��مت ب��ازار رقابت آزاد بهترين 
روش اس��ت كه با اجراي آن نياز به دخالت دولت در 

فرآيندهاي عملياتي كمتر مي شود. 

دولت ارز الزم براي خريد 
اعتباري را پيش بيني نكرده

در ش��رايطي كه خريد و ف��روش آزاد هر نوع ارز 
توس��ط بانك مركزي ممنوع اعام شده شركت هاي 
بخش خصوصي با مشكات متعددي در زمينه خريد 
خدمات يا تجارت با اعتبار رو به رو شده اند. در آخرين 
جلسات شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
فع��االن بخش خصوصي از دولت خواس��تند تا بازار 
ثانويه ارز را راه اندازي كند و از س��وي ديگر با پرهيز 
از اجرايي كردن تصميمات اقتضايي، آسيب هاي قفل 

كردن بازار ارز را در نظر بگيرد. 
محمدرضا نجفي منش رييس كميسيون تسهيل 
كسب و كار اتاق تهران در گفت وگو با سايت خبري 
اتاق تهران گفت: ش��رايط اقتصادي كنوني مس��اعد 
نيس��ت و فعاالن بخش خصوص��ي از دولت به ويژه 
دستگاه ديپلماس��ي انتظار همراهي بيشتري دارند. 
دولت بايد تمهيداتي را پيش بيني مي كرد. متاسفانه 

دولت تمهيداتي كه بايد را در نظر نگرفته است. 
عض��و هي��ات نماين��دگان اتاق ته��ران گفت: 
بازرگانان��ي كه از طرف خارجي با اعتبار خريداري 
كرده ان��د در زمينه تهيه ارز م��ورد نياز و پرداخت 
اعتبار دريافتي در موعد مقرر دچار مشكل شده اند. 
براي فعاالن اقتص��ادي امكان دريافت ارز و خريد 
خدم��ات مختلف از خارج مثل تعمير دس��تگاه ها 
وجود ندارد. از س��وي ديگر دولت محدوديت هايي 
ب��راي دريافت ارز م��ورد نياز ش��ركت هاي بزرگ 
ايجاد كرده كه اميدوارم هرچه زودتر آن را بردارد. 
باتوجه به تهديدهاي اياالت متحده امريكا بسياري 
از كشورهاي بطور عادي با ايران تجارت نمي كنند. 
نجفي منش گفت: س��امانه نيما براي تامين ارز 
واحدهاي كوچك و متوس��ط مناسب است اما در 
مورد ش��ركت هاي بزرگ دولت بايد هرچه زودتر 

تمهيد ديگري را بينديشد. 
اين فعال صنعت قطعه سازي همچنين از ادامه 
حضور ش��ركت هاي خودروسازي خارجي مثل رنو 
و پژو در صنعت خودروس��ازي ايران خبر داد. پس 
از توافق برجام دو خودروسازي رنو و پژو از فرانسه 
ب��ه عنوان همكاران قديمي صنعت خودروس��ازي 
اي��ران همكاري با خودروس��ازان داخل��ي را آغاز 
كرده اند. نتيجه همكاري پژو با خودروسازان ايراني 
يعني پژو ۲۰۰8 هم روانه بازار ش��ده اس��ت و پژو 
3۰1 ه��م به عنوان دومين محصول مش��ترك در 
آينده روانه بازار خواهد شد. به گزارش ايسنا چند 
روز پيش مسووالن ارشد پژو در واكنش به خروج 
امريكا از برجام اع��ام كرده بودند كه در رابطه با 
فعاليت در ايران در انتظار مواضع مستقل اروپا در 

اين رابطه هستند. 

اخبار

به مناسبت انتخابات انجمن جوانان استان تهران

پتانسيلي كه خود را در يك تشكل استاني نشان داد

مشاور اتاق بازرگاني فرانسه مطرح كرد

ويژگي هاي كسب و كارهاي كوچك در ايران و روش توسعه آنها
از ي��ك تا 9نفر ني��روي كار كافي اس��ت تا بتوان 
كس��ب وكاري راه اندازي كرد و نام آن را كس��ب و كار 
كوچ��ك و متوس��ط)SME( گذاش��ت؛ يعني همان 
واحده��اي تولي��دي- تج��اري ك��ه در طبقه بندي 
شركت ها به لحاظ اندازه در مراتب پايين تري نسبت 

به شركت هاي بزرگ قرار مي گيرند. 
البت��ه در اي��ران تعاري��ف مختلف��ي ب��راي اين 
كس��ب وكارها ارائ��ه ش��ده و بانك مرك��زي ايران 
كس��ب وكارهاي زير 1۰۰نفر نيروي كار را به عنوان 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط تلقي مي كند، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كش��اورزي 
در تعاريف خود اين تعداد نفرات را به 5۰ نفر تقليل 
داده اند.  يك جس��ت وجوي س��اده در اينترنت كافي 
است تا انواع و اقسام راهكارهاي راه اندازي كسب وكار 
كوچك با سرمايه كم ارائه شود كه اگر اين واحدهاي 
توليدي-تجاري پ��ا بگيرند، مي توانند اش��تغال زايي 

مشهودي را با خود به همراه بياورند. 
بنگاه هاي كوچك و متوسط واحدهاي اقتصادي 
ويژه يي هس��تند كه از نظ��ر ماهيت و اندازه همگن 
نيس��تند و به صورت مس��تقيم يا غيرمس��تقيم در 

توليد ملي، اش��تغال زايي و جذب نيروي كار نقش 
قاب��ل  توجهي دارند.  برخ��ي اقتصاددانان معتقدند 
حل مش��كل بيكاري، فقر، ع��دم  توازن  منطقه يي  و 
دس��تيابي به توس��عه صنعتي  در كشورهاي  جهان 
س��وم در گرو  توس��عه  كس��ب  وكارهاي كوچك  و 

متوسط  در اين  كشورهاست. 
كميس��يون صنايع ات��اق ايران انج��ام يك پروژه 
تحقيقاتي را با عنوان »بررس��ي چالش هاي راهبردي 
و ارائه اس��تراتژي هاي توسعه در بنگاه هاي كوچك و 
متوسط در اقتصاد ايران« آغاز كرده تا جايگاه و موانع 
توسعه SMEها را در اقتصاد ايران ارزيابي كند. تيري 
كوويل، پژوهشگر فرانسوي كه ۲5كسب وكار كوچك 
و متوسط در ايران را بررسي كرده نيز به عنوان مشاور 
پژوهشي در تيم تحقيقاتي اين پروژه مشاركت دارد.  
تيري كووي��ل درباره SMEها به »پايگاه خبري اتاق 
ايران« مي گويد : كس��ب وكارهاي كوچك و متوس��ط 
اكثريت ش��ركت ها را در كشورهاي دنيا مانند امريكا، 
آلمان، فرانس��ه و انگليس، ايتاليا و كشورهاي درحال 
توس��عه مانند هند و چين تش��كيل مي دهند. عموم 
اين كس��ب و كارها در ابتدا كوچك هستند اما به مرور 

زمان و با كس��ب موفقيت مي توانند خود را گسترش 
دهند.  او تشريح كرد: مثا در كشور آلمان اندازه اين 
كس��ب و كارها روز به روز بزرگ تر شده و مي توان آنها 
را يك��ي از عوامل موفقيت اقتصاد آلمان دانس��ت. در 
كش��ورهاي ديگر اين كس��ب وكارها اعتماد زيادي به 
يكديگر دارند، بلندمدت مي انديشند و براي موفقيت 

پايدار تاش مي كنند. 
استاد دانشگاه نوانسياي فرانسه ادامه داد: اين مدل 
تجارت در دنيا موفقيت زيادي كس��ب كرده است. در 
گذش��ته عده يي مي گفتند اگر اقتصاد پيشرفت كند، 
اين مدل هاي كسب و كار از بين مي رود چراكه آنها روز 
به روز بزرگ تر مي شوند و در نهايت استقال خود را از 
دست مي دهند. اما امروزه شاهد پابرجايي اين مدل و 

گسترش هر چه بيشتر آن هستيم. 
كوويل معتقد اس��ت: كس��ب و كارهاي كوچك و 
متوس��ط در ايران نيز جزو مزاياي اقتصادي محسوب 
مي ش��وند ام��ا دولت توجه��ي به رفع نيازه��اي آنها 
نمي كن��د.  او با بيان اينكه كس��ب و كارهاي كوچك 
و متوس��ط 8۰ درص��د از بخش خصوص��ي ايران را 
تش��كيل مي دهن��د، توضيح داد: SMEه��ا در ايران 

خيلي كوچك هس��تند و آنها كه ظرفيت دارند بايد 
به كمك دولت بزرگ تر شوند. اين پژوهشگر فرانسوي 
با اشاره به ۲5شركت مورد بررسي در ايران به تشريح 
ويژگي ه��اي آنان پرداخت و گفت: در اين ش��ركت ها 
ارزش شايسته س��االري حاك��م ب��ود و مدي��ران آنها 
مي گفتند تنها شايستگي و صاحيت كارمندان است 
كه براي اس��تخدام آنها مد نظر است.  كوويل برابري 
جنسيتي را دومين ويژگي SMEها دانست و افزود: 
برخاف برخي از محيط هاي ديگر كه اولويت استخدام 
با مردان است در اين شركت ها وقتي زني شايستگي 
بيشتري نس��بت به مردي داشته باشد او را استخدام 
مي كنند. او درباره س��ومين ويژگي شركت هاي مورد 
بررسي گفت: در گذشته كارمندان بايد از اوامر روساي 
خ��ود بي چون وچرا تبعيت مي كردند ام��ا روابط بين 
رييس و كارمندانش در اين شركت ها مانند رابطه پدر 

و فرزند و به صورت تعاملي است. 
كوويل معتقد است، تمام اين ويژگي ها نشان دهنده 
حاك��م بودن بينش مدرن بر اين ش��ركت ها و فاصله 
گرفتن از برخي نگاه هاي س��نتي بوده اس��ت.  استاد 
دانشگاه نوانس��ياي فرانس��ه يكي از دغدغه هاي اين 

كس��ب و كارها را »تضمين حق مالكيت« دانس��ت و 
مطرح كرد: بس��ياري از اين شركت ها نگران هستند 
كه دولت آنها را مصادره كند به همين دليل زياد روي 
شركت س��رمايه گذاري نكرده و حتي اقدام به بزرگ 
ش��دن آن نمي كنند.  او با بيان اينك��ه اعتماد نهاد 
دولت��ي به نهاده��اي ديگر مانن��د بخش خصوصي 
بسيار پايين است، اظهار كرد: رابطه يي بين اعتماد 
عمودي و افقي وجود دارد؛ مثا وقتي دولت به نهاد 
قوه قضاييه اعتماد نداش��ته باشد از سوي ديگر اين 
بي اعتمادي به كس��ب وكارهاي كوچك هم منتقل 
مي ش��ود و آنها حاضر نيستند براي حل اختاف و 

مشكات بين خود به قوه قضاييه مراجعه كنند. 
كوويل تاكيد كرد: دولت بايد حمايت بيش��تري 
از اين گروه كسب و كارها داشته باشد و حداقل حق 
مالكيت آنها را تضمين كند تا با آسودگي خاطر به 

فعاليت خود ادامه دهند. 
كووي��ل تامي��ن منابع مال��ي را يك��ي ديگر از 
دغدغه ه��اي اي��ن ش��ركت ها عنوان ك��رد و گفت: 
سيستم بانكي ايران در بحران است و نياز به اصاح 
ف��وري دارد. در ابت��دا بانك بايد بتواند ش��ركتي را 
كه واقعا نيازمند منابع مالي اس��ت، شناسايي كند 
و بع��د منابع مالي را به آن تخصيص دهد.  به گفته 
او نوعي بي عدالتي بين ش��ركت هاي مختلف باعث 
مي شود، ش��ركت هاي كوچك نتوانند به راحتي از 

تسهيات بانكي استفاده كنند.

فراز جبلي  
بع�د از ك�ش و قوس هاي ف�راوان باالخره 
انجمن جوانان اس�تان تهران در تاريخ ششم 
خرداد ماه تشكيل خواهد شد. پيش از تهران 
در اس�تان هاي ديگري مانند لرستان، اراك، 
فارس، مش�هد و زنجان اين انجمن تش�كيل 
ش�د. اما در اس�تان ته�ران وضعيت بس�يار 
متفاوت است. حجم بس�يار باالي متقاضيان 
حضور در انتخابات چ�ه در بخش عضويت و 
چه كانديدهاي هيات مديره عمال ش�رايط را 
بس�يار پيچيده كرده اس�ت. اما از آن مهم تر 
آم�ار ثبت نام ه�ا خب�ر از پتانس�يل عظيمي 

مي دهد كه تاكنون تشكيل نشده است. 
  

 انجمن به جاي اتاق
از س��ال گذشته پرونده تاسيس اتاق بازرگاني 
جوان��ان مجددا باز ش��د. مس��اله تاس��يس اتاق 
بازرگاني جوانان از س��ال ها قبل در ايام انتخابات 
مط��رح مي ش��د و ش��عار انتخاباتي بس��ياري از 
گروه ها ب��ود اما اين مهم براي چندين س��ال به 

تعويق افتاد. 
س��ال گذش��ته با تنظيم يك اساس��نامه تيپ 
قرار به برگزاري انتخابات گرفته ش��د اما بسياري 
به اين اساسنامه اعتراض داشتند و معتقد بودند، 
اختيارات در نظر گرفته شده در اين اساسنامه به 
هيچ  وجه در اندازه اس��م اتاق جوانان نيست. اتاق 
نيز به جاي رفع ضعف هاي اساسنامه اين تشكل را 
به يك انجمن اس��تاني تغيير ماهيت داد تا نام آن 
انجمن جوانان كارآفرين باشد و با همان اساسنامه 

تنظيم شده در استان ها اين بحث آغاز شد. 
به دليل اختاف نظرها و مشكاتي كه در اين 
مس��ير وجود داش��ت با وجود تمام تاش ها اين 
انتخابات تا خرداد 97 ب��ه تعويق افتاد و در اين 
مدت در بعضي استان ها انتخابات برگزار شد. اما 
در تهران مس��ير متفاوت طي شد. ثبت نام چند 
صد نفري براي اين انتخاب��ات عما برنامه ريزي 
براي برگزاري مجمع را با مشكل روبه رو مي كرد 
تا در نهايت با مش��كات و س��ختي زياد باالخره 
قرار است هفته آينده اين انتخابات برگزار شود. 

 الگوي اين انجمن چيست؟
اساس برنامه هاي اين انجمن بر پايه اتاق هاي 
جوانان در كش��ورهاي مختلف ريخته شده است. 
مهم ترين علت به وجود آمدن اتاق هاي بازرگاني 
در سراسر جهان نياز فعاالن اقتصادي به تعامل و 
مذاكره سازمان يافته با دولت ها و مراجع قانوني 
و طرح نظرات و خواس��ته هاي ايشان براي بهبود 
فضاي كس��ب وكار بود. اما تا س��ال 1915 نياز 

ويژه گروه عظيمي از فعاالن اقتصادي مورد توجه 
واقع نشده بود و اين گروه فعاالن اقتصادي جوان 
بودند. در س��ال 1915 نخس��تين تشكل خاص 
جوانان به ن��ام »انجمن پيش��رفت مدني مردان 
ج��وان« با گ��رد هم آمدن 3۲نف��ر از جوانان در 
ايالت ميس��وري امريكا به وجود آمد. اين حركت 
به س��رعت در امريكا منتشر و 5 سال بعد يعني 
در س��ال 19۲۰ نخس��تين اتاق ملي جوانان در 
كشور امريكا تاسيس شد. سپس با شكل گرفتن 
اتاق هاي بازرگاني جوانان در كش��ورهاي ديگر و 
ايجاد ارتباط بين اين اتاق ها اين حركت ش��كل 
گس��ترده تري به خ��ود گرفت تا اينكه در س��ال 
19۴۴ »اتاق بين الملل��ي جوانان« با گردهمايي 
3۰ اتاق جوانان در ش��هر مكزيكوسيتي بنا نهاده 
شد. از آن پس روند تاسيس اتاق جوانان در اقصا 
نقاط دنيا شكل جدي تري به خود گرفت و اكنون 
در بيشتر كشورهاي دنيا اتاق بازرگاني جوانان به 
وجود آمده است. )اتاق بازرگاني جوانان در قبل 
از انقاب در ايران نيز وجود داش��ت ولي پس از 

انقاب اين اتاق به بوته فراموشي سپرده شد( 
 مح��دوده س��ني اعضاي اتاق ه��اي بازرگاني 
جوانان در اكثر كش��ورها بين ۴۰-۲1سال )و در 
برخي از آنها۴۰-18سال( است كه در ايران زير 
38س��ال در نظر گرفته شده است. اتاق بازرگاني 
جوان��ان همانن��د بس��تري ب��راي تقويت حس 
همكاري و مش��اركت فع��االن اقتصادي جوان و 
ارتق��اي مهارت ها، دانش و تجربيات آنهاس��ت و 

با ايج��اد آگاهي در آنها درخص��وص موضوعات 
مهم��ي چ��ون مس��ووليت اجتماع��ي، اخاق و 
فرهنگ كس��ب وكار، اقتصاد و محيط زيس��ت، 
اقتصاد و توس��عه و امثالهم دورانديشي و بصيرت 
مدي��ران آينده را براي هدايت، رش��د و توس��عه 

پايدار كشور خود آماده مي كند. 
اتاق ه��اي بازرگاني جوانان در سراس��ر دنيا از 
طري��ق عضوي��ت در »اتاق بين الملل��ي جوانان« 
ارتباط مس��تمري با يكديگر دارند و همه ساله با 
جمع شدن در يك نقطه از دنيا به تبادل تجارب 
و نظ��رات خود مي پردازند و درخصوص مس��ائل 
مه��م جهاني بحث و بررس��ي مي كنن��د. در اين 
گردهمايي ها كه موس��وم به »كنگره بين المللي 
جوانان« اس��ت همه ساله رييس اتاق بين المللي 
جوانان نيز با رأي اعضا به مدت يك سال انتخاب 
مي ش��ود. جالب توجه اس��ت هر كس صرفا يك 
 ب��ار مي تواند به اين س��مت انتخاب ش��ود و اين 
خود نش��انگر اهميت مش��اركت و وجود روحيه 

مردم ساالري در اين نهاد و اعضاي آن است. 
ات��اق بين الملل��ي جوانان ارتب��اط نزديكي با 
ديگر س��ازمان هاي بين المللي دارد. ازجمله اين 
سازمان ها مي توان به دبيرخانه)دبيركل( سازمان 
ملل، صندوق كودكان س��ازمان ملل)يونيسف(، 
س��ازمان يونسكو، ش��وراي اقتصادي و اجتماعي 
سازمان ملل، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
ملل)آنكت��اد(، اتحادي��ه اروپ��ا و ات��اق بازرگاني 

بين المللي اشاره كرد. 

 تجربه نهادهاي جوانان
تجرب��ه ايجاد تش��كل هايي ب��راي جوانان در 
دوره هاي مختلف و در اش��كال مختلف در ايران 
وجود دارد. از چند دوره قبل بحث تاسيس اتاق 
بازرگاني جوانان مطرح بود. در سال 85 و در ايام 
انتخابات ليست هايي براي تاسيس اتاق بازرگاني 
جوانان اقدام كردند و با اين روش تاش داشتند 
آراي جوان��ان را به دس��ت آورند. ب��ا وجود اين 
مخالفت هاي جدي با اين موضوع وجود داش��ت 
و گروه هاي غالب نمي خواس��تند اجازه دهند كه 

چنين تشكلي شكل بگيرد. 
در نهايت اين خانه صنعت بود كه خانه صنعت 
جوانان را تاس��يس كرد تا به اين روش اين نقيصه 
تا حدي جبران شود. با اين وجود بحث ايجاد اتاق 
بازرگاني جوانان بارها در مقاطع مختلف زماني ديگر 

مطرح شد اما هيچگاه به نتيجه نرسيد. 
علت اصرار بر بحث اتاق هاي بازرگاني جوانان اين 
بود كه كشور ما داراي جوان ترين  تركيب جمعيتي 
در دنياست و همين امر ضرورت ايجاد اتاق بازرگاني 
و صنايع جوانان را صد چندان مي كند. با وجود اين 
ديدگاه غالب درباره تاس��يس اتاق جوانان هميشه 
اين بود كه نيازي به تاس��يس يك تش��كل مجزا و 
تفكيك براس��اس مس��ائلي مانند سن و جنسيت 
نيست. در مقابل مدافعان بحث تاسيس اتاق جوانان 
مي گوين��د، افرادي كه در يك تش��كل حضور پيدا 
مي كنند غالبا داراي ويژگي ها و اشتراكاتي هستند 
ك��ه آنها را از بقيه افراد مج��زا مي كند. براي مثال 

در ي��ك حوزه صنفي خاص فعاليت مي كنند. مثا 
بازرگان هستند يا حتي به صورت جزيي تر در يك 
زمينه مش��خص از صنعت يا معدن فعاليت دارند. 
براي نمونه در معدن بخش هاي مختلفي وجود دارد 
و بر همين اساس تشكل ها شكل گرفته است. اگر 
همين تعريف را قبول داشته باشيد پس اشتراكات 
جنس��يتي مي تواند به عنوان يك ش��باهت باعث 
جمع ش��دن افراد ش��ود. يا رده سني نيز مي تواند 
باع��ث نزديكي يك گروه خاص از فعاالن اقتصادي 
به يكديگر شود و تشكل هايي مانند زنان بازرگان يا 
اتاق بازرگاني جوانان ش��كل بگيرد. اين اشتراكات 
اينها را به هم نزديك كرده و به يكديگر پيوند داده 

پس بهانه است كه تشكلي تاسيس شود. 
دليل دومي ك��ه براي اين موضوع وجود دارد و 
در همه جهان نيز جاري است هميشه انتظارات در 
رده هاي سنتي مختلف متفاوت است. ريسك پذيري 
اف��راد در رده هاي س��ني مختلف ب��ا يكديگر فرق 
مي كند. اصوال نوع نگ��رش و بهره برداري از دانش 
براي افراد در رده هاي سني مختلف متفاوت است. 
ن��وع برخورد يا مواجه��ه با پديده ه��اي اقتصادي 
متفاوت اس��ت. جوان ترها معموال از ريسك پذيري 
بيشتري برخوردار هستند ولي وقتي به ميانسالي يا 
كهنسالي مي رسند اغلب افراد محتاط تر مي شوند 
و ريس��ك پذيري آنها كمتر مي شود. با اين شرايط 
طبيعتا تفاوت دارد كه رده س��ني يا جنسيت افراد 
چيست و تش��كل هايي مي تواند براي رسيدگي به 

اين موضوع ايجاد شود. 
از ديگ��ر نهادهاي مربوط ب��ه جوانان مي توان 
به كميس��يون جوانان اتاق ايران، ش��وراي عالي 
جوانان در اتاق اصفهان و همچنين كلوپ جوانان 
در اتاق ايران و آلمان اشاره كرد اما طبيعتا هيچ 
كدام به دليل نوع اساس��نامه و اختيارات قانوني 
جاي تشكلي مجزا در اتاق بازرگاني را نمي گيرند. 

 استفاده از ظرفيت جوانان
ش��ايد ميزان اس��تقبال از انتخاب��ات انجمن 
جوان��ان حتي خود مس��ووالن ات��اق بازرگاني را 
هم ش��وكه كرد. س��ال ها به تعوي��ق افتادن اين 
بح��ث همچنين ني��روي جوان بس��ياري كه در 
ات��اق وجود دارد همه  چيز را براي ش��كل گيري 
يك تشكل قوي آماده كرده است. اما مساله اين 
اس��ت كه پس از انتخابات بت��وان از ظرفيت اين 
ميزان جوان عاقه مند به حضور در تش��كل ها و 
مشاركت در بحث هاي اجتماعي استفاده كرد. در 
اين ميان گروه پيروز در انتخابات بيشترين سهم 
را براي ايجاد يكدلي پس از انتخابات دارد و بايد 
بعد از آن راهي س��خت براي ايجاد همدلي ميان 

جوانان را بپيمايد. 

يكي از ضروريات توس��عه اقتصادي و صنعتي در هر كشوري 
به ضريب رقابت پذيري آن معطوف مي ش��ود. بنابر قواعد تعريف 
ش��ده تنها زماني عنصر رقابت پذيري جاري خواهد شد كه كاالي 
توليد شده براي هر دو طرف عرضه و تقاضا مقرون به صرفه باشد 
به تعبير ديگر در چنين ش��رايطي ب��ا ارتقاي كيفيت محصوالت 
جلب رضايت حداكثري براي مصرف كننده حاصل خواهد ش��د و 
به موازات آن قيمت تمام شده حداقلي نيز در فضاي رقابت پذيري 
اقتص��اد و توليد به عنوان دو ركن ش��اخص براي موفقيت توليد، 
بستر را براي ضريب نفوذ محصوالت توليدي در بازارهاي داخلي و 
خارجي هموار مي كند. عنصر رقابت پذيري جزءالينفكي از موتور 
محركه پيشرفت و توسعه اقتصادي در تمامي كشورهاي صنعتي 
جهان محسوب مي شود، امري كه حصول آن حامل دستاوردهاي 
بسيار ارزنده يي است و پويايي و طراوت را در اقتصاد كشور جاري 
مي كند. با توجه به نامگذاري امسال تحت عنوان حمايت از كاالي 
ايراني انتظار مي رود، پيش نيازهاي الزم براي حصول اين امر تامين 
و فراهم ش��ود و بدون ترديد يكي از ضروريات تحقق ش��عار سال 
به پياده س��ازي حداكثري مولفه رقابت پذيري معطوف مي ش��ود.  
محمدرضا اوليايي يكي از فعاالن صنعتي با اشاره به لزوم پيگيري 
مجدانه شعار سال تا رسيدن به اهداف مرتبط به آن اظهار كرد: در 

اين ميان رقابت پذيري يكي از اركان اساسي در تحقق امر حمايت 
از كاالي ايراني به ش��مار مي رود اما به اعتقاد بنده اين امر خطير 
خروجي مجموعه يي از اقدامات به هم پيوسته محسوب مي شود و 
اساسا نمي توان انتظار داشت، مولفه اشاره شده به صورت دستوري 
اجرايي و عملياتي ش��ود.  وي اف��زود: رقابت پذيري در عرصه هاي 
اقتصادي و صنعتي كشور زماني محقق مي شود كه شاهد رونق و 
شكوفايي كسب وكار و فعاليت هاي توليدي و صنعتي باشيم زيرا 
در فضايي كه ما به ازاي فعاليت اقتصادي و توليدي، منافع و سود 
الزم و كافي براي فعاالن حوزه مذكور حاصل نشود بالطبع ظهور و 

بروز رقابت پذيري محلي از اعراب نخواهد داشت. 
اين فعال صنعتي و توليدي بيان كرد: براي تجلي رقابت پذيري 
ب��ه معناي واقعي كلمه بايد تمامي آحاد جامعه ايفاي نقش كنند 
و اين ضرورتي اس��ت كه با كاركرد صحيح دس��تگاه هاي ذي ربط 
و سياس��ت گذار در بخش ه��اي صنعت��ي و اقتصادي، احس��اس 
مسووليت توليد كننده و تاش براي ارتقاي كيفي محصوالت خود، 
فرهنگ سازي فراگير در سطح جامعه براي ترويج روحيه حمايت از 
كاالي ايراني با خريد توليدات داخلي و اجتناب از تهيه محصوالت 
خارجي، مقابله با قاچاق كاال و واردات بي رويه، تامين نقدينگي مورد 
نياز واحدهاي توليدي، اصاح سيستم ماليات ستاني، بهبود فضاي 

كس��ب وكار محقق خواهد شد. اوليايي گفت: فارغ از اين الزامات 
تعيين كننده و اثربخش نمي توان از نقش نافذ خصوصي سازي به 
سادگي گذشت و ترديدي وجود ندارد كه در تمامي جوامع توسعه 
يافته كه مولفه رقابت پذيري با ضريب مطلوبي جاري است، قواعد 
خصوصي سازي به معناي واقعي كلمه پياده سازي شده است زيرا 
يكي از اهرم هاي شاخص رقابت پذيري با كاركرد صحيح و پويايي 

بخش خصوصي تامين و فراهم خواهد شد.
 

 نقش خدمات پس از فروش
رضا ش��يوا، عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه تهران نيز معتقد 
است خدمات پس از فروش نقش موثري در ايجاد رغبت و جذابيت 
هر چه بيش��تر در خريد كاالي ايراني ايفا مي كند. )به واقع هر كاال 
و محصولي كه از خدمات پس از فروش مناس��بي برخوردار اس��ت 
اطمين��ان خاط��ر الزم را در اذهان جامعه ه��دف و مخاطبان آن 
محصول نس��بت به اس��تفاده كافي از كاالي خريداري شده، ايجاد 
مي كند زيرا در چنين شرايطي مشتري به اين جمع بندي مي رسد 
ك��ه در صورت بروز خرابي و نقصان در كاالي مورد نظر با خدمات 
پس از فروش مناسب از مزيت رفع نارسايي هاي احتمالي برخوردار 
خواهد شد و فراتر از آن زماني كه يك كاال را خدمات پس از فروش 
مناسب پوشش مي دهد قاعدتا از ضريب كيفي مناسبي نيز برخوردار 
خواه��د بود زيرا براي كارخانه ي��ا مركز توليد كننده كاال مقرون به 
صرفه نخواهد بود كه به طور مرتب شاهد ارجاع و بازگشت توليدات 
خود براي رفع خرابي هاي احتمالي باشد.(  از نظر شيوا )عضو هيات 
علمي اقتصاد دانشگاه تهران( در حمايت از كاالي ايراني بايد به اين 

مولفه توجه ش��ود كه پشتيباني از توليدات داخلي، بسترساز رانت 
يا انحصار نشود بلكه  بايد رقابت سالم سرلوحه توليدكنندگان قرار 
گيرد در غير اين صورت احتمال اينكه افراد و گروه هاي سودجو در 
سايه حمايت ها و پشتيباني هاي لحاظ شده درصدد منافع و اهداف 

شخصي و غيرسالم خود باشند، دور از ذهن نخواهد بود. 

 رقابت پذيري توليدات داخلي
فرشيد س��يم بر، كارشناس اقتصادي با اش��اره به لزوم افزايش 
توليدات در عرصه كشاورزي و صنعتي به عنوان يكي از مولفه هاي 
اثرگ��ذار در تامين معيش��ت اقتص��ادي جامعه گفت: اي��ن امر در 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.  وي 
در ادام��ه عنصر رقابت پذي��ري را از منظري ديگر مورد تحليل قرار 
مي دهد و به زعم اين كارش��ناس اقتص��ادي، حصول رقابت پذيري 
ميان محصوالت داخلي با كاالها و اقام توليد شده خارجي زمينه 
ش��كوفايي اقتصادي كش��ور را فراهم مي كن��د. همچنين مهدي 
فتح ا... پژوهش��گر بازرگاني مي گويد: براي اندازه گيري ش��اخص 
رقابت پذيري جهاني، فاكتوره��اي تاثيرگذار بر رقابت پذيري به 
1۲گروه تحت عنوان اركان رقابت پذيري تقس��يم ش��ده اند كه 
نهادها، ثبات در حس��اب هاي دولتي، زيرس��اخت ها، بهداشت 
و آم��وزش ابتدايي، آموزش عال��ي و حرفه يي، كارايي بازار كاال، 
كارايي ب��ازار نيروي كار، پيش��رفته بودن ب��ازار مالي، آمادگي 

تكنولوژيك و... از نمونه هاي آن به شمار مي رود. 
وي مي گويد: اگر سازماني بخواهد در شرايط رقابتي، خود را 

حفظ كند  بايد در عرصه توانمند سازي به تقويت خود بپردازد.

ماراتن كيفيت محصوالت ايراني با رقابتي شدن بازار

كدام فاكتورها باعث توسعه اقتصاد بين الملل مي شود؟
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7  جهان
مذاكره صدر و حيدر عبادي 

براي تشكيل دولت عراق 
گروه جهان  مقتدا صدر رهبر ائتالف »سائرون« 
كه در انتخابات پارلماني عراق بيش��ترين كرسي ها 
را از آن خ��ود كرده، با حيدر عبادي نخس��ت وزير 
كنوني ديدار كرده است. خبرگزاري فرانسه از بغداد 
گزارش داده اين ديدار، احتمال تشكيل يك دولت 
ائتالفي با حضور تش��كل هاي اين دو رهبر سياسي 

عراق را افزايش داده است. 
حي��در عبادي پس از ديدار با مقتدا صدر گفته: 
»به اين نتيجه رسيديم كه با يكديگر و همچنين با 
ديگر احزاب براي سرعت بخشيدن به روند تشكيل 
دولت جديد عراق هم��كاري كنيم. اين يك دولت 
قدرتمند و توانا در زمينه خدمت رس��اني به مردم، 

امنيت و رفاه اقتصادي خواهد بود.«
براس��اس نتايج قطعي انتخابات ائتالف سائرون، 
متش��كل از طرفداران مقتدا صدر، كمونيست ها و 
ملي گرايان ۵۴ كرس��ي را از ۳۲۹ كرس��ي پارلمان 
عراق به دس��ت آورد. پس از آن، فهرس��ت ائتالف 
فت��ح به رهبري هادي عامري رهبر حشدالش��عبي 
و ائتالف نصر به رهبري حيدر عبادي نخس��ت وزير 
كنوني عراق نيز با ۴۲ كرس��ي، خ��ود را به عنوان 
نيروهاي دوم و سوم در مجلس عراق تثبيت كردند. 
مقت��دا صدر چون خود نامزد انتخابات نش��ده بود، 
نمي توان��د مقام نخس��ت وزيري را برعه��ده بگيرد. 
ضم��ن اينكه ائتالف او، چ��ون اكثريت مطلق را در 
پارلمان ن��دارد، نمي تواند به تنهاي��ي دولت آينده 
عراق را تش��كيل دهد. او چند روز پيش گفته بود 
مخالف ائتالف با فهرس��ت فتح به رهبري عامري، 
حاكميت قانون ب��ه رهبري نوري مالكي و اتحاديه 
ميهني كردستان است. براساس قانون، دولت آينده 
عراق بايد ۹0 روز پس از برگزاري انتخابات پارلماني 

تشكيل شود. 
دويچه ول��ه نوش��ته، پي��روزي مقت��دا صدر در 
انتخاب��ات پارلمان��ي عراق نش��ان دهنده نارضايتي 
مردم از رهبران گذش��ته اين كشور است. بي سبب 
نيست كه صدر مبارزه با فساد و رهبري غلط را در 
عراق برنامه كاري خود اعالم كرده اس��ت. سياست 
اجتماع��ي او نيز بر دف��اع از حقوق محرومان تكيه 
دارد و ب��ه همين خاطر به حمايت از اليه هاي فقير 
جامعه مي پردازد. به اعتقاد ناظران، محبوبيت مقتدا 
صدر در ع��راق از طرفي نيز ب��ه محبوبيت پدرش 

وابسته است كه روحاني پرنفوذي بود.

 تعرفه هاي جديد تركيه
بر كاالهاي امريكايي

آن��كارا در اقدام��ي تالفي جويانه و در پاس��خ به 
تعرفه ه��اي گمركي جديد اعمال ش��ده از س��وي 
واش��نگتن به واردات فوالد و آلومينيوم بر كاالهاي 
واردات��ي امريكا تعرفه هاي مضاعف وضع مي كند. به 
گ��زارش ايرنا، يك منب��ع آگاه وزارت اقتصاد تركيه 
گفت��ه اين كش��ور به كااله��اي واردات��ي امريكايي 
همچون زغال س��نگ، كاغ��ذ، گردو، ب��ادام، تنباكو، 
برنج، خودرو، لوازم  آرايش��ي، ماشين آالت و توليدات 
پتروشيمي ماليات هاي جديدي وضع مي كند. ورود 
اين كاالها ساالنه حدود يك ميليارد و 800 ميليون 
دالر اس��ت و ماليات هاي احتمال��ي بر آنها به رقمي 
بيش از ۲66ميليون دالر خواهد رسيد. اين اقدام پس 
از شكس��ت تالش هاي آنكارا براي معافيت توليدات 
تركي��ه از اعمال تعرفه هاي گمرك��ي امريكا صورت 

گرفته است. 

 امريكا بين مذاكره با طالبان
و جنگ انتخاب كند

روس��يه اعالم كرده، امريكا يا مذاكره مس��تقيم 
ب��ا طالبان كند يا در س��ال هاي پي��ش  رو با جنگي 
فرسايش��ي و خونين در افغانس��تان مواجه مي شود. 
ب��ه گزارش بلومبرگ ضمير كابول��وف نماينده ويژه 
رييس جمهور روسيه در افغانستان گفته، خودداري 
امريكا از مذاكره با طالبان كه كنترل ۴0درصد خاك 

افغانستان را در دست دارد، قابل قبول نيست. 

اروپا براي همكاري با باكو 
شرط گذاشت 

پارلم��ان اروپا ش��رط امض��اي توافقنامه جديد 
هم��كاري اتحادي��ه اروپا با جمه��وري آذربايجان را 
رعايت ارزش هاي دموكراسي، حاكميت قانون، حقوق 
بشر و آزادي هاي اساسي اعالم كرد. به گزارش ايرنا، 
پارلم��ان اروپا از ش��وراي اتحاديه اروپا خواس��ته به 
باكو يادآوري كند هيچ توافقنامه يي با كش��وري كه 
ارزش هاي اساس��ي اتحاديه اروپا را رعايت نمي كند، 
تصويب نمي ش��ود. اروپا همچنين از باكو خواسته با 

فساد و جرايم اقتصادي ديگر مبارزه كند. 

 تحقيق درباره تالش
براي ترور اردوغان 

سرويس هاي اطالعاتي تركيه و كشورهاي حوزه 
بالكان تحقيقات مشتركي درباره حمله برنامه ريزي 
شده عليه رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه 
در جريان سفرش به بوسني هرزگووين آغاز كرده اند. 
به گزارش اس��پوتنيك يك منبع مطلع اعالم كرد، 
اطالعات��ي از ي��ك حمله احتمالي در جريان س��فر 
اردوغان به بوسني و هرزگووين كه قرار بود يك شنبه 
انجام شود به دست آمده است. اين اطالعات توسط 
س��رويس هاي اطالعاتي مقدونيه به دست آمده كه 
به سرويس اطالعات تركيه داده شده است. اردوغان 
۲0۱۴ رييس جمه��ور تركي��ه ش��د و در انتخابات 
پيش  رو كه قرار است ۲۴ژوئن برگزار شود به عنوان 

كانديداي حزب حاكم شركت كرده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

مردم ونزوئال در غياب مخالفان پاي صندوق هاي راي رفتند

انتخابات با طعم فقر و تحريم

»ترزا مي« كنترل اوضاع را به دست مي گيرد 

حركت بريتانيا به سوي برگزيت واقع گرايانه
گروه جهان  طال تسليمي  

بوري��س جانس��ون در س��فر پن��ج روزه خود به 
كش��ورهاي امريكاي التين، به عنوان نخستين وزير 
خارجه بريتانيا كه در ۲۵ س��ال گذشته به آرژانتين 
سفر كرده، وارد اين كشور شد. او قرار است در تالش 
براي تقويت تجارت كشورش در دوران پس از خروج 
از اتحاديه اروپا، از پرو و ش��يلي نيز ديدن كند. اين 
در حالي است كه ترزا مي  نخست وزير بريتانيا، سعي 
دارد وزراي كابين��ه خ��ود را به قب��ول اين حقيقت 
ترغيب كن��د كه پس از برگزي��ت همچنان نياز به 
ماندن در اتحاديه گمركي مش��ترك با اتحاديه اروپا 

وجود خواهد داشت. 
به تعبير نشريه اينديپندنت، روند پختن قورباغه 
به  خوب��ي پيش م��ي رود و اگرچه ترزا مي  ش��عله را 
اندكي بيش��تر كرده، اما هنوز بوريس جانسون وزير 
خارجه، لي��ام فاكس وزير تجارت بين الملل، مايكل 
گوو وزير محيط زيست )و شيالت( يا ديويد ديويس 
وزير برگزيت از قابلمه بيرون نپريده اند. نخست وزير 
بريتانيا در جلس��ه سه شنبه كميته برگزيت كابينه 
راه��كاري يافت تا وزراي دولت خود را به توافق نظر 
درباره شرايط حقيقي برگزيت ترغيب كند. او از آنها 
خواس��ت اين مساله را در نظر بگيرند كه در صورت 
عدم توافق با طرف اروپايي در زمينه تجارت تا زمان 
پايان دوره انتقالي پس��ابرگزيت، چه اتفاقي خواهد 

افتاد. 
باتوجه به مقاومت طرفداران برگزيت سخت در 
برابر پذيرش شرايط موجود، انتظار مي رفت جانسون 
جلسه را بدون هيچ توضيحي ترك كند؛ اما درنهايت 

مشخص شد وزير خارجه درباره اين مساله كه بريتانيا 
تا زمان آماده س��ازي مناس��بات جديد از تعرفه هاي 
خارجي مش��ترك اتحاديه اروپا پي��روي مي كند، با 
نخست وزير توافق نظر دارد. ترزا مي  هفته گذشته در 
جلسه پارلمان نيز به محافظه كاران طرفدار سرسخت 
برگزيت درس خوبي داده و آنها را مجبور به پذيرش 
واقعيت درباره شرايط مرز ايرلند و اتحاديه گمركي 
ك��رده بود. به گزارش گاردين، ترزا مي  كه عمدتا به 
مردد بودن در زمين��ه برگزيت و ناتواني در رهبري 
امور متهم مي ش��ود، در جلس��ه مجلس عوام درس 
خوبي به ريس-ماگ قانونگذار حامي برگزيت سخت 
داد و مش��كالت جدي و هزينه هاي ناشي از اعمال 
قوانين س��ازمان تجارت جهاني بر تجارت بريتانيا با 
اتحاديه اروپا را يادآوري كرد و همچنين از مخاطرات 
تصميم جمهوري ايرلند به اعمال مجدد كنترل هاي 
مرزي در جه��ت محافظت از يكپارچگي بازار واحد 

اروپايي، سخن گفت. 
چندين هفته است كه مذاكرات ترزا مي  و وزراي 
كابينه او در زمينه مسائل گمركي و چگونگي طفره 
رفتن از مرز سخت در ايرلند بدون ماندن در اتحاديه 
گمركي اروپا و بازار واحد اروپايي شكست مي خورد. 
ترزا مي  از مدت ها پيش »همكاري گمركي« را دنبال 
مي كرده كه طبق آن بريتانيا تعرفه ها را مطابق نظر 
اتحاديه اروپا اعمال خواهد كرد؛ مايكل گوو و بوريس 
جانس��ون اين طرح را وتو ك��رده بودند به اين دليل 
كه از نظر آنها، در نتيج��ه اين طرح بريتانيا پس از 
برگزيت نيز همچنان مطابق مدل اقتصادي بروكسل 
عمل خواهد كرد. حاميان برگزيت به دنبال راه حلي 

هستند كه از نظر فني هنوز اجرايي به نظر نمي رسد. 
اينديپندنت در ادامه گزارش خود نوشت، نزديك 
به دو س��ال از همه پرسي برگزيت مي گذرد و دولت 
بريتانيا هنوز تصميم نگرفته چه خروجي مي خواهد. 
لندن چگونه مي تواند مذاكرات با بروكس��ل را پيش 
بب��رد زماني كه مذاك��رات در داخل كابينه ترزا مي 
 هنوز به نتيجه نرسيده است؟ شايد ترزا مي  بهترين 
نخس��ت وزير دوران بريتانيا نباش��د، اما در مقابله با 
آنهايي كه هنوز موضع خود را مش��خص نكرده اند، 
به خوبي عمل مي كند. سياست در بريتانيا در برهه 
زماني حساسي است؛ زماني كه وزراي كابينه دولت 
مجبور هس��تند اين حقيقت را بپذيرند كه بريتانيا 
بع��د از س��ال ۲0۲0 يعني پاي��ان دوره انتقالي ۲۱ 
ماهه برگزيت نيز با اروپا در »يك« اتحاديه گمركي 

مشترك خواهد بود. 
از دي��دگاه ترزا مي، بهتر اس��ت تا زمان ممكن 
كابينه متحد بمانند. بسياري او را ترغيب كرده اند 
كه جانس��ون را در پ��ي مخالفت ه��ا و انتقادهاي 
هميشگي، اخراج كند؛ اما از نظر سياسي براي ترزا 
مي  بهتر اس��ت كه جانسون وادار به استعفا شود يا 
حقيقت موجود را درباره ش��رايط برگزيت بپذيرد. 
ش��ايد به همين دليل است كه اكنون كه مذاكرات 
در كابينه دولت به اوج خود رسيده، جانسون راهي 
آرژانتين ش��ده اس��ت. جرمي هانت وزير بهداشت 
در اين ب��اره گفته: »او وزير خارج��ه فوق العاده يي 
اس��ت، اما اكنون بايد به صورت يك تيم همكاري 
كنيم.« در حقيقت بايد گفت ترزا مي  با سياس��ت 
تمام طرفداران برگزيت س��خت را در كابينه حفظ 

كرده در حالي كه به  س��مت برگزيتي نرم حركت 
مي كند. مهم ترين اتفاق جلسه اخير كابينه برگزيت 
دولت اين بود كه جانس��ون، گوو، فاكس و ديويس 
با پيشروي در مسير برگزيت نرم موافقت كرده اند. 
نتيجه ديدار اين بوده كه طرفداران سرسخت خروج 
از اتحاديه اروپا تصميم گرفتند كه ترك اتحاديه از 

جزئيات شرايط ترك آن مهم تر است. 
يكي از وزراي پيش��ين دولت بريتانيا در اين باره 

گفت: »طرفداران برگزيت مجبور ش��ده اند با برخي 
حقايق اوليه درباره زندگي در خارج از اتحاديه اروپا 
و اين واقعي��ت كه با قطع تجارت جايي براي رفتن 
نمي ماند، مواجه شوند. زماني كه برنامه يي نداري يا 
نمي تواني آنچه را مي خواهي اجرايي كني، بهترين 
اقدام حفظ شرايط موجود است. اين نوعي مصالحه 
نيست. حقيقتي است كه بايد پذيرفته شود. درست 

همان طوري كه مي دانيم زمين گرد است.«

گروه جهان  
پوس��ترهاي خندان مادورو تقريب��ا همه جاي 
كاراكاس ديده مي ش��ود اما كساني كه قصد دارند 
ب��ه او راي بدهن��د، زي��اد نيس��تند. خيلي ها هم 
تصميم گرفته اند كه اصال در اين انتخابات شركت 
نكنند؛  با اين حال پيروز اين انتخابات كس��ي جز 

رييس جمهوري فعلي نخواهد بود.
به گزارش بلومبرگ، انتخابات رياست جمهوري 
ونزوئال يك ش��نبه در ش��رايطي برگزار شد كه اين 
كش��ور نفتخيز به ش��دت درگير فقر و مش��كالت 
اقتصادي اس��ت. در اين ميان نيكالس مادورو كه 
به اعتقاد منتقدان سياس��ت هاي 6سال گذشته او 

عامل اصلي فاجعه امروز بوده به  دنبال حفظ قدرت 
در 6س��ال آينده اس��ت. صن��دوق بين المللي پول 
اعالم كرده از زمان روي كار آمدن مادورو در س��ال 
۲0۱۳، اقتص��اد ونزوئال به  دليل كاهش بهاي نفت 
و تحريم هاي امريكا ۴۵درصد كوچك ش��ده است. 
ديگ��و مويا تحليلگر موسس��ه »آي اچ اس ماركت« 
مي گويد: »محتمل ترين سناريو در صورت پيروزي 
مجدد م��ادورو، انزواي بيش��تر ونزوئ��ال در عرصه 

جهاني و بي ثباتي هاي اقتصادي است.«
بلومبرگ مي نويس��د: اقتص��اد ونزوئال در حال 
س��قوط آزاد اس��ت و پي��روزي م��ادورو مي تواند 
تحريم هاي بيشتر اياالت متحده عليه كاراكاس را 

به  دنبال داشته باشد. هنري فالكون فرماندار سابق 
و خاوير برتوچي مجري س��ابق تلويزيون به عنوان 
مهم ترين مخالفان مادورو مهم ترين رقباي مادورو 
هس��تند. البته دولت ونزوئال بسياري از مخالفان را 
كه حمايت نس��بي افكار عموم��ي را دارند، زنداني 
كرده و به همين دليل بس��ياري از احزاب سياسي 
راي گيري را تحريم كرده اند. انتخابات يك شنبه در 
شرايطي برگزار مي ش��ود كه شهروندان ونزوئاليي 
به جاي تمركز ب��ر رييس جمهوري آينده به وعده 
غذاي��ي بعدي خود فك��ر مي كنن��د. گزارش ها از 
كمپين هاي رياست جمهوري مادورو طي چند وقت 
اخير نشان مي دهد كه تعداد زيادي اتوبوس مردم را 

براي حضور در سخنراني هاي رييس جمهور اين سو 
و آن س��و مي برند و در مراس��م هايي از اين دس��ت 
به كس��اني كه از گرس��نگي رنج مي برند، غذا داده 
مي شود. بر همين اساس ناظران با اشاره به تحريم 
اح��زاب كليدي و نبود ش��فافيت در روند برگزاري 
انتخابات پيش بيني كرده اند كه مادورو براي 6سال 
آينده رييس جمهوري ونزوئال باقي بماند. اين نتيجه 
با تمام چالش هايي كه در پي خواهد داشت، حداقل 
به عدم قطعيتي كه گريبان اقتصاد ونزوئال را گرفته 

پايان خواهد داد. 
ديگو مويا تحليلگر موسسه »آي اچ اس ماركت« 
اما معتقد است كه محتمل ترين سناريو در صورت 
پيروزي مج��دد مادورو، انزواي بيش��تر ونزوئال در 

عرصه جهاني و بي ثباتي هاي اقتصادي است. 
ح��دود ۲0.۵ميليون ونزوئاليي واجد ش��رايط 
شركت در اين انتخابات هستند. ۱۴كشور همسايه 
ونزوئال در گروه موسوم به ليما و امريكا تعويق اين 
انتخابات را خواستار ش��ده بودند. فايننشال تايمز 
مي نويسد: »ايزاك چاسوي مي گويد، قصد ندارد در 
راي گيري شركت كند، چرا كه مادورو در هر حال 
پي��روز اين انتخابات خواهد بود. به اعتقاد او، دولت 
نيمي از مردم ونزوئ��ال را به پاي صندوق هاي راي 
خواهد آورد و نيمي ديگر مخالفان س��رگرم مبارزه 
با يكديگر هستند... انتخابات يك شنبه مي توانست 
واقعه بسيار مهمي براي ونزوئالي بحران زده باشد 
اما دولت مادورو در پنج سال گذشته با هدف حفظ 
قدرت براي ناكارآمد ك��ردن نهادهاي دولتي تمام 
تالشش را به كار گرفت كه نتيجه اش بحران شديد 
اقتصادي و ايجاد حس نااميدي در ميان ۲0ميليون 
راي دهنده بوده اس��ت. حاال رهب��ران مخالفي كه 
مي توانستند مادورو را به چالش بكشند يا در زندان 
هس��تند، يا از حضور در انتخابات منع ش��ده اند يا 
تبعيدند. از اين س��و بسياري از راي دهندگان به دو 
كانديداي��ي كه با مادورو رقابت مي كنند )فالكون و 
برتوچ��ي( اعتماد ندارند. گفته ش��ده، فالكون تنها 

حمايت 6 تا ۱0درصد از راي هندگان را دارد.«
رويترز نيز يك ش��نبه به اي��ن موضوع پرداخته 
ك��ه نيكالس مادورو با پيروزي در انتخابات ونزوئال 
به  دنبال مقابله با فش��ارهاي جهاني است. در اين 
گزارش آمده است: »انتظار مي رود، رييس جمهوري 
كه سابقا راننده اتوبوس بوده با وجود كاهش شديد 
محبوبيت��ش در ونزوئ��ال در انتخابات يك ش��نبه 

پيروز ش��ود. پيروزي كه ارمغانش براي اين كشور 
تحريم ه��اي نفتي امري��كا و تحريم هاي بيش��تر 
اتحاديه اروپا و امريكاي التين خواهد بود... كس��ي 
كه خود را پسر هوگو چاوز )رييس جمهوري سابق 
ونزوئال( خوان��ده مي گويد در حال مبارزه با توطئه 
امپرياليست براي متالشي كردن كمونيسم است. 
مخالفانش اما معتقدند كه اين رهبر چپگرا اقتصاد 
ونزوئال را ك��ه روزگاري ثروتمند بوده نابود كرده و 

با بي رحمي تمام مخالفانش را سركوب مي كند.«
نش��ريه گاردي��ن نيز نوش��ته: »اي��ن انتخابات 
حاش��يه هاي زيادي داش��ته اس��ت. لئوپولدو لوپز 
اصلي تري��ن رهب��ر مخال��ف م��ادورو از حضور در 
انتخابات منع شده و مخالفان راي گيري را تحريم 
كرده  كه مدعي تقلب در انتخابات ش��ده اند. برخي 
دولت ه��ا از جمله برزيل، كلمبيا و مكزيك هم اين 
انتخابات را نامش��روع خوانده اند، امريكا و اتحاديه 
اروپا هم اعالم كرده اند كه نتيجه انتخابات يك شنبه 
را نخواهن��د پذيرفت.« مارگاريتا لوپز مايا تحليلگر 
سياس��ي در اين باره مي گويد: »م��ادورو خود را به 
عنوان رييس جمهور مش��روع معرف��ي مي كند اما 
جامعه بين المللي آشكارا اعالم كرده اين انتخابات 
را ب��ه رس��ميت نمي شناس��د و آن را دموكراتيك 
نمي داند. بنابراين مش��كل ما فقط اين نيس��ت كه 
رييس جمهوري  خواهيم داشت كه از سوي جامعه 
جهاني به  رسميت ش��ناخته نمي شود، بلكه ايجاد 
ي��ك وضعي��ت اجتماعي و اقتصادي اس��ت كه به 

تعطيلي ونزوئال منجر خواهد شد.«
نيكالس مادورو وع��ده داده در صورت پيروزي 
مج��دد يك انق��الب اقتصادي ايج��اد كند. هنري 
فالكون ۵6 س��اله ه��م وعده داده ك��ه در صورت 
پيروزي در انتخابات به مانن��د اكوادور دالر امريكا 
را ب��ه عنوان واحد پول ونزوئال انتخاب كند. س��ال 
گذش��ته در چنين روزهايي كاراكاس و ش��هرهاي 
مختلف ونزوئال شاهد اعتراض هاي روزانه ضددولتي 
بودند. بنا بر آمارهاي اعالم ش��ده، تورم س��االنه در 
ونزوئال به ۱۴هزار درصد و حداقل دس��تمزد روزانه 
به كمتر از ۲دالر رس��يده اس��ت. بر اساس برآورد 
 آژان��س پناهندگان س��ازمان ملل متح��د، روزانه

۵ هزار نفر از كش��ور فرار مي كنن��د. در اين ميان 
دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا، ونزوئال را به 
حمله نظامي تهديد كرده و برخي مقام هاي دولتي 

را تحريم كرده است. 

 پسر ترامپ ديدار با نماينده عربستان
و امارات را تاييد كرد

 رشد اقتصادي 6.7 درصدي چين
در سه ماهه دوم 

 گزينه هاي جنجالي
كابينه جديد كاتالونيا

گروه جهان 
مركز اطالعات دولتي چين اعالم كرده انتظار مي رود رش��د اقتصادي اين كشور 
در سه ماهه دوم امسال در حدود 6.7درصد باشد. به گزارش رويترز، مركز اطالعات 
دولتي چين اعالم كرده پيش بيني رشد اقتصادي اين كشور در سه ماهه دوم سال 
جاري ميالدي تقريبا 6.7درصد اس��ت. البته نرخ رشد اقتصادي چين در سه ماهه 
نخس��ت س��ال جاري ميالدي 6.8درصد ثبت شده اس��ت. مركز اطالعات دولتي 
چين يك اتاق فكر رس��مي است و وابسته به كميس��يون اصالحات و توسعه ملي 
اين كش��ور كه آژانس برنامه ريزي اقتصادي رده باالي چين محسوب مي شود. اين 
مركز همچنين نرخ تورم مصرف كننده در چين را در سه ماهه دوم تقريبا ۲درصد 
پيش بين��ي كرد و نرخ تورم قيمت توليدكنن��ده را در حدود ۳.8درصد برآورد كرد. 
مركز اطالعات چين اعالم كرد كه انتظار مي رود صادرات بر پايه ارز دالر در سه ماهه 
دوم به تقريبا 8 درصد افزايش پيدا كند و واردات در حدود ۱0درصد رش��د داشته 
باش��د. اين مركز به دولت چين پيشنهاد كرده انعطاف پذيري در سياست اقتصادي 
كالن را حف��ظ كند و به طور فع��ال به تنش هاي تجاري امريكا و چين بپردازد. اين 
توصيه در ش��رايطي است كه رويترز يك روز پيش تر گزارش داده مقام هاي چين و 
امري��كا توافق كرده ان��د از ورود به يك جنگ تجاري خودداري كنند. همزمان پكن 
اعالم كرده واردات از امريكا را به طور چش��م گيري افزايش مي دهد. ليو هي معاون 
نخست وزير و نماينده ويژه رييس جمهوري چين، هفته پيش براي گفت وگو بر سر 
مسائل اقتصادي و بازرگاني ميان پكن و واشنگتن، به اياالت متحده سفر كرد. ليو به 
خبرنگاران گفته دو طرف توافق كرده اند جلوي وضع تعرفه هاي جديد عليه يكديگر 
را بگيرند. معاون نخست وزير دولت پكن از سفر خود به واشنگتن اعالم رضايت كرده 
و گفته است توافق هاي اصلي، پيش تر ميان دونالد ترامپ و شي جين پينگ، روساي 

جمهوري امريكا و چين به دست آمده بود. 

گروه جهان 
دونالد جونيور ترامپ پس��ر ارش��د رييس جمهوري امريكا، ضمن تاييد ديدار با 
نماينده دو ش��اهزاده عرب در آستانه انتخابات ۲0۱6 امريكا، آن را كم اهميت جلوه 
داد. نيويورك تايمز با انتشار گزارشي از ارتباط مخفيانه امارات و عربستان سعودي 
با پسر ارشد دونالد ترامپ پيش از انتخابات رياست جمهوري ۲0۱6 امريكا خبر داده 
بود كه مي تواند روزنه يي بر روابط پشت پرده مقامات كنوني اين كشور با برخي سران 
عرب منطقه بگشايد. به گزارش نيويورك تايمز، در اين نشست كه در برج ترامپ در 
نيويورك برگزار ش��د، عالوه بر جورج نادر نماينده ش��اهزادگان عربستان و امارات، 
اريك پرينس تاجر صاحب نام و موسس شركت امنيتي خصوصي »بلك واتر« و يك 
كارشناس اسراييلي در حوزه شبكه هاي اجتماعي موسوم به »جوئل زامل« هم حضور 
داشته اند. نيويورك تايمز نوشته، نادر در ديدار با ترامپ جونيور، اشتياق شاهزادگان 
عربس��تان و امارات براي كمك به پيروزي پدر او در انتخابات رياس��ت جمهوري را 
آش��كار كرده و گفته اند كه به عقيده آنها، ترامپ مي تواند خأل قدرت ايجاد شده در 
خاورميانه در پي سياس��ت هاي باراك اوباما را پر كند. فاكس نيوز يك شنبه نوشت، 
ترامپ جونيور بنابر رونوشت هايي كه اين هفته از سوي كميته قضايي سناي امريكا 
منتشر شده اند، اين ديدار را تاييد و آن را كم اهميت جلوه داده است. وي همچنين 
به سناتورها گفته به اين نشست مشكوك بوده است. اين تارنماي امريكايي به نقل از 
آلن فوترفاس از وكالي ترامپ جونيور، نوشته: »دونالد ترامپ جونيور ديدار با اريك 
پرينس، جورج نادر و فرد ديگري را كه احتماال جوئل زامل است، در آستانه انتخابات 
۲0۱6، به ياد دارد. آنها كوشيدند ترامپ جونيور را به پذيرش تريبوني در شبكه هاي 
اجتماعي يا يك راهبرد بازاريابي متقاعد كنند. وي تمايلي نداشت و اين پايان ماجرا 
بود.« برايان شاتز س��ناتور امريكايي، در پي انتشار اين گزارش، در پيامي توييتري 

كمپين انتخاباتي ترامپ را مطلقا ديوانه وار خوانده است. 

گروه جهان 
ريي��س  جديد منطق��ه كاتالونيا دو وزير س��ابق را كه از س��وي مادريد به  دليل 
استقالل طلبي زنداني شده اند به همراه دو نفر ديگر كه از كشور فرار كرده و در تبعيد 
خودخواسته به س��ر مي برند، به عنوان اعضاي كابينه دولت منطقه يي معرفي كرده 
است. به گزارش يورونيوز، كيم تورا رهبر جديد كاتالونيا روز شنبه اعضاي كابينه خود 
را معرفي كرد؛ در ميان اين افراد نام سياستمداراني به چشم مي خورد كه يا در زندان  
هستند يا در انتظار فرارسيدن تاريخ محاكمه. اين حركت از سوي حزب حاكم اسپانيا 
»جنجال برانگيز« خوانده شده است. از زمان برگزاري همه پرسي استقالل كاتالونيا در 
اكتبر سال گذشته و اعالم استقالل يك طرفه، اختالف دولت مركزي با جدايي طلبان 
اين منطقه عميق تر ش��ده است. طرفداران استقالل  كاتالونيا از اسپانيا معتقدند كه 
ثروت اين منطقه ناعادالنه صرف صندوق هاي دولتي مي شود و به همين جهت براي 
تشكيل جمهوري مستقل از اسپانيا تالش مي كنند. پس از پيروزي استقالل طلبان در 
انتخابات منطقه يي دسامبر گذشته، چالش اصلي يافتن رهبري بود كه نه در زندان و 
نه در خارج از كشور باشد. در نهايت دوشنبه كيم تورا كه به كارلوس پوجدمون رهبر 
سابق كاتالونيا نزديك است، به عنوان رهبر جديد استقالل طلبان انتخاب شد. كيم 
تورا با انتخاب دو سياس��متدار به نام هاي جوردي تورول و جوزف رول كه هر دو در 
زندان به سر مي برند و همين طور آنتوني كمين و لويي پوئيجي كه در بروكسل و تحت 
تعقيب پليس اسپانيا هس��تند، راه آشتي و مسامحه با مادريد را سخت كرده است. 
سخنگوي دولت مركزي در بيانيه يي در اين باره گفت: »دادگاه انتخاب سياستمداران 
زنداني را به عنوان اعضاي كابينه رد خواهد كرد؛ همان طور كه انتخاب رهبر كاتالونيا 
به همين دليل ماه ها به طول انجاميد.« خاوير گارسيا آلبيول نامزد حزب حاكم در 
حساب توييتري خود نوشت: »تركيب جديد كابينه كاتالونيا حاوي پيامي مستقيم در 

جهت ادامه مشكالت و اختالفات است.«

وزير اول اسكاتلند گفته زماني كه برخي مسائل درباره برگزيت شفاف سازي شوند، تصميم نهايي 
درباره برگزاري همه پرسي در منطقه گرفته خواهد شد. نيكوال استرژئون در سخناني در شبكه تلويزيوني 
حزب ملي اسكاتلند افزود: هرگز مانع برگزاري يك راي گيري مجدد در ارتباط با برگزيت و درباره نتيجه 
نهايي مذاكرات نخواهد ش��د، اما به شدت نگران نتايج متفاوت راي گيري در مناطق مختلف كشور به 
مثابه همه پرسي سال ۲0۱6 است. او افزود: زماني كه دولت درباره شرايط خروج از اتحاديه اروپا ازجمله 
نتيجه مذاكرات و روابط آتي بريتانيا و اتحاديه اروپا شفاف س��ازي كند، مساله يي كه مي تواند در پاييز 

امسال ميسر شود، آنگاه او نيز بار ديگر مساله زمان بندي همه پرسي استقالل را بررسي خواهد كرد.

اسكاتلند به اعالم استقالل مي انديشد



منوچهر فخرزاد|
سال هاست كه پاكت هاي كاغذي به دليل گراني كاغذ از دور 
خارج شده و چند سالي است كه كيسه هاي پالستيكي جايگزين 
پاكت هاي كاغذي شده است كه به طور متوسط هر خانواده يي در 
طول سال حدود 200 الي 300 كيسه پالستيكي مورد مصرف 
دارد.  كيسه پالستيكي به دليل ارزاني و سبك بودن آن بيشتر 
مورد استقبال فروش��ندگان كاال قرار دارد، حتي اگر اين كاال از 
نظر حجم نيز كوچك باشد، درون كيسه پالستيكي به خريدار 

تحويل داده مي شود. 
كيس��ه هاي پالس��تيكي در حال حاضر يك��ي از بزرگ ترين 
چالش هاي زيست محيطي به شمار مي آيد. هر كيسه پالستيكي 
حاوي مواد شيميايي بالقوه خطرناكي است كه تا قرن ها تجزيه 

يا جذب نمي ش��ود. با وجود بازيافت كيس��ه هاي پالستيكي يا 
بطري هاي پالستيكي تنها 7درصد از اين مواد قابل بازيافت است 
و بقيه موجب آلودگي و تخريب محيط زيست شده و بزرگ ترين 

خطرات محيط زيستي را به وجود مي آورد. 
اگ��ر چنانچ��ه اين روند تا 10س��ال ديگر ادام��ه يابد، ميزان 
زباله هاي پالستيكي در زمين بيش از حيوانات و در درياها بيشتر 
از ماهي ها خواهد بود. لذا براي بهبود بازيافت بايد چاره يي انديشيد 
و راه حل هاي مناس��بي را در اي��ن زمينه نوآوري كرد، زيرا با اين 
اقدام زباله هاي زيس��ت محيطي كاهش مي يابد و مواد شيميايي 

بالقوه حذف و فرصت هاي جديد كسب وكار ايجاد مي شود. 
كشور فنالند در اين زمينه پيشقدم شده و يكي از اهداف خود را 
توسعه اشتغال سبز و ايجاد صندوق نوآوري و حمايت از كارآفرينان 

محيط زيس��ت قرار داده است. تيمو ماكاال مسوول محيط زيست 
فنالند مي گويد كه در حال حاضر بيش از 4ميليون شغل سبز در 
اروپا وجود دارد كه دوبرابر مشاغلي است كه در صنعت خودرو سازي 

داريم. در واقع سير رشد شغل هاي سبز ساالنه 7درصد است. 
يك شركت تجاري فنالندي كيسه هاي پالستيكي سازگار با 
محيط زيس��ت درست كرده است. اين كيسه ها از ماده جديدي 
ساخته شده كه متشكل از الياف و چوب و بيوپالستيك زيستي 
است. مديرعامل اين شركت مي گويد: مزيت اين پاكت ها نسبت 
به كيسه هاي پالستيكي معمولي آن است كه اين نوع كيسه ها 
در واقع نس��ل جديدي از كاغذ اس��ت كه هم به محيط زيست 
آسيب نمي رس��اند و هم قابل بازيافت اس��ت و واقعا دوام دارد. 
به همين دليل اس��ت كه به جاي پالس��تيك از ماده جديدمان 

اس��تفاده مي كنيم. اروپا امروزه به  ش��دت از آلوده شدن محيط 
زيست خود به وسيله كيسه هاي پالستيكي رنج مي برد. بنابراين 
تمام همت خود را به پايان دادن استفاده از كيسه هاي پالستيكي 
گمارده اس��ت. فناوري كه فنالند براي س��اخت اين كيسه هاي 
پالستيكي به كار مي برد با خط توليد انواع پاكت هاي پالستيكي 
و كاغذي سازگار اس��ت. بنابراين استفاده از اين روش مي تواند 
منجر به اش��تغال زايي ش��ده و صدها ش��غل در حوزه بازيافت 

كيسه هاي پالستيكي در سراسر اروپا به وجود آورد. 
ايران نيز بايد با استفاده ار روش ها و فناوري هاي جديدي كه 
در كشور هاي پيشرفته اعمال مي شود از تخريب محيط زيست 
جلوگيري و نسبت به گسترش حوزه هاي بازيافت و ايجاد اشتغال 

اهتمام ورزد. 

كيسه هاي پالستيكي بزرگ ترين چالش زيست محيطي
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پرونده8
خريداري 1.6 ميليون تن گندم 

از كشاورزان 
مجري طرح گندم وزارت جهادكش��اورزي اعالم 
كرد: از ابتداي فصل برداشت تاكنون يك ميليون و 
600هزار تن گندم به ارزش دو ميليارد و 96 ميليون 

تومان از كشاورزان خريداري شده است. 
به گزارش ايرنا، خريد تضميني گندم همه ساله 
از اواخر اسفند ماه از شهرستان سرباز بخش پيشين 
سيستان وبلوچستان آغاز مي شود و تا اواخر مهرماه 

در استان هاي سراسر كشور ادامه دارد. 
در اين رابطه اس��ماعيل اسفنديارپور روز گذشته 
در گفت وگو با ايرنا افزود: محصول فروخته ش��ده از 
س��وي گندم كاران پس از ثبت در سامانه هاي خريد 
شركت بازرگاني دولتي ايران بررسي و با تامين اعتبار 

الزم، پول گندم كاران پرداخت مي شود. 
وي تصريح كرد: اكنون برداش��ت گندم هش��ت 
استان گرم س��يري كشور ازجمله خوزستان، جنوب 
فارس، ايالم )دشت عباس(، جنوب كرمان )جيرفت 
و كهنوج(، هرمزگان، بوشهر و كهگيلويه وبويراحمد 
و سيستان وبلوچس��تان رو به پايان است. وي اظهار 
داش��ت: طي روزهاي آينده اس��تان گلستان نيز به 
زمره برداشت كنندگان گندم كشور ملحق مي شود. 
به گفته اس��فنديارپور، امسال نيز همچون سال هاي 
گذش��ته پول گندم كاران با عامليت بانك كشاورزي 
ازس��وي دولت تامين و پرداخت مي ش��ود. براساس 
مصوبه شوراي اقتصاد در سال زراعي 97 نيز همانند 
س��ال گذش��ته هر كيلوگرم گندم معمولي )نان( با 
اف��ت مفيد 4درصد و افت غيرمفيد 2درصد به مبلغ 
13هزار ريال )1300 تومان( و گندم دوروم 13 هزار 
و 300 ريال )1330 تومان( خريداري مي شود كه با 
نرخ سال قبل تفاوتي ندارد. پارسال نزديك 9 ميليون 
تن گندم به ارزش بيش از 114هزار ميليارد ريال از 
گندمكاران سراس��ر كشور خريداري شد كه با توجه 
به ذخاير سال 1395 همچنان خودكفايي در توليد 

اين محصول استمرار پيدا كرد. 

پرداخت ۸۰۰ ميليارد تومان 
تسهيالت به عشاير 

رييس س��ازمان امور عشاير ايران گفت: طي سه 
سال اخير، ۸00 ميليارد تومان تسهيالت به عشاير 

پرداخت شد. 
به گزارش صدا و سيما، كرمعلي قندالي، در ديدار 
با رييس سازمان بس��يج عشايري كشور با اشاره به 
نامگذاري س��ال 97 از س��وي مقام معظم رهبري، 
اظهار داشت: حمايت از كاالي ايراني و بحث اقتصاد 
مقاومتي هر دو مختص جامعه عشايري كشور است. 
وي اف��زود: در بح��ث تحريم ه��اي اقتص��ادي، 
اگر چه عش��اير دچار مشكالتي ش��دند و فشارهاي 
اقتصادي اي بر آنان وارد ش��د؛ اما در مسير زندگي 
و توليدات آنان خللي وارد نشد. قندالي گفت: همه 
تالش و فعاليت عشاير توليد است، آن هم توليداتي 
كه بخ��ش زيادي از آن متكي به خود اس��ت و هر 
ذائق��ه ايراني اي مش��تاق مصرف آن اس��ت. رييس 
س��ازمان امور عش��اير ايران افزود: فعاليت هايي كه 
عش��اير در حوزه توليد صنايع دس��تي دارند توليد 
كاالهايي هس��ت كه در بعد اقتص��ادي و اجتماعي 
و فرهنگي كامال بومي ش��ده اس��ت. وي با اشاره به 
آيين نامه س��اماندهي عشاير افزود: اين آيين نامه كه 
در دولت هاي قبل به تصويب رس��يده است ظرفيت 
خوب��ي براي خدمات رس��اني دس��تگاه ها به جامعه 

عشايري است. 
قندال��ي گفت: در دولت تدبي��ر و اميد مصوبات 
خوبي درخصوص س��طح س��واد و مهارت عش��اير 
و ط��رح ويژه فرهنگ��ي و مذهبي داش��تيم كه در 
شوراي عالي عشاير مطرح و مصوباتي هم در دولت 
 گرفته ش��د و وظاي��ف دس��تگاه هاي مرتبط در آن 

تبيين شده است. 
ريي��س س��ازمان امور عش��اير اي��ران در بخش 
ديگري از س��خنانش گفت: تشكل هاي عشايري به 
عنوان كارگزار، بيمه عش��اير را پيگيري مي كنند و 
در حال حاضر حدود 70 هزار خانوار عش��ايري در 
كش��ور بيمه هس��تند. قندالي اظهار داشت: در سه 
سال گذش��ته 400ميليارد تومان تسهيالت با سود 
4درصد با دوره برگشت 5ساله و ضمانت زنجيره يي 
به عشاير پرداخت ش��ده است. رييس سازمان امور 
عشاير ايران افزود: همچنين 400ميليارد تومان هم 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي تسهيالت به 
عش��اير پرداخت ش��د كه در مجموع ۸00 ميليارد 
تومان تس��هيالت در طول س��ه س��ال به عش��اير 

پرداخت شد كه اين موضوع بي سابقه بوده است. 

مطالبات كشاورزان و دامداران 
پرداخت مي شود

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
گفت: تم��ام مطالبات زعف��ران كاران، خرماكاران، 
پنبه كاران، صيفي كاران و دامداران بابت شير خام 

تا پايان هفته جاري پرداخت خواهد شد. 
به گ��زارش ايلنا، حسين ش��يرزاد در نشس��ت 
 خبري  اعالم كرد: سازمان مركزي تعاون روستايي 
اي��ران در راس��تاي سياس��ت هاي حمايتي دولت 
تدبي��ر و اميد و همچني��ن اجرايي كردن اهداف و 
برنامه هاي وزارت جهاد كش��اورزي از طريق خريد 
تضمين��ي و حمايت��ي محص��والت كش��اورزي از 
دامداران و كشاورزان، ضمن برنامه ريزي و پيگيري 
مجدانه موفق ش��د تا نسبت به پرداخت حداكثري 
مطالب��ات كش��اورزان و دامداران در س��ال 1396 

اقدام و مطالبات جاري را تسويه كند. 
وي ب��ا بيان اين ك��ه، طي 10 روز گذش��ته با 
حمايت ه��اي وزير جهاد كش��اورزي و كمك هاي 
همه جانبه س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، بانك 
مرك��زي و بانك كش��اورزي، مبل��غ 165 ميليارد 
توم��ان كارس��ازي و جه��ت پرداخ��ت در وج��ه 
توليد كنندگان بخش كشاورزي به استان ها ارسال 
ش��ده است، اظهار داشت: س��ازمان مركزي تعاون 
روستايي، خود را مكلف به حمايت هاي همه جانبه 

و تمام گرايانه از جامعه كشاورزي كشور مي داند.

اخبار

سفير پيشين انگليس در ايران: 

ترامپ مسوول پيامدهاي خروج از برجام است

تشديد رشد اقتصادي جهان در عصر همكاري هاي بين المللي
عص��ر همكاري ه��اي بين الملل��ي در زمينه 
تحقيق و نوآوري به سرعت رشد اقتصادي جهان 

افزوده و چشم انداز آن را روشن تر كرده است. 
به گزارش ايرنا، اين عصر جديد كه از س��ال 
2010 آغاز ش��ده مبتني بر حركت آزاد محقق، 
دانش و ايده اس��ت و از طري��ق اتصال به منبع 
عظيم دانش بشري و تشديد رقابت ميان صنايع، 

رشد اقتصادي را سريع تر مي كند. 
امروزه كش��ورهاي جهان به ويژه كشورهاي 
توس��عه يافت��ه و نوظه��ور ب��ا س��رمايه گذاري 
روزافزون در زمينه تحقيق و توس��عه و گسترش 
همكاري هاي بين المللي در اين زمينه مي كوشند 
تا مسير توسعه را با گام هاي بلندتري بپيمايند. 
امريكا كه روزي پيش��تاز كش��ورهاي جهان 
در س��رمايه گذاري هاي تحقي��ق و توس��عه بود 
از  تنهاي��ي  ب��ه  آن  و س��رمايه گذاري دولت��ي 
كل س��رمايه گذاري دولت��ي و خصوصي س��اير 
كش��ورهاي جه��ان فراتر بود، اينك به واس��طه 
توجه روزافزون ساير كشورها به مقوله تحقيق و 
توسعه و همكاري هاي بين المللي ديگر از چنين 
جايگاه��ي برخوردار نيس��ت، هر چن��د هنوز از 
پيشتازان جهان در اين زمينه محسوب مي شود. 
بن��ا به اعالم بنياد فناوري اطالعات و نوآوري 
امريكا، س��هم اين كشور از كل س��رمايه گذاري 
جه��ان در زمينه تحقيق و توس��عه اكنون كمتر 

از 10درصد است. 
اقتصاد نوظهور چين نيز بخشي از اين حركت 
جهاني است؛ اين كشور كه سرمايه گذاري آن در 
زمينه تحقيق و توس��عه بنا به اعالم وزارت علوم 
اين كش��ور از سال 2012 س��االنه 70.9درصد 
افزاي��ش يافت��ه و مخ��ارج س��رمايه گذاري آن 
در س��ال 2017 در بخ��ش تحقي��ق و توس��عه 
مي ش��ود،  زده  تخمي��ن  دالر  279ميلي��ارد 
موفق ش��ده اس��ت در تمام صنايع خود ش��بكه 

گس��ترده يي از همكاري ها در س��طوح داخلي و 
خارجي ايجاد كند و با اتصال به اقيانوس بيكران 
دانش و تجربه بش��ري با سرعت به سوي سطوح 

باالتر توسعه اقتصادي حركت كند. 
ش��هر  بيمارس��تان  ريي��س  هائ��و«  »ون 
»چانگجي« اس��تان »ش��ين جيانگ« چين در 
حض��ور خبرن��گاران داخلي و خارجي ش��ركت 
 كننده در برنامه آش��نايي با بخش مركزي جاده 
ابريش��م گفت: اين بيمارس��تان به شبكه ائتالف 
بيمارستان ها و پزشكان داخلي و خارجي متصل 
است. اين پزشك متخصص كه بخش طب سنتي 
اين بيمارس��تان تحت نظارت وي خدمت رساني 
مي كند، اضافه كرد: بيمارستان چانگجي اكنون 
با بسياري از بيمارستان هاي برتر جهان از جمله 
جان هابكينزو ماساچوس��ت در ارتباط اس��ت و 
به طور مرتب از پزشكان اين بيمارستان ها دعوت 
مي كند تا با حضور در اين بيمارس��تان تجربه و 

دانش خود را به اين بيمارستان منتقل كنند. 
ريي��س بيمارس��تان چانگج��ي تصريح كرد: 
همچنين در مواقع ضروري با استفاده از فناوري 
ويديو كنفرانس از نظرات مش��ورتي متخصصان 

ساير كشورها استفاده مي شود. 
وي ضم��ن معرف��ي برخ��ي پزش��كان ب��ه 
خبرن��گاران گفت: اين پزش��كان به طور معمول 
س��ه ماه س��ال را به اين بيمارس��تان مي آيند و 
 تجربه و دانش خود را در اختيار اين بيمارستان 

قرار مي دهند. 
هائ��و تصري��ح كرد: پي��ش از اين، سيس��تم 
مراقبت هاي پزش��كي داراي اختالف س��طح بود 
و كيفي��ت كار آن در مناط��ق دورافت��اده، قابل 
مقايس��ه ب��ا بيمارس��تان هاي ش��هرهاي بزرگ 
و پايتخ��ت نب��ود، ام��ا اكن��ون با اج��راي طرح 
ائتالف بيمارس��تان ها و پزش��كان و دسترس��ي 
بيمارس��تان هاي روستايي و شهرهاي كوچك به 

خدمات پزش��كي بيمارستان هاي خوب با انتقال 
دانش، فناوري و استفاده از داروهاي بهتر، فاصله 
كيفي خدمات پزش��كي آنها با بيمارس��تان هاي 

شهرهاي بزرگ و پايتخت كمتر شده است. 
هائ��و تاكيد كرد: براي نجات جان يك بيمار، 
گاه تنه��ا پول كافي نيس��ت بلك��ه فاكتورهاي 
ديگري مانند زمان نيز مهم هس��تند كه اتصال 
به منب��ع عظيم دانش پزش��كي داخل و خارج، 
مديريت زم��ان را امكان پذير مي كند و هزينه ها 

را كاهش مي دهد. 
»وان��گ كيف« ريي��س مركز تح��ول پارك 
علم و فناوري ش��هر ك��ورال )Korla( با عنوان 
»ساختمان اس��تعداد منطقه توسعه اقتصادي و 
فناوري« واقع در مركز اس��تان شين جيانگ نيز 
در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي گفت: اين 
پارك علم و فناوري به طور مرتب از اس��تادان و 
دانش��مندان بزرگ داخلي و خارجي براي دادن 

مشاوره به نوآوران جوان دعوت مي كند. 
ب��ه گفته وي اين پارك كه در س��ال 2011 
تكمي��ل و راه اندازي ش��د، اينك از حدود 2هزار 
كس��ب و كار نوپ��ا را حمايت مي كن��د و ارزش 
تولي��د و درآمد ثاب��ت آن اكنون به ترتيب ۸1 و 

3.5ميليارد يوان است. 
اين مقام مس��وول اضافه كرد: در پنج س��ال 
آينده بيش��تر به سمت توس��عه مفاهيم نوآوري 
و هم��كاري فراهم كردن هر چه بيش��تر زمينه 
براي ش��كل گيري ايده هاي نو و افزايش س��هم 
اين پارك در توسعه ملي و انتقال فناوري پيش 

مي رويم. 
كي��ف همچنين اين اهداف كيفي را در قالب 
هدف كمي افزايش درآمد ثابت پارك به س��طح 
يك ه��زار و 100ميليارد ي��وان و افزايش ارزش 
توليد آن به س��طح 326 ميلي��ارد يوان تعريف 
كرد. وي اضافه كرد: س��ال گذش��ته اين پارك 

فناوري توانست 1۸ ايده نو را با موفقيت تبديل 
به كسب و كار نوپا كند. 

»هو بامي« مدير شركت توليد بذر »جانگچي 
جويه« ب��ه خبرنگاران داخل��ي و خارجي كه از 
اين ش��ركت دي��دن كردند، گفت: اين ش��ركت 
ك��ه توليدكننده بذر كتان، ذرت و گندم اس��ت، 
در زمينه مطالعات بذر با ش��ركت هاي اروپايي، 

امريكايي و آسيايي همكاري دارد. 
وي اف��زود: اين ش��ركت همچني��ن در تمام 
زمينه هاي توس��عه و نوآوري، فرآوري و كنترل، 
انب��ارداري و خدمات ده��ي از تجرب��ه و فناوري 

شركت هاي موفق استفاده مي كند. 
به گفته بامي، اين شركت كه اكنون ساالنه ۸ 
ه��زار تن بذر كتان، گندم و ذرت توليد مي كند، 
در آينده بيش��تر روي توليد بذر كتان و تقويت 

زنجيره هاي اين صنعت متمركز مي شود. 
نرخ رش��د اقتص��ادي جهان كه بن��ا به اعالم 
صن��دوق بين الملل��ي پول در س��ال هاي 2015 
و 2016 ب��ه ترتي��ب 2.۸ و 2.5درص��د بود، در 

س��ال 2017 به 3.9درصد رس��يد. افزايش نرخ 
رش��د اقتص��ادي جهان هش��داري اس��ت براي 
كشورهاي در حال توسعه؛ اين كشورها چنانچه 
ب��ا سياس��ت گذاري هاي درس��ت و گس��ترش 
همكاري ه��اي بين المللي، رش��د اقتصادي خود 
را تقوي��ت نكنن��د، فاصله آنها با جه��ان به طور 
فزاينده بيش��تر مي ش��ود. گروهي از خبرنگاران 
خارجي از كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا 
و نيز آسياي مركزي از 12 تا 21 ارديبهشت ماه 
از بخش مركزي جاده ابريش��م يا اس��تان شين 
جيان��گ ديدن كردند. اس��تان ش��ين جيانگ با 
مس��احت يك ميليون و 660هزار كيلومترمربع، 
بزرگ ترين اس��تان چين اس��ت كه با ۸كش��ور 
افغانستان،  تاجيكستان،  قرقيزستان،  قزاقستان، 
پاكستان، روسيه، مغولستان و هند مرز مشترك 
دارد. ج��اده ابريش��م بخش زمين��ي طرح »يك 
كمربن��د، يك جاده« چين اس��ت كه آس��ياي 
مرك��زي، ايران و اروپ��ا را به اين كش��ور وصل 

مي كند. 

س��فير پيش��ين انگليس در تهران ضمن ابراز 
تاسف از خروج يك جانبه امريكا از توافق هسته يي 
ايران، مس��ووليت اين اقدام را تماما متوجه شخص 
رييس جمهوري امريكا دانس��ت و تصريح كرد كه 
روابط ميان واشنگتن با دنيا روزبه روز مشكل دارتر 

مي شود. 
ريچ��ارد دالتون در س��ال هاي 2003 تا 2006 
سفير انگليس در تهران بوده و پس از بازنشستگي 
از وزارت خارجه انگليس به عضويت انديشكده چتم 
هاوس و اخيرا به نايب رييس اتاق بازرگاني انگليس 

و ايران منصوب مي شود. 
او روز شنبه در گفت وگو با ايرنا به بيان ديدگاه 
خود درباره خروج امريكا از برجام پرداخت وگفت: 
من با بيانيه »ترزا مي«، »آنگال مركل« و »امانوئل 
مكرون« در مورد اهمي��ت برجام در جهت تامين 
امنيت منطقه و برنامه منع گس��ترش س��الح هاي 
هس��ته يي و اينكه اين توافق يك دس��تاورد بزرگ 

بود، موافق هستم. 
ترام��پ  دونال��د  قب��ل  هفت��ه  دو  ح��دود 
رييس جمهوري امريكا خروج كشورش را از توافق 
هسته يي 1+ 5 با ايران اعالم كرد. بعد از اين اقدام 
ديگر كش��ورهاي طرف مذاكره در توافق هسته يي 
از جمله فرانس��ه، آلمان و انگليس اعالم كردند كه 
به اين توافق پايبند مي مانند. در همين راس��تا در 
هفته گذشته نشست و گفت وگوهاي پرشماري در 
اتحاديه اروپا در زمينه برجام شكل گرفت. مهم ترين 
اين ديدارها در صوفيه بلغارستان برگزار شد كه در 
آن مقامات ارش��د 2۸ عضو اتحادي��ه با حمايت از 
توافق هس��ته يي براي اتخاذ رويكرد حمايتي از آن 
موافقت كردند. البته پيش از آن هم آلمان، فرانسه 
و بريتانيا در زمينه استفاده تهران از منافع برجام به 

ايران وعده هايي داده بودند. 
كش��ورهاي اروپاي��ي همچنين اج��راي قانوان 
انسداد را براي حمايت از شركت هاي طرف قرارداد 
اين كش��ورها با ايران و مقابله با تحريم هاي امريكا 

اجرا مي كنند. 
ايران اعالم كرده اس��ت كه اگر از منافع برجام 
 منتفع ش��ود و تضمين ه��اي الزم داده ش��ود، در 

برجام مي ماند. 
دالتون افزود: كنار گذاشتن اين توافق در حالي 
كه ايران به تعهدات خود مو به  مو عمل مي كند يك 
اشتباه بزرگ است؛ اشتباهي كه براي اتحاديه اروپا 
و امنيت اروپا مضر است و اين چيزي است كه تنش 
بيش��تري در منطقه پردردسر خاورميانه در زماني 

حساس و خطرناك ايجاد مي كند. 
دالتون همچنين اضافه كرد؛ با ديدگاهي كه در 
پس تصميم ترامپ ق��رار دارد، يعني »خصومت با 

ايران« موافق نيست. اين ديپلمات اسبق انگليسي 
در پاسخ به اين سوال با توجه به رابطه ويژه انگليس 
و امريكا، چ��را ترامپ به توصيه ه��اي انگليس در 
مورد برجام توجه نكرد، گفت: دو كش��ور هميشه 
سياس��ت هاي متفاوت��ي در برابر ايران داش��ته اند. 
انگليس معتقد به حفظ رابطه ديپلماتيك با ايران 
به  منظور ايجاد روابط اقتص��ادي و تجاري و براي 
حفظ منافع مشتركي كه ما در زمينه حفظ ثبات و 

امنيت خاورميانه داريم، بوده است. 
وي افزود: ما اعتقاد داريم كه درستي سياست ما 
با نتايج به  دست آمده اثبات  شده است. ما همراستا 
با سياستي كه در توافق با روسيه، چين، اروپا و باقي 
دنياس��ت و در نقطه مقابل ديدگاهي كه امريكا در 
طول ساليان اتخاذ كرده است يعني اهميت منزوي 

كردن ايران اختالف داريم. 
دالتون ادامه داد: اين درست نيست كه از رابطه 
ويژه بين امريكا و انگليس اين گونه تعبير شود كه 
ما هميش��ه بايد با هم موافق باشيم. در مورد اتخاذ 
تحريم ها مثال عليه كوبا در دهه 1990 و ساير موارد 
ما ديدگاه هاي متفاوتي داش��ته ايم و از روش هايي 
براي مقاومت در براب��ر تصميم هاي حقوقي برون  
مرزي تحريم هاي امريكا روي شركت هاي اروپايي 
درگذشته حمايت كرده و آماده هستيم كه در اينجا 

هم همان كار را تكرار كنيم. 

او در پاسخ به سوالي درباره احتمال تغيير رويكرد 
لندن نسبت به واش��نگتن گفت: ما همكاري هاي 
حياتي دفاعي و امنيتي با امريكا از طريق پيمان ناتو 
داريم؛ همچنين انگليس و امريكا به طور گسترده در 
اقتصادهاي يكديگر سرمايه گذاري كرده اند و روابط 

اقتصادي ما حياتي و ادامه خواهد يافت. 
در  اس��ت  ممك��ن  اگرچ��ه  اف��زود:  دالت��ون 
سياس��ت هايمان درباره برنامه اتمي ايران اختالف 
داشته باشيم ولي نياز است كه بتوانيم با امريكا در 
قالب شوراي امنيت سازمان ملل به همكاري هايمان 
ادامه دهيم؛ از جمله در مسائلي كه شوراي امنيت 
در م��ورد آنه��ا تصميم گيري مي كن��د. همچنين 
مي دانيد كه مردم امريكا و انگليس اجداد و فرهنگ 
مشترك دارند و اينها به  هيچ  عنوان تحت تاثير قرار 

نخواهند گرفت. 
در پاس��خ به اين س��وال كه آيا تداوم رفتارهاي 
يك جانب��ه امريكا به  ويژه با خ��روج از برجام باعث 
نخواهد شد كه انگليس طوري رفتار كند، واشنگتن 
متوج��ه عواق��ب رفتارهاي خود بش��ود، گفت: آن 
م��واردي كه اروپ��ا براي واكن��ش در برابر تصميم 
امريكا در نشست بروكسل مورد توافق قرارداد نشان 
مي دهد كه انگليس و ش��ركايش در بيان تفاوت ها 
مصمم بوده و مي خواهند اطمينان حاصل كنند كه 

امريكا اثر اين عدم توافق را حس كند. 

وي اف��زود: آن موارد قرار اس��ت، ش��ركت هاي 
اروپايي را در براب��ر تحريم هاي برون  مرزي امريكا 
علي��ه ايران محافظ��ت كرده و ف��روش نفت ايران 
در بازارهاي اروپايي تس��هيل و س��رمايه گذاري را 
ممكن كنند. البته همان طور كه مس��ووالن ايراني 
در بيانيه هاي خود اش��اره كرده اند، اقتصادهاي ما 
متش��كل از سازمان هاي خصوصي اس��ت و آنها را 

نمي توان به تجارت با ايران مجبور كرد. 
دالتون گفت: با اينكه من ديگر عضوي از دولت 
انگليس نيستم اما مي دانم آنها تصميم گرفته اند با 
ارائ��ه نوع جديدي از خدم��ات مالي به  جاي آنچه 
تاكن��ون بوده به اي��ران كمك كنند ت��ا به منافع 
اقتصادي كه از برجام توقع داشته دست پيدا كنند. 
اين ديپلمات اسبق انگليسي نسبت به چشم انداز 
رويكرد اروپا براي حفظ برجام از گزند تحريم هاي 
امري��كا اب��راز خوش بيني كرد و اظهار داش��ت كه 
چنانچه ايران ب��ه تعهداتش پايبند بماند، اروپا نيز 

تالش خواهد كرد تا از منافع برجام حمايت كند. 
وي افزود: اروپايي ها گفته اند كه مي خواهند به 
يك فرمولي در اين رابطه دست پيدا كنند ولي در 
عين حال اين مسير دشوار خواهد بود. دولت فرانسه 
و ايتاليا هم  اكنون خطوط اعتباري گش��وده اند كه 
مسيرهاي مالي هدف تالفي جويي هاي امريكا قرار 
نگيرند، ولي معلوم نيست كه عملي بشود. بنابراين 

دش��واري هاي پشت اين ماجرا جدي است. دالتون 
ادام��ه داد: آنچه ات��اق بازرگاني اي��ران و انگليس 
پيشنهاد داده، اين است كه در بين اروپايي ها بايد 
ي��ك  فوريت جديد و اراده سياس��ي مضاعف براي 
عملي كردن اين  گونه ايده ها و توسعه ميزان توانايي 

مالي كه مي توان به كار بست، وجود داشته باشد. 
وي يكي از راه حل هاي موجود را از سرگيري 
فعاليت بانك هاي ايراني در انگليس دانس��ت. او 
در اي��ن باره گف��ت: بانك هاي ايراني-انگليس��ي 
هميش��ه نقش  محوري در تامي��ن منابع تجاري 
داشته اند ولي فعاليت آنها به دليل عدم دسترسي 
به سيس��تم بانكي انگليس ناكام مانده و با مانع 

برخورد كرده است. 
او در همين حال از قرار گرفتن نام ولي اهلل سيف 
رييس بانك مركزي ايران در فهرس��ت تحريم هاي 
امريكا ابراز تاس��ف كرد و گفت: بانك مركزي ايران 

بايد بتواند آزادانه فعاليت كند. 
در بخش ديگ��ري از اين گفت وگ��و دالتون به 
سوالي درباره احتمال افزايش فشار امريكا بر شركاي 
اروپاي��ي برجام پاس��خ داد و گف��ت: فكر نمي كنم 
چنين اتفاقي اكنون ممكن باشد. مخصوصا كه سه 
كشور اروپايي تاكنون همواره بر تعهد خود به برجام 
تاكيد كرده اند. همه وزراي خارجه و سران اتحاديه 
اروپا در نشست صوفيه )نشست سران اتحاديه اروپا( 
همين را گفته اند؛ بنابراين پيش بيني نمي كنم، هيچ 
كشوري توسط امريكا مجبور به ترك برجام شود. 

در پاس��خ به اين س��وال كه مس��ووليت خروج 
امريكا از پيمان ه��اي بين المللي مانند عضويت در 
يونس��كو، معاهده پاريس و اكن��ون برجام بر عهده 

كيست، دالتون با صراحت گفت: ترامپ. 
وي اف��زود: ماي��ك پمپئو وزي��ر خارجه امريكا 
اميدوار بود كه زمان بيش��تري ب��راي گفت وگو با 
اروپايي ها و پيدا كردن فرمولي كه بتوان با آن نظر 
ترامپ را تغيير داد، در اختيار داشته باشد اما ترامپ 
اين فرصت را نداد. او نه  تنها گفت وگوها را قطع كرد 
كه پيشرفت هاي به دست آمده را هم ناديده گرفت. 
پيش��رفت هايي كه لزوما قرار نبود ايران را وادار به 

خروج از توافق كند. 
دالتون تاكيد كرد كه روابط ميان امريكا با ساير 
دنيا روزبه روز پيچيده تر و مش��كل دارتر مي ش��ود. 
»انگليس از تصميم ترامپ مبني بر خروج از توافق 
اقليم��ي پاريس و تهدي��د غيرموجه اعمال تحريم 
عليه صادرات آهن به امريكا اصال خرس��ند نيست. 
اكنون اختالف بر س��ر توافق هسته يي ايران به اين 
چالش ها اضافه  ش��ده و يك گام رو به عقب است. 
اين در حالي است كه دنيا به همكاري هاي بيشتري 

نياز دارد.«
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مديركل خزانه كشور در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

اولويت پرداخت خزانه؛ بازپرداخت اسناد، يارانه و حقوق

پياده سازي سامانه يكپارچه 
در ۱۲۵ اداره مالياتي كشور

قائم مقام طرح تحول مالياتي گفت: سامانه يكپارچه 
مالياتي به عنوان مهم ترين بخش طرح جامع مالياتي 
تاكن��ون در ۱۲۵ اداره امور مالياتي در نقاط مختلف 

كشور پياده سازي شده است. 
به گزارش تس��نيم، محمدابراهيم تهراني طريقت، 
قائم مقام مجري طرح تحول مالياتي و معاونت توسعه 
مديريت و منابع س��ازمان امور مالياتي با بيان اينكه 
تاكنون در ۱۲۵ اداره امور مالياتي س��امانه هاي طرح 
جامع مستقر شده است، گفت: كليه سورس كدهاي 
نرم افزار يكپارچه مالياتي)E-RIS وFlex( از شركت 
فرانسوي بول دريافت ش��ده و با پايان يافتن مراحل 
ايج��اد س��امانه هاي طرح جام��ع مالياتي ب��ه دنبال 
پياده سازي فرآيندهاي ارتقا و نگهداري از طريق دانش 

و سرمايه شركت هاي ايراني هستيم. 
به گفته معاونت توس��عه مديريت و منابع سازمان 
امور مالياتي با اس��تقرار طرح جامع مالياتي گام هاي 
مثبتي براي جلوگيري از فرار مالياتي برداش��ته شده 
و با استقرار طرح جامع مالياتي امكان مبادله مطلوب 
اطالعات افراد و بنگاه ها فراهم شده است. وي ممانعت 
از فرار مالياتي به ويژه براي افرادي كه صاحب ظرفيت 
و توانمندي هس��تند را مورد تاكيد قرار داده تا ضمن 
برقراري عدالت مالياتي زمينه توليد و سرمايه گذاري 
براي فعاالن اقتصادي فراهم ش��ود. معاون س��ازمان 
ماليات��ي با بيان اينكه مالي��ات در همه دنيا به عنوان 
يك موضوع راهبردي تلقي مي ش��ود، گفت: علت آن 
است كه يكي از نيازهاي اساسي كشورها تامين منابع 
مال��ي براي اهداف مختلف ازجمله افزايش رفاه مردم 
است بنابراين اجراي برنامه هاي دولت ها نيازمند تامين 
منابع مالي الزم است و قسمت مهمي از اين نقش بر 

دوش سازمان مالياتي است. 
وي ادام��ه داد، تح��ول و ارتقاي بس��ترهايي كه 
بتوان��د انجام ماموريت س��ازمان ام��ور مالياتي را در 
حوزه هايي مثل كس��ب رضايت ذي نفع��ان، افزايش 
درآمدهاي مالياتي و كاهش هزينه ها را بهينه س��ازي 
كند همواره مورد تاكيد س��ازمان بوده است. درحال 
حاضر بخشي از اهداف با پياده سازي پايگاه اطالعات 
موديان محقق شده است. طريقت با بيان اينكه يكي 
از كاركرده��اي اصل��ي طرح جام��ع مالياتي دريافت 
كام��ال الكترونيكي اظهارنامه هاي موديان در ۴س��ال 
اخي��ر بوده اس��ت، گفت: ت��الش مي كنيم ت��ا پايان 
س��ال ۹۷ كليه ابالغيه هاي مالياتي ازجمله برگ هاي 
تش��خيص و قطعي به صورت الكترونيكي به موديان 
ارائه شود. معاون سازمان مالياتي تاكيد كرد به كمك 
داشبوردهاي مديريتي طرح جامع مالياتي، اطالعات 
مورد ني��از در اختيار حسابرس��ان و مميزان مالياتي 
ب��ه گونه يي قرار مي گيرد ك��ه حقوق مودي و حقوق 
حاكميت به طور كامل لحاظ ش��ود. به عبارت ديگر 
تالش اصلي سازمان با اس��تفاده از سامانه هاي طرح 
جامع مبتني بر مودي محوري است. در واقع اصل بر 
كسب رضايت مودي است و سازمان تالش مي كند هر 
جا حقوق حاكميت خدشه دار نشود بر اطالعات ابرازي 
مودي تكيه كند. قائم مقام مجري طرح تحول مالياتي 
بيان كرد: نرم افزارهاي طرح جامع مالياتي مهم ترين 
دارايي هاي طرح جامع مالياتي به حس��اب مي آيند. 
وي با بيان اينكه تاكنون بخش مهمي از طرح جامع 
مالياتي محقق شده اس��ت، گفت: طي دو سال اخير 
بخشي از دستاوردهاي س��ازمان مالياتي در افزايش 
درآمدهاي مالياتي ناش��ي از به كار گيري سامانه هاي 
مالياتي بوده اس��ت. اين مدير ارشد سازمان مالياتي 
گفت: حوزه يكپارچه س��ازي نرم افزارهاي طرح جامع 
ماليات��ي مراحل پاياني خود را ط��ي مي كند اما بايد 
اين نكته را مد نظر داشت كه هر سامانه الكترونيكي 
چه به لحاظ فني و چه به لحاظ ضرورت هاي قانوني 
ب��ا تغييراتي همراه مي ش��ود. تاكن��ون پيمانكار اين 
نرم افزارها غيرايراني بوده اما با تحويل س��ورس كدها 
عمال اين تعهدات به سازمان منتقل شده است. وي با 
تاكيد بر اينكه چه پيمانكار خارجي و چه پيمانكارهاي 
داخلي امكان دسترسي به اطالعات موديان را نداشته 
و نخواهند داشت، گفت: نسخه نهايي نرم افزار يكپارچه 
مالياتي آماده شده و تا پايان سال جاري زير بار خواهد 
رفت. به عبارتي تا پايان س��ال ۹۷ با استقرار نرم افزار 
يكپارچه مالياتي، برنامه طرح جامع مالياتي عملياتي 
مي شود. قائم مجري طرح تحول مالياتي با بيان اينكه 
همواره مباحث مرتبط با زيرساخت هاي نرم افزارهاي 
الكترونيكي و مباحث فناوري اطالعات با ريسك هايي 
همراه اس��ت، گفت: رفع مشكالت مربوط به كاربران 
ازجمله آموزش كاربران سامانه يكپارچه مالياتي از آن 
جمله اس��ت. به همين دليل از گذشته آموزش هاي 
خوش��ه يي كاربران س��امانه يكپارچه در دستور كار 
س��ازمان مالياتي قرار گرفته است اما بايد اين نكته را 
مد نظر قرار داد كه به هر حال تغيير رفتار مبتني بر 
تكنول��وژي به فرصت نياز دارد. طريقت در پاس��خ به 
اين سوال كه برخي ابهامات درخصوص به كار گيري 
سامانه يكپارچه در محيط صرفا آزمايشي مطرح شده، 
بفرماييد س��امانه آيا تاكنون در ادارات كل س��ازمان 
به كار گفته ش��ده و كاربران به آن دسترس��ي دارند، 
گفت: بر خالف ش��بهات ايجاد شده سامانه يكپارچه 
مالياتي كه مهم ترين بخش طرح جامع مالياتي است 
تاكن��ون در ۱۲۵ اداره امور مالياتي در نقاط مختلف 
كش��ور پياده س��ازي شده اس��ت. وي گفت: براساس 
فرصت موجود در ماده ۹۷ قانون ماليات هاي مستقيم 
به س��ازمان امور مالياتي اين اجازه داده شده كه براي 
موديان كم ريسك آنچه اظهار مي كند، پذيرفته شود 
و براي مابقي فرآيند حسابرس��ي انجام ش��ود به اين 
ترتيب فرآيند حسابرسي مالياتي به حداقل مي رسد. 
اين درحالي است كه ظرفيت سيستمي و نرم افزاري 
اين فرآيند نيز از طريق موتور ريسك سامانه به اجرا 
درخواهد آمد. معاون س��ازمان مالياتي با بيان اينكه 
با گذار از مراحل س��اخت، تس��ت و بهره ب��رداري از 
س��امانه هاي طرح جامع ماليات��ي وارد مرحله ارتقا و 
نگهداري شده ايم، گفت: طي هفته هاي اخير سورس 
كدهاي س��امانه هاي مالياتي از شركت فرانسوي بول 
دريافت شده و با كنار رفتن كامل طرف خارجي بايد 
به دنبال ارتقا و نگهداري سيستم باشيم. همانطور كه 
اش��اره ش��د چه به لحاظ فني و چه به لحاظ قانوني 
همواره در معرض تغيير قرار داريم و در اين بين بايد 

از ظرفيت هاي مالي و فني داخلي استفاده كنيم. 

ماليات

ادامه از صفحه 3:
گام بع�دي ش�ما در پ�روژه خزانه داري 

الكترونيك چيست؟
گام بعدي ما درخواست وجه الكترونيك است. 
اگر سازمان فناوري اطالعات زيرساخت هاي الزم 
براي اينكار را از طريق بستر ارتباطي فراهم كند 
ما مي خواهيم به س��متي برويم كه دستگاه هاي 
اجراي��ي ب��راي آوردن فرم درخواس��ت وجه به 
صورت حضوري مراجعه نكنند. بلكه درخواست 
وجه به صورت الكترونيكي صورت بگيرد. در اين 
صورت تمام اطالعات مربوط به اعتبار، تخصيص، 
نام دس��تگاه، رديف و آن و... بارگذاري مي شود 
و دس��تگاه هاي اجرايي به ص��ورت الكترونيك و 
اتوماتيك مي توانند اطالعات را داش��ته باش��ند. 
اي��ن اقدام چند پوئ��ن مثب��ت دارد. ابتدا اينكه 
به كاهش بوروكراس��ي اداري منجر مي شود، از 
تردد ارباب رجوع دس��تگاه هاي اجرايي به خزانه 
جلوگيري مي ش��ود، پرداخت ها همگي ش��فاف 
مي شود و مقامات ذي صالح هم متوجه مي شوند 
كه نقدينگي آنها در چه مرحله يي انجام شده تا 
بتوانند تصميم گيري هاي الزم را در مسير تحقق 

اهداف خود انجام دهند. 
زمان بندي مشخصي داريد؟

اميدواريم تا پايان خرداد ماه درخواست وجه 
الكتروني��ك نهايي  ش��ود. اكنون هم��ه امور آن 
انجام ش��ده فقط منتظر فراهم شدن بسترهاي 
الكترونيك آن هس��تيم. پيش بيني ما اين است 
كه تا پاي��ان خرداد ما تمام درخواس��ت وجه ها 
بصورت الكترونيك انجام ش��ود. اين مورد نيز به 
صورت آنالين قابل رويت اس��ت و ديگر كس��ي 
نمي تواند بگويد كه ما به صورت گزينش��ي عمل 
مي كنيم. اين مورد نيز در جهت شفافيت صورت 

خواهد گرفت. 
هم�واره مط�رح بوده ك�ه پ�روژه خزانه 
الكترونيك با س�نگ اندازي عده يي روبه رو 
بوده است، چقدر سنگ اندازي ها در پروسه 

كار مشكل ايجاد كرده است؟
به هر حال مقاومت در دس��تگاه هاي اجرايي 
وجود دارد. اين مقاومت در س��طح كارشناسان 
دس��تگاه هاي اجرايي، مقامات مسوول و مديران 
ارش��د دس��تگاه هاي اجراي��ي وج��ود دارد. و با 
اي��ن حال الزم اس��ت تصريح كن��م كه مقاومت 
دس��تگاه ها تاثي��ري در رويه ه��اي م��ا ن��دارد. 
همچنانك��ه ما در خزانه داري هي��چ پرداختي را 
جز از طريق حس��اب هاي بان��ك مركزي انجام 
نداده و نمي دهيم ب��ه عبارتي ما در خزانه داري 
كل هي��چ پرداخت��ي نداريم ك��ه از طريق بانك 

مركزي انجام نشود. 
درباره انتقال حس�اب ها به بانك مركزي 

چطور؟
مديريت حس��اب هاي بانكي از پيش نيازهاي 
مديري��ت مال��ي دولت اس��ت. م��ا در مديريت 
حس��اب هاي بانك��ي دو ن��وع حس��اب داري��م. 
حس��اب هاي پرداخ��ت و حس��اب هاي دريافت. 
در حس��اب هاي پرداخت دس��تگاه هاي اجرايي 
اجبار قانوني داش��ته اند كه اگر پول مي خواهند 
باي��د از طريق بان��ك مركزي اق��دام كنند و در 
اين زمينه اس��تثنا هم وجود ن��دارد. با اين حال 
حس��اب هاي دريافت كمي متفاوت تر است و ما 
اكنون به دنيال آن هس��تيم ك��ه وجوه عمومي 
كه تامين كننده منابع عمومي كش��ور است هم 
به حساب هاي بانك مركزي برود. بانك مركزي 
هن��وز زيرس��اخت انتق��ال وج��وه عمومي كل 
دس��تگاه هاي اجرايي كش��ور را نتوانسته فراهم 
كند. يكي از داليل آن مقاومت دستگاه هاس��ت. 
به اين دليل كه دستگاه هاي اجرايي نمي خواهند 
حس��اب هاي درياف��ت خود را ب��ه بانك مركزي 
بياورند چون آنها غير قابل برداش��ت هس��تند و 

براي آنها چنين كاري سخت است.
يكي از داليل هم همان گونه كه گفتم فراهم 
نبودن زيرساخت هاست، مثال در نظر بگيريد اگر 
بخواهيم وج��وه عمومي مربوط ب��ه بنزين را از 
سيس��تم بانك ملت به بانك مركزي ببريم نياز 
به ساختار است. به اين ترتيب كه در تمام پمپ 
بنزين هاي كش��ور پوز بانك مركزي قرار بگيرد 
ك��ه امكان انتقال وجه ب��ه بانك مركزي صورت 
بگي��رد و اين خود موضوعي زمانبر اس��ت و نياز 
به زيرس��اخت هاي فني دارد. ب��ا اين حال تمام 
اب��زارآالت قانون��ي آن در قان��ون برنامه شش��م 
توس��عه و قانون دايمي شدن برنامه هاي توسعه 

پيش بيني شده است. 
زمان�ي مي توان�د  بان�ك مرك�زي چ�ه 

زيرساخت هايش را فراهم كند؟
بانك مركزي قول داده تمام زيرس��اخت هاي 
آن را تا پايان نيمه اول س��ال ۱3۹۷ فراهم كند. 
اگر زيرس��اخت ها فراهم شود، مي توانيم بگوييم 
كل حساب هاي دريافت وجوه عمومي كل كشور 
نيز در خزانه داري متمركز شده است. البته بايد 
بگويم اكنون بخشي از كار انجام شده و بسياري 
از دستگاه هاي كش��ور حساب هاي دريافت خود 
را ب��ه بانك مركزي آورده ان��د و ما هم مي توانيم 
ميزان وصولي خود را رصد كنيم. گفتني اس��ت، 
تعداد حس��اب هاي بانكي دريافتي ما ابتدا ۲۵0 
هزار فق��ره بود كه اكنون اين ميزان به ۵0 هزار 
فقره رسيده و اميدواريم به ميزان كمتري برسد. 
هر قدر كه اين تعداد كمتر ش��ود مديريت ما بر 

حساب ها بيشتر مي شود. 
اخب�اري وج�ود دارد مبن�ي ب�ر اينك�ه 
دس�تگاه هاي اجراي�ي بعض�ا تخلفاتي در 

پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دارد. 
اكن��ون پرداخت و مزاي��ا در دولت به صورت 

مس��تقيم انجام مي شود. ما كل حقوق و مزاياي 
دس��تگاه هاي اجرايي را به صورت مس��تقيم به 
حساب هايش��ان واريز مي كنيم. از دو سال پيش 
ديگ��ر پول��ي بابت پرداخ��ت حق��وق و مزايا به 
دس��تگاه هاي اجرايي تخصيص داده نمي شود و 
در نتيجه اكنون امكان چنين سواس��تفاده هايي 
وج��ود ن��دارد. اكن��ون ب��ه ص��ورت مس��تقيم 
خزانه داري كش��ور به دوميليون وپانصد هزار نفر 
ماهانه حقوق مي دهد و امكان كم و زياد ش��دن 
اين حقوق از طريق دس��تگاه هاي اجرايي كشور 

وجود ندارد. 
درباره ساير هزينه ها چطور؟ به هر حال 
همه كارمندان رسمي يا پيماني نيستند. در 
برخ�ي بخش ها از جمله نيروهاي قراردادي 
منفذهاي�ي براي سواس�تفاده دس�تگاه ها 

وجود دارد. 

در بخش نيروهاي قراردادي اين ما نيس��تيم 
كه حقوق مي دهيم. بخشي كه حقوق آن به طور 
مس��تقيم پرداخت مي ش��ود بخ��ش مربوط به 
كارمندان رسمي و پيماني است. ما مبالغ مربوط 
به حق��وق نيروهاي قراردادي را در قالب س��اير 
هزينه هاي اجتناب ناپذير به دستگاه ها مي دهيم 
تا خودش��ان مديريت بودجه كنند. اصال بخشي 
از س��اير هزينه هاي اجتناب ناپذي��ر به حقوق و 
دس��تمزد افرادي اختص��اص دارد كه به صورت 

روزمزد، قراردادي و... با دولت كار مي كنند. 
ب�راي برطرف كردن ابهام�ات اين بخش 

چه برنامه اي داريد؟ 
ب��ه هر حال م��ا ه��م مي دانيم ك��ه در اين 
بخش ممكن اس��ت، مشكالتي پيش بيايد، مثال 
دستگاهي بودجه بگيرد كه اضافه كار نيروهاي 
قراردادي اش را پرداخت كند ولي چنين نكرده 
و ب��ر هزينه هاي اولويت دار خ��ود طبق تصميم 
رييس دس��تگاه تاكي��د كند. ما ب��ه دنبال اين 
هس��تيم كه كليه هزينه ها را به صورت متمركز 
پرداخ��ت كنيم يعني حت��ي پرداخت آب، برق 
و گاز و تلف��ن نيز به دس��تگاه ها محول نش��ود 
و دولت بدهي نداش��ته باش��د و از س��وي ديگر 
حقوق و مزاياي نيروهاي قراردادي هم خودمان 
پرداخ��ت كني��م. اكنون ب��ا س��ازمان برنامه و 
بودج��ه هماهنگي ها صورت گرفته كه تا انتهاي 
س��ال ۱3۹۷ به همين س��مت بروي��م و به اين 
ترتيب بودجه كش��ور هم مديريت كنيم. وقتي 
پرداخت ها متمركز مي ش��ود كس��ورات قانوني 
ازجمله ماليات حقوق كه يكي از منابع عمومي 
محس��وب مي ش��ود در جاي خود جمع آوري و 

خرج خواهد شد. 
ت�ا پايان امس�ال اي�ن پروژه ب�ه نتيجه 

مي رسد؟
تا پايان س��ال ۱3۹۷ ال��زام داريم كه حقوق 
نيروهاي رس��مي، پيماني و ق��راردادي را بطور 
كامل خودمان پرداخت كنيم و ان ش��اءاهلل تا دو 
ماه آينده سيس��تم آن از طريق س��ازمان برنامه 
و س��ازمان اداري استخدامي نهايي مي شود. اول 
بحث س��ازمان اداري اس��تخدامي اين است كه 
بايد نيروها از نظر تعداد و اينكه مجوز استخدام 
داشتند يا نداشتند بررسي شوند و اگر تاييد شد 
و اعتبارش را سازمان برنامه و بودجه پيش بيني 
كرد پرداخ��ت آن را ا انج��ام مي دهيم. اگر اين 
مس��ير طي ش��ود طبق قانون و ضوابط اجرايي 

بودج��ه تا پايان س��ال ۱3۹۷ ما به وظايف خود 
آنگون��ه ك��ه در بودج��ه پيش بيني ش��ده عمل 

خواهيم كرد. 
مهم تري�ن مان�ع پ�روژه الكتروني�ك را 

چطور تعريف مي كنيد؟
بزرگ ترين مش��كل ما بحث زيرس��اخت هاي 
بانكي اس��ت. به هر حال بس��ترهاي ارتباطي ما 
تكميل شده و مي ش��ود ولي آنچه براي ما مهم 
است فراهم شدن زيرساخت هاي بانكي است به 
نحوي كه بس��ياري از موفقيت ه��اي ما در گرو 
همكاري مس��تقيم بانك مركزي بوده و خواهد 
ب��ود. از طريق همكاري با بانك مركزي بوده كه 
توانستيم به جاي چك از بانكواره استفاده كنيم. 
اكنون ۷800دس��ته چك را در خزانه داري كل 
كش��ور حذف كرديم و... با اي��ن حال توقع ما از 
بانك مركزي به عنوان بانكدار كل كشور بيشتر 
از اينهاس��ت. اكنون ما انتظار داريم، طبق قولي 
كه بان��ك مركزي به ما داده ش��هريور ماه همه 
زيرس��اخت هاي مورد نياز را براي تكميل پروژه 

خزانه الكترونيك فراهم كند. 
از پروژه سادا چه خبر؟ قرار بود در سال 

۱397 اين پرو ژه تكميل شود. 
پروژه سادا زيرمجموعه معاونت نظارت مالي 
و خزانه داري كل كش��ور است. و با تدبير اكرمي 
خزان��ه دار كل كش��ور و همكاران و مس��ووالن 
محت��رم اداره كل ام��وال دولت��ي و اوراق بهادار 
تا آنجا كه بنده مطلع هس��تم به اتمام رس��يده 
و اكنون مس��ووالن اين پروژه ب��ه دنبال الزامات 
حقوقي و قانوني آن هستند براي اينكه دارايي ها 
مولد شود. اين دارايي ها اكنون شناسايي شده و 
مولدسازي آن به طرق پيش بيني شده منوط به 

فراهم كردن زيرساخت قانوني است. 
تاكن�ون ب�ه چ�ه ع�ددي از دارايي هاي 

دولت رسيده ايد؟
آخرين عددي كه در خاطرم هس��ت؛ س��ه 
ه��زار ه��زار ميليارد اس��ت و اين ع��دد خيلي 
بيش��تر از ميزان��ي بود ك��ه انتظار داش��ته ايم. 
ببينيد دولت دارايي هاي ارزش��مندي دارد ولي 
اكنون اين بحث وجود دارد كه چطور مي تواند 
اي��ن دارايي ه��ا را مولد كند. براي اس��تفاده از 
اي��ن دارايي ها و هم��ان مولد ك��ردن آنها بايد 
الزام��ات قانوني آن لحاظ ش��ود. به اين ترتيب 
كه مشخص ش��ود چه كساني حق دارند اموال 
دول��ت را به عنوان هزينه اج��اره ثبت كنند تا 
بتوانن��د در راس��تاي بودجه ري��زي مبتن��ي بر 
عملكرد، قيمت تمام ش��ده فعاليت ه��ا را ارائه 
كنن��د. بس��ياري از ام��وال دولت باي��د واگذار 
شوند، اجاره داده شود و... با اين حال همانطور 
ك��ه گفتم طي كردن چنين پروس��ه يي نياز به 
برقراري زيرس��اخت هاي حقوقي دارد كه امور 
آن در دس��تور كار خزانه داري اس��ت و در حال 

انجام دادن است. 
درباره خري�د و فروش اموال دولتي چه 

كسي تصميم مي گيرد؟
خريد، فروش، اجاره و تغيير كاربري، از رده 
خارج ش��دن و... همگي با هيات دولت اس��ت. 

همگي بايد از هيات وزيران مجوز بگيرد. 
اختصاص�ي  درآمده�اي  موض�وع  ب�ه 
دس�تگاه ها برسيم. در س�ال هاي گذشته 
گفته مي ش�د دس�تگاه ها تماي�ل چنداني 
ب�ه واريز درآمده�اي اختصاص�ي خود به 
خزانه ندارند و مطرح شد كه معتقدند اين 
درآمدها بايد خرج خود دستگاه شود چه 
مكانيزم�ي براي شناس�ايي و دريافت اين 

درآمدها وجود دارد؟
ببينيد روال بر اين اس��ت كه وصول درآمد 
طب��ق قان��ون انجام ش��ود. طبق قان��ون كليه 
دريافت هاي دولت اع��م از درآمد عمومي مثل 
ماليات، درآمدهاي اختصاصي مثل دانشگاه ها، 
س��پرده، هدايا، درآمد ش��ركت هاي دولتي و... 
بايد به حساب خزانه بيايد. پرداخت ها بر اساس 
قانون است و بر مبناي تخصيص صادره يا ابالغ 
س��ازمان برنامه و بودجه به دس��تگاه اختصاص 
داده مي ش��ود و اگ��ر دس��تگاهي رعايت نكند 
خ��الف قانون و خالف اصل ۵3 قانون اساس��ي 
است. مگر اينكه دستگاهي مجوز خاصي داشته 

باشد كه از مراجع ذي صالح دريافت شده است. 
در اين زمينه مس��وول وصول درآمد شخص 
روساي دستگاه هاي اجراي هستند كه بر اساس 
ماده 3۷ محاس��بات تعيين شده است. بنابراين 
خزانه آنچه مي آيد، حس��اب و كتاب مي كند و 
آنچه بر اس��اس قانون بودجه واريز ش��ده است 
را تاييديه مي دهد، مابقي مس��ووليت به عهده 
روساي دستگاه هاست. ما نمي دانيم ثبت احوال 
بابت كارت هوشمند ملي چقدر درآمد مي گيرد 
ولي مي دانيم كه وقتي اين پول به خزانه مي آيد 
از محل آن مي توانند مجددا تخصيص بگيرند و 
قس��متي از آن را صرف هزينه هايي در راستاي 

توليد كارت ملي هوشمند كنند. 
خزانه مكانيسمي براي شناسايي ندارد؟

م��ا بخش��نامه يي ب��ه دس��تگاه هاي اجرايي 
ارس��ال كرديم كه طبق آن به آنها گفته ايم كه 
روش ه��اي وصول درآمد از طري��ق خزانه داري 
انجام مي ش��ود. وقتي دس��تگاه ها براي وصول 
درآمد از ما مجوز مي گيرند، ما بررسي مي كنيم 
و مي بيني��م كه از نقطه وصول ت��ا خزانه  داري 
پول چه پروسه يي طي مي كند؟ هر زمان پولي 
پرداخت ش��ود پ��ول آنالين به بان��ك مركزي 
مي آيد و قابل رصد است. ما هم مي توانيم طبق 
قانون بودجه بررس��ي كنيم. مثال بگوييم ش��ما 
قرار بوده x ريال درآمد ايجاد كنيد چرا اكنون 
اين ميزان به X-۱ رس��يده است؟ اين كسري 

نشان دهنده عدم تحقق وصول است. 
ف�رض ش�ما ب�ر اين اس�ت كه پ�ول به 
حس�اب هاي خزان�ه ريخته مي ش�ود ولي 
وقت�ي پول�ي ك�ه پرداخ�ت مي ش�ود به 
حس�اب هاي خزانه واريز نش�ود تكليفش 

چيست؟
در اي��ن ص��ورت ديگر قابل رص��د و كنترل 
نيست و اين مي ش��ود دخل و تصرف در اموال 
دولتي. اين بخش توس��ط ديوان محاس��بات و 

سازمان بازرسي بررسي مي شود. 
در پس�ابرجام ابهاماتي وجود داشت كه 
خزانه كش�ور امكان دسترس�ي ب�ه منابع 
مالي خود را كه مي فروشد ندارد. مثال پول 
نف�ت به خزان�ه بر نمي گردد. اين مش�كل 

چقدر جدي بود؟

بودجه ما نقدي اس��ت و هرآنچه به حساب 
خزانه مي آي��د مالك عمل ب��راي تامين منابع 
اس��ت. امكان دارد منابع نياين��د و پولي به هر 
دليل��ي به خزانه نيايد يا در س��نوات آتي بيايد 
اين ديگر به ما مربوط نيس��ت. هر زمان كه آن 
پول بيايد در بودجه آن سال استفاده مي شود. 
در نظر داش��ته باشيد، روابط مالي دولت در 
حوزه نفت از پيش تعيين شده است. به محض 
اينكه پول به دس��ت بانك مركزي طبق روابط 
مالي كه در قانون آمده س��هم هر بخش اعم از 
صندوق توس��عه ملي و بودج��ه را جدا مي كند 
و همه چيز ش��فاف اس��ت. البته بين گزارش��ي 
كه وزارت نفت مي ده��د و آن فروش واقعي بر 
مبناي تعهدي اس��ت و ف��روش نقدي اختالف 
وجود دارد كه نش��ان دهنده ع��دم واريز پول ها 
به خزانه داري است. البته اين روال عادي است. 

طب��ق روابطي ك��ه با برخي كش��ورها و برخي 
ش��ركت ها وجود دارد ممكن اس��ت پول ديرتر 
بيايد ولي مش��خص است كه همه چيز شفاف و 
مشخص است و وزارت نفت به عنوان حق العمل 
كار دولت حس��اب و كتاب هاي دولت را شفاف 

ارائه مي كند. 
بعض�ي مواق�ع وقت�ي حقوق ه�ا دي�ر 
پرداخت مي ش�ود، مي گوين�د خزانه پول 

ندارد! درست است؟
ما مديريت نقدينگي در خزانه داريم و از همه 
ظرفيت ها استفاده مي كنيم. هر سال هم منابع 
و هم مصارف همگي پيش بيني مي ش��ود و بايد 
خود را با پيش بيني منطبق كنيم. هرگز نبوده 
زماني كه پرداخت ها انجام نش��ود، ممكن است 
دير يا زود داشته باشد و لي حتما انجام مي شود. 
با اين حال باي��د بدانيد كه ما در پرداخت هاي 
خ��ود اولويتي داريم كه يكي از آنها بازپرداخت 
اس��ناد اس��ت. هيچ اوراق بهاداري درجمهوري 
اس��المي نبايد باش��د كه خزانه داري درباره آن  
تعهد كرده باش��د ولي نتواند پولش را پرداخت 
كند. لذا امكان داش��ته ما در زمان بازپرداخت 
اس��ناد بوده ايم و پرداختي انج��ام نمي داديم تا 
ابت��دا هم��ه بازپرداخت ها انجام ش��ود. دومين 
اولوي��ت ما هم پرداخت يارانه اس��ت. بعد از آن 
به حقوق مي رس��يم و بعد كه تمام ش��د ساير 
هزينه هاي اجتناب ناپذير پرداخت مي شود. اين 
اولويت بندي باعث ش��ده كه احتم��اال عده يي 
گمان كند كه خزانه شايد پولي ندارد كه بعضا 
در پرداختي ه��ا تاخي��ر مي كن��د در حالي كه 
چنين نيس��ت. ما در اولويت بن��دي پرداخت ها 

مديريت كرديم. 
پس هيچ وقت نش�ده كه خزانه به خاطر 

نداشتن پول پرداخت ها را معطل كند؟
خير. اجازه بدهيد بيش��تر توضيح دهم. شما 
ممكن اس��ت در خانه خود پول داش��ته باشيد 
ولي ترجيح دهيد كه آن را صرف خريد وسايل 
كني��د يا آن را س��رمايه گذاري و... كنيد و فكر 
مي كنن��د قرار اس��ت در دو ماه آين��ده اتفاقي 
بيفت��د كه به پولي نياز داش��ته باش��يد. به اين 
ام��ر مديري��ت نقدينگ��ي مي گوين��د و درباره 
پرداخت هاي خزانه همچنين مي شود. بار ديگر 
تاكيد مي كنم خزانه فقط طبق تخصيص صادره 

وظيفه پرداخت به عهده دارد 
ح�اال ف�رض محال اگ�ر خزانه مش�كل 
داش�ته باش�د چ�ه مكانيس�م هايي براي 

پرداخت دقيق تدارك ديده ايد؟
 طبق اولويت ها اول بازپرداخت اس��ناد، بعد 
ياران��ه و بعد حقوق اگر مناب��ع كافي بود باقي 
را پرداخت مي كني��م و اگر نبود هم كه... البته 
تاكيد مي كن��م اين موضوع هرگز انفاق نيفتاده 
و نمي افتد ولي پيش بيني كرده ايم اگر بر فرض 

محال رخ دهد چنين خواهيم كرد. 
آقاي اكرمي، خزانه دار كشور از مشكل 
به روز نب�ودن قوانين گفت�ه بودند، چنين 

نظري داريد؟
بلي، ايش��ان به نكته درستي اشاره كرده اند. 
ضمنا ش��خص رييس مجلس ب��ه اين موضوع 
اش��اره كرد و گفت قوانين بايد به روز شود. اين 
كار مجلس است. ما در مسير اجراي حسابداري 
تعهدي كه منتج به مديريت مالي دولت اس��ت 
نياز به اصالح قانون محاسبات، برنامه و بودجه 
و... داري��م. ما ب��راي اجراي بودج��ه مبتني بر 
عملك��رد نياز ب��ه قانون داريم. قان��ون برنامه و 
بودجه اكنون مربوط به س��ال ۱3۵۱ اس��ت! تا 
االن نباي��د اصالح مي ش��د؟ قطع��ا بايد اصالح 
ش��ود و اين نياز ب��ه كمك همه دس��تگاه ها و 
مجلس و... دارد. بايد به س��مت يك قانون مادر 
بروي��م. اكنون قانون امور مالي ژاپن 30 صفحه 
اس��ت. يك قانون جامع كه هم��ه امور مالي را 
در بر مي گيرد. به نظر من ما هم بايد به س��راغ 
قانون مادر برويم. اگر قانون مادر داش��ته باشيم 

رسيدگي به آن هم راحت است. 
ي�ك تصوي�ر كل�ي از وضعي�ت كنوني 
پروژه هوشمندسازي عملياتي دولت ارائه 

مي كنيد؟
اجراي پروژه هوشمندس��ازي و شفاف سازي 
عمليات��ي دولت توس��ط خزانه دار كل كش��ور 
جناب آقاي دكتر اكرمي در س��نوات گذش��ته 
راه اندازي ش��ده اس��ت و در اين دولت استمرار 
يافت. الزم اس��ت تاكيد كن��م كه در اين پروژه 

سه فاز داشتيم. توصيف، تجويز و تغيير. 
توصيف به اين معناس��ت ك��ه وضع موجود 
را شناس��ايي كرديم و وضع مطل��وب پروژه را 
ترس��يم و ابالغ ش��د و اكنون در مس��ير پروژه 
گام ب��ر مي داريم. اكنون هم درخواس��ت وجه 
الكترونيك��ي طراح��ي و تولي��د و در مرحل��ه 
اجراست و هم سيستم حسابداري خزانه كامال 
انجام ش��ده و هم كاهش حساب هاي بانكي از 
۲۵0 هزار حس��اب به ۵0 هزار حساب رسيده 
و اكنون نيز در آس��تانه انتخ��اب پيمانكار براي 

مديريت مالي دولت هستيم. 
طبق اي��ن برنامه ه��م وجوه اع��م از وجوه 
و  حق��وق  س��پرده،  اختصاص��ي،  عموم��ي، 
پرداخت هاي متمركزي كه براي دس��تگاه هاي 
اجرايي انجام مي شود در سيستم مديريت مالي 
دولت متمركز مي شود. از سيستم مديريت مالي 
دولت گردش نقدي خزانه اس��تنتاج مي شود و 
به س��مت گزارش��گري مالي دولت مي رود. در 
ادام��ه به تفري��غ بودجه هم متصل مي ش��ويم. 
ان ش��اءاهلل تا پايان سال ۱3۹۷ به دنبال تحقق 

۴0 درصدي اجراي اين پروژه هستيم. 

به هر حال مقاومت در دستگاه هاي 
اجرايي وجود دارد. اين مقاومت در 

سطح كارشناسان دستگاه هاي اجرايي، 
مقامات مسوول و مديران ارشد 

دستگاه هاي اجرايي وجود دارد. و با 
اين حال الزم است تصريح كنم كه 

مقاومت دستگاه ها تاثيري در رويه هاي 
ما ندارد. همچنانكه ما در خزانه داري 

هيچ پرداختي را جز از طريق حساب هاي 
بانك مركزي انجام نداده و نمي دهيم 
به عبارتي ما در خزانه داري كل هيچ 

پرداختي نداريم كه از طريق بانك 
مركزي انجام نشود

                                                                                                      

هرگز نبوده زماني كه پرداخت ها انجام 
نشود، ممكن است دير يا زود داشته 
باشد و لي حتما انجام مي شود. با اين 

حال بايد بدانيد كه ما در پرداخت هاي 
خود اولويتي داريم كه يكي از آنها 
بازپرداخت اسناد است. هيچ اوراق 

بهاداري درجمهوري اسالمي نبايد باشد 
كه خزانه داري درباره آن  تعهد كرده 

باشد ولي نتواند پولش را پرداخت كند. 
لذا امكان داشته ما در زمان بازپرداخت 

اسناد بوده ايم و پرداختي انجام نمي داديم 
تا ابتدا همه بازپرداخت ها انجام شود. 
دومين اولويت ما هم پرداخت يارانه 

است. بعد از آن به حقوق مي رسيم و بعد 
كه تمام شد ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير 

پرداخت مي شود
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اشتراك گذاري عكس هاي ديگران در استوري »اينستاگرام«
پتاپيكس�ل| تازه تري��ن به روزرس��اني برنامه 
اينستاگرام به كاربران امكان مي دهد تا پست هاي 
ارس��الي ديگر كاربران را در قالب استوري شخصي 

خود به اشتراك بگذارند. 

اعمال اين تغييرات از ماه فوريه اعالم شده بود و 
حاال به صورت عملياتي درآمده است. 

بنابراين اگر از اين پس در حال گش��ت و گذار 
در اينس��تاگرام عكسي را مش��اهده كرديد و از آن 

خوش��تان آمد، تنها كافيس��ت  روي آيكوني كه به 
شكل پرنده كاغذي است ضربه بزنيد تا بتوانيد آن 

را  روي استوري خود منتشر كنيد. 
در صورت ضربه زدن  روي اين آيكون گزينه هاي 

مختلف��ي در اختيار كاربران قرار مي گيرد كه يكي 
از آنه��ا ايجاد اس��توري با اين پس��ت ن��ام دارد و 
عالقه مندان با انتخاب اين گزينه مي توانند پس��ت 
مورد عالقه شان را به استوري شخصي خود مبدل 

كنند. 
افزودن متن و برچسب و تاريخ و ديگر امكانات 
عادي موجود در اس��توري هم از اين طريق ممكن 

است. البته استوري هاي منتشر شده به اين شيوه 
با نام كاربري منتشر كننده اصلي در دسترس قرار 
مي گيرن��د و با كلي��ك كردن روي آنها به پس��ت 
اصلي منتقل خواهيد ش��د. اين قابليت تنها براي 
حس��اب هاي كاربري عمومي در دس��ترس است 
و براي جلوگي��ري از اين كار تنظيماتي در بخش 

حساب كاربري در نظر گرفته شده است.

كاربر

معاون دادستان: رتبه جهاني 
تلگرام را پايين آورديم

ايپن�ا| معاون دادس��تان كل كش��ور در امور فضاي 
مجازي مي گويد كه جمهوري اس��المي ه��ر زمان اراده 
كند فيلترش��كن ها را بطور كامل مس��دود خواهد كرد. 
عبدالصمد خرم آبادي در مطلبي در پيام رس��ان سروش، 
نوشته است: مسدود سازي تلگرام بطور موفقيت آميز طبق 

برنامه پيش مي رود. 
فيلتر و مسدودسازي قسمتي از تلگرام در ايران باعث 
س��قوط فاحش رتبه تلگرام در ايران و جهان شده است. 
ظرف چند روز رتبه telegram. me يكصد پله در ايران 

و ده ها پله در جهان سقوط كرد. 
با وجودي كه براي انتقال آرام مردم به پيام رسان هاي 
داخلي هنوز برخي نس��خه هاي فارس��ي تلگرام مسدود 
نش��ده اند و ب��ا وج��ود اينك��ه هن��وز مبارزه ج��دي با 
فيلترشكن ها انجام نشده، در مرحله اول مسدود سازي، 
عدم بازديد بسياري از كاربران از تلگرام موجبات سقوط 
فاحش رتبه اين پايگاه اينترنتي را در ايران و جهان رقم 
زده اس��ت. مسدود س��ازي تدريجي فيلترشكن ها طبق 
برنامه از پيش تعيين شده است. نظام جمهوري اسالمي 
هر زمان اراده كند فيلترش��كن ها را بطور كامل مسدود 
خواه��د ك��رد. توانايي فني نخبگان س��ايبري نيروهاي 
امنيتي و انتظامي جمهوري اس��المي فوق تصور است. 
هنوز از توانايي اين نيروها براي مبارزه با فيلترش��كن ها 

استفاده نشده است. 

 ماشين تايپ جيبي هم 
از راه رسيد

ديجيت�ال ترندز| در بس��ياري از مواق��ع ما نياز به 
اس��تفاده از رايانه براي تايپ كردن داريم، اما در شرايطي 
هستيم كه به آن دسترسي نداريم و از سوي ديگر صفحه 
كوچك نمايش��گر تلفن همراه نيز براي رفع نيازهاي ما 
كافي نيس��ت. در چنين ش��رايطي وجود يك دس��تگاه 
كوچك تايپ جيبي مي تواند بس��ياري از مشكالت ما را 
برطرف كند و اگر اين دستگاه قابليت اتصال به اينترنت 
را داش��ته باشد، مي توان از آن براي انتقال سريع مطالب 
و رفع نيازهاي حرفه يي و اداري بهره گرفت. راه حل تازه 
اين مشكل دستگاهي به نام پومرا است كه يك دستگاه 
كوچك و فشرده محسوب شده و با تازدن دو طرف صفحه 
كليد مي توان آن را در جيب جاي داد. پومرا كه متشكل 
از يك صفحه كليد تاش��و و نمايشگري كوچك است با 
اس��تفاده از باتري كار مي كند و بالفاصله بعد از روش��ن 
كردن قابل استفاده اس��ت. وزن كم و عمر باتري زياد از 
جمله مزاياي اين محصول محس��وب مي شود. ابعاد اين 
دستگاه بعد از تا زدن به 1۷ در 15.5ميلي متر مي رسد و 
با استفاده از دو باتري معمولي مي توان به مدت ۲۰ ساعت 
از آن استفاده كرد. امكان نصب حافظه فالش و كارت اس .

دي، تبديل كدهاي كيو.آر، اجراي فايل هاي فالش، اتصال 
به اينترنت بي سيم و سيمي هم براي اين دستگاه كه در 

پاييز امسال به بازار مي آيد پيش بيني شده است. 

 برنامه اي براي ترك اعتياد
به تلفن همراه 

اليف هكر| بسياري از ما چنان به گوشي هاي تلفن 
همراهمان معتاد هستيم كه حتي نمي توانيم آنها را يك 
لحظه كنار بگذاريم، اما شايد يك برنامه جديد بتواند اين 
وضعيت را تغيير دهد. اين برنامه كه Siempo نام دارد 
تالش مي كند ميزان حواس پرتي ناش��ي از اس��تفاده از 
تلفن هاي همراه را به حداقل برس��اند. برنامه يادشده كه 
فعال تنها براي استفاده  روي گوشي هاي اندرويدي عرضه 
شده، آيكون هاي برنامه هاي مختلف قابل مشاهده  روي 
نمايش��گر را تغيير داده و به جاي آنها آيكون هاي ساده 
س��ياه و س��فيدي را جايگزين مي كند كه ديگر رنگي و 
جذاب به نظر نمي رس��ند و لذا كمتر باعث حواس پرتي 
مي ش��وند. برنامه Siempo بطور هوشمند ابزار مهم و 
كاربردي را از برنامه هايي كه تنها باعث وقت تلف كردن 
مي شوند، جدا مي كند و آيكون هاي آنها را در بخش هايي 
از گوشي قرار مي دهد كه كمتر مورد توجه كاربر هستند 
و لذا احتمال مراجعه و بازگش��ايي آنها كمتر مي ش��ود. 
عالوه بر اين برنامه يادش��ده داراي تنظيماتي است كه 
باعث مي ش��ود كاربر بطور آني پيام هاي اطالع رس��اني 
يا notification ه��ا را دريافت نكند. بلكه اين پيام ها 
ه��ر ۳۰ دقيقه ي��ك بار يا هر يك س��اعت نمايش داده 
مي ش��وند. حتي مي توان تنظيمات مذكور را به گونه يي 
اعمال كرد كه پيام هاي اطالع رساني تنها چند بار در روز 
براي كاربر نمايش داده شوند. صفحه قفل برنامه يادشده 
هم قابل تغيير اس��ت تا كاربر در ص��ورت باز كردن آن 
پيام هاي هش��داري مانند »از گوشي خود دوري كن« را 
مشاهده كند. اين برنامه جلوي استفاده عادي از گوشي را 
نمي گيرد و كاربر هر زمان كه اراده كند، مي تواند گوشي 

خود را به حالت عادي بازگرداند. 

ارسال ماهواره به فضا براي 
رصد مسيرهاي آب روي زمين

ايونينگ اس�تاندارد| ش��ركت اسپيس ايكس دو 
ماهواره براي رصد حركت آب ها روي زمين به آس��مان 
مي فرستد. شركت اسپيس ايكس تصميم دارد موشك 
فالك��ون ۹ را هم��راه دو ماه��واره براي رص��د تغييرات 
آب وهواي زمين به مدار زمين بفرس��تد. ناس��ا تصميم 
 Gravity Recovery دارد روز سه ش��نبه ماموري��ت
ي��ا   and Climate Experiment Follow-On
GRACE-FO را آغ��از كند. اي��ن پروژه يي عظيم با 
همكاري مركز تحقيقات ژئوساينس آلمان است كه مسير 
و حركات آب روي س��ياره خاكي را بررسي مي كند هر 
دو ماه��واره چرخه آب زمين را رصد مي كنند و حركات 
آب هاي سراس��ر زمين را بررس��ي مي كنند. همچنين 
تغيي��رات در يخ ها و يخچال ها زمين��ي، ذخاير آب هاي 
زميني، سطح آب دريا نيز رصد مي شود تا چشم اندازي 
يگانه از آب وهواي زمين فراهم ش��ود. طبق بيانيه ناسا 
اين ماموريت حداقل 5 س��ال طول مي كش��د. موشك 
فالكون۹ از مق��ر نيروي هوايي وندرب��رگ در كاليفرنيا 
به آس��مان مي رود. اين موش��ك از سال ۲۰1۲ ميالدي 
براي پنجاه وس��ه بار به آس��مان رفته و ماهواره هايي در 
مدار زمين قرار داده و محموله هايي از ايس��تگاه فضايي 

بين المللي براي ناسا به زمين آورده است.

اخبار

امنيتي كه فيلتر شكن ها آن را تهديد مي كنند

آلودگي گسترده و نشت اطالعات كاربران
گروه دانش و فن|

معاون امنيت فضاي تبادل اطالعات س��ازمان 
فناوري اطالعات ايران مخاطرات امنيتي استفاده 
از فيلترش��كن ها در كشور را تشريح كرد و گفت: 
آلودگ��ي گس��ترده كاربران و نش��ت اطالعات از 

جمله اين مخاطرات است. 
 موض��وع اس��تفاده از ابزاره��اي فيلترش��كن 
و VPN ه��ا توس��ط كارب��ران ايران��ي با رش��د 
گس��ترده يي مواجه بوده و وزير ارتباطات نيز در 
آخرين اظهارات خ��ود اين موضوع را تاييد كرده 
و گفته اس��ت: ترويج استفاده از فيلترشكن ها كه 
اغلب باج اف��زار و بدافزار هس��تند، تهديد بزرگي 
ب��راي امني��ت زندگي مردم خواهد ب��ود كه بايد 

براي آن چاره جدي انديشيد. 
براي��ن اس��اس ب��ه نظر مي رس��د بس��تن و 
مسدودس��ازي استفاده از فيلترش��كن ها يكي از 
راهكارهاي��ي اس��ت كه توس��ط دول��ت پيگيري 
مي ش��ود. در اين راس��تا برخي س��واالت مهم و 
كليدي )همچون آيا مسدودس��ازي و جلوگيري 
پروتكل ه��اي  و   VPN ارتباط��ات  ان��واع  از 
و  ش��بكه  مختل��ف  اليه ه��اي  در  رمزن��گاري 
ارتباط��ات هميش��ه امكان پذير اس��ت ي��ا خير؟ 
امني��ت س��رويس دهنده هاي داخلي كش��ور كه 
از پروتكل ه��اي مش��ابه اس��تفاده مي كنن��د، آيا 
متاثر از اين موضوع هس��تند ي��ا خير؟ آيا امكان 
شناس��ايي و ساماندهي سرويس دهنده هاي مجاز 
و غيرمجاز VPNها و انواع فيلترش��كن ها وجود 
 VPN دارد؟ آيا تفكيك ارائه دهنده هاي سرويس
و فيلترش��كن ها به مجاز و غيرمجاز كار درس��ت 
و منطقي اس��ت؟ آيا حريم خصوصي كاربران در 
اين س��رويس دهنده هاي عمومي VPN و انواع 
فيلترش��كن ها رعايت مي ش��ود؟( درباره استفاده 
از انواع فيلترشكن ها و VPNها مطرح مي شود. 

  افزايش غيرمنطقي استفاده از فيلترشكن ها
س��يد هادي س��جادي مع��اون امنيت فضاي 
تبادل اطالعات س��ازمان فناوري اطالعات ايران 
در گفت وگ��و با مهر در پاس��خ به اين س��واالت، 
اظهار داش��ت: زمانيكه اف��راد جامعه يي به داليل 
مختلف با محدوديت دسترس��ي ب��ه منابعي در 
اينترنت مواجه مي شوند، به دليل ذات محدوديت 
و عدم قبول آن دست به اقداماتي نظير استفاده از 
فيلترش��كن ها مي زنند؛ شايد اين اقدام به صورت 
كوتاه م��دت نيازهاي آنان را در برقراري ارتباطات 
و رفع محدوديت ها برطرف سازد، اما تبعات فني 

و اجتماعي متعددي به وجود مي آيد. 
وي با اش��اره ب��ه تبع��ات علمي اس��تفاده از 
فيلترش��كن ها و ابع��اد فني كه در كش��ور بر اثر 
اعمال فيلترينگ و محدودسازي ها رخ داده است، 
گفت: پاس��خ به اين نوع س��واالت كه با تضاد آرا 
و اثرات مثبت و منفي فراواني همراه اس��ت، نياز 

به بحث و بررس��ي فني و كارشناسي دقيق دارد. 
پاس��خگويي به اين س��واالت عالوه بر دانش فني 
و تجربه  كاري مناس��ب، نيازمند رفتارشناس��ي و 
جامعه شناسي كاربران فضاي مجازي در ايران در 

دهه هاي اخير است. 
مع��اون امني��ت س��ازمان فن��اوري اطالعات 

خاطرنش��ان كرد: متاس��فانه پاس��خ بس��ياري از 
پرس��ش ها و ابهامات مطرح شده در كشور جالب 
نيست؛ چرا كه زماني كه استفاده از انواع روش ها و 
ابزارهاي فيلترشكن در كشور به شيوه غيرمنطقي 
افزايش مي يابد، شاهد آن هستيم كه آلودگي به 
انواع بدافزارها نيز رشد چشمگيري پيدا مي كند. 

س��جادي با تاكيد براينكه نكته يي كه ش��ايد در 
بررسي هاي فني به آن پرداخته نمي شود، كاهش 
سن اس��تفاده از فيلترشكن ها در كشور است كه 
اثرات س��وء بس��ياري خواهد داش��ت، ادامه داد: 
تعداد باالي اس��تفاده كنندگان از فيلترش��كن ها 
در كش��ور افرادي با سطح آگاهي عمومي امنيت 

پايين هستند كه به راحتي به هر نرم افزار و برنامه 
به نام فيلترشكن اعتماد مي كنند. 

وي ب��ا بي��ان اينك��ه اث��رات اين اس��تفاده 
غيرمنطقي در محيط پيراموني دوستان و خانواده 
به راحتي براي هر ش��خصي قابل مشاهده است، 
گفت: اثرات جانبي اس��تفاده بي رويه و هيجاني 
از فيلترش��كن ها و نرم افزارهاي مشابه در كشور، 
آلودگي گس��ترده كاربران در س��طح كشور و به 
همراه آن نش��ت اطالعات، دسترس��ي غيرمجاز 
ب��ه اطالعات كارب��ران، نقض حري��م خصوصي، 
باج خواهي ه��اي  و  كالهبرداري ه��اي مج��ازي 

اينترنتي و ديگر تهديدات خواهد بود. 

 مضرات استفاده از فيلترشكن ها 
معاون امنيت س��ازمان فن��اوري اطالعات 1۳ 
مخاطره مهم مرتبط با اس��تفاده از فيلترشكن ها 
را تش��ريح كرد و گفت: تجميع و سوءاستفاده از 
ترافيك كارب��ران براي انج��ام عمليات هاي داده 
كاوي، ام��كان عب��ور دادن ترافي��ك كارب��ران از 
مسيرهاي دلخواه و امكان اجراي حمالت امنيتي 
روي DNS و هدايت كاربران از سرورهاي مخرب 

و آلوده از جمله اين مخاطرات است. 
وي با اش��اره به هدايت كاربران از س��رورهاي 
دلخواه ب��راي باالبردن حجم ترافيك و جاگذاري 
ان��واع بداف��زار و جاس��وس اف��زار در برنامه هاي 
فيلترش��كن، خاطرنش��ان ك��رد: در اس��تفاده از 
فيلترش��كن ها امكان ش��نود و به دس��ت آوردن 
اطالعات حس��اس كارب��ران مانند حس��اب هاي 
ورود، چت ه��اي خصوص��ي  رمزه��اي  بانك��ي، 
وغي��ره وج��ود دارد و امكان آلوده ك��ردن كاربر 
و سوءاس��تفاده از آن به عن��وان يك زامبي براي 
شركت در حمالت س��ايبري از ديگر مخاطراتي 

است كه بايد به آن توجه شود. 
س��جادي با تاكيد براينكه امكان آلوده كردن 
مرورگ��ر و هدايت ب��ه صفحات و وبس��ايت هاي 
مخرب و نيز سوءاس��تفاده از سيستم كاربر جهت 
نماي��ش ناخواس��ته تبليغات از ديگ��ر مخاطرات 
فيلترش��كن ها اس��ت، تصريح كرد: فيلترشكن ها 
براي به دس��ت آوردن اطالع��ات مالي كاربر، وي 
را به اس��تفاده از نس��خه تجاري )پولي( تش��ويق 
مي كنند و سوءاس��تفاده از ترافي��ك كاربر براي 
اج��راي حم��الت دي��داس )DDoS( از ديگ��ر 

مخاطراتي است كه بايد به آن توجه شود. 
وي ارس��ال اطالعات ش��خصي كارب��ر مانند 
ك��د IMEI، IMSI و... ب��ه خ��ارج از كش��ور 
جه��ت اس��تفاده مخرب يا فروش اي��ن اطالعات 
ب��ه آژانس ه��اي تبليغاتي و نيز امكان به دس��ت 
آوردن اطالعاتي مانند ش��ماره تلف��ن، ايميل و... 
جهت سوءاس��تفاده و حمالت بع��دي را از ديگر 
مخاطراتي عن��وان كرد كه اس��تفاده از ابزارهاي 
فيلترشكن براي كاربران به همراه خواهد داشت. 

فيوچريسم|
بررس��ي ها نشان مي دهد انسان در صورت استقرار  روي كره مريخ و با ساختار فعلي 
دي.ان.اي هاي خود توان زاد و ولد را ندارد و لذا دستكاري دي.ان.اي هاي نوع بشر بدين 

منظور ضروري است. 
بررسي هاي محققان دانشگاه فناوري اطالعات و مديريت لهستان نشان مي دهد اگر 
انس��ان قص��د دارد در دهه هاي آينده به كرات ديگر مهاج��رت و  روي آنها زندگي كند، 

چاره يي ندارد جز اينكه براي زاد و ولد  روي آنها برنامه ريزي كند. 
در مورد كره مريخ كه يكي از نامزدهاي س��اخت تاسيسات و زيرساخت هاي زندگي 
بشر است، مشكالتي وجود دارد. جو نازك كره مريخ و تشعشعات خطرناك خورشيدي 
باعث مي شود انسان هايي كه قرار است  روي مريخ زندگي كنند با مشكالت جدي مواجه 
ش��وند. يكي از مشكالت اين وضعيت ناممكن شدن زاد و ولد انسان ها  روي مريخ است. 
زيرا تشعش��عات يادش��ده توانايي زاد و ولد انسان ها را مختل كرده و دستگاه توليد مثل 
زنان و مردان را مختل مي كنند. يك مش��كل ديگ��ر در اين زمينه نيروي جاذبه پايين 
چه در حين سفر به مريخ و چه  روي خود كره مريخ است كه باعث شل شدن مفاصل 
و اس��تخوان ها و ايجاد مشكالتي در چش��م و نخاع افراد مي شود و حتي مي تواند منجر 
به نابينايي ش��ود. اختالل در سيس��تم عصبي، كاهش قدرت شنوايي و غيره هم ديگر 
مش��كالتي هس��تند كه مي توانند در صورت س��كونت طوالني مدت در مريخ به وجود 
آيند. از همين رو دانش��مندان مي گويند براي س��كونت در مريخ بايد انسان جديدي را 
به وجود آورد كه از نظر بدني و ويژگي هاي اخالقي شرايط بهتري داشته باشد و بتواند 

دشواري هاي مربوط به زندگي در مريخ را تحمل كند. 
باتوجه به اين وضعيت دستكاري ژنتيكي انسان براي حضور در مريخ ضروري است 
و در حال حاضر پژوهش��گران در حال بررسي جزئيات اين امر براي نتيجه گيري قطعي 

هستند كه ممكن است ساليان متمادي به طول بينجامد. 

ميل آنالين|
محقق��ان دانش��گاهي نوعي باتري در مقي��اس نانو اب��داع كرده اند كه درعرض 

چندثانيه دستگاه هاي موبايل مانند لپ تاپ و تلفن هوشمند را شارژ مي كند. 
گروهي از محققان دانش��گاه كورنل يك باتري نانو جديد ساخته اند كه مي تواند 

در چند ثانيه دستگاه هاي الكترونيكي را شارژ كند. 
اين محققان در اصل طراحي يك باتري اس��تاندارد را تغيير داده و به جاي  آند 
و كاتد در دو س��وي جداكننده غيررس��اناي باتري، هر دو بخش را در يك ساختار 
س��ه بعدي تركيب كردند. اين امر س��بب شد هزاران خلل و فرج در مقياس نانو با 
عناصر ملزوم براي ذخيره و ارس��ال انرژي پر ش��ود. اولريش وايزنر استاد دانشگاه 
مهندس��ي كورنل مي گويد: اين يك س��اختار نوين باتري است. ساختار سه بعدي 
در ابعاد نانو س��بب مي شود تراكم انرژي بيش��تر شود. كوچك تر شدن ابعاد باتري 
س��بب مي شود هنگامي كه كاربر آن را به پريز برق متصل مي كند، چند ثانيه بعد 

باتري كامال شارژ شود. 
به هرحال در اين باتري، فيلم هاي نازكي از كربن كه داراي هزاران خلل و فرج 
اس��ت با عرض ۴۰نانومتر  وجود دارد. روي آن نيز يك عايق جدا كننده با ضخامت 
1۰ نانومتر وجود دارد كه البته رس��اناي يون اس��ت. به اين ترتيب يك اليه بدون 
س��وراخ به وجود مي آيد. وجود اين اليه ضروري اس��ت زيرا وجود س��وراخ در اليه 
جداكننده به آتش س��وزي در دس��تگاه هاي موبايل مانند تلفن هوشمند و لپ تاپ 
منجر مي ش��ود. كاتد نيز از س��ولفور تهيه مي ش��ود كه بطور كامل خلل و فرج را 
مي پوشاند.  سولفور مي تواند الكترون ها را قبول كند اما رساناي الكتريسيته نيست 
بنابراين زير خلل و فرج ها يك اليه پليمر رس��اناي الكتريكي پوش��يده مي ش��ود. 

هرچند اين ساختار ايده آل به نظر مي رسد اما به گفته وايزنر چالش هايي دارد. 
به همين دليل محققان همچنان هم مشغول بهبود اين روش هستند. 

ديفنس وان|
محققان وزارت دفاع امريكا مشغول پروژه يي هستند كه با كارگذاشتن حسگرهايي 
در موبايل شيوه راه رفتن فرد و ميزان فشار دست او را براي احراز هويت وي به كار 
مي گيرد. وزارت دفاع امريكا مش��غول س��رمايه گذاري براي پروژه يي است كه شامل 
كارگذاري حسگرهايي در موبايل است تا بتوان با كمك آن هويت افراد را احراز كرد. 
اي��ن فناوري به پرس��نل نظامي و كارمندان دولتي اجازه دسترس��ي به فايل هاي 
 حس��اس در موباي��ل و رايان��ه را مي ده��د يا به آنها اج��ازه مي ده��د وارد يك واحد 

امن شوند. 
جالب آنكه اين فناوري تا چند سال ديگر در بيشتر بازارهاي موبايل ارائه مي شود. 
استيو واالس مدير فني س��ازمان DISA )يكي بخش هاي پنتاگون( مي گويد: به 
هرحال فناوري مذكور به دنبال نشانگرهايي خاص براي احراز هويت فرد است مانند 
فشار دست و ميزان تنش مچ كاربر هنگامي كه موبايل را در دست خود دارد و تحليل 

راه رفتن كاربر براي شناسايي فرد. 
درمرحله بعد اين نش��انگرها تركيب مي ش��وند و به هرفرد يك »نمره ريس��ك« 
مي دهند. اگر اين نمره ريسك پايين باشد، هويت فرد تاييد مي شود اما اگر باال باشد 
به كاربر اجازه دسترس��ي به فايل هاي حس��اس يا ورود به مناطق امن داده نمي شود. 
 DISA اين پروژه كه هنوز نامگذاري نش��ده توس��ط يك شركت خصوصي با بودجه
انجام مي شود. محققان اميدوارند اين سيستم جايگزين كارت هاي دسترسي يا كارت 
هويت شود. عملكرد سيستم هاي مورد بحث نيز مشابه كارت هاي دسترسي است. به 
عبارت ديگر اين سيستم اطالعات رمزگذاري شده را به وسيله يك ماشين به اشتراك 
مي گذارد تا هويت فرد تاييد شود.  قرار است اين شركت خصوصي 5۷ نمونه اوليه از 
اين فناوري را تا پاييز امسال در اختيارDISA قرار دهد. در همين راستا شركت هاي 

توليد كننده موبايل اين فناوري را در نيمه رساناهاي خود قرار مي دهند.

دستكاري »دي.ان.اي« با هدف زاد و ولد در مريخ احراز هويت با ميزان فشار دست روي موبايلباتري نانويي با قابليت شارژ چند ثانيه اي 

فراسو دريچهرويداد

تسنيم|
رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران با اش��اره به رشد استفاده 
از فيلترش��كن ها در سطح كش��ور گفت: آيين نامه جديد رييس پليس 

اماكن نيروي انتظامي در اين باره هشدار موكدي را داده است. 
س��يد مه��دي ميرمه��دي با اش��اره به ش��دت گرفتن اس��تفاده از 
فيلترش��كن ها طي اين روزها اظهار كرد: ريي��س پليس جديد اماكن 
نيروي انتظامي آيين نامه ممنوعيت استفاده از VPN و فيلترشكن در 
كافي نتها را به اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران اعالم كرده است و ما 

نيز به تبعيت از آن براي اين واحدهاي صنفي ابالغ كرده ايم. 
ريي��س اتحاديه صن��ف فناوران رايان��ه تهران اف��زود: البته چنين 
ايين نامه و دس��تورالعملي پيش از س��ال نيز وجود داش��ت اما گمان 
مي كن��م با توجه به افزايش ميزان اس��تفاده از وي پ��ي ان در مواجهه 
با انس��داد يكي از پيام رسان هاي خارجي، اين آيين نامه به جهت تاكيد 
ابالغ شده است. وي با تاكيد بر اينكه نيروي انتظامي تنها نهادي است 
كه بدون حكم مي تواند به سركش��ي واحدهاي صنفي بپردازد، گفت: 
بنابراين تمامي صنوف بايد مقيد به رعايت قوانين ابالغي از سمت اين 
نهاد باشند تا در مواجهه با بازرسي ها، دچار برخوردهاي قانوني نشوند. 
ميرمهدي درباره برخوردهايي ك��ه با كافي نت هاي متخلف صورت 

مي گي��رد نيز عنوان كرد: با توجه ب��ه اينكه اوج فعاليت اين واحدهاي 
صنف��ي در ماه هاي س��وم و چهارم س��ال و هم زمان با موعد تس��ليم 
اظهارنامه هاي مالياتي از س��مت صنوف است، اجازه فعاليت در اين دو 
ماه را به كافي نت هاي متخلف نخواهيم داد و در ساير ماه هاي سال نيز 

از 15 روز تا يك ماه واحدهاي آنها پلمب مي شود. 
ريي��س اتحادي��ه صنف فن��اوران رايانه ته��ران ابراز ك��رد: الزم به 
يادآوري مي دانم كه عالوه بر سركش��ي هاي انتظامي، گشت مشتركي 
بين اين اتحاديه و نيروي انتظامي نيز در طول س��ال تشكيل مي شود 
و به سركش��ي واحدهاي صنفي مي رود؛ در اين گشت مشترك تمامي 

كيس ها و سيستم هاي كافي نتها مورد بررسي قرار مي گيرد. 
وي درباره تعداد كافي نت هاي فعال در تهران گفت: در ايام معمولي 
س��ال بالغ بر ۳۴۰ واحد صنفي فعال با كاربري كافي نت داريم اما در 
زمان اوج مراجعات به اين واحدها كه در ماه هاي خرداد و تير اس��ت، 
تعداد اين واحدها به 6۰۰ مي رس��د كه ۹5 درصد از اين تعداد داراي 
پروانه كس��ب از اتحاديه هستند. ميرمهدي در پاسخ به اين سوال كه 
»تاكنون چند مورد برخورد با كافي نت هاي متخلف داشته ايد؟«، گفت: 
به عنوان مثال س��ال گذشته ۲5 كافي نت براي مدت يك ماه پلمب و 

تعطيل شدند.

برخورد انتظامي با كافي نت هاي استفاده كننده از فيلترشكن
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 رونمايي از فرش هاي جام جهاني فوتبال

تبريز| از ۸فرش و تابلوفرش نفيس جام جهاني فوتبال 
۲۰۱۸ روس��يه در تبريز رونمايي شد.مجيد خدابخش 
اس��تاندار آذربايجان ش��رقي در اين آيين با اش��اره به 
رويداد مهم تبريز ۲۰۱۸ به عنوان پايتخت گردشگري 
كش��ورهاي اس��امي و فرصت رونق بخشي به صنعت 
گردش��گري تبريز در س��ايه تبليغ��ات حرفه يي افزود: 
اگ��ر از اين فرصت به خوبي اس��تفاده كنيم، نتايج آن 
را در سال هاي آينده شاهد خواهيم بود. شهردار تبريز 
هم گفت: ۸ تخته فرش ابريش��مي كه براي مسابقات 
جام جهاني تدارك ديده ش��ده است به دست بهترين 
هنرمندان فرش تبريز در مدت ۶ ماه بافته شده است. 
فرش و تابلوفرش هاي نفيس جام جهاني فوتبال ۲۰۱۸ 
روس��يه به دس��ت استادان حس��ين كاظمي و مهدي 
شاهي طراحي و بافته شده و در بافت آنها از مواد درجه 
يك، ۵۰درصد رنگ گياهي و ۵۰درصد رنگ شيميايي 

استفاده شده است. 
 توق�ف اليروبي كارون در خوزس�تان تا اطالع 

ثانوي
اهواز| معاون حفاظت و بهره برداري منابع آب سازمان 
آب و برق خوزس��تان گفت: در طول س��ه، چهار سال 
گذش��ته تاكنون اعتباري براي اليروبي رودخانه كارون 
تخصيص داده نشده اس��ت. مصطفي شبه اظهار كرد: 
در طول سه، چهار سال گذشته تاكنون اعتباري براي 
اليروبي رودخانه كارون تخصيص داده نش��ده اس��ت. 
رديف اعتباري اليروبي رودخانه كارون حذف نشده اما 
در اين زمينه تخصيصي نيز داده نشده است. متاسفانه 
ب��ا توجه به اينكه پولي ب��راي پرداخت در دولت وجود 
ندارد، شاهد آن هستيم كه تخصيصي نيز براي اعتبار 
مورد نياز براي اليروبي رودخانه كارون انجام نمي شود 
تا بتوان در رودخان��ه كارون اقدامات الزم را انجام داد. 
معاون حفاظت و بهره برداري منابع آب س��ازمان آب و 
برق خوزس��تان تصريح كرد: برخي از طرح هايي كه در 
كارون انجام مي شود با استفاده از اعتبارات داخلي استان 
است. اجراي اين طرح به منابع استان و تخصيص هايي 

كه در اين زمينه انجام مي شود، وابسته است. 
 آغ�از مايه كوبي راي�گان بيم�اري تب برفكي

در دام هاي سنگين
اه�واز| مديركل دامپزشكي خوزستان از آغاز طرح فاز 
اول مايه كوبي رايگان بيماري ت��ب برفكي در دام هاي 
سنگين در سال جاري در گاوداري ها، گاوميش داري ها 
و دامداري هاي روس��تايي استان خوزس��تان خبر داد. 
مصطفي كناركوه��ي اظهار كرد: طبق دس��تورالعمل 
س��ازمان دامپزشكي كش��ور، برنامه واكسيناسيون در 
جمعيت دام س��نگين در اين فاز با استفاده از واكسن 
تب برفكي به صورت كاما رايگان و با اس��تفاده از توان 
عملياتي اكيپ هاي مايه كوب بخش دولتي در واحدهاي 
دامداري صنعتي، نيمه صنعتي، گاوميش داري ها و نيز 
واحدهاي روس��تايي با رعايت كامل اصول بهداشتي و 
بيوس��كيوريتي آغاز شد. كناركوهي افزود: زمان اجراي 
اين عمليات 3۰روز كاري بوده و اكيپ هاي شهرستاني 
مجري طرح موظف هستند با رعايت كيفيت و كميت 
در موعد مقرر عمليات را به اتمام برس��انند. اكيپ هاي 
عملياتي در صورت مشاهده كانون هاي مشكوك به اين 
بيماري، موضوع را به ادارات دامپزش��كي سطح استان 

اطاع رساني خواهند كرد. 
 رويكردها به سمت مديريت مصرف آب حركت 

كرده  است
كرمان| مديرعامل شركت آب منطقه يي استان كرمان 
از س��وق يافت��ن رويكردها به س��مت مديريت مصرف 
آب خبر داد و تصريح كرد: همه مردم در هر س��طحي 
در مديريت آب مس��وول هس��تند و بايد در اين راستا 
قدم بردارند. ابراهيم عليزاده ديروز در جلس��ه كارگروه 
آمايش س��رزمين در سالن انديشه س��ازمان مديريت 
و برنامه ريزي اس��تان كرمان گفت: متاس��فانه تاكنون 
تمام مس��ائل كم آبي را به خشكس��الي مرتبط داده و 
كار خاص��ي در مديريت مصرف انجام نداديم و خود را 
اغنا مي كرديم كه دوران طوالني مدت خشكسالي ايجاد 
شده و اين موضوع به پايان مي رسد و همين امر سبب 
شده هيچ گاه مديريت مصرف را لحاظ نكنيم. بايد قبول 
كنيم كه در منطقه  كم آبي قرار داريم و اگر اين موضوع 
را بپذيري��م ديگر يك طرف ميز وزارت نيرو نيس��ت و 
متهم به كمبود آب و تامين آب نيستيم، لذا بايد همه 
با كم آبي س��ازگاري پيدا كنيم، اگر چنين كنيم همه 
صندلي ها يك طرف ميز مي رود. مديرعامل شركت آب 
منطقه يي اس��تان كرمان از تشكيل كارگروه سازگاري 
با كم آبي در كش��ور سخن به ميان آورد و عنوان كرد: 
اس��تان كرمان جزو اس��تان هاي بحراني به لحاظ آب 

كشور است. 
 افزاي�ش ۷۵براب�ري تولي�د زال�وي ايران�ي

در فراهان
اراك| ي��ك واح��د توليدي زالو در فراه��ان با تاش و 

تحقيقات توانست، توليدات خود را ۷۵برابر كند. 
برزآبادي فراهاني مدير اين ش��ركت ب��ا بيان اينكه اين 
مركز با تكثي��ر و پرورش ۲۰هزار قطعه زالو در س��ال 
گذش��ته كار خود را ش��روع كرد، افزود: در حال حاضر 
با تاش و تحقيقات همكاران مجموعه توانستيم شاهد 
افزاي��ش توليدات به يك ميليون و ۵۰۰ هزار قطعه زالو 
در س��ال باش��يم. او اضافه كرد: در كن��ار اين فعاليت 
مشغول به راه اندازي فارم هاي تكثير و پرورش ماهيان 
زينتي، انجام جلبك و كش��ت بافت در حوزه اش��تغال 
بانوان هستيم. در حال رايزني نيز با كشور هاي اروپايي 
از جمله آلمان، فرانس��ه و اسپانيا در حوزه تامين زالو و 

فرآورد ه هاي آن هستيم. 
 خسارت ۹۰ميليارد ريالي سيل در رازوجرگالن

بجنورد| فرماندار شهرستان رازوجرگان گفت: خسارت 
سيل هفته  گذشته به اين شهرستان مرزي ۹۰ميليارد 
ريال برآورد شده است. محمد زارعي هدك اظهار كرد: 
هفته گذشته طي سه مرتبه سيل به بخش هاي غامان، 
رازوجرگان خس��ارت زده است. خسارت سيل بيشتر 
به راه ها، مزارع كشاورزي، تاسيسات زيربنايي بندهاي 

انحرافي بوده است. 

اخبارشهرستانها

گزارش خبرنگار تعادل از فضاي كسب و كار كرمانشاه ۷ماه بعد از وقوع زلزله

اينجا چراغي روشن است

 روايت اول: سرپل ذهاب
صبحانه اي در ميان مردم

اينجا زندگي در جريان اس��ت، اما به ش��يوه 
خودش و بر اس��اس ش��رايطي كه م��ردم در به 
وجود آمدنش نقش��ي نداش��ته اند. بافاصله پس 
از حضور در شهرستان سرپل ذهاب نگاهم جلب 
مردان و زناني مي ش��ود كه در نخس��تين ساعت 
روز در گوشه گوش��ه خيابان ايس��تاده اند تا راهي 

محل كارشان شوند. 
از جوانان ۱۵ تا ۲۰ساله تا پيرمردهايي كه به 
س��ختي توان راه رفتن دارن��د، هر يك به اميد و 
آرزويي از خانه خارج مي شوند. در كنار خانه هاي 
نيمه س��از شهرشان ايستاده اند، خرابه هايي به جا 
مانده از حادثه دود ش��دن هستي آدم ها در يك 
آن بر اثر زلزله كه با همت مردان و زنان اين شهر 
قرار است، دوباره س��اخته شود و ردپاي زندگي 
در آن جاري شود؛ برخي انگار منتظر سرويس و 
برخي ديگر هم منتظر اتوبوس و تاكسي هستند. 
در بين ش��ان احتماال هم معلم است؛ هم كارگر؛ 

هم دستفروش، هم مغازه دار و... 
كانكس هاي رنگ به رنگ تنها نش��اني اس��ت 
ك��ه از كمك هاي دولتي و مردمي در اين منطقه 
مي ت��وان ديد. كانكس هايي كه ب��راي مردم اين 
منطق��ه ديگر حك��م جان پن��اه را پي��دا كرده؛ 
به گفته مس��ووالن اس��تاني حتي آن دس��ته از 
ش��هرونداني كه خانه هايشان آماده شده به دليل 
ت��رس از لرزش دوباره زمين ترجيح مي دهند كه 
در كانكس ها بمانند. چارديواري س��اخته شده از 
آهن كه قرار اس��ت تا زمان بازسازي واحدها هم 
جاي خواب و استراحت ش��ان ش��ود و هم محل 
كسب و كارشان. ساعت ۷صبح ديگر شهر كاما 
بيدار ش��ده است؛ كاسبان شهر جلو مغازه شان را 
آب و ج��ارو كرده اند و مهياي ي��ك روز تازه در 

شهر مي شوند. 

 روايت دوم؛ مالقات عمومي با آقاي فرماندار
حوال��ي س��اعت ۷صب��ح، انته��اي جنوب��ي 
شهرس��تان س��رپل ذهاب مقابل فرمانداري. روز 
ماق��ات عمومي آقاي فرماندار اس��ت و مردمي 
ك��ه دسته دس��ته ب��راي پيگيري مشكاتش��ان 
س��راغ نماين��ده عالي دول��ت در شهرس��تان را 

مي گيرند تا درباره مشكاتش��ان صحبت كنند. 
مراجعه كنن��دگان زماني كه متوجه مي ش��وند 
تيم��ي از خبرن��گاران ب��راي بازدي��د آمده اند؛ 
دوره ش��ان مي كنند؛ هر كدامشان روايتي دارند؛ 
هر كس كه ش��روع ب��ه صحبت مي كن��د از او 
مي خواهم كه اسم و نشاني اش را براي پيگيري 
بدهد؛ چه اس��م هاي قش��نگي دارن��د؛ مهتاب، 
باژوران؛ اردشير؛ ژينا؛ گيوا؛ زهرا، ژيا، ميثم و... 
دغدغه اكثريت قريب به اتفاق مراجعه كنندگان 
دغدغ��ه معيش��ت اس��ت و تاش براي كس��ب 
حمايت هاي دولتي جهت راه اندازي يك كس��ب 
و كار آبرومند. ميثم پدر كودك معلولي اس��ت 
كه براي پيگيري درمان فرزندش به فرمانداري 
آمده اس��ت؛ زهرا هم مادر پيري دارد كه براي 

تهيه داروهايش از فرمانداري كمك مي گيرد. 
ب��ا زهرا همكام مي ش��وم؛ خ��ودش را مادر 
3فرزن��د معرف��ي مي كند. يك پس��ر ۷س��اله و 
۲دختر ۱۰و۱۱س��اله؛ ش��وهرش را در زلزله از 
دس��ت داده و دليل حض��ورش در فرمانداري را 
پيگيري تس��هيات براي راه اندازي كسب و كار 
خانگي عنوان مي كند و مي گويد: »۷ماه سختي 

را گذرانديم.
هم��ه  چيز از بين رف��ت؛ در هر كوچه يي كه 
پا بگذاريد؛ خانواده يي عزيزي را از دس��ت داده؛ 
ولي مردم دوست ندارند با مصيبت هاي گذشته 
زندگ��ي كنن��د؛ مي خواهند از نو بس��ازند؛ من 
خودم آمده ام تا براي راه اندازي ش��غل خانگي از 
دول��ت كمك بگيرم؛ همين ح��اال هم از طريق 
س��بزي پاك كن��ي و قن��د خرد ك��ردن درآمد 
ناچيزي به دست مي آورم كه براي توسعه كارم 
به كمك احتياج دارم تا بتوانم به مش��تري هايم 
پاس��خ دهم.« از زهرا مي پرس��م ك��ه درآمدش 
چقدر اس��ت، مي گويد: » اگر بازار خوب باش��د 
هر ماه ت��ا ۵۰۰هزار تومان درآم��د دارم؛ البته 
اگر بتوانم ظروف و دس��تگاه هاي مورد نيازم را 
بخرم، مي توان��م درآمدم را تا يك ميليون تومان 
افزايش دهم.« نيازهاي معيشتي نقطه مشترك 
تم��ام مطالباتي اس��ت كه مردم از مس��ووالن 
دارن��د؛ مطالباتي كه ضرورت طراحي يك س��از 
و كار مناس��ب براي رونق كسب و كار را بيشتر 

مي كند. 

 روايت سوم؛ از بين رفتن زيرساخت هاي 
كسب و كار

يكي از مش��كاتي ك��ه بعد از وق��وع حوادث 
غيرمترقب��ه در مناطق آس��يب ديده ظهور و بروز 
پيدا مي كند؛ دور ش��دن مردم از فضاي كس��ب و 
كار و از بين رفتن زيرس��اخت هاي معيشتي است 
كه روند عادي زندگي را مختل مي كند؛ مش��كلي 
كه به اعتقاد كارشناسان باعث شد تا فضاي كسب 
و كار منطقه يي مانند بم به دليل عدم برنامه ريزي 
مناس��ب بع��د از زلزله ده��ه۸۰ تا ي��ك دهه در 

وضعيت ركود و ايستايي قرار داشته باشد. 
در چنين ش��رايطي دولت دوازدهم بافاصله 
پ��س از وقوع زمين لرزه اع��ام كرد كه در كنار 
بحث نج��ات و ام��داد تاش مي كن��د تا هرچه 
س��ريع تر فضاي زندگي و كس��ب و كار مردم را 
ب��راي بازگش��ت به وضعي��ت عادي آم��اده كند 
و فرآيند بازس��ازي را با مش��اركت خ��ود مردم 

ساماندهي خواهد كرد. 
 با اين دس��توركار اس��تانداري كرمانش��اه به 
عن��وان نماينده عال��ي دولت فرآيند بازس��ازي 
از  اس��تفاده  ب��ا  را  واحده��اي تخري��ب ش��ده 
ظرفيت هاي داخلي اس��تان استارت زد تا فرآيند 
س��اخت و ساز و احياي واحدهاي تخريب شده و 
نيازمند تعميرات در نهايت به ارتقاي معيش��تي 
مردم بينجامد. بر اساس اظهارات رييس سازمان 
نظام مهندس��ي ساختمان استان كرمانشاه بيش 
از ه��زار مهندس و ده ها هزار كارگر س��اختماني 
درگير بحث س��اخت و س��از در مناطق زلزله زده 
هس��تند؛ ضمن اينكه به صورت غيرمستقيم نيز 
دامنه وسيعي از اقام مورد نياز صنايع ساختماني 
از طريق ظرفيت هاي استاني پاسخ داده مي شود. 
مع��اون عمران��ي اس��تانداري كرمانش��اه نيز در 
نشس��ت خبري در جمع  خبرنگاران حوزه دولت 
كه در فرمانداري س��رپل ذهاب برگزار شد، گفت: 
از مجموع ۲۴ بلوك مسكن مهر سرپل ذهاب كه 
در زلزله دچار آس��يب ش��د، س��ه بلوك را كاما 
تخري��ب كرده ايم و يك بلوك ديگ��ر را نيز بايد 
تخريب كنيم. همچنين۲۰ بلوك باقيمانده را نيز 
به اسكلت رس��انده ايم تا پس از تقويت بازسازي 
ش��وند. در جريان احياي اين واحدها تاش شده 
تا ابتدا نيروي كار اس��تاني در بخش هاي مختلف 

در اولويت قرار داش��ته باشند و در مراحل بعدي 
در ص��ورت نياز از ظرفيت هاي س��اير اس��تان ها 

استفاده  شود. 
مهرداد ساالري با اشاره به وسعت و گستردگي 
زلزله ۷,3ريش��تري ۲۱ آبان سال گذشته اظهار 
كرد: ب��ه دليل حجم ب��االي كار در اين مناطق، 
تنوع مسائل و مش��كات نيز در آن بسيار است، 
از اين رو اولويت ما در اين مناطق رفع مشكاتي 
بوده كه فراگيرتر هستند و مشكات خاص را در 

اولويت بعدي قرار داده ايم. 
معاون عمراني اس��تانداري كرمانشاه با اشاره 
به آغاز مرحله اس��كان دايم زلزله زدگان از چند 
ماه قبل افزود: طبق برنامه ريزي ها، كار بازسازي 
روستاها تا پايان تابستان به پايان مي رسد. البته 

ممكن است موارد محدودي باقي بماند. 
س��االري ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه خانه هايي كه 
در مناط��ق زلزله زده بازس��ازي مي ش��وند كاما 
مطاب��ق با اصول فن��ي و ايمني هس��تند، گفت: 
از آنجايي كه در روس��تاها مس��اله مالكيت حاد 
نيس��ت و همچنين به دليل نوع بافت روس��تاها 
كار بازس��ازي در اين مناطق س��ريع تر از شهرها 

انجام مي شود. 

 روايت چهارم؛ زندگي در ميان خرابه ها
روستاي ش��يرين  آب منطقه يي حاشيه نشين 
در انتهاي جنوبي شهرس��تان سرپل ذهاب است. 
ش��يرين آب و آلونك هاي��ش، فق��ط روس��تايي 
در حاش��يه ش��هر نيس��ت. بلكه نمادي است كه 
قرار اس��ت، نماد امي��دواري و س��ازندگي براي 
تم��ام مناط��ق آس��يب ديده باش��د. نقطه يي كه 
رييس جمهوري در جريان س��فرش به منطقه از 
آن بازديد كرد و از آن به بعد مردم محلي؛ كلمه 
امي��د را در كنار نام روس��تاي ش��يرين آب قرار 
مي دهند تا از يادش��ان ن��رود كه روزي روزگاري 

از ميان خرابه هاي زلزله دوباره به پا خواستند. 
در ميان بازديد منطقه يي؛ مش��اهده كانكس 
كوچك��ي ك��ه روي آن تابلوي خياطي يس��نا به 
چشم مي خورد توجهم را جلب كرد؛ پيگير شدم؛ 
پيرزن همراه با ۴دخترش بدون اينكه مردي آنها 
را سرپرس��تي كند؛ كانكس مح��ل زندگي خود 
را ب��ه يك كارگاه خياطي ب��دل كرده اند تا براي 

مردم منطقه پوشاك بدوزند. روناك؛ روسا؛ الميرا 
و مينا ۴دختر اعظم هس��تند كه چرخ معيش��ت 
خان��واده را از طريق خياطي مي چرخانند؛ اعظم 
بانو پيرزن كرمانشاهي كه سال هاست ساكن اين 
منطقه اس��ت، بساط پارچه هايش را روبه روي در 
خياطي پهن كرده و نشس��ته و به دوردس��ت ها 
خيره ش��ده اس��ت. اعظم بانو مي گوي��د: »از ما 

گزارشي نمي گيري؟« 
 زمان��ي كه از او مي پرس��م كه آيا از ش��رايط 
راضي اس��ت؛ لبخن��د مي زند و ب��ا لهجه غليظ 
كردي مي گويد: »خدا رو ش��كر؛ از طريق همين 
كار ه��م خودم هم ۴دخت��رم روزي مي خوريم و 
محتاج كس��ي نيس��تيم.« از او مي پرسم كه آيا 
س��فارش ها به اندازه كافي هست؟ اين طور پاسخ 
مي دهد: »مردم داغدار هس��تند و همين موضوع 
باعث شده تا كسي حوصله لباس دوختن نداشته 
باش��د ولي در همين كانكس لباس عروسي يكي 
از هم واليتي ه��ا را دوختي��م و او ب��ه خانه بخت 
رفت؛ هرچند س��فارش ها زياد نيست اما خدا رو 
شكر راضي هس��تيم.« از اعظم بانو مي پرسم آيا 
كمكي از نهادهاي مس��وول براي راه اندازي اين 
كارگاه دريافت كرده ايد كه مي گويد: »استانداري 
و فرمانداري كمك كردند؛ هم در تهيه چرخ هاي 
خياطي و هم در تهيه س��فارش ها و...« از روناك 
درباره ميزان درآمدش��ان مي پرسم كه مي گويد 

ماهي تا يك ميليون ونيم درآمد داريم.

 برداشت آخر: شاهدان هميشگي ماجرا
هر چن��د ط��ي ۲۴س��اعت نمي ت��وان تمام 
تاش ها، مش��كات، مطالبات و... انجام شده در 
اين منطقه را پوش��ش داد اما درك اين واقعيت 
كه مناطق زلزله زده در مس��ير بازگشت دوباره به 
زندگي قرار گرفته اند؛ چندان كار سختي نيست. 
چند متري از خياطي دور مي ش��ويم و صداي 
آواز اعظ��م بانو تنها صدايي اس��ت كه در كوچه 
ش��نيده مي ش��ود. در مسير بازگش��ت به سمت 
ف��رودگاه، خيابان هاي ش��هر را مي بينيم كه در 
آرامش كامل آرام آرام مهياي خواب مي شوند. هر 
چند ش��هر خوابيده اس��ت اما زندگي در مناطق 
زلزله زده كرمانش��اه همچنان ادام��ه دارد و بايد 

گفت كه اينجا چراغي روشن است. 

سيستان وبلوچستان| مدير امور 
باغباني س��ازمان جهاد كش��اورزي 
گف��ت:  سيستان وبلوچس��تان 
سيستان وبلوچستان رتبه دوم توليد 
و سطح زير كش��ت انبه را در كشور 
دارد. اردش��ير ش��هركي در شوراي 
كشاورزي افزود: با برداشت انبه سبز 
از باغات انبه شهرهاي جنوبي سيستان وبلوچستان، كارگاه هاي 
توليد ترش��ي انبه در اين شهرس��تان ها رون��ق خوبي به خود 
گرفته اس��ت. از ابتداي فصل برداش��ت انبه از اواخر فروردين 
تا ارديبهش��ت س��ال جاري ۱۲ هزار تن انبه سبز از باغ هاي 
اس��تان برداشت شده اس��ت. او افزود: ۱3 هزار و۴۰۰ تن انبه 
سبز و رسيده از ۹۷3 هكتار باغ هاي بارور استان تا پايان فصل 
برداش��ت انبه در مرداد سال جاري برداش��ت مي شود . مدير 
باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان با بيان اينكه ۹۰درصد 
از انبه هاي برداش��ت ش��ده در استان سبز و نارس است، بيان 
كرد: شهرستان هاي چابهار، سرباز، نيكشهر، قصر قندوكنارك 
از مناط��ق مهم توليد محصول انبه در سيستان وبلوچس��تان 
هس��تند. او خاطرنش��ان كرد: توليد انواع ترش��ي، با پوست، 
بدون پوس��ت و هسته دار، روغني، سركه يي، خالي و مخلوط 
معروف ترين ترشي هاي توليدي در استان سيستان وبلوچستان 
اس��ت كه از بازارپس��ندي و مرغوبيت خوبي برخوردار اس��ت 
به طوري كه بخ��ش قابل توجهي از اين محص��ول به خارج از 
استان صادر مي ش��ود. مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي 
سيستان وبلوچس��تان گفت: پيش بيني مي شود امسال ۸هزار 
تن محصول از باغ هاي زردآلوي استان برداشت شود. اردشير 
شهركي، مس��احت باغ هاي زردآلو در استان را ۱۰۰۰ هكتار 

بيان كرد و افزود: از اين ميزان ۸۰۰هكتار باغ بارور است .

 رتبه دوم سيستان وبلوچستان
در توليد انبه

جه��اد  وزي��ر  مع��اون  الب�رز| 
كش��اورزي با تاكيد بر ضرورت ورود 
بيشتر بخش خصوصي به حوزه بذر 
گفت: توليد بي��ش از ۵۰ رقم آن به 
بخش خصوصي واگذار شده است. به 
گزارش ايرنا، اسكندر زند در مراسم 
امضاي قراردادهاي انتقال دانش فني 
توليد بذور ارقام اصاح شده جديد زراعي به بخش خصوصي 
اف��زود: در بخش خصوصي، ش��ركت هاي دانش بنيان آغاز به 
كار كرده اند و ۲۸ رقم گندم از س��وي اين بخش آماده ش��ده 
كه آزمايش هاي نهايي آن انجام و معرفي مي شود. دانشگاه ها 
نيز در اين زمينه ورود كرده اند كه تحت پوش��ش شركت هاي 
دانش بنيان هستند. معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: 
تعام��ل خوبي با بخش خصوص��ي داريم و بخ��ش بزرگي از 
ارق��ام توليدي را نيز به بخش خصوصي منتقل كرده ايم، زيرا 
معتقدي��م راه نجات بذر نيز رفتن به س��مت بخش خصوصي 
است. زند با اشاره به اينكه ۵ برنامه به نژادي در دستور كار قرار 
دارد، افزود: اين برنامه ها در حوزه به نژادي زراعي، باغي، آبزيان، 
دام و گياهان مرتعي تعريف شد. او با بيان اينكه به نژادي گندم 
تا س��ال ۹۲ دولتي بوده اس��ت، ادامه داد: اي��ن امر اكنون به 
بخش هاي خصوصي، دولتي و بين الملل تقس��يم شده است. 
زن��د گفت: در بخ��ش دولتي 3۰ مزرعه به ن��ژادي با حدود ۲ 
هزار و ۷۰۰ الين آزمايش مي شود كه خروجي آنها سالي ۱۵ 
رقم گندم است. او با اشاره به اينكه ارقام به نژادي شده مقاوم 
در برابر خشكي هس��تند، افزود: در برنامه به نژادي بين الملل 
قراردادي با يك موسسه مكزيكي منعقد شده كه هزار و ۸۰۰ 
الي��ن )خط( در حال آزمايش اس��ت و از تم��ام ظرفيت هاي 

بين المللي استفاده مي شود. 

توليد بيش از ۵۰ رقم بذر به بخش خصوصي 
واگذار شد

همايش  هفتمين  در  اصفهان| 
رواب��ط عموم��ي و صنع��ت مدال 
زري��ن مدي��ر برت��ر حام��ي روابط 
عمومي در ح��وزه صنعت به بهرام 
س��بحاني مديرعامل شركت فوالد 
مباركه اصفهان اعطا شد. همزمان 
با هفته جهان��ي ارتباطات و روابط 
عموم��ي و در هفتمين همايش روابط عمومي و صنعت كه 
با حضور خانم سعيدي نماينده مباركه و رييس فراكسيون 
روابط عموم��ي در مجلس، جمعي از پيشكس��وتان عرصه 
ارتباطات و رواب��ط عمومي، مديران و كارشناس��ان روابط 
عمومي سراس��ر كش��ور و جمعي از مديران روابط عمومي 
صنايع بزرگ كش��ور در تهران برگزار شد، از بهرام سبحاني 
به عنوان مدير برتر حامي روابط عمومي در حوزه صنعت با 
اه��داي مدال زرين و لوح تقدير تجليل ش��د. فوالد مباركه 
اصفهان موفق ش��د باالترين امتياز از شاخص هاي موردنظر 
در زمينه انتخاب مدير نمونه حامي روابط عمومي در حوزه 
صنعت را به دست آورد. سيدغامرضا كاظمي دينان رييس 
ش��وراي سياس��ت گذاري هفته روابط عمومي با اش��اره به 
برگزاري چندين نشست تخصصي با حضور اعضاي شوراي 
سياس��ت گذاري و كميته علمي كنفران��س روابط عمومي 
و صنع��ت، اف��زود: در ارزيابي س��وابق و بررس��ي عملكرد 
ش��ركت هاي مختلف، ش��ركت فوالد مباركه اصفهان موفق 
ش��د باالتري��ن امتياز از ش��اخص هاي موردنظ��ر در زمينه 
انتخاب مدير نمونه حامي روابط عمومي در حوزه صنعت را 
به دست آورد. كاظمي دينان، افزود: گستردگي گروه فوالد 
مباركه و اس��تقرار واحدهاي صنعتي آن در سراسر كشور و 

...  ازجمله داليل ديگر اين انتخاب به شمار مي روند. 

معرفي مديرعامل فوالد مباركه به عنوان مدير 
برتر حامي روابط عمومي

مازندران| رييس ات��اق بازرگاني 
مازندران مي گويد: »حمايت از كاالي 
ايران��ي« ك��ه مي تواند رون��ق توليد و 
اشتغال در كش��ور را به همراه بياورد، 
بايد به عنوان يك منشور ملي و نسخه 
نجات بخش اقتصاد كشور قلمداد شده 
و از مرزهاي تعارف و شعار فراتر برود.  
عبداهلل مهاجر در گفت وگو با ايلنا، صنعتگران و كارآفرينان بخش 
خصوصي را سربازان هميشه آماده عرصه استقال و خودكفايي 
برش��مرده و مي گويد: چنانچه دولت تدبي��ر و اميد به كارآمدي 
بخ��ش خصوصي در برابر تحريم ها اعتق��اد دارد، حمايت از اين 
بخش را از روي كاغذ به ميدان عمل بياورد و موانع متعدد پيش 
روي صنعتگران و توليد كنندگان را حذف و مس��ير پيشرفت را 
تسهيل كند.  وي رويه دولت تدبير و اميد در حمايت از توليد و 
كارآفرينان نسبت به دولت گذشته را بهتر و موثرتر عنوان كرده و 
مي گويد: در ظاهر و در كام دولت خود را مكلف به حمايت از توليد 
و كارآفرينان و رفع موانع بر سر راه صنعت نموده آيا در عمل نيز 
 اين چنين است؟ رييس اتاق بازرگاني مازندران با اشاره به گذشت 
دو ماه از س��ال ۹۷ كه به نام حمايت از كاالي ايراني نام گذاري 
ش��ده، مي گويد: دولت و دس��تگاه هاي مس��وول در اين ۶۰ روز 
چ��ه اقداماتي انج��ام داده اند؟ ما به عنوان بخ��ش خصوصي در 
نشس��ت هايي كه با آقاي اسامي اس��تاندار مازندران داشته ايم 
مش��كات پي��ش روي صنعت را به تفصيل بيان ك��رده و اعام 
كرده ايم كه چنانچه اين مشكات مورد توجه قرار گيرند، مي توان 
اميد داش��ت كه گام هايي درخصوص ارتقاي كيفيت محصوالت 
ايران��ي  برداريم. او گفت: قطعا يكي از راهكارها اجراي سياس��ت 
خصوصي سازي و كنار كشيدن دولت ها از اين روند و ايفاي نقش 

نظارتي است.

 تسهيل موانع پيش روي
توليدكنندگان

مهدي بيك  
حدود ۷ماه از زماني كه كرمانشاه لرزيد، مي گذرد؛ ساعت ۲۱ و 
۴۸دقيقه ش��ب ۲۱ آبان ماه بود كه خانه هاي مناطق مختلف استان 
ف��رو ريختن��د؛ خانه هايي كه تا چن��د دقيقه قب��ل از زلزله صداي 
بازي ه��اي كودكانه و ش��ادي و خن��ده از آنها به آس��مان بلند بود 
و مردان و زنانش در زير س��قف خانه هايشان زندگي عادي خود را 
س��پري مي كردند؛ به فاصله چند ثانيه به تلي از خاك و خاكس��تر 
بدل ش��دند و بخش قابل توجهي از س��ازه هاي مسكوني، عمراني، 

صنعتي، خدماتي و... در غباري غليظ محو شدند.
واقعيت آن است كه »بازگشت به زندگي عادي« بعد از عمليات 
ام��داد و نجات، ش��ايد مهم ترين پروژه يي باش��د كه بع��د از وقوع 
حوادث غي��ر مترقبه يي از جن��س زلزله در مناط��ق بحراني كليد 
مي خ��ورد؛ پروژه يي كه مي تواند عمق جراحت هاي ايجاد ش��ده را 
در مناطق بحراني تس��كين دهد و مردم مناط��ق زلزله زده را براي 
عبور از بحران و التيام زخم هاي حادثه ياري رس��اند؛ بر اساس اين 
اهميت ساختاري اس��ت كه رييس جمهوري بافاصله پس از وقوع 
زمين  لرزه در مناطق زلزله زده حاضر ش��د و اعام كرد كه دولت به 

مردم براي بازگشت دوباره به زندگي عادي ياري مي رساند.
هر چند هنوز كارهاي بسياري براي عمران و آباداني اين منطقه 
نياز اس��ت، اما با گذش��ت ۷م��اه از زمان وقوع زمين ل��رزه به نظر 
مي رس��د، مردم اين مناطق آرام آرام به يك زندگي مسالمت آميز با 

اين حادثه غيرمترقبه طبيعي دست پيدا كرده اند و تاش مي كنند 
تا به ش��رايط عادي بازگردند؛ ۷ماهي كه در جريان آن تاش ش��د 
تا هرچه س��ريع تر پيكره زخمي كرمانشاه و شرايط زندگي مردم به 
وضعيت عادي برگردد. واقعيات ميداني حاكي از آن است كه پروژه 
بازسازي مناطق آسيب ديده با سرعت قابل قبولي در حال اجراست؛ 
بخش قابل توجهي از خانه هاي فروريخته دوباره ايس��تاده اند يا در 
حال بازسازي هستند؛ بچه ها راهي مدرسه هايشان شده اند؛ اصناف 
آرام آرام از پيل��ه خاموش��ي بعد از زلزله خارج مي ش��وند و فرآيند 

تامين مايحتاج مردم را دنبال مي كنند.
شهرس��تان هاي س��رپل ذهاب و ثاث باباجان��ي و س��اير مناطق 
آس��يب ديده اس��تان اين روزها دوباره در حال ساخته شدن است؛ 
مغازه هاي��ش، بازارچه هاي فصلي اش و دستفروش��ان خيابان هايش 
ه��ر چند امكانات محدودي براي خدمت رس��اني دارند اما در حال 
حض��ور دوباره  اند تا تهديد ويراني و زلزله را به فرصت زايش دوباره 

بدل كنند.
با اين مقدمات خبرنگار تعادل در جريان تور رسانه يي دولت در 
كرمانشاه به دنبال نشانه هايي از زندگي روزمره و كسب و كار مردم 
راه��ي اين مناطق ش��د تا در نهايت نوري به تاش هاي معيش��تي 
مردم اين منطقه بتاباند. اين گزارش روايت سفر ۲۴ساعته يي است 
ك��ه با ه��دف آگاهي از كم و كيف پروژه هاي بازس��ازي ش��ده اين 

منطقه تدارك ديده شده است. 
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اقتصاد اجتماعي12
گزارشي از وضعيت آسيب هاي 

اجتماعي بين جوانان
معاون��ت س��اماندهي ام��ور جوان��ان وزارت ورزش 
و جوان��ان گزارش��ي از اقدام��ات و فعاليت ه��اي حوزه 
آس��يب هاي اجتماع��ي را ارائه داد ك��ه در اين گزارش 
وضعيت حاشيه نش��يني، اعتياد و ط��اق جوانان مورد 

بررسي قرار گرفته است. 
براس��اس اين گ��زارش باتوج��ه به اي��ن يك چهارم 
جمعيت كش��ور براساس سرش��ماري ۱۳۹۵ كل كشور 
جوانان هس��تند و نيز براساس نيازها و ويژگي هاي آنان، 
اين بخش از جامعه توجه مضاعفي را مي طلبد. بنابراين، 
جوانان به عنوان ۲۵ درصد از جمعيت كش��ور به عنوان 
يك��ي از اصلي تري��ن گروه  هاي در معرض آس��يب هاي 

اجتماعي محسوب مي شوند. 
مقابله با گسترش آسيب هاي اجتماعي در بين جوانان 
مس��تلزم اتخاذ و اجراي سياست ها و برنامه هاي اجرايي 
دقيق، جامع و بهنگام در اين زمينه و به ويژه اولويت هاي 
اعام شده از طريق شوراي اجتماعي كشور )پنج موضوع 
اعتياد، حاشيه نشيني، طاق، مفاسد اخاقي و اجتماعي 
و مناطق بحراني( است. به همين منظور، وزارت ورزش 
و جوانان نيز با اس��تفاده از ظرفيت  هاي جوانان كش��ور 
اقداماتي را جهت كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي 
در بين جوانان انجام داده اس��ت كه اهم آنها را در ادامه 

مي خوانيد. 
اين گزارش حاكي اس��ت كه ۹۲۲ س��من اجتماعي 
)۷/۵۱درصد(، ۲۶۵ سمن اعتقادي مذهبي كه )۸/۱۴(، 
۳۹۰ س��من فرهنگ��ي )۸/۲۱درص��د( و ۲۰۸ س��من 
علمي پزوهش��ي )۷/۱۱درصد( و ۳۰ س��من تخصصي 
در حوزه اعتياد و ۵۰ س��من تخصصي ازدواج س��الم و 
تحكيم خان��واده و در مجموع يك هزار و ۷۸۵ س��من 
تا پايان اس��فند ۱۳۹۶ ب��راي ارتقاء توانمندي و افزايش 
مش��اركت هاي جوانان توسط معاونت س��اماندهي امور 

جوانان ثبت شده است. 
براساس اين گزارش، معاونت ساماندهي امور جوانان، 
در راس��تاي حماي��ت از طرح ه��ا و برنامه هاي مرتبط با 
كاهش آسيب هاي اجتماعي در استان ها در سال ۱۳۹۵، 
۱۷۸طرح را توس��ط بيش از ۱۷۸ سمن در استان هاي 
كش��ور براي ۱۷۹ هزار ۶۵۰ نفر شركت كننده )۸۱۷۶۵ 
نفر مرد و ۹۷۸۸۵ نفر زن( اجرا كرده است اين در حالي 
اس��ت كه در سال ۹۶ با رش��د قابل توجهي اين آمار به 
هف��ت هزار و ۴۰۱ طرح و برنامه در زمينه آس��يب هاي 
اجتماعي رسيده و ازسوي اين معاونت حمايت و توسط 

سمن هاي جوانان به اجرا در آمده اند. 
برگزاري كارگاه ه��اي دانش افزاي��ي و ارتقاء مهارت 
سازمان هاي مردم نهاد جوانان در حوزه اعتياد به ميزان 
۴۷ هزار و ۲۸۰ نفر س��اعت در استان هاي سراسر كشور 
كه از اين تعداد ۱۹۴۲ نفر مرد و ۴۱۹۳ نفر زن بوده اند 

به انجام رسيده است. 
همچني��ن، يكي ديگ��ر از اقدامات موث��ر اين وزارت 
رص��د وضعي��ت آماري آس��يب هاي اجتماع��ي جوانان 
سراس��ر كشور در س��ال ۱۳۹۵ براي نخس��تين بار بوده 
اس��ت كه البته به علت نبود يا كمب��ود داده هاي آماري 
و ش��اخص هاي مرتبط با وضعيت آسيب هاي اجتماعي 
جوانان به تفكيك س��ن و جنسيت، وضعيت جوانان در 
اين حوزه به طور دقيق رصد نش��ده اس��ت كه اميد آن 
مي رود با همكاري و مشاركت ساير دستگاه هاي اجرايي 
و مراج��ع ذي ربط بت��وان گزارش هاي جامع و دقيقي از 
وضعيت آس��يب هاي اجتماعي جوانان در آينده تهيه و 
توليد نمود كه در اين راس��تا در س��ال ۱۳۹۵ تعداد ۴۲ 
جلد گزارش ملي وضعيت جوانان در حوزه هاي مختلف 
تهيه و تدوين ش��ده كه ۳۱ جلد از گزارش هاي مذكور 
مربوط به »وضعيت آس��يب هاي اجتماع��ي جوانان به 

تفكيك استان هاي سراسر كشور« است. 
براس��اس گزارش هاي ارائه شده از وضعيت سكونت 
گاه هاي غير رس��مي در كش��ور، حاشيه نشيني معادل 
۱۱ ميليون نفر از جمعيت كل كش��ور را شامل مي شود 
و برآورد ش��ده اس��ت كه ۲۵درصد تا ۳۰درصد )تقريبا 
مع��ادل ۲ ميليون و ۶۰۰ ه��زار تا ۳ ميليون نفر( از اين 

جمعيت را گروه سني جوانان تشكيل مي دهند. 
بنابراي��ن، حدودا س��ه ميلي��ون نفر جوانان س��اكن 
در مناطق حاشيه نش��ين و س��كونتگاه هاي غيررسمي 
به داليل فقر و مش��كات معيش��تي، فق��دان حمايت 
اجتماع��ي، كمبود يا نبود امكانات و فضاهاي آموزش��ي 
و فرهنگ��ي، نبود امكانات بهداش��تي و بي��كاري و نبود 
امنيت شغلي درمعرض مخاطرات و آسيب هاي مختلف 
همچون آسيب هاي اجتماعي قرار دارند. بررسي وضعيت 
معتادين دس��تگير شده در س��ال ۱۳۹۴ نشان مي دهد 
در مجم��وع ۱۵۸ ه��زار و ۶۲۸ نفر معتاد در اين س��ال 
دستگير شده اند كه از اين تعداد، بيش از ۱۰۰ هزار نفر 
آنها متعلق به گروه سني ۳۴-۱۸ سال هستند. به عبارت 
ديگر ۶۳درصد )۶۳%( از كليه معتادين دستگير شده را 

جوانان تشكيل مي دهند. 
براس��اس آمار سال ۹۵، از ۳۶۲ هزار ۹۸ طاق ثبت 
ش��ده كل كشور، ۱۵۲ هزار و ۱۳۳ طاق در سنين ۱۵ 
تا ۲۹ س��ال صورت گرفته كه ۴۲درصد كل طاق ها را 

شامل مي شود. 
تحليل آماري گزارش عملكرد مركز تخصصي مشاوره 
ازدواج و خان��واده در س��ال ۹۷ نش��ان مي دهد بيش از 
۶۲درص��د از مراجعان به اين مراك��ز خانم ها و بيش از 
۳۷درصد مراجعان آقاي��ان بوده اند كه حدود ۴۹درصد 
مراجعين به اين مراكز در رده س��ني ۲۵ تا ۳۵ س��ال و 
بيش از ۵۷درصد مراجعين به اين مراكز مجرد و بيش از 

۴۲درصد متاهل هستند. 
همچنين اين آمار نشان مي دهد؛ حدود ۴۰درصد از 
مراجع��ان ديپلم و پايين تر و بيش از ۴۸درصد مراجعان 
به اين مراكز تحصيات ليس��انس، حدود ۱۵درصد فوق 
ليسانس و كمتر از ۴درصد دكتري بوده اند. طبق گزارش 
معاونت ساماندهي امور جوانان تعداد ۸۰ مركز تخصصي 
مشاوره ازدواج و خانواده در استان تهران و ۱۰۰ مركز در 

ساير استان ها ره اندازي شده و فعاليت مي كنند. 
اين گزارش حاكي اس��ت، در سال ۹۶ تعداد نزديك 
ب��ه ۴ ه��زار كارگاه آموزش ازدواج با بي��ش از ۳ هزار و 
۵۰۰ مدرس و تعداد ۱۷۴ هزار ۷۶۵ نفر شركت كننده با 
متوسط زمان ۳ ساعت به مدت ۱۳ هزار و ۱۸۵ ساعت 
در استان هاي سراسر كش��ور انجام شده است. براساس 
آمار دريافتي از بانك مركزي در س��ال ۱۳۹۶ تعداد يك 
ميليون و ۱۷۵ هزار و ۲۸۴ نفر تسهيات ازدواج دريافت 
كرده اند كه درصد دريافت كنندگان تسهيات ازدواج در 

سال ۹۶ بيش از ۹۱درصد بوده است. 

گزارش

قانون اختصاص تخت هاي بيمارستاني به بيماران رواني معطل مانده است

طرح تحول سالمت و بيماران رواني
اختص��اص قان��ون  تصوي��ب  از   ۱۸س��ال 

۱۰ درص��د تخت هاي بيمارس��تاني ب��ه بيماران 
روان��ي مي گذرد اما همچنان اين قانون در محاق 
مانده و مس��ووالن با بي توجهي از كنار آن عبور 
مي كنند، اين وضعيت در حالي است كه آمارهاي 
منتش��ر ش��ده از س��وي دفتر مديريت عملكرد 
سازمان بهزيستي كش��ور حكايت از آن دارد كه 
ب��ه ازاي هر ۴ نفر يك نف��ر داراي اختال رواني 
بوده و ۶ ميليون نفر مبتا به افسردگي در ايران 

زندگي مي كنند. 
بطور متوس��ط ۲۳.۴درصد از جمعيت بالغين 
كشور دچار يك اختال روانپزشكي در طول يك 
س��ال بوده اند. اين ميزان در زنان ۲۷. ۶ درصد و 
در مردان ۱۹.۴درصد است؛ يعني از هر چهار نفر 
در گروه سني باالي ۱۵ سال، يك نفر از اختال 
روانپزشكي ضعيف تا متوسط و در موارد كمتري 
شديد رنج مي برد. ش��يوع اختاالت روانپزشكي 
در طول يك س��ال در استان هاي مختلف كشور 
از بين ۱۲.۸ درصد ت��ا ۳۶.۳ درصد متغير بوده 
اس��ت. در ته��ران اين مي��زان ۳۰.۲ درصد بوده 
اس��ت. يعن��ي تقريبا ي��ك نفر از هر س��ه نفر. با 
اين حال با وجود هش��دار جدي وزارت بهداشت 
در م��ورد افزاي��ش مي��زان ابتا به افس��ردگي و 
بيماري ه��اي رواني در كش��ور، كمب��ود ۴۰ هزار 
تخت در بخش اعصاب و روان در بيمارستان هاي 
دولتي موضوعي اس��ت ك��ه خودنمايي مي كند، 
براس��اس آمارهاي موجود ۹ ه��زار و ۵۲۷ تخت 
براي بيماران روانپزش��كي در كش��ور وجود دارد 
كه شامل هفت هزار و ۵۶۶ تخت دولتي و  هزار و 
۹۶۱ تخت بخش خصوصي مي شود اما در مقابل 
در حال حاضر ۴۰ ه��زار بيمار اعصاب و روان در 
كشور وجود دارد كه امكان بستري براي كمتر از 

۱۰ هزار نفراز آنها فراهم است. 

 عقب ماندن از استاندارد جهاني
 برخ��ي مس��ووالن معتقدن��د كمب��ود تخت 
بيمارس��تاني تنها شامل بيماران رواني نمي شود، 
بلك��ه بطور كلي در تمامي بخش ها اين مش��كل 
به چش��م مي خورد،  حال آنكه در راستاي اجراي 
ط��رح تحول س��امت ق��رار بود اي��ن موضوع با 
بهينه س��ازي اس��تفاده از تخت هاي بيمارستاي، 
 حل ش��ود، موضوعي كه احمد همتي، سخنگوي 
كميس��يون بهداش��ت، و درمان مجلس شوراي 
اس��امي  به آن اشاره كرده و مي گويد: »هر چند 
در طرح تحول سامت جهش مناسبي در تعداد 

و كيفي��ت تخت ها انجام ش��د اما هنوز نس��بت 
به ن��رم جهاني عقب تر هس��تيم. ب��راي افزايش 
تخت هاي بيمارستاني و به تبع آن اختصاص ۱۰ 
درصد تخت ها به بيماران رواني بايد با استفاده از 
ظرفي��ت بخش خصوصي اين كمبودها را جبران 
كرد. همچنين براي رفع كمبود تخت بيمارستاني 
بهتر است از تخت ها استفاده بهينه داشته باشيم 
و بهره وري را باال برد از س��ويي با اجراي پزشك 
خانواده، سيس��تم ارجاع و پرونده الكترونيك نيز 
مي توان از اش��غال تخت ها توس��ط بيماراني كه 
نياز به بس��تري ندارند جلوگيري ك��رد.« با اين 
حال اگرچه مس��ووالن وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي، رس��يدگي به وضعيت بيماران 
روان��ي را اولوي��ت برنامه ه��اي خود براي س��ال 
۱۳۹۷ اع��ام كرده ان��د اما هنوز ه��م خبري از 
اجراي قانون ۱۸ ساله يي كه تعيين مي كند،  ۱۰ 
درصد از تخت هاي بيمارستاني بايد براي بيماران 
رواني اختصاص داده ش��ود،  نيست. اين موضوع 
سبب شد تا روز گذش��ته، محمدحسين قرباني، 
عض��و كميس��يون، بهداش��ت و درم��ان مجلس 
شوراي اسامي، نسبت به آن واكنش نشان داده 
و بي��ان كرد: »عدم تحق��ق اختصاص ۱۰ درصد 

تخت هاي بيمارس��تاني به مبتايان بيماري هاي 
روحي-روان��ي در تم��ام مراكز درمان��ي به عدم 
تخصيص منابعي كه دولت بايد در اختيار مراكز 
درمان��ي قرار ده��د، برمي گردد و اي��ن در حالي 
اس��ت كه تمام تاش مجلس اي��ن بوده كه ۱۰ 
درص��د از هدفمندي يارانه ها به حوزه س��امت 
اختصاص پيدا كن��د، كما اينكه در قانون بودجه 
۹۴نيز بدان تاكيد شده بود، از سوي ديگر وزارت 
بهداشت هم بايد از اين تمركززدايي خارج شود، 
چ��را كه اغلب بيمارس��تان هاي چه دولتي و چه 
خصوصي داراي امكان��ات الزم در اين زمينه در 

شمال تهران بزرگ قرار دارند.«
او معتقد است در راستاي اجراي طرح تحول 
سامت، وضعيت تخت هاي بيمارستاي تا حدي 
بهبود يافته اما كافي نيس��ت. قرباني با تاكيد بر 
اين موضوع افزود: »در راستاي اجراي طرح تحول 
سامت، تخت هاي بيمارستاني براي اختصاص به 
اين مهم به ۱۲۶هزار ارتقا يافته اس��ت و اين در 
حالي اس��ت كه قبل از اجراي اين طرح كمتر از 
۹۰هزار تخت براي درمان اين بيماران تخصيص 
يافته بود. البته با وجود ايجاد زيرساخت ها شايد 
برخ��ي بيمارس��تان ها نتوانس��تند تخصيص اين 

ميزان تخت بيمارستاني به مبتايان بيماري هاي 
روحي-رواني را لحاظ كنند و اين ضعف ها وجود 
دارد، از س��وي ديگ��ر مطالبات بيمارس��تا ن ها و 
دانش��گاه هاي علوم پزشكي و مشكات متعددي 
كه در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي وجود دارد 

نيز در اين مورد مزيد بر علت شده است.«

  طرح تحول سالمت هم به داد بيماران 
رواني نرسيد

ب��ا اين حال كارشناس��ان حوزه روانشناس��ي 
و روانپزش��كي، درباره اين موض��وع نظر ديگري 
دارند، در حالي كه مس��ووالن وزارت بهداشت بر 
اولويت بودن وضعيت بيماران رواني تاكيد دارند، 
كارشناس��ان معتقدند، خدمات روانشناس��ي، از 
بستر بيمه س��امت حذف شده است و امكانات 
موجود از جمله تخت هاي بيمارستاني با توجه به 
آمارهاي رو ب��ه افزايش بيماراني روحي و رواني، 
كافي نيست. مريم رسوليان؛ رييس انجمن علمي 
روانپزش��كان ايران،  درباره اين موضوع بيان كرد: 
»در س��ال هاي اخير حدود ۲ ه��زار تخت ايجاد 
ش��ده، اما در حال حاضر با كمبود ۶ الي ۷ هزار 
تخت بيمارس��تاني براي بيم��اران رواني مواجه 

هس��تيم. با اجراي طرح تحول سامت، اتفاقات 
بس��يار خوبي در رشته روانپزشكي صورت گرفت 
و اقداماتي مانند كاردرماني و روان درماني براي 
بيماران رواني تحت پوش��ش بيمه قرار گرفت از 
طرف ديگر هزينه بستري بسيار كاهش يافت، اما 
با اين وجود همچنان بسياري از بيماران توانايي 
مالي براي بستري ش��دن در بيمارستان و ادامه 
درم��ان  را ندارند. هزينه بس��تري بيماران رواني 
حدود ۲۴ الي ۲۵ درصد كاهش داش��ته اس��ت، 
متاس��فانه در حال حاضر بسياري از برنامه هايي 
كه براي س��امت روان در طرح تحول س��امت 
آمده بود، توس��ط بيمه ها در حال حذف ش��دن 
اس��ت و اين باع��ث نگراني جامعه روانپزش��كي 
كشور ش��ده اس��ت. ضمن اينكه امكاناتي مانند 
تخت ه��اي بيمارس��تاني، هنوز به ان��دازه كافي 
نيس��ت و بسياري از بيماران بايد در نوبت انتظار 

براي دريافت خدمات بمانند.«
اظه��ارات رس��وليان در حالي اس��ت كه نهم 
ارديبهش��ت امس��ال، رييس جامعه متخصصان 
داخلي ايران ضمن ارائه آمار از وضعيت مبتايان 
ب��ه بيماري هاي روح��ي و رواني، ب��ر اختصاص 
يك س��وم بيمارستان هاي كش��ور به اين معضل 
تاكيد كرد. ايرج خس��رونيا درب��اره اين موضوع 
گف��ت: »طبق آم��ار وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي ۲۲ تا ۳۰ درص��د افراد جامعه 
)از هر ۱۰ نفر س��ه نفر( به درجاتي از اختاالت 
رواني مبتا هس��تند كه بر اين اس��اس بايد يك 
سوم بيمارستان هاي كشور به بيماري هاي رواني 

اختصاص يابد.«
او افزود: »در تهران آمار وضعيت بدتري دارد؛ 
ب��ه گونه يي ك��ه ۳۰ تا ۳۶ درصد ب��ه اختاالت 
رواني گرفتار هستند و در اين بين زنان سهم ۳۶ 
درص��دي دارند. با اين حال توجه به بيماري هاي 
روان��ي ناچيز اس��ت و اختصاص مراك��ز درماني 
نس��بت به ش��مار مبتاي��ان به اي��ن بيماري ها 
كافي نيس��ت. ارائه اين آمارها براي آگاهي مردم 
عادي نيس��ت بلكه هش��داري براي مس��ووالن 
و سياس��ت گذاران اس��ت كه توجه بيش��تري به 
اين موارد داش��ته باش��ند؛ وقتي ۳۰ درصد افراد 
جامعه بيم��اري رواني دارند باي��د ۳۰ درصد از 
بيمارستان ها نيز به درمان اين بيماران اختصاص 
يابد اما هنوز بعد از اين همه سال طرح اختصاص 
۱۰ درصد از تخت هاي بيمارس��تاني به بيماران 
روان��ي هم بطور كامل اجرا نش��ده و روي زمين 

مانده است.«

لباس تيم ملي فوتبال كش��ور شب گذش��ته در جريان 
ب��ازي تداركات��ي اي��ران و ازبكس��تان رونمايي ش��د. طي 
هفته هاي گذش��ته خبر ح��ذف نماد يوزپلنگ آس��يايي از 
پيراه��ن تي��م ملي فوتب��ال، انتقادات گس��ترده يي را عليه 
فدراسيون فوتبال ايجاد كرده بود. در جريان اين اعتراض ها 
عاوه بر سازمان حفاظت محيط زيست و فعاالن مدني اين 
ح��وزه، وزارت ورزش و جوانان نيز پيگير بازگش��ت يوز به 

پيراهن ملي پوشان فوتبال شد. 
باالخره مهدي تاج - رييس فدراسيون فوتبال - چند روز 
پيش از احتمال بازگش��ت يوز به فوتبال كشور خبر داد. در 
بازي شب گذشته نيز گرچه گزارشگر فوتبال در مورد حضور 
يوزپلنگ آس��يايي روي لباس ملي پوشان صحبت كرد اما به 
دليل كوچك و كمرنگ بودن طرح، اصا به چشم نمي آمد. با 
اين وجود رضا ش��جيع - رييس دفتر محيط زيست و توسعه 
پايدار وزارت ورزش و جوانان - در گفت وگو با ايس��نا اظهار 
كرد: در لباس جديد تيم ملي فوتبال كشور، لوگوي يوزپلنگ 
آسيايي، در قسمت باال، وسط پيراهن قرار دارد كه به پيراهن 

برچسب شده است. 
او تاكيد كرد: از فدراس��يون تش��كر مي كن��م كه به افكار 
عمومي پاسخ مثبت داد و نماد يوزپلنگ آسيايي را به پيراهن 
تي��م ملي بازگرداند و اميدواريم كه فعاليت هاي فرهنگي اين 
فدراسيون در حوزه محيط زيست به همين جا ختم نشود و 
ادامه داشته باشد. رييس دفتر محيط زيست و توسعه پايدار 
وزارت ورزش و جوانان در مورد شكل ظاهري نماد يوز روي 
پيراه��ن تيم ملي گفت: باالخره ي��وز روي پيراهن تيم ملي 

فوتب��ال وجود دارد، اگرچه كوچك اس��ت اما هس��ت. به هر 
حال از اينكه كا حذف ش��ود، بهتر اس��ت. ش��جيع با اشاره 
به رونمايي از مس��كات )شخص، حيوان يا شيئي كه بصورت 
نمادين براي نش��ان دادن يك گروه ي��ا يك رويداد با هويت 
مشترك استفاده مي شود( تيم ملي فوتبال كشور اظهار كرد: 
مس��كات تيم ملي هم يوزپلنگ آسيايي است كه نام يوپا هم 
گرفته اس��ت. ضمن اينكه قرار است در جريان مسابقات جام 
جهاني در تيراژ باال توليد شود تا بين تماشاچي ها هم حضور 
داش��ته باشد. اين اتفاق ارزش��مندي است و يوز را تبديل به 
نماد فوتبال ايران مي كند و نش��ان مي دهد كه يوز مي تواند 
براي هميش��ه در فوتبال ملي ايران ماندگار شود. او در پايان 
گف��ت: در حال حاضر طرح يوزپلنگ آس��يايي روي اتوبوس 

تيم ملي قرار دارد. 

يوزآسيايي به پيراهن تيم ملي فوتبال برگشت
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس با يادآوري فعاليت 
۷۸ تا ۸۰ شركت توليد دارو در كشور گفت: در مقابل اين 
تعداد ۲۸۰شركت واردات دارو در حال فعاليت هستند. 

رسول خضري كمبود داروي كشور را كمتر از ۳۰ قلم 
دانس��ت و گفت: تا پيش از اجراي طرح تحول س��امت 
۳۳۰ قلم كمبود دارو در كش��ور وجود داشت اما در سال 
۹۲ و ب��ا كليد خوردن طرح تح��ول كمبود دارو به كمتر 
از۳۰ قلم رس��يد كه اين اقدامي بس��يار ارزنده و شايسته 
اس��ت. نماينده سردشت و پيرانش��هر در مجلس شوراي 
اس��امي با بيان اينكه در نشست اخير اعضاي كميسيون 
بهداش��ت با وزير بهداش��ت موضوع كمياب شدن داروي 
بيماران تاالس��مي پيگيري ش��د، افزود: داروي ديسفرال 
هم در كشور توليد مي شود و هم از طريق واردات تامين 
مي شود؛ اين دارو براي جلوگيري از تجمع و رسوب آهن 
در كبد بيماران اس��تفاده مي ش��ود البته كيفيت داروي 

خارجي بهتر است. 
خضري از فرسوده بودن تكنولوژي و فناوري داروسازي 
كش��ور انتقاد كرد و گفت: در مجموع ۷۸ تا ۸۰ش��ركت 
توليد دارو در كش��ور وجود دارد ك��ه در مقابل آن ۲۸۰ 
شركت واردات دارو در حال فعاليت هستند؛ متاسفانه در 

امر واردات استاد هستيم تا در امر توليد. 
او با بيان اينكه مواد اوليه داروها از كش��ورهاي چين و 
هند وارد كشور مي ش��ود، گفت: اين كشورها ۹۵ درصد 
م��واد اوليه داروي��ي دنيا را توليد مي كنند اما متاس��فانه 
صنع��ت دارويي اي��ران از تكنولوژي و فن��اوري روز دنيا 

بي بهره اس��ت و نياز به حمايت جدي و كمك مس��تقيم 
دولت دارد. 

نماينده سردش��ت و پيرانش��هر در مجلس دهم افزود: 
مي طلبد دولت از صندوق توسعه ملي وام هاي بدون بهره 
را مستقيم به صنعت دارويي كشور تزريق كند و چنانچه 
نس��بت به اس��تفاده از تكنولوژي و فن��اوري روز دنيا در 
صنعت دارو استفاده ش��ود با استفاده از ظرفيت نخبگان 
داخلي مي توان با صنعت داروس��ازي كش��ورهاي آلمان 
و كان��ادا رقابت كرد. عضو كميس��يون اجتماعي مجلس 
ش��وراي اس��امي، ادام��ه داد: انتظار م��ي رود در جهت 
حمايت از صنعت دارويي كش��ور به گونه يي گام برداشت 
كه بتوان تمام داروها را در كش��ور توليد كرد و نيازي به 

فعاليت شركت هاي وارداتي در كشور نباشد. 

۷۸ شركت توليد دارو در مقابل ۲۸۰ شركت وارداتي

تعلل محيط زيست در ارائه اليحه حمايت از حقوق حيواناتمهاجرت ۳۰ درصد از مردِم سرپل ذهاب به كرمانشاه
ساخت و س��از برخي خانه هاي زلزله زدگان در سرپل ذهاب 
به دليل كمبود بودجه متوقف ش��ده است و مردم اين مناطق 
شرايط نامساعدي دارند. عضو شوراي شهر سرپل ذهاب با اشاره 
به توقف ساخت وساز خانه هاي تخريب شده به دليل نبود پول از 
مهاجرت ۳۰ درصد از مردم پل سرذهاب به كرمانشاه خبر داد. 
مجتبي جاسمي در پاسخ به اين سوال كه سرانجام كمك هاي 
مردمي براي زلزله زدگان كرمانشاه چه شد؟ گفت: از كمك هاي 
مالي جمع آوري ش��ده توس��ط مردم تاكنون چيزي به داخل و 
حتي خارج از ش��هر ورود پيدا نكرده است. ما هم متوجه هيچ 
گونه ساخت وساز با پول هايي كه توسط مردم جمع آوري شده 

نشده ايم، همه اينها در حد صحبت بوده است. 
او ادام��ه داد: البته بخش��ي از اين هزينه ها صرف كانكس و 
چادر شد، اما برخي از زلزله زده ها حتي كانكس هم ندارند و در 
چادر زندگي مي كنند. تا به امروز گزارشي مبني بر ساخت و ساز 
در سرپل ذهاب و روستاهاي اطراف آن توسط كمك هاي نقدي 
كه چهره هاي شناخته شده به وسيله مردم جمع آوري كردند؛ 
مشاهده نكرده ايم. بهتر است اگر فعاليتي در اين زمينه صورت 
مي گيرد به ما اعام كنند تا ذهن همه روشن شود كه اين پول ها 
كجا هزينه شده است؟ جاسمي همچنين تاكيد كرد: تا آنجايي 
كه من اطاع دارم هزينه يي براي س��اخت و ساز اين مناطق با 
كمك هاي مردمي صرف نشده است، اگر هم شده بايد در بخش 
ش��هري و روستايي عنوان كنند كه چند درصد از اين پول هاي 
جمع آوري شده را صرف ساخت خانه كرده اند. عضو شوراي شهر 
سرپل ذهاب با بيان اينكه بخش عمده يي از پول هاي جمع آوري 

ش��ده تحويل هال احمر شده است، به ايلنا گفت: ظاهرا چند 
ميلي��ارد تومان هم به هال احمر داده اند كه ميان زلزله زده ها 

تقسيم شود، اما فعا هيچ مبلغي توزيع نشده است. 
جاس��مي از تحوي��ل كولر به زلزله زده ها خب��ر داد و گفت: 
مردم زلزله زده سرپل ذهاب كماكان در كانكس و چادر زندگي 
مي كنند. با توجه به گرم شدن هوا و باال رفتن حرارت در چادر و 
كانكس مسووالن اعام كردند به آنها كولر خواهند داد، اما هنوز 
اقدامي صورت نگرفته است. او افزود: مشكل اساسي مردم سرپل 
ذهاب اين اس��ت كه وام ۴۰ ميليون توماني كه وعده داده شده 
براي ساخت و ساز كافي نيست. به هر خانه تخريبي حدود ۴۰ 
ميليون تومان وام به صورت قسطي تعلق مي گيرد در صورتي كه 

فوندانسيون حدود ۲۰ ميليون تومان هزينه مي برد. 

س��خنگوي فراكسيون محيط زيس��ت مجلس از تعلل 
س��ازمان محيط زيس��ت در ارائه اليحه حمايت از حقوق 

حيوانات به مجلس انتقاد كرد. 
كاظم دلخوش اباتري با انتقاد از تعلل محيط زيس��ت 
در ارائه اليحه حمايت از حقوق حيوانات به مجلس، گفت: 
چندين س��ال از تدوي��ن اين اليحه مي گذرد و س��ازمان 
محيط زيس��ت هن��وز آن را به مجلس ارائه نكرده اس��ت 
بنابراين تقاضا داريم اين س��ازمان رفع مش��كات و ارائه 
آن به مجلس را در دس��تور كار ق��رار دهد. نماينده مردم 
صومعه س��را در مجلس شوراي اسامي، با تاكيد بر اينكه 
ش��مار حيوان آزاري ها در كشور زياد نيست تعيين تكليف 
اليح��ه حماي��ت از حقوق حيوان��ات را در كاهش حيوان 
آزاري ه��ا موثر دانس��ت و گفت: حيوان آزاري در كش��ور 
جرم انگاري نشده بنابراين نياز است به قانون تبديل شود 
ت��ا هيچ فردي حق تعدي و تجاوز ب��ه حقوق حيوانات را 

نداشته باشد. 
او ب��ا تاكي��د بر لزوم برخورد ج��دي و قاطع با عامان 
حي��وان آزاري به خانه ملت گفت: ب��ا متعديان به محيط 
زيس��ت باي��د قاطعانه برخ��ورد كرد البته رفع ريش��ه يي 
معض��ل حيوان آزاري نيازمند فرهنگ س��ازي مناس��ب و 
تعيين تكليف اليحه حمايت از حقوق حيوانات اس��ت از 
سويي بايد با متعديان به محيط زيست و افرادي كه اقدام 
به حي��وان آزاري مي كنند نيز باي��د قاطعانه برخورد كرد. 
نماينده مردم صومعه س��را در مجلس دهم، با بيان اينكه 

سازمان حفاظت محيط زيس��ت بايد حمايت بيشتري از 
حيوانات ولگرد و بي سرپرس��ت داش��ته باشد، اظهار كرد: 
بطور قطع با اختصاص فضاهايي مناسب براي نگهداري از 
حيوانات ولگرد از آزار و اذيت آنها و از سويي انتشار برخي 

بيماري ها جلوگيري مي شود. 
س��خنگوي فراكسيون محيط زيس��ت و توسعه پايدار 
مجل��س ش��وراي اس��امي، اف��زود: حي��وان آزاري تنها 
با ج��رم انگاري رف��ع نخواهد ش��د و باي��د در كنار رفع 
خاء هاي قانوني زش��ت و ناپس��ند بودن حيوان آزاري از 
دوران كودكي به كودكان آموزش داده ش��ود و از س��ويي 
فرهنگ سازي مناسب در دستور كار رسانه هاي جمعي به 

ويژه صدا و سيما قرار گيرد. 
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شهردار تهران سوگند رسمي ياد كرد

ترجيح منافع مردم در مديريت شهري
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

محمدعلي افشاني، ش��هردار منتخب شوراي شهر تهران كه 
با كس��ب 19راي مديريت كالن شهر تهران را برعهده گرفت روز 
گذش��ته با حضور در صحن ش��وراي شهر س��وگند ياد كرد كه 
در مسير شفاف س��ازي امور، توزيع عدالت و مبارزه با فساد گام 
بردارد. بدين ترتيب افش��اني پس از كسب راي همچنين دريافت 
حك��م وزير كش��ور ديروز س��ومين مرحله پذيرش مس��ووليت 

شهرداري تهران را طي كرد. 
به گزارش »تعادل« افشاني قبل از اداي سوگندنامه طي سخناني 
گفت: پيش از اداي سوگند هم به خودم و هم به اعضاي شورا اعالم 
مي كنم كه فراتر از يك سوگند رسمي بايد با خود و خداي خود عهد 
كنيم كه منافع مردم را به منافع خود و حزب خود ترجيح دهيم و 

براي بهبود وضعيت آنها تالش كنيم. 
وي در بيان اصول مديريتي خود گفت كه به 3 اصل معتقد است: 

حاكميت قانون، رعايت حقوق انسان ها و تعامل منهاي تحميل. 
ش��هردار تهران يكي از مهم ترين كاره��اي ضروري و حياتي 
را رفت��ار بر مبناي عدالت دانس��ت و تصريح كرد: ش��هر تهران 
با مش��كالت عديده يي مواجه اس��ت كه بدون تعامل ذي نفعان 
امكان حل آنه��ا وجود ندارد. قطعا هم��ه نقش آفرينان در اداره 
امور ش��هر تهران و ذي نفعان بايد در كنار هم قدم بردارند. قطعا 
نااميدي موج��ب از بين رفتن بيمار مي ش��ود. بنابراين با وجود 
همه مش��كالت در ش��هر تهران با اميد به تعام��ل اميدواريم كه 
قدم هاي اساس��ي براي رفع مشكالت  برداريم و با عنايت خداوند 

بتوانيم كارنامه قابل قبولي براي رضايت مردم ارائه كنيم. 
در ادامه شهردار جديد سوگندنامه اش را در حضور اعضاي شورا 

و خبرنگاران قرائت كرد. متن سوگندنامه به اين شرح است: 
من به عنوان شهردار منتخب شوراي اسالمي پنجم شهر تهران 

در محضر خداوند سميع و بصير، شهروندان گرانقدر و اعضاي محترم 
شوراي ش��هر سوگند ياد مي كنم كه در اجراي تمام ماموريت هاي 
محوله همواره خداوند بزرگ را شاهد و ناظر بر اعمال و رفتار خويش 
بدان��م. ب��راي انجام هر چه بهتر وظايف خود تم��ام دانش و تجربه 
خويش را با انتخاب همكاران و مديران امين، پاكدس��ت، كارآمد و 
شايسته توأمان به كار گيرم. با بهره مندي از خرد جمعي و با تكيه 
بر اصل مش��اركت مردم در امور براي نيل ب��ه اهداف و برنامه هاي 
توسعه پايدار ش��هري شرايط مناسب را فراهم س��ازم. در راستاي 
شفافيت بخشي به امور، پاسخگويي به افكار عمومي، توجه به جريان 

آزاد اطالعات، پذيرش نظارت جامع و اجراي كامل مصوبات قانوني 
ش��وراي محترم را نصب العين قرار ده��م. عدالت در توزيع منابع و 
اغتنام فرصت ها، رعايت صرفه و صالح جامعه و مبارزه با فس��اد و 

خودكامگي را سرلوحه فعاليت هاي خود و همكارانم قرار دهم. 

 مخالفت با انتشار تخلف قبل از اثبات آن
افش��اني پس از قرائت سوگندنامه خود به عنوان شهردار تهران 
براي لحظاتي در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سواالت آنها پاسخ 
داد. او در پاسخ به سوالي درخصوص پيگيري تخلفاتي كه در زمان 

آقاي نجفي احصا شده بود، گفت: هر تخلفي كه صورت گرفته بايد 
مورد پيگيري قرار گيرد؛ اما روش من اين است كه كامال از موضوع 
آگاه باشم و تخلف صورت گرفته را از مراجع قضايي مرتبط و قانوني 
پيگيري كنم. با رس��انه يي كردن هر نوع تخل��ف قبل از اثبات آن 

مخالف هستم. 
ش��هردار تهران يكي ديگ��ر از مهم ترين اولويت هاي مديريت 
ش��هري را آلودگي هوا دانس��ت و تصريح كرد: يادمان هست كه 
سال گذشته قريب به يك ماه دانش آموزان نتوانستند به مدرسه 
بروند و به همين دليل تالش داريم براي كاهش آلودگي با تكيه 
بر نوس��ازي حمل و نقل عمومي تالش كنيم. خوش��بختانه اين 
مهم يعني نوس��ازي حم��ل و نقل عمومي نيز ج��زو تاكيدات و 

برنامه هاي رييس جمهور است. 
افشاني كه در جلسات قبلي برنامه هاي خود را تحت عنوان شهر 
زيست پذير، شهروند مشاركت پذير ارائه داده بود  در جمع خبرنگاران 
آس��يب هاي اجتماعي را يكي از مهم تري��ن رئوس برنامه هاي خود 
برش��مرد و عنوان كرد كه قطعا رس��يدگي به اين آس��يب ها جزو 
برنامه هاي اصلي سال 97 قرار مي گيرد. خبرنگاري درباره وضعيت 
دستفروش��ان سوال پرسيد كه افش��اني در جواب گفت سوال هاي 

مهم تر بپرسيد. 
او س��والي مبني بر اينكه آيا ش��اهد تغييرات گسترده در سطح 
مديران خواهيم بوديم را اينگونه پاس��خ داد: منطق اين اس��ت هر 
مديري كه توان انجام ماموريت را داش��ته باش��د، پاكدست بوده و 
رضايت مردم را نيز پش��توانه خود داشته باشد در سمت خود باقي 
مي ماند و اساس��ا دنبال تغيير نيستم. ش��يوه ام اينگونه است كه با 

كسب شناخت در طول زمان تغيير ايجاد مي كنم. 
ش��هردار تهران همچنين از برگزاري نشست خبري با اصحاب 

رسانه طي دو سه روز آينده خبر داد. 

نشست وزارت راه و نظام 
مهندسي براي حل اختالف 

حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي با بيان 
اينكه نشس��ت مشترك اين وزارتخانه و سازمان نظام 
مهندسي س��اختمان در هفته  جاري برگزار مي شود، 
گفت: س��ازمان هاي نظام مهندسي در استان هايي كه 
بخشنامه هاي وزير را اجرا نمي كنند، فرصت كوتاهي 
دارند كه به بخش��نامه برگردند در غير اين صورت با 

آنها برخورد جدي خواهيم داشت. 
مظاهريان در گفت وگو با ايس��نا در خصوص زمان 
نشستي كه رييس س��ازمان نظام مهندسي پيشنهاد 
برگزاري آن را براي صحبت درباره موارد محل مناقشه 
داده اس��ت، اظهار كرد: اين نشست برنامه ريزي شده 
ت��ا در هفته  جاري برگزار ش��ود و روي م��واردي كه 
قرار اس��ت گفت وگو شود، توافق ش��ده است.  معاون 
مسكن و س��اختمان وزير راه و شهرسازي، اين موارد 
را به آيين نامه كنترل ساختمان، سامانه هايي كه بايد 
براي بخشنامه ها تعبيه شود، سيستم آموزش و ساير 
موضوعاتي كه جامعه مهندس��ي با آن درگير اس��ت، 
مرتبط دانست.  مظاهريان در پاسخ به اينكه آيا ممكن 
است اصالحاتي هم در خصوص ابالغيه هاي اخير وزير 
راه و شهرسازي صورت گيرد، گفت: خير، بخشنامه هاي 
آخوندي مالك اجرايي اس��ت، كم��ا اينكه هم  اكنون 
س��ازمان هاي نظام مهندس��ي س��اختمان شهرهاي 
ب��زرگ از جمله كرج، مش��هد، اصفه��ان، مازندران و 
ديگر ش��هرهاي بزرگ در حال پيروي از بخشنامه ها 
هستند.  از اواخر سال گذشته عباس آخوندي وزير راه 
و شهرسازي، بخشنامه هاي موسوم به 5 درصد، تعارض 
منافع و حق انتخاب مهندس توس��ط مالك را خطاب 
به سازمان نظام مهندسي ساختمان صادر كرد، طبق 
اين بخشنامه ها سازمان هاي نظام مهندسي ديگر حق 
برداشت 5درصد از حقوق مهندسان را ندارند، كاركنان 
1۲دس��تگاه دولت��ي از اش��تغال در نظام مهندس��ي 
ساختمان منع شدند و از اين پس مالكان حق دارند، 
مهن��دس ناظر خود را انتخ��اب كنند.   اين ابالغيه ها 
مخالفت س��ازمان نظام مهندس��ي را در پي داشت و 
فرج اهلل رجبي رييس اين سازمان به استان هاي تابعه 
نامه نوشته كه دستورات وزير را اجرا نكنند، به دنبال 
آن وزارتخانه پروانه اش��تغال به كار حسن قربانخاني 
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران 

را تعليق و او از اين سمت بركنار شد. 

ايران و يونان تفاهمنامه 
همكاري ترابري امضا كردند

مديركل دفتر ترانزي��ت و حمل ونقل بين المللي 
سازمان راهداري از امضاي تفاهمنامه همكاري هاي 
حمل  ونقلي بين جمهوري اسالمي ايران و يونان خبر 
داد.  ب��ه گزارش روابط عمومي س��ازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده يي، رضا نفيسي افزود: اجالس ۲روزه 
مشترك همكاري هاي حمل ونقل جاده يي بين ايران 
و يونان با هدف توسعه هر چه بيشتر در اين بخش و 
رفع مشكالت حمل ونقل كاال و مسافر بين دو كشور 

در تهران برگزار شد. 
نفيس��ي با اش��اره به اينكه در پايان اين اجالس، 
تفاهمنامه 18 بندي بين دو كش��ور امضا شد، گفت: 
در اي��ن تفاهمنام��ه دو طرف به تس��هيل عمليات 
حمل  ونقل بين دو كشور و رفع هرگونه موانع در اين 

بخش تاكيد كردند. 
او افزود: در اين زمينه طرف ايراني، اجراي كامل 
ماده 4 از موافقتنامه حمل ونقل بين المللي جاده يي 
در س��ال 1990 مبن��ي بر اجازه كام��ل بدون هيچ 
محدوديت يا انحصاري در مورد امكان حمل ونقل كاال 
به كش��ور ثالث را خواستار و مقرر شد، طرف يوناني 
در كارگروه مش��ترك بعدي به اين مساله رسيدگي 
كند.  مديركل دفتر ترانزيت و حمل ونقل بين المللي 
سازمان راهداري با بيان اينكه طرف يوناني براي حل 
مشكالت رانندگان ايراني در اين كشور قول مساعد 
داده اس��ت، بيان كرد: دو طرف عالقه مندي خود را 
براي گسترش حمل ونقل بين المللي جاده يي مسافر 
بين دو كش��ور ابراز و بر اجراي كامل صورت جلسه 
كارگروه مشترك آتن در سال ۲015 تاكيد كردند. 

او يادآور شد: طرف ايراني پيشنهاد گسترش حوزه 
همكاري در ساير بخش هاي مرتبط با حمل ونقل از 
جمل��ه س��امانه هاي هوش��مند )ITS(، برنامه هاي 
آموزشي ايمني جاده يي، راهداري و ساير بخش هاي 
حمل ونقل جاده يي و تبادل تجربه ها و ارائه الگوهاي 
موفق بين المللي را ارائه داد كه مورد استقبال طرف 

يوناني قرار گرفت. 

ايرانشهر

نايب رييس اتحاديه مش��اوران امالك با اشاره به 
اينكه بازار مسكن كشش رشد قيمت را كه يك بار 
در اسفند ماه داشته مجدد در ارديبهشت ماه ندارد، 
گفت: رش��د قيمت مس��كن در اواخر سال گذشته 
كافي بود و متقاضيان مس��كن خود را به سختي با 
آن وفق داده بودند.  حس��ام عقباي��ي در گفت وگو 
با فارس در پاس��خ به اينكه با وجود تقاضا، خريد و 
فروش مس��كن رخ نمي دهد و آيا با پديده شكست 
بازار مس��كن مواجه هس��تيم، گفت: شكست بازار 
مسكن را قبول دارم چراكه افزايش قيمت مسكن در 
ارديبهشت ماه موجب شد تا بازار مسكن با شكست 

مواجه شده و خريد و فروش مسكن راكد شود. 
او با اشاره به اينكه تمام كاالها بعد از نوسانات نرخ 
ارز دچار افزايش قيمت ش��دند، اظهار كرد: مسكن 
كااليي مثل ماست و پفك نيست كه بخواهيم ماهانه 
شاهد افزايش قيمت آن باشيم چراكه مسكن همواره 
يك كاالي س��رمايه يي بوده و نمي ش��ود اين مساله 
را كتمان كرد.  عقبايي همچنين درخصوص داليل 
ركود خريد و فروش مس��كن يا همان شكست بازار 
افزود: چند دليل براي شكست بازار مسكن مي توان 
متصور شد كه نخستين دليل آن بالتكليفي قيمت 
مس��كن است چراكه رش��د قيمت مسكن برخالف 

سال هاي گذشته كه هيچگاه در ارديبهشت ماه رخ 
نم��ي داد در اين ماه به وقوع پيوس��ت.  او ادامه داد: 
همين موضوع يك بالتكليفي در ميان فروشندگان 
و انبوه سازان به وجود آورد كه مبادا اقدام به فروش 
ب��ا قيمت پايين كنند؛ پ��س آنها هم منتظر ماندند 
و اقدام نكردند. نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك 
اضافه كرد: دليل دوم بعد از رش��د قيمت مسكن در 
ارديبهشت ماه و انتظار فروشندگان، نزديك شدن به 
ماه مبارك رمضان است و همين موضوع كه همواره 
سابقه هم داش��ته باعث افت معامالت مسكن شده 
اس��ت. عقبايي اضافه كرد: به هر حال نوسانات نرخ 
ارز و طال در س��اير بازارهاي مشابه به خصوص بازار 
مسكن تاثيرگذار بود و به همين دليل با وجود اينكه 
مس��كن در اواخر سال گذش��ته دچار يك افزايش 
30درص��دي قيمت ش��ده بود در ارديبهش��ت ماه 
حباب قيمتي را ش��اهد بوديم و يك سردرگمي در 
ب��ازار رخ داد. او تاكيد كرد: تثبيت بازار مس��كن از 
خرداد ماه يا تير ماه به اين معني نيس��ت كه قيمت 
مسكن با يك سونامي يا كاهش آنچناني مواجه شود 
بنابراين افزايش قيمت در اواخر س��ال گذشته براي 
بازار مسكن كافي بود و مسكن ديگر كشش افزايش 

قيمت ندارد. 

 ورود سفته بازان به بازار مسكن؟
در همي��ن ح��ال محمدمه��دي ماف��ي، عض��و 
هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران گفت: نوسان 
در بازاره��اي موازي موجب ش��ده تا س��ودجويان 

سرمايه هاي خود را وارد بازار مسكن كنند. 
به گزارش تس��نيم، مافي اف��زود: عواملي چون 
عرضه و تقاضا در قيمت مس��كن تاثيرگذار است و 
تغييرات در بازارهاي موازي چون ارز، س��كه و طال 
جو رواني را پيش مي آورد و س��رمايه ها از بانك ها به 
 سمت بخش مسكن سرازير مي شود و اين امر همراه 

با افزايش قيمت مسكن بود. 
او افزود: قيمت مسكن حد منطقي و معقول بايد 
داش��ته باشد در غير اين صورت توان خريدار پايين 
مي آيد و توليد كننده هم اقدام به كاهش ساخت وساز 
مي كند.  مافي ادامه داد: قيمت مسكن در سال هاي 
گذش��ته ب��ه اندازه نرخ ت��ورم ب��ود؛ افزايش قيمت 
30درصدي بسيار لجام گس��يخته است، گروهي از 
اين فرصت اس��تفاده مي كنند و س��ود مي برند و در 
مقابل مردم ضرر مي كنند.  عضو هيات مديره انجمن 
انبوه س��ازان تهران تاكي��د كرد: ب��ا افزايش قيمت 
مسكن، قيمت مصالح ساختماني، دستمزد كارگران 

و... افزايش مي يابد و واسطه ها تنها سود مي كنند. 
او افزود: بايد اقتصادي پايدار داشته باشيم. در غير 
اين صورت، تورم منجر به كاهش اشتغال در بخش 
مسكن مي ش��ود، در چند سال گذشته دولت تورم 
را كنترل كرد، اما اكنون يكدفعه قيمت از تورم باال 

رفت و اين به ضرر مصرف كننده است.

بانك مس��كن در راس��تاي حمايت بيش��تر از زوج هاي متقاضي 
خريد مس��كن يك مصوبه ديگر براي تسهيل تامين مالي اين گروه 
از خريداران به ش��عب خود در سراسر كشور ابالغ كرد. براساس اين 
ابالغيه، زوجين اس��تفاده كننده از تسهيالت خريد مسكن مشروط 
به گذش��ت دوره زماني مشخص از نخس��تين مرتبه استفاده از اين 
تسهيالت همچنين تس��ويه بدهي خود با بانك يا انتقال تسهيالت 
به غير مي توانند يك  بار ديگر تسهيالت خريد مسكن دريافت كنند.  
به گزارش پايگاه خبري بانك مس��كن، پيش تر براي استفاده دوباره 
از تسهيالت خريد مسكن توس��ط زوجين محدوديت وجود داشت 
اما با مصوبه جديد بانك مس��كن اين ممنوعيت برداشته شده است.  
براس��اس تصميم جديد هيات مديره بانك مسكن، زوجين متقاضي 
استفاده دوباره از تسهيالت خريد مسكن متناسب با نوع تسهيالت 
انتخابي بايد ضوابط مصوب هر كدام از انواع تسهيالت را رعايت كنند.  
بر اين اس��اس چنانچه زوج متقاضي تس��هيالت خريد مسكن براي 

دومين بار به دنبال دريافت تسهيالت از محل اوراق گواهي حق تقدم 
اس��تفاده از تسهيالت مسكن يا تس��هيالت مشاركت مدني از محل 
صندوق پس انداز ساخت مسكن باشند، محدوديتي در تعداد دفعات 
استفاده از تسهيالت وجود ندارد.  براي دريافت تسهيالت با سپرده 
از محل حس��اب صندوق پس انداز مسكن، حساب پس انداز مسكن 
جوانان همچنين تسهيالت فروش اقساطي ناشي از سهم الشركه از 
محل صندوق پس انداز س��اخت مسكن مجدد بايد 5 سال از تاريخ 
دريافت تس��هيالت با س��پرده قبلي گذشته باش��د و در عين حال 

عمليات تسويه يا انتقال تسهيالت به غير انجام شده باشد. 

 خانه اولي بودن در بافت فرسوده مطرح نيست
ناگفته نماند مصوبه جديد بانك مسكن براي بافت هاي فرسوده 
هم امكان استفاده دوباره زوجين از تسهيالت را فراهم كرده است و 
در بافت هاي فرسوده شهري، شرط خانه اولي بودن متقاضي استفاده 

از تس��هيالت صندوق پس انداز مس��كن يكم ضروري نيست اما در 
صورتي كه متقاضي خانه اولي نباش��د، نرخ س��ود اين تسهيالت 8 
درصد محاسبه خواهد شد. همچنين زوجين براي استفاده دوباره از 
تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم در بافت فرسوده بايد دوره 
زماني 5 سال بعد از نخستين مرتبه استفاده از تسهيالت مسكن را 
پشت سر گذاشته باشند و نسبت به تسويه با بانك يا انتقال تسهيالت 
اوليه به غير اقدام كرده باشند. با اين حال در خارج از بافت فرسوده 
ش��هرهاي كشور آن دسته از زوجين كه يك  بار از تسهيالت خريد 
مس��كن استفاده كرده اند، نمي توانند از تسهيالت صندوق پس انداز 
مس��كن يكم استفاده كنند چراكه براي تسهيالت يكم در خارج از 
بافت حتما متقاضي داراي شرايط خانه اولي باشد به اين معنا كه تا 
به حال از تسهيالت مسكن استفاده نكرده باشد و فرم جيم زوجين 
س��بز باشد)منظور از سبز بودن فرم جيم آن است كه زوجين تا به 
حال از امكانات دولتي شامل زمين و مسكن استفاده نكرده باشند.(  

البته اعطاي تس��هيالت بدون س��پرده به زوجين متقاضي استفاده 
دوباره از تس��هيالت منوط به تامين و تخصيص اعتبار و پيش بيني 
موضوع در سياس��ت هاي اعتباري يا طرح هاي مقطعي بانك است 
همچنين در اعطاي تس��هيالت توأم ضوابط هر يك از تسهيالت از 
شرايط عمومي و اختصاصي همان تسهيالت تبعيت مي كند. به بيان 
ديگر در صندوق پس انداز ساخت مسكن و صندوق پس انداز مسكن 
امكان ارائه دو فقره تسهيالت مسكن به زوجين براي ساخت يا خريد 
يك واحد مس��كوني امكان پذير نيس��ت و زوجين براي اين منظور 
بايد به صورت توام)توام با تس��هيالت صندوق پس انداز مسكن يكم 
يا اوراق گواهي حق تقدم اس��تفاده از تسهيالت مسكن( تسهيالت 
مدنظر خود را دريافت كنند.  در پرداخت مجدد تس��هيالت خريد 
مسكن زوجين از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت 
مسكن، اعطاي تسهيالت خريد مسكن بدون سپرده مازاد بر سقف 
تس��هيالت از محل اوراق گواهي حق تقدم اس��تفاده از تسهيالت 
مسكن نيز انجام مي ش��ود اما اين تسهيالت)بدون سپرده( تا زمان 
اجراي بخشنامه مربوط به همين نوع تسهيالت در اختيار متقاضيان 

قرار خواهد گرفت.

نايب  رييس اتحاديه مشاوران امالك:

مسكن ديگر كشش افزايش قيمت ندارد

تمديد تخفيف ۲3درصدي اخذ مطالبات ش��هرداري تهران 
يكي از دو مصوبه يي بود كه ديروز توسط اعضاي شورا به تصويب 
رس��يد.   به گزارش »تعادل« مرتضي الويري در تش��ريح اليحه 
تمديد تخفيف ۲3درصدي اخذ مطالبات شهرداري تهران گفت 
اين موضوع در كميسيون برنامه و بودجه مورد بحث قرار گرفت 
و مقرر ش��د براي مدت 3ماه تمديد شود.  به گفته او، شهرداري 
تهران موظف است با هماهنگي كميسيون برنامه و بودجه طرح 
جامعي درخصوص چگونگي اخذ مطالبات شهرداري در چارچوب 
احكام ماده 59 قانون »رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور« قبل از اتمام مدت تعيين شده براي تصويب به شورا 
ارائه كن��د. همچنين از آنجا كه مصوبه ش��ورا در اخذ مطالبات 
شهرداري در پايان ارديبهشت ماه به پايان مي رسد از اين رو براي 
دور ماندن از بالتكليفي شهرداري در اخذ مطالبات مصوبه اسفند 
ماه ش��هرداري در چگونگي اخذ مطالبات و نحوه تقسيط آن با 
درج ۲3درص��د تخفيف در پرداخت نقدي به مدت 3ماه تمديد 
مي شود.  افشين حبيب زاده، معاون نظارت شورا هم در اين باره 
توضيح داد: از ابتداي سال 97 دو ماه تخفيف قابل توجهي در نظر 
گرفتيم و ادامه اين روند يعني اينكه اين عدد را تثبيت مي كنيم. 
قرار بود ش��هرداري اليحه مناس��بي بياورد و فرصت الزم هم به 

موديان و هم به ش��هرداري داده ش��ود؛ از اين رو ادامه اين روند 
به معناي بالتكليفي است و اگر فرصتي مي خواهيم قائل شويم 
بايد محدود باشد. پيشنهاد مي دهيم اين مهلت كاهش داده شود 
به يك ماه.  سيدحس��ن رس��ولي نيز در اين باره گفت: بنده در 
موافقت با پيش��نهاد كميس��يون برنامه و بودجه به دو سه نكته 
توجه مي كنم. همانطور كه ما تعيين مهلت كرده ايم و امروز اگر 
تعيين تكليف نكنيم، موديان شهرداري بالتكليف هستند. نكته 
بعدي اگر بپذيريم كه يكي از چالش هاي مبتال به شهرداري عدم 
وجود انضباط مالي است بايد مديريت بدهي ها در اسرع وقت به 
صورت عميق مورد توجه قرار گيرد. به ياد داش��ته باشيد مساله 
فس��اد انگيز هولوگرام ها برخاسته از همين موضوع دارد.  محمد 
ساالري، رييس كميسيون شهر سازي و معماري شورا نيز معتقد 
بود كه يك س��ري لوايح قيمت گذاري هر س��اله انجام مي شود 
ولي در اين موضوع فرق مي كند. اينكه ش��هرداري در اين مدت 
نتوانسته اليحه جامع بياورد در ماه هاي آينده هم نمي تواند نظر 
ش��ورا را تامين كند.  او پيش��نهاد داد تا همين ۲3درصد تا آخر 
س��ال مالك عمل باشد و مردم هم بالتكليف نباشند. در نهايت 
پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه مبني بر تمديد 3ماهه اليحه 

مذكور مورد موافقت اعضاي شورا قرار گرفت.

تمديد تخفيف ۲۳ درصدي اخذ مطالبات
دومين مصوبه جلس��ه روز گذشته شوراي شهر تهران با 
تصويب مجوز واگذاري حق بهره برداري از قطعه زميني براي 
احداث موزه آثار نقاشي خانم ايران درودي به شهرداري بود. 
اين اليح��ه پيش از اين به كميس��يون هاي نظارت و 
حقوقي و فرهنگي و اجتماعي اختصاص داش��ت كه نظر 
اين دو كميسيون مورد بررسي و تصويب اعضاي شوراي 
شهر تهران قرار گرفت. علي اعطا، عضو كميسيون نظارت 
و حقوقي در تش��ريح نظرات اين كميس��يون مش��ترك 
گفت: با توجه به اينكه امالك ش��هرداري تهران مشمول 
قانون مالك و مس��تاجر نمي ش��ود ولي از آنجا كه اجازه 
س��اخت اعيان داده مي ش��ود، ضروري اس��ت كه نسبت 
به عدم واگذاري مجوز س��رقفلي و حق كس��ب و پيش��ه 
در قرارداد تاكيد ش��ود. همچنين باي��د در متن قرارداد 
مباش��رت موسس��ه در موضوع فرهنگي قيد شود. عالوه 
بر اين بايد قيد ش��ود كه از زمين واگذار شده صرفا براي 
موزه ايران دخت درودي اس��تفاده ش��ود و هيچ كاربري 
ديگري در آن ايجاد نش��ود و اگ��ر چنين اتفاقي رخ داد، 

ادامه قرار متوقف شود. 
اعطا گف��ت: آخرين نكته يي كه مورد تاكي��د قرار دارد، 
اين اس��ت كه در صورت انحالل موزه مالكيت اعيان بدون 

هيچ گونه وجهي به ش��هرداري تعلق گيرد. در نهايت با اين 
اليحه موافقت ش��د چراكه زمين در نظر گرفته شده مورد 
بررس��ي قرار گرفت و مش��خص شد كه هيچ مشكلي براي 
اين واگذاري ندارد.  با راي گيري اعضاي شوراي شهر تهران 
كليات اين اليحه به تصويب رسيد و پس از آن اعضا به اصالح 
متن اليحه پرداختند.  سيدحسن رسولي نخستين پيشنهاد  
دهنده براي اصالح اين اليحه بود. او گفت: استنباط من اين 
است كه به هر دليلي اگر مالك اعيان نخواهد ادامه كار بدهد 
و شهرداري بخواهد ملك را تملك كند بايد هزينه اعيان را 
بپردازد كه موجب ضرر و زيان شهرداري است بنابراين بايد 
در متن تاكيد ش��ود كه شهرداري تهران درخصوص تامين 

مالي طراحي و احداث موزه مسووليتي ندارد. 
ابراهي��م اميني، رييس كميس��يون نظ��ارت و حقوقي 
شوراي شهر تهران درخصوص پيشنهادات ارائه شده توسط 
كميسيون ها گفت: اين پيشنهادات براساس آنچه در قرارداد 
به آن تاكيد نشده، تنظيم و تالش شده است كه نه تحميلي 
به طرف قرارداد و نه خس��ارتي به شهرداري وارد شود. وي 
تاكيد كرد: آنچه در قرارداد آمده، اين است كه در زمان فسخ 
فقط هزينه ساخت گرفته شود تا اين موضوع را پوشش دهد 

در نهايت اين پيشنهاد راي الزم را كسب نكرد. 

صدور مجوز ايجاد موزه »ايران درودي«

جزئيات دريافت ۲ بار تسهيالت مسكن توسط زوجين 
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»تعادل«علتعدمحضورايراندرپيمانهاياقتصاديرابررسيميكند

راه واكسينه كردن تجارت در برابر تحريم
گروهتجارتمحمدمهديحاتمي-مجتبيعبدي

 سرنوش��ت برجام و اينكه آيا قدرت هاي اروپايي 
مي توانند در مقابل تحريم ها ايستادگي كنند هنوز 
در هاله يي از ابهام قرار دارد. اتحاديه اروپا به تازگي از 
طرحي رونمايي كرده كه براساس آن كشورهاي عضو 
اين اتحاديه ملزم به ناديده گرفتن تحريم هاي امريكا 
عليه ايران مي شوند بنابراين مي توانند از »تحريم هاي 
ثانويه« بگريزن��د. با اين همه خروج تدريجي برخي 
شركت هاي بزرگ اروپايي از بازار ايران موجب شده 
تحليلگ��ران نتوانند با اطمينان از تداوم فوايد برجام 
براي ايران و در نتيجه زنده ماندن اين توافق سخن 
بگوين��د. در اين ميان برخي اين پرس��ش را مطرح 
مي كنند كه عدم عضويت يا استفاده نادرست ايران از 
پيمان هاي اقتصادي تا چه حد مي تواند اقتصاد ايران 
را در مقابل تحريم هاي خارجي واكسينه كند؟ ايران 
تنها اقتصاد بزرگي اس��ت كه عضو سازمان تجارت 
جهاني)WTO( نيس��ت. عالوه بر اين ايران حدود 
13 س��ال اس��ت كه عضو ناظر پيمان »شانگهاي« 
اس��ت و با وجود عضويت در تروييكاي بنيانگذاري 
پيمان »اكو« هنوز نتوانسته از مواهب حضور در اين 

پيمان بهره ببرد.

نگاهبهشرق  
روز ش��نبه همين هفته بود كه اي��ران و اتحاديه 
اقتص��ادي اوراس��يا )EAEU( توافقنام��ه تج��ارت 
ترجيح��ي امضا كردند كه به موج��ب آن تعرفه هاي 
صادراتي ميان كشورهاي عضو اين اتحاديه و ايران به 
شكل چشم گيري كاهش پيدا مي كند. اين توافقنامه 
در شرايطي امضا شد كه زمزمه بازگشت تحريم هاي 
گسترده امريكايي بسياري را به اين فكر انداخته كه 
چرا ايران تا امروز افزون بر راهكارهاي سياسي تالشي 
براي اس��تفاده از راهكاره��اي تجاري جهت مقابله با 
تحريم ها نكرده اس��ت؟ در واقع پرسش اين است كه 
آيا توافق هاي اقتصادي از اين دست مي توانند ايران را 
در مقابل تحريم هاي اقتصادي خارجي مقاوم تر كنند؟

اين نخس��تين  بار نيس��ت كه اقتصاد ايران مورد 
تحريم قرار مي گيرد. رويارويي سياسي دولت محمد 
مصدق و بريتانيايي بر سر پرونده ملي شدن نفت ايران 
براي نخستين بار اقتصاد ايران را در مقابل تحريم ها 
ق��رار داد و اين البته تجربه يي بود كه به س��رعت به 
س��رنگوني مصدق انجاميد. در آن زمان مصدق براي 
كاس��تن از فش��ارهاي سياس��ي و اقتصادي بر ايران 
سياست »موازنه منفي« را در دستور كار قرار داد و بر 
اين اساس به سمت امريكا چرخيد. ايران نيز پس از 
تجربه وضع تحريم هاي امريكا در دهه 1360 سياست 
»نگاه به شرق« را در راستاي جايگزين كردن مواهب 
اقتصادي تجارت با غرب اجرايي كرد. اين سياس��ت 
در طول چند دهه گذشته بيش و كم اجرايي شده و 
البته تجارت ايران نه فقط از غربي ها كه از ش��رقي ها 
هم بارها ضربه خورده است. هر چه هست اما به نظر 
مي رسد، سياست »نگاه به شرق« از اين پس بسامد 

بيشتري در كالم فعاالن اقتصادي خواهد يافت.

»WTO«روياييكهتعبيرنشد
ايران بزرگ ترين كشور غايب در فهرست كشورهاي 
عضو »سازمان تجارت جهاني« )WTO( است. اين 
سازمان در سال 1995 با پوست اندازي گات تاسيس 
ش��د و هدف از آن تنظيم و تس��هيل جريان تجارت 
در جهان ب��ود. افزون بر اين اما اعضا از فوايد كاهش 
اصطكاك هاي ناشي از تعرفه هاي تجاري هم بهره مند 
مي شوند و به دليل وجود يك سازوكار حقوقي براي 
 رسيدگي به شكايات تجاري، كاهش هزينه هاي مبادله

)Transaction Costs( هم امكان پذير خواهد بود. 
 ايران سال هاس��ت كه متقاضي پيوستن به اين 
سازمان اس��ت و البته بزرگ ترين بازاري است كه 
تاكن��ون خارج از اين جري��ان به فعاليت تجاري با 
جهان ادامه داده اس��ت. اياالت متح��ده امريكا به 
عنوان قدرتمندترين عضو س��ازمان تجارت جهاني 
و البته برخي از كشورهاي عربي در طول سال هاي 
گذشته مانع پذيرش ايران در اين نهاد جهاني شده 
اس��ت و اين درحالي است كه عده يي معتقدند در 
صورت حضور ايران در اين س��ازمان، بخش بزرگي 
از تحريم هاي��ي كه تاكنون عليه كش��ورمان وضع 
ش��ده عمال غيرقابل اعمال مي ب��ود. در واقع بنا بر 
اساسنامه اين سازمان نمي توان بر كشورهاي عضو 

محدوديت هاي تجاري اعمال كرد. 
عمده ترين دليل عدم پذيرش ايران در سازمان 
تجارت جهاني اما تنها فش��ارهاي خارجي نيست. 
با آغ��از عضويت ايران در س��ازمان تجارت جهاني 
بس��ياري از محدوديت هاي وارداتي بايد لغو شوند 
و اي��ن بر خ��الف سياس��ت هاي حمايت گرايانه و 
انحصارگرايانه يي اس��ت ك��ه در زمينه هاي خاصي 

مانند صنعت خ��ودرو وجود دارند. اف��زون بر اين، 
اين تلقي همچنان در ميان طيف وسيعي از فعاالن 
اقتصادي ايران وجود دارد كه صنايع ايران آمادگي 
رقابت با صنعت در كالس جهاني را ندارند و اجراي 
مقررات سازمان تجارت جهاني عمال موجب تعميق 

ركود اقتصادي در ايران خواهد شد. 

پيمانسرزمينابريشم
فشار تحريم هاي خارجي اما ايران را از پيمان هاي 
اقتصادي ديگري هم دور نگه داشته است. ايران عضو 
ناظر »س��ازمان همكاري شانگهاي« است و درحالي 
كه عضويت كش��وري مانند پاكستان به اين پيمان 
اقتصادي به تازگي به تصويب اعضا رس��يده، ايران با 
اقتصادي به مراتب بزرگ تر هنوز نتوانسته به عضويت 
دايم اين سازمان درآيد. ايران از سال 2005ميالدي 
درخواس��ت عضوي��ت داي��م در س��ازمان همكاري 
ش��انگهاي را به اي��ن نهاد تحويل داده اس��ت. عدم 
عضويت در پيمان شانگهاي اما ايران را دچار خسران 
بزرگي كرده است. توليد ناخالص داخلي كشورهاي 
عضو اين پيمان به دليل حضور چين، هند و روسيه 
بس��يار باالس��ت و ايران از اين نظ��ر فرصت تجاري 
بزرگي را از دست داده است. افزون بر اين پيش بيني 
آغاز به كار طرح رويايي چيني ها موس��وم به »جاده 
ابريشم جديد« و نقش ژئوپليتيك ايران در اين مسير 
موضوعي بس��يار با اهميت اس��ت. طرح ديگري كه 
ذيل اين س��ازمان براي آن برنامه ريزي ش��ده است، 
ايجاد يك بانك مش��ترك و سرمايه گذاري هاي ناظر 
به توسعه در كشورهاي عضو است. پيمان شانگهاي 
عالوه بر اين ممكن اس��ت در س��ال هاي آتي به يك 

پيم��ان نظامي در مقابل پيمان »ناتو« بدل ش��ود و 
اين خود مي تواند در صورت عضويت بر امنيت ايران 

بيفزايد. 

»اكو«پيمانبيهياهو
»سازمان همكاري اقتصادي« موسوم به »اكو« 
اما احتماال قديمي ترين پيم��ان اقتصادي منطقه 
اس��ت كه با محوريت ايران آغاز به كار كرده است. 
 اي��ن س��ازمان در س��ال 1964ميالدي ب��ا تفاهم
3 كشور ايران، پاكستان و تركيه آغاز به كار كرد اما 
ب��ا وقوع انقالب ايران فعاليت هاي آن موقتا متوقف 
شد. در سال 1992 كشورهاي عضو »اكو« مجددا 
همكاري خود را در قالب اين نهاد آغاز كردند و البته 
كشورهاي ديگري مانند افغانستان، تركمنستان و 

قزاقستان نيز به اين پيمان اضافه شدند. 
كشورهاي عضو اين سازمان حدود 460ميليون 
نفر جمعيت دارند و پهنه اس��تراتژيك مهمي را در 
غرب آس��يا اش��غال كرده اند. توليد ناخالص داخلي 
كشورهاي عضو نيز حدود 1.6تريليون دالر است و 
از اين جهت مي توان آنها را در قالب كشوري فرض 
كرد كه نهمين اقتصاد قدرتمند جهان را دارا باشد. 
»اكو« اما با وجود عدم توازن آش��كار از نظر توانايي 
اقتص��ادي در ميان كش��ورهاي عضو آن دس��تاورد 
چندان مهمي براي ايران نداشته است. ايران پس از 
تركيه دومين اقتصاد بزرگ عضو اكو است و عالوه بر 
اين عضو تروييكاي بنيانگذار اين سازمان به حساب 
مي آيد. بر اين اس��اس انتظار م��ي رود، ايران بتواند 
نقش يك صادركننده بزرگ به كش��ورهاي عضو را 
عهده دار ش��ود. با اين همه نه فقط چنين جايگاهي 

نصيب ايران نش��ده »اكو« به طور كلي نيز پيماني 
بي بازده به حساب مي آيد. به عنوان نمونه كشورهاي 
عضو تاكنون نتوانس��ته اند از ظرفيت درياي خزر به 
عنوان بزرگ ترين درياچه داخلي جهان براي تجارت 
بهره ب��رداري كنند. مس��عود دانش��مند، عضو اتاق 
بازرگان��ي ايران و امارات در همين رابطه با تاكيد بر 
اينكه عضويت در پيمان هاي اقتصادي فوايد بسياري 
براي كش��ور دارد و ما بايد سعي كنيم تا در تمامي 
پيمان هاي اقتصادي ممكن عضو شويم به »تعادل« 
مي گوي��د: درحال حاضر با وجود اينكه ما در پيمان 
اقتصادي اكو عضويت داريم و دبيرخانه اين سازمان 
هم در تهران قرار دارد اما در عمل هيچ اس��تفاده يي 
از ظرفيت ه��اي آن نمي كنيم و تنها حق عضويت را 
پرداخت مي كنيم. به گفته او به همين دليل اس��ت 
ك��ه بعد از عضويت در »اكو« هيچ گونه تغييري در 

ظرفيت هاي كشور ايجاد نشد. 

ايرانراهفراريبراي»اتحاديهاوراسيا«
يك��ي از ويژگي ه��اي جال��ب توج��ه اي��ران از 
منظ��ر جغرافي��اي اقتص��ادي نزديك��ي ب��ه تع��داد 
 قاب��ل توجهي از كش��ورهاي»محصور در خش��كي«

)landlocked countries( است. اين عنوان به آن 
دسته از كشورها اطالق مي شود كه به آب هاي آزاد راه 
ندارند و به همين دليل پتانسيل تجاري پاييني دارند. 
به طور كلي 49كش��ور در جهان در رده كش��ورهاي 
محصور در خش��كي طبقه بندي مي شوند و حتي دو 
كشور از اين كشورها دچار حصر مضاعف در خشكي 
هم هستند يعني توسط كشورهايي محاصره شده اند 
كه خود كشورهاي محصور در خشكي هستند: يكي 
ازبكس��تان اس��ت و ديگري ليختن اشتاين، كشوري 
كوچك در اروپا. عالوه بر تاجيكس��تان و افغانس��تان 
كه با ايران مرز مش��ترك دارند، ايران با چند مورد از 
اين كش��ورها نيز نزديكي جغرافيايي دارد: ازبكستان، 

قرقيزستان و قزاقستان. 
كشورهايي كه در منطقه آسياي ميانه قرار دارند 
روي ه��م رفته جمعيتي حدود 70ميليون نفر دارند 
و البته نقش آنها در تجارت جهاني بس��يار مهم تر از 
جمعيت آنهاست. در صورت افزايش سطح مبادالت 
تجاري به ويژه تج��ارت از طريق ريل، ايران نه فقط 
مي توان��د بازار اين كش��ورها را در دس��ت بگيرد كه 
مي تواند به عنوان حلقه واس��طي ميان چين، تركيه 
و اتحاديه اروپ��ا قرار بگيرد. اين اتص��ال اقتصادي-

جغرافيايي مي تواند تا ح��د زيادي ايران را از تهديد 
هم��واره موجود تحريم هاي اقتص��ادي خارج كند و 
جان تازه يي به تجارت ايران در سطح جهاني ببخشد. 
امض��اي توافقنام��ه تجارت ترجيحي مي��ان ايران و 
كش��ورهاي عضو »اتحاديه اقتصادي اوراسيا« كه به 
تازگي صورت گرفته، نشان دهنده ظرفيت ايران براي 
استفاده از فرصت ژئواكونوميكي است كه در اختيار 
دارد. با اين هم��ه بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين 
فرصت هم به فهرس��ت افس��وس هاي تجاري ايران 

اضافه مي شود يا نه. 

مشكليباخودروسازان
اروپايينداريم

ايسنامعاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد 
كرد: با توجه به تدابير انديشيده شده خروج امريكا از 
برجام تاثيري بر همكاري هاي خارجي صنعت خودرو 
از جمله با خودروس��ازان اروپايي نخواهد گذاش��ت. 
محس��ن صالحي ني��ا اظهار كرد: صنع��ت خودرو ما 
ارتباطي با صنعت خودرو امريكا نداشت كه بخواهد 
از اقدام اين كش��ور متاثر ش��ود. او با بيان اينكه در 
روابط ما با كش��ورهاي اروپايي نيز مش��كلي وجود 
ندارد، خاطرنش��ان كرد: در اين زمينه كش��ورهاي 
اروپاي��ي تاكيد كرده ان��د كه به رواب��ط اقتصادي با 
اي��ران ادامه خواهند داد.  معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت در ادامه س��خنان خود گفت: بنابراين هيچ 
مشكلي در قراردادهاي خارجي صنعت خودرو وجود 
ن��دارد و اين همكاري ها ادامه خواهد يافت. او افزود: 
در حال حاضر تمام قراردادهاي خارجي منعقد شده 
با خودروس��ازان خارجي طبق برنامه از پيش تعيين 
ش��ده در حال انجام اس��ت. صالحي نيا تصريح كرد: 
بر اس��اس تجربه يي كه از گذش��ته وجود داشت، در 
قراردادهاي جديد صنعت خ��ودرو موارد الزم براي 
عدم قطع همكاري خودروس��ازان خارجي از جمله 

بعد از سرمايه گذاري آنها در نظر گرفته شده است. 

تشديدنظارتبربازار
مه�رس��ازمان ملي اس��تاندارد اي��ران در طرح 
سراس��ري به برخي اقالم پرمص��رف در ماه مبارك 
رمضان نظ��ارت مي كند. بر اين اس��اس ادارات كل 
اس��تاندارد اس��تان ها در اجراي اين ط��رح موظف 
ش��ده اند تا با بازرسي ويژه و نمونه برداري، نسبت به 
فرآورده هاي اعالم ش��ده نظارت و كنترل دقيق تري 
داش��ته باشند. روغن س��رخ كردني، روغن خوراكي 
مصرفي خانوار، زعفران، كشك مايع، شير پاستوريزه، 
شير فرادما )UHT(، كره، مارگارين )كره گياهي(، 
پنير تازه، ش��كر، چاي معطر، چاي س��ياه، زولبيا و 
باميه، پياز و س��ير سرخ ش��ده كه مشمول مقررات 
اس��تاندارد اجباري هستند از جمله اقالم اجراي اين 
طرح است. نتايج نمونه برداري و آزمون هاي به عمل 
آمده، بعد از ماه مبارك رمضان از طريق جرايد اعالم 

عمومي خواهد شد. 

توليدوانتافزايشيافت
ايسنافروردين ماه امسال توليد انواع وانت به طور 
ميانگين 6.3درصد افزايش يافت. در اين مدت توليد 
انواع وانت از 2907دس��تگاه در فروردين ماه س��ال 
گذشته به 3090دستگاه رسيد. توليد اين محصول 
در گ��روه خودروس��ازي س��ايپا صعودي ب��وده و از 
200۸دستگاه در فروردين 1396 به 2095دستگاه 
رسيد. برخالف س��ايپا اما توليد انواع وانت در گروه 
صنعتي ايران خودرو نزولي بوده و از 332دس��تگاه 
در فروردين ماه سال گذشته به 291دستگاه كاهش 
يافت. فروردين ماه امس��ال توليد انواع وانت در گروه 
بهم��ن افزايش يافته و از 567دس��تگاه در فروردين 
ماه 1396 به 621 دستگاه افزايش يافت. توليد اين 
محص��ول در ارس خودرو ديزل نيز به ۸3دس��تگاه 
رسيد. فروردين ماه سال گذشته توليد وانت در اين 

شركت در حد صفر بود. 

هشداربهخريدارانخودرو
تس�نيمرييس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو 
با بيان اينكه داش��تن پروانه كسب به هيچ عنوان به 
معناي مجوز پيش فروش خودرو نيست، گفت: مردم 
به هيچ عنوان در پيش فروش هاي غيرقانوني شركت 
نكنند. سعيد موتمني به پيش فروش يك خودرو اشاره 
كرد و گفت: فروش خودرويي 50دقيقه يي تمام شد اما 
هنوز برخي نمايندگي ها با انتشار آگهي درصدد فروش 
آن هس��تند. رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو به 
مردم توصيه كرد: به هيچ عنوان در پيش فروش هاي 
غيرقانوني ش��ركت نكنند، زيرا اين شركت ها فقط به 
دنبال كس��ب س��ود بوده و خبري از تحويل خودرو 
نيس��ت. او در ادامه با بيان اينكه داشتن پروانه كسب 
به هيچ عنوان به معناي پيش فروش خودرو نيس��ت، 
افزود: مجوز پيش فروش خودرو توسط وزارت صنعت 
صادر ش��ده و فقط توس��ط كس��اني كه مجوز دارند، 

پيش فروش خودرو صورت مي گيرد. 

اقدامهندواتحاديهاروپا
برايتالفيتعرفههايامريكا

مه�رمس��تندات س��ازمان تج��ارت جهان��ي 
)دابليوت��ي او( نش��ان مي دهد، هن��د و اتحاديه اروپا 
براي تالفي تعرفه هاي وضع ش��ده از س��وي دونالد 
ترام��پ ب��ر واردات فوالد و آلومينيوم، فهرس��تي از 
كاالهاي امريكايي را به سازمان تجارت جهاني ارائه 
كرده اند كه مي توانند مش��مول تعرفه هاي س��نگين 
ش��وند.  همچنين اتحاديه اروپا اعالم كرده است كه 
تعرفه ه��اي فوالد ترامپ مي توان��د 1.5ميليارد دالر 
هزين��ه ايجاد كند و 100ميلي��ون دالر ديگر هم به 
تعرفه هاي آلومينيوم اضافه خواهد شد. اين اتحاديه 
مي��وه كران بري، ذرت، كره بادام زميني و محصوالت 
ف��والدي امري��كا را براي تعرفه ه��اي احتمالي خود 
معرفي كرده است.  از ديگر سو، هند نيز اعالم كرده 
است؛ طبق تعرفه هاي جديد ترامپ، 31ميليون دالر 
بابت آلومينيوم و 134ميليون دالر بابت فوالد هزينه 
خواهد داشت. هند صادرات روغن سويا، روغن پالم 
و ب��ادام هندي امريكا را مورد هدف تعرفه هاي خود 
قرار خواهد داد. يكي از مقامات تجاري، اين ليس��ت 
تعرفه ه��اي تالفي جويانه را به پر كردن تفنگ تعبير 
ك��رد؛ به اين ترتيب ب��راي صادركنندگان امريكايي 
روش��ن اس��ت كه درد در انتظار آنهاس��ت. از اين رو 
 هن��د اعالم كرده اس��ت؛ تعرفه هاي اين كش��ور در

»21 ژوئن« )برابر 31خردادماه( اجرايي مي ش��وند، 
مگر اينكه تا آن زمان اياالت متحده تعرفه هاي خود 
را حذف كرده باش��د. اتحاديه اروپ��ا نيز اعالم كرده 
اس��ت كه از »20 ژوئن« )برابر 30خردادماه( شروع 

به اقدام تالفي جويانه خواهد كرد. 

رييس س��ابق اتاق بازرگاني اي��ران با تاييد خبر تهيه 
فهرس��تي در دولت مبني بر كاالهاي صادراتي مشمول 
ارائه ارز به نرخ 4200توماني خواس��تار بازنگري تصميم 
دولت در بازگش��ت ارز پسته به نرخ دولتي شد. محسن 
جالل پور در گفت وگو با مهر با تاييد خبر تهيه فهرستي 
در دولت مبني بر تعيين اسامي مشموالن ارائه ارز حاصل 
از صادرات به نرخ 4200توماني از قرار گرفتن پس��ته در 

اين فهرست خبر داد و گفت: در دولت ليستي درحال تهيه است كه 
بخش��ي از صادرات غيرنفتي كشور بايد در سامانه نيما، ارز حاصل از 
صادرات خود را با نرخ 4200توماني به سيستم بانكي تحويل داده يا به 
4 طريقي كه در بخشنامه 21فروردين اعالم شده به كشور برگردانند.  
رييس سابق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران افزود: در 
مجموع طي يك ماهه گذشته كه يكسان سازي نرخ ارز صورت گرفته، 
فعاالن اقتصادي به عنوان يك ديدگاه كلي اين موضوع را در رابطه با 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ 4200توماني مطرح كرده اند كه 
براساس آن تاكيد شده كه صادرات غيرنفتي ساالنه حدود 50 ميليارد 
دالر است كه تنها كمتر از 10ميليارد دالر آن صادرات غيرنفتي واقعي 
و مربوط به بخش خصوصي واقعي كش��ور اس��ت ك��ه البته اين رقم 
با خوش��بينانه نگاه كردن به رقم صادرات كش��ور است؛ درحالي كه 
اعتقاد دارم صادرات واقع��ي غيرنفتي حول و حوش 5 تا 10ميليارد 
دالر از سوي بخش خصوصي است.  او تصريح كرد: حدود 40ميليارد 
دالر از صادرات غيرنفتي كش��ور را نهادها و سازمان هاي شبه دولتي، 
خصولتي ها، ميعانات گازي و پتروشيمي ها تشكيل مي دهند كه به هر 
حال با توجه به استفاده و بهره برداري آنها از همه ظرفيت هاي يارانه يي 
كش��ور ازجمله ارز 4200توماني براي واردات مواد اوليه و استفاده از 

خ��وراك، انرژي و گاز ارزان كه يارانه مس��تتر به ش��مار 
مي روند بايد مقيد باش��ند تا ب��ه روالي كه دولت مصوب 
كرده است، ارز خود را به سامانه نيما به نرخ 4200توماني 
تحويل دهند و ميزان صادراتي كه بخش خصوصي واقعي 
انج��ام مي دهد و نياز ارزي براي توليد آن وجود ندارد در 
فهرست كاالهايي قرار گيرد كه مشمول ارائه ارز خود به 
نرخ 4200توماني به دولت نيس��تند.  به گفته جالل پور 
اين كاالها را بايد در بازار جداگانه يي ديد چراكه در مقابل اين ميزان 
ارز، تقاضا نيز وجود دارد و مسافران، دانشجويان يا بيماران مي توانند 
به نرخ توافقي از ارز حاصل از صادرات اين گروه هاي كااليي بهره مند 
شوند. بنابراين وقتي اين نياز وجود دارد، نمي توان و نبايد بازار موازي 
را ناديده گرفت و صورت مس��اله را پ��اك كرد. او در ادامه افزود: پس 
يك ط��رف ترازو، ارزي وجود دارد كه عمال دس��ت بخش خصوصي 
واقعي است و كااليي توليد مي كند كه ارزبري براي توليد آن ندارد و 
يك طرف ترازو، بازاري است كه نياز به ارز دارد و بايد نياز آن مرتفع 
ش��ود چراكه در غير اين صورت اين نياز وج��ود دارد بنابراين منجر 
به افزايش قيمت بي رويه، غيرواقعي و حبابي ارز در جامعه مي ش��ود.  
رييس س��ابق اتاق بازرگاني ايران خاطرنش��ان كرد: به هر حال بازار 
تبادالت ارزي توسط يك شبكه مويرگي و پيچيده از بخش خصوصي 
ايجاد شده كه اتفاقا زير پروژكتور تحريم نيست و اگر روي سامانه نيما 
بيايد به دولت هاي تحريم كنن��ده آالرم مي دهد كه چه ميزان ارز در 
اختيار كشور است ضمن اينكه اشتغال هم از بين مي رود. به هر حال 
ش��رايط امروز كشور، شرايط سختي است و ما نيز آن را مي فهميم و 
مي خواهيم ارز را با مكانيسمي شفاف ولي خارج از نرخ دولتي به دست 

متقاضيان خود برسانيم.

بانك هاي ايراني مي توانند در س��وييس ش��عبه بانكي تاسيس 
كنن��د. اين را نظام مافي مي گويد و اضافه مي كند: بانك هاي ايراني 
مي توانند پروانه بانك هاي س��وييس كه آنها اس��تفاده نمي كنند را 
بخرند و در س��وييس بانك تاسيس كنند. اينها راهكاري است كه 
مي تواند س��بب ش��ود روابط بانكي- مالي ايران و سوييس در اين 
دوره ادامه يابد. ش��ريف نظام مالي، رييس اتاق مش��ترك بازرگاني 
ايران و س��وييس از تصميم ش��ركت ها و بانك هاي سوييسي براي 
ادامه هم��كاري با ايران مي گويد. او در گفت وگ��و با پايگاه خبري 
اتاق ايران تاكيد كرد: سوييس هم در سياست هاي اقتصادي و هم 
در سياس��ت هاي بين المللي كشور بي طرفي است. براي همين اين 
كشور محدوديتي براي شركت ها و بانك هايش قائل نخواهد شد اما 
اص��راري هم براي فعاليت آنه��ا در ايران نخواهد كرد.  او در بخش 

ديگ��ري از س��خنان خود گفت: قبل از اع��الم تصميم امريكا براي 
خروج از برجام هم ما ارتباط مس��تقيم يا گس��ترده  يي با بانك هاي 
سوييس��ي نداش��تيم. از اين به بعد هم نبايد انتظ��ار خيلي زيادي 
داشته باشيم. اين نكته را هم بايد توجه كرد كه دولت سوييس به  
هيچ  وجه در امور بخش خصوصي دخالت نمي كند. اما خود بانك ها 
و بنگاه هاي اقتصادي ممكن اس��ت فعاليت خود را با ايران محدود 
كنند و اين ربطي به تصميم دولت ندارد. نظام مافي بار ديگر تاكيد 
كرد: اين تصميم نه به دليل خواس��ت دولت س��وييس كه به دليل 
فشارهاي دولت امريكاست. البته نبايد فراموش كرد كه در شرايط 
حاضر هم روابط بانكي آنچناني با سوييس نداريم. اقتصاد سوييس 
به معناي واقعا خصوصي اس��ت. دولت فق��ط مي تواند راهبرد ارائه 

دهد ولي نمي تواند شركتي را وادار به كار كردن كند. 

رييسسابقاتاقبازرگانيايرانخواستارشد

بازگشت ارز دولتي به صادرات پسته

رييساتاقمشتركبازرگانيايرانمطرحكرد

بانك هاي ايراني مي توانند در سوييس شعبه تاسيس كنند

رييساتحاديهصادركنندگانصنعتچاپعنوانكرد

 گراني ارز صادرات را رونق نمي دهد

رييساتاقاصنافايرانتاكيدكرد

»اصناف« پيشتاز برنامه هاي اقتصاد مقاومتي

با توجه به تغييرات صورت گرفته در نرخ ارز ش��رايط 
تجاري كش��ور به س��متي رفته كه با وجود منفي بودن 
7ميليارد دالري تراز تجاري در سال گذشته در نخستين 
ماه سال جاري ميزان صادرات غيرنفتي كشور در مقايسه 
با واردات 604 ميليون دالر بيش��تر بوده است، موضوعي 
كه ب��ه گفته كارشناس��ان و فعاالن اقتصادي بي ش��ك 
با ش��رايط ارزي بي ارتباط نبوده اس��ت. در اين خصوص 

رييس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ با تاكيد بر اينكه افزايش 
ن��رخ ارز در بلندم��دت قطعا به نفع صادرات كش��ور نخواهد بود در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: اكنون با توجه به ش��رايط موجود در 
بسياري بخش هاي بازار اعتماد الزم براي فعاليت وجود ندارد. بابك 
عابدين اظهار كرد: متاس��فانه در ماه هاي گذشته نوعي ركود شديد 
در بازار صنعت چاپ ش��كل گرفته كه در اين موضوع تنها نوسانات 
نرخ ارز دخيل نيس��ت بلكه نگراني از تبعات اين تغييرات شرايطي 
ايجاد مي كند كه فع��االن اقتصادي توان تصميم گيري ندارند.  او با 
بيان اينكه صنعت چاپ هم تحت تاثير ساير صنايع فعاليت مي كند، 
افزود: فعاليت هاي اصلي ما با صادرات كاالهاي مختلفي مانند مواد 
غذايي، بهداشتي، دارويي، شوينده ها، مواد صنعتي و... مرتبط است 
تا با بسته بندي هاي مناسب، اين نوع كاالها در بازارهاي بين المللي 
عرضه شوند اما اكنون به نظر مي رسد در اين بخش ها هم نوعي ركود 
وجود دارد بر اين اساس اميدواريم تمهيداتي در اين زمينه انديشيده 
شود. رييس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ در ادامه افزود: يك 
تصور نادرست آن است كه با افزايش نرخ ارز صادرات نيز رونق پيدا 
مي كند اما بايد توجه داش��ت كه اين اتفاق ممكن اس��ت در مقطع 
اولي��ه فروش ي��ك كاال رخ دهد اما پس از آن افراد ملزم مي ش��وند 

ب��راي واردات كاالي اوليه هزينه هاي بيش��تر و به روز را 
پرداخت كنند و در نهايت تغيير چنداني در شرايط آنها 
حاصل نمي ش��ود.  عابدين در بخش ديگري از سخنان 
خود تاكيد كرد: طبق تحقيقات صورت گرفته در اتحاديه 
م��ا ثب��ات ارز در ميان مدت به مراتب بيش��تر از افزايش 
نرخ ارز به صادرات كمك مي كند چراكه در اين ش��رايط 
امكان برنامه ريزي وجود دارد. بنابراين افزايش نرخ ارز در 
بلندمدت هيچ كمكي به صادرات نخواهد كرد. او اظهار كرد: حمايت 
از توليد تعاريف خاص خود را دارد اما متاسفانه در دهه هاي گذشته 
ش��يوه هايي كه در اين زمينه به كار گرفته شده به گونه يي بوده كه 
حتي در بس��ياري موارد منجر به جلب اعتماد خريداران داخلي هم 
نشده است. حال در چنين شرايطي نمي توان با ايجاد محدوديت هاي 
تعرفه يي براي واردات كاالهاي مختلف مش��كالت را رفع كرد بلكه 
نياز به آن اس��ت كه الگوهاي مناس��ب تري به كار گرفته ش��ود و از 
س��وي دولت راهكارهاي موثري در اين زمينه اعمال ش��ود.  رييس 
اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ افزود: س��ال گذشته در 9ماهه 
اول ما به نسبت شرايط خوبي در بخش صادرات داشتيم اما در 3ماه 
پاياني 10تا 15درصد افت صادراتي را تجربه كرديم. امسال نيز اصال 
نمي توان براي صادرات رقمي ذكر كرد چراكه فعاليت در اين بخش 
به  شدت محدود شده و در نهايت بخش قابل توجهي از صادرات ما 
به مواد پليمري كه به صورت خام صادر مي شوند، مربوط بوده است. 
او گفت: حتي اكنون برخي خريداران مانند عراق درخواس��ت دارند 
كه پرداخت هاي خود را به ريال انجام دهند درحالي كه ما مواد اوليه 
خود را با ارز 6200 توماني وارد مي كنيم آنها به دنبال آن هستند كه 

بهاي ارز را به قيمت 4200تومان محاسبه كنند. 

رييس اتاق اصناف ايران گفت: در حال حاضر با وجود تحريم ها 
در اقتصاد كشور شاهد مشكالتي هستيم كه مهم ترين آنها تامين 
معيشت مردم اس��ت كه يقينا اصناف هم در اين مشكالت سهيم 
هستند و بايد براي حل آن تالش مي كرد. علي فاضلي در همايش 
س��تاد ائتالف تغيير و توس��عه افزود: اشكال عمده كه در مجموعه 
اقتصادي كش��ور مي ت��وان از آن نام برد، اينكه ب��ا كوتاهي كردن 
در انجام مسووليت ها نتوانس��تيم به جايگاهي كه بايد در آن قرار 
مي گرفتيم، دست بيابيم. همچنين در مراجع قانون و قانون گذاري 
كه بايد حضور داشتيم، نبوديم. رييس اتاق اصناف ايران در بخش 
ديگري از س��خنان خود گفت: هر زمان كه صحبت از پيشرفت در 
ميان مسووالن بود يقينا ما به عنوان مدافع ظاهر شديم، به گونه يي 
حركت كرديم كه نتوانستيم آن طور كه بايد و شايد حضور موثر و 

قدرتمندي داشته باشيم و از فرصت ها استفاده كنيم. او در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود درخصوص مشكالت اتاق اصناف گفت: 
م��واردي كه اي��ن روزها اصناف بيش��تر از آن رنج مي برند، حضور 
روساي اتحاديه ها و اتاق ها در شوراها بوده كه متاسفانه قانون گذار 
طوري قوانين را تعيين كرده كه عرصه را هم بر صاحبان مش��اغل 
تنگ كرده اس��ت. رييس اتاق اصناف همچنين درخصوص نقش 
اصناف در پيشبرد نقشه راه اقتصاد مقاومتي، گفت: در پياده كردن 
اقتصاد مقاومتي اصناف نقش مهمي در اقتصاد دارند، اما ابزار الزم 
در دست مجموعه اصناف نيست. او تاكيد كرد كه اصناف در رقابت، 
اش��تغال و در مباحث توس��عه اقتصادي به دنب��ال بهبود وضعيت 
اقتصادي است و همراه با ساير بخش ها در پياده كردن سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي عمل كرده و در برخي اوقات پيشتاز نيز بوده است. 
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15 نفت و انرژي
پرتامينا فعال ماندني است 

تعادل  مذاكرات پرتامينا با ايران براي توس��عه 
ميدان منصوري ادام��ه دارد. وزارت انرژي و منابع 
معدني اندونزي اعالم كرد كه با وجود خروج امريكا 
از برجام اين كش��ور همچنان در حال مذاكره براي 
نهايي كردن قرارداد توس��عه مي��دان منصوري در 

ايران است. 
به گزارش روزنامه جاكارتاپس��ت، وزارت انرژي 
و مناب��ع معدني اندونزي اعالم كرد: با وجود خروج 
اياالت متحده امريكا از برنامه جامع اقدام مشترك 
)برجام( مذاكرات براي نهايي كردن قرارداد توسعه 
ي��ك ميدان نفتي در ايران با مش��اركت پرتامينا و 
ش��ريك ايراني ادامه خواهد داش��ت.  دولت ايران 
به ش��ركت دولتي نفت و گاز اندون��زي )پرتامينا( 
ت��ا اوايل ماه مه ميالدي مهل��ت داده بود تا قرارداد 
توسعه ميدان منصوري ايران را نهايي كند. در اين 
توافق، قرار است اين شركت اندونزيايي بيش از ۸۰ 
درصد س��هم اين پروژه را در اختيار داش��ته باشد 
و بقيه س��هم هم نصيب شريك ايراني خواهد شد.  
اگ��و س��ياريال، مديركل بخش نف��ت و گاز وزارت 
ان��رژي و مواد معدن��ي اندون��زي، روز جمعه )۲۸ 
ارديبهش��ت ماه( گفت: اين معامله لغو نشده است، 
زي��را دولت اندون��زي در حال مذاك��ره درباره اين 
موضوع با س��هامداران مربوطه است.  وي افزود: ما 
هن��وز تصميمي راجع به ادام��ه يا توقف حضور در 
اين پروژه نگرفته ايم و فعال اين پروژه به قوت خود 

باقي است. 

حفاري بدون بيمه ممنوع 
تع�ادل  عمليات حفاري بدون دريافت پوش��ش 
بيمه يي از پايان تيرماه ۹۷ ممنوع ش��د. به گزارش 
شانا ش��يوه نامه نحوه دريافت گواهي ايمني/ تطابق 
با استاندارد براي ماشين آالت و تجهيزات حفاري از 
س��وي وزير نفت ابالغ و عنوان شد هر گونه عمليات 
حف��اري بدون دريافت پوش��ش بيمه يي براي دكل 
حفاري و همه تجهيزات و امكانات مستقر در كارگاه 
عمليات حفاري از پايان تيرماه ۹۷ ممنوع است.  در 
اين ش��يوه نامه آمده است: به اس��تناد اجزاي )۳( و 
)۴( بن��د )الف( ماده )۳( قان��ون وظايف و اختيارات 
وزارت نفت - مصوب ۱۳۹۱- و با عنايت به خطرات 
ب��زرگ انس��اني و مادي ناش��ي از بروز ح��وادث در 
عمليات حفاري، ناش��ي از اشكاالت در ماشين آالت 
و تجهيزات، اين شيوه نامه با هدف به حداقل رساندن 
مخاطرات و حوادث و افزايش ايمني و كيفيت انجام 
عملي��ات حفاري چاه ه��اي نف��ت و گاز در مناطق 
خشكي و دريا ابالغ مي ش��ود. عنوان شده است كه 
اين شيوه نامه بايد فورا توسط شركت ملي نفت ايران 
به همه شركت هاي فعال در زمينه حفاري ابالغ شود 

تا به اطالع همه اشخاص ذي نفع برسد. 

اولتيماتوم به ادارات 
پرمصرف برق 

ايرنا  هيات دولت س��ال گذش��ته دس��تگاه هاي 
اجرايي را ملزم به كاه��ش ۱۰درصدي مصرف برق 
كرد اما به گفته معاون دفتر مديريت مصرف شركت 
توانير، ب��رق مصرفي در اين نهادها به طور ميانگين 
۴درصد كاهش يافته است.  در مصوبه سال گذشته 
هيات وزيران، ادارات دولتي، بانك ها، شهرداري ها و 
نهادهاي عمومي غيردولتي موظف ش��ده بودند در 
فصل تابس��تان به گونه يي مص��رف انرژي برق خود 
را مديري��ت كنند كه مصرف آنها نس��بت به مدت 
مشابه در س��ال قبل از آن حداقل ۱۰درصد كاهش 
ياب��د. در اين ارتباط »عليرضا احمدي يزدي« معاون 
دفت��ر مديريت مص��رف توانير گف��ت: در زمان اوج 
مصرف پارسال برخي دس��تگاه ها مصرف خود را تا 
۱5درصد نيز كاهش دادند اما مديريت مصرف بيشتر 
اداره ه��ا كمتر از ۱۰درصد بود.  وي ادامه داد: برخي 
از دس��تگاه ها نه تنها مصرف برق خود را نس��بت به 
س��ال قبل از آن كاهش ندادند بلكه رشد مثبت هم 
داشتند؛ توجيه آنها اين بوده كه تجهيزات جديدي 
خريداري كرده اند و مصرف برق افزايش يافته است.  
احمدي يزدي افزود: از آنجا كه ادارات دولتي، بانك ها، 
ش��هرداري ها و نهادهاي عموم��ي غيردولتي هزينه 
انرژي را به اصطالح از جيب خود پرداخت نمي كنند، 
تالشي براي مديريت مصرف ندارند. وي ادامه داد: به 
اعتقاد من، زماني كه در مصرف انرژي يك س��ازمان 
صرفه جويي مي شود، كل كاركنان آن سازمان بايد از 
آن صرفه جويي منتفع شوند كه اين رويكرد كاركنان 

را به صرفه جويي بيشتر تشويق مي كند.  

 توليد بنزين يورو4
در پااليشگاه آبادان

باشگاه خبرنگاران   مديرعامل شركت پااليش 
نفت آب��ادان بيان ك��رد: افزايش تولي��د بنزين در 
پااليش��گاه آبادان محقق ش��د و اين بنزين تا پايان 
امسال با كيفيت يورو ۴ ارائه خواهد شد.  به گزارش 
ش��ركت ملي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
اس��فنديار دايم الذكر با اش��اره به اينكه رقم توليد 
پااليش��گاه آبادان از زير ۱۰ميليون ليتر در روز به 
۱۲ ميليون ليتر رسيده اس��ت، افزود: براي تحقق 
اين هدف ۲ واحد پااليش��گاه كه براي مدت چهار 
س��ال فعاليتش متوقف مانده بود، دوباره راه اندازي 
شد و اين نويد را مي دهيم كه همه بنزين پااليشگاه 
آبادان تا پايان امسال با كيفيت يورو ۴ توليد شود. 
وي دس��تاورد راه اندازي اين واحده��اي راهبردي 
را توليد بنزين باكيفي��ت و اكتان ۹۶درصد عنوان 
كرد. مديرعامل شركت پااليش نفت آبادان با اشاره 
به اينكه اكنون بي��ش از ۱۲ميليون ليتر بنزين به 
ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفت��ي تحويل 
مي دهيم، اظهار كرد: اين ميزان بنزين نس��بت به 
چند ماه گذشته، ۲ ميليون ليتر افزايش يافته است. 
عضو هيات مديره شركت پااليش نفت آبادان گفت: 
ب��ه زودي واحدهاي قديم��ي را جمع آوري كرده و 
به م��وزه صنعت نفت ايران تحوي��ل مي دهيم و از 
اين پس پااليشگاه آبادان را در قالب يك پااليشگاه 

مدرن در خواهيم آورد. 

كوتاه از دنياي انرژي

كميسيونر انرژي و تغييرات آب و هواي اتحاديه اروپا:

اروپا در مقابله با تحريم هاي ايران مصمم است

تحريم هاي امريكا عليه ايران و ونزوئال قدرت بزرگ ترين توليدكننده  نفت را افزايش مي دهد

آيا روسيه دست باالي بازار نفت را خواهد داشت؟

گروه انرژي | عليرضا كياني|
روز گذشته انتخابات ونزوئال برگزار شد. نتيجه 
اين انتخابات مشخص خواهد كرد كه آيا تيغ فشار 
سياست هاي تهاجمي دونالد ترامپ رييس جمهور 
اياالت متحده بر پيكر يكي از بنيانگذاران س��ازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت كش��يده خواهد شد 
يا نه. در همين ح��ال ديگر بنيانگذار اوپك، ايران، 
خ��ود را براي مقابله ب��ا تحريم ها آم��اده مي كند. 
تحريم اين دو صادركنن��ده قديمي نفت مي تواند 
پويايي هاي بازار را تغيير دهد اما اين تمام داستان 
نيست. فارغ از مخاطرات ژئوپليتيكي كه بازار بالقوه 
تنگ دس��ت نفت را تهديد مي كند؛ مقررات جديد 
سازمان بين المللي دريانوردي در زمينه سوخت هاي 
مورد استفاده در كش��تيراني كه مستقيما قوانين 
سخت تري بر نفت كوره مورد استفاده در نفتكش ها 
را اعمال مي س��ازد، مي تواند بازار را با قيمت هايي 
پيش بين��ي نش��ده مواجه كند. تنگن��اي عرضه و 
قيمت هاي باالت��ر بيش از هر چيز قدرت چانه زني 
روس��يه به عنوان بزرگ تري��ن توليدكننده  نفت را 
افزايش مي دهد. با اين همه نگاه ها به وضعيت بازار 
نفت يك دس��ت نيست چنانكه برآورد رييس يكي 
از بزرگ ترين ش��ركت هاي نفت��ي از آينده بازار، نه 
قيمت هاي فزاين��ده كه تعادل بازار در قيمت هايي 

به مراتب پايين تر است. ترامپ راه سختي براي راضي 
كردن كشورهايي نظير چين، هند و ديگر كشورها 
براي پيوستن به تحريم ها عليه ايران و اعمال فشار 
ب��ه ونزوئال در پيش دارد. از آنجا كه دو توليد كننده 
بزرگ نف��ت جهان براي يك بازار مش��ترك رقابت 
مي كنند، تحت فشار قرار دادن يكي، به نفع ديگري 
تمام مي شود. از سويي تحت فشار قرار دادن هر دو 

مي تواند قيمت نفت را به شدت باال ببرد. 
روز يك ش��نبه انتخابات ونزوئال در حالي برگزار 
شد كه امريكا به مقامات اين كشور نسبت به اعمال 
تحريم هاي جديد نفتي هش��دار داده اس��ت. اعمال 
تحريم هاي امريكا عليه ونزوئال تنها دست امريكا در 

اعمال فشار به ايران را تنگ خواهد كرد. 
انتخابات ونزوئال در حالي برگزار شد كه مخالفان 
اصلي م��ادورو انتخابات را تحريم كرده و آن را مايه 
شرمساري خوانده اند، پيروزي نيكالس مادرو قطعي 
به نظر مي رس��د. مقامات دولت ترام��پ به ونزوئال 
هش��دار داده اند كه با تحريم هاي مالي سخت تر به 
وي��ژه در بخ��ش نفتي مواجه خواهند ش��د. پس از 
خروج از توافق هسته يي حال دولت ترامپ در تالش 
است تا صادرات نفت ايران را كاهش دهد. نيويورك 
تايمز عقيده دارد كه حركت همزمان عليه دولت هاي 
ايران و ونزوئال بازي را براي كش��ورهاي تشنه نفت 

پيچيده خواهد كرد؛ اين كش��ورها احتماال س��عي 
مي كنن��د از تحريم ها عدول كنند يا از اين وضعيت 
سود ببرند.   در همين  باره امي ميرز جفي كارشناس 
انرژي در ش��وراي روابط خارجي به نيويورك تايمز 
گفت: »براي امريكا اينكه هر دو س��ري تحريم ها را 
همزم��ان اعمال كند و به ب��ازار نفت صدمه يي وارد 

نشود كار سختي است.«

 دغدغه  آسيايي
چي��ن و هند بزرگ تري��ن خري��داران نفت خام 
ايران هس��تند. ۴۰درصد از صادرات نفت ونزوئال نيز 
به بازارهاي اين دو غول آس��يايي س��رازير مي شود. 
ه��ر چند كه صادرات نفت ونزوئ��ال به دليل مديريت 
ضعي��ف، بدهي و تحريم هاي مالي امريكا، به ش��دت 
كاهش يافته، چي��ن و ديگر واردكنندگان نفت هيچ 
گزينه ي��ي ندارند جز اينكه نفت از دس��ت رفته را با 
منابعي چون عربستان سعودي، ديگر اعضاي اوپك با 

توان توليدي بيشتر يا از روسيه تامين كنند. 
حتي زماني كه حرفي از تحريم هاي سخت تر عليه 
ونزوئال هم نبود، مشتريان نفت آسيايي با مشكل عرضه 
كم بازار دس��ت در گريبان بودند. اخيرا ش��ركت نفتي 
امريكايي كونكوفيليپس در عوض ملي شدن پروژه هاي 
س��رمايه گذاري خود در ونزوئال، به حكم دادگاه، يكي 
از ترمينال هاي صادرات اين كش��ور در محدوده درياي 
كارايي��ب را مصادره كرد. بخش اعظم نفتي كه در اين 
ترمينال سرگردان مانده  قرار بود به چين و هند برسد. 
بيل ريچاردسون وزير س��ابق انرژي امريكا و سفير 
سابق اين كشور در سازمان ملل پيش بيني كرده كه تقال 
براي منابع عرضه افزايش خواهد داشت؛ امري كه نظم 
بازارهاي انرژي جهان را تغيير خواهد دهد. ريچاردسون 
با اش��اره به احتمال متضرر ش��دن اياالت متحده از اين 
نظم نوين، به نيويورك تايمز گفت: »اين شرايط به اين 
معنا خواهد بود كه اهميت نفت اوپك دو چندان خواهد 
شد. روسيه نيز به منبعي براي تامين نفت بدل مي شود 
و اگر روسيه در موقعيتي قرار بگيرد كه بتواند به منافع 

امريكا ضربه بزند، اين كار را خواهد كرد.«
نق��ش اي��ران و ونزوئال ب��ه عنوان دو عض��و اوپك، 
همچن��ان در بازار حياتي باقي مي ماند. اين دو كش��ور 
در كنار هم يك بيس��تم نفت جهان را تامين مي كنند. 
وضعي��ت ناگواري كه اين دو كش��ور ب��ا آن مواجهند 
مهم تري��ن دليل ب��اال رفتن قيمت نفت ت��ا ۲۰درصد 

در ماه هاي اخير و رس��يدن به قيم��ت ۸۰ دالر در هر 
بش��كه بوده اس��ت. قيمت باالي نفت مي تواند بر رشد 
اقتصاد جهاني تاثيرگذار باشد. در سه سال گذشته دو 
كشور در توليدات نفت خود باال و پايين هايي داشتند. 
صادرات نفت ايران با لغو تحريم هاي غرب افزايش يافت 
و همزمان صادرات نفت ونزوئال كاهش ش��ديد داشت. 
امروز احتمال سقوط صادرات هر دو كشور وجود دارد. 
ب��ه گزارش نيويورك  تايمز، درآمد نفتي ونزوئال در 
حال حاضر در كمترين حالت خود در س��ه دهه اخير 
قرار دارد. اين كش��ور بيش از ۲۰۰ هزار بش��كه نفت 
خود را در اواخر س��ال گذشته از دست داده است. در 
حال حاضر يك س��وم از يك ميليون بشكه نفت خام 
باقي مان��ده در روز نيز به دليل س��قوط كمپاني نفتي 
دولت��ي اين كش��ور و تحريم ها در مع��رض خطر قرار 
گرفته است. فرانيس��يكو مونالدي يكي از متخصصان 
نفت ونزوئال در دانش��گاه راي��س، در اين باره به تايمز 
گفت: »تحريم هاي امريكا به وضوح حاشيه سود ونزوئال 
از ص��ادرات نفت به آس��يا را كاهش مي دهد. اگر نفت 
ونزوئال به آسيا نرس��د، احتمال همراهي هند و چين 
با تحريم هاي امريكا عليه ايران كم خواهد بود.« خانم 
جفي كارشناس انرژي ش��وراي روابط خارجي نيز در 
همين باره گفت: »دولت امريكا زماني كه به سياستش 
در قب��ال ونزوئ��ال فكر مي كند بايد مراقب باش��د اين 
سياست با هدفش در قبال ايران تداخل نداشته باشد.«

 آتش زير خاكستر
تنها مسائل ژئوپليتيك باعث تغيير قيمت ها در 
بازار نمي شوند. مسائل فني نيز مي توانند در شرايط 
تنگناي عرض��ه مزيد علت ش��ده و باعث افزايش 
قيمت ها ش��وند. وبس��ايت اويل پراي��س به يكي از 
عوامل��ي كه در آينده نزديك ممكن اس��ت بازار را 
متاثر س��ازد پرداخته است. به گزارش اين وبسايت 
خبري-تحليلي، مقررات جديد سازمان بين المللي 
دريانوردي )IMO( كه از ابتداي س��ال ۲۰۲۰ به 
اجرا درخواهد آمد، كشتي داران را ملزم خواهد كرد 
ميزان سولفور سوخت هاي مورد استفاده شان را به 

ميزان چشمگيري كاهش دهند. 
كشتي هاي اقيانوس پيما از نفت كوره سنگين 
اس��تفاده مي كنند. مق��ررات س��ازمان بين المللي 
دريانوردي اين س��وخت را به دليل داش��تن درصد 
سولفور باال هدف گرفته است. مقررات فعلي غلظت 
سولفور به ميزان ۳.5درصد را مجاز كرده اما تا سال 
۲۰۲۰ كش��تي ها بايد اين غلظت را به ۰.5درصد 
كاهش دهن��د. آژانس بين المللي انرژي در گزارش 
»نفت ۲۰۱۸« اعالم كرد س��وخت كشتي )بانكر( 
آخرين مامن س��ولفور است كه در اكثر محصوالت 

نفتي حذف ش��ده است. كش��تي داران گزينه هاي 
متعددي براي نيل به اين هدف دارند و احتماال يك 

رويكرد منفرد نخواهد بود. 
اين تغيير روند اس��تفاده، پيامدهاي بزرگي براي 
بازار نفت خواهد داش��ت. صنعت كش��تيراني حدود 
5درصد از بازار نفت جهاني را تش��كيل داده و روزانه 
حدود 5ميليون بش��كه در روز نفت مصرف مي كند. 
تغيير الگوي مصرف از يك محصول نفتي به محصول 
نفت��ي ديگر، تاثير گس��ترده يي در سراس��ر صنعت 
پااليش خواهد داش��ت و برخي را متنفع و برخي را 
متضرر مي س��ازد. به گزارش اويل پرايس، تحليلگران 
مورگان اس��تنلي با اش��اره به اين تغيي��ر در بازار در 
يادداشتي نوش��تند: »نفت برنت ممكن است تحت 
تاثير مقررات س��ازمان بين المللي دريانوردي تا سال 

۲۰۲۰ به ۹۰ دالر در هر بشكه صعود كند.«

 نگاهي متفاوت
با وجود تمام هياهوي بازار، يكي از بلندترين صداها 
در صنعت نفت يعني شركت نفتي بريتيش پتروليوم، 
BP، از انتظار خود براي ايحاد ثبات در بازار و كاهش 
قيمت ها س��خن گفته اس��ت. باب دادلي مديرعامل 
شركت BP در مصاحبه با رويترز پيش بيني كرد كه 
سيل عرضه نفت شيل امريكا و رفع محدوديت توليد 
از س��وي اعضاي نفت اوپك و روسيه مي تواند بازار را 
آرام كن��د. به عقيده دادلي، با افزايش توليد ش��يل و 
ظرفيت اوپك، قيمت نفت به محدوده 5۰ تا ۶5دالر 

در هر بشكه عقب نشيني مي كند. 
وي در مصاحبه با رويترز گفت: »روش��ن اس��ت 
كه خروج امري��كا از برجام ابهامات زيادي را در بازار 
ايجاد كرده است.« دادلي با اشاره به پيش بيني هاي 
BP گفت: صادرات نفت ايران در نتيجه تحريم هاي 
امريكا، ممكن اس��ت ب��ه ميزان ۳۰۰ ه��زار تا يك 
ميليون بش��كه در روز كاهش پيدا كند. با اين حال 
مديرعامل BP پيش بيني كرد ميزان كاهش صادرات 

ايران در كف محدوده مذكور باشد. 
ب��ه گزارش رويت��رز، بازارها تاكنون توانس��ته اند 
رش��د قيمت هاي نف��ت را بدون تاثي��ر منفي روي 
رش��د تقاضا، جذب كند. با اين همه رييس شركت 
BP مان��دن قيمت هاي نفت ب��االي ۸۰دالر در هر 
بش��كه را نامطلوب دانس��ت و گفت: »دو سال پيش 
كه قيمت نفت به ۲۷ دالر س��قوط كرد، براي رصد 
جهاني و موت��ور اقتصادهاي مصرف��ي عالي بود اما 
براي كشورهاي توليدكننده وحشتناك بود و باعث 
شد قدرت هزينه كشورهاي توليدكننده كمتر شود 
بنابراين قيمت مناس��بي نبود. از سوي ديگر قيمت 

باالي ۸۰ دالر نيز قيمت مناسبي نيست.«

گروه انرژي 
ميگوئ��ل آرياس كانيت��ه پيرمرد س��پيد موي 
اس��پانيايي، روزي پركار را در تهران س��پري كرد. 
او صبح ش��نبه خود را با حضور در انتهاي خيابان 
كارگر شمالي براي ديدار با علي اكبر صالحي رييس 
س��ازمان انرژي اتمي آغاز كرد، س��پس به تقاطع 
حاف��ظ و طالقاني رفت تا با بيژن زنگنه ديدار كند 
و درنهايت ش��ام را در هتل اسپيناس پاالس با رضا 
اردكاني��ان وزير نيرو صرف كرد. همين فش��ردگي 
برنامه كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا نشان مي داد 
او در اطمينان بخشي به ايران مصمم است. موضعي 
كه در جريان جلس��ه با اردكانيان نيز از س��وي او 
تكرار ش��د. ميگوئل آرياس كانيت��ه در جريان اين 
دي��دار گفت: »اروپا در مقابله ب��ا تحريم هاي ايران 
مصمم اس��ت.« رض��ا اردكانيان وزير ني��رو نيز در 
جريان اين جلس��ه موضع همت��اي خود در وزارت 
نف��ت درخص��وص ل��زوم حمايت از ش��ركت هاي 
متوس��ط و كوچك اروپايي براي سرمايه گذاري در 
ح��وزه انرژي ايران را تكرار ك��رد. گزارش پيش رو 
مش��روح اظهارات كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا و 

وزير نيروي ايران در ديدار با يكديگر است. 
جمعه، ۲۸ ارديبهش��ت م��اه، ميگوئل آرياس 
كانيته، كميس��يونر انرژي و تغييرات آب و هواي 
اتحاديه اروپا ب��راي برطرف كردن موانع احتمالي 
تحريم ه��اي امريكا در راس هياتي به ايران س��فر 
كرد و در روز ش��نبه با علي اكب��ر صالحي رييس 
س��ازمان ان��رژي اتمي، وزي��ر ني��رو و وزير نفت 
جمهوري اس��المي ايران ديدار كرد. هدف از اين 
س��فر بررس��ي وضعيت تحريم هاي امري��كا عليه 
اي��ران و راهكاره��اي مقابله با آن ب��ود، به طوري 
كه ش��ركت هاي اروپايي ب��راي انجام فعاليت هاي 
اقتصادي با ايران ترغيب ش��وند. كانيته ش��امگاه 
ش��نبه و پس از آنكه نيم روز خود را به مذاكره با 
رييس س��ازمان انرژي اتمي و وزير نفت گذرانده 

بود، به ديدار وزير نيرو رفت. 
در اين نشس��ت كه در هتل اس��پيناس پاالس 
ته��ران برگزار ش��د، كميس��يونر ان��رژي اتحاديه 
اروپ��ا ب��ا تاكيد بر اينك��ه اتحاديه اروپا نس��بت به 
تعهداتش در قبال ايران پايبند اس��ت، اظهار كرد 
ك��ه اروپا، در صورت افزايش تحريم ها ايران را تنها 
نخواهد گذاش��ت و راهكارهايي را براي رفع موانع 

سرمايه گذاري در ايران اجرا خواهد كرد. 
ميگوئ��ل آرياس كانيته در جريان اين جلس��ه 
عنوان كرد: »باتوجه به اينكه براساس اعالم آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتمي، كش��ور اي��ران به تمامي 
تعهدات خود پايبند بوده است، ما نيز وظيفه داريم 

در قبال تعهدات خود به ايران پايبند باشيم.«
وزير نيرو نيز با اشاره به تصميمات گرفته شده 
در جلسه هفته گذشته اتحاديه اروپا در بلغارستان، 
تاكيد كرد: »اعضاي اين اتحاديه در اين نشست به 
اتفاق آرا تصميم گرفتن��د تمام اقدامات الزم براي 

ايفاي تعهدات خود با ايران را به كار گيرند.«
رضا اردكانيان در اين رابطه بيان كرد: »امشب 

درخصوص ۳ نكته روشن كه در جلسه ۱۶ ماه مه 
 در بلغارس��تان در جلس��ه با اتحاديه اروپا با اتفاق 
آرا تصميم گرفته شده بود، بحث و تبادل نظر شد 
تا بتوانيم اقدام��ات الزم را در اين زمينه ها انجام 
دهيم.« كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا نيز در اين 
خص��وص بيان كرد: »برج��ام تعهد جهاني بوده و 
حض��ور ما در ايران نيز به منزله حمايت مجدد ما 
از اين تعهد جهاني است. ما در تالشيم تا بتوانيم 
مش��كالت موجود در اين بخ��ش را برطرف و در 
صورت افزايش تحريم ها راهكارهايي را براي رفع 
آن اجرايي كنيم. حتي اگ��ر تحريم ها عليه ايران 
ش��ديدتر ش��ود اتحاديه اروپا ب��ا تحريم ها همراه 

نخواهد شد.«
ميگوئل آرياس كانيت��ه تاكيد كرد: »باتوجه به 
تحريم هاي جديد وضع شده عليه ايران، كميته يي 
در اتحاديه اروپا تش��كيل ش��ده تا موانع بر سر راه 
س��رمايه گذاري ب��ا ايران برداش��ته ش��ود و تالش 
مي كنيم ش��ركت هاي اروپاي��ي را مجاب كنيم كه 
شرايط سرمايه گذاري در ايران بسيار شرايط باثباتي 
است و ش��ركت هايي را كه راغب به سرمايه گذاري 

هستند در اين زمينه كمك مي كنيم.«
آرياس كانيته يادآور ش��د: »قان��ون مقابله با 
تحريم ه��اي امريكا ب��راي ش��ركت هاي اروپايي 
پيش تر نيز در س��ال ۱۹۹۶ در مورد كشورهايي 
همچ��ون كوبا و ليبي به اجرا در آمده اس��ت كه 
بار ديگر مصمم هستيم اين قانون را براي كشور 

ايران فعال كنيم.«
رض��ا اردكانيان وزير ني��رو در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود در جلس��ه ب��ا كانتيه به موضوع 
حمايت از سرمايه گذاري ش��ركت هاي متوسط و 

كوچك كه پيش ت��ر بيژن زنگنه وزير نفت نيز در 
جريان انعقاد تفاهمنامه با كنسرس��يوم پرگس در 
روز ۲۶ ارديبهشت بر آن تاكيد كرده بود، پرداخته 
و عن��وان ك��رد: »مقرر ش��ده تا س��رمايه گذاري 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط اروپايي در ايران 
توسط بانك س��رمايه گذاري اروپا حمايت شود تا 
در صورتي كه اين شركت ها به موجب تحريم هاي 
امريكا متضرر ش��دند بتوان حمايت مناس��بي از 
اي��ن مجموعه ها ب��ه عمل آورد. به ط��ور كلي اين 
حمايت براي رفع مش��كالت تحريم هاي احتمالي 
و ريس��ك هاي موجود ب��راي س��رمايه گذاري در 
اي��ران خواهد بود كه اين مهم خبر خوش��ي براي 

شركت هاي اروپايي حاضر در ايران خواهد بود.«
وي ادامه داد: »اين س��رمايه گذاري ها در حوزه 
فعاليت وزارت نيرو در زمينه انرژي هاي تجديدپذير 
و افزاي��ش راندمان نيروگاه هاس��ت كه مي تواند به 
س��اير بخش ها ازجمله پروژه ه��اي آب و فاضالب 

تسري پيدا كند.«
اردكاني��ان تصريح كرد: »در اين نشس��ت مقرر 
شد تا در بازه زماني بين مهر تا آبان ماه سال جاري 
كنفرانس بعدي س��رمايه گذاري در ايران توس��ط 
شركت هاي اتحاديه اروپا در تهران برگزار شود كه 
اين امر فرصت مناس��بي خواهد بود تا نس��بت به 
گذشته ش��اهد افزايش سرمايه گذاري هاي كوچك 
و متوس��ط بين اتحاديه اروپا و ايران در حوزه هاي 
ان��رژي تجديدپذير، افزايش راندم��ان نيروگاهي و 
افزايش بهره وري در بخش آب و فاضالب باش��يم. 
اين تصميمي تعيين كننده براي همه سرمايه گذاران 
خارجي به ويژه براي شركت هايي است كه در حوزه 

فعاليت وزارت نيرو كار مي كنند.«

 تالش براي زدودن مشكل انتقال ارز 
كميس��يون اروپا روز جمعه )بيس��ت و هش��تم 
ارديبهشت( در بيانيه يي مطبوعاتي اعالم كرده بود 
ك��ه روند تجديد »قانون انس��داد« را آغ��از كرده تا 
ش��ركت هاي اروپايي فعال در ايران را از تحريم هاي 
امريكا محافظت كند و قص��د دارد اين تمهيدات را 
پيش از ۱5 مرداد ماه امس��ال و پي��ش از آغاز دور 

نخست اعمال مجدد تحريم هاي امريكا اجرا كند. 
محم��ود صادقي نماين��ده مجل��س جمهوري 
اسالمي ايران، در رابطه با قانون مسدودساز اتحاديه 
اروپا به ايرنا گفته اس��ت: »اين قانون ش��ركت هاي 
اروپاي��ي را ملزم به اطاعت نك��ردن از قوانين امريكا 
نمي كند، ام��ا مي تواند از ش��ركت هاي اروپايي كه 
تحت تاثير تحريم ها هستند، دفاع كند. اين قانون دو 
ب��ار و در دو مرحله در اتحاديه اروپا طي دهه ۱۹۹۰ 
و ۲۰۱۰ براي دفاع از شركت هاي اروپايي كه تحت 
تاثير تحريم هاي امريكا عليه ايران و كوبا قرار گرفته 

بودند، وضع شد.«
كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا پس از پايان جلسه 
با رضا اردكانيان نيز در جمع خبرنگاران حاضر شد تا 
ركورد سومين نشست خبري اش در روز شنبه را زده 
باشد. او در سخنان خود گفت: »ما همراه هياتي به 
ايران آمديم و امروز جلساتي را با آقاي زنگنه، آقاي 
صالحي و آقاي اردكانيان داشتيم. هدف ما اين است 
باتوجه به تحريم هايي كه عليه ايران به وجود آمده، 
بتوانيم سرمايه گذاري هاي شركت هاي اروپايي را در 
ايران داشته باشيم كه در اين زمينه تيمي متشكل از 
كارشناسان اتحاديه اروپا و كارشناسان ايراني تشكيل 
مي شود تا بتوانيم مشكالت را در اين زمينه شناسايي 
كرده و براي آنها راه حل هاي اجرايي درنظر بگيريم.« 

كميس��يونر انرژي و تغيير اقليم اروپا افزود: »هدف 
هيات اعزامي كميس��يون اروپا به ايران اين اس��ت 
تاحدي كه امكان پذير باش��د، آثار تحريم ها را براي 

اين انتقال ارز برطرف كند.«
كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا در ديدار روز شنبه 
خود با وزير نفت ني��ز تصريح كرده بود كه اتحاديه 
اروپا تالش مي كند توس��عه همكاري  ش��ركت هاي 
اروپاي��ي در بخش ه��اي مختل��ف به وي��ژه بخ��ش 
انرژي ايران محقق ش��ود.  وي در ادامه از پيشنهاد 
اتحاديه اروپا پيش��نهاد اتحاديه اروپا مبني بر ارسال 
مس��تقيم پول نفت ايران به حس��اب بانك مركزي 
ايران صحبت كرده و گفته بود كه اين پيش��نهاد و 
جزئيات راهكارهاي عملياتي آن از سوي دو طرف در 
حال بررسي است و اميدواريم بتوانيم با انتقال پول 
به صورت مستقيم مشكالت ناشي از تحريم ها در اين 

زمينه را برطرف كنيم. 

 رضايت اردكانيان از مذاكرات 
اردكاني��ان پس از ديدار با كميس��يونر انرژي 
اتحاديه اروپا در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
»امشب مذاكرات خوبي با هيات اروپايي داشتيم 
و نتايج اوليه نيز در مذاكره امشب حاصل شد.«

وي افزود: »ايران به تاييد سازمان جهاني انرژي 
اتمي به تعهدات خودش به طور كامل عمل كرده و 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز بر اين مساله صحه 
مي گذارند، از اين رو اتحاديه اروپا به دنبال آن است 
تا سرمايه گذاري ها و ارتباطات تجاري و مالي نه تنها 

برقرار باشد بلكه توسعه يابند.«
وزير نيرو متذكر شد: »البته اين موضوع مي تواند 
به س��اير پروژه ها مانند بهره  وري آب و فاضالب هم 
گسترش يابد. به طوري كه در حال حاضر نزديك به 
۱۲۰ ش��ركت آلماني در ايران فعاليت مي كنند كه 
اين تصميم براي اين شركت ها تعيين كننده است.«

اردكانيان در رابطه با ش��كل سرمايه گذاري ها 
توضي��ح داد: »در ح��وزه وزارت ني��رو، پوش��ش 
س��رمايه گذاري ها توسط »بانك س��رمايه گذاري 
اروپ��ا« مربوط به پروژه ه��اي انرژي  تجديدپذير و 
افزاي��ش راندمان نيروگاه هاس��ت و حتي مي تواند 
ب��ه پروژه هاي مربوط به افزاي��ش بهره وري آب و 

فاضالب نيز تسري پيدا كند.«
پي��ش از اي��ن، قائم مقام وزير نيرو در حاش��يه 
نمايش��گاه  و  جش��نواره  س��ومين  اختتامي��ه 
توانمندي هاي آب و فاضالب كشور بيان كرده بود 
كه تحريم هاي امريكا تاثيري بر روند كار وزارت نيرو 
نخواهد گذاشت، زيرا ايران در دو صنعت آب و برق 

به خودكفايي رسيده است. 
س��تار محمودي در ادامه تاكيد ك��رده بود كه 
وزارت نيرو قصد دارد روابط خود را مانند گذش��ته 
با كش��ورهاي دنيا در سطح وسيع تري ادامه دهد. 
تب��ادل اطالع��ات و علم و دانش يكي از مس��ائلي 
است كه وزارت نيرو از سال هاي قبل با كشورهاي 
دنيا داش��ته لذا در راستاي تبادل تكنولوژي قطعا 
با كشورهاي ديگر همكاري صورت خواهد گرفت. 
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خداي�اقراربدهمرادراينروزازآمرزشجويانوقراربدهمرادر
اينروزازبندگانشايستهوفرمانبردارتوقراربدهمرادراينروز

ازدوستاننزديكتبهمهربانیخودت،ایمهربانترينمهربانان.

دعایروزپنجمماهمباركرمضان

هاشمجاويددرگذشت
هاشم جاويد - حافظ پژوه و شاعر - از دنیا رفت. محمد ولي زاده با اعالم اين خبر به ايسنا گفت: هاشم جاويد اهل شیراز بود و دو 
شب پیش در تهران درگذشته است. او پژوهشگر و حافظ شناس برجسته يي بود. كتابي از او به نام »حافظ جاويد« در نشر فرزان روز 
منتش��ر ش��ده كه شرح دشواري ابیات غزلیات حافظ است. او همچنین با همراهي بهاءالدين خرمشاهي تصحیحي از ديوان حافظ در 
نشر يادشده منتشر كرده است. اين نويسنده افزود: هاشم جاويد قبل از انقالب وكیل مجلس بود اما بعد از انقالب از همه كارها دست 
كش��ید و كمتر ديده مي ش��د. جاويد شعر مي گفت اما كتاب شعري نداشت. منصور اوجي مي گويد: به او گفتم چرا شعري نمي گويي، 

گفت هر ش��عري كه به ذهنم مي آيد نگاه مي كنم و مي بینم قبال س��عدي و حافظ گفته اند و چیز تازه يي وجود ندارد. همه ش��اعران معاصر از جمله سیمین 
بهبهاني از هاشم جاويد به عنوان اديب و شاعر ياد مي كنند. البته كمتر از او شعر منتشر شده و بنابراين نمي توان درباره شعرهايش حرف زد. 

چهرهروز

نگاهيبهمتوسطسنجداييفرزندانازخانوادهدركشورهايمختلف

خانوادههايتكنفرهاروپايي
گروهگوناگون|

 در دنی��اي امروز، تحوالت گس��ترده يي 
در زندگي اجتماع��ي رخ داده و نتیجه اين 
تحوالت، تغییر بسیاري از باورها و عقايدي بوده كه ريشه 
در تاريخ و فرهنگ حاكم بر جوامع داشته است. بسیاري از 
رفتارهايي كه پیش از اين ناهنجار شناخته مي شد، امروزه 
به عنوان حق طبیعي افراد شناخته مي شود. از مهم ترين 
تغییراتي كه در سبك زندگي جوامع مختلف ايجاد شده، 
اس��تقالل فرزندان اس��ت؛ پیش از اي��ن، زندگي در قالب 
خانواده هاي بزرگ رواج بیشتري داشت. همچنین، فرزندان 
پسر در بزرگس��الي، معموال شغل پدران خود را در پیش 
مي گرفتند اما در جامعه امروز، جوان ها تمايل بیشتري به 
استقالل از خانواده ها دارند. اين استقالل نه تنها در انتخاب 
شغل و تصمیم هاي مهم زندگي آنها ديده مي شود بلكه در 
بس��یاري از جوامع، جوانان در سنین مشخصي از خانواده 
خود ج��دا ش��ده و به تنهايي زندگي مي كنن��د. به گفته 
بسیاري از تحلیلگران، هنجارهاي فرهنگي در تعیین سطح 
دلبستگي بین والدين و كودكان، نقش مهمي ايفا مي كند. 
براين اساس، ممكن است كه استقالل فرزندان در برخي 
فرهنگ ها رايج بوده و در برخي فرهنگ ها نیز دلبس��تگي 
و پايبندي به خانواده ها رواج داش��ته باشد. البته، شرايط 
اقتصادي نیز تاثیر بسیار مهمي بر توانايي استقالل فرزندان 
از خانواده ها دارد. تازه ترين داده هاي يورواستات، به بررسي 
متوسط سن جدايي فرزندان از والدين خود در كشورهاي 
اروپايي پرداخته اس��ت. آنطور كه در اين بررسي ها گفته 
ش��ده، میانگین س��ن اس��تقالل فرزن��دان از والدين، در 
كش��ورهايي مانند مونته نگرو، كرواسي و اسلواكي، حدود 
30 تا 32 س��ال اعالم شده است. از آنجا كه هر 3 كشور، 
پ��س از جنگ جهاني اول و دوم مس��تقل ش��دند، به نظر 
مي رسد هرچند كه در میان كش��ورهاي در حال توسعه 
هستند، اما ش��رايط اقتصادي موجود، وابستگي فرزندان 
را به خانواده ها همچنان حفظ كرده اس��ت. از طرفي، اين 
آمار نش��ان مي دهد كه در میان جوانان كشورهاي جنوب 
اروپا، تمايل بیش��تري براي زندگي ب��ا والدين وجود دارد 

كه اين مي تواند ارتباط مس��تقیم با فرهنگ آنها داش��ته 
باش��د.  طبق اين گزارش، متوسط سن جداشدن فرزندان 
از خان��ه والدي��ن در ايتالیا، حدود 30 س��ال اعالم ش��ده 
است. آنطور كه گفته ش��ده، در میان كشورهاي اروپايي، 
ايتالیايي ها، بس��یار به زندگي خانواده پايبند هستند. در 
گذش��ته، خانواده ها معموال پرجمعیت ب��وده و كنار هم 
زندگي مي كردند اما امروزه، خانواده ها كوچك تر ش��ده و 
سن ازدواج افزايش يافته است. با اين حال، حتي فرزنداني 
كه جدا از خانواده  خ��ود زندگي مي كنند، زمان زيادي با 
والدين خود مي گذرانند و رابطه صمیمانه يي با آنها دارند. 
جوانان يونان و اسپانیا نیز به طور متوسط تا 29 سالگي، در 
كنار والدين خود زندگي مي كنند. آنطور كه در بسیاري از 
گزارش ها گفته ش��ده، در سال هاي اخیر، حتي در صورت 
تمايل فرزندان به مس��تقل شدن از خانواده ها، بحران هاي 
اقتصادي، چالش هاي بسیاري س��ر راه آنها قرار مي دهد. 
طبق تحقیقات يورواستات، در لهستان و ايرلند، متوسط 
سن فرزنداني كه از خانه  والدين خود جدا شده و مستقل 
زندگي مي كنند، حدود 26 تا 27 س��ال اعالم شده است. 
اين متوس��ط س��ني، در بريتانیا، فرانسه، آلمان و هلند به 

23 تا 24 سال مي رسد. اين آمار در حالي اعالم شده، كه 
طبق بسیاري از گزارش هاي منتشرشده، فروپاشي اخالقي 
و بحران هاي اجتماعي، بس��یاري از جوانان را در بريتانیا، 
به زندگي هاي مش��ترك بدون ازدواج و تعهد نداشتن به 

خانواده سوق داده است. 
آنطور كه گفته ش��ده، فروپاشي پیوندهاي خانوادگي 
هزين��ه قابل توجهي را ب��ه جامعه تحمیل مي كند. واضح 
است هنگامي كه تعداد خانواده هاي كمتري دچار فروپاشي 
شوند، تقاضاي خدمات بهداشتي، خدمات اجتماعي، شمار 
كودكان بي سرپرست، شمار افراد بي خانمان، اعتیاد به مواد 
مخدر، جرايم، رفتارهاي ضداجتماعي، میزان افت تحصیلي 
دانش آم��وزان و... كاهش خواهد ياف��ت و اين امر موجب 
كاهش هزينه ها در جامعه مي شود. براين اساس، با توجه 
به پايین آمدن س��ن استقالل جوانان از خانواده ها، برخي 
كشورها مانند فرانسه، آلمان و سوئد، در تالش هستند تا 
طرح هايي جهت حمايت از كانون خانواده  ارائه كنند. اين 
در حالي است كه پايین ترين میانگین سن جدايي فرزندان 
از خانه والدين، در سوئد، دانمارك و فنالند حدود 21 سال 

اعالم شده است. 

آمارنامه

بازارهنر

39جايزهسهم»ايران«درتمامادواركن
با كس��ب جايزه بهتري��ن فیلمنامه 
جشنواره كن 201۸ براي جعفر پناهي، 
مجموع جوايزي كه س��ینماي ايران و 
س��ینماگراني ايراني در طول 71 دوره 
برگ��زاري كن كس��ب كرده اند به عدد 

39 رسید. 
بي ترديد همچنان عباس كیارستمي 
با دريافت نخل طال در س��ال 1376 و 
سه جايزه ديگر، پرافتخارترين سینماگر 

ايراني در جش��نواره كن اس��ت و پس از وي اصغر 
فرهادي و جعفر پناهي نیز از چهره هاي كارنامه دار 
سینماي ايران در اين رويداد مهم سینمايي هستند. 
هفتادويكمین جشنواره فیلم كن در حالي پايان 
يافت كه جعفر پناهي براي فیلم »س��ه رخ« برنده 
جايزه بهترين فیلمنامه شد و علي عباسي سینماگر 
ايراني نیز براي ساخت فیلم »مرز« محصول مشترك 
دانمارك و سوئد جايزه بهترين فیلم بخش »نوعي 
نگاه« اين رويداد سینمايي را به خود اختصاص داد 
تا 39 جايزه س��هم فیلم ها و سینماگران ايراني در 
تمام ادوار برگزاري اين رويداد مهم سینمايي باشد. 
نخس��تین دوره جش��نواره فیلم كن در روز 30 
شهريور 132۵ آغاز شد و نخستین حضور سینماي 

اي��ران با فیلم »كورش كبیر« س��اخته 
مصطف��ي فرزان��ه در بخش مس��ابقه 
فیلم هاي كوتاه در س��ال 1340 شكل 
گرفت. اما نخس��تین جايزه س��ینماي 
اي��ران در كن ب��ا فیلم »طل��وع فجر« 
س��اخته مرحوم احمد فاروقي قاجار در 
بخش مسابقه فیلم هاي كوتاه و دريافت 
»جايزه شوراي عالي تكنیك« در سال 
1343 رق��م خورد. پس از 2۸ س��ال، 
جايزه بعدي سینماي ايران در جشنواره كن توسط 
عباس كیارس��تمي دريافت ش��د. فیلم س��ینمايي 
»زندگي و ديگر هیچ« در بخش نوعي نگاه به نمايش 
درآمد و نخستین جايزه »بهترين فیلم« اين بخش 
و نیز »جايزه روسلیني« را به خود اختصاص داد. از 
میان سینماگران ايراني، بهمن قبادي و جعفر پناهي 
با 6 جايزه بیش��ترين تعداد جايزه را كسب كرده اند 
و پس از آن عباس كیارستمي و اصغر فرهادي با 4 
جايزه، محمد رسول اف با 4 جايزه، سمیرا مخملباف 
با 3 جايزه، محس��ن امیريوس��في و آيدا پناهنده با 
2 جايزه و محسن مخملباف، حسن يكتاپناه، رضا 
میركريمي، آناهیتا قزويني زاده، مرجانه ساتراپي و 

علي احمدي با يك جايزه قرار دارند. 

»فوقليسانسهها«يسروشصحتپاييزكليدميخورد
مجموع��ه »فوق لیسانس��ه ها« ب��ه 
نويسندگي و كارگرداني سروش صحت 
پايی��ز كلید مي خورد. س��روش صحت 
ك��ه پیش از اين درگیر كار س��ینمايي 
ب��ود، ب��ه تازگ��ي ن��گارش مجموع��ه 

»فوق لیسانسه ها« را آغاز كرده است. 
به گفته مهدي روش��ن روان، مدير 
گروه فیلم و س��ريال شبكه3 سیما اين 
مجموعه پايیز امسال كلید خواهد خورد 

و اكنون در مرحله نگارش است. سريال »لیسانسه ها« 
به كارگرداني س��روش صحت با بازي امیرحس��ین 
رستمي، امیركاظمي و هوتن شكیبا در فصل اول با 
استقبال قابل قبولي از سوي مخاطبان مواجه شد و 
فصل دوم آن هم مدتي است روي آنتن رفته است. 
فصل سوم اين س��ريال با نام »فوق لیسانسه ها« در 
راه اس��ت. رضا جودي پی��ش از اين درباره  بازخورد 
مجموعه  »فوق  لیسانسه ها« گفته بود، فكر مي كنم 
ك��ه روايت واقع��ي و ملموس كارگ��ردان از همین 
مش��كالت باعث شده تا مردم خود را در جاي جاي 

اين سريال ببینند و با شخصیت هاي آن 
همذات پن��داري كنند و همین موضوع 
يكي از داليل پیگیري مخاطبان است. 
اگر فصل س��وم اين س��ريال يا همان 
»فوق  لیسانس��ه ها« را آق��اي صح��ت 
بنويس��د، قطعا شخصیت هاي جديدي 
به س��ريال اضافه خواهند ش��د ولي در 
كل هم��ه بازيگراني كه فعال هس��تند 
در كار مي مانند. »فوق لیسانسه ها« هم 
در ادام��ه دو فصل قبلي اس��ت و طرح آن تصويب 
و قرارداد نگارش هم به كارگرداني س��روش صحت 
بسته شده است. سروش صحت كارگرداني و ايمان 
صفايي به همراه او نويسندگي آن را برعهده دارند. 
فصل اول اين س��ريال در 2۸ قسمت 40 دقیقه يي 
از چهارم دي  ماه 139۵ ش��روع و قس��مت آخر آن 
13 بهمن 139۵ پخش ش��د. پخش فصل دوم اين 
سريال در 40 قسمت از آذر 1396 آغاز شد و در 2 
بهمن 1396 به پايان رس��ید و فصل سوم آن به نام 

»فوق لیسانسه ها« پايیز كلید مي خورد. 

»ورن«ويكموضوعحساساجتماعي
رض��ا توفیق ج��و قص��د دارد فیلم 
كوت��اه »ورن« را ب��ا موضوع اجتماعي 
بس��ازد و بن��ا به گفته او روي مس��اله 
حس��اس اجتماعي دس��ت گذاش��ته 
اس��ت.  رضا توفیق جو ك��ه در كارنامه 
خ��ود كارگرداني چند فیل��م كوتاه را 
دارد به مهر گفت: در نظر داريم اواخر 
خردادماه يك فیلم كوتاه 20 دقیقه يي 
با نام »ورن« بس��ازيم ك��ه اين نام در 

اساطیر باستان به معني ديو شهوت است. 
به گفته او، اين فیلم كوتاه داس��تاني تلخ دارد 
و ماجراي زني را روايت مي كند كه در ش��ب تولد 
فرزن��دش براي او اتفاقات��ي رخ مي دهد. او با بیان 
اينكه تم��ام فیلمبرداري اين اث��ر در تهران انجام 
مي شود، اظهار كرد: موضوع اين فیلم درباره يكي 
از مس��ائل حساسي است كه براي زنان جامعه رخ 
مي دهد. البته اين موض��وع مختص جامعه ايراني 
نیست بلكه در همه جاي دنیا و حتي در شهرهايي 
مثل لندن و نیويورك كه مدعي مدرنیته هس��تند 
نی��ر پیش مي آيد و حتي براس��اس تحقیقاتي كه 
كرديم متوجه شديم آمار اين مسائل در آنجا باالتر 
است. اين كارگردان جوان اعالم كرد: پیش از اين 

چنین اتفاقي براي يكي از آشنايان ما 
رخ داده بود كه من فكر كردم قابلیت 
ساخت فیلم را دارد. توفیق جو با اشاره 
به مس��تقل ب��ودن »ورن« بیان كرد: 
اي��ن اثر با س��رمايه گذاري من و يكي 
از دوس��تانم به نام س��یامك كاري كه 
از طراحان صحنه آثار سینمايي است، 
ساخته مي شود. براي ما تولید يك اثر 
خوب و باكیفیت مهم است از همین رو 
تالش مي كنیم شرايط س��اخت به درستي فراهم 

شود و آن را فداي حضور در جشنواره ها نكنیم. 
كارگ��ردان »س��یاه س��رفه« با اش��اره به ديگر 
فعالیت هايش توضیح داد: از حدود س��ه ماه پیش 
ب��ه همراه برخي از دوس��تانم در حال نگارش يك 
فیلمنامه بلند سینمايي با عنوان »نوارها« هستیم 
كه قرار اس��ت در يك��ي از جزاير جنوبي كش��ور 

فیلمبرداري شود. 
زمان ضبط فیلم به فصل بستگي دارد و بهترين 

زمان آن در زمستان است. 
او افزود: فكر مي كنم كار نگارش اين فیلمنامه 
تا تیرماه طول بكش��د و بع��د از آن بايد به دنبال 

سرمايه گذار براي ساخت آن بگرديم. 

فصليجديد
درپروندهانتخاباتامريكا

نيويوركتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
اول خود، مانند بس��یاري 
از رس��انه ها، گزارش��ي از 
مراس��م ازدواج سلطنتي 
پرن��س ه��ري و م��گان 
ماركل منتش��ر كرد. اين 
اين  ب��ر  روزنام��ه، عالوه 
گزارش، جزئیات جديدي 

از روابط پش��ت پرده و ديدار تی��م ترامپ و امارات 
و عربس��تان افش��ا كرد. به گفته نیوي��ورك تايمز، 
اين دي��دار محرمانه، چند ماه مان��ده به انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا میان فرستادگان امارات 
و عربس��تان و فرزند ارش��د »دونالد ترامپ« نامزد 
وقت انتخابات برگزار ش��ده اس��ت. اي��ن گزارش 
همچنی��ن از تالش هاي افراد وابس��ته به امارات و 
عربس��تان س��عودي براي پیش��برد طرحي جهت 
خرابكاري اقتص��ادي در ايران و ايجاد بي اعتمادي 
بین مس��ووالن ايراني پرده برداش��ته است. هدف 
از اي��ن اقدامات ايجاد بحران اقتص��ادي در ايران و 
نهايتا براندازي نظام جمهوري اس��المي ايران بوده 
اس��ت. اثبات ادعاهاي منتشر شده در اين گزارش 
جنجال��ي مي تواند روند تحقیق��ات درباره مداخله 
خارجي ها در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا و 
نق��ش آنها در پیروزي ترامپ را وارد مرحله تازه يي 
كن��د. آنطور كه در گزارش اين ديدار گفته ش��ده، 
هدف اصلي اين ديدار ارائه پیشنهاد كمك به تیم 
ترامپ بود و رابطه يي میان افراد و نزديكان ترامپ 
ش��كل داد كه در ماه هاي پس از آن بیش از پیش 
تقويت شد. به گفته چند فرد مطلع از اين ديدارها، 
اي��ن رابطه پس از انتخابات و در يك س��الي كه از 
حضور ريیس جمهور ترامپ در كاخ سفید گذشته 

هم ادامه يافته است. 

لوموند:
اين روزنامه، در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
اس��قف   34 اس��تعفاي 
كاتولیك شیلي  كلیساي 
منتش��ر كرد. طب��ق اين 
گ��زارش، در پي افش��اي 
سوءاس��تفاده  رس��وايي 
ك��ودكان  از  جنس��ي 
توس��ط مقامات كلیساي 

ش��یلي، همه 34 اس��قف كلیس��اي كاتولیك اين 
كش��ور از س��مت خود كناره گیري كردند. پس از 
انتش��ار اخبار اين رس��وايي سوءاستفاده جنسي از 
كودكان، اس��قف هاي كلیس��اي كاتولیك شیلي با 
پاپ فرانس��یس به صورت فوق العاده ديدار كردند. 
آنطور كه گفته شده، واتیكان تاكنون شاهد چنین 
استعفاي جمعي اسقف هاي يك كلیسا نبوده است. 
يكي از قربانیان اين سوءاس��تفاده هاي جنسي در 
اين باره گفت: امیدوار هستم پاپ با استعفاي همه 
اين اس��قف ها موافقت كند، زيرا اين افراد به مسند 
قدرت چس��بیدند و از خودش��ان دف��اع كردند. به 
گ��زارش لوموند، پاپ جزئیات مربوط به تحقیقاتي 
را كه خود دس��تور انجام آن را صادر كرده، افش��ا 
ك��رده اس��ت. او ش��خصا از برخي قربانی��ان اين 
سوءاستفاده هاي جنسي مقامات كلیسا عذرخواهي 
كرده اس��ت. به هرحال كلیساي كاتولیك بخشي 
جدايي ناپذير از جامعه شیلي خواهد بود. اما در پي 
وقوع اين رسوايي، مردم شیلي خواستار شكل گیري 
تغییرات اساس��ي در كلیساي كاتولیك اين كشور 
هس��تند؛ تغییراتي كه از راس هرم آغاز مي ش��ود. 
يك��ي از مهم تري��ن انتقادهاي قربانیان آن اس��ت 
كه كلیس��ا تاكنون از گوش كردن به شكايت هاي 
آنها خودداري مي كرده است. اما مقامات كلیساي 
كاتولیك شیلي اكنون تالش هاي خود را براي جلب 

دوباره اعتماد مردم آغاز كرده اند. 

كيوسك

ميراثنامه

زندگيدرميانارواح3هزارسالهتبريز
س��ايت موزه عصر آهن يكي از موزه هاي شاخص شهر تبريز بوده و قدمت 
آثار و اس��كلت هاي كشف شده در اين گورس��تان، به عصر آهن بازمي گردد. 
اين سايت موزه در شمال، شمال شرقي و شمال غربي مسجد كبود تبريز قرار 
گرفته اس��ت. از دِر قهوه يي رنگ سايت موزه گذر كرده و به سمت گورستان 
تاريخي حركت مي كنیم. آرام آرام از روي پله ها و راهروهاي چوبي كه توسط 
س��ازمان میراث فرهنگي ايجاد شده است، عبور كرده و به داخل سايت موزه 
عصر آهن مي رس��یم. آري اينجا تاريخ است كه با تمام خستگي هايش نفس 

مي كشد و گذشته اين سرزمین را به نمايش مي گذارد. 
 حال و هواي عجیبي میان خش��ت خشت اين مكان تاريخي موج مي زند، 
گويي كه روح خود را به 3هزار سال پیش برده باشي. اين گورستان هنوز هم 
با اس��كلت هاي مدفون ش��ده اش، روح زندگي بر كالبد آدمي هديه مي كند و 

اينجا بیش از هر چیزي تاريخ است كه از وقايع خود سخن مي راند. 
 ارتفاع قبور و اس��كلت هاي دفن ش��ده قدري پايین ت��ر از »قدمگاه تعبیه 
ش��ده« براي گردشگران قرار دارد و اس��كلت ها و طريقه دفن شان به راحتي 

براي بازديدكنندگان قابل مشاهده است. 
در اين گورس��تان تاريخي اسكلت ها به شكل »جنیني و چمباتمه يي« در 
میان چیدماني از س��نگ دفن شده اند. در كنار اس��تخوان هاي مدفون شده، 
اب��زار و لوازم زندگي به چش��م مي خورد، اين موضوع تفكر انس��ان هاي عصر 
آه��ن ب��ه زندگي پس از مرگ را مي نماياند. در كنار برخي اس��كلت ها ابزار و 

ظروف بیش��تري دفن ش��ده و در كنار برخي ديگر نیز به صورت محدود اين 
ظروف وجود دارد. 

 وجود مواد خوراكي داخل ظروف )به ش��كل استخوان( و همچنین لوازم 
بازي در كنار كودكان از جمله موارد ديگري است كه در اين سايت موزه توجه 
ه��ر بیننده يي را به خود جلب مي كند. در اطراف اين قبور تخته س��نگ هايي 
چیده ش��ده و اس��كلت را به طور چمباتمه يي و از پهلو به طرف جهات اصلي 
دفن كرده اند. به گزارش ايس��نا، كاس��ه سر برخي اسكلت ها به سمت شرق و 
برخي ديگر نیز به س��مت غرب دفن ش��ده، همچنین برخي اسكلت ها روي 
پهلوي راس��ت خود و برخي ديگر نیز روي پهلوي چپ خود به خاك سپرده 
ش��ده اند. اي��ن عاليم برخي تفكرات و روش هاي دف��ن مخصوص آن زمان را 

نشان مي دهد. 

تاريخنگاري

گفت وگوي سران جنبش 
جنگل و ارتش روسيه

  سي ويكم ارديبهش��ت 1300 نخستین گفت وگوي 
س��ران جنگل با فرماندهان ارتش روس��یه در بندر انزلي 
برگزار ش��د. ب��ا وقوع انق��الب اكتبر 1917 در روس��یه 
سیاس��ت هاي خارج��ي اين كش��ور دس��تخوش تحول 
شد. لنین با ش��عار برابري و حمايت از ملت هاي ضعیف 
امتیازات نس��بتا مناسبي به دولت ايران در پیمان 1921 
داد. از س��ويي كمونیس��ت ها با می��رزا كوچك و جنبش 
جن��گل براي جلوگیري از نفوذ بريتانیا در ش��مال ايران، 
ارتباط برقرار كردند. میرزا نیز كه مرام اش��تراكي و شعار 
برابري ملت ها را همس��و با اه��داف جنگل مي ديد از اين 
اتحاد استقبال كرد. نخستین مالقات میان میرزا كوچك 
خان و فرمانده ناوگان ارتش سرخ ژنرال راسكالینكف در 
عرشه كشتي كورسك صورت گرفت. از سوي شوروي ها 
عالوه بر فرمانده مزبور، سرگي ارژنیكیديزه، كمیسر عالي 
كمونیست ها در قفقاز و جمعي از سران حزب عدالت نیز 
شركت داشتند. اعضاي هیات نمايندگي جنگل را عالوه 
بر خود میرزا، حس��ن آلیاني، سعداهلل درويش، میرصالح 
مظفرزاده، گائوك آلماني كه نام ايراني هوشنگ را انتخاب 

كرده بود و اسماعیل جنگلي تشكیل مي دادند. 
تقريبا از همان آغاز كار، اختالفات ش��ديد مسلكي و 
مرامي میان میرزا كوچك خان و اعضاي تندرو ش��وراي 
انقالب گیالن به ظهور پیوست. میرزا كوچك خان روابط 
خود را با كمونیست هاي رشت قطع كرد و عازم فومن شد 
ت��ا دوباره به پیروان خ��ود در جنگل بپیوندد. اما پیش از 
ترك رشت بیانیه يي صادر و به طور رسمي اعالم كرد مادام 

كه اعضاي حزب عدالت بس��اط حزبي و تبلیغاتي خود را 
از خطه گیالن برنچیده اند، مادام كه تبلیغات مسلكي آنها 
توأم با توهین به مقدس��ات ملي و مذهبي ايرانیان قطع 

نشده است، او به رشت باز نخواهد گشت. 
همزمان با صدور اين اعالمیه، میرزا كوچك خان نامه 
تاريخي اي نیز به لنین نوشت كه بهترين معرف اوضاع آن 
روز گی��الن و حاكي از اختالف نظر میرزا با حزب عدالت 
اس��ت. در بخش��ي از اين نامه آمده بود: در اين موقع كه 
قش��ون فاتح كارگران و دهقانان روس��یه دشمنانشان را 
شكست داده و مظفرانه به قلب لهستان پیش مي روند و 
نیروهاي سرمايه داري انگلستان در برابر قواي متحد روس 
و ايران عقب مي نش��ینند، بس��یار متاسفم كه بايد از كار 
كناره گیري كنم... در آستانه كودتاي 3 اسفند 1299 كه 
در پي شكس��ت طرح بريتانیا براي تحت الحمايگي ايران 

در ق��رارداد 1919 صورت گرفت، توافق محرمانه يي بین 
بريتانی��ا و دولت مرك��زي براي ناب��ودي جنبش جنگل 
صورت گرفت. در اين توافق دس��ت او را براي س��ركوبي 
جنبش آزاد گذاشتند. حضور رضاخان در اتومبیل كنسول 
در رشت، زماني كه براي سركوب جنگل به آن شهر رفته 
بود، دلیلي بر اين مدعاست. بريگاد قزاق از ضعف جنبش 
اس��تفاده كرده و طي ش��بیخون هاي ف��راوان، نیروهاي 
جنگل را وادار به عقب نشیني كردند.  بعضي از فرماندهان 
تسلیم يا كشته شدند. میرزا همراه با گائوك افسر آلماني 
معروف به هوشنگ، قصد رفتن نزد عظمت خانم فوالدلو، 
از متنفذين خلخال كه همیش��ه از میرزا حمايت مي كرد 
داشت، اما در كوه هاي خلخال دچار بوران و توفان شديد 
شد و در 11 آذر 1300، هنگامي كه میرزا، هوشنگ را به 

كول گرفته بود، هر دو از پاي درآمدند. 
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