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  پوتين ميزبان بشار اسد و مركل در سوچي
والديمي��ر پوتين رييس جمهوري روس��يه يك روز پس از ديدار با بش��ار اس��د 
رييس جمهوري س��وريه، جمعه در سوچي ميزبان آنگال مركل صدراعظم آلمان بود. 
سخنگوي رياست جمهوري روسيه اعالم كرده كه بشار اسد در اين ديدار آمادگي خود 
را براي مذاكرات سياسي در سوريه جهت حل و فصل بحران چندساله اعالم كرده است. 
به گزارش ايسنا، ديميتري پسكوف سخنگوي كرملين، اعالم كرده محور رايزني هاي 
پوتين و بشار اسدي در سوچي با تعيين شرايط منجر به تسهيل امكان تحقق صلح 
در سوريه بوده و بشار اسد اعالم كرده كه تيمي را به كميته يي كه مسوول بازنويسي 
قانون اساسي سوريه است، اعزام خواهد كرد. گفته شده، در جريان اين ديدار رهبران 
دو كشور درباره ضرورت افزايش تالش ها براي ارائه خدمات انسان دوستانه در سوريه 
رايزني كردند. بشار اسد و والديمير پوتين همچنين درباره بهبود وضعيت اقتصادي 
س��وريه با يكديگر گفت وگو كردند. به  گفته سخنگوي كرملين، پوتين در اين ديدار 
به اسد به خاطر پيشرفت هاي قابل مالحظه در روند مبارزه با گروه هاي تروريستي در 
خاك سوريه تبريك گفته است. ديميتري پسكوف اعالم كرده اسد به پوتين گفته 
دمشق دايما از روند سياسي كه موازي با مبارزه با تروريسم باشد، حمايت مي كند. 
به گفته پس��كوف، رييس جمهوري سوريه تصريح كرده كه بايد شرايط بيشتر براي 
احياي روند سياسي فراگير و اجراي نتايج نشست هاي آستانه و كنفرانس گفت وگوي 
سوريه در سوچي فراهم شود. پوتين هم ضمن تحسين دستاوردهاي ارتش سوريه 
در مبارزه با تروريسم، به تصميم اسد براي اعزام هياتي به كميته مسوول تدوين قانون 
اساسي اش��اره كرده و گفته روسيه از اين تصميم حمايت مي كند. رييس جمهوري 
روس��يه جمعه با آنگال مركل صدراعظم آلمان نيز در س��وچي ديدار كرده است. به 
گزارش ايرنا، بررس��ي آخرين روند توافق هسته يي باتوجه به خروج امريكا از برجام، 
موضوع اوكراين، طرح احداث خط لوله گاز از روسيه به آلمان از طريق دريا و حل و 
فصل بحران سوريه محور اصلي گفت وگوهاي پوتين و مركل بوده است. گفته شده، 
مركل در بدو ورود به اقامتگاه رياست جمهوري روسيه در سوچي با دسته گل مورد 
استقبال پوتين قرار گرفته است. ديميتري مدودف نخست وزير روسيه نيز در مراسم 
استقبال از مركل شركت كرده و صدراعظم در گفت وگويي كوتاه با وي ضمن تبريك 
به مناسبت انتخاب دوباره به عنوان رييس جمهوري روسيه به زبان روسي براي كابينه 
جديد روس��يه آرزوي موفقيت كرده است. پيش تر پايگاه اطالع رساني كاخ كرملين 
درباره اين ديدار نوشته بود: »پوتين و مركل در جريان ديدار پيش رو درباره توسعه 

روابط دوجانبه و همچنين آخرين تحوالت بين المللي گفت وگو خواهند كرد.«

    انتقاد كميسيون حقوق بشر سازمان ملل 
از اسراييل

كميسيونر حقوق بشر سازمان ملل تاكيد كرده كه اسراييل به موجب قوانين 
بين المللي ملزم به حمايت از س��اكنان غزه اس��ت. به گزارش ايس��نا، به نقل از 
پايگاه خبري العهد، زيدبن رعدالحسين كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل 
در نشس��ت شوراي حقوق بشر، گفته: »اسراييل به عنوان يك اشغالگر به موجب 
قوانين بين المللي ملزم به حمايت از س��اكنان غزه اس��ت اما در حقيقت ساكنان 
غزه در يك محله فقيرنش��ين محبوس هس��تند... بايد به اشغال فلسطين پايان 
داده ش��ود تا امنيت برقرار شود. ما درخواست هاي كشورها و ناظران براي انجام 
تحقيقات مستقل درباره حوادث غزه را تاييد مي كنيم.« همزمان، سران و رهبران 
سازمان همكاري اسالمي در يك نشست فوق العاده موضوع انتقال سفارت امريكا 
به بيت المقدس و تحوالت اخير در غزه را بررسي كردند. رعد حسين در سخناني 
در نشس��ت اضطراري ش��وراي حقوق بشر س��ازمان ملل در روز جمعه، با اشاره 
به ش��هادت ده ها معترض فلس��طيني در مرز نوار غزه با س��رزمين هاي اشغالي، 
اقدام ارتش رژيم صهيونيس��تي را كامال نامتناسب خوانده و گفت »كشتن مردم 
با اس��تفاده غيرقانوني از زور توس��ط يك نيروي اشغالگر مي تواند مصداق كشتار 
عمدي باش��د كه با اصول كنوانسيون چهارم ژنو مغاير است.« اين كنوانسيون به 
قوانين جنگ از جمله رفتار با غيرنظاميان در اراضي اشغالي اختصاص دارد. اين 

نشست به درخواست كشورهاي عربي برگزار شده است. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 2 

 عضو مجمع تش��خيص مصلحت 
نظ��ام گف��ت: نباي��د از اي��ن موضوع 
غافل ش��ويم كه مذاك��ره و پذيرفتن 
مجموعه  تصميم گيري  برجام حاصل 
نهادهاي كليدي نظام همچون دولت، 
مجلس، شوراي عالي امنيت ملي و با 
نظر مس��اعد رهبر معظم انقالب بوده 

است. 
لمس��لمين  ا م و سال ال حجت ا
علي اكبر ناطق ن��وري در ديدار برخي 
ايرن��ا  س��ردبيران  و  خبرن��گاران  از 
درخص��وص موضوع برج��ام و خروج 
امري��كا از آن اف��زود: رهب��ر معظ��م 
انق��الب ضمن اع��الن بي اعتمادي به 
امريكا، كلي��ات برجام را تاييد كردند 
ك��ه بدون اذن ايش��ان ه��م برجام از 
سوي ايران قابل پذيرش نبود. ايشان 

مكرر تي��م مذاكره كنن��ده را تاييد و 
حمايت كردند ضمن اينكه پيش بيني 
بدعه��دي و خروج امريكا را هم كرده 
بودن��د ل��ذا موضوع خ��روج امريكا از 

برجام خيلي هم غيرمنتظره نبود. 
وي ادامه داد: هر چند برجام همه 
اهداف ايران را تامين نكرده اما آثار و 
فوايدي داش��ته كه قابل توجه است. 
مطلب��ي كه متاس��فانه گاه��ي مورد 
غفلت برخي قرار مي گيرد اين اس��ت 
كه پيش از برجام ايران در ذيل بند 7 

منشور سازمان ملل قرار داشت. 
عض��و مجمع تش��خيص مصلحت 
نظ��ام اظهار ك��رد: هر كش��وري كه 
تح��ت فص��ل 7 منش��ور روي مي��ز 
ش��وراي امنيت س��ازمان مل��ل قرار 
گيرد ب��ه عنوان كش��ور تهديدكننده 

صلح و امنيت جهان ش��ناخته شده و 
تحري��م و حمله نظامي به آن كش��ور 
از نظر مقررات بين المللي مجاز است 
و امري��كا با اس��تفاده از همين بند به 

عراق حمله نظامي كرد. 
ناطق ن��وري ادام��ه داد: لذا خروج 
ايران از ذيل بند 7 يكي از آثار و فوايد 
برجام است؛ از طرفي چالش اصلي ما 
با جهان غرب در بحران هسته يي در 
مورد غني سازي و آب سنگين بود كه 
با برجام اين حق توس��ط هر 5 قدرت 
جهاني به رس��ميت شناخته شد و به 
تصويب ش��وراي امنيت سازمان ملل 

نيز رسيد. 
وي اف��زود: اكن��ون ك��ه امريكا از 
برجام خارج ش��ده باز هم نتوانس��ته 
اين حق را تضييع كند؛ لذا بايد گفت 

اي��ران با برجام در جدال 12س��اله با 
قدرت ه��اي جهان��ي در م��ورد حق 
غني س��ازي و آب سنگين به پيروزي 
رس��يد كه قابل بازگشت هم نيست و 
عصبانيت صهيونيست ها و امثال آنها 

نيز از همين موضوع است. 
تش��خيص  مجم��ع  عض��و  اي��ن 
مصلحت نظام گفت: از نظر اقتصادي 
ه��م مهم ترين اثر برج��ام اين بود كه 
فروش نفت و بانك مركزي از تحريم 
خارج ش��دند. پيش از برج��ام ناچار 
بوديم نفت را روي آب به طور قاچاق 
يا با پرچم ديگ��ران و با قيمت پايين 
بفروش��يم ك��ه در بيش��تر مواقع هم 
پول��ش را نمي دادن��د و ناگزير بوديم، 
كاالي چيني ي��ا هندي به جاي پول 

نفت بگيريم. 

 گروه انرژي| نادي صبوري| 
باغ كوش��ك وزارت نفت 318 روز 
پ��س از آنكه ميزبان مديران ش��ركت 
توتال ب��راي انعقاد نخس��تين قرارداد 
IPC بود، عصر چهارشنبه و همزمان 
با انتشار بيانيه يي از سوي اين شركت 
فرانس��وي كه ادامه فعالي��ت در پروژه 
ف��از 11 پارس جنوب��ي را من��وط ب��ه 
كس��ب معافيت از امريكا ك��رده بود، 
ميزبان مراسمي بود كه از چند جنبه 
پيام ه��اي مختلف��ي را در بر داش��ت. 
ش��امگاه چهارش��نبه 26 ارديبهشت، 
كنسرس��يوم  مي��ان  تفاهمنامه ي��ي 
بين الملل��ي »پرگس« و ش��ركت ملي 
مناطق نفتخيز جنوب براي توس��عه و 
بهره ب��رداري از مي��دان نفتي »كرنج« 
بس��ته ش��د. تفاهمنامه يي ك��ه بيژن 
زنگنه وزير نفت نيز در مراس��م انعقاد 
آن حاض��ر ش��ده و همان ط��ور ك��ه 
انتظار مي رف��ت درباره وضعيت جديد 
حوزه نفت و انرژي در ايران مس��ائلي 
را مطرح كرد. ش��ركت مل��ي مناطق 
نفتخي��ز جن��وب از ابتدا س��اختاري 
نس��بتا متفاوت كه البته وزير نفت آن 
را »مش��تقي« از همان IPC مي داند 
براي قراردادهاي��ش در نظر گرفت اما 
تا روز چهارشنبه اين ساختار منجر به 
اتفاق جدي نش��ده بود. بيژن عالي پور 
مديرعامل اين ش��ركت و حلقه اطراف 

او اما درس��ت در زماني كه پايگاه تنها 
قرارداد منعقد ش��ده در ساختار اصلي 
IPC، سست  به نظر مي آمد، تك خال 
خود را رو كردند تا شايد نشان بدهند 
مس��ير آنها از ابتدا مسيري مطمئن تر 
بوده است. اما شايد از تمام اين مسائل 
مهم تر، بخشي از اظهارات وزير نفت در 
اين مراسم بود كه اتفاقا كمترين توجه 
را در ميان رسانه ها به خود جلب كرد. 
زنگنه در خالل سخنان خود از اتحاديه 
اروپا خواست كه همكاري شركت هاي 
»متوس��ط« با ح��وزه ان��رژي ايران را 
تضمين كنند. اگر كنسرسيوم پرگس 
را به عنوان شركتي متوسط بپذيريم؛ 
باي��د چهارش��نبه 26 ارديبهش��ت را 
س��رآغاز فصل��ي جدي��د در صنع��ت 
نف��ت تلقي كرد كه ه��ر چند احتماال 
غول هايي چون توتال و شل و اينپكس 
در آن جايي نخواهند داش��ت اما لزوما 
نيز قرار نيست به فعاليت شركت هايي 
ك��ه هيچ نام و نش��اني ندارند، منتهي 
ش��ود؛ فصلي براي متوسط ها. گزارش 
پيش رو ح��اوي ترجمه كام��ل بيانيه  
ش��ركت توت��ال در خص��وص آين��ده 
فعاليت��ش در اي��ران و تمام اتفاق هاي 
مهم رخ داده در باغ كوش��ك نفت در 
26 ارديبهش��ت اس��ت. توتال احتماال 
نخواه��د توانس��ت، تعه��دات خود در 
پروژه  ف��از 11 پارس جنوب��ي را انجام 

دهد. 
اي��ن ش��ركت البته پي��ش از آنكه 
اتحاديه اروپا در بيانيه يي از شركت هاي 
اين ق��اره بخواه��د تحريم هاي اياالت 
متح��ده عليه اي��ران را ناديده بگيرند، 
در بيانيه يي كه روي وب س��ايت خود 
ق��رار داد، نوش��ت: »قرارداد توس��عه 
فاز 11 با پي��روي كامل از تصميمات 
س��ازمان ملل، امريكا، اتحاديه اروپا و 
كشور فرانسه به امضا رسيد. در تاريخ 
8 ماه مه س��ال 2018، دونالد ترامپ 
رييس جمهور اي��االت متحده تصميم 
كش��ورش در مورد اجبار شركت هاي 
فع��ال در اي��ران به كاهش م��راودات 
خ��ود با اين كش��ور را اع��الم كرد. در 
نتيجه  توتال در موقعيتي نيس��ت كه 
پروژه ف��از 11 پارس جنوبي را تكميل 
كن��د و مجبور اس��ت عملي��ات خود 
را پي��ش از 4 نوامب��ر 2018 به پايان 
برس��اند. ماندن توتال در ايران تنها در 
صورتي امكان پذير است كه پروژه هاي 
اين شركت توس��ط مقامات امريكايي 
از اعمال تحريم ها مس��تثنا ش��وند و 
اتحاديه اروپا و كش��ور فرانس��ه نيز از 
ادامه فعاليت توت��ال در ايران حمايت 
كنند. اين استثنا بايد شامل مصونيت 
شركت توتال از تمام تحريم هاي ثانويه 
مندرج در قانون مصوب امريكا باشد.«

در ادام��ه  اين بيانيه آمده اس��ت: 

»توتال هميش��ه تاكيد كرده كه اين 
شركت نمي تواند خود را در برابر خطر 
اياالت متحده قرار  ثانويه   تحريم هاي 
دهد. اين تحريم ها پنجره تامين مالي 
از طري��ق بانك هاي امريكاي��ي را بر 
توتال مي بندد )90درصد تامين مالي 
پروژه هاي توت��ال از طريق بانك هاي 
امريكايي انجام مي شود(، باعث ريزش 
س��هامداران امريكايي توتال مي شود 
)30درص��د س��هام توتال در دس��ت 
س��هامداران امريكاي��ي ق��رار دارد(، 
ي��ا به قطع عمليات توت��ال در امريكا 
منجر خواهد شد )دارايي هاي شركت 
در امريكا ش��امل بيش از 10ميليارد 
در  مي ش��ود(.  س��رمايه گذاري  دالر 
اين ش��رايط توتال نمي تواند به تعهد 
خود در م��ورد ف��از 11پارس جنوبي 
عم��ل كن��د. توت��ال طب��ق تعهدات 
من��درج در ق��رارداد خود نس��بت به 
مقام��ات ايراني به رايزن��ي با مقامات 
امريكاي��ي و فرانس��وي ادامه مي دهد 
تا ش��ايد امكان مستثنا شدن فعاليت 
پروژه هاي خود در ايران را به دس��ت 
آورد.« توتال در پايان بيانيه رقم كلي 
مخارج اين شركت در فاز 11 تاكنون 
را 40ميليون يورو اعالم و عنوان كرد 
كه كنار رفتن از اين پروژه روي رشد 
اين شركت تاثيري نخواهد گذاشت. 
ادامه در صفحه 15

اخبار سرمقاله

حركت بر مدار منافع ملي

ح��دود چهار قرن پيش واژه تازه يي وارد جنگ سياس��ي ش��د كه در 
مدت كوتاهي توانس��ت نه تنها تمامي عرصه هاي سياس��ي - ديپلماسي 
جهان را درنوردد بلكه محور جديدي را در سياس��ت هاي خارجي شكل 
داد كه تقريبا بار همه مذاكرات را بر دوش بكش��د. اين واژه چيزي نبود 
ج��ز »منافع ملي« يا )raison d’état(. اين واژه مولودي بود كه پايان 
عصر فئوداليس��م و ورود عصر صنعتي را نويد مي داد. شايد باورتان نشود 
كه مبدع اين واژه سياس��ي كس��ي نبود جز يك كشيش به نام كاردينال 
ريش��يليو،  صدراعظم كهنه كاري كه 18 سال  در كنار لويي سيزدهم قرار 

داشت. 
فرانس��ه خس��ته از جنگ هاي كهن با بريتانيا و ديگر همسايگانش به 
دنب��ال مفري ب��ود كه بتواند نه تنها خود را از ّش��ر اين جنگ ها خالص 
كن��د بلكه حيثيت و اعتبار خ��ودش را هم محفوظ بدارد. في الواقع براي 
هر سياس��تمدار پيدا كردن يك گري��زگاه كه حيثيت اش را لكه دار نكند 
مطلوب تر از نان ش��ب است. براي ريشيليو و لويي سيزدهم اين گريزگاه 
در واژه »مناف��ع ملي« نهفته بود. در زمانه اروپاي س��نتي كه سياس��ت 
خارج��ي هر كش��ور و دولت حول »اخالق« و »مذهب« مي گش��ت،  هر 
تصميم��ي كه ضداخالقي تلقي مي ش��د و هر نقطه نظ��ري كه برخالف 
نظرات »پاپ« بود كنار گذاش��ته مي ش��د. معلوم بود در اين عرصه آنچه 
اهميت پيدا نمي كرد »سرنوشت« كشور و دولت بود. وظيفه ريشيليو اين 
شد كه هرم سياست خارجي را وارونه كند و آن را بر قاعده اصلي اش كه 

»منافع كشور دولت« ايجاب مي كند قرار دهد. 
از زماني كه بحث »منافع ملي« روح مذاكرات سياس��ت هاي خارجي 
كش��ورها ش��د ش��اهد اوج گيري روابط بين الملل و همبستگي كشورها 
ش��ديم. تقريبا چند س��ال پس از ش��كل گيري مفهوم منافع ملي پيمان 
صلح »وس��تفاليا« منعقد ش��د كه با اين پيمان اروپاي نوين پا به عرصه 
وجود گذاشت. جنگ 30ساله درون امپراتوري روم رخت بربست و جنگ 
80س��اله اسپانيا و هلند هم پايان يافت. اروپا ياد گرفت كه شاهد جنگ 

طوالني نباشد و در كنار جنگ، مشكالت را با مذاكره حل كند. 
تاريخ 400س��اله اخير نشان داده كه اگر اساس هر مذاكره يي »منافع 
ملي« باشد خيلي سريع مي توان به نتايج مطلوب دست يافت. از آنجا كه 
هر كشوري پس از »منافع ملي« ياد گرفته سرمايه ملي اش را نابود نكند 
و در جه��ت حفظ آن باالترين تالش خود را بكند مي توان به اين آگاهي 
رسيد كه در بطن و كنه »منافع ملي«، اقتصاد قرار دارد و به اين نتيجه 
رسيد كه »اقتصاد« را مي توان محور سياست ها قرار داد. اين همان كاري 

است كه اتحاديه اروپا دارد با ايران مي كند. 
در اصل در ماجراي برجام و خروج آن مزاحم از اين معاهده بين المللي، 
اتحاديه اروپا در كنار لكه دار شدن حيثيت اش، منافع اقتصادي خود را از 
دس��ت مي داد. درست است كه روابط تجاري و بازرگاني اتحاديه اروپا با 
اي��ران در مقابل امريكا ناچيز به نظر مي آيد اما آنچه در اين ارتباط مهم 
است »كيفيت« رابطه است نه »كميت« آن. اين بخشي مهم از سرفصل 

»منافع ملي« است. 
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اروپا تمهيدات قانوني ضدتحريم امريكا عليه ايران را آغاز كرد

ورود اروپا به كارزار تحريم
 صفحه 7 

 همين صفحه 

اقتصاد اجتماعي

دكل هاي مخابراتي با سالمت 
مردم چه مي كنند؟

12

ناطق نوري: برجام حاصل تصميم همه نهادهاي كليدي نظام بود

»تعادل« از قرارداد جديد نفتي با انگليس گزارش مي دهد

فصل ظهور متوسط هاي نفتي در ايران 
زنگنه: از دوستان گروه 5 انتظار داريم، پيمان شكني امريكا را جبران كنند  منصور بيطرف   

سردبير

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

انا
 ش

س:
عك

ح��دود چهار ق��رن پي��ش واژه تازه يي وارد 
جنگ سياسي شد كه در مدت كوتاهي توانست 
نه تنها تمامي عرصه هاي سياس��ي - ديپلماسي 
جه��ان را درن��وردد بلكه محور جدي��دي را در 
سياس��ت هاي خارجي ش��كل داد كه تقريبا بار 
همه مذاكرات را بر دوش بكشد. اين واژه چيزي 
 .)raison d’état( نبود جز »منافع ملي« ي��ا
اين واژه مولودي بود كه پايان عصر فئوداليس��م 
و ورود عص��ر صنعت��ي را نوي��د مي داد. ش��ايد 
باورتان نش��ود كه مبدع اين واژه سياسي كسي 
نبود جز يك كشيش به نام كاردينال ريشيليو، 
 صدراعظم كهنه كاري كه س��ال ها در كنار لويي 

سيزدهم قرار داشت ...

يك��ي از مش��كالت قديم��ي و ريش��ه يي اي��ران 
بحث هاي طرح هاي عمران��ي و پروژه هاي نيمه تمام 
اس��ت. از دهه ها قبل اين مدل در ايران تعريف شده 
بود كه توسعه بايد با محوريت دولت صورت گيرد اما 
مش��كل از آنجايي شروع مي شد كه درآمدهاي دولت 
جوابگوي حجم باالي پروژه ها نبود. به ويژه آنكه اندازه 
دول��ت و به تبع آن بودجه ج��اري دايما افزايش پيدا 
مي كرد. امروز اين حجم از طرح ها بدون هيچ برنامه يي 
ب��ه اميد درآمدهاي آتي باقي مانده اس��ت و در عين 
ح��ال بدنه دولت نيز حاضر نيس��ت اين طرح ها را به 
 بخش خصوصي منتقل كند. ب��ه همين منظور بايد 
س��از و كارهاي جديدي براي انتق��ال اين پروژه ها به 
بخ��ش خصوصي در نظر گرفت كه در ش��رايطي كه 

نه دولت قادر به تامين بودجه است ...

حركت بر مدار منافع ملي

طرحي نو براي طرح هاي 
عمراني دراندازيم

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 6  

كالن

3

رشد اقتصادي از سال آينده 
استاني محاسبه مي شود

گروه اقتصاد كالن  الهام آبايي 
مركز آمار ايران اخيرا با هدف ارائه تصوير شفاف تر 
از وضعيت اقتصادي كش��ور، تورم استان هاي مختلف 
را محاس��به و منتشر كرده اس��ت. اقدامي كه به گمان 
كارشناس��ان مي تواند در جهت برنامه ريزي دقيق تر به 
سياست گذاران كمك كند. اميد علي پارسا رييس مركز 
آم��ار ايران، مي گويد: مركز آم��ار ايران در آينده برنامه 
انتشار رشد اقتصادي، درآمد و هزينه و ضريب جيني هم 
در استان ها دارد. وي كه پيش تر از مشكالت بودجه يي 
مرك��ز آمار اي��ران گاليه ك��رده بود اكن��ون مي گويد: 
تفاهم شده اس��تان ها در جهت تامين نيازهاي آماري 
خودش��ان با مركز آمار ايران همكاري بودجه يي كنند. 
به گزارش »تعادل«، كارشناسان اقتصادي بارها نسبت 
به خأل آماري در برخي جزئيات مربوط به شاخص هاي 
اقتصادي انتقاد كرده اند. اينكه اطالعات منتش��ر شده 
اغلب ناقص است و نمي تواند تصوير شفافي از جزئيات 
وضعيت اقتص��ادي كش��ور دراختيار پژوهش��گران و 

سياست گذاران قرار دهد ...

 منصور بيطرف   

»تعادل« از قرارداد جديد نفتي با انگليس گزارش مي دهد

فصل ظهور متوسط هاي نفتي در ايران



 حماي�ت قط�ر از مواض�ع ايران رس�انه 
س�عودي را عصبان�ي ك�رد- ايرن�ا| روزنام��ه 
س��بق عربس��تان در واكنش به تماس تلفني روز 
پنج ش��نبه »ش��يخ تميم بن حم��دآل ثاني« امير 
قطر با حجت االسالم والمس��لمين حسن روحاني، 
رييس جمهوري اس��المي ايران با اب��راز نگراني از 
توس��عه روابط دوحه- تهران نوش��ت: امير قطر از 
مواضع ايران در منطقه حمايت به عمل آورد. اين 
رسانه افزود: امير قطر، ايران را كشور قوي منطقه 
خوان��د و خواس��تار گفت وگو با اي��ران براي حل 
اختالفات در منطقه شد. روحاني روز پنج شنبه در 
تماس تلفني »شيخ تميم بن حمد آل ثاني« امير 
قطر با وي با بيان اينكه راهي براي حل اختالفات 
ج��ز گفت وگو وج��ود ندارد، افزود: اي��ران همواره 
آماده گفت وگو درباره مسائل منطقه با كشورهاي 
منطقه خليج فارس است اما متاسفانه در اين بين 
برخي كش��ورها تصور مي كنند كه بايد راه ديگري 

جز گفت وگو را انتخاب كنند. 
 منطقه بحران زده ما بر سر يك دوراهي 
حياتي ق�رار دارد- تعادل| وزي��ر امور خارجه 
توييتي به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان 
منتش��ر ك��رد. »محمدج��واد ظريف« وزي��ر امور 
خارجه كش��ورمان در اين توييت آورده است:»ماه 
رمض��ان فرصتي براي بازگش��ت به خويش��تن و 
خودآزمايي اس��ت.  منطقه بحران زده ما بر سر يك 
دوراهي حيات��ي قرار دارد؛ تداوم راه غيرس��ازنده 
دش��مني و نفرت كه توس��ط كس��اني ك��ه دنبال 
س��لطه اند پيگيري مي ش��ود يا راه كنار گذاشتن 
خودخواهي و ساختن امتي قوي با اتحاد. رمضان 

مبارك.«
 مراس�م تش�ييع پيك�ر حجت االس�ام 
طباطبايي برگزار ش�د- ايلنا| مراس��م تشييع 
پيكر مرحوم حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي 
طباطبايي صبح ديروز از مقابل مسجد موسي بن 
جعفر)ع( واقع در خيابان شهيد سعيدي)غياثي( به 
س��مت حرم مطهر حضرت معصومه)س( شهر قم 
تشييع شد. در اين مراس��م مصطفي پورمحمدي 
وزير س��ابق دادگس��تري، فاطمه هاش��مي عضو 
ش��وراي مركزي حزب اعتدال و توسعه همچنين 
علي جنتي، وزير اس��بق فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
حس��ين فريدون برادر رييس جمهور، سيدمحمود 
دعايي نماين��ده ولي فقي��ه در روزنامه اطالعات، 
س��يدهادي خامن��ه اي دبيركل مجم��ع نيروهاي 
خط ام��ام، س��يدعباس صالحي وزي��ر فرهنگ و 
ارش��اد اسالمي، روح    اهلل حس��ينيان نماينده سابق 
مجل��س، محمدرضا تاب��ش نماين��ده اردكان در 
مجلس، س��يد مهدي ش��جاعي، محسن هاشمي، 
آيت اهلل امامي كاش��اني امام جمعه موقت تهران و 
سيدمحمود علوي در اين مراسم شركت كرده اند. 
  وزارت كش�ور: اتفاق�ات كازرون جنبه 
تقس�يماتي ندارد| وزارت كشور روز پنج شنبه با 
صدور اطالعيه يي اعالم كرد كه حوادث شهرستان 
كازرون در اس��تان فارس جنبه تقسيماتي نداشته 
بلكه ريش��ه در عوامل ديگ��ري دارد كه بايد مورد 
شناس��ايي دقي��ق قرار گي��رد. در بخش��ي از اين 
اطالعيه كه در پايگاه اطالع رس��اني وزارت كشور 
منتشر شده، آمده اس��ت: وزارت كشور در مساله 
تقس��يمات كش��وري در عين اس��تمرار همفكري 
با دلس��وزان و صاحب نظ��ران از اقش��ار گوناگون 
منطقه از م��ردم آگاه و متدين كازرون مي خواهد 
با حفظ آرامش و هوش��ياري انقالبي خود مراقب 
دسيس��ه هاي معاندان و س��ايت هاي ضد انقالب و 
اهداف ش��وم دش��منان اين آب و خاك باش��ند و 
اج��ازه ندهند، امنيت اجتماع��ي منطقه مختل و 
فضاي ناامني حاكم شود. در اين راستا با عناصري 
ك��ه با اهداف ديگري س��عي در ب��ر هم زدن نظم 
و امنيت عمومي داش��ته اند، برخورد قاطع قانوني 
انجام خواهد ش��د. هر چند مس��ير طي ش��ده در 
بحث تقسيمات كشوري مبتني بر قانون، عقالنيت 
و منطق اس��ت لكن بر همين اساس يقينا مصالح 
و مالحظات منطقه مبتن��ي بر تعامل و همفكري 

مورد توجه جدي خواهد بود. 
  ط�رح دو فوريت�ي اق�دام متقاب�ل براي 
تضمين توافق هسته اي- ايلنا| عضو كميسيون 
امني��ت ملي و سياس��ت خارج��ه در مجلس گفت: 
م��ا طرحي دو فوريتي داريم كه يك ش��نبه به چاپ 
مي رسد و اگر طرح هاي دو فوريتي ديگر مقدم نشوند 
يك شنبه اين طرح به صحن مجلس خواهد آمد.  بر 
همين اساس دولت ملزم به اقدام متقابل شده است 
بنابراين اگر كشورهاي ديگر تضمين ندهند، دولت 
بايد همه همكاري هاي خود را با كشورها قطع كند 
و فعاليت هاي هسته يي را از سر بگيرد. در آن صورت 
اگر كش��ورهاي ديگ��ر هم به تحريم ه��ا عليه ايران 

پيوستند ما به خروج از NTP هم بايد فكر كنيم. 

روي موج خبر
رييس جمهور در آستانه سفر براي شركت در اجاس فوق العاده سران سازمان همكاري  اسامي:

انتقال سفارت امريكا بر خالف قوانين بين المللي است
رييس جمه��ور ايران براي ش��ركت در اجالس 
فوق العاده س��ران س��ازمان همكاري اسالمي عازم 

استانبول شد. 
به گزارش پاد، حجت االسالم والمس��لمين دكتر 
حس��ن روحاني روز جمعه ب��ه دعوت رجب طيب 
اردوغ��ان، رييس جمهور تركيه و براي ش��ركت در 
اجالس سران كش��ورهاي عضو سازمان همكاري 
اس��المي با دستور كار تحوالت فلسطين و بررسي 
اقدامات جنايتكارانه رژيم صهيونيس��تي در كشتار 
م��ردم مظلوم فلس��طين و ارائه مواض��ع و ديدگاه 
جمهوري اسالمي ايران در قبال اين مساله با بدرقه 
رسمي جهانگيري، معاون اول رييس جمهور عازم 
استانبول شد. در مراسم بدرقه رسمي رييس جمهور 
همچنين واليتي، مشاور رهبر معظم انقالب در امور 
بين الملل و جمعي از وزرا و معاونان رييس جمهور 

نيز حضور داشتند. 
روحان��ي پيش از ترك تهران براي ش��ركت در 
اين اجالس، اجالس سران كشورهاي عضو سازمان 
همكاري اس��المي در اس��تانبول تركيه را فرصتي 
براي جهان اسالم در اعالم حمايت از ملت مظلوم 
فلس��طين و محكوميت جنايات صهيونيست ها و 
انتقال غيرقانوني س��فارت امريكا به قدس شريف 
دانس��ت و تاكيد ك��رد: دفاع از ملت فلس��طين و 
قدس شريف، دفاع از ارزش هاي اسالمي و شرايط 

اندوهبار ملت بزرگ و متمدن فلسطين است. 
وي همچني��ن گفت: انتقال س��فارت امريكا به 
قدس شريف برخالف قوانين و مقررات بين المللي 
اس��ت و امريكا از هر زمان ديگر در جهان اس��الم 

منفورتر است. 
رييس جمهور با بيان اينكه سفر به استانبول به 
دعوت آقاي اردوغان، رييس جمهور تركيه و رييس 
دوره يي س��ازمان همكاري اس��المي براي شركت 
در اج��الس فوق العاده س��ران اين س��ازمان انجام 
مي گي��رد، گفت: اين اجالس با هدف بررس��ي دو 
حادثه فاجعه بار انجام مي گيرد كه نخس��تين مورد 
به انتقال غيرقانوني و فاجعه آميز سفارت امريكا به 
بيت المقدس بازمي گردد و حادثه دوم نيز موضوع 
كش��تار بي رحمانه مردم فلس��طين توس��ط رژيم 
صهيونيستي است. روحاني انتقال سفارت امريكا به 
قدس شريف را برخالف مقررات و قواعد بين المللي 
و مصوبات ش��وراي امنيت برش��مرد و تاكيد كرد: 
بي ترديد اين كار خشم كشورهاي مسلمان جهان را 
برانگيخته و از هر زمان ديگر امروز امريكا در دنياي 
اسالم و در افكار عمومي جهان اسالم منفورتر شده 

است. 
رييس جمه��ور گف��ت: موض��وع ديگر كش��تار 
وسيع مسلمانان فلسطين اس��ت كه براي دفاع از 
س��رزمين خود و بازگش��ت به خانه هايشان تالش 
مي كنن��د. صهيونيس��ت ها مردم فلس��طين را كه 
در يك راهپيمايي مس��المت آميز و غيرمس��لحانه 
ش��ركت كرده بودند به خاك و خون كش��يدند و 

ده ها فلس��طيني را ش��هيد و  هزاران نفر از آنان را 
مجروح كردند. 

روحاني گفت: اين جنايت اول صهيونيس��ت ها 
نيس��ت چراكه در طول ۷۰س��ال گذشته پيوسته 
اين جنايات را تكرار كرده اند و در حقيقت كشتار و 
مجروح كردن فلسطيني ها در روز نكبت تازه ترين 
جناي��ت رژيم صهيونيس��تي از سلس��له جنايات 
۷۰ساله صهيونيست ها عليه مردم مظلوم فلسطين 
اس��ت. رييس جمهور تاكيد كرد: ب��ه نمايندگي از 
ملت بزرگ ايران مي خواهم به ملت بزرگ فلسطين 
تس��ليت عرض كنم و بگويم كه جمهوري اسالمي 
اي��ران هم��واره مداف��ع مظلومين ب��وده و يكي از 
آرمان ه��اي مهم اين انقالب، آزادي قدس ش��ريف 
و فلس��طين اشغالي اس��ت و ملت ما اين آرمان را 
همچن��ان مد نظر دارد و اي��ن راه را ادامه مي دهد. 
روحان��ي اظهار ك��رد: در ش��رايط ام��روز يك بار 
سنگين مسووليتي بر دوش همه مسلمانان به ويژه 
دولتمردان جهان اس��الم قرار گرفته و آن موضوع 
دفاع از ملت فلسطين و قدس شريف است كه هم 
دفاع از ارزش هاي اس��المي و هم دفاع از ش��رايط 

اندوهبار ملت بزرگ و متمدن فلسطين است. 
رييس جمهور اجالس استانبول را فرصتي براي 
سران كشورهاي اس��المي جهت اعالم نفرت خود 
از اي��ن اقدام صهونيس��ت ها و بهره گي��ري از همه 
س��ازوكارها جهت مقابله ب��ا آن ازجمله در مجمع 
عمومي سازمان ملل و س��اير نهادهاي بين المللي 
دانس��ت و تاكيد كرد: بي ترديد صهيونيس��ت ها و 
امريكايي ها دنبال اين هستند كه توجه دنياي اسالم 

را از فلسطين به مسائل ديگر منحرف كنند و با اين 
هدف هر روز مشكالتي را در دنياي اسالم به وجود 
مي آورند. روحاني اظهار كرد: آنان تروريس��ت ها را 
تشويق و حمايت مي كنند و مسلمان ها بايد متوجه 
باشند، موضوع فلسطين و قدس همواره مساله اول 
دنياي اس��الم است و نبايد بگذاريم صهيونيست ها 
كاري كنند كه جنايت آنها عادي و حضور نامشروع 
آنها به تدريج مش��روع جلوه كن��د. رييس جمهور 
با بيان اينكه مردم فلس��طين صاحبان واقعي اين 
سرزمين هس��تند و قدس حرم شريف و نخستين 
قبله گاه مس��لمان ها و مورد احترام همه آنهاست، 
گفت: بي ترديد اين اقدامات نابخردانه يي كه در اين 
روزها توسط رژيم صهيونيستي و امريكايي ها انجام 
گرفته، تاثيري در اين مس��ير و در اين راه نخواهد 
داشت و مسلمان ها را مصمم تر و مردم فلسطين را 
براي آزادي سرزمينش��ان از دست اشغالگران از هر 

زمان ديگر آماده تر مي كند. 
روحاني در پايان ابراز اميدواري كرد كه اجالس 
اس��تانبول، اجالس مفيدي براي مردم مس��لمان 

فلسطين و مسائل منطقه باشد. 

 ظريف خواستار تحقيقات بين المللي 
درباره جنايات صهيونيست ها شد

محمدج��واد ظريف وزير امور خارجه جمهوري 
اسالمي ايران خواستار انجام تحقيقات بين المللي 
شفاف و مستقل درباره جنايات صهيونيست ها در 

سرزمين هاي اشغالي فلسطين شد. 
به گ��زارش ايرنا، محمدجواد ظري��ف ديروز در 

نشست وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان 
همكاري اسالمي گفت: ما بايد اقدامات مشخصي را 
نيز براي حفاظت بين المللي از فلسطيني ها مطابق 
با حقوق بين المللي بشردوستانه در سطح نظام ملل 

متحد انجام دهيم. 
وي در اين نشست كه براي حمايت از فلسطين 
و بررسي تحوالت در سرزمين هاي اشغالي در هتل 
هيلتون شهر استانبول در حال برگزاري است، بيان 
كرد: در پي كش��تار در غ��زه، جامعه بين المللي در 
مطالبه براي پايان بخشيدن به معافيت و بخشودگي 
رژيم آپارتايد صهيونيس��تي، وحشي و ياغي محق 
اس��ت. وي تاكيد كرد: ضروري اس��ت كه سازمان 
همكاري اس��المي نداه��ا براي به دس��ت عدالت 
س��پردن عام��الن جنايت اخير در س��رزمين هاي 

اشغالي فلسطين را تقويت و تحكيم بخشد. 
ظريف اضافه كرد: ما همچنين بايد بر ش��وراي 
امنيت براي پايبندي به مس��ووليت اوليه و اصلي 
خود اعمال فش��ار كنيم و از تالش هاي فلس��طين 
براي طرح اين موضوع در دادگاه بين المللي كيفري 

حمايت كنيم. 
وي بي��ان كرد: با وجود گذش��ته و سرنوش��ت 
مش��ترك و با وجود تمام چالش ها و فرصت هايي 
كه ما را به هم پيوند زده است، آنچه باعث جسارت 
بيشتر دشمن صهيونيستي ش��ده، نبود وحدت و 

اتحاد در ميان ماست. 
وزير امور خارجه ايران اظهار كرد: دفاع از قدس 
شريف بيش��تر از هر زمان ديگري به عنوان نقطه 
تمركز ما با هدف اتحاد در راستاي ايجاد امتي قوي 

به جاي درگير شدن در كشمكش هاي بي پايان به 
شمار مي آيد. 

وي با تقدير از دولت تركي��ه براي اقدام عاجل 
در گردهم آوردن مقامات كشورهاي اسالمي براي 
رايزني درباره وضعيت اس��فبار كنوني در فلسطين 
اشغالي گفت: كش��تار فجيع معترضان صلح طلب 
فلسطيني در غزه كه جنايت جنگي و جنايت عليه 
بش��ريت به ش��مار مي آيد، نقطه اوج دور جديدي 
 از اقدامات مخربي محس��وب مي شود كه در طول

6 ماه گذشته با هدف سركوب فلسطيني ها صورت 
گرفته است. 

وي اعتراض فلس��طيني ها را توام با جسارت و 
در راس��تاي تحقق حقوق بنيادين خود دانس��ت و 
بي��ان كرد: اعالم غيرقانوني رييس جمهوري امريكا 
در دسامبر گذش��ته در خصوص انتقال سفارت به 
بيت المقدس و اقدام خطرن��اك وي در اجراي اين 

تصميم در روز نكبت، سرآغاز تراژدي جديد بود. 
وي اضافه ك��رد: اين اقدام موجب جس��ارت 
بخش��يدن به اش��غالگران ب��راي مجموعه يي از 
كش��تارهايي ش��د كه از روي خونس��ردي انجام 
ش��د و آخرين م��ورد آن ش��ليك تك تيراندازها 
به كودكان از پش��ت س��ر بود. ظريف همچنين 
گفت: ما بايد با ديگر س��ازمان ها، اكثريت قاطع 
دولت ه��ا، جنبش هاي مردمي در سراس��ر جهان 
كه مخالف يك جانبه گرايي، روش هاي قلدرمآبانه 
و تحقي��ر حقوق بين الملل از س��وي امريكا بوده 
و نيز اش��غالگري و وحشي گري صهيونيست ها را 

محكوم مي كنند، متحد شويم. 
وزير ام��ور خارجه ايران اظهار كرد: اگرچه ما از 
قطعنامه اين نشست حمايت مي كنيم، اما نبايد به 
مثابه شناسايي موجوديت غيرمشروع صهيونيستي 

تفسير شود. 
نشس��ت فوق العاده سران س��ازمان همكاري 
اس��المي ب��راي بررس��ي آخري��ن تح��والت در 
فلس��طين، محكومي��ت جنايات صهيونيس��ت ها 
در ن��وار غزه و انتقال س��فارت امري��كا به قدس 
ديروز ب��ا حضور مقامات بيش از 4۰ كش��ور در 
استانبول برگزار ش��د. در اين نشست 13 كشور 
در س��طح رييس جمهوري، 2كش��ور در س��طح 
مع��اون رييس جمه��وري، 3كش��ور در س��طح 
معاون نخس��ت وزير، 12كش��ور در س��طح وزير 
امور خارج��ه و همچني��ن ديپلمات هايي از 11 
كشور شركت كرده اند. س��ران كشورهاي ايران، 
افغانس��تان، اردن، س��ودان، گينه، گينه  بيسائو، 
قطر، كويت، موريتاني، بخش ترك نش��ين قبرس 
در اين نشست حضور دارند. حجت االسالم حسن 
روحان��ي رييس جمه��وري و محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه ايران براي ش��ركت در نشست 
فوق العاده سازمان همكاري اسالمي براي حمايت 
از فلسطين و بررس��ي تحوالت در سرزمين هاي 

اشغالي وارد شهر استانبول تركيه شده اند. 
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چهرهها

خطي��ب نماز جمع��ه اين هفته 
تهران گفت: مس��ووالن ديپلماسي 
در مذاك��ره ب��ا اروپايي ه��ا تضمين 
كتب��ي بگيرند. به گزارش تس��نيم، 
آيت اهلل كاظم صديقي خطيب نماز 
جمعه اين هفته تهران در خطبه هاي 
نمازجمعه در س��خناني با اش��اره به 
خروج امريكا از برجام، آن را قصه پرغصه يي دانست و گفت: از 
قبل دنياي غرب كاله گش��ادي را آماده كرده بود، حضرت آقا 
بارها تاكيد كرده بودند كه نمي شود به اينها اعتماد كرد. اساسا 
مذاكره بر اس��اس لغو تحريم ها شكل گرفته بود اما تحريم ها 
برداشته نش��د و ما از علم خودمان در هسته يي عقب نشيني 
كرديم كه اينها تحريم هاي ظالمانه ش��ان را از گرده ما بردارند 
اما بدعه��دي كردند. او افزود: رهبر معظ��م انقالب در دوران 
مذاكرات هس��ته يي به رييس جمهور نامه نوشتند كه شما از 
سوابق بدعهدي غربي ها مطلع هستيد، تضميني از آنها بگيريد 
ام��ا اين رييس جمهور ديوانه نماي امريكا، با لگدي برجام را از 
بين برد. خطيب نماز جمعه اين هفته تهران، تدوين و راهبرد 
سياست هاي كلي را جزو اختيارات رهبر معظم انقالب اسالمي 
دانست و اظهار داشت: نبايد مثل گذشته سراغ كساني برويم 
كه هشت سال بر سر ما ميراژ مي ريختند، مبادا در مذاكراتي 
كه با اروپايي ها داريم، بدون تضمين محكم با آنها كنار بياييم، 

چراكه مومن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي شود. 

 مسووالن ديپلماسي از اروپايي ها 
تضمين كتبي بگيرند

وزير آم��وزش و پ��رورش تاكيد 
ك��رد: ني��از آم��وزش و پ��رورش به 
س��ازمان اداري و استخدامي كشور 
اعالم ش��ده اس��ت و آخرين عددي 
كه با س��ازمان اداري و اس��تخدامي 
 بر سر آن به توافق رسيده ايم، ايجاد

2۵ ه��زار رديف اس��تخدامي براي 
دانش��گاه فرهنگيان اس��ت. به گزارش خانه ملت، سيد محمد 
بطحايي در پاس��خ به اين سوال كه چرا با وجود كمبود معلم 
رديف استخدامي براي جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگيان در 
نظر گرفته نمي شود، گفت: تصميم گيري در اين خصوص بر 
عهده سازمان اداري و استخدامي است كه بر اساس مستندات 
و نيازمندي هاي دستگاه ها بررس��ي هاي خود را انجام داده و 
درباره اختصاص رديف اس��تخدامي تصميم گيري مي كند. او 
ادام��ه داد: در حال حاضر نياز آموزش و پرورش به س��ازمان 
اداري و استخدامي كشور اعالم شده است و آخرين عددي كه 
با س��ازمان اداري و استخدامي بر سر آن به توافق رسيده ايم، 
ايجاد 2۵هزار رديف استخدامي براي دانشگاه فرهنگيان است. 
بطحايي اظهار داشت: در اين نشست نيز اين مسائل مطرح و 
نتيجه اين شد كه براي تدوين پيش نويس برنامه جامع نيروي 
انساني س��ه نفر از اعضاي كميسيون آموزش نيز در جلسات 
كارشناس��ي كارگروه تدوين پيش    نويس برنامه جامع نيروي 

انساني وزارت آموزش و پرورش حضور يابند. 

 همسان سازي حقوق بازنشستگان فرهنگي 
در سازمان برنامه و بودجه

در شرايطي كه بعد از خروج ترامپ 
از برجام اظهارنظره��اي متفاوت و در 
برخي موارد متض��ادي درباره راهبرد 
اروپ��ا و برجام مطرح مي ش��ود؛ عضو 
كميسيون امنيت ملي مجلس دهم با 
بيان اينكه نگاه اروپا به برجام يك نگاه 
راهبردي بود و نه تاكتيكي، مي گويد: از 
نظر اروپايي ها برجام به معناي واقعي يك توافقنامه برد- برد بود 
و به همين دليل با امريكايي ها همراهي نكرده و اختالف نظر قابل 
توجهي بين آنها ايجاد شد. عليرضا رحيمي در گفت وگو با برنا با 
اشاره به حمايت اخير اتحاديه اروپا از برجام با بيان اينكه نگاه اروپا 
ب��ه برجام يك نگاه راهبردي ب��ود و نه تاكتيكي، گفت: برخالف 
امريكايي ها كه در ميان جناح ها و مراجع مختلف ش��ان اختالف 
مبنايي نسبت به برجام وجود داشت، رويكرد اروپايي ها نسبت به 
برجام راهبردي بود. او با بيان اينكه اروپا برجام را براي امنيت خود 
و دنيا سازنده مي دانست، افزود: از نظر اروپايي ها برجام به معناي 
واقعي يك توافقنامه برد – برد بود و به همين دليل با امريكايي ها 
همراه��ي نكرده و اختالف نظر قابل توجهي بين آنها ايجاد ش��د. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان 
اينكه اظهار حمايت سياسي اروپا از ايران بيشتر اظهار حمايت از 
برجام و در چارچوب اين توافقنامه اس��ت، افزود: به نظر مي رسد، 
اين حمايت در راستاي همان نگاه راهبردي به برجام است كه امر 

جديدي هم نيست. 

 نگاه اروپا به برجام يك نگاه راهبردي است 
نه تاكتيكي

همزمان با فرارس��يدن روز جهاني 
ارتباطات، رييس دفتر رييس جمهوري 
و رييس شوراي اطالع رساني دولت در 
پيام��ي ضمن تبريك اين روز به همه 
كنش��گران ارتباطي كشور مولفه هاي 
اصلي ارتباطي دولت و مردم را تبيين 
ك��رد. به گ��زارش پاد، در بخش��ي از 
پيام محمود واعظي به مناسبت روز بيست و هفتم ارديبهشت 
ماه آمده اس��ت: » با عنايت به تحوالت گس��ترده و پرشتاب در 
ح��وزه ارتباطات و فناوري بديهي اس��ت كه بر پيچيدگي هاي 
حوزه اطالع رس��اني و مديري��ت افكارعمومي نيز افزوده ش��ده 
است. اقناع افكارعمومي در اين شرايط با الگوهاي قديمي ديگر 
امكان پذير نيست و نيازمند مولفه ها و مدل هاي جديد مبتني بر 
تحوالت، انتظارات و دانش عمومي و متناس��ب با توقع و سطح 
سواد رسانه يي عمومي است. «او در ادامه تاكيد مي كند: »لذا با 
توج��ه به اينكه اميد و اعتماد جز از طريق رضايتمندي س��طح 
عام��ه مردم و كارآمدي دولتمردان حاصل نمي ش��ود و طراحي 
و اج��راي الگوهاي جديد ارتباطي به عنوان ضرورتي انكارناپذير 
باي��د در دس��تور كار مراك��ز روابط عمومي قرار گيرد؛ ش��وراي 
اطالع رساني دولت بار ديگر بر مولفه هاي »شفافيت«، »تعامل« 
و»پاسخگويي« به عنوان الگوهاي موثر ارتباطي خود با مردم كه 
از ابتدا مورد تاكيد دولت تدبير و اميد و شخص رياست محترم 

جمهوري بوده است، تاكيد مي ورزد.«

 تاكيد دولت بر شفافيت
تعامل و پاسخگويي در ارتباط با مردم

در نخس��تين روز از به��ار ق��رآن م��اه مب��ارك رمضان، 
حس��ينيه امام خميني)ره( يكپارچه من��ور به نور كالم خدا 
بود و قاريان، مناجات خوانان و مديحه سرايان قرآني به مدت 
3س��اعت در حضور رهبر معظم انقالب اسالمي محفل انس 
با ق��رآن كريم برپا كردن��د. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
دفتر مق��ام معظم رهبري؛ رهبر معظم انقالب اس��المي در 
اي��ن ديدار يك��ي از نيازهاي ضروري امروز امت اس��المي را 
لزوم »نزديكي به قرآن و عمل به دس��تورات آن« دانس��تند 
و با تاكيد بر اينكه مش��كالت كنوني دنياي اس��الم ازجمله 
ش��رايط تاسف بار فلس��طين و جنايات رژيم صهيونيستي به 
ويژه در روزه��اي اخير نتيجه دوري امت اس��المي از قرآن 
اس��ت، گفتند: بيت المقدس پايتخت فلس��طين اس��ت و به 
توفيق الهي فلسطين از دست دشمنان خالص خواهد شد و 
امريكا و اذناب آن در قبال حقيقت و سنت الهي هيچ غلطي 

نمي توانند بكنند. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي لزوم توجه بيش��تر به قرآن در 
همه ابعاد زندگي را خاطرنش��ان كردند و با اشاره به مصائب 
و بالياي دنياي اسالم به ويژه شرايط مردم فلسطين گفتند: 
در اين چند روز جنايات رژيم خبيث و جعلي صهيونيس��تي 
در به ش��هادت رس��اندن ده ها نفر و زخمي ك��ردن هزاران 
فلس��طيني را ديديد. در چنين شرايطي برخي گله مي كنند 
كه چرا امريكا موضع نمي گيرد درحالي كه امريكا و بسياري 
از دولت هاي غربي ش��ريك جرم اين جنايات هستند. رهبر 
معظم انقالب اس��المي با تاكيد بر اينكه بايد امت اس��المي، 
دولت ه��اي اس��المي و حكومت هاي اس��المي در قبال اين 
جناي��ات موضع بگيرن��د، خاطرنش��ان كردند: ق��رآن به ما 
مي گويد بايد در مقابل دشمنان دين و كفار سرسخت باشيد 
و در ميان خودتان با مهرباني رفتار كنيد اما اكنون به  دليل 
دوري از قرآن در دنياي اس��الم شاهد جنگ و اختالف ميان 

مسلمانان و تسليم بودن در مقابل كفار هستيم. 

حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه دش��مني ها 
با اس��الم تمامي ن��دارد، افزودند: اگر امت اس��المي به قرآن 
نزديك شود، همان گونه كه قرآن فرموده، بالشك بر دشمن 

غلبه خواهند كرد زيرا اين وعده الهي است. 
ايش��ان تالوت و جلس��ات قرآني را مقدمه تدبر در قرآن 
و فهم و عمل به آن برش��مردند و خط��اب به جوانان ايراني 
و انقالبي گفتند: انس و آش��نايي خود را ب��ا قرآن روزبه روز 
افزايش دهيد زيرا فهم قرآن و عمل به آن مايه قوت و اقتدار 

و عزت شما خواهد شد. 
رهب��ر معظم انقالب اس��المي در پايان با طلب مغفرت از 
خداوند متعال براي شهداي روزهاي اخير فلسطين همچنين 
با طلب استقامت بيشتر براي مبارزان راه حق تاكيد كردند: 
امري��كا و همدس��تان او در مقابل س��نت تخلف ناپذير الهي 

مجبور به شكست و تسليم خواهند بود. 
در اين محفل نوراني جمعي از اس��اتيد و پيشكس��وتان، 
قاريان جوان، گروه هاي جمع خواني، تواشيح و مديحه سرايي 

و مناجات خوانان به اجراي برنامه پرداختند. 
در پايان اين مراس��م نماز مغرب و عش��ا به امامت رهبر 

معظم انقالب اسالمي اقامه شد. 

رهبر معظم انقاب اسامي در محفل نوراني انس با قرآن كريم: 

آزادي فلسطين سنت الهي است، امريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند

رييس قوه قضاييه درگذشت 
قائم مقام دبير و عضو حقوقدان 
شوراي نگهبان را تسليت گفت 

آيت اهلل آملي الريجاني طي پيامي درگذش��ت حاج 
محمدرض��ا علي��زاده قائم مقام دبير و عض��و حقوقدان 
ش��وراي نگهبان را تس��ليت گفت. به گزارش اداره كل 
رواب��ط عمومي قوه قضاييه، متن پيام تس��ليت رييس 

قوه قضاييه به شرح ذيل است: 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اناهلل وانا اليه راجعون
خبر درگذش��ت جناب آقاي حاج محمدرضا عليزاده 
قائم مقام دبير و عضوحقوقدان شوراي نگهبان موجب تاثر 
و تاسف اينجانب گرديد. آن فقيد سعيد عمر پربركتش را 
در راه اعتالي نظام جمهوري اسالمي صرف نمود و سال ها 
در خدمت نظام قضايي و حقوقي كش��ور بود. اين ضايعه 
مولمه را به خانواده محترم ايشان، كاركنان شريف دستگاه 
قضايي و جامعه حقوقدان كش��ور تسليت عرض نموده و 
از خداون��د متع��ال براي آن مرحوم عل��و درجات و براي 

بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسئلت مي نمايم. 
صادق آملي الريجاني
رييس قوه قضاييه
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افزايش حقوق 97 نمي شوند
تسنيم  نايب رييس كميسيون شوراها در مجلس 
با اش��اره به تصوي��ب دوفوريت طرح استفس��اريه 
افزايش حقوق كاركنان در س��ال 97 گفت: طبق 
اين ط��رح حقوق پايين ترين طبق��ات حقوق بگير 

جامعه 20درصد افزايش مي يابد. 
امير خجس��ته با اش��اره به تصوي��ب دوفوريت 
ط��رح استفس��اريه افزاي��ش حق��وق كاركنان در 
س��ال 97 در صحن علني مجل��س و ديگر قوانين 
تصويب شده در مجلس براي افزايش حقوق اقشار 
كم درآمد جامعه اظه��ار كرد: پايين ترين حقوق ها 
افزايش 20درصدي و باالتري��ن حقوق ها افزايش 
يك درص��دي را در س��ال 97 تجربه خواهند كرد. 
در اين استفساريه آمده است كه منظور از افزايش 
پلكاني نزولي حقوق مندرج در جزء يك بند)الف( 
تبصره)12( قانون بودجه س��ال 1397 كل كشور 
اين اس��ت كه طبقات پايين تر از افزايش بيشتري 
برخوردار ش��وند. ميزان افزايش پايين ترين طبقه 
20درصد اس��ت كه نمايندگان آن را تاييد كردند 
در واق��ع ب��ا اين حس��اب ميزان افزاي��ش حقوق 

پايين ترين طبقه جامعه 20درصد است. 
خجسته با بيان اينكه گروه هاي درآمدي پايين 
در تمامي دس��تگاه ها ش��امل اين افزايش حقوق 
مي ش��وند، ادام��ه داد: نمايندگان در كميس��يون 
تلفيق بودجه سال جاري براي افزايش حقوق هاي 
اقش��ار كم درآمد جامعه تالش بسياري كردند كه 
خوشبختانه تالش آنها با تبديل شدن به قانون به 
نتيجه رسيد. با اس��تناد به ماده 5 قانون كاركنان 
دستگاه هاي اجرايي و طبق ماده 29 برنامه ششم 
توس��عه قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها از 

افزايش پلكاني حقوق برخوردار مي شوند. 
خجس��ته توضي��ح داد: طبق م��اده 71 قانون 
مديريت خدمات كش��وري، روس��اي قوا، معاونان 
رييس جمه��ور، اعض��اي ش��وراي نگهب��ان، وزرا، 
نمايندگان مجلس، س��فرا، مديرعام��ل و اعضاي 
هيات مدي��ره و روس��اي دانش��گاه هاي اجراي��ي 
)موض��وع م��اده 5 قان��ون خدم��ات كش��وري( 
اس��تانداران، شهرداران مراكز اس��تان ها و اعضاي 
شوراي اسالمي ش��هر مراكز استان ها در سال 97 

مشمول اين افزايش حقوق نخواهند شد. 
وي همچني��ن درخص��وص مخالفت مجلس با 
پيش��نهاد جلوگيري از افزاي��ش حقوق هيات هاي 
علمي و اساتيد دانشگاه ها گفت: از آنجا كه قاطبه 
نماين��دگان مجلس معتقدند بايد با نجومي بگيران 
برخورد ش��ود نه نخب��گان و جلوگيري از افزايش 
حق��وق نخب��گان را موج��ب ف��راري دادن مغزها 
دانس��ته، اين طرح در مجلس راي نياورد بنابراين 
هي��ات علم��ي دانش��گاه ها و نخبگان نيز ش��امل 

افزايش حقوق ها مي شوند. 

كالن

رييس مركز آمار ايران در گفت وگو با »تعادل«:

رشداقتصاديازسالآيندهاستانيمحاسبهميشود
گروه اقتصاد كالن  الهام آبايي 

مركز آمار ايران اخيرا با هدف ارائه تصوير شفاف تر 
از وضعيت اقتصادي كش��ور، تورم استان هاي مختلف 
را محاس��به و منتشر كرده است. اقدامي كه به گمان 
كارشناسان مي تواند در جهت برنامه ريزي دقيق تر به 
سياس��ت گذاران كمك كند. اميد علي پارس��ا رييس 
مركز آمار ايران، مي گوي��د: مركز آمار ايران در آينده 
برنامه انتش��ار رش��د اقتص��ادي، درآم��د و هزينه و 
ضريب جيني هم در اس��تان ها دارد. وي كه پيش تر از 
مش��كالت بودجه يي مركز آمار ايران گاليه كرده بود 
اكنون مي گويد: تفاهم شده استان ها در جهت تامين 
نيازهاي آماري خودش��ان با مركز آمار ايران همكاري 

بودجه يي كنند. 
به گزارش »تعادل«، كارشناس��ان اقتصادي بارها 
نس��بت به خأل آم��اري در برخي جزئي��ات مربوط به 
ش��اخص هاي اقتصادي انتقاد كرده اند. اينكه اطالعات 
منتش��ر ش��ده اغلب ناقص اس��ت و نمي تواند تصوير 
ش��فافي از جزئيات وضعيت اقتصادي كشور دراختيار 
پژوهشگران و سياست گذاران قرار دهد. آنها مي گفتند 
مثال گرچه ما نرخ بيكاري داريم ولي اطالعاتي درباره 
كيفيت مشاغل نداريم و نمي دانيم كه آيا افراد متناسب 
با تحصيالت خود مش��غول به كارند و از ش��غل خود 
رضايت دارند يا خير؟ همچنين است اطالعات مربوط 
به ضريب جيني. درس��ت اس��ت كه شاخص ضريب 
جيني اعالم مي ش��ود ولي باتوجه ب��ه اينكه نابرابري 
در همه مناطق و اس��تان هاي كشور يكسان نيست ما 
نمي توانيم تصوير ش��فافي از وضعيت نابرابري در كل 
كشور داشته باش��يم؛  انتقاداتي كه رييس مركز آمار 
ايران پيش تر به آن پاسخ گفته بود. وي اعالم كرده بود 
كه سازمان متبوعش درنظر دارد تا جزئيات بيشتري 
از ش��اخص هاي اقتصادي را منتش��ر كند ولي مشكل 
بودجه ي��ي دارد. او تصريح كرده ب��ود: مركز آمار ايران 
تنها بودجه الزم براي تامين آمار موردنياز 60درصد از 
كشور را دراختيار دارد و با چنين وضعيتي 40درصد از 

نيازهاي آماري كشور تامين نمي شود. 

 انتشار جزئيات تورم در سطح گسترده
با وجود انتقادات بودجه يي، مركز آمار ايران اخيرا 
اقدام به محاسبه جزئيات بيشتري از تورم كرده است؛ 
ت��ورم دهك ها و اكنون نيز تورم اس��تان ها. جزئياتي 
كه به گمان كارشناسان مي تواند در برنامه ريزي هاي 
اقتصادي به برنامه ريزان كمك كند.    در اين راس��تا، 

اميد علي پارس��ا رييس مركز آمار ايران در گفت وگو 
ب��ا »تعادل« اظهار كرد: درخص��وص تورم بايد بگويم 
اكنون به وسيع ترين شكل ممكن در كشور اطالعات 
را جمع آوري، محاس��به و منتش��ر مي كني��م. به اين 
ترتيب كه تورم ش��هري و روستايي، تورم كل كشور، 
تورم دهك ها و اكنون نيز تورم اس��تان ها به تفكيك 
منتش��ر مي ش��ود و اين گس��تردگي اطالعات درباره 
افزايش قيمت ها مي تواند به سياس��ت گذار اطالعات 
دقيقي ارائ��ه كند تا وي وضعيت ش��فافي از اقتصاد 

مناطق مختلف كشور در دست داشته باشد. 
او با بيان اينكه مركز آم��ار اهتمام خود را بر ارائه 
آمارها با دقت باال گذاش��ته است،  گفت: در محاسبه 
ت��ورم 457 قلم با وزن هاي متف��اوت كه در الگوهاي 
مصرف در نقاط مختلف كش��ور مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرند، بررسي مي شود و آنچه در قالب تورم منتشر 

مي شود، تصويري است از متوسط افزايش قيمت ها. 

 راهي براي حل مشكالت بودجه اي
البت��ه هنوز مش��كالت بودجه يي وج��ود دارد. 
پارسا گفت امسال كه بودجه تصويب شده و كاري 
نمي توان ك��رد. ولي از همين حاال ب��راي افزايش 
بودجه س��ال بعد رايزني خواهيم كرد. ضمن اينكه 
اقدامات ديگ��ري هم انجام داده ايم ازجمله مذاكره 
با شوراي توسعه برنامه ريزي استان ها براي دريافت 

منابع مالي موردنياز از استان ها. وي چنين توضيح 
داد: به دنب��ال اين مذاكرات تفاهمي با اس��تان ها 
داشته ايم و قرار است برمبناي آن استان ها به صورت 
مس��تقيم بودجه مورد ني��از را دراختيار مركز آمار 
اي��ران قرار دهند تا آمار موردنياز آنها از طريق اين 

دستگاه تامين شود. 

 محاسبه و انتشار جزئيات بيشتري از شاخص ها
رييس مرك��ز آمار ايران همچنين از توليد آمار 
وس��يع تري از ش��اخص هاي اقتصادي در س��طح 
كش��ور خب��ر داد و گفت: مركز آم��ار به دنبال آن 
است كه جزئيات بيش��تري از اطالعات مربوط به 
ش��اخص هاي اقتصادي را محاسبه و منتشر كند. 
اكن��ون ازجمله بخش هايي كه توليد آمار در آن را 
در دستور كار داريم، رشد اقتصادي استان هاست. 
در س��ال 1398 عالوه بر رشد اقتصادي استان ها 
به دنبال محاس��به درآمد هزين��ه و ضريب جيني 
اس��تان ها هم هستيم. اخيرا در س��ازمان برنامه با 
شوراي توسعه برنامه ريزي استان ها تفاهم كرديم 
تا اس��تان ها نيازهاي آماري خ��ود را اعالم كنند و 
ما نيز با همكاري آنها ك��ه در قالب همكاري هاي 
بودجه يي هم هس��ت، نيازهاي آماري آنها را توليد 
كني��م. ازجمله نيازهاي آماري اس��تان ها مي توان 
ب��ه مهاجرت بين اس��تان ها، بي��كاري به تفكيك 

شهرستان ها، مهاجرت شهرستان ها و هزينه درآمد 
شهرس��تان ها اش��اره كرد.  به گفته پارسا، بخشي 
از تامين منابع مالي محاس��به و انتشار اين آمارها 
به موجب توافقي كه ش��وراي توسعه برنامه ريزي 
استان ها شده از سوي استان ها انجام خواهد شد. 

 انتشار جزئيات آماري چه كمكي مي كند؟
توس��عه در ايران نامتوازن اس��ت و ب��راي ايجاد 
تعادل و توزان اقتصادي در كش��ور نياز به آمارهاي 
دقي��ق و جزئي وجود دارد. اين موضوعي اس��ت كه 
به زعم كارشناسان اقتصادي نياز به آمارها و اطالعات 
دقي��ق اس��تاني را توجي��ه مي كن��د. در اين زمينه 
هادي حق ش��ناس اقتصاددان، بر اين باور است كه 
آمارهاي مربوط به اس��تان ها اطالعات بسيار مهمي 
هس��تند كه مي توانند به تصميم گيران كمك كنند 
تا رشد متوازن اتفاق بيفتد.  حق شناس در گفت وگو 
با »تعادل« در اي��ن رابطه توضيح مي دهد: موضوع 
آمايش س��رزميني برمبناي اطالع��ات و آمار دقيق 
اس��ت. سال ها است كه در برنامه هاي پنج ساله اين 
نكته مطرح است كه مطالعات آمايش سرزميني را 
نداريم. مفهوم اين جمله اين است كه نمي دانيم در 
كدام استان چه نوع سرمايه گذاري بايد انجام بگيرد 
يا اينكه چه نوع مزيت نس��بي وجود دارد. در ايران 
اس��تان هايي وجود دارد كه نرخ بيكاري آنها نزديك 
به 8-7درصد اس��ت. در عين ح��ال در برخي ديگر 
استان ها نرخ بيكاري بيش از 20درصد است. اين در 
حالي است كه ميانگين نرخ بيكاري در كشور حدود 
12درصد اس��ت. بنابراين، يكي از پيش ش��رط هاي 

توسعه متوازن دسترسي به چنين آماري است. 
وي درخص��وص اخت��الف مي��ان ش��اخص هاي 
اقتصادي در اس��تان هاي مختلف كشور توضيح داد: 
گاهي مردم اين مساله را مطرح مي كنند كه نرخ تورم 
زير 10درص��دي را حس نمي كنيم. اين حس مردم 
هم درست است. تورم زير 10درصد براي دهك هاي 
پايين درآمدي كه نه مسكن دارند، نه خودرو دارند، 
نه از نظر درماني هزينه پيشگيري دارند، نه امكانات 
آموزشي مناس��بي دارند، حس نمي ش��ود. اما براي 
دهك هاي پردرآمد جامعه كه مشكل اجاره نشيني، 
خودرو و درمان ندارند، نرخ تورم بسيار كمتر از عدد 
10درصد و حتي زير 5درصد اس��ت.  حق ش��ناس 
افزود: در عين ح��ال، نرخ تورم براي كاركنان دولت 
بيشتر است اما براي كس��اني كه مشاغل آزاد دارند 

و درآمده��اي مكف��ي دراختي��ار دارند، ن��رخ تورم 
خيلي كمتر اس��ت. بنابراين اگر مركز آمار اطالعات 
اس��تان ها و دهك هاي درآمدي مختلف را دراختيار 
سياست گذاران قرار دهد، حتما اثرگذار خواهد بود. به 
اين ترتيب سياست گذاران بهتر تصميم مي گيرند تا 
توازن توسعه در استان هاي كشور يكسان باشد. اين 
امر مي تواند يك حركت جدي باشد. منابع موردنياز 
هم بايد از طريق سازمان برنامه و بودجه تامين شود 

و در اختيار مركز آمار ايران قرار گيرد.
 

 ضرورت تهيه ضريب جيني استان ها
حق ش��ناس بر ضرورت تهيه آم��ار ضريب جيني 
به تفكيك اس��تان ها تاكيد كرد و گفت: معموال گفته 
مي شود كه ضريب جيني در كل كشور عددي كمتر 
از 4.0 اس��ت. اما هن��وز ضريب جيني ب��راي برخي 
استان هاي كشور عدد بزرگ تري است. ضريب جيني 
شاخصي اس��ت كه هرچه بيشتر به سمت صفر ميل 
كن��د، بيانگر توزي��ع يكنواخت و عادالنه اس��ت. اين 
ضريب هرچه بيش��تر به سمت يك ميل كند، توزيع 
درآم��د ناعادالنه و فاصله طبقاتي را نش��ان مي دهد. 
بنابراين از جمله آمارهايي كه در استان  هاي مختلف 

نياز داريم، ضريب جيني است. 
حق ش��ناس در پايان يادآور شد: اطالعات دقيق تر 
حتما در آمايش سرزميني براي تصميم گيران كشور 
موث��ر خواهد بود تا از ات��الف منابع جلوگيري كنند. 
ازجمله خألهاي آماري ضريب جيني استان ها و نرخ 
صنعتي شدن استان هاس��ت كه مركز آمار ايران بايد 
نس��بت به تهيه اين آمارها هم اق��دام كند. تهيه اين 
آمارها مي تواند در نقشه راه توسعه صنعتي و اقتصادي 
كش��ور هم بسيار تعيين كننده باشد. به عنوان نمونه، 
وقتي در اس��تاني امروز عنوان مي شود كه كمبود آب 
داريم، اگر اين آمار 10 س��ال پيش اعالم شده بود، در 
آن استان واحد پتروشيمي و فوالد تاسيس نمي شد. 

هر چند رييس مركز آمار اي��ران از مذاكرات خود 
در س��طح استان ها براي پوشش بخش��ي از خألهاي 
بودجه يي خب��ر داده و اميد م��ي رود اطالعات آماري 
جزئي تري از اس��تان ها در آينده نزديك دراختيار قرار 
گيرد، اما درنهايت بايد ديد تصميم سازان از اين آمارها 
در برنامه ريزي ه��اي كالن چ��ه بهره ي��ي مي برند. آيا 
خروجي اين آمارها آن گونه كه انتظار مي رود در جهت 
اصالح سياست ها به نفع توزيع متوازن ثروت و توسعه 

همگون در سراسر كشور به كار خواهد رفت يا خير؟

گروه اقتصاد كالن  
مركز پژوهش هاي مجلس اخيرا در گزارشي به نقد 
از اليحه اصالح و دايمي كردن قانون مديريت خدمات 
كشوري پرداخته و اين اليحه را از زواياي مختلف مورد 
بررسي قرار داده است. گزارش مركز پژوهش ها، ايراداتي 
را ب��ر اين اليح��ه وارد و پيش بيني كرده كه باتوجه به 
تجربيات گذشته، امكان موفق بودن اين اليحه چندان 
محتمل نيست. اين گزارش همچنين متذكر شده كه 
اليحه يادش��ده در برخي احكام نظير ايجاد واحدهاي 
عمليات��ي، مديريت ه��اي محلي، ايجاد س��ازمان هاي 
تنظيم گر صنفي-تخصص��ي و اعطاي اختيارات جديد 
به سازمان اداري و اس��تخدامي كشور به جهت اينكه 
در بسياري از موارد اختيار قانون گذاري را به شخص يا 
هيات ديگري واگذار مي كند، شائبه مغايرت با اصل 58 

و 85 قانون اساسي را دارد. 
در اين گزارش آمده اس��ت: قانون مديريت خدمات 
كش��وري كه در س��ال 1386 به تاييد شوراي نگهبان 
رسيده مقرر كرده بود تا پس از پشت سر گذاشتن مهلت 
اجراي آزمايش��ي آن، به ص��ورت دايمي درآيد و نقش 
كليدي و با اهميت خود را در س��اماندهي نظام اداري 

كشور ايفا كند. 
اهميت اين قانون به كليدي بودن نقش بروكراسي و 
نظام اداري در توسعه كشور مربوط مي شود كه از يك 
طرف مجري نظام اداري و ابزار اجراي برنامه هاي توسعه 
كش��ور و از طرف ديگر خ��ود موجد و مولد برنامه هاي 
توس��عه اس��ت. به عبارت ديگر با ظرفيت هاي موجود 
فرهنگي، نيروي انساني، ساختاري و تكنولوژيك موجود 
در نظام اداري اس��ت كه زمينه مناس��ب براي اجراي 
راهبردهاي تدوين ش��ده در س��طح كالن يك كشور 
فراهم مي شود و نيز باتوجه به ويژگي هاي اين ظرفيت 
اداري نگ��رش و توان خاصي ب��راي تدوين برنامه هاي 
توسعه يي به وجود مي آيد و موجب مي شود تا ايده هاي 
پيش��رفت در بستر توانمندي هاي موجود در اين حوزه 

به وجود آمده، شكل يافته و به بلوغ برسد. 
 درواق��ع ويژگي ه��اي نظ��ام اداري در هر نظامي 
گوي��اي نگ��رش آن نظام ب��ه چگونگ��ي كارگرداني 
و مديري��ت كش��ور اس��ت و نق��ش نظ��ام اداري در 
ساختارهاي سياس��ي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي 
و تاثي��ر آن در تحقق اه��داف نظام هاي كالن جامعه 
به اندازه يي تعيين كننده اس��ت كه بدون نوس��ازي و 
متكامل كردن آن تحقق چش��م انداز بلندمدت كشور 
ممكن نخواهد ب��ود. از اين رو قانون مديريت خدمات 
كشوري كه بعد از 40 سال حاكميت قانون استخدام 
كش��وري، برنامه هاي تحول در بروكراس��ي كشور را 
هدف قرار داده اس��ت، جامع ترين برنامه و جدي ترين 
س��ند و منش��وري اس��ت كه بعد از انقالب اسالمي، 
هدايت راهبردي تحول در نظام اداري كشور را برعهده 
گرفته و الزام است كه به دليل اهميت آن در كيفيت 
اداره عمومي، به صورت جامع، عميق و كارشناس��انه 
موردتوجه قرار گي��رد و از همه ظرفيت هاي علمي و 
عملي دستگاه كارشناس��ي نظام بهره برداري مناسب 

براي بازنگري در آن انجام پذيرد. 

 محورهاي قانون مديريت خدمات كشوري
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: محتواي 
قانون مديريت خدمات كش��وري را مي توان پيرامون دو 
موض��وع كلي »نقش و اندازه دولت و ش��يوه ارائه كاالها 
و خدمات عمومي توس��ط دولت« و »مناس��بات دولت 
با كاركن��ان« طبقه بندي كرد. تعري��ف امور حاكميتي 
و تصديگري كه جايگاه و ح��دود وظايف و فعاليت هاي 
دولت را در دو فصول اول و دوم قانون تعيين كرده است؛ 
مهم ترين و جوهري ترين مفهومي است كه بر ساير فصول 
س��ايه انداخته و جهت گيري اين قان��ون را تعيين كرده 
اس��ت. ش��ايد بتوان ورود اين قانون به عرصه هايي فراتر 
از مناسبات دولت و كاركنان را كه وجه تمايز اصلي اين 
قانون با قانون استخدام كشوري مصوب 1345 است را به 
خاستگاه زماني اين قانون مرتبط دانست، يعني زماني كه 
سياست هايي چون كوچك سازي يا متناسب سازي نقش 
و اندازه دولت و بهره گيري از الگوهاي بخش خصوصي در 
ادبيات مديريت دولتي حاكم ش��دند )دهه 1980( و در 
ايران نيز با يك تاخير چندساله مورد توجه قرار گرفتند. 
البته نفس اين موضوع مورد ترديد نيست و ورود تفكرات 
علمي و جهاني، طبيعي و قابل پذيرش است. ولي آنچه 
غيرطبيعي مي نمايد، بي توجهي به شرايط متفاوت بستر 
تاريخي و اجتماعي ايران و عدم متناسب سازي الگوهاي 
واردات��ي با ش��رايط و مقتضيات كش��ور اس��ت.  اليحه 
پيشنهادي در فصول مرتبط با نقش و اندازه دولت، برخي 
مناس��بات و قواعد مالي و اداري جديد را در ش��يوه ارائه 
كاالها و خدمات عمومي دس��تگاه هاي دولتي پيشنهاد 
داده اس��ت؛ بدون اينكه آسيب شناسي درستي از اجراي 
10 ساله اين قانون داشته باشد. ابداع پديده هايي نوين به 
نام »واحدهاي عملياتي« و »مديريت محلي« براي ارائه 
خدمات، راهبردها و فناوري ه��اي انجام وظايف و ايجاد 
»س��ازمان هاي تنظيم گر صنفي-تخصصي«، ساختارها 
و قواع��دي را ب��ه وجود آورده كه بدون ش��ك مجموعه 
نظام ديوان س��االري و اداره امور كشور را تحت تاثير قرار 
خواهد داد. اينك اين س��وال كليدي مطرح است كه آيا 
در نس��خه هاي تجويزي، به اقتضائات ايران و ش��رايط و 
بسترهاي مورد نياز توجه شده است؟ مطالعات تطبيقي 
و سياس��ت هاي آزموده در ايران نشان مي دهد كه اتخاذ 
چنين سياس��ت ها و برنامه هايي واجد الزاماتي همچون 
ظرفيت س��ازي اداري، كنترل فس��اد، حاكميت قانون و 
تمركززدايي سياس��ي يا واگذاري قدرت اس��ت كه بايد 

مورد توجه اساسي قرار گيرد. 

 تجربه ناكامي اصالحات اداري
تجربه اعمال اصالحات اداري كه از س��ال هاي پس 
از جنگ تحميلي و غالبا در قوانين توس��عه يي كشور و 
پس از آن در قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون 
اساس��ي و فصل دوم قانون مديريت خدمات كش��وري 
تبلور يافت، نش��ان از آن دارد كه اين سياس��ت ها غالبا 
بدون توجه به بس��ترها و الزامات فوق است و عمال يا به 
اجرا در نيامده )ازجمله قانون مديريت خدمات كشوري 
كه در طول حيات 10ساله خود هيچ آثار اجرايي در اين 
حوزه نداشته اس��ت( يا اينكه نتوانسته اهداف موردنظر 

را تامي��ن كند. ش��اخص هاي مختلف نظي��ر اعتبارات 
هزينه يي، بودجه ش��ركت هاي دولت��ي، تعداد كاركنان 
دولت و به تبع آن اعتب��ارات مربوط به جبران خدمات 
كاركنان و رشد فزاينده آنها نشان از شكست اين برنامه ها 
 در ايران دارد. در شرايطي كه تجربه شكست هاي قبلي 
پيش روي مسووالن كش��ور است، سرنوشت واحدهاي 
عمليات��ي كه حوزه هاي كليدي كش��ور نظير آموزش و 
پ��رورش و بهداش��ت و درمان را هدف قرار داده اس��ت، 
از هم اكنون مش��خص اس��ت. ضمن اينكه اين س��وال 
كليدي نيز در اين رابطه مطرح اس��ت كه چطور قانوني 
كه هيچ دس��تاوردي در طول حيات 10 س��اله خود در 
حوزه كاهش نقش و اندازه دولت نداش��ته مجددا احكام 
جدي��دي را در همي��ن رابطه آن هم با ابع��اد به مراتب 
گس��ترده تري در خود جاي داده اس��ت؟ همچنين اين 
سوال نيز مطرح است كه آيا مي توان احكامي نظير ايجاد 
واحدهاي عملياتي، مديريت هاي محلي، س��ازمان هاي 
تنظيم گر صنفي-تخصصي )باتوجه به گستره اثرگذاري 
آنان در شيوه ارائه خدمات عمومي( كه خود نيازمند طي 
دوره آزمايشي است را در اين مرحله كه قرار است قانون 

دايمي شود به آن الحاق كرد؟ 

 تناقضات قانوني
اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه پيش بيني 
وضعيت خاص براي واحدهاي عملياتي، مديريت محلي 
و سازمان هاي تنظيم گر صنفي به معني تفويض اختيار 
مقررات گ��ذاري در اين زمينه ها به دولت اس��ت؛ بدون 
اينكه چارچوب مش��خصي براي آن تعيين شده باشد. 
اين اليحه در حوزه تنظيم مناس��بات دولت با كاركنان 
)مديريت منابع انساني(، اصالحاتي را در زمينه استخدام 
كاركن��ان، افزايش حداقل و حداكث��ر امتيازات حقوق 
كاركنان و مقامات، تشكيل هيات رسيدگي به شكايات 
كاركنان و سن و سابقه بازنشستگي پيشنهاد داده است. 
حال آنكه آسيب شناس��ي اين ح��وزه به ويژه در زمينه 
دامنه شمول قانون )دستگاه هاي مستثني شده از زمان 
تصويب قانون تا به امروز(، نظام پرداخت، نظام مديريت 
عملكرد، پيش بيني س��ازوكارهاي الزام براي اثربخشي 
سازمان هاي مردم نهاد، اصالح شيوه هاي انتصاب و ارتقا 
يا عزل مديران دولتي، نش��ان از ضعف هاي س��اختاري 
در اين حوزه ها دارد. باتوجه به آس��يب هاي موجود در 
اين حوزه الزام اس��ت مواردي همچ��ون تعيين قلمرو 
موضوعي و دايره ش��مول قانون، تدوين فصلي مستقل 
براي تعيين ضوابط و قواعد حاكم بر سازمان امور اداري 
و استخدامي كشور به عنوان متولي اجراي قانون، تدوين 
ضواب��ط و قواعد كلي براي كنترل رفت��ار مالي و اداري 
تمام دستگاه هاي اجرايي فعال در بخش عمومي كشور 
در قب��ال كاركنان و مديران خود نيز در بازنگري قانون 
بايد مورد توجه قرار گيرد. مطابق اصل پنجاه و هش��تم 
قانون اساسي صالحيت قانون گذاري منحصر در مجلس 
شوراي اسالمي است. مطابق اصل هشتاد و پنجم مجلس 
نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار 
كند. الزم به توضيح اس��ت اين اليحه در برخي احكام 
نظير ايجاد واحدهاي عمليات��ي، مديريت هاي محلي، 
ايجاد سازمان هاي تنظيم گر صنفي-تخصصي و اعطاي 
اختيارات جديد به سازمان اداري و استخدامي كشور به 
جهت اينكه در بسياري از موارد اختيار قانون گذاري را 
به شخص يا هيات ديگري واگذار مي كند شائبه مغايرت 

با اصل 58 و 85 قانون اساسي را دارد. 

مركز پژوهش هاي مجلس اليحه اصالح قانون مديريت خدمات كشوري را نقد كرد

شانسضعيفاصالحاتاداري
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پورابراهيمي: تنش هاي ارزي 
كاهش يافته است

رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س با تاكيد 
بر اينكه اصالح س��امانه صرافي ها از س��وي بانك 
مرك��زي مي توان��د بر اثرگ��ذاري سياس��ت ها در 
حوزه س��اماندهي ارزي كمك كن��د، گفت: تنش 
ارزي ت��ا حدودي كاهش يافته اس��ت.  محمدرضا 
پورابراهيم��ي در گفت وگ��و ب��ا ايبنا با اش��اره به 
اقدامات تيم اقتصادي دولت در راستاي ساماندهي 
بازار ارز گفت: بخشي از اقدامات صورت گرفته در 
اين راستا مورد تاييد بوده اما برخي ديگر نيازمند 
اصالح اس��ت.  نماينده كرم��ان و راور در مجلس 
ش��وراي اس��المي با بيان اينكه ايجاد سامانه نيما 
ك��ه البته همان پورتال ارزي س��ابق اس��ت مورد 
تاييد مجلس در راس��تاي س��اماندهي بازار ارزي 
اس��ت، افزود: اين سامانه با تعيين منابع و مصارف 
دولت در بخش ارز توانس��ته تا حدودي تنش هاي 
ارزي را كاه��ش دهد.  وي با تاكيد بر اينكه انتقاد 
ما به دولت اين اس��ت كه اي كاش س��امانه نيما 
در س��ال هاي قبل مورد اس��تفاده قرار مي گرفت، 
تصري��ح كرد: اگر اين س��امانه در س��ال هاي قبل 

ايجاد مي شد، ظرفيت كنترل بازار را داشت. 
پورابراهيم��ي ب��ا بي��ان اينكه اصالح س��امانه 
صرافي ه��ا از س��وي بان��ك مرك��زي مي تواند بر 
اثرگذاري سياس��ت ها در حوزه س��اماندهي ارزي 
كم��ك كند، افزود: س��اماندهي سيس��تم خريد و 
ف��روش ارز در كش��ور چه صرافي ه��اي بانك ها و 
چه صرافي هاي عادي مي تواند تاثيرگذاري بااليي 
در وضعيت بازار داش��ته باشد.  اين نماينده مردم 
در مجل��س دهم با تاكيد بر اينكه كنار گذاش��تن 
مجموع��ه صرافي ها و رفتن به س��راغ نظام بانكي 
ب��ه صالح نيس��ت، تصري��ح كرد: رفتن به س��راغ 
نظ��ام بانكي ب��راي ارز كار خطرناكي اس��ت، زيرا 
در ح��ال حاضر بانك هاي ما تحريم هس��تند. وي 
با بي��ان اينكه هدايت ارز ب��ه صرافي هاي بانك ها 
ب��ه علت محدوديت ه��ا و تحريم هايي ك��ه دارند، 
مي توان��د باز ه��م چالش برانگيز باش��د، گفت: ما 
بايد از ظرفيت هاي متنوع اس��تفاده كنيم از اين رو 
سامانه صرافي ها نياز به اصالح دارد.  پورابراهيمي 
همچني��ن از اي��ده دول��ت ب��راي ح��ذف ب��ازار 
غيرمتشكل انتقاد كرد و افزود: اين موضوع نياز به 
تصميم محتوايي داش��ته و بايد دولت درخصوص 

آن بازنگري كند. 

آسيب پذيري تركيه از افزايش 
نرخ دالر

موسسه اعتبارسنجي فيچ اعالم كرد كه اوكراين، 
آرژانتين، تركيه و برزيل بيش��ترين آسيب پذيري به 

افزايش ارزش دالر امريكا را دارند. 
موسس��ه  اينس��ايدر،  بيزين��س  گ��زارش  ب��ه 
اعتبارسنجي فيچ اعالم كرد كه كشورهاي اوكراين، 
آرژانتين، تركيه و برزيل بيشترين آسيب پذيري را در 
مورد روند افزايش ارزش دالر امريكا دارند.  به گفته 
اين موسس��ه تحقيقاتي، اوكراين در ميان اين چند 
كش��ور با توجه به س��رمايه بانك مركزي اين كشور 
و بدهي ش��ركت هاي خود كه رو به افزايش اس��ت، 
بيش��ترين آس��يب را از مرحله فعلي سياست پولي 
امريكا كه از سوي فدرال رزرو سفت و سخت اعمال 
شده، مي بيند.  همچنين افزايش نرخ بهره امريكا كه 
ب��ه دنبال آن روند صع��ودي ارزش دالر را به همراه 
خواهد داش��ت، مي تواند منجر به مشكالت بزرگي 
براي كش��ورهاي مقروضي كه به دالر وام گرفته اند، 
ش��ود؛ موضوعي كه هم اكنون در حال اتفاق افتادن 
اس��ت و با بازپرداخت اصل و بهره نسبت به ارزهاي 
محلي افزايش مي يابد.  بر همين اساس افزايش نرخ 
بهره امريكا و تقويت بيشتر دالر به عنوان عامل اصلي 
در بحران بدهي آس��يا در سال ۱۹۹۷ميالدي تلقي 
مي شود. ارزش دالر امريكا به دنبال گمانه زني براي 
افزايش ۲ يا ۳ مرتبه يي نرخ بهره توسط فدرال رزرو 
در ماه هاي اخير س��ير صعودي ب��ه خود گرفته و از 
اواس��ط ماه آوريل به بعد  ۵درصد رش��د پيدا كرده 
اس��ت.  بر پايه اين گزارش، موسسه فيچ اعالم كرد 
كه اوكراين ب��ه دليل بدهي و ضعف بانك هاي خود 
آس��يب پذير اس��ت و كيفيت دارايي اين كش��ور با 
توجه به وام هايي ك��ه بازپرداخت آنها در هاله يي از 
 ابهام است، ضعيف اس��ت و اين نوع وام ها در حدود

۵۷ درصد وام هاي اين كشور را تشكيل مي دهند. 

پذيرش كارت هاي بانكي ايران 
و تركيه از عيد فطر

مسعود خاتوني كارش��ناس بانكي از تالش براي 
اجرايي شدن تبادل ريال ايران با لير تركيه از طريق 

كارت هاي بانكي دو كشور از عيد فطر خبر داد. 
وي در گفت وگو با ايبنا با بيان اين مطلب اظهار 
داشت: عمليات زيرساختي و فني پروژه تبادل ريال 
اي��ران با لير تركي��ه از طريق كارت ه��اي بانكي دو 
كشور به انتها رسيده و به  صورت آزمايشي نيز چند 

تراكنش خريد انجام  شده است. 
وي در خص��وص زمان اجرايي ش��دن اين پروژه 
اظهار داشت: اين طرح در نيمه دوم اسفندماه آماده 
عملياتي شدن بود و در حال حاضر مذاكرات نهايي 
بين مسووالن دو كشور در بانك هاي مركزي ايران و 

تركيه در حال انجام است. 
خاتوني افزود: به اعتقاد من اگر در روند مذاكرات 
با مشكل جدي مواجه نشويم، از عيد فطر اين پروژه 

وارد فاز عملياتي مي شود. 
معاون فناوري اطالع��ات بانك ملي در خصوص 
ش��رايط ال سي هايي كه قرار اس��ت به لير باز شود، 
گفت: در حال حاضر اين ال سي ها براي چند بخش 
باز ش��ده و هدف از اين كار تب��ادل كاالهاي توليد 
داخل بين دو كشور ايران و تركيه با ارز تبادلي ريال 
و لير است.  وي افزود: ثبت سفارش در اين حوزه هر 
روز در حال افزايش است و گشايش اعتبار بين ايران 
و تركيه به  صورت مس��تمر انجام مي شود كه هدف 
از اي��ن كار افزايش واردات و صادرات كاالهاي توليد 

داخل در دو كشور است. 

اخبار

آغاز روند اجراي مقررات مسدود كننده اروپا در برابر تحريم هاي امريكا عليه ايران

رفع موانع بانكي در دستور كار بانك هاي خصوصي اروپا
تقويت روابط بانكي با اروپا با شكستن انحصار سوييفت

»تعادل« از وضعيت پوشش بيمه اي ريسك سياسي و تروريسم در 40درصد كشورهاي جهان گزارش مي دهد

پوشش اندك بيمه اي با وجود خطر تروريسم در 70 كشور جهان

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 
اخي��را، ش��ركت بيمه يي »اي اوان« ش��ركت 
بيم��ه امريكاي��ي و چندمليتي مس��تقر در لندن 
كه در س��ال ۹4 القاعده و داعش را از اصلي ترين 
تهديدات براي اروپا معرفي كرده بود، در سال هاي 
اخير تحقيقات گسترده يي در مورد نقشه ريسك 
حاصل از خش��ونت و ترور و ريسك سياسي براي 
جهان انجام داده و در بررسي سال هاي ۲0۱۷ و 
۲0۱8 نتيجه گرفته كه ريس��ك سياسي يا ترور 
در جهان، در چند سال گذشته در 6 كشور كمتر 
و در ۱۷ كش��ور بدتر شده است. به عبارت ديگر، 
اگرچه در س��ال ۲00۱ حادثه يازدهم سپتامبر، 
عمدت��ا امريكا و بع��د اروپا را درمعرض ريس��ك 
خش��ونت و ترور ق��رار داد اما در س��ال هاي بعد 
نقش��ه خشونت و ترور عمدتا به سمت خاورميانه 

گسترش يافته است. 
به گزارش »تعادل«، اي اوان مس��تقر در لندن، 
نقشه هاي ريسك براي ريسك سياسي، تروريسم 
و خش��ونت هاي سياسي را منتش��ر كرد كه نشان 
مي دهد ريس��ك هاي خش��ونت سياسي و ترور در 
برخي كش��ورها در حال افزايش است و تنش هاي 
ژئوپليتي��ك، ضعف حاكميت ليب��رال دموكرات و 

اثرات پيامدهاي وخيم مناقشات در سراسر جهان 
از جمله داليل آن محسوب مي شود. 

نكته مهم در اين تحقيقات آن است كه تعداد 
حوادث خش��ونت بار و مرگ و مير و خسارت هاي 
ناش��ي از آن، از يازدهم سپتامبر تا ۲0۱۷ تقريبا 
۱0برابر ش��ده و گستره حمالت تروريستي نيز از 
چند كش��ور محدود به امري��كا و اروپا، اكنون به 
بيش از ۷0 كشور جهان گسترش يافته و نيمي از 
كشورهاي جهان در معرض خطر ترور و خشونت 
سياسي هستند. با وجود اين براي پوشش ريسك 
خشونت سياس��ي و ترور تنها حدود ۲.۵ميليارد 
دالر امريكا حق بيمه و منابع تامين ش��ده كه از 
اين مبلغ حدود ۱.۵ميليارد دالر مربوط به دوبي، 
آس��يا، برمودا و امريكاي ش��مالي ب��وده و مناطق 
پرحادثه مانند عراق، س��وريه، مصر، افغانس��تان، 
پاكستان و خاورميانه با كمترين پوشش بيمه يي 
ترور و خشونت سياسي همراه هستند و در ايران 
نيز هنوز صندوق بيمه يي مقابله با ترور و خشونت 
سياس��ي وجود ندارد. نتايج اين پژوهش نش��ان 
مي دهد كه در س��ال ميالدي جاري 40درصد از 
كشورها درمعرض ريسك تروريسم و خرابكاري، 
60درصد كشورها درمعرض ناآرامي هاي داخلي و 

۳۳درصد از آنها در معرض ريسك آشوب، جنگ 
ي��ا كودتا قرار دارن��د و اين آمارها، نكاتي اس��ت 
كه مي تواند روي پيش بيني پوش��ش بيمه، انواع 
قراردادها ازجمله خس��ارت آتش سوزي، تخريب، 
توقف و تعطيلي، رشد قيمت ها و هزينه ها، ركود 
و سود و زيان و خسارت ها، چه از جنبه هاي قابل 
پيش بيني ناپايداري اقتصاد و چه از جنبه فورس 
ماژور يا حوادث غيرقابل پيش بيني اثرگذار باشد 
و شركت هاي بيمه براي قراردادها و خسارت ها و 

پوشش بيمه يي به آن توجه دارند. 
اگرچه در بس��ياري از قرارداده��اي بيمه يي، 
موضوعاتي مانند سيل،  زلزله، آتش سوزي، انفجار، 
س��قوط و... پيش بين��ي ش��ده ام��ا در عين حال 
برخ��ي موضوعات مانند جنگ، ش��ورش، انفجار، 
بمب گ��ذاري، انقالب، ت��رور، ح��وادث غير قابل 
پيش بيني ارزيابي شده و درنتيجه افزايش شديد 
خسارت ها، توقف كامل توليد، تعطيلي بازار، ركود 
شديد، نبود نقدينگي، چند برابر شدن قيمت ارز 
و... پذيرفته ش��ده نيس��ت و بخش��ي از پوشش 
اين گونه حوادث بايد در قراردادهاي الحاقي بيمه 
ي��ا در متن قرارداد بيمه به گونه يي پوش��ش داده 
 ش��ود كه از نظر ش��ركت بيمه قابل پيش بيني و 
قابل تامين خس��ارت باش��د. در غير اين صورت، 
ش��ركت بيمه با انبوهي از ح��وادث غيرمترقبه يا 
فورس ماژور مواجه مي شود كه عمال نه تنها بيمه 
را ورشكسته مي كند بلكه حتي قابل پيش بيني و 

پشتيباني ازسوي بيمه اتكايي نيست. 
تعداد حمالت تروريس��تي در كشورهاي غربي 
در س��ال ۲0۱۷ معادل ۲04 مورد بود كه بيش��تر 
از ۹6 م��ورد در س��ال ۲0۱6 اس��ت اما تعداد كل 
تلف��ات در ه��ر دو س��ال، تقريبا يكس��ان بود اما 
نش��ان مي دهد در س��ال ۲0۱۷ مرگبار بودن اين 
نوع حمالت، كاهش يافته اس��ت.  نكته قابل توجه 
اينكه تهديد داعش از گس��ترش باز ايس��تاده اما 
عقب نش��يني كامل صورت نگرفته است. حمالت 
تروريستي داعش طي س��ال ۲0۱۷ به ۲۹ كشور 
در پنج قاره رس��يد و به نظر مي رس��د، طي سال 
۲0۱8، اين دولت خودخوانده، حمالت كمتري را 
در جهان رقم بزند. بخش گردشگري براي مديريت 

ريس��ك هاي ناشي از تروريس��م فزاينده، دست و 
پنج��ه نرم مي كن��د و اين درحالي اس��ت كه اين 
بخش به خودي خود جذابيت ويژه يي براي برخي 
سازمان هاي تروريس��تي پيدا كرده است. در سال 
۲0۱۷، حداقل ۳۵ مورد حمله در جهان مستقيما 
بخش هاي تجاري را كه بخش عمده يي از صنعت 
گردشگري محس��وب مي شود، نش��انه رفتند كه 
از آن جمل��ه هتل ه��ا، اماكن تفريح��ي، كلوپ ها، 

هواپيمايي و مناطق جذاب گردشگري هستند. 

 ريسك باال در خاورميانه
درنهاي��ت، خاورميانه بيش��ترين كش��ورهاي 
داراي ريس��ك باالي جهان را در خود جاي داده 
اس��ت؛ عراق، س��وريه، يمن و مصر. عدم ثبات و 
خش��ونت در منطقه به ديگر كشورهاي همسايه 
س��رايت كرده و تج��ارت و گردش��گري در اين 

كشورها را مختل نموده است.
بيمه تروريس��م يكي از راهكارهاي ارائه ش��ده 
براي جبران خس��ارت است. اما با افزايش حمالت 
و تهديده��ا در كش��ورها، اكثر ش��ركت هاي بيمه 
نرخ هاي خود را درمورد خطرات مربوط به تروريسم 
ب��اال برده اند و همچنين ش��ركت هاي بيمه يي كه 
پوش��ش تروريس��م را در بيمه نامه ها تحت عنوان 
پوش��ش اضافي لحاظ كرده بودند، تصميم به باال 

بردن نرخ اين پوشش در بيمه نامه ها گرفتند. 

 سقف بيمه تروريسم 511 ميليون دالر
حادث��ه ۱۱ س��پتامبر بع��دي كام��ال جدي��د را 
براي ريس��ك تروريس��م پدي��د آورد ك��ه پيش از 
اي��ن به طور خودكار به عنوان بخش��ي از بيمه اموال 
تحت پوش��ش قرار مي گرفت. امروزه محدود كردن 
پوش��ش حمله هاي تروريستي از بيمه نامه ها توسط 
ش��ركت هاي بيم��ه، امري عادي اس��ت هر چند در 
جاي��ي هم ك��ه بيمه تروريس��م وج��ود دارد يافتن 
ميزان س��طح پوش��ش موردنياز براي اين نوع بيمه 
بسيار س��خت و گاهي اوقات غيرممكن است. بيمه 
تروريسم تنها براي محدوده خسارت ۷۵ ميليون دالر 
تا ۵۱۱ميليون دالر قابل دسترس است؛ در حالي كه 
ارزش واقعي دارايي ها بيش از اين مقدار اس��ت و در 

مواردي ارزش دارايي ها به يك ميليارد دالر مي رسد. 
موسس��ه رتبه بندي موديز در اي��ن باره مي گويد: در 
حال حاضر تنها تعدادي از بيمه گران پوشش بيمه يي 
تروريسم را ارائه مي دهند و بيمه نامه هايي كه صادر 
مي شوند به هيچ وجه به ميزان بيمه نامه هاي قديمي 

قبل از ۱۱سپتامبر، دارايي ها را بيمه نمي كنند. 
براي بس��ياري از فعاليت هاي تجاري، پوش��ش 
تروريسم آن قدر گران است كه متقاضيان آن از خريد 
اين نوع بيمه صرف نظر مي كنند چراكه ريسك هاي 
تروريسم قيمت باالتري را براي اين نوع از بيمه نسبت 
به ديگ��ر بيمه نامه ها به ارمغان مي آورند. موسس��ه 
رتبه بندي »فيچ« در گزارش��ي مي گويد: هزينه حق 
بيمه نامه هاي تروريستي چندين برابر بيمه هاي ديگر 
است. براس��اس يك بررسي انجام ش��ده، ۷۲درصد 
نمايندگي ها و كارگزاران وقتي بيمه تروريس��م را به 
مشتريان شان عرضه كردند، به علت باال بودن قيمت 

اين نوع از بيمه از خريد آن صرف نظر كرده اند. 

 10برابر شدن مرگ و مير بعد از 11 سپتامبر
در ح��ال حاض��ر، ظرفيت ب��ازار جهان��ي براي 
پوش��ش ريسك خش��ونت سياس��ي و ترور حدود 
۲.۵ميلي��ارد دالر امريكا برآورد مي ش��ود كه از اين 
مبلغ حدود ۱.۵ميليارد دالر در دوبي، آسيا، برمودا 
و امريكاي ش��مالي اس��ت. از آنجا كه م��رگ و مير 
ناشي از اين حمالت رش��د ۹00درصدي را نسبت 
به س��ال ۲00۱ داشته و طي ۱۷ سال اخير ۱0برابر 
ش��ده اس��ت درنتيجه اين ارقام بسيار محدود است 
و جوابگوي خس��ارت هاي حاصل از ترور و خشونت 

سياسي در جهان نيست. 
در عي��ن ح��ال ض��رر و زي��ان مالي ناش��ي از 
اي��ن خس��ارت ها در ۲0۱4، معادل ۱0برابر س��ال 
۲000 است. اين رقم ش��امل تنها تعداد محدودي 
از هزينه ه��اي مس��تقيم اي��ن حمالت ب��وده و اگر 
هزينه هاي غيرمس��تقيم، مانند سفرهاي ناخواسته 
و تعطيل��ي كس��ب وكار به صورت موق��ت و هزاران 
تصميم متاثر از حمالت تروريستي را درنظر بگيريم، 
قطعا ارقام بس��يار بزرگي از ميزان خسارت حاصل 
از حمالت تروريس��تي را بايد با حالت قبل از س��ال 

۲000 درنظر بگيريم. 

گروه بانك و بيمه   
به دنبال مذاكرات هفته هاي اخير مسووالن 
سياس�ت خارجي و كارشناس�ان سياسي و 
اقتصادي ايران با مقامات اروپا و شركت هاي 
مختل�ف، رايزني ها و اع�ام مواضع مقامات 
حكاي�ت از آن دارد كه كش�ورهاي اروپايي 
به دنبال حف�ظ برجام، برقراري روابط بانكي 
ازجمل�ه مبادالت بانكي از طريق س�وييفت 
هس�تند و ب�راي تبديل معام�ات دالري به 
يورو برنامه هاي گسترده يي درحال پيگيري 
اس�ت تا فروش نفت ايران، معامات با ايران 
و تس�ويه حس�اب ها به يورو انجام ش�ود و 
كاه�ش معام�ات دالري اث�ر تحريم ه�اي 
امريكا را كاهش دهد و از اين طريق دس�ت 
ش�ركت هاي كوچك تر كه فعاليت زيادي در 
امري�كا ندارند، باز ش�ده و تمايل به افزايش 

همكاري با ايران نشان دهند. 
  

به گزارش »تعادل« عضو كميس��يون قضايي 
و حقوقي مجلس گفت: اگر انحصار س��وييفت را 
اروپايي ها بش��كنند موجب تقويت اين كش��ورها 
مي ش��ود و اقدامات امري��كا را در جهان منزوي 

مي كند. 
يحي��ي كمالي پ��ور در گفت وگو ب��ا خانه ملت 
درخص��وص خ��روج امريكا از برج��ام اظهار كرد: 
كش��ورهاي اروپايي  تاكنون اس��تقاللي از خود در 
مقابل امريكا نش��ان نداده ان��د، اميدواريم يك بار 
هم كه شده اروپايي ها در سايه استقالل از امريكا 

حركت منسجمي را در برابر ترامپ نشان دهند. 
عض��و كميس��يون قضاي��ي و حقوقي مجلس 
ش��وراي اس��المي بي��ان ك��رد: وادادگ��ي برخي 
كش��ورهاي اروپاي��ي  در مقابل امري��كا آنها را در 
عزم خ��ود موفق نخواهد كرد زيرا بعضا اروپايي ها 
مي گويند، شركت هاي اروپايي كه امريكا آنها را به 
دليل همكاري با ايران تحت فشار قرار مي دهد را 
نمي توانيم مورد حمايت قرار دهيم تا تحت فشار 

اياالت متحده قرار نگيرند. 
وي افزود: اگر كميسيون مشترك برجام بدون 
حضور امريكا رخ دهد و نتيجه نشس��ت اين شود 
كه اروپايي ها اس��تقالل داشته باشند، مي توان به 

آينده اميدوار بود. 
كمالي پ��ور ادام��ه داد: ش��رايط اروپايي ه��ا با 
وضعيتي ك��ه ايران تالش مي كن��د ايجاد كند تا 
برجام ادامه يابد، س��ازگاري ندارد. اگر اروپايي ها 
در مقابل امريكا مستقل عمل كنند، نتايج بهتري 

براي ايران حاصل مي شود. 
نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينك��ه به اروپايي ها خوش��بين 
نيس��تيم زي��را درصد باالي��ي از اقتص��اد آنها به 
امريكا وابسته اس��ت، گفت: اگر انحصار سوييفت 
را اروپايي ها بش��كنند موجب تقويت اين كشورها 
مي ش��ود و اقدام��ات امري��كا را در جهان منزوي 
مي كن��د همچنين منافع اروپايي ه��ا در ايران نيز 

تامين مي شود و كشورهاي طرف قرارداد اروپا هم 
نفع مي برند.

از س��وي ديگ��ر در اي��ن رابطه وزي��ر اقتصاد 
كرواس��ي گف��ت: نق��ل و انتقال پول ب��ا ايران در 
چارچ��وب مقررات اتحاديه اروپ��ا منعي ندارد اما 
بانك هاي خصوصي درحال بررسي موانع اداري در 

ارتباط با تحريم ها هستند. 
مارتينا داليچ در مورد خروج امريكا از برجام و 
تاثير مستقيم آن بر حوزه روابط بانكي اظهار كرد: 
ايج��اد روابط بانكي هموار و سيس��تم هاي نقل و 
انتقال پول براي انجام يك تجارت بي دردسر ميان 
ايران و اروپا ضروري اس��ت اما همچنان يك سري 

موانع در سيستم پرداخت وجود دارد. 
وي افزود: سيس��تم بانكداري كرواسي به طور 
كامل به اين موضوع واقف اس��ت كه موانع قانوني 
براي وض��ع تحريم در ارتباط با نقل و انتقال پول 
در چارچوب مقررات اتحاديه اروپا وجود ندارد اما 
بانك هاي خصوصي درحال بررس��ي ريس��ك ها و 

موانع اداري در ارتباط با تحريم ها هستند. 
وزي��ر اقتصاد و معاون نخس��ت وزير كرواس��ي 
با بيان اينك��ه بانك مركزي كرواس��ي از بانك ها 
خواس��ته مس��ائل حقوقي را بررسي و حل كنند، 
گفت: بنابراين معتقد هس��تم ك��ه بايد با يكديگر 
همكاري داش��ته و صبور باش��يم تا اي��ن موانع را 

برطرف كنيم. 
دالي��چ تاكيد كرد: بايد ش��رايط را براي بخش 
خصوصي فراهم كنيم تا قادر به انجام پروژه ها در 
ايران باشد و در كل روي روابط تجاري و اقتصادي 

تمركز كنيم. 

از س��وي ديگ��ر برخ��ي كارشناس��ان و مراكز 
پژوهش��ي معتقدن��د كه به دنبال حف��ظ و بهبود 
روابط بانكي با اروپا، بانك هاي ايران بايد به دنبال 

رفع موانع غيرتحريمي باشند. 
خروج امريكا از برجام و تهديد براي برگرداندن 
تحريم ه��ا درحالي رواب��ط بين المل��ل بانك ها را 
مي تواند بار ديگر تحت الش��عاع قرار دهد و عاملي 
براي عقب نش��يني بانك هاي خارجي در برقراري 
ارتب��اط با بانك هاي ايراني باش��د كه در اين بين 
برخي كارشناس��ان و پژوهش��گران معتقدند كه 
بخ��ش قابل توجهي از مش��كالت برقراري روابط 
كارگزاري بانك هاي ايراني مي تواند ناش��ي از علل 

غيرتحريمي باشد. 
طي س��ال هايي كه بانك هاي ايراني در تحريم 
قرار داش��تند و ت��ا قبل از مذاكرات هس��ته يي و 
اجرايي ش��دن برجام تا حد زيادي و ش��ايد كامل 
رواب��ط كارگزاري آنها ب��ا بانك هاي خارجي قطع 
ش��ده بود و درگير محدوديت هايي بودند اما طي 
مذاكرات هسته يي و با لغو تحريم ها شرايط تازه يي 
براي بانك هاي ايراني ايجاد ش��د و توانس��تند به 
مرور بار ديگ��ر وارد مذاكرات با همتايان خارجي 
ش��ده و روابط كارگزاري نيز تا حدي از سر گرفته 
ش��د به طوري كه از اواخر س��ال ۱۳۹4 با دستور 
كار قرار گرفتن توافق برجام آخرين آمارها از اين 
حكاي��ت دارد كه ح��دود 8۳۵ رابطه كارگزاري با 
۲۷8بانك خارجي برقرار شد درحالي كه تا قبل از 

برجام اين روابط بسيار محدود بود. 
با وجود اين بناب��ر اعالم مديران بانك مركزي 
توقع��ات از برج��ام در رابط��ه با ش��بكه بانكي به 

ط��ور كامل ب��رآورده نش��د چراك��ه در اين بين 
برخي بانك هاي خارج��ي از ورود براي مذاكره با 
طرف هاي ايراني هراس داشته و چندان تمايلي به 
برقراري ارتباط نداشتند كه اين موضوع در رابطه 

با بانك هاي بزرگ ملموس بود. 
ام��ا ب��ا جريان هاي اخي��ر و خ��روج ترامپ از 
برجام و اعم��ال تحريم هاي جديد ك��ه در مركز 
آن تحريم هاي بانكي و ارزي قرار داشته و فرصت 
حدود ۱80روزه يي براي آن تعيين كرده است بار 
ديگر ماج��راي تحريم بانك ه��ا و ابعاد آن مطرح 
خواه��د بود ك��ه در اهم آن ايجاد مش��كالتي در 
روابط كارگ��زاري و برق��راري ارتباطات و تمامي 

جوانب رابطه با بانك هاي خارجي قرار دارد. 
گرچه اثرات ناش��ي از اعمال تحريم بر ش��بكه 
بانكي تا حدي اجتناب ناپذير اس��ت و خود عاملي 
براي عقب نش��يني بانك هاي خارجي در برقراري 
ارتباط با بانك هاي ايراني مي تواند باشد اما مسائل 
ديگري ني��ز وجود دارد كه خ��ود مي تواند عامل 
تحريم ه��ا را در كناره گي��ري بانك ه��اي خارجي 
تشديد كند كه مهم ترين آن اصالحات نظام بانكي 
و انطباق با اس��تانداردهاي بين المللي است. اخيرا 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي تاكيد كرده 
ك��ه بخش مهمي از مش��كالت و موان��ع برقراري 
روابط كارگزاري بانك هاي ايراني با بانك هاي دنيا 

از عوامل غيرتحريمي نشأت مي گيرد. 
در اين گ��زارش به مواردي همچ��ون انطباق 
بانك ها با استانداردهاي جهاني ازجمله اصالحات 
در صورت هاي مالي تاكيد ش��ده اس��ت. ازجمله 
اس��تانداردهاي مربوط به ايزوه��اي بانكي، بازل، 

گزارش��گري مالي، ارزيابي بخش مالي همچنين 
توصيه هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي است. 
در اي��ن گزارش تاكيد ش��ده اگ��ر بانك هاي 
خارج��ي قصد ارزياب��ي طرف ه��اي ايراني براي 
برق��راري روابط كارگزاري را داش��ته باش��ند در 
نخس��تين قدم با اين مشكل مواجهند كه تا چه 
حد بانك هاي ايراني با استانداردهاي روز منطبق 
هس��تند. از س��وي ديگر به دليل رعايت ضعيف 
اس��تانداردهاي گزارشگري مالي و نبود نهادهاي 
ناظ��ر قوي بانك خارج��ي نمي تواند به اطالعات 
ارائه ش��ده در صورت هاي مال��ي بانك ها اعتماد 
كند. س��ومين مس��اله مورد توجه اين است كه 
حتي در صورت اعتماد وضعيت موجود بانك هاي 
ايراني در زمينه هاي مختلف مانند نسبت كفايت 
س��رمايه، س��اختار حاكميت ش��ركتي، شفافيت 
مب��ارزه ب��ا پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م 
و... مناس��ب نيس��ت حتي برخي ش��اخص هاي 
عملكردي ديگر وضعيت ضعيف بانك هاي ايراني 
را تايي��د مي كن��د كه تم��ام اين م��وارد موجب 
مي ش��ود تا بانك هاي خارجي ارزيابي مناسبي از 
بانك هاي ايراني نداش��ته و روابط كارگزاري را با 
آنها برق��رار نكنند و در اين مي��ان ديگر چندان 
توجه��ي به اين موضوع ندارن��د كه آيا بانك هاي 

ايراني تحريم هستند يا خير. 
پيشنهاد كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس 
اين است كه براي توسعه روابط بانكي بين المللي 
ايران تاكيد و تمركز بايد بيش از هر چيز بر اصالح 

دروني نظام بانك ها باشد. 
اي��ن نظر مركز پژوهش ه��اي مجلس درحالي 
مطرح ش��ده كه طي چند س��ال اجرايي ش��دن 
برج��ام نيز برخي كارشناس��ان و مديران اس��بق 
بانكي بر موضوع اصالحات نظام بانكي براي جذب 
بانك هاي خارجي تاكيد داشتند چراكه معتقدند 
حتي اگر تحريمي وجود نداشته باشد اما بانك هاي 
ايراني طبق قواعد و استانداردهاي جهاني حركت 
نكرده و از ش��فافيت كافي برخوردار نباش��ند در 
مقابل بانك هاي خارجي به ويژه بانك هاي بزرگ 

با اقبالي مواجه نيستند. 
در اين باره كارشناس��ان پيشنهاد مي كنند كه 
اص��الح دروني نظ��ام بانكي بي��ش از هر موضوع 
ديگ��ري بايد مورد تاكيد و تمركز باش��د نه اينكه 
بخواهيم به بانك هاي خارجي براي برقراري روابط 
كارگزاري امتيازي بدهيم. كاهش ريسك داخلي 
با اصالح وضعي��ت ترازنامه و س��اختار حاكميت 

شركتي بايد در اولويت قرار بگيرد. 
در عين حال كارشناس��ان معتقدن��د اگر قرار 
اس��ت تحريم هاي جديدي بر نظ��ام بانكي ايران 
تحميل ش��ود بايد بان��ك مرك��زي تغييراتي در 
برخي سياست هاي موجود خود اعمال كند چراكه 
ش��رايط هنگامي كه دس��ت نظام بانكي در روابط 
خارجي باز اس��ت با هنگامي كه محدود مي شود، 
متف��اوت خواهد ب��ود. يكي از مس��ائل موجود به 

شرايط فعلي ارزي برمي گردد. 
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5 بورس و فرابورس
ريزشوالاستريت
صعودآسياييها

در حالي  كه س��رمايه گذاران با باال گرفتن تنش هاي 
تجاري و افزايش قيمت نفت درگير هستند، وال استريت 
روز پنج ش��نبه پرنوس��ان خود را با اندكي افت به پايان 
رس��اند. به گ��زارش رويترز، ميانگي��ن صنعتي داوجونز 
 54.95واح��د ي��ا 0.22درص��د اف��ت ك��رد و ب��ه رقم
24713 واحد رسيد. همچنين اس اندپي 2.33 واحد يا 
0.09 درصد افت كرد و رقم 2720   واحد را تجربه كرد. 
افزون بر اين كامپوزيت نزدك 15.82واحد يا 0.21درصد 
رش��د كرد و در رقم 7382 واحدي بسته شد. اظهارات 
ترامپ در مورد اينكه چين در تجارت بس��يار لوس شده 
است، ترديدهايي را در مورد تالش هاي او براي جلوگيري 
از ي��ك جنگ تعرفه يي بين بزرگ ترين اقتصادهاي دنيا 
ب��ه وجود آورد و اضط��راب س��رمايه گذاران در مورد به 
نتيجه نرسيدن دور دوم مذاكرات تجاري رده باالي بين 
دو كش��ور را افزايش داد. جيم بل مدير ارش��د مشاوران 
س��رمايه گذاري بل در اوكلند مي گويد: من معتقدم اين 
آش��فتگي تجاري مطمئنا بر حال  و ه��واي بازارها تاثير 
مي گ��ذارد و اي��ن در حال تبديل ش��دن به يك معضل 
واقعي است؛ تجارت هاي امريكايي در حال آسيب ديدن 
هستند. مشكل تعرفه ها اين است كه هميشه بد هستند، 
هميشه هزينه تمام شده همه  چيز را افزايش مي دهند 
و مش��اغل را بيشتر از اينكه ايجاد كنند، از بين مي برند. 
افزون بر اين روز پنج شنبه سهام آسيايي ها اندكي رشد 
كردند. در حالي كه نرخ يورو پس از اينكه در آخرين روز 
به پايين ترين ميزان 5ماهه خود رس��يد، كمي افزايشي 
ش��د. بر اين اساس، در بازار سهام گسترده ترين شاخص 
آسيا اقيانوسيه در خارج از ژاپن ام اس سي آي 0.1درصد 
رش��د كرد. همچنين نيكي ژاپن عملكرد بهتري داشت 
و 0.7درصد ب��اال آمد. افزون بر اين هنگ كان ها رييس 
اس��تراتژي ب��ازار در يواوبي س��نگاپور مي گويد: در كل 
س��هام آسيايي با افزايش سود اوراق امريكا و نشانه هايي 
از پيشرفت در مذاكرات تجاري امريكا-چين و همچنين 

داده هاي قدرتمند درآمد شركت ها تقويت شد.

افزايشس�ود»فخاس«: شركت مجتمع فوالد 
خراسان صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 29 اسفند 
ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل 8هزار 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. افزون بر اين، شركت در سال 
مال��ي 96 مبلغ يك ه��زار و 625 ميليارد و 675ميليون 
ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 203 
ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه 
با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 56درصد افزايش 
داش��ت. در س��ويي ديگر، »فخاس« در س��ال مالي 95 
مبلغ 130 ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داده 
بود. براس��اس اين گزارش، به سود خالص دوره نيز سود 
انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ يك هزار و 
745ميليارد و 861 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
تعدي�لمثب�تقن�داصفه�ان: ش��ركت قند 
 اصفهان اطالعات و صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 
29 اسفند ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
195 هزار ميليون ريال منتشر كرد. عالوه بر اين، شركت 
با انتش��ار عملكرد 12 ماهه س��ال مالي 96 معادل 295 
ميليارد و 525 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر 
اين اساس مبلغ يك هزار و 516ريال سود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل 71درصد افزايش داشت. همچنين، »قصفها« در 
س��ال مالي 95 به ازاي هر س��هم 889 ريال سود محقق 
كرده بود. اين درحالي است كه، به سود خالص دوره نيز 
 به س��ود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ 
298 ميليارد و 237 ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان 
دوره در حس��اب هاي اين ش��ركت منظور شد. افزون بر 
اين، قند اصفه��ان داليل تغييرات واقع��ي دوره منتهي 
به پايان اس��فند 96 را نسبت به اطالعيه قبلي اين گونه 
اع��الم ك��رد: علت افزاي��ش 79درصدي س��ود ناخالص 
مرب��وط به افزايش 23درصدي ج��ذب چغندر و افزايش 
69درصدي س��هميه شكرخام مالكيتي و استفاده بهينه 
از ظرفيت هاي بالاس��تفاده توليد اس��ت. همچنين علت 
افزايش ساير هزينه هاي عملياتي مربوط به اعمال عوارض 
مازاد از محل واردات س��ال 94 اس��ت. اين شركت اعالم 
كرده است، افزايش هزينه هاي عمومي و اداري مربوط به 
افزايش فعاليت واحدهاي مربوطه به علت افزايش زمان 
بهره برداري و افزايش فروش داخلي و صادراتي بوده است. 
نگاه�يبهعملك�ردفرآوردهه�ايغذاييو
قن�دچهارمحالوبختي�اري: ش��ركت فرآورده هاي 
 غذايي و قند چهارمحال و بختياري با سرمايه ثبت شده 
140 هزار ميليون ريال گزارش فعاليت يك ماهه منتهي 
به پايان اس��فند ماه را منتشر كرد. همچنين، شركت در 
اسفند ماه سال گذشته فقط 800 تن تفاله خشك توليد 
كرد. در س��ويي ديگر، اين ش��ركت در ماه مورد بررسي 
221 ميلي��ارد و 857 ميليون ري��ال انواع محصول را به 
فروش رساند. همچنين، سال مالي شركت فرآورده هاي 
غذايي و قند چهارمحال و بختياري پايان اسفند ماه سال 
96 اس��ت و اين شركت در 12 ماهه سال مالي 96 بيش 
از 128 هزار تن انواع محصول توليد كرد كه شكر توليدي 
از چغندرقند با توليد 33 هزار تن بيشترين حجم توليد 
را در ميان محصوالت اين ش��ركت داشت. براساس اين 
گ��زارش، »قچار« اعالم كرده اس��ت در 12 ماهه منتهي 
به پايان اس��فند سال گذشته، يك هزار و 214 ميليارد و 
680ميليون ريال انواع محصول را به فروش رسانده است. 
افزاي�شعملك�رديكس�اله»خچرخش«:
ش��ركت چرخش��گر اطالع��ات و صورت ه��اي مال��ي 
ميان دوره ي��ي 12 ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 96 
را حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل 952 ميليارد 
و 95ميليون ريال منتش��ر كرد. افزون بر اين، ش��ركت 
با انتش��ار عملكرد يك ساله مالي 96 خود اعالم كرد در 
دوره 12ماهه ياد شده مبلغ 32 ميليارد و 426ميليون 
 ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 
34 ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داد كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 79درصد 
افزاي��ش داش��ت. همچني��ن، »خچرخ��ش« در دوره 
12ماهه مش��ابه س��ال مالي قبل مبلغ 19ريال س��ود 

به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. 

بينالملل

رويخطشركتها

مروريبرآمارمعامالتهفتهگذشته

موج اميدواري در بازار سهام
يككارشناسبازارسرمايهعنوانكرد

تبعات برجام پيش خور شد
گروهبورس|

 ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار تهران در تمام روز  هاي 
معامالتي هفته گذشته مثبت بود و در مجموع با افزايش يك 
هزار و 249واحد رقم 94هزار و 940واحدي را در آخرين روز 
داد و س��تد ها به خود اختصاص داد. بر اين اساس همزمان با 
شروع نخستين روز  كاري هفته گذشته سفر هاي محمدجواد 
ظري��ف، وزير امور خارجه پيرام��ون مذاكرات در حوزه برنامه 
جامع اقدام مشترك با كشور هاي چين، روسيه و بلژيك شروع 
ش��د و در ادامه روز هاي هفته نيز خبر هاي مثبتي در راستاي 
حفظ و بقاي برجام توس��ط ساير كشور  هاي متعهد به گوش 
رس��يد. در همين حال يكي ديگ��ر از داليل روند مثبت بازار 
س��هام پس از خروج امريكا از معاه��ده بين المللي را مي توان 
اطمين��ان جامعه س��هامداري به بقاي برج��ام در نظر گرفت 
چراكه اغلب معامله گران بازار س��هام به اين نتيجه رسيده اند 
كه س��اير طرف هاي برجام كه در گذشته هم شركاي تجاري 
اي��ران بودند اكنون ني��از مبرمي به تعامل ب��ا بازار هاي مالي 
كش��ور دارند. از اين رو پيش بيني ها از روند معامالتي بورس 
كش��ور حاكي از اين است كه با نزديك شدن به فصل مجامع 
در كنار پيش بيني ارزنده بودن قيمت س��هم هاي شركت هاي 
بورس��ي، سود تقسيمي شركت ها افزايش چشم گيري را پس 

از مدت ها اصالح قيمتي تجربه كنند. 

رشد1.3درصديشاخص
بر اين اس��اس ش��اخص بورس در هفته يي كه گذشت با 
1249واحد افزايش معادل 1.3درصد رشد كرد. همچنين در 
هفته يي كه گذشت تعداد 7544ميليون انواع اوراق بهادار به 
ارزش 17هزار و 994ميليارد ريال در بيش از 273هزار دفعه 
در ب��ورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب 
34، 23و 16درصد افزايش را تجربه كردند. اين درحالي است 
كه تعداد 80 ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله نيز در اي��ن مدت در بورس تهران به ارزش كل بيش 
از 819 ميلي��ارد ريال مورد معامل��ه قرار گرفت كه به ترتيب 
با 27و 27درصد كاهش همراه ش��دند. براساس اين گزارش 
شاخص بازار اول نيز در اين مدت با 917واحد افزايش به رقم 
67614 واحد و ش��اخص بازار دوم با 2501واحد افزايش به 
عدد 212832واحد رس��يدند كه به اين ترتيب شاخص بازار 
اول با 1.375درصد افزايش و شاخص بازار دوم با 1.19درصد 

رشد مواجه شدند. 

افزايشحجممبادالتهفتگي
افزون بر اين در پي داد و ستد دو هزار و 154ميليون ورقه 
به��ادار به ارزش 9هزار و 412ميليارد ري��ال طي 5 روز كاري 
در فراب��ورس اي��ران، حجم و ارزش مبادالت نس��بت به هفته 
ماقبل به ترتيب 68 و 1.5درصد رش��د ك��رد. افزون بر اين در 
هفته گذشته ش��اخص كل فرابورس با 2.6درصد رشد نسبت 
به هفته ماقبل در رقم 1097واحدي قرار گرفت و بدين ترتيب 
بازدهي آن از آغاز اين ماه به 3.2درصد رسيد. در ميان بازارهاي 
فراب��ورس ايران هم حجم و ه��م ارزش بازارهاي اول و دوم در 
مقايسه با هفته ماقبل افزايش يافت و در بازار پايه نيز درحالي 
حجم دادوس��تدها 102درصد رشد كرد كه ارزش مبادالت در 
اين بازار با رش��د ناچيز 2درصدي مواجه شد. بدين ترتيب طي 
هفته جاري بازارهاي اول و دوم در مجموع ميزبان نقل وانتقال 
779ميليون س��هم به ارزش بيش از يك هزار و پانصد ميليارد 
ري��ال بودند. عالوه بر اين در تابلوه��اي مبادالتي بازار پايه نيز 
ش��اهد دست به دس��ت ش��دن يك هزار و 343ميليون سهم 
بودي��م كه اين حجم از دادوس��تدها ارزش 775ميليارد ريالي 
را رقم زد. بر اين اس��اس مبادالت تابلو »پايه ب« رش��د 126و 
25درصدي را در حجم و ارزش به همراه داش��ت اما تابلوهاي 
»پاي��ه الف« و »پايه ج« با افت حجم و ارزش مبادالتي مواجه 
شدند. از س��وي ديگر معامله گران در بازار ابزارهاي نوين مالي 
31ميليون ورقه را به ارزش افزون بر 7هزار و 100ميليارد ريال 
دس��ت به دس��ت كردند كه در پي افت و رش��د 4درصدي در 
حجم و ارزش مبادالت، ميزان اين دادوستدها نسبت به هفته 
ماقبل چن��دان تغيير نكرد.  همچنين در اي��ن بازار 7ميليون 
ورق��ه بدهي به ارزش 6 ه��زار و 465ميليارد ريال 23 ميليون 
ETF به ارزش 358ميليارد ريال نقل وانتقال يافت. نگاهي به 
ارزش معامالت خرد بازار سهام نيز حاكي از آن است كه گروه 
محصوالت ش��يميايي با در اختيار گرفت��ن 16درصد از ارزش 
كل معامالت خرد در جايگاه نخس��ت قرار گرفته و گروه هاي 
فلزات اساسي، انبو ه س��ازي، امالك و مستغالت نيز به ترتيب 
جايگاه هاي دوم و س��وم را به خود اختصاص دادند. در مجموع 
ارزش مبادالت خرد بازار س��هام شامل معامالت بازارهاي اول، 
دوم، پايه، اختيار معامله خريد و فروش و SME طي اين هفته 
ب��ه 2هزار و 140ميليارد ريال رس��يد. همچنين از رويدادهاي 
مهم هفته يي كه گذش��ت، مي توان به پذيره نويسي 200هزار 
ورقه اجاره ش��ركت مهندسي و س��اختماني صبانفت در نماد 

»صبا14011« در بازار ابزارهاي نوين مالي اشاره كرد.

در جمع بن��دي كلي به نظر مي رس��د، بخش عمده آنچه 
اثرات اقتصادي خروج امريكا از برجام بوده در بازار منعكس 
شده و حتي ممكن اس��ت از اين پس برخي سرمايه گذاران 
با پذيرش اندكي ريس��ك نس��بت به خريد دارايي هايي كه 
هنوز خ��ود را با مفروض��ات جديد تطبي��ق نداده اند، اقدام 
كنند. علي اس��المي بيدگلي، كارشناس بازار سرمايه با اشاره 
به مطالب فوق عنوان كرد: تا حدودي رشد ماه هاي گذشته 
بخش مسكن ناشي از اين اتفاق است و اين موضوع مي تواند 
براي خريد س��اير دارايي ها ازجمله دارايي هاي مالي و سهام 
شركت ها نيز صادق باشد. مذاكرات آينده با ساير طرف هاي 
برجام مي تواند چش��م انداز تصميم گيري سرمايه گذاري در 

بازار سرمايه را با دقت بيشتري ترسيم كند.
به گزارش ايسنا، وي با اشاره به اثرات رواني اين موضوع 
نيز اظهار كرد: استراتژيس��ت ها معتقدند گاهي اوقات برخي 
از تهديدها و نقاط ضعف منجر به ايجاد فرصت مي شود. در 
بازار س��رمايه ايران نيز اين موضوع مصداق دارد و متاسفانه 
به داليل بس��يار س��رمايه گذاران عمدتا ب��ه صورت فردي و 
مستقيما در بازار س��رمايه ايران سرمايه گذاري مي كنند. به 
گفته اسالمي بيدگلي اين موضوع باعث شده كه تاثيرپذيري 
بازار س��رمايه ايران از ريسك هاي سيس��تماتيك بسيار باال 
رود. در چنين ش��رايطي تاثير پذيري بازار از اين ريس��ك ها 
همراه با ب��روز رفتارهاي هيجاني ناش��ي از پيش بيني هايي 

است كه اين سرمايه گذاران از خود بروز مي دهند. 
وي ادام��ه داد: اين پديده منجر به اين اتفاق ش��ده كه در 
بسياري از اوقات، بازار سرمايه ايران تاثير ناشي از يك ريسك 
سيستماتيك را قبل از وقوع در جدي ترين سطح خود مشاهده 
كن��د و به اصطالح عاميانه تبع��ات آن را پيش خور كند. اين 
كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: وقايع اخير به وجود آمده 
در مورد برجام يك ريس��ك سيستماتيك محسوب مي شود 
و خ��روج امريكا از آن و برگردان��دن تحريم ها از جانب كليه 
طرف ها ازجمله اروپا به زعم بس��ياري از كارشناسان باالترين 
سطح طيف بدبينانه آن محسوب مي شود. نتيجه اين بخش 
اين اس��ت كه اگر يك ريسك سيستماتيك جديد به عنوان 
عواقب پسا خروج امريكا از برجام، بحران جديد سياسي ايجاد 
نكند، اثرات رواني آنچه تاكنون در عرصه سياست بين الملل 
در مورد برجام اتفاق افتاده، پيش خور شده و كمي بعيد است 
از اين پس با فرض ثبات س��اير متغير ها، بازار به اين موضوع 

عكس العمل منفي بيشتري نشان دهد. 

آثاراقتصاديبلندمدت
 به گفته اس��المي بيدگلي طي س��اليان گذش��ته شايد اين 
نخستين بار است كه غرب در مورد تحريم هاي اقتصادي ايران 
ناش��ي از يك اتفاق سياس��ي اتفاق نظر ن��دارد. وي اظهار كرد: 
ش��ركت هاي اروپايي طي اين دو س��ال و اندي چندين قرارداد 
با طرف ايراني منعقد كرده اند همچنين موضع خود را از امريكا 
در مورد توافقات برجام جدا كرده اند. سطح تاثير پذيري اقتصاد 
در اين روزها بس��تگي بسياري به ميزان پايبندي تصميم گيران 
سياس��ي اروپا به توافقات برجام دارد. وي با بيان اينكه اگر اروپا 
ب��ه تمام بندهاي برجام كه تبعات اقتصادي دارد پايبند باش��د، 
ميزان تاثير پذيري اقتصادي بلندمدت ناشي از اين اتفاق بسيار 
كاهش خواهد يافت، گفت: روزهاي آينده و مذاكرات طرف هاي 
ايراني با اروپايي ها و البته چين و روس��يه ميزان تعهد آنها را تا 
حدودي مشخص خواهد كرد. اسالمي بيدگلي يادآور شد: نتيجه 
اين بخش اين اس��ت ك��ه در صورت تداوم ب��دون تغيير برجام 
بدون امريكا و پايبندي س��اير طرف ها به ويژه اروپا به بندهايي 
كه اثرات اقتصادي دارند همچنين بقاي قراردادهايي كه تاكنون 
با طرف هاي اروپايي يا متحدان آنها منعقد شده است آن گاه تاثير 

بلندمدت كمتري ناشي از اين اتفاق پيش بيني مي شود. 

نوساناتبازار
وي درخص��وص تغييرات بازار ارز، س��كه و طال هم اظهار 
كرد: ارزهاي خارجي طي 6 ماه گذشته بيش از 50 درصد در 
مقابل ريال تقويت ش��ده اند؛ به تبع آن سكه و طال نيز تقريبا 
چنين رش��دي در اين مدت تجربه كرده اند. اسالمي بيدگلي 
خاطرنش��ان كرد: اين موضوع نش��ان مي ده��د كه رفتارهاي 
هيجاني ناش��ي از يك ريس��ك سيس��تماتيك در مورد بازار 
ارز و ط��ال نيز صدق مي كند بنابراين به نظر مي رس��د، عمده 
اثرات س��وء ناش��ي از اين رويداد نيز از قبل ايجاد شده است. 
بنابراين بعيد به نظر مي رسد با فرض ثبات ساير متغيرها، ارز 
و طال تالطمات بيش از 10 الي 20درصد را در حالت بدبينانه 
تجربه كنند. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه طبيعي است 
چنانچه تنش ها تش��ديد شود يا ريسك سيستماتيك ديگري 
همزمان اتفاق بيفتد اين پيش بيني دچار تغيير مي ش��ود. از 
سويي ديگر با توجه به رشد قابل توجه ارز و طال و پيامد آن 
مترتب بر اين رويداد طي ماه هاي گذش��ته  ممكن اس��ت در 
صورت ايجاد آرامش نس��بي اين بازارها حداقل دو ماه آينده 

را با نوسانات كمتر و شيبي متمايل به پايين سپري كنند. 

رييسسازمانبورسواوراقبهاداربااشارهبهدستورالعملجديدشورايعاليبورسعنوانكرد

تامين مالي جمعي تصويب شد

پيشبينيحضورخارجيهادرمعامالتآتيزعفران
زعفران نگين كه به عنوان دارايي پايه معامالت آتي بورس كاال 
تعيين شده است، طي روزهاي گذشته در بازار تربت حيدريه به 
مرز 6 ميليون و با قيمت 5ميليون و 900 هزار تومان در هر كيلو 
معامله شد. اين در حالي است كه طي يك ماه اخير قيمت اين 
محصول ارزش��مند حدود 5 ميليون و 400 هزار تومان بود. به 
گزارش كاال خبر، قائم مقام شركت زرين زعفران مشرق زمين 
ضمن بيان اين مطلب گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون قيمت 
زعفران حدود 500هزار تومان در هر كيلو رش��د داش��ته و در 

باالترين قيمت به 6 ميليون و 400 هزار تومان رسيده است. 

2عاملمهمدرافزايشقيمتها
ناص��ري درخصوص داليل رش��د قيمت زعف��ران در بازار 
داخلي اظهار كرد: باتوجه به خريد زعفران توس��ط س��ازمان 
تعاوني روس��تايي در ط��رح خريد توافق��ي، عمده محصول 
توليدي در برداش��ت سال 96 در انبارهاي اين سازمان است. 
وي ديگر دليل رشد قيمت طالي سرخ را افزايش نرخ برابري 
ارز دالر در مقابل ريال دانست و گفت: باال رفتن بهاي زعفران 
هم به نفع كش��اورزان است و هم سود تجار ايراني را محقق 
مي كند و باال رفتن بهاي ارز در كش��ور به صورت مس��تقيم 

قيمت زعفران را باال برد. 

زعفران۷ميليوني
ناصري افزود: به عنوان مثال در سال گذشته به عنوان مباشر رسمي 
دولت در اجراي طرح خريد توافقي زعفران هر كيلو زعفران پوش��ال 
در حالي به نرخي حدود 4 ميليون و 400 هزار تومان از كش��اورزان 
خريداري شد كه در آن مقطع بهاي ارز دالر در محدوده 3400 تومان 
بود كه برمبناي نرخ دالر امروز، در حال حاضر قيمت در هر كيلو حدود 
7 ميليون تومان محاسبه مي شود. وي ادامه داد: در گذشته سود ناشي 
از اين نوسانات ارزي عايد تجار مي شد و كشاورز آسيب جدي مي ديد؛ 
به طوري كه در چنين شرايطي به دليل باال بودن هزينه ها، توليد آتي 
براي كشاورزان مقرون به صرفه نبود. اما با اجراي اين طرح نه تنها جلو 
ضرر كشاورز گرفته شد، بلكه كش��اورزان با اميد بيشتري براي سال 

جديد خود برنامه ريزي مي كنند. 

جلوكاهشكاذبقيمتهاگرفتهشد
وي با مثبت ارزيابي كردن اقدام سازمان مركزي تعاوني روستايي 
براي جمع آوري محصول در طرح خريد توافقي زعفران، گفت: تجار در 
زمان برداشت محصول زعفران تالش كردند با عدم تقاضا و عدم خريد 
محص��ول، به كاهش قيمت ها در بازار دامن زده و زعفران را به قيمت 
كمتري از دست كشاورزان خارج كرده و سپس در قيمت هاي باالتري 
به فروش برس��انند. اين در حالي است كه با اجراي موفق طرح خريد 

توافق��ي زعفران نه تنها از كاه��ش كاذب قيمت ها در بازار جلوگيري 
به عمل آمد، بلكه محصول برداش��ت ش��ده با قيمت منطقي تري از 
كش��اورزان خريداري شد و درنهايت ناتواني تجار در خريد زعفران در 
زمان برداشت موجب شده قيمت ها در بازار به نفع كشاورزان باال رود. 

افزايشيكميليونتومانيقيمتزعفران
اين فعال بازار زعفران تصريح كرد: در سال گذشته در زمان برداشت 
محصول زعفران اقدام برخي تجار در ممانعت از خريد محصول، كاهش 
قيمت به حدود 2ميليون و 500 تا 3 ميليون تومان را در پي داشت. اما 
با شروع طرح خريد توافقي جلوي اين كاهش قيمت هاي كاذب گرفته 
ش��د. به طوري كه در آن مقطع زعفران توسط مباشران رسمي اجراي 
اي��ن طرح حدود يك ميليون تومان گران تر خريداري ش��د و در حال 

حاضر نيز با قيمت باالتري در بازار به فروش مي رسد. 

معامالتريالينداريم
وي با بيان اينكه نسبت به قيمت هاي خريد تعيين شده در طرح 
مذكور، بهاي زعفران بين 600 تا 700هزار تومان در هر كيلو افزايش 
يافته، درخصوص نحوه معامله اين محصول در بازارهاي خارجي اظهار 
كرد: زعفران در بازارهاي جهاني يا براساس ارز دالر معامله مي شود يا 

برحسب ارز يورو و معامالت ريالي نداريم. 

اسپانياييهازعفرانايرانيرا13ميليونتومانخريدارند
ناص��ري درخصوص قيمت خريد زعفران توس��ط تجار خارجي 
از تاج��ران ايراني گفت: برخي تجار داخل��ي قيمت فروش زعفران 
خريداري ش��ده از كش��اورزان را قيمتي بين 7 تا 9 ميليون تومان 
اعالم مي كنند؛ درحالي كه آمارها نشان مي دهد قيمت هاي فروش 
زعفران به تجار اسپانيايي در حدود 11 تا 13 ميليون تومان است.

 
احتمالحضورخارجيهادرمعامالتآتي

وي به مزاي��اي راه اندازي معامالت آتي زعف��ران در بورس كاال 
اش��اره كرد و اظهار داشت: اگر معامالت آتي زعفران در بورس كاال 
راه اندازي ش��ود، قيمت ها منطقي ش��ده و نرخ ماه ه��اي آتي قابل 
پيش بيني خواهد شد. به طوري كه كش��اورز مي داند طي 6ماه آتي 
محصول خود را به چه قيمتي مي تواند بفروشد كه اين امر به ثبات 
قيمت ها منجر شده كه در برخي مقاطع مخصوصا در زمان برداشت 
محصول مانع از دس��تكاري قيمت ها توسط برخي افراد و گروه هاي 
خاص مي ش��ود. به گفته اين فعال ب��ازار زعفران، حضور خارجي ها 
در معام��الت زعفران و پيش خريد زعفران ازس��وي آنها پيش بيني 
مي ش��ود. ناصري گفت: اعتقاد داري��م معامالت آتي تعيين كننده و 
ش��فاف كننده قيمت زعفران اس��ت و بهترين مكان براي ايجاد اين 

شفافيت بورس كاالست. 

در راستاي اجراي تفاهمنامه سه جانبه ميان 
وزي��ران امور اقتص��ادي و داراي��ي، ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
دس��تورالعمل تامين مالي جمعي در ش��وراي 
عالي بورس به تصويب رس��يد. شاپور محمدي، 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
مطالب فوق عنوان كرد: اين دس��تورالعمل پس 
از تدوي��ن ابتدايي با هم��كاري اغلب ذي نفعان 
براي تصويب نهايي به س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار ارجاع ش��د. ب��ه گزارش س��نا، وي ابراز 
ك��رد: جه��ت نهايي س��ازي اين دس��تورالعمل 
كميته تدوين مقررات س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار طي بيش از 10جلس��ه كارشناس��ي اين 
دس��تورالعمل را نهايي ك��رد و پس از طرح در 
هيات مديره س��ازمان در ش��وراي عالي بورس 

مطرح و تصويب شد. 
 دبير شوراي عالي بورس افزود: تامين مالي 
جمعي يك��ي از جديدتري��ن روش هاي تامين 
مالي در س��طح جهان محسوب مي شود كه بر 
بس��تر اينترنت و از طريق س��كو يا پلتفرم هاي 
طراح��ي ش��ده جه��ت تامي��ن مال��ي صورت 
مي پذيرد؛ به طوري كه هر متقاضي تامين مالي 
جمعي مي تواند از طريق س��كو يا پلتفرم طرح، 
ايده يا موض��وع فعاليت خ��ود را در چارچوب 
قواني��ن و مقررات تنظيم ش��ده، اعالم كرده و 
ب��ا پذيرش معيارهاي مش��خص براي افش��اي 
اطالع��ات مربوط به طرح ي��ا ايده خود در بازه 
زماني معين اقدام به تامين مالي عمومي كند. 

قابليتتبديلبهسهام
محم��دي در ادام��ه اذعان ك��رد: در اغلب 
كش��ورهايي كه تامين مالي جمعي امكان پذير 
تامين كنن��دگان  اختي��ار  در  اوراق��ي  اس��ت، 

ق��رار مي گيرد كه در آين��ده تبديل به ماهيت 
جديدي مي شود؛ به  عنوان مثال در صورتي كه 
شركت پس از طي مدت معين در بورس عرضه 
عمومي ش��ود، اوراق در اختيار تامين كنند گان 
تبدي�ل به سه�ام مي شود. در اصل يك راهبرد 
خروج از س��رمايه گذاري در اي��ن روش تدبير 
ش��ده اس��ت. رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار تصري��ح كرد: از كاركردهاي اصلي روش 
تامين مالي جمعي مي توان به تامين مالي انواع 
طرح هاي خرد، نوآورانه و زودبازده اش��اره كرد؛ 

مواردي مانند س��اخت يك اپليكيشن موبايل، 
ي��ك نرم اف��زار رايانه ي��ي، مرمت و بازس��ازي 
بناها، ساخت س��اختمان، توليد فيلم و سريال 
و ه��ر آنچ��ه در قالب مش��اركت بت��وان ايجاد 
ك��رد ازجمله كاركرده��اي تامين مالي جمعي 
محس��وب مي ش��ود. وي ادامه داد: ب��ه عنوان 
مثال، تهيه كننده يك فيلم به عنوان متقاضي 
تامين مالي مي تواند با مراجعه به عامل)سكوي 
تامين مالي جمعي( و عقد قرارداد تامين مالي 
جمع��ي اقدام ب��ه تامين منابع مال��ي از طريق 

تامين مالي جمع��ي كند و پس از فروش فيلم 
تهيه شده، بازده حاصل از فروش فيلم را ميان 
سهم  اندازه  به  تامين كنندگان)سرمايه گذاران( 

آنها از مشاركت توزيع كند. 

تعيينسقفتامينمالي
محمدي اظهار كرد: براس��اس دستورالعمل 
تامين مالي جمعي مصوب شوراي عالي بورس، 
متقاضي از طريق انتشار گواهي شراكت كه به 
صورت الكترونيكي منتش��ر مي ش��ود و از ثبت 

نزد س��ازمان معاف اس��ت، قادر است تا سقف 
20ميليارد ريال از طريق سكوهاي تامين مالي 
جمع��ي تامين مالي عمومي انج��ام دهد.  وي 
ادامه داد: همچنين سقف تامين مالي طرح هاي 
باز در هر س��كو 200ميليارد ريال تعيين شده 
و تامي��ن مالي از اين طريق براي ش��ركت هاي 
ب��زرگ به  خصوص ش��ركت هايي كه در بورس 
و فراب��ورس پذيرش ش��ده اند)به  غي��ر از بازار 
شركت هاي كوچك و متوسط( منع شده است 
ت��ا رقابت صرفا براي تامين مالي ش��ركت هاي 
كوچ��ك و داراي ط��رح و ايده ص��ورت پذيرد. 
سخنگوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
ب��ه اين ترتي��ب مي توان اذعان كرد كه بس��تر 
مناسب و گسترده يي براي تامين مالي جمعي 
فراهم شده اس��ت. در اين دستورالعمل تالش 
شده با تعيين برخي الزامات به مقوله ريسك و 
كاهش آن نيز توجه شود. به گفته دبير شوراي 
عال��ي بورس، اخ��ذ موافقت اصول��ي همچنين 
مجوز فعاليت از طريق كارگروه ارزيابي شركت 
فرابورس ايران ص��ورت مي گيرد و از مهم ترين 
الزامات اعطاي موافقت اصولي، نهاد مالي بودن 
يا عقد قرارداد با نهاد مالي از سوي شركت هاي 
بيروني)عاملي��ن تامي��ن مالي جمعي( اس��ت. 
اينكه كدام ي��ك از نهادهاي مالي قادرند اقدام 
ب��ه تامين مال��ي جمعي كنند متعاقبا توس��ط 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار اع��الم خواهد 
ش��د. محمدي در پاي��ان ابراز امي��دواري كرد 
كه اقدامات س��ازمان بورس و بازار س��رمايه در 
راستاي ايجاد بستر الزم و مناسب براي تامين 
مال��ي جمعي منجر ب��ه تامي��ن نيازهاي مالي 
شركت هايي ش��ود كه ايده هاي نوآورانه داشته 
و ب��ا تامين مالي از طريق بازار س��رمايه امكان 

حركت رو به جلو براي ايشان فراهم  آيد. 
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تامين مالي، نجات بخش 
معادن كوچك كشور است

قدي��ر قيافه عضو انجمن س��نگ آهن اي��ران درباره 
تعطيلي معادن كوچك اظهار كرد: متاسفانه اخبار ضد و 
نقيضي در رابطه با آمار تعطيلي معادن در كشور پخش 
مي ش��ود و اين وظيفه مركز آمار اس��ت كه سرشماري 

درستي از اين موضوع ارائه دهد. 
وي با بي��ان اينكه برخي مس��ووالن قس��مت هاي 
خوب كارنامه كاريش��ان را پررنگ كرده و ناكارآمدي ها 
را كمرنگ مي كنند، گفت: با توجه به ش��رايط كنوني، 
وضعيت معادن كوچك و متوس��ط كشور خوب نيست 
و برخي از اين معادن به تعطيلي كشيده شده و بعضي 

ديگر به سختي ادامه حيات مي دهند. 
قيافه تصريح كرد: تا جايي كه مي دانم صندوق بيمه 
فعاليت هاي معدني پول هايي كه در اختيار داشته براي 
پش��تيباني و بيمه معادن كوچك و متوسط در بانك ها 
س��پرده گذاري كرده و به برخ��ي از اين معادن وام هاي 
كم  بهره داده است. عضو انجمن سنگ آهن ايران درباره 
راهكار نجات معادن كوچك كشور بيان كرد: نخستين 
گام باي��د در ح��وزه مع��ادن و صنايع معدن��ي، تعيين 
استراتژي و نقشه راه باشد زيرا بدون داشتن برنامه ريزي 
و نقشه راه صحيح نمي توانيم به رونق معادن در بلندمدت 
اميدوار باشيم. وي اضافه كرد: بايد مشخص شود كه در 
كجاي مس��ير قرار داريم و مي خواهيم در آينده به كجا 
برسيم. قيافه در پايان گفت: يكي از مهم ترين اصولي كه 
موجب نجات معادن كوچك كشور مي شود، تامين مالي 

بودجه هاي اين معادن است. 

 افزايش قيمت برنج
ارتباطي به ماه رمضان ندارد

جميل علي زاده ش��ايق دبير انجمن برنج درباه تاثير 
بارندگي هاي اخير بر ميزان توليد برنج در س��ال زراعي 
جديد اظهار كرد: تا اواسط خرداد نمي توان اظهارنظري 

راجع به تاثير بارندگي ها بر ميزان توليد داشت. 
وي با اش��اره به نوس��ان جزئي قيمت برنج در بازار 
افزود: طبق روال همه س��اله قيم��ت برنج بعد از فصل 
برداشت با منحني كم شيبي تا مرداد سال بعد همزمان 
با فصل برداشت رو به افزايش است و اين موضوع ربطي 

به ماه رمضان، محرم و عيد ندارد. 
به گفته علي زاده هم اكنون نرخ هر كيلو برنج درجه 
يك بدون ناخالصي در اس��تان هاي ش��مالي 10هزار و 
500 تومان اس��ت. دبير انجمن برنج در پاس��خ به اين 
س��وال كه دليل توزيع برنج با نرخ 15 و 16هزار تومان 
در خرده فروشي هاي استان تهران چيست، گفت: عرضه 
برنج با نرخ هاي باال در مغازه ها ناش��ي از كمبود نظارت 
دس��تگاه هاي مسوول است درحالي كه با اعمال نظارت 
و كنترل مسووالن امر نبايد برنج با چنين نرخ هايي در 
بازار توزيع شود. به گفته وي توزيع برنج 15 تا 16هزار 
توماني همراه با ناخالصي و خرده اس��ت در حالي كه در 

شمال هيچ گونه ناخالصي وجود ندارد. 

اخبار

76 هزار پروژه نيمه تمام، فرصت يا تهديد؟

طرحي نو براي طرح هاي عمراني دراندازيم
تشكل هاي بخش خصوصي بهترين ابزار براي ايجاد كنسرسيوم هايي جهت حل و فصل طرح هاي نيمه تمام

رييس انجمن خودروسازان ايران: 

احتكار ۹۰هزار دستگاه خودرو را تكذيب مي كنيم
رييس انجمن خودروسازان با اعالم اينكه احتكار 90 
هزار دستگاه خودرو را تكذيب مي كنيم، گفت: نگهداري 
اين تعداد خودرو ريسك بااليي دارد. با توجه به موافقت 
وزير صنعت، معدن و تجارت به دوگروه خودروساز داخلي 
يعني ايران خودرو و س��ايپا، اين شركت ها در اين مرحله 
مجاز به افزايش قيمت 9.6درصد روي خودروهاي باالي 

45ميليون تومان شدند. 
احمد نعمت بخش سخنان قاضي زاده نماينده مجلس 
را در خصوص احتكار 90 هزار دس��تگاه خودرو توس��ط 
خودروس��ازان داخلي جهت افزايش قيمت، تكذيب كرد 
و اظهار داشت: نگهداري اين تعداد خودرو ريسك بااليي 
دارد و دليلي هم براي عدم عرضه آن به مشتريان وجود 
ندارد. از س��وي ديگر نگه��داري روزي 6 هزار خودروي 
تولي��دي در درازم��دت غير ممكن اس��ت. ما براس��اس 
قراردادهاي في مابين با مشتريان، خودروهاي توليدي را 
به بازار عرضه مي كنيم. اما جا دارد كه رس��انه ها از ايشان 

بخواهند كه مستندات خود را در اين مورد ارائه كنند. 
وي در ادامه افزود: در مورد احتكار خودرو براي گران 
كردن آن هم بايد گفت اين س��خنان صحت ندارد، زيرا 
بر اس��اس مصوبه ش��وراي رقابت، اختي��ار قيمت گذاري 
در م��ورد خودروهاي باالي 45ميليون به ش��ركت هاي 
خودروساز محول ش��ده است. ضمن اينكه شخص وزير 
توج��ه ويژه يي بر قيمت گذاري اين گونه خودروها دارند و 
با وجود اينكه خودروهاي وارداتي به شدت گران شده اند، 

به دوگروه خودروس��از داخلي يعني ايران خودرو و سايپا 
تنه��ا مجوز افزايش قيمت 9.6 درصدي را در اين مرحله 
صادر كرده اند. اين موافقت طي نشست هاي متعدد و ارائه 
گزارش از گراني مواد اوليه توليد و گران شدن هزينه هاي 
جاري اخذ شده و هيچگونه افزايش غيرقانوني در دستور 
كار نيست براين اصل نماينده مجلس در اين زمينه اغراق 
كرده اند. رييس انجمن خودروس��ازان ايران در پاس��خ به 
اين ادعاي مطرح ش��ده توسط عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس مبني بر عدم تعهد ش��ركت پژو در توليد 
پژو 2008 كه مقرر شده بود 30 درصد توليدات آن صادر 
شود و تاكنون انجام نشده، گفت: در مورد تعهدات شركت 
پژو درخصوص ص��ادرات خودروهاي توليدي پژو 2008 
بايد گفت كه ش��روع هر توليدي با مشكالت خاص خود 
همراه اس��ت ولي الزم به ذكر است كه ايران خودرو سال 
پيش 15 هزار دستگاه از اين خودرو را پيش فروش كرده 
كه تا اين زمان نتوانس��ته اس��ت به همه تعهدات داخلي 
خود پاسخ دهند. بنابراين با اولويت بازار داخل مسووالن 
اين شركت بعد از پاس��خگويي به درخواست مشتريان، 

صادرات الزم را هم در برنامه خود خواهند داشت. 
نعمت بخش درخصوص وضعيت قراردادهاي خارجي 
در حوزه صنعت خودرو با توجه به خروج دولت امريكا از 
برجام عنوان كرد: براي اظهارنظر دراين مورد زود است و 
در اين زمينه بايد منتظر نتايج نشس��ت وزير امورخارجه 
كش��ورمان با س��ه كش��ور اروپايي طرف قرارداد برجام 

باش��يم تا رويكرد آنها نسبت به حفظ يا خروج از برجام 
مشخص شود. ولي بايد گفت شركت هاي سيتروئن و پژو 
س��رمايه قابل توجهي را به ايران آورده اند و اين در حالي 
اس��ت كه اين ش��ركت ها در بازار امريكا چندان فعاليتي 
ندارند. بنابراين احتمال ادامه همكاري بس��يار زياد است 
اما آنچه تاكنون از ديگر طرف هاي برجام مش��اهده شده 
پايبندي آنها به حفظ برجام را مي رساند. رييس انجمن 
خودروس��ازان ايران در پاس��خ به اين سوال كه درصورت 
اج��راي تحريم هاي احتمالي قطعه س��ازان داخلي تا چه 
ان��دازه مي توانن��د نياز خودروس��ازان را پوش��ش دهند، 
خاطرنشان كرد: قطعه س��ازان داخلي كمابيش پاسخگو 
خواهند ب��ود اما در صورت بروز اين وضعيت ش��رايط با 
دش��واري هاي خ��ود همراه خواهد ش��د. ول��ي احتمال 
نمي دهيم كه تحريم ها به مانند گذشته تاثير داشته باشد 
زيرا در تحريم هاي قبلي كشورهاي اروپايي و سازمان ملل 
ب��ا اقدام امريكا همراهي كردند. اما اكنون عهدش��كني و 
خروج امري��كا از برجام با مخالفت جهاني روبه رو ش��ده 
است. وي در ادامه افزود: بنابراين شرايط نسبت به گذشته 
كامال متفاوت است و گمان اينكه ديگر كشورها بخواهند 
به تحريم هاي احتمالي امريكا بپيوندند با خوش بيني ما 
منتفي اس��ت. اما در گذشته وقتي شركت پژو از ايران به 
دليل وضع تحريم ها خارج شد ما در داخل نياز را برطرف 
كرديم هرچند كيفيت قطعات قابل قبول نبود ولي در هر 

صورت صنعت خودرو مسير خود را طي كرد. 

يك��ي از مش��كالت قديم��ي و ريش��ه يي اي��ران 
بحث هاي طرح هاي عمران��ي و پروژه هاي نيمه تمام 
اس��ت. از دهه ها قبل اين مدل در ايران تعريف شده 
بود كه توسعه بايد با محوريت دولت صورت گيرد اما 
مشكل از آنجايي شروع مي شد كه درآمدهاي دولت 
جوابگ��وي حجم ب��االي پروژه ها نبود. ب��ه ويژه آنكه 
ان��دازه دولت و به تبع آن بودجه جاري دايما افزايش 
پي��دا مي كرد. امروز اين حج��م از طرح ها بدون هيچ 
برنامه يي به اميد درآمدهاي آتي باقي مانده است و در 
عين حال بدنه دولت نيز حاضر نيست اين طرح ها را 
به بخش خصوصي منتقل كند. به همين منظور بايد 
س��از و كارهاي جديدي ب��راي انتقال اين پروژه ها به 
بخش خصوصي در نظر گرفت كه در شرايطي كه نه 
دولت قادر به تامين بودجه است و نه سرمايه گذاري 
خارج��ي وجود دارد اي��ن پروژه ه��ا از طريق بخش 

خصوصي به سرانجام برسد. 

 نگاهي به آمار
اساس��ا يكي از مالك هاي آباداني هر كشوري به 
پروژه ه��اي عمراني آن ب��از مي گردد كه البته منظور 
نظر طرح ها و پروژه هايي اس��ت كه ب��ه بهره برداري 
رس��يده در غي��ر اينصورت كلنگ زن��ي و عدم اتمام 
پروژه ه��ا و درگير ش��دن آن دولت ه��ا در دوره هاي 
متعدد زماني، نه تنها ش��اخص مناسبي براي توسعه 
و آبادني و عمران به ش��مار نمي رود، بلكه نمودي از 
بي برنامگي و اقتصادي ضعيف است كه در اصلي ترين 
و مهم تري��ن طرح ها، كه قاعدت��ا پروژه هاي عمراني 

كشور است، مستاصل و ناتوان شده است. 
آنچن��ان كه اخب��ار و گزارش هاي موجود نش��ان 
مي دهد، ح��دود 71 هزار پ��روژه عمراني و به تعبير 
ديگري 76 هزار پروژه نيمه تمام در انتظار تكميل و 
بهره برداري است و بنابر محاسبات انجام شده، ارزش 
پروژه ه��اي مذكور حدود 700 ه��زار ميليارد تومان 
اس��ت. بدون ترديد، با توجه به مشكالت مالي دولت، 
تامين اعتبارات الزم ب��راي بهره برداري از پروژه هاي 
مذكور بس��يار سخت و دش��وار است و از سوي ديگر 
راكد گذاشتن آن تا زمان حصول گشايش هاي مالي و 
اقتصادي الزم نيز، باعث تحميل هزينه هايي از حيث 
نگهداري و اس��تهالك بناها در پروژه هاي نيمه تمام 
خواهد شد. در چنين شرايطي اولويت بندي پروژه ها 
براي بهره برداري، پرهي��ز از كلنگ زني طرح هاي هر 
چه بيشتر تا زمان به ثمر نشستن پروژه هاي پيشين 

و البت��ه اتخاذ تدابي��ر موثر ب��راي تكميل طرح هاي 
گذش��ته، ضرورتي اس��ت كه نمي توان به سادگي از 

آن گذشت. 
واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي 
از نمون��ه راهكارهاي��ي اس��ت ك��ه به زع��م برخي 
كارشناسان، تدبيري مناسب براي عبور از اين چالش 
به ش��مار مي رود، راهكاري ك��ه فارغ از نتيجه بخش 
ب��ودن آن در بهره ب��رداري از پروژه، مس��بب حصول 
دس��تاوردهاي ديگري اس��ت كه توسعه فرصت هاي 

شغلي از نمونه هاي آن به شمار مي رود. 
در خص��وص واگ��ذاري پروژه هاي نيم��ه تمام به 
بخش خصوصي، دو پيش��نهاد كلي مطرح است، در 
اين ميان برخي معتقدند استفاده از تسهيالت بانكي 
صندوق توس��عه ملي براي تكميل طرح ها، به عنوان 
مولفه ي��ي تش��ويقي و حمايت��ي از بخش خصوصي، 
راهكاري مناس��ب ب��راي ترغيب فع��االن اين بخش 
در راس��تاي قب��ول ايفاي نق��ش در پروژه هاي نيمه 
تمام اس��ت و برخي ديگر معتقدند، دادن تضمين به 
س��رمايه گذاران خارجي تدبير س��ازنده ديگري براي 
حصول نتيجه در اين عرصه به شمار مي رود. آنچنان 
كه ش��واهد و قرائن نش��ان مي ده��د، تقريبا اكثريت 
قريب به اتفاق سياس��ت گذاران نس��بت به مشاركت 
بخ��ش خصوصي ب��راي تكميل پروژه ه��ا هم نظر و 
يكصدا هس��تند. چندي پيش، عل��ي عبدالعلي زاده، 
مشاور عالي وزير كشور، بيان كرد: قوه مقننه و تمامي 
سياست گذاران كشور به اين جمع بندي رسيده اند كه 
بخش خصوصي ب��راي اتمام پروژه ه��اي نيمه تمام 
نقش آفريني كنند. آنچنان ك��ه وي اعالم كرده، در 
ماده 27 قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت 
نيز به نقش مردم در پروژه هاي عمراني اش��اره شده 
است. عبدالعلي زاده مي گويد: اين تدبير و دستور كار 
به نوعي باعث كوچك تر ش��دن دولت نيز مي ش��ود، 
زيرا واحدهاي س��اخت و ساز دولت تعطيل مي شوند 
و زماني كه قرار است پروژه اي )حتي از مرحله ايده( 
به مردم واگذار ش��ود ديگر ضرورتي براي بخش هاي 
طوالني و عريض وزارتخانه ها و دس��تگاه هاي اجرايي 

احساس نمي شود. 

 چالش عدم امكان قيمت گذاري 
محصوالت پروژه ها 

از سوي ديگر معاون س��ازمان برنامه و بودجه در 
جلسه شوراي دولت و بخش خصوصي مطرح كرده، 

دول��ت اجازه قيمت گذاري بر محص��والت پروژه ها را 
ن��دارد و مضافا براينكه به بخش خصوصي اين امكان 
داده ش��ده تا پي��ش از واگذاري، درخواس��ت تغيير 
كاربري پروژه ها را ارائه دهد. اجازه جذب 30ميليارد 
دالر فاينان��س خارجي از ديگر ظرفيت هايي اس��ت 
كه ب��راي طرح هاي مذكور در نظر گرفته ش��ده و از 
اختيارات دول��ت مي توان به اج��ازه خريد تضميني 
محصوالت پروژه ها اش��اره كرد. اگرچه اصل و نفس 
موض��وع واگ��ذاري پروژه هاي نيمه تم��ام به بخش 
خصوصي، ايده و گامي س��ازنده و قابل تقدير به نظر 
مي رس��د، اما نبايد اين واقعيت را از نظر دور داش��ت 
كه نقش  آفريني س��ازنده بخش خصوصي، مس��تلزم 
تامين به موقع منابع مالي اين پروژه هاس��ت. فارغ از 
اينكه اساس��ا به دليل برخي موانع، بخش خصوصي 
واقعي آنچنان كه بايد در كش��ور پا نگرفته و از سوي 
ديگر نارسايي هاي اقتصادي ساليان اخير توان و بنيه 
بخ��ش خصوصي را تحت الش��عاع ق��رار داده، به هر 
ترتيب عجين شدن تدابير و تمهيدات هوشمندانه با 
اين رويكرد )واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش 
خصوص��ي( گامي نويد بخش و اميدوار كننده به نظر 

مي رسد. 
ابوالحس��ن خليلي عضو ات��اق بازرگاني تهران 
در ارتب��اط با طرح مذكور اذعان داش��ت: قابليت 
و توانايي هاي بخش خصوصي به ميزاني است كه 
بتوان پروژه يا طرحي را به آن واگذار كرد، اما مد 
نظر قرار دادن شرايط و موقعيت بخش خصوصي 
نيز اجتناب ناپذير است و به عنوان نمونه نمي توان 
از فرآيند تامين منابع مالي پروژه ها چه به واسطه 
فاينانس خارجي و چه به واس��طه صندوق توسعه 

ملي به س��ادگي گذش��ت. به اعتق��اد وي لحاظ 
ك��ردن تضامي��ن كافي از س��وي دول��ت و البته 
فراهم سازي زمينه مناس��ب براي تسهيل فرآيند 
اجرايي تضامين اين چنيني )به دليل بروكراس��ي 
اداري كه بعضا روند حصول آن را پيچيده و دشوار 
مي سازد( از ديگر الزاماتي است كه بايد در اولويت 

قرار گيرد. 

 ارزش گذاري باال، نگراني بخش خصوصي
چن��دي پيش، س��الح ورزي، نايب رييس اتاق 
ايران در گفت وگو با شبكه خبر، ارتباط با واگذاري 
طرح ه��اي نيمه تمام به بخش خصوصي گفت: از 
مجم��وع 14 هزار طرحي ك��ه از قابليت واگذاري 
به بخش خصوصي برخوردار است، 10 هزار طرح 
ملي و 3925 طرح استاني است كه به واقع حجم 

قابل توجهي از سرمايه كشور به شمار مي روند. 
وي در تش��ريح بخش هايي از آيين نامه جديد 
مرتب��ط با واگذاري طرح ها عن��وان كرد: در آيين 
نام��ه جديد، پيش بيني ش��ده ك��ه پيمانكار 20 
درصد آورده بي��اورد و دولت نيز 25 درصد آورده 
مورد نياز را تقبل كند و مابقي آن از س��وي بانك 

به سرمايه گذار، كمك مالي شود. 
نايب رييس اتاق ايران در تش��ريح نكات منفي 
و چالش ه��اي پيش روي طرح بيان كرد: مقاومت 
برخ��ي اس��تان ها به دلي��ل تعلق خاط��ر عده يي 
از مدي��ران ميان��ي به طرح ها، محافظ��ه كاري در 
براب��ر برخ��ي نهاده��اي نظارتي و قيم��ت باالي 
ارزش گذاري ش��ده از نمونه مش��كالتي است كه 

مستلزم تجديدنظر است. 

 تكميل پروژه هاي نيمه تمام
5۰۰ هزار ميليارد تومان مي خواهد

چندي پيش محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان 
برنام��ه و بوجه، تصريح كرد: اجراي تمام پروژه هاي 
نيمه تمام كشور نيازمند 400 تا 500هزار ميليارد 
تومان اعتبار اس��ت كه به تبع تامي��ن آن در توان 

دولت نيست. 
وي مي افزاي��د: ب��ا وارد ك��ردن م��ردم )بخ��ش 
خصوص��ي( ب��ه موضوع س��ازندگي كش��ور مي توان 
گام هاي س��ازنده يي در مس��ير تكميل اين پروژه ها 
برداش��ت و ما نيز بنا نداريم بخ��ش خصوصي را در 
زيان ش��ريك نماييم و طرح هاي ناكارآمد و مساله دار 
را واگذار كنيم و  باي��د در جريان واگذاري طرح هاي 
نيمه تمام، منافع مش��روع و قانوني بخش خصوصي 

بطور كامل برآورده شود. 
چن��دي پيش محم��د دامادي عضو كميس��يون 
عم��ران مجل��س ش��وراي اس��المي در گفت وگو با 
خبرنگار گروه اقتصادي باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
در ارتب��اط با واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش 
خصوصي، بيان كرد: اصل اين رويكرد و اقدام، مبارك 
و س��ازنده اس��ت اما طرح اين موضوع ب��ه اين معنا 
نيست كه تمامي طرح ها از قابليت واگذاري به بخش 
خصوصي برخوردار اس��ت زيرا برخي از آنها در قالب 
طرح هاي حكومتي تعريف مي شوند كه نمي توان آنها 
را به بخش خصوصي واگذار كرد. وي در تشريح اين 
مس��اله گفت: به عنوان مثال، آزاد راه تهران-ش��مال 
كه سال هاس��ت بصورت نيمه تم��ام مانده يا تعريض 
جاده ساري كه بسيار زمان بر شده، از نمونه طرح ها 
و پروژه هايي محس��وب مي ش��ود كه واگذاري آن به 
بخش خصوصي ايده مناس��بي به نظر مي رسد، زيرا 
طوالني مدت ش��دن آن گوياي اين واقعيت است كه 

دولت توان اتمام آن را ندارد. 

 كنسرسيوم هاي تشكلي
از چندين دهه قبل به دليل تبليغات گروه هاي 
چپ و حزب توده تصوري در ايران شكل گرفته بود 
كه اصوال فعاالن بخش خصوصي گروهي رانت خوار 
هس��تند كه از ابزارهاي جامعه براي منافع شخصي 
اس��تفاده مي كنند. اين تصور هرچند در سال هاي 
اخير كمتر به زبان آورده مي شود اما هنوز در ميان 
قش��ر زيادي از مردم و دولت مردان وجود دارد. در 
چنين ش��رايطي واگذاري اين طرح ها به يك فعال 
اقتصادي مشخص بحث هاي زيادي ايجاد مي كند. 
م��دل جايگزين اين روش ايجاد كنسرس��يوم هايي 
ب��ا حض��ور فع��االن بخ��ش خصوصي اس��ت. اين 
كنسرسيوم ها مي تواند با ابزار تشكل هاي اقتصادي 
ش��كل گيرد تا بحث حضور يك ش��ركت و مساله 
رانت خواري مطرح نشود. از سوي ديگر تشكل هاي 
نيز به عنوان مركز ارتباطي ميان بنگاه ها مي توانند 
باعث همس��و شدن منافع ش��ركت ها شوند تا اين 

طرح ها نيز به نتيجه برسد. 

خبر واردات گندم از روس��يه براي افزايش صادرات 
آرد به عراق در بهمن ماه سال گذشته اعالم شد. عراق 
در س��ال يك ميليون ت��ن آرد وارد مي كند اما س��هم 
ايران از صادرات آرد به عراق بس��يار ناچيز است. بر اين 
اس��اس قرار بود ايران در ه��ر ماه 100هزار تن گندم از 
روس��يه وارد ك��رده و به توليدكنن��دگان آرد در بخش 
خصوصي تحويل دهد تا ايران بتواند توان صادرات آرد 
به كشورهايي مثل عراق و افغانستان را تقويت كند اما با 
گذشت نزديك به سه ماه هنوز خبري از عملياتي شدن 
اين قرارداد نيست. گويا نوسانات ارزي يكي از مهم ترين 
داليل به تعويق افتادن بستن و اجراي اين قرارداد است. 
كاوه زرگران رييس كميس��يون كش��اورزي، آب و 
صنايع غذايي اتاق تهران در گفت وگو با سايت خبري اتاق 
تهران گفت: در بسياري از زمينه هاي فعاليت اقتصادي 

بالتكليفيم و دولت شفاف سازي نكرده است. هنوز معلوم 
نيس��ت كاالهاي ورود موقت ارز 4 هزار و 200 توماني 
تعل��ق مي گيرد يا خير و از س��وي ديگر تكليف قيمت 
ارزي كه صادركننده به كش��ور باز مي گرداند مشخص 
نيس��ت. در بازار آزاد هم نرخ مش��خصي وجود ندارد. با 
توجه به اين وضعيت كارخانجات تقريبا از اين تصميم 

صرفه   نظر مي كنند. 
زرگران گفت: بخش��نامه ارزي دولت به بالتكليفي 
واحدهاي توليدي منجر شد. فعال شرايط بازار مشخص 

نيست. 
عض��و هيات نمايندگان اتاق ته��ران در اين باره كه 
روابط مالي بين ايران و روس��يه تا چه اندازه مي تواند به 
تسهيل اين روند كمك كند، گفت: تراكنش هاي بانكي 
ما با روس��يه عموما از طريق ميربيزبيزنس بانك انجام 

مي شود كه مربوط به بانك ملي جمهوري اسالمي است. 
بانك هايي كه مالكيت غيرروس��ي دارند تمايلي به كار 
كردن با طرف ايراني ندارند. مبادله با روبل قفل نيست 
و كار انجام مي شود اما چابكي كه براي تجارت با روسيه 
ني��از داريم، در نقل وانتقال كنوني پول بين دو كش��ور 

وجود ندارد. 
روسيه يكي از بزرگ ترين صادركنندگان محصوالت 
كشاورزي اس��ت. مركز صادرات روسيه در سال 2018 
اعالم ك��رد كه ميزان صادرات محص��والت غذايي اين 
كشور 25درصد يعني 19ميليارد دالر بيشتر شده است. 
روسيه نخستين صادركنندگان گندم جهان است. مصر 
و چين از بزرگ ترين مشتريان گندم روسيه اند. بلومبرگ 
سال گذشته در خبري اعالم كرد كه روسيه به بيش از 

نيمي از كشورهاي جهان گندم صادر مي كند. 

خريد گندم از روسيه در بالتكليفي
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7  جهان

 چشم    انداز مطلوب
رشد اقتصادي اروپا

كشف پول و جواهرات در منزل 
نخست وزير سابق مالزي

 گزينه جنجالي ترامپ
رييس سيا شد

گروه جهان|
 پليس مالزي مقادير قابل توجهي اجناس گرا ن قيمت را از خانه مس��كوني و از 
اماكن متعلق به نجيب رزاق نخس��ت وزير س��ابق در كواالالمپور به دست آورده و 
توقيف كرده اس��ت. به گزارش يورونيوز، پلي��س جنايي مالزي جمعه اعالم كرده 
در اين بازرسي ها، تعداد زيادي كيف  زنانه گرانبها يافت شده كه شماري از آنها پر 
از پول نقد، ارز، س��اعت و جواهرات گران قيمت بوده است. اين اقالم براي بررسي 
بيشتر و كارشناسي به اداره پليس انتقال يافته است. رييس بخش مبارزه با جرايم 
تجاري پليس مالزي در اين باره گفته: »نمي توانم بگويم دقيقا چه مقدار جواهرات 
كشف شده، زيرا ما چندين كيسه جواهر كشف كرده ايم؛ تنها مي توانم بگويم مقدار 

آنها بسيار زياد است.«
نجيب رزاق كه از سال ۲۰۰۹ نخست وزير مالزي بود، در دوران مسووليتش با 
اتهامات فساد مالي بسيار گسترده يي رو به رو بود. اين اتهامات سبب شد تا ماهاتير 
محمد، ۹۲ ساله يك  بار ديگر به سياست بازگردد و در انتخابات توانست با نتيجه يي 
شگفت انگيز رقيب خود را شكست دهد. گرچه نجيب رزاق تاكنون دستگير نشده 
است اما اين كشف جديد مي تواند زمينه ساز بازداشت او باشد. گفتني است ماهاتير 
محمد بالفاصله پس از پيروزي در انتخابات دستور ممنوع الخروجي نجيب رزاق را 
صادر كرد تا او نتواند با اموال به جا مانده از دوران نخس��ت وزيري از كشور بگريزد. 
رويترز نوشته، ماهاتير محمد قصد دارد تحقيقات در رابطه با رسوايي مالي شركت 
نيمه دولتي 1MDB  را ازس��ر بگيرد كه ردپ��اي رزاق و نزديكانش در آن ديده 
مي شود. گفته شده ۷۰۰ميليون پول دزديده شده از اين شركت سر از حساب هاي 
شخصي رزاق درآورده است. او اين  اتهامات را تكذيب كرد و دادستان مالزي نيز وي 
را تبرئه كرده است. با اين حال دادستان فدرال امريكا در جريان تحقيقي كه درباره 
پولشويي در ۶ كشور ازجمله سوييس، سنگاپور و اياالت متحده داشت، رسوايي در 
ش��ركت 1MDB  را فساد ساختاري در بدترين وضع ناميد و اعالم كرد بيش از 

4.5 ميليارد دالر در يك اختالس توسط يكي از نزديكان رزاق ربوده شده است. 

گروه جهان|
 س��ازمان ملل اعالم كرده انتظار دارد، رش��د اقتصادي اروپا براي سال 
جاري ۲.1درصد و براي س��ال آينده 1.۹درصد باشد. به گزارش شينهوا، 
س��ازمان ملل در به روزرساني گزارش خود گفته نيروي كار پويا و افزايش 
درآمد قابل تصرف در كنار رشد مصرف بخش خصوصي، چشم انداز روشني 
از رش��د اقتص��ادي اروپا را نمايان كرده اس��ت. همچنين س��رمايه گذاري 
تجاري و فعاليت هاي س��اخت و س��از به بانك مركزي اروپا كمك خواهد 
كرد از شدت سياست هاي محرك خود بكاهد. با اين حال ريسك هايي نيز 
بر س��ر راه رش��د اقتصادي اروپا قرار دارد. يكي از مهم ترين اين ريسك ها 
افزايش تنش هاي تجاري بين قدرت هاي بزرگ جهان اس��ت كه مي تواند 
منجر به تغيير يا معرفي رژيم تعرفه ها ش��ود. در اين گزارش آمده اس��ت: 
گسترش موانع تجاري، ريسك موثري خواهد بود به ويژه براي اقتصادهاي 
اروپاي��ي كه به صادرات خود متكي اند. يكي ديگر از ريس��ك هاي معرفي 
ش��ده در اين گزارش، خروج بريتانيا از اتحاديه اروپاست كه باعث افزايش 
عدم اطمينان در روابط تجاري آتي بين دوطرف شده است. اين همچنين 
پيش بيني كرده اس��ت؛ رشد منطقه بالتيك و ش��رق اروپا از متوسط اين 
قاره بيش��تر باش��د. اين گزارش همچنين هشدار داده اس��ت؛ افزايش بار 
بدهي و ش��كل گيري حباب بالقوه در بازار مسكن مي تواند رشد اقتصادي 
اين كشورها را تحت الش��عاع قرار دهد. همچنين صندوق بين المللي پول 
نيز اعالم كرد: توليد ناخالص داخلي اين قاره در س��ال ۲۰1۷ رش��د ۲.8 
درصدي داش��ته است كه نرخي سريع تر از سال گذشته محسوب مي شود 
و براي نخس��تين بار از بحران مالي جهاني س��ال ۲۰۰۷، تمام كشورهاي 
اروپا رش��د مثبت را تجربه كرده اند. بيشترين رشد اقتصادي سال ۲۰18 
متعلق به كشورهاي شرق اروپا با متوسط 4.5درصد و كمترين نيز متعلق 

به كشورهاي مشترك المنافع با 1.۷درصد خواهد بود.

گروه جهان|
مجلس س��ناي امري��كا جمعه صالحيت گزينه پيش��نهادي رييس جمهوري 
اين كش��ور براي به عهده گرفتن رياس��ت س��يا را با وجود نقش او در يك برنامه 
بحث برانگيز شكنجه تاييد كرد. او در جريان گرفتن راي اعتماد از مجلس سنا با 
انتقاداتي سخت ازسوي سناتورهاي مختلف هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه 

قرار گرفته بود. 
به گزارش يورونيوز، در حالي كه انتقادهاي زيادي از سابقه ابهام برانگيز هسپل 
سبب شده بود، برخي رسانه هاي امريكايي نسبت به احتمال راي مثبت سنا به وي 
ابراز ترديد كرده بودند، راي مثبت چند سناتور دموكرات موجب شد تا اين افسر 
سابق اطالعاتي به نخستين زني در تاريخ امريكا بدل شود كه بر رياست سازمان 
س��يا تكيه مي زند. سابقه هس��پل به ويژه به عملكرد او در سال ۲۰۰۲ در تايلند 
مربوط مي ش��ود كه ظاهرا او در يك زندان مخفي، بازداشت ش��دگان را شكنجه 
مي كرده اس��ت. گزارش ها حاكي است هس��پل در سال ۲۰۰5، زماني كه رييس 
دفتر »سرويس مخفي ملي« بوده دستور تخريب ده ها نوار ويديويي از شكنجه گاه 
جنجالي تايلند را صادر كرده است. او در جلسه تاييد صالحيتش در سنا، تخريب 
اين نوارها را تاييد كرد و مدعي ش��د كه هدفش پنهان نگه داشتن هويت برخي 
ماموران سيا بوده كه چهره هاي شان در آن فيلم ها نمايان بوده  است. مايك پمپئو 
رييس پيش��ين سيا از س��وي دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا به عنوان وزير 
خارجه اين كشور معرفي شد كه تاييد اين گزينه نيز با بحث هاي فراواني همراه 
بود. به اين ترتيب هسپل به طور رسمي كار خود را به عنوان رييس سازمان سيا و 
به جاي مايك پمپئو آغاز خواهد كرد. سازمان هاي مدافع حقوق بشر در امريكا از 
انتخاب جينا هسپل به رياست سيا به شدت انتقاد كرده اند. رها واال از فعاالن گروه 
اول حقوق بشر انتخاب جينا هسپل به رياست سازمان سيا را اقدامي نادرست و 
غيرعاقالنه خوانده اس��ت. الورا پيتر از س��ازمان ديدبان حقوق بشر هم گفته اين 

اقدام نمايانگر خودداري امريكا از رويارويي با لكه هاي تاريك گذشته است. 

 احتمال تكرار سناريو ليبي
در كره شمالي

گروه جهان| كره ش��مالي بار ديگ��ر با انتقاد از مانور 
مشترك امريكا و كره جنوبي كه در حال برگزاري است، 
نسبت به توقف كامل مذاكرات هشدار داده است. تارنماي 
يوري ميزوكاري از كره ش��مالي نوشته، »چطور مي شود، 
انتظار گفت وگو داش��ت و با تمرين��ات جنگي همزمان 

پيونگ يانگ را تهديد كرد.«
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا يك روز پيش تر 
به كره ش��مالي وعده داده بود در صورت كنار گذاش��تن 
برنامه هس��ته يي هم به رفاه خواهد رس��يد و هم امنيت 
آن تضمين مي ش��ود. او همچنين تهديد كرده اگر رهبر 
كره شمالي سرپيچي كند، امكان دارد سناريو ليبي تكرار 
شود. كره شمالي با وجود چرخش غيرمنتظره چند هفته 
پيش خود و اعالم آمادگي براي مذاكره درباره خلع  سالح 
هس��ته يي اخيرا در اعتراض به مانور مش��ترك امريكا و 
كره جنوب��ي و همچني��ن تداوم سياس��ت هاي خصمانه 
واشنگتن نشس��ت با كره جنوبي را لغو كرده و نسبت به 
برگزار نش��دن اجالس س��ران با امريكا در سنگاپور هم 
هش��دار داده اس��ت. همچنين اعالم ش��ده واشنگتن و 
پيونگ يانگ بر س��ر جزئيات برنامه خلع سالح هسته يي 
ش��به جزيره كره اختالف دارند. كره شمالي جمعه اعالم 
كرده توقف آزمايش هاي هسته يي فقط وظيفه اين كشور 
نيست و ديگر كش��ورهاي دارنده اين تسليحات نيز بايد 
چنين آزمايش هايي را متوقف كنند. كره ش��مالي تاكيد 
كرده توقف آزمايش هاي هسته يي يك پيام براي جامعه 
بين المللي است و پيونگ يانگ به تالش هاي جمعي براي 
متوقف كردن اين برنامه در جهان ملحق خواهد شد. اين 
نخس��تين بار است كه كره شمالي آش��كارا به تالش هاي 
جمع��ي براي توقف اين آزمايش ها اش��اره مي كند و اين 
مي تواند تهديدي براي سياس��ت هاي دول��ت ترامپ به 
 منظور پايان دادن به بحران كره شمالي باشد. كارشناسان 
پيش تر با اش��اره ب��ه اينكه كره ش��مالي و امريكا تعريف 
مش��تركي از خلع سالح هس��ته يي ندارند، هشدار داده 
بودند كه با آغاز مذاكرات و مطرح شدن جزئيات اجرايي 
شدن اين مساله، اختالفات دو طرف آشكار خواهد شد.  

دونالد ترامپ در شرايطي به كره شمالي وعده حمايت 
اقتصادي در قبال خلع سالح هسته يي را داده كه پيش تر 
با زير پا گذاشتن برجام، شكستن پيمان تحوالت اقليمي 
پاريس و خروج از توافق بزرگ ترانس پاس��يفيك، اعتبار 

خود و دولتش را شديدا خدشه دار كرده است.

احتمال افزايش نيروهاي 
بريتانيايي در افغانستان

دول��ت بريتاني��ا درنظ��ر دارد 4۰۰ ني��روي جديد به 
افغانستان بفرستد. به گزارش بي بي سي، وزير دفاع بريتانيا 
در نامه يي به ترزا مي  نخس��ت وزير اين كش��ور، خواستار 
افزايش نيروهاي اين كش��ور در افغانستان شده است. در 
حال حاضر ۶۰۰ نيروي امنيتي بريتانيايي در كابل حضور 
دارن��د. نقش نيروهاي بريتانيايي در افغانس��تان بيش��تر 
بر محور آموزش نيروهاي افغانس��تان اس��ت. ناامني هاي 

افغانستان در ماه هاي اخير تشديد شده است. 

درخواست محاكمه اسراييل 
در ديوان بين المللي الهه

مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه، محاكمه اسراييل 
در ديوان بين المللي الهه را خواستار شده است. به گزارش 
رويترز، درخواست تركيه در پس گشايش سفارت امريكا در 
بيت المقدس و درگيري هاي خشونت  بار در سرزمين هاي 
 اش��غالي مطرح ش��ده اس��ت. در جريان اين درگيري ها 
۶۲ فلسطيني به شهادت رسيده و هزاران نفر ديگر زخمي 
شدند. چاووش اوغلو هش��دار داده وخامت شرايط در غزه 

مي تواند به مناسبات آنكارا-تل آويو لطمه بزند. 

 احضار سفير هند
به وزارت خارجه پاكستان 

دولت پاكستان با احضار س��فير هند مراتب اعتراض 
رس��مي خود را نس��بت به جان باختن چهار غيرنظامي 
كش��ورش در منطقه م��رزي ابالغ كرد. به گ��زارش ايرنا، 
وزارت خارج��ه پاكس��تان با احضار س��فير هند از دهلي 
خواس��ته مانع نقض مكرر آتش بس و تيران��دازي در نوار 
مشترك مرزي شوند. يك زن و سه كودك در تيراندازي 
بي دليل نيروهاي هندي در منطقه مرزي كشته شده اند. 
خط مرزي هند و پاكستان خطرناك ترين خط مرزي دنيا 

خوانده شده است. 

 خروج نيروهاي ويژه دانمارك
از عراق

با آزادي بيشتر مناطقي كه تحت كنترل داعش بوده، 
دانمارك ۶۰ نيروي ويژه خود را از عراق خارج مي كند. به 
گزارش ايسنا، در بيانيه وزارت دفاع دانمارك آمده؛ خروج 
تدريجي نيروها در اواخر پاييز تكميل خواهد شد. دانمارك 
هنوز حدود 18۰ پرسنل نظامي در پايگاه هوايي االسد در 
عراق دارد و در شناسايي راداري به عنوان بخشي از ائتالف 

بين المللي ضدداعش مشاركت مي كند. 

 تشكيل سومين بانك
بزرگ عربستان 

بانك سعودي انگليسي ساب و بانك االول توافق كردند 
تا طي قراردادي كه سومين بانك بزرگ عربستان سعودي 
را با س��رمايه يي حدود ۷۷ميليارد دالر تشكيل مي دهد، 
ب��ا هم ادغام ش��وند. به گزارش مهر، ادغ��ام اين دو بانك 
نخس��تين پيوند مهم بانكي عربس��تان در ۲۰ سال اخير 
است و در راس��تاي تالش رياض براي تحول اقتصادي و 
كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است. 4۰درصد سهام 
ساب، تحت مالكيت هولدينگ اچ اس بي سي بريتانياست و 
4۰درصد سهام  االول هم متعلق به رويال بانك اسكاتلند 
است. اين دو بانك در آوريل گذشته مذاكره در مورد ادغام 

را آغاز كرده بودند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

اروپا تمهيدات قانوني ضدتحريم امريكا عليه ايران را آغاز كرد

ورود اروپا به كارزار تحريم
گروه جهان|

 كميسيون اروپا برنامه مبارزه با تحريم هاي 
امري��كا علي��ه اي��ران را ب��راي محافظ��ت از 
ش��ركت هايي كه در ايران تج��ارت مي كنند، 
اجرايي كرد. كميسيون اروپا در بيانيه يي اعالم 
كرده اي��ن فرآيند براي فعال ك��ردن مقررات 
انس��داد تحريم هاي امريكا علي��ه ايران آغاز به 
كار مي كند. بنابراين قانون شركت هاي اروپايي 
ملزم ب��ه پي��روي از قوانين تحريم��ي امريكا 
نيس��تند. اروپا در س��ال 1۹۹۶ هم از مقررات 
بازدارنده براي حفاظت از شركت هاي اروپايي 

عليه تحريم هاي كوبا استفاده كرد. 
ژان كل��ود يونك��ر رييس كميس��يون اروپا 
پنج ش��نبه گفت��ه بود؛ اي��ن وظيف��ه اتحاديه 
اروپاس��ت ك��ه از كس��ب و كاره��اي اروپايي 
محافظ��ت كند، به ويژه ش��ركت هاي كوچك و 
متوسط. امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه 
نيز گفته امكان تجارت ش��ركت هاي كوچك تر 
با ايران بايد از طرف اتحاديه اروپا فراهم ش��ود. 
ماكرون گفته است: »ش��ركت هاي بين المللي 
كه منافع متنوعي در كشورهاي مختلف دارند، 
تصميم هايشان را برمبناي منافع شان مي گيرند 
و باي��د همچنان اي��ن آزادي عمل را داش��ته 
باشند. اما مهم اس��ت كه شركت ها، مخصوصا 
ش��ركت هاي متوس��ط ك��ه احتم��اال كمتر با 
بازارهاي ديگر مثل امريكا ارتباط دارند، بتوانند 

تصميم هايشان را آزادانه بگيرند.«

ح��ال در بياني��ه جمع��ه كميس��يون اروپا 
ب��ه حماي��ت قاط��ع س��ران اتحادي��ه اروپا از 
پيش��نهادهاي ژان كل��ود يونك��ر و فدري��كا 
موگريني مس��وول سياس��ت خارجي اش��اره 
شده است. تصميم روز جمعه  رهبران اتحاديه 
اروپا در چهار بند آمده اس��ت: كميس��يون در 
بند نخس��ت، آغاز روند رس��مي فعال س��ازي 
قانون انس��داد را اعالم كرده و نوشته: »قانون 
انسداد پيروي ش��ركت هاي اتحاديه اروپا را از 
تحريم هاي فرام��رزي امريكا ممن��وع كرده و 
شركت ها را مجاز مي شمارد تا زيان هاي ناشي 
از اين تحريم ه��ا را از عامل آن دريافت كنند. 
براس��اس اين قانون، آراي ناشي از داوري هاي 
خارج از اتحاديه اروپا كه براس��اس تحريم هاي 

امريكا صادر شده باشند، ملغي مي شوند.« 
ب��ه گزارش ايرنا، كميس��يون اروپ��ا در بند 
دوم خ��ود آغاز روند رس��مي برداش��تن موانع 
تامين مالي فعاليت هاي داخل ايران از س��وي 
بان��ك س��رمايه گذاري اروپ��ا را اع��الم كرده 
اس��ت. در بياني��ه جمع��ه آمده: »اي��ن امر به 
بانك س��رمايه گذاري اروپا اجازه مي دهد تا از 
س��رمايه گذاري اتحاديه اروپا در ايران حمايت 
كن��د. اين ام��ر به خص��وص مي توان��د براي 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط مفيد باش��د. 
ش��ورا و پارلمان اروپا دو م��اه فرصت خواهند 
داشت تا مخالفت خود را با اين تمهيدات اعالم 
كنند و در صورتي كه اين دو نهاد عدم مخالفت 
خود را زودتر اعالم كنن��د، اين فرجه كوتاه تر 

خواهد شد.«
بن��د س��وم بيانيه كميس��يون اروپ��ا اعالم 

كرده به  منظور اعتمادسازي، به همكاري هاي 
بخش��ي جاري با ايران از جمله بخش انرژي و 
شركت هاي كوچك و متوسط ادامه داده و آنها 
را تحكيم مي كند. در نخس��تين گام، ميگوئل 
آرياس كانيته مس��وول اق��دام اقليمي و انرژي 
اتحادي��ه اروپا به تهران م��ي رود. حمايت هاي 
مال��ي از طري��ق همكاري ه��اي توس��عه يي يا 

ابزارهاي مشاركتي نيز بسيج خواهند شد. 
كميس��يون اروپا در بند چهارم كشورهاي 
عضو را تش��ويق كرده تا ام��كان پرداخت هاي 
يك باره بانكي به بانك مركزي ايران را بررسي 
كنند. اين رويكرد مي تواند به مسووالن ايراني 
كمك كند ت��ا درآمدهاي مرب��وط به نفت به 
خص��وص در ح��وزه تحريم ه��اي امري��كا كه 
مي تواند موسس��ات اروپايي فعال در مبادالت 
نفتي با ايران را هدف قرار دهد، دريافت كنند. 
ترام��پ سه ش��نبه دو هفته پي��ش با تكرار 
اتهام هاي��ي عليه ايران اعالم كرد كه امريكا در 
برج��ام نخواهد ماند و تحريم ه��اي يك جانبه 
تعليق شده كش��ورش را عليه ايران بازخواهد 
گردان��د. اين تصمي��م با مخالفت بس��ياري از 
كشورها از جمله طرف هاي برجام مواجه شده 
اس��ت. رهبران فرانس��ه، بريتانيا و آلمان هفته 
جاري در جلس��ات متعدد بر حف��ظ برجام و 
حفاظت از شركت هاي خود در برابر تحريم هاي 
امريكا تاكيد كردند و س��ران اتحاديه اروپا نيز 
چهارش��نبه ش��ب در صوفيه بلغارستان اعالم 
كردن��د كه به حمايت از فعاليت ش��ركت هاي 

تجاري شان با ايران ادامه مي دهند. 

شرط اروپا براي گفت وگو با امريكا 
در همين حال خبرگزاري فرانس��ه گزارش 
داده رهب��ران اتحادي��ه اروپ��ا جمع��ه متعهد 
ش��ده اند؛ در صورتي كه واش��نگتن كشورهاي 
آنه��ا را به طور دايم از تعرفه فوالد و آلومينيوم 
معاف نكند، هيچ مذاكره تجاري با امريكا انجام 
ندهن��د. در اين گ��زارش آم��ده، اتحاديه اروپا 
پيش��نهادهايي را نيز براي ترغي��ب امريكا به 
وضع نكردن تعرفه صادرات فلزات اروپا مطرح 
كرده اس��ت. قرار اس��ت از ژوئن تعرفه واردات 
ف��والد و آلومينيوم به امري��كا به ترتيب ۲5 و 
1۰درصد افزايش ياب��د. اروپايي ها قصد دارند 
در صورتي ك��ه صادرات فلزات آنها مش��مول 
معافيت نشود، دست به اقدامات تالفي جويانه 

بزنند. 
اروپايي ه��ا با وجود اختالفات ش��ديد هنوز 
اميدوارن��د، بتوانند روابط ب��ا امريكا در بخش 

ان��رژي به وي��ژه در حوزه گاز ماي��ع طبيعي را 
تقوي��ت كنند. با اي��ن حال پت��ر آلتماير وزير 
اقتصاد آلمان جمعه ب��ا متهم كردن امريكا به 
تالش براي جلوگيري از اجراي طرح خط لوله 
صدور گاز روسيه به كشورش براي حفظ منافع 
واش��نگتن و تقويت صادرات گاز شيل خود به 

اين كشور هشدار داده است.

 ب��ه گ��زارش رويت��رز، آلتماير ك��ه متحد 
نزديك آنگال مركل صدراعظم آلمان به شمار 
مي رود، پي��ش از ديدار جمع��ه صدراعظم با 
والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه گفت: 
»اروپا به  ش��دت به تالش هاي اياالت متحده 
براي مقدم قرار دادن منافع اقتصادي خود بر 
شريكانش، واكنش نشان خواهد داد و اگر قرار 
باشد كه واش��نگتن منافع خود را بر دوستان 
و ش��ريكانش ترجيح دهد، بايد انتظار داشته 
باشد كه اروپا نيز منافع خود را تعريف كرده و 

به خاطر آنها بجنگد.«

 بيم و اميد چين و ژاپن 
جمع��ه عالوه ب��ر متحدان امري��كا، رقباي 
اي��االت متح��ده ني��ز ب��ار ديگ��ر نس��بت به 
سياست هاي خصمانه اقتصادي ترامپ هشدار 
دادند. به گزارش ش��ينهوا، چي��ن ضمن ابراز 
اميدواري به حل اختالفات اقتصادي و تجاري 
ب��ا  امري��كا تاكيد ك��رده كه خ��ود را براي هر 

سناريويي آماده كرده است. 
بس��ياري از ناظ��ران براي��ن باورن��د كه در 
صورت تشديد نبردهاي تجاري چين و امريكا 
كفه ت��رازو به نف��ع پكن كه از م��ازاد تجاري 
باالي��ي در برابر امريكا ب��ه ارزش 3۷۰ميليارد 
دالر برخوردار است، تغيير خواهد كرد. وزارت 
بازرگاني چين اعالم كرده خواست و اميدواري 

پكن اين اس��ت كه طرفين، مذاكراتي را كه به 
نيمه راه رسيده به پيش ببرند. چين همچنين 
جمعه گ��زارش رويترز مبني بر ارائه بس��ته يي 
از اقدامات ش��امل خريد كاالهاي امريكايي به 
ارزش ۲۰۰ميليارد دالر با هدف كاهش كسري 

تجاري با امريكا را رد كرد.
رويترز نوشته بود؛ هيات چيني كه به اياالت 
متحده س��فر ك��رده با هدف كاهش كس��ري 
تجاري امريكا با چين ب��ه ميزان ۲۰۰ميليارد 
دالر، مجموعه يي از اقدامات را پيشنهاد كرده 

است. 
مناب��ع آگاه اع��الم كردند ك��ه دولت ژاپن 
نيز در حال بررس��ي وض��ع 4۰۹ميليون دالر 
تعرف��ه واردات روي كاالهاي امريكايي اس��ت. 
به گزارش شبكه ان اچ كي ژاپن، توكيو مراحل 
نهايي مطلع كردن س��ازمان تج��ارت جهاني 
براي مقابله به مثل ب��ا اياالت متحده در برابر 
تعرفه هاي واردات را طي مي كند. گفته ش��ده، 
ژاپن 4۰۹ميلي��ون دالر تعرفه واردات را براي 
كااله��اي امريكاي��ي ب��راي مقابله ب��ه مثل با 
تعرفه هاي اعمال شده از سوي دولت ترامپ در 
ماه مارس را در نظر گرفته اس��ت. ژاپن موفق 
نشد از دولت امريكا معافيت تعرفه يي دريافت 

كند. 

 پكن و بروكسل لوس شده اند!
اختالفات امريكا با متحدان و رقباي اياالت 
متحده در شرايطي باال گرفته كه هيچ چشم انداز 
روش��ني براي حل و فصل اين اختالفات ديده 
نمي ش��ود. دونال��د ترام��پ در تازه ترين اقدام 
پنج ش��نبه با انتقاد از آلم��ان و برخي ديگر از 
اعض��اي ناتو تاكيد كرده اس��ت كه بايد با اين 
كش��ورها برخورد شود. رييس جمهوري امريكا 
در يك نشست خبري در حاشيه جلسه كابينه 
با حضور ينس استولتنبرگ دبيركل ناتو ضمن 
انتقاد از مشاركت مالي نابرابر اعضاي ناتو براي 
هزينه هاي نظامي گفته است: »آلمان به قدري 
كه بايد مش��اركت نكرده و س��ودجوي بسيار 
بزرگي اس��ت.« ينس استولتنبرگ در واكنش 
به اين سخنان تاكيد كرده درخواست افزايش 
هر چه بيشتر مش��اركت مالي اعضا در ناتو بر 
اين كشورها اثر منفي مي گذارد، زيرا هم اكنون 

هزينه هاي دفاعي آنها در حال افزايش است. 
دونالد ترامپ همچنين با ابراز ترديد درباره 
موفقيت مذاكرات تجاري با چين و تكرار انتقاد 
از اروپا گفته است: »دليل ترديد من اين است 
كه چين خيلي لوس شده است. اتحاديه اروپا 

هم خيلي لوس ش��ده است. ساير كشورها هم 
خيلي لوس ش��ده اند، زي��را امريكا 1۰۰درصد 
چي��زي را كه مي خواهند ب��ه آنها مي دهد. اما 
نباي��د اجازه دهي��م كه چنين چي��زي دوباره 
اتف��اق بيفتد. فروش خودروهايمان در اتحاديه 
اروپا برايمان س��خت ش��ده ام��ا اتحاديه اروپا 
خودروهاي��ش را بدون هيچ مانع��ي به امريكا 
سرازير كرده است. اتحاديه اروپا ماليات بسيار 
كمي مي پردازد. آنه��ا ماليات زيادي مي بندند 
اما نمي خواهند ماليات بدهند. ما سال گذشته 
در معامل��ه با اتحاديه اروپ��ا 151ميليارد دالر 
ضرر كرديم. چين هم ما را فريب داده اس��ت. 
چنان ثروتي از دس��ت ما رفت��ه كه تا پيش از 
آن هيچ كشوري چنين اتفاقي برايش نيفتاده 
اس��ت.« ترامپ اين س��خنان را در حالي ايراد 
ك��رد كه يك هي��ات چيني هم  اكن��ون براي 
مذاكرات تجاري با امريكا در واش��نگتن به سر 

مي برد. 
ترام��پ همچنين به س��خنان اخير دونالد 
تاس��ك رييس ش��وراي اتحاديه اروپ��ا درباره 
برج��ام واكنش نش��ان داده و گف��ت: »رفتار 
اتحاديه اروپ��ا تا پيش از اين در زمينه تجاري 
براي امريكا و براي كارگران امريكا وحشتناك 
بوده اس��ت. سال گذشته ما با يك تراز تجاري 
منفي 151ميليون دالري با اروپا مواجه شديم. 
من ژان كلود ]يونكر رييس كميس��يون اروپا[ 
را خيلي خوب مي شناس��م. دونالد ]تاسك[ را 
هم خيلي خوب مي شناس��م و هر دوش��ان را 
دوست دارم، اما آنها خيلي سرسخت هستند و 
در گذش��ته هيچ كس ]از طرف امريكا[ با آنها 
مذاكره نكرده اس��ت. حقيقت اين است كه جز 
چين و چند كش��ور ديگر، اتحادي��ه اروپا با ما 

بدترين رفتار ممكن را داشته است.«
دونال��د تاس��ك رييس ش��وراي اروپا اواخر 
هفته گذشته در حاشيه نشست سران اتحاديه 
اروپ��ا و غ��رب بال��كان در صوفيه با اش��اره به 
تصميم هاي اخير دولت امريكا از جمله خروج 
از برجام و تهديد به وض��ع تعرفه هاي تجاري 
گفته بود ك��ه پيش بيني ناپذير ب��ودن دونالد 
ترام��پ خوب اس��ت، اما اي��ن روش تنها ضد 
مخالفان و دش��منان كاربرد دارد و نبايد براي 

دوستان امريكا به كار گرفته شود. 

تاسك در واكنشي ش��ديد به سياست هاي 
ترام��پ گف��ت: »در زمينه اي��ران و رويكردي 
كه اين كش��ور به اروپ��ا و دنياي غرب دارد نه 
توق��ع زيادي داريم و نه دچار توهم ش��ده ايم. 
اما هنگامي كه پاي واش��نگتن در ميان باشد 
خيل��ي بيش از اين چيزها از دوس��تان مان در 

امريكا انتظار داريم.«
دونالد تاس��ك همچنين به طعنه گفته كه 
اروپا با چنين دوستاني )ترامپ( نياز به دشمن 
ندارد. رييس ش��وراي اروپا پنج ش��نبه نيز در 
صوفي��ه با اع��الم اينكه اتحادي��ه اروپا فرآيند 
مقابله ب��ا تحريم هاي امريكا علي��ه ايران را از 
جمعه آغاز مي كند، گفته اس��ت: »ما به اتفاق 
ديگر اعضاي اتحاديه اروپا به توافق رس��يديم، 
مادام كه ايران به طور كامل به توافق هسته يي 

پايبند بماند، در آن باقي بمانيم.«

قانون انسداد پيروي شركت هاي 
اتحاديه اروپا را از تحريم هاي فرامرزي 

امريكا ممنوع كرده و شركت ها را 
مجاز مي شمارد تا زيان هاي ناشي از 
اين تحريم ها را از عامل آن دريافت 

كنند. براساس اين قانون، آراي ناشي 
از داوري هاي خارج از اتحاديه اروپا 
كه براساس تحريم هاي امريكا صادر 

شده باشند، ملغي مي شوند

                                                                                                      

كميسيون اروپا در بند چهارم 
كشورهاي عضو را تشويق كرده تا 

امكان پرداخت هاي يك باره بانكي به 
بانك مركزي ايران را بررسي كنند. 

اين رويكرد مي تواند به مسووالن 
ايراني كمك كند تا درآمدهاي 

مربوط به نفت به خصوص در حوزه 
تحريم هاي امريكا كه مي تواند 

موسسات اروپايي فعال در مبادالت 
نفتي با ايران را هدف قرار دهد، 

دريافت كنند

                                                                                                      

معاون مركل:
اروپا به  شدت به تالش هاي اياالت 
متحده براي مقدم قرار دادن منافع 

اقتصادي خود بر شريكانش، واكنش 
نشان خواهد داد و اگر قرار باشد كه 
واشنگتن منافع خود را بر دوستان و 
شريكانش ترجيح دهد، بايد انتظار 

داشته باشد كه اروپا نيز منافع خود را 
تعريف كرده و به خاطر آنها بجنگد

                                                                                                      



 Sat. May  19. 2018  1105   شنبه 29  ارديبهشت 1397     3 رمضان 1439  شماره   
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

پرونده8
 كشت برنج فقط

در گيالن و مازندران
مع��اون آب و خ��اك وزارت جهاد كش��اورزي با 
اش��اره به اينكه به دليل كاهش بارندگي ها، محدود 
شدن كشت آبي اجتناب ناپذير است، گفت: سياست 
دولت مصرف بهينه آب در حوزه كشاورزي و اجراي 
سيستم هاي نوين آبياري و تمركز كاشت برنج صرفا 
در اس��تان هاي گيالن و مازندران است. به گزارش 
ايس��نا، علي م��راد اكب��ري در مراس��م افتتاح يك 
ط��رح آبياري تحت فش��ار در اراضي بخش مركزي 
شهرستان س��اوه اظهار كرد: در سال ۱۳۹۶ بالغ بر 
۱۸۰ ه��زار هكتار از اراضي س��نتي و زير چاه هاي 
كش��ور تحت پوشش آبياري تحت فشار قرار گرفته 
و ب��ه بهره ب��رداران تحويل ش��ده اس��ت. وي ادامه 
داد: عالوه ب��ر اين حدود ۱۰۰ ه��زار هكتار نيز در 
آبخور شبكه هاي مدرن آبياري و زهكشي در غرب، 
ش��مال غرب و پروژه بزرگ ايالم و خوزستان تحت 
پوش��ش اين سيستم قرار گرفته اند و در مجموع در 
س��ال گذشته بالغ بر ۲۸۰ هزار هكتار آبياري تحت 
فشار در كش��ور اجرا و به بهره برداران تحويل شده 
كه در تاريخ ايران بي س��ابقه بوده است. وي با اشاره 
به سرمايه گذاري ۳۰۰ ميليون دالر براي اجراي اين 
پروژه در سال گذشته عنوان كرد: عالوه بر اين بالغ 
بر ۶۰۰ ميليارد توم��ان نيز از محل بودجه عمومي 
كش��ور براي اجراي اين طرح تخصيص داده ش��ده 
است كه در مجموع افزون بر ۱۸۰۰ ميليارد تومان 
در اين حوزه سرمايه گذاري شده است. معاون وزير 
جهادكشاورزي به اعتباراتي كه در سال جاري براي 
اجراي اين طرح در نظر گرفته شده است، اشاره كرد 
و گفت: در س��ال جاري نزدي��ك به ۲۰۰۰ ميليارد 
تومان براي اجراي طرح هاي سيس��تم نوين آبياري 
در نظر گرفته ش��ده كه از اين ميزان ۲۵۰ ميليون 
دالر اعتب��ار خ��اص و ۷۰۰ ميلي��ون تومان بودجه 
عمومي است كه با در نظر گرفتن اين ميزان اعتبار 
پيش بيني مي ش��ود كه ح��دود ۲۰۰ هزار هكتار از 
اراضي كشور تحت پوشش اين سيستم قرار گيرند. 
وي با اشاره به استقبال مطلوب كشاورزان از اجراي 
اين طرح در كش��ور اظهار ك��رد: رويكرد دولت در 
راستاي بهينه كردن مصرف آب تجهيز مزارع و باغ ها 
و به سيستم نوين آبياري است. اكبري به روش هاي 
ديگر مصرف بهينه آب در كش��ور نيز اش��اره كرد و 
گف��ت: انتق��ال گياهان پر مصرف ب��ه نقاط كنترل 
شده مانند گلخانه ها و نشاكاري براي كاهش ميزان 
آب ده��ي و صرفه جويي تا ۳۰۰۰ متر مكعب آب، 
كش��اورزي حفاظتي و توسعه كش��ت گلخانه اي، از 
ش��يوه هاي صرفه جويي در مصرف آب اس��ت. وي 
انتقال آب از طريق لوله، اجراي ش��بكه هاي مدرن 
آبياري و پوش��ش آنها را از ديگر رويكردهاي دولت 
براي مصرف بهينه آب بيان كرد و گفت: سياس��ت 
اصلي وزارت جهادكشاورزي حركت به سمت آبياري 
ميكرو و ماشين هاي آبياري و آبياري كالسيك است 
و اگر در پارامترهاي مهندسي جواب ندهد به سمت 
آبياري كم فش��ار و ثقلي خواهيم رفت. وي تصريح 
كرد: كش��اورزان از سيستم آبياري ميكرو استقبال 
خوبي بعم��ل آورده اند و با مص��رف كمتر عملكرد 
باالي��ي را در توليد به همراه خواهد داش��ت. معاون 
وزير جهادكشاورزي در ادامه با اشاره به اينكه استان 
فارس در س��ال گذش��ته بالغ بر ۲۳ هزار هكتار از 
اراضي را تحت پوش��ش سيس��تم آبياري نوين قرار 
داده اس��ت، گفت: بعد از اس��تان فارس، استان هاي 
اصفهان، خراسان رضوي، تهران و كرمان استان هاي 
پيش��رو در اجراي طرح هاي آبياري نوين در س��ال 
گذشته به شمار مي روند. وي با اشاره به اينكه استان 
مرك��زي نيز در طول برنامه پنجم عملكرد خوبي را 
در اين حوزه داشته است، گفت: در سال گذشته بالغ 
بر ۳۰۰۰ هكتار از اراضي اين اس��تان تحت پوشش 
اين طرح قرار گرفته اند كه در سال جاري نيز پيش 
بيني مي شود براي افزون بر ۶۰۰۰ هكتار از اراضي 
استان اعتبار الزم در نظر گرفته خواهد شد. اكبري 
از شهرس��تان ساوه به عنوان قطب كشاورزي كشور 
ياد كرد و گفت: س��اوه از كش��اورزان پيشرو و آگاه 
به مس��ائل حوزه كش��اورزي برخوردار هستند و در 
مصرف آب بس��يار آگاهانه عم��ل مي كنند. وي به 
تغيير الگوي كشت به عنوان سياست جديد وزارت 
جهادكش��اورزي ياد كرد كه متناس��ب با ش��رايط 
اقلي��م و تناس��ب اراضي اين كار در دس��تور وزارت 
جهادكش��اورزي ق��رار دارد و با پيگي��ري معاونت 
زراعت و كار مطالعاتي در آينده بس��يار نزديك يك 
الگوي كشت متناسب با سياست هاي نظام، شرايط 
اقليمي، تناسب اراضي و بهره وري خاك هاي كشور 
با رويكرد استفاده بهينه از منابع آبي كشور به مردم 

ارائه مي شود. 

 نگران اقالم مورد نياز
در ماه رمضان نباشيد

قائم مقام بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي گفت: 
ب��راي تامين اقالم م��ورد نياز ماه مب��ارك رمضان 
جاي نگراني نيس��ت. به گزارش خبرگزاري صدا و 
س��يما، مهدي كاظم نژاد در استوديو بخش خبري 
۲۱ ش��بكه يك س��يما اعالم كرد: به دليل افزايش 
تقاض��اي كاالها در م��اه مبارك رمض��ان، اقدام به 
راه اندازي طرح ضيافت كرده ايم، كاالهايي همچون 
برنج، گوشت قرمز، تخم مرغ، روغن و شكر و خرما 
از محصوالتي هس��تند كه در ط��رح ضيافت جاي 
گرفته اند. وي ادامه داد: برخي كاالها همچون مرغ 
ب��ا كاهش قيمت همراه خواهند بود كه مي توان به 
توليد كنن��دگان طيور ق��ول داد، نگران اين كاهش 
نرخ نباشند، زيرا جهاد كشاورزي براي ذخيره سازي 
اقدام به خريد توليداتش��ان خواهد كرد. از س��وي 
ديگر به مصرف كنندگان هم اطمينان مي دهيم، اگر 
محصولي گران شد، توزيع آن محصول مثال مرغ را 
بيش��تر خواهيم كرد. كاظم ن��ژاد  در مورد وضعيت 
بازار ش��كر و تخم مرغ هم ش��رايط را آرامش و پر 
ثبات عنوان كرد و گفت: قيمت تخم مرغ ش��انه يي 
۱۲ ه��زار و شش��صد تومان خواهد ب��ود. در مورد 
ساير اقالم هم شاهد ۵ تا ۱۵ درصد كاهش قيمت 

خواهيم بود. 

اخبار

از اتوپيا به رتروتوپيا

اميد از آينده به گذشته هجرت كرده است
مولف: زيگمونت باومن  

مترجم: علي اميري  
اسپايكد ريويو-  ۹دهه عمر زيگمونت باومن 
در مغز استخواِن تاريخ گذش��ته است. او در سال 
۱۹۲۵ در ش��هر پوزنان از پدر و مادري لهستاني-
يهودي كه به دس��تورات دين پايبندي نداشتند، 
 زاده شد. در سال ۱۹۳۹ زماني كه تانك هاي ارتش 
نازي به لهستان سرازير شدند، خانواده اش به اتحاد 
جماهير شوروي گريخت. پس از خدمت ممتاز در 
ارتش س��رخ با پايان جنگ جهاني دوم به لهستان 
بازگشت تا در دانشگاه ورشو جامعه شناسي بخواند. 
اما از آنجا كه كمونيس��م مدت ها بود درخش��ش 
خود را از دس��ت داده بود و سامي ستيزي مانعي 
در برابر ش��غل دانش��گاهي اش بود در سال ۱۹۶۸ 
به بريتانيا مهاجرت كرد و آنجا در دانش��گاه ليدز 
كرس��ي جامعه شناس��ي را از آن خ��ود ك��رد. اما 
پ��س از بازنشس��تگي در س��ال ۱۹۹۰ اس��ت كه 
هوش كاوش��گرش كه به  خاطر آن چنين ش��هره 
اس��ت، كتاب پش��ت كتاب ش��روع ب��ه آفرينش 
كرد. نشانه هاي پس��ت مدرنيته)۱۹۹۲(، مدرنيته 
محاص��ره)۲۰۰۲(؛  در  جامع��ه  س��يال)۲۰۰۰(؛ 
غريبه ها پش��ت درهايمان)۲۰۱۶( و ... فهرس��ت 
ادام��ه دارد. در حقيقت طي ربع قرن گذش��ته او 
حدود ۴۰كتاب منتش��ر كرده اس��ت، نه به خاطر 
نفس انتشار كتاب بل از آن  رو كه جهان اين  سان 
كه هست، هماني نيست كه به  نظر او بايد باشد. يا 
همانطور كه در سال ۲۰۰۳ گفته است:»چرا كتاب 
مي نويسم؟چرا فكر مي كنم؟چرا بايد پرشور باشم؟ 
زيرا چيزها مي توانند جور ديگري باشند، مي توان 

آنها را بهتر كرد.«
مصاحبه زير اوايل امسال)۲۰۱۶( صورت گرفت 
پس  از آنكه پرس��ش ابتدايي درباره اهميت نتايج 
رفراندوم اتحاديه اروپا)كه در ش��ماره ماه آگوست 
اسپايكد ريويو منتشر شده( زمينه ساز گفت وگوي 
ذيل درب��اره آينده، گذش��ته و سرنوش��ت پروژه 

روشنگري شد. 
ش��ما قب��ال درب��اره س��رخوردگي م��ردم از 
سياس��ت هاي ملي گ��را در دني��اي جهاني  ش��ده 
گفته اي��د و درك مردم از اينكه سياس��تمدارهاي 
ملي گرا قدرت انجام تغيير را ندارند. آيا ديدگاه هاي 
ش��ما در س��ايه رفراندوم اتحاديه اروپا و برگزيت 

پيش  رو تغيير كرده است؟
 معتقدم فروپاشي اعتماد به توانايي همه)تكرار 
مي كنم، همه( اجزاي تاسيسات سياسي دولت هاي 
حاكم در سراسر كشورهاي جهان توسعه يافته براي 
برآورده  كردن تغييرات مطلوب)يا در واقع هر تغيير 
موعود( دقيقا همان چيزي اس��ت ك��ه به  نحوي 

متناقض در پديده برگزيت رسوب كرده است. 
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن درماندگ��ي تم��ام  عيار 
رأي دهن��دگان در براب��ر نخبه ه��اي سياس��ي و 
سرباززدن تمام وكمال آنها از اعتماد به هر بخشي 
از ]طبقه[ نخبگان سياس��ي، اين رفراندوم فرصت 
بي س��ابقه يي فراه��م كرد ب��راي مطابق��ت  دادن 
گزينه ه��اي رأي  دادن ب��ا احساس��اتي كه تالش 
مي كردن��د به زب��ان بيايند. از اي��ن  لحاظ فرصتي 
بي همتا و بسيار متفاوت از انتخابات هاي معمولي 

پارلماني بود!
در ي��ك انتخابات سراس��ري، ش��ما مي توانيد 
درماندگي و خشم خود را عليه تازه ترين حلقه هاي 
زنجيره يي دراز از قدرتمندان و وعده دهنده ها بيان 
كنيد. اما بهايي كه براي اين تس��كين احساس��ي 
مي پردازيد، صرفاً دعوت از اپوزيسيون علياحضرت 
ملكه، يعني جزء جدايي ناپذير هس��ته قدرتمندان 
سياس��ي اس��ت تا دول��ت علياحض��رت ملكه را 
ش��كل داده و ب��ه مناصب وزارتي برس��ند. در اين 
صندلي بازي بي پايان، شما به بيان كامل و جامعي 
از ماهيت اعتراضتان حتي نزديك هم نمي شويد. 

فرصتي كه رفراندوم برگزيت فراهم كرد كامال 
متفاوت ب��ود. با موضع گيري تقريب��ا تمام اجزاي 
تاسيسات سياسي در جبهه ماندن در اين دوگانه، 
ش��ما مي توانس��تيد از تك رأي خود براي خروج 
اس��تفاده كنيد تا در يك حركت، خش��م خود را 
از تمام آنه��ا بروز دهيد. هر چه درماندگي ش��ما 
فراگيرتر باش��د، انجام اين كار- چنگ  انداختن به 
اين فرصت يگانه براي بروز خشم- وسوسه برانگيزتر 

مي شود. 
 ش��ما از پايان پيشرفت نوشته ايد از فقدان باور 
به اين ايده كه آينده بهتر از گذش��ته خواهد بود. 
آي��ا چيزي در پديده بركس��يت )و در واقع س��اير 
جنبش هاي پوپوليستي در اروپاي قاره يي( هست 
ك��ه وعده دوره جديد و ش��ايد حتي بهتري براي 

اروپا را بدهد؟
 ما هنوز به »پيشرفت« اعتقاد داريم اما اكنون 
آن را همچون موهبت و نفريني توأمان مي بينيم كه 
بخش نفرين شده آن پيوسته رشد مي كند درحالي 
كه بخش موهبتي آن آب مي رود. اين را با نگرش 
متاخرترين نياكانمان مقايس��ه كني��د؛ آنها هنوز 
باور داش��تند كه آينده امن ترين و اميدبخش ترين 
مكان براي اميدهاست. ولي ما گرايش به قراردادن 
ترس ها، اضطراب ها و دلهره هايمان در آينده داريم: 
از رش��د كميابي شغل؛ از درآمدهاي رو به  كاهش 
و در نتيج��ه آن نيز زوال فرصت هاي زندگي خود 
و فرزندانمان؛ از شكنندگي روزافزون موقعيت هاي 
اجتماعي و موقتي بودن دستاوردهاي زندگي مان؛ 
از گسترش ش��كاف توقف ناپذير ميان ابزار، منابع 
و مهارت هاي��ي كه در اختيارمان اس��ت و عظمت 
چالش هاي زندگي؛ از سريدن كنترل زندگي هاي 
از دست هايمان. انگار ما و فرديت هايي كه ما باشيم 
در حال نزول به وضعيت س��ربازهايي در حاش��يه 
يك بازي ش��طرنج ايم كه افرادي ناشناخته دارند 
آن را ب��ازي مي كنند. آنها ب��ه نيازها و روياهاي ما 

بي اعتناين��د، اگر نگوييم كه بي پرده نس��بت به ما 
كينه ت��وز و بي رحم اند و همگ��ي كامال آماده اند تا 
ما را در جس��ت وجوي اهداف خ��ود قرباني كنند. 
بنابراين آنچه احتماال امروزه از فكر كردن به آينده 
به ذهن ما خطور مي كند، تهديد فزاينده كش��ف 
و دس��ته بندي  شدن به  منزله بي عرضه و نامناسب 
براي انجام وظيفه، تهديد انكار ارزش و شأن، رانده  
ش��دن به حاشيه، بيرون  گذاش��ته و مطرود شدن 

است. 
اكثري��ت رو ب��ه  رش��دي از مردم تاكن��ون از 
تجربي��ات خ��ود و از تجربي��ات نزديك تري��ن و 
عزيزترين هايشان، دريافته اند كه نبايد براي آينده 
نامتوازن، دمدمي مزاج، پيش بيني ناپذير و به  نحوي 
رس��وا مأيوس كنن��ده به  منزله مكان��ي براي اميد 
بس��تن اعتباري قائل ش��وند. آخري��ن كتاب من، 
رتروتوپيا، دقيقاً به همي��ن موضوعات مي پردازد. 

اجازه بدهيد قسمتي از مقدمه آن را نقل كنم: 
»اين همان س��خن والتر بنيامين در »تزهايي 
درباره فلس��فه تاريخ« اس��ت ك��ه در اوايل دهه 
۱۹۴۰ نوش��ته ش��ده و درب��اره پيامي اس��ت كه 
آنجلوس نووس )فرش��ته بازنامي��ده تاريخ( -يكي 
از نقاش��ي هاي پل كلِه در دهه ۱۹۲۰- مي رساند: 
چهره ]فرش��ته تاريخ[ رو به س��وي گذشته دارد. 
آنج��ا ك��ه م��ا زنجيره ي��ي از رخداده��ا را رويت 
مي كنيم، او فقط ب��ه فاجعه يي واحد مي نگرد كه 
بي وقف��ه مخروبه بر مخروبه تلنب��ار مي كند و آن 
را پيش پاي او مي افكند. فرش��ته سر آن دارد كه 
بمان��د، مردگان را بيدار كند و آنچه ُخرد و خراب 
گش��ته اس��ت، مرمت و يكپارچه كند؛ اما توفاني 
از جانب فردوس درحال وزيدن اس��ت و با چنان 
خشمي بر بال هاي وي مي كوبد كه فرشته را ديگر 
ياراي بستن آنها نيست. اين توفان او را با نيرويي 
مقاومت ناپذير به درون آينده يي مي راند كه پشت 
بدان دارد درحالي كه تلنبار مزبله ها پيش روي او 
سر به فلك مي كشد. اين توفاني است كه ما آن را 
پيشرفت مي ناميم. ‘ اگر كسي بخواهد با دقت به 
نقاش��ي كله تقريبا يك قرن پس  از آنكه بنيامين 
اين بصيرت- ب��ا ژرفاي س��نجش ناپذير و قياس 
 ناش��دني اش- را ارائ��ه داد نگاه كن��د، باري ديگر 
فرشته تاريخ را در گريز خواهد ديد. ليكن آنچه او 
را بيش ازهمه شگفت زده خواهد كرد، تغيير جهت 
فرش��ته -گرفتاري فرش��ته تاريخ در هنگامه يك 
دور برگردان- اس��ت. چهره اش دارد از گذشته به 
سوي آينده مي گردد؛ بال هايش را توفاني به عقب 
مي راند كه اين بار از جانب آينده يي تخيل ش��ده و 
موردانتظار مي وزد، آينده يي كه نيامدْه هراسناك 
است، توفاني كه به سوي بهشِت گذشته )كه خوِد 
اين گذش��ته نيز، پس از گم شدن و دچارآمدن به 
ويراني، به  صورت گذشته نگرانه تخيل  شده است( 
مي وزد. و بال ها اينك نيز همان گونه كه آن  زمان با 
خشونتي به همان  اندازه نيرومند فشرده مي شوند، 
آن چنان كه اكنون نيز چون گذش��ته »فرشته را 

ياراي بستن آنها نيست«. 
مي ت��وان نتيج��ه گرفت كه گذش��ته و آينده، 
درگير فرايند تعويض فضايل و رذايلي هستند كه 
صد س��ال پيش كلِه برايشان فهرست كرده بود و 
بنيامين پيش نهاده بود. حال اين آينده اس��ت كه 
ابتدا به  دليل غيرقابل  اعتماد و مديريت  نش��دني 
 ب��ودن به  دليل داش��تن رذايلي بي��ش از فضايل، 
نكوهيده و نامش در ستون بدهكارها ثبت مي شود 
درحالي كه وقت آن رس��يده اس��ت كه گذشته با 
فضايلي بيشتر از رذايل در طرف بستانكارهاي دفتر 
ثبت ش��ود؛ گويي گذش��ته جايي است كه اختيار 
هن��وز در آن معنا دارد و اميدبس��تن به آن هنوز 

بي اعتبار نشده است.«
معتق��دم كه رخ��داد بركس��يت، و همين طور 
»ساير جنبش هاي پوپوليس��تي در اروپاي قاره«، 
بروزاتي از »تماي��الت رتروتوپيايي«اند كه در باال 
بحث شد. در غياب ابزارهاي موثر كنش كه قادر به 
فائق آمدن بر مشكالت وضعيت كنوني مان باشند، و 
با درنظرگرفتن شمار فزاينده ناكامي هاي به بارآمده 
به دس��ت آينده هاي پياپي كه اعتبارشان ]وعده[ 
توس��عه اين ابزارهاي كنش��ي بوده است، تعجب 
چنداني ندارد كه پيشنهاد دوربرگردان اكتشاف به 
 نحو گمراه كننده يي جذاب شده باشد. هنوز امكان 
ظهور »دوره جديد و شايد حتي بهتري براي اروپا« 

در س��ايه برگزيت به  مثابه پيامدي غيرمنتظره اما 
محتمل هست. اما علت آن درماندگي ما از كاربرد 
قبيله گرايي هاي نخ نما براي رويارويي با چالش هاي 
امروز خواهد بود، چالش هايي زاييده وضع نوپديد 

بشر جهاني  شده با وابستگي متقابل عالمگير. 
 اي��ده گراي��ش رتروتوپيايي ب��ا در نظر گرفتن 
هراس فراگير از آينده قابل درك اس��ت. اما چگونه 
گرايش هم زيس��ت ب��ا آن، ب��راي در نظر گرفتن 
گذش��ته به  مثاب��ه امر اخالقي مطل��ق منفي يا به  
عبارت  ديگر، راه��ي براي جهت گيري اخالقي مان 
در زم��ان ح��ال با گفت��ن اينكه »مي داني��م كه با 
فالن  چيز مخالف ايم« يا »دوباره هرگز« را توضيح 
مي دهي��د؟ مد نظ��رم مركزيت هولوكاس��ت براي 
گفتمان سياس��ي و تاريخي معاصر اس��ت كه طي 
۲۰س��ال گذشته واقعا به مركز توجه آمده است. و 
همچنين تمركز تازه اما دنباله دار بر جرايم جنسي 
در بريتانيا، جايي كه در آن اغلب به  نظر مي رس��د 
گذشته نسبتا متاخر درحال تبديل شدن به مكان 
فس��اد و بي اخالقي به  سختي باورپذيري است كه 
ما امروزه ]با موضع گي��ري عليه آن[ خود را اثبات 
مي كنيم. امروز، آينده قطعا بي اعتبار به  نظر مي رسد 

اما آيا گذشته نيز به  همين  اندازه چنين نيست؟
 آي��زاك نيوتون اصرار داش��ت ك��ه هر عملي 
موجب عكس العملي مي ش��ود... و ه��گل تاريخ را 
همچون نزاع يا تنش��ي ميان قطب هاي متضادي 
ارائه كرد كه به يك  اندازه مش��وق و تقويت كننده 
يكديگرند)فرآين��د درهم  تنيده لغو و جذب كه به 
آن »ديالكتيك« مي گويند(. چه از نيوتون ش��روع 
كنيد چه هگل، به نتيجه يي يكس��ان مي رس��يد: 
اينكه واقعا عجيب مي بود اگر گرايش رتروتوپيايي 
از تاج گذاري و سرنگوني آينده تغذيه نمي شد و آن 
را تغذيه نمي كرد)در ضمن اين پرسش شما مثال 

خوبي براي ديالكتيك است(. 
رتروتوپيا هم درس��ت مثل يوتوپياي راس��تين 
آينده به س��رزميني بيگانه ارجاع دارد: س��رزميني 
ناشناخته، ناديده، ناآزموده و روي  هم  رفته، تجربه  
نشده. دقيقا به  همين  علت است كه هر گاه دنبال 
بديلي براي حال مي گرديم متناوبا رو به رتروتوپياها 
و يوتوپياها مي آوريم. به  همين  علت هر دو روياهايي 
گزينشي اند و در هر دو مورد روياهايي گزينشي كه 
سر به  زير و آماده  به  خدمت پذيراي دستكاري اند. 
در ه��ر دو م��ورد تمرك��ز نورافكن ه��اي توجه بر 
جنبه هايي از به  قول لئوپولد فون رانكه »آنچه واقعا 
بود« است اما زير سايه يي انبوه. اين مساله به هر دو 
امكان مي دهد تا سرزمين هايي ايده آل)تخيل  شده( 
باش��ند كه مي توان بر آنها وضعيت ايده آل)تخيل 
 ش��ده( امور يا دست كم نس��خه يي اصالح  شده از 

وضعيت جاري امور را بنا نهاد. 
تا اينجا يوتوپيا و رتروتوپيا تفاوتي- دست كم در 
اقدامات و جانبداري نتايجشان- ندارند. آنچه يكي 
را واقعا از ديگري متمايز مي سازد جابه جايي اعتماد 
و بي اعتمادي اس��ت: اعتماد از آينده به گذشته و 
بي اعتمادي درجهت عك��س آن حركت مي كند. 
مثال خود ش��ما اين فرايند را به تصوير مي كش��د 
و به ش��يوه خودش تلويحاً مي گوي��د كه ناگزيري 
»گرايش رتروتوپيايي« با محبوبيت »دوباره هرگز« 
مصادف ش��ده اس��ت. با وجود همه اين حرف ها، 
جذابيت رتروتوپيا، در كنار س��اير عوامل از چنين 
دركي از »دوباره هرگز« مشتق مي شود كه ممكن 
و محتمل اس��ت كه آينده »دوباره تكرارش كند«. 
آن »مركزيت هولوكاست براي گفتمان سياسي و 
تاريخي معاصر ]...[ كه طي ۲۰سال گذشته واقعا 
به مركز توجه آمده اس��ت«، كه شما به  درستي به 
آن اش��اره كرديد، در غير اين  صورت رخ نمي داد. 
اين گواهي به فروپاشي اعتماد به توانايي آينده در 

باالبردن استانداردهاي اخالقي است. 
 شما به عقيده من به درستي از اين بي اعتمادي 

ش��ديد به آينده مي گوييد ك��ه به نوبه خود، مولد 
روياهاي رتروتوپيايي درباره گذش��ته يي مي ش��ود 
كه هرگز وجود نداش��ته است. اما چرا آينده ديگر 
مكان اميدهاي ما نيست، فضايي كه در آن ما نحوه 
درست امور را تصور و تجسم مي كنيم؟ وقتي اشاره 
كرديد كه »اكثريت روبه رشدي از مردم دريافته اند 
ك��ه نبايد ب��راي آين��ده نامت��وازن، دمدمي مزاج، 
پيش بيني ناپذي��ر و به  نحوي رس��وا مأيوس كننده 
به  منزل��ه مكاني براي اميدبس��تن، اعتباري قائل 
ش��وند« تا حدودي به اين پرس��ش پاسخ داده ايد. 
اما چهره تاريخ اروپا آبله گون اس��ت از تجربه انواع 
 و اقسام رويدادهاي وحشتناكي كه لزوما منجر به 
ازدس��ت رفتن فراگير ايمان به آينده نشدند. براي 
مثال، نخس��تين تكانه هاي عصر روشنگري، يكي 
از آينده محورتري��ن و خوش��بين ترين برهه ه��اي 
فرهنگ��ي، به دنبال جنگ سي س��اله رخ داد. حتي 
پ��س از فجايع جنگ هاي جهاني و هولوكاس��ت، 
دوره پس��اجنگ تا س��ال هاي ده��ه ۱۹۷۰ قطعا 
نشان از ميزاني از خوشبيني داشت، اين احساس 
كه همه چيز بهتر مي شود؛ يا در حقيقت احساس 
اينك��ه »هرگز به اين خوبي نبوده« وجود داش��ت 
و البته عالوه  بر آن س��ال هاي دهه ۶۰ برهه يي از 
تجربه گرايي هاي عظي��م اجتماعي و فرهنگي هم 
بودند. بنابراين چه چي��ز زندگي در جامعه امروز، 
آين��ده را همچون امري تعريف مي كند كه بايد به 

آن بي اعتماد بود يا حتي بايد از آن ترسيد؟
 انديشيدن به آينده همچون »چيزي كه بايد به 
آن بي اعتماد بود، يا حتي از آن ترسيد« به  هيچ وجه 
در تاريخ بش��ر تازه نيست. درحقيقت، عقبه آن به 
دوران پيشاسقراطي برمي گردد، يا دقيق تر به قرن 
هش��تم پيش  از ميالد، به كارها و روزها اثر هسيود 
و به طور خاص داستان »اعصار آدميان« كه در آن 
آمده است. اين داستان انحطاط، فساد و تنزل مدام 
از اوج »عص��ر طاليي« ب��ه حضيض ترين حضيض 
»عصر آهن« اس��ت كه هسيود خود و معاصرانش 
را در آن جاي مي دهد. وصف او از شرايط و پويايي 
س��اكنين عصر آه��ن به  نحو چش��مگيري، يادآور 
ويژگي هايي است كه هم عصران خودمان، زماني كه 
عازم سفر رتروتوپيايي شان مي شوند، به شرايط قرن 
بيست ويكم نس��بت مي دهند؛ يعني اينكه سفاك، 

وحشتناك و مشمئزكننده است. 
به  ديده هسيود »نژاد آهن« محكوم به اين بود 
كه »هرگز از كار و اندوه روز و نابودي به دست شب 
نياسايد«. در عصر آهن »نه پدر موافق فرزند خواهد 
بود، نه فرزند موافق پدر، نه ميهمان موافق ميزبان، 
نه دوس��ت موافق دوست« و »هيچ رهاوردي براي 
آنها كه پاي سوگندش��ان مي ايستند، يا عادالن، يا 
خوب ه��ا در كار نخواهد بود؛ بلكه درعوض آدميان 
ش��رور و رفتار خش��ن او را خواهند س��تود. قدرت 
برحق خواهد بود و فروتني حقي نخواهد داشت؛ و 
شرور به انسان واال زيان خواهد رساند به او نسبت 
دروغ خواهد بست و بر آن سوگند خواهد خورد«. 
در عص��ر آهن، آيدوس)واژه يوناني براي احس��اس 
فروتني همچنين ش��رمي كه مردم را از زشتكاري 
باز مي دارد( تنها از رهگذر غيبت روزافزونش آشكار 

خواهد بود. 
اروپاي مس��يحي در واكنش ب��ه ميراث پاگاني 
يونان، عنصر س��ومي به چرخه هس��يودي زوال و 
سقوط اضافه كرد: رس��تگاري، چشم انداز واژگوني 
ترتي��ب زمان��ي عصر طالي��ي و عصر آه��ن. براي 
مثال، س��نت آگوس��تين، مفهومي خطي از زمان 
ارائه داد كه جريان آن از ش��هر انسان، كه پست تر 
است و نش��انه هاي فراموش  نشدني گناه اصلي آن 
را پوش��انده اند و همانند عصر آهن هس��يود اقليم 
فاس��دي دارد، به سوي كمال ش��هر خدا است كه 
كليس��اي مس��يحي آن را رهبري مي كند؛ شهري 
پيش��رو و مكان تسليحات. هر چند از قرون وسطا 

ت��ا دوره مدرن، مدل غالب جري��ان زماني به مدل 
هسيود نزديك تر بوده است تا مدل سنت آگوستين. 
چيزه��ا در عص��ر رنس��انس تغيي��ر مي كنند. 
فرانس��يس بيكن ش��هامت ب��ه  خ��رج مي دهد تا 
حاكمي��ت س��ليمان را تصوير كند، دانش��كده يي 
اي��ده آل در اثر آرمان ش��هري او، آتالنتيس جديد، 
كه نقطه اوج صعود طوالني، لغزنده و پردست انداز 
بش��ريت به يك عصر طاليي تازه اس��ت. و آيزاك 
نيوتون براي فرارفتن از كشمكش كهن ها  مدرن ها 
كوش��يد تا در هر دو النه مورچگان جنگي، چوبي 
فرو كند. او در نامه يي كه در تاريخ ۵ فوريه ۱۶۷۵ 
به رابرت هوك نوشت، مدعي شد:»اگر من دورتر را 
ديده ام از آن  روست كه بر شانه غول ها ايستاده ام.«

به  منظور س��اده كردن داس��تان بسيار پيچيده 
اين دو خ��ط فكري متقاط��ع درهم تنيده متقابال 
الهام بخش و به  ش��كلي دوجانبه كاهنده، من سال 
۱۷۵۵ را به عن��وان نقطه قاطعانه جدا كننده اين 
دو بينش پيش��نهاد مي كنم. بينش هاي��ي درباره 
زوال آخرالزماني كه از آغاز تاريخ طراحي  ش��ده و 
دس��ت  ساخته انس��ان رقيب بوده اند. در اين نقطه 
تصوري از پيش��رفتي مداوم و ضرورتا توقف ناپذير 
ظه��ور مي كند. در اين س��ال تركيبي از يك زلزله 
و از پي آن آتش و سيل، شهر ليسبون را از صفحه 
روزگار مح��و كرد. در آن زمان ليس��بون به  منزله 
يكي از ثروتمندترين و قدرتمندترين پايتخت هاي 
اقتص��ادي و فرهنگي آنچه در مقياس خود، جهان 
آوانگارد و متمدن را شكل مي داد، ستوده و تكريم 
مي شد. به طور خالصه: حال الزم بود طبيعت- آن 
نظم استقرار يافته توسط دئوس)تا آن زمان پنهان، 
كه سرنوشت انسان ها را به نبوغ و نوآوري خودشان 
س��پرده بود(- كه ب��ا بي طرفي بوم��ي، كرختي و 
گنگي اخالقي همچني��ن بي اعتنايي به اخالقيات 
و ارزش هاي انساني آماده حمله ايستاده بود تحت 

مديريت انساني جديد قرار گيرد. 
اي��ن مديري��ت جديد سرس��ختانه و مصممانه 
آينده نگ��ر بود. »جديد« بدل ش��د ب��ه همانگويي 
»پيشرفته« و »بهتر« همان قدر كه »قديمي« بدل 
به حشو قبيحي شد براي »از مد افتاده« و »تاريخ 
 گذش��ته«. اين روند آنچه موجود ب��ود و به زودي 
قديمي مي شد را به محدوده نقصان درخور سرزنش 
منتقل كرد و براي دور ريختن عالمت گذاش��ت و 
فضاي مطلوب و مغتنم تازه ها را وس��عت بخشيد 
تا زماني  كه بازاره��اي مصرفي تقريبا همه  چيز را 
آن��ي كردند. زندگي آينده  مح��ور و بيش  از پيش 
شتاب زده شد. اما به طور فزاينده نشانه ها مي گويند 
كه آن دوره مديريت انساني بيشتر انحرافي موقتي 
اس��ت تا پارادايمي نوين. وسوسه شده ام بگويم كه 
اگر در س��ايه نگاه به گذشته بنگريم، اين »زندگي 
درجهت آينده«، به زعم ارنس��ت بلوخ، در اس��ناد 
تاريخ بش��ري همچون رخدادي نامتعارف و قطعا 
غيرمعمول- ماجرايي رمانتيك و بسيار شورانگيز اما 

كوتاه- بايگاني خواهد شد. 
 درباره اهميت زلزله ليس��بون حق با شماست. 
احتماال مش��هورترين پاس��خ به آن-پاس��خي كه 
بازتاب تصريح شماس��ت مبني  ب��ر اينكه واكنش 
به زلزله، به زير مديريت انس��اني كشيدن طبيعت 
نابكار اس��ت- كانديد اثر ولتر است. خط آخر آنكه 
پاسخي دندان شكن به رسوالن پيشرفت پانگلوسي 
اس��ت، اينجا طنين انداز است:»ما بايد باغچه خود 
را بكاريم«. اين به  خوبي دركي از عصر روش��نگري 
به دست مي دهد كه به  قول كانت، انسان مي تواند 
از »صغارت��ي ك��ه خ��ود بر خ��ود تحمي��ل كرده 
اس��ت« بيرون آيد، اي��ن درك كه از طريق منطق 
خودمان)اينكه هيچ مرجع اقتداري باالتر از منطق 
خودمان نيس��ت/نبود!(، مي تواني��م قوانين جهان 
طبيعي و اجتماعي را بفهميم و جهان را براس��اس 
غايت هاي��ي كه با منطق انتخاب كرده ايم، ش��كل 
دهيم. پس چرا در قرن ۲۱ در زمانه يي كه توانايي 
ما براي »مديريت« طبيعت، »كاشتن باغچه مان« 
براي »زندگي درجهت آينده« بي نظير است، پروژه 
روش��نگري)اگر بتوانم اس��مش را چنين بگذارم( 

همچون ميان پرده يي »كوتاه« به  نظر مي رسد؟
جورج اس��تاينر زمان��ي گفت كه امتي��از ولتر، 
ديدرو، روس��و، هولباخ، كندورس��ه و امثال ايشان، 
ناداني ش��ان بود: آنها آنچه ما مي دانيم و نمي توانيم 
فراموش كنيم، نمي دانس��تند. »اورشليم نو« اشعيا 
درح��ال نزول -با اكراه و ب��دون مقاومت- از آينده 
آسماني است و اين كار را در معيت آشويتس، كليما 
و هيروشيما انجام خواهد داد. تمام اينها ميوه هاي 

كاشتن مشتاقانه و ماهرانه باغچه مان است. 
شما حتي رابطه ترقي خواه با زمان و با طبيعت را 
به ماجرايي پرشور تشبيه مي كنيد. آيا فكر مي كنيد 
متعاقب اين ماجرا، ما به رابطه بلندمدتمان با موقتي  
بودن، با مفهومي تقريبا الهياتي- تمثيلي از زمان، 
از س��قوط و آخرالزمان، از انحطاط و رستگاري بر 
مي گردي��م؟ با هم��ه اينها از محيط زيس��ت گرايي 
گرفته تا اسالم افراطي، هيچ كمبودي در احساسات 

آخرالزماني نداريم. 
 آنچه گفت��م را تكرار مي كنم: آينده )كه زماني 
اس��ب برنده يي براي اميدبس��تن ب��ود( به صورتي 
فزاينده خب��ر از مخاط��رات ناگفتن��ي)و مرموز!( 
مي دهد. بنابراين اميد، محروم و بي بهره از آينده در 
گذشته يي كه زماني تحقير و سرزنش شده و خانه 

خرافات و اشتباهات است، پناه مي جويد. 
حاال كه گزينه هاي قابل  حصولي كه زمان عرضه 
مي دارد، بي اعتبار شده اند و هر يك كوله بار وحشت 
خود را به دوش مي كشند، پديده »خستگي تخيل« 
يعني ته  كش��يدن گزينه ها ظاهر مي شود. نزديك 
 شدن آخرالزمان ممكن اس��ت پوچ باشد اما قطعا 

غيرمنتظره نيست. 
منبع: ترجمان

 بعضي معتقدند پيشرفت و اميد به بهتر شدن شرايط در آينده از بنيادي ترين 
خصوصيات مدرنيته است. زيگمونت باومن مي گويد، بحراني كه امروز دامن اروپا را 

گرفته است حاصل از بين رفتن همين اميد است. امروزه احساس ما به آينده مملو از 
هراس هاي دهشتناك و آخرالزماني است و تصور خوشبختي از آينده به گذشته نقل 
 مكان كرده است. اين بازگشت ناكجاآبادي دغدغه خاطر سال هاي آخر عمر باومن 

بود. چيزي كه خودش »رتروتوپيا« مي ناميد
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حزب اهلل و انتخابات لبنان؛

قدرت  افكني در مقابل دكترين تكامل  يافته ضاحيه

سياست هاي خصمانه امريكا خاورميانه را بحراني تر كرد

بدون برجام ناآرامي هاي منطقه تشديد مي شود
سياست هاي خصمانه و تهاجمي امريكا در دولت 
جديد هر روز بر پهنه و عمق تنش ها در كشورهاي 
مختل��ف خاورميان��ه مي افزايد و خروج واش��نگتن 
از برجام از جمله مس��ائلي اس��ت كه به باور ناظران 

بي ثباتي ها را تشديد مي كند. 
به گزارش گروه تحليل، تفس��ير و پژوهش هاي 
خبري ايرنا، منطقه غرب آسيا در حال حاضر روزهاي 
بحراني خ��ود را مي گذراند و رويك��رد خودمحورانه 
و مداخله جويان��ه »دونالد ترامپ« رييس جمهوري 
ت��ازه كار امري��كا نقش بس��زايي در ش��كل گيري و 
گس��ترش اين تنش ه��ا دارد.  در روزهاي گذش��ته 
كش��تار بي رحمانه بيش از 62 نفر و زخمي ش��دن 
صدها نفر از فلسطينيان توسط رژيم صهيونيستي از 
جمله پيامدهاي انتقال س��فارت امريكا از تل آويو به 

بيت المقدس بود. 
تداوم بح��ران يمن و س��وريه، افزايش تحركات 
تروريس��تي و بحران هاي��ي از اي��ن قبي��ل ارتباط 
مس��تقيمي با سياس��ت هاي جنگ افروزانه غربي ها 
دارند كه در عمر حدود يك سال و نيم دولت ترامپ 
آشكارتر از قبل ش��ده است.  بسياري از تحليلگران 
و مقامات كش��ورهاي مختلف جه��ان بر اين نكته 

متفق القول اند كه اختالفات و چالش هاي منطقه يي 
با لغو برجام وارد فاز جدي تري خواهند شد. 

در همي��ن ارتباط چن��د روز پي��ش »ژان ايو 
لودري��ان« وزير امور خارجه فرانس��ه در گفت وگو 
با ش��بكه »ب��ي. اف. ام« فرانس��ه تاكي��د كرد كه 
شرايط خاورميانه با جنگ و درگيري سوريه بسيار 
بي ثبات ب��ود و خروج امريكا از توافق هس��ته يي 
بي ثباتي را در اين منطقه تش��ديد كرده است.  از 
س��خنان اين مقام فرانسوي مشخص مي شود كه 
جدا از اهمي��ت تجاري و اقتص��ادي برجام براي 
اتحاديه اروپا و همچنين فرانس��ه، مسائل سياسي 
و امنيتي هم پيوند با توافق هسته يي نيز براي آنها 
از اهميت فزاينده يي برخوردار اس��ت.  برجام اگر 
براي امريكا به دليل تيرگي روابط با تهران پرسود 
نبود اما بازيگران اروپايي بيش از ديگر رقبا از اين 
فرص��ت بهره گرفته و تعامالت خود را گس��ترش 
دادند. توافقات در زمينه انرژي، حمل ونقل زميني 
و هواي��ي با تهران ب��راي اروپايي ها بس��يار حايز 
اهميت است. اما نبايد تصور كرد كه به طور صرف 
س��ود اقتصادي با ايران آنه��ا را در تقابل با ترامپ 
ق��رار مي دهد.  در اينجا بايد به اهميت سياس��ي 

و امنيتي برجام توجه كرد. همان طور كه مقامات 
فرانس��وي تاكيد مي كنند، اروپا معتقد اس��ت كه 
بدون برجام ناآرامي هاي منطقه تش��ديد و تبعات 
آن متوجه اروپا خواهد بود. در س��ال هاي گذشته 
نيز شاهد آن بوديم كه بيشترين هزينه هاي ناشي 
از ماجراجويي ه��اي امري��كا در منطق��ه بر دوش 
كش��ورهاي قاره سبز قرار گرفت و خيل مهاجران 
و پناهجويان جنگ زده روانه اروپا ش��د؛ رخدادي 
كه ب��ا وجود س��هميه بندي پذيرش آن��ان اما به 
بس��تري براي اختالف ميان اعضا تبديل شد تا از 
سياست هاي اتحاديه در اين زمينه روي بگردانند. 
معضل ديگري كه بيش از امريكا، اروپا را درگير 
خود كرد ب��ه اقدامات تروريس��تي و تحركات آنان 
ارتب��اط مي يابد. اروپا به دلي��ل نزديكي جغرافيايي 
ب��ه خاورميانه در مس��ير مهاجران قرار داش��ته كه 
تروريس��ت ها از اين فرص��ت براي انج��ام اقدامات 
ضدانساني خود بهره گرفته اند. با وجود جنگ افروزي 
و حضور نظامي امريكا در مناطق مختلف آس��يا به 
ويژه غ��رب اين ق��اره پهناور، بيش��ترين تهديدات 
تروريستي در سال هاي اخير متوجه اروپا بوده است.  
اروپايي ها نگران هر گونه رخدادي هستند كه بيش 

از اين به بي ثباتي بيش��تر منطقه دام��ن بزند. اين 
موض��وع در قبال اي��ران و برجام هم صدق مي كند. 
اگرچه اروپايي ها درصدد كاس��تن از توان نظامي و 
نفوذ منطقه يي ايران در منطقه خاورميانه هس��تند 
اما به هيچ وجه تمايلي به ناكام ماندن برجام ندارند. 
ضمن اينكه سران بروكسل در شرايط موجود برجام 
را بهترين گزينه ممكن مي دانند كه جايگزيني براي 

آن وجود ندارد. 
البت��ه با توج��ه ب��ه يك جانبه گراي��ي امريكا و 
بي توجهي كاخ س��فيد به نظرات اروپايي ها، س��ران 
بروكس��ل ديگر خود را ملزم ب��ه همراهي با ترامپ 
ندي��ده و درصدد تقابل با هژموني اياالت متحده در 
منطقه و جهان برآمده اند.  اروپا و امريكا در دهه هاي 
گذش��ته همواره به عنوان دو رقي��ب جدي مطرح 
بوده اند كه جدا از تعامالت و همكاري هاي نزديك در 

برخي موارد با يكديكر ناهمسو عمل كرده اند. 
بسياري از تهاجمات و نظامي گري هاي امريكا با 
مخالفت اروپا مواجه ش��ده به طوري كه در ش��وراي 
امنيت در اين ب��اره نظري مخالف با نماينده امريكا 
داشته اند. بنابراين امريكا همانند حمله به افغانستان 
ب��ه تنهايي وارد عمل ش��د و در تهاجم با عراق نيز 
تنه��ا انگليس را در كنار خود ديد. چندي پيش هم 
در حمله موش��كي به مواضع دولت سوريه بار ديگر 
انگليسي را با خود همراه يافت؛ كشوري كه به عنوان 
اس��ب ترواي اتحاديه اروپا مطرح بود و در نهايت به 

دنبال برگزيت مراحل جدايي را مي پيمايد. 

امروز اروپا درص��دد ايفاي نقش پويايي از لحاظ 
سياسي در منطقه اس��ت تا عرصه را بر رقيب خود 
تنگ كند. بي دليل نبود كه روز پنج شنبه سيزدهم 
ارديبهشت ماه نمايندگان ايران و چهار كشور اروپايي 
شامل ايتاليا، آلمان، فرانسه و انگليس در رم نشستي 
مش��ترك با هدف يافتن راه حل سياسي براي برون 

رفت از بحران يمن برگزار كردند. 
ناديده انگاش��تن پيمان هايي چون پاريس و ناتو 
و خروج امريكا از يونس��كو يك طرف قضيه است و 
ضرب��ه زدن به مبادالت تجاري ب��ا اروپا طرف ديگر 
قضيه ك��ه در موضوع افزايش تعرفه گمركي امريكا 
نم��ود يافت. تصميم اخير ترام��پ مبني بر افزايش 
تعرف��ه گمركي براي واردات ف��والد و آلومينيوم به 
اعتراض اتحاديه اروپا و تالش س��ران بروكسل براي 
اقدام متقابل منجر شده است. اروپايي ها اين تصميم 
را ناعادالن��ه مي دانند، چرا كه فرصت هاي ش��غلي 

بسياري را به خطر مي اندازد. 
اروپاييان به اين نتيجه رسيده اند كه نبايد مانند 
دولت اوباما روي امريكاي ترامپ حساب باز كنند. در 
نتيجه حاضر به كنار آم��دن با قدرت يابي روزافزون 
ترامپ و تداوم رفتار تاجرمآبانه وي با جهان نيستند، 
چ��را كه در اين صورت عرصه را براي بازيگري خود 
تنگ خواهند يافت. از اين روس��ت كه آنها به تازگي 
در ديدار با وزير امور خارجه كش��ورمان در بروكسل 
بر پايبندي خود ب��ه برجام با وجود خروج امريكا از 

آن تاكيد كردند.

سعيد ساسانيان  دانشجوي دكتري مطالعات غرب آسيا 
انتخابات پارلماني لبنان پس از چندين روز رقابت 
سرانجام در ۱6 ارديبهشت  ماه برگزار شد. برخالف 
برخ��ي پيش بيني ها كه نتيج��ه احتمالي را چيزي 
مش��ابه انتخابات پيشين در سال 2۰۰۹ مي دانست 
اين  بار اما حزب اهلل توانس��ت به همراه جنبش امل 
فراتر از پيش بيني ها ظاهر شود. در مجموع مي توان 
گفت حزب اهلل و احزاب همسويش كه با شدت هاي 
متفاوت��ي، گفتم��ان مقاومت در لبنان را تش��كيل 
مي دهند، اصلي ترين پيروز اين انتخابات بودند. اين 
دس��تاورد سياس��ي كه عميقا مبتني بر راي و نگاه 
مردم لبنان است با توجه به نگاه رژيم صهيونيستي 
به لبنان و حزب اهلل و محاسبه فاصله ميان اين دو در 
هر گونه جنگ احتمالي آينده حائز اهميت اس��ت. 
در ادامه، اهميت اين پيروزي سياس��ي در دستگاه 
محاسبات نظامي رژيم صهيونيستي تشريح مي شود. 

 از دكترين ضاحيه تا دربرگيري لبنان
دكتري��ن ضاحي��ه را نخس��تين  ب��ار گادي 
آيزنكوت، ژن��رال نظامي رژيم صهيونيس��تي در 
اكتبر 2۰۰۸ يعني دو سال پس از جنگ ۳۳روزه 
مطرح ك��رد. مبناي اين دكترين، حمله به مردم 
غيرنظامي اس��ت تا رفتار بازيگر نظامي تنظيم و 
كنترل ش��ود. در واقع اين دكترين پيش از طرح 
در نب��رد ۳۳روزه در ضاحي��ه بي��روت عملياتي 
ش��ده بود. تاكيد اين دكتري��ن در فضاي لبنان، 
عمدتا بر همان ضاحيه اس��توار اس��ت. اما برخي 
تحليلگران و مقامات امنيتي رژيم صهيونيس��تي 
كوشيده اند براي مهار حزب اهلل، دكترين ضاحيه 
را ب��ه تمام لبنان تعميم دهند. گيورا ايالند يكي 
از برجسته ترين پژوهشگران موسسه امنيت ملي 
اس��راييل و از ژنرال هاي مط��رح ارتش در نوامبر 
2۰۰۸ يعن��ي مدت كمي پ��س از طرح دكترين 
ضاحيه، در مقاله يي به ارائه راهكار براي ممانعت 
از جنگ س��وم لبنان يا پيروزي در آن در صورت 
تحقق پرداخت. از نظر ايالند، بايد براي متحدان 
لبنان و از طريق آنه��ا براي دولت و مردم لبنان 
روش��ن ش��ود كه جنگ بعدي ميان اين رژيم و 
حزب اهلل نخواهد بود بلكه اين تمام لبنان اس��ت 
كه در مقابل صهيونيست ها قرار مي گيرد. چنين 
نبردي از نظر ايالند منجر به نابودي ارتش لبنان، 
زيرس��اخت هاي ملي آن و رنج بسيار براي مردم 
اين كشور خواهد ش��د و ديگر تصويري از مردم 
لبن��ان در حالي كه ضاحي��ه تحت حمالت رژيم 
صهيونيس��تي اس��ت اما آنها به كافه ها و ساحل 
مي روند، منتشر نخواهد شد. بعدها اين راهبرد از 
سوي ديگر مقامات و تحليلگران صهيونيست نيز 
تكرار ش��د به گونه يي كه ايهود باراك كه سابقه 
مس��ووليت وزارت دفاع اين رژيم را داراس��ت در 
س��ال 2۰۱2 به صراحت تفكيك ميان حزب اهلل 
و لبن��ان در نبرد 2۰۰6 را خطايي اس��تراتژيك 
معرف��ي كرد كه البته اياالت متحده امريكا عامل 
آن بوده است. بر اين اساس به نظر مي رسد رژيم 
صهيونيستي براي معادل سازي لبنان و حزب اهلل 
در نبرد آتي، نيازمند همراهي واش��نگتن خواهد 
بود اگرچ��ه به لحاظ بازدارندگ��ي، تاكيد بر اين 
معادل س��ازي فارغ از نظر امري��كا مي تواند موثر 
باش��د. در اين چارچ��وب و بر اس��اس اظهارات 
مقام��ات صهيونيس��ت، مردم لبن��ان بايد بدانند 
ك��ه در هرگون��ه نب��رد احتمال��ي مي��ان رژيم 
صهيونيس��تي و حزب اهلل آنها بايد هزينه رفتارها 
و اقدام��ات حزب اهلل را بپردازند. اين گزاره زمينه 
اعمال فش��ارهاي ذهني و عيني از س��وي مردم 
بر حزب اهلل را فراه��م خواهد كرد و مقامات اين 
جنب��ش ناچار خواهند بود، مالحظات و تصورات 
مردم لبنان از حزب اهلل را در رفتارهاي خود وارد 
كنند. طبيعي است كه هر قدر حزب اهلل چهره يي 
طائفي تر و غيرملي تر داشته باشد، زمينه مخالفت 

مردم لبنان با آن بيشتر خواهد شد. 
حزب اهلل در مقام تقابل نامتقارن با اين تالش 
رژيم صهيونيستي، نيازمند ترميم و تقويت وجهه 
ملي خود اس��ت. چني��ن ترميمي باعث همراهي 
بيش��تر مردم لبنان ب��ا حزب اهلل خواهد ش��د و 

تحم��ل هزينه هاي احتمالي در نبرد آينده با اين 
رژيم را براي آنها س��هل تر خواهد ساخت. اگرچه 
پ��س از جنگ 2۰۰6 چنين تصويري در س��طح 
حداكث��ري از ح��زب اهلل در ميان م��ردم لبنان و 
جهان عرب شكل گرفت اما با آغاز بحران سوريه 
و بازنماي��ي طائفي و شيعي-س��ني از آن، وجهه 
ملي حزب اهلل دچار آس��يب شد. نصراهلل كوشيده 
اس��ت تا با فعاليت  در حوزه سياسي و به ويژه در 
حوزه ه��اي امنيت��ي و نظامي و حض��ور موثر در 
مبارزه با گروه هاي تروريس��تي در برخي مناطق 
شرقي لبنان از جمله عرسال و بخش هاي ديگر از 
بلندي هاي قلمون، حزب اهلل را عميقا يك جنبش 
در خدمت تمامي مردم لبنان تصويرسازي كند. 
البته طبيعي است كه رقبا و متخاصمان حزب اهلل 

در پي تضعيف اين تصوير هستند. 

 بحران سوريه و واگرايي هويتي در لبنان
يكي از خسارت هاي بزرگ بحران سوريه، فارغ 
از زمينه ها و داليل شكل گيري آن، برجسته  شدن 
اختالفات ميان ش��يعيان و اهل س��نت در جهان 
اس��الم بود. طراحي خارجي در كنار تمايل برخي 
بازيگران جهان اس��الم در س��طوح فروملي و ملي 
ب��ه اين امر كمك كرد ت��ا عمال يكي از اصلي ترين 
روايت ها از بحران س��وريه طائفي باشد درحالي كه 

ريشه هاي بحران موارد مهم تر را در برمي گرفت. 
لبن��ان به عنوان همس��ايه يي كه س��ال ها روابط 
فرهنگي، سياس��ي و نظامي درهم تنيده يي با سوريه 
داشت، نمي توانس��ت از پيامدهاي اجتماعي بحران 
س��وريه مصون بماند. اين امر به خصوص در س��طح 
نخبگان برجس��ته تر بود. از س��وي ديگر ناكارآمدي 
رهبران اهل س��نت لبنان در پاس��خگويي به برخي 
نيازهاي آنان به رشد سلفي گري در لبنان كمك كرد. 
در چنين شرايطي ورود رسمي حزب اهلل لبنان 
به بحران س��وريه در به��ار 2۰۱۳ اين تنش ها را 
بيشتر كرد. اصلي ترين استدالل حزب اهلل در سطح 
ملي براي ورود به بحران س��وريه، نبرد در بيرون 
از مرزها براي ممانعت از تس��ري بحران به درون 
لبنان بود. البته حزب اهلل قطعا اهداف ديگري نيز 
داش��ت. اين ورود موجي از مخالفت ها را از سوي 
برخي جريان هاي مس��يحي و سني لبنان در پي 
داشت. حزب اهلل به ناچار وارد بحراني شده بود كه 
اصلي ترين تصويرس��ازي از آن، رويارويي اكثريت 
اهل سنت با اقليت علوي و شيعه بود. اين تصوير، 
وجهه كم نظير حزب اهلل در فرداي جنگ ۳۳روزه 
در مقاب��ل رژيم صهيونيس��تي را تحت تاثير قرار 
مي داد. عبدالرحمن الراش��د يكي از برجسته ترين 
تحليلگران عربس��تان در نخس��تين س��ال ورود 
حزب اهلل به سوريه در يادداشتي در الشرق االوسط 
از اين گفت كه پيش تر تصوير سيدحسن نصراهلل 

توسط جوانان عرب سني در جهان اسالم، باال برده 
مي شد اما اكنون حزب اهلل در مقابل همين جوانان 
اهل سنت قرار گرفته اس��ت! ادعاي الراشد قطعا 
همراه با مبالغه بود اما نشانه هايي از واقعيت را نيز 
دربرداشت. به عنوان مثال دكتر عصام عبدالشافي 
يكي از اعضاي اخوان المس��لمين مصر كه اكنون 
در تركيه حضور دارد، در مهرماه ۱۳۹۵ با حضور 
در انديشكده راهبردي تبيين، اين تلقي را تشريح 
كرد. او در پاس��خ به اين سوال كه نگاه مردم مصر 

به حزب اهلل چگونه است، گفت: 
»موضع گيري هاي مردم، نخبگان و سياستمداران 
مصري نس��بت به حزب اهلل دو مرحله را پشت سر 
گذاشته است. نخستين مرحله آن مربوط به قبل از 
سال 2۰۱۱م است. تا آن زمان مردم مصر، حزب اهلل 
را نمادي از مقاومت مي دانستند و اينكه سيدحسن 
نصراهلل نيز رهبر اين مقاومت است، چرا كه آنها فكر 
مي كردند كه يك درگيري ميان حزب اهلل و دشمن 
استراتژيك امت اسالمي يعني رژيم صهيونيستي 
در جريان اس��ت. با اين حال بعد از سال 2۰۱۱م، 
نگاه مردم مصر نسبت به حزب اهلل كامال عكس شد، 
زيرا كه حزب اهلل از نظام اس��د در س��وريه حمايت 
ك��رد... در اين چارچوب نكته بس��يار مهمي وجود 
دارد كه بايد به آن اشاره كنم. از جمله مسائلي كه 
فرهنگ سياسي را تش��كيل مي دهد اين است كه 
توهين هايي كه ميان دو طرف رد و بدل مي ش��ود 
به سرعت فراموش مي ش��ود، حتي اشتباهات نيز 
فراموش مي ش��ود به شرط اينكه يك اتفاق مهمي 
بيفتد كه معادالت سياس��ي را تغيير دهد. چنانچه 
در اي��ن ميان درگيري ميان حزب اهلل لبنان و رژيم 
صهيونيستي پيش بيايد، مطمئن باشيد كه مردم 
كش��ورهاي عرب بالفاصله در پشت حزب اهلل قرار 
خواهن��د گرفت و از كارهايي كه در س��وريه انجام 

داده است، چشم پوشي خواهند كرد.«
اين تلقي با نگاه و سياس��ت ايران تفاوت هاي 

معناداري دارد اما به هر طريق بخش��ي از واقعيت 
ناشي از بحران سوريه بوده و قابل كتمان نيست. 

 تالش حزب اهلل براي تقويت وجهه ملي
واگراي��ي هويت��ي در لبنان با آش��كارتر ش��دن 
واقعيت هاي بحران س��وريه و رويك��رد ملي گرايانه   
حزب اهلل، كاهش يافت. انفجارهاي متعدد تروريستي 
در برخي ش��هرهاي لبنان و حضور داعش و جبهه 
النصره در برخي مناطق ش��رقي اين كشور، امنيت 
مردم را تحت تاثير قرار داد. از سوي ديگر اما برخي 
بازيگران سياس��ي كه گمان مي كردند بشار اسد به 
زودي س��اقط ش��ده و حزب اهلل يكي از اصلي ترين 
حاميان��ش را از دس��ت خواه��د داد، در مس��ير 
بي ثبات س��ازي سياسي لبنان گام برداشتند. آنها با 
كارشكني، انتخاب رييس جمهور را عقب انداخته و 
با ناكارآمدي، بحران زباله را در بيروت ايجاد كردند. 
لبنان عمال دولت داشت و نداشت! با اين طراحي ها 
اما هرچه زمان مي گذشت، احتمال سقوط بشار اسد 
كم  تر مي شد. از سوي ديگر حزب اهلل با وجود اينكه 
به صورت رس��مي در بحران سوريه حضور داشت، 
نسبت به ناامني هاي مناطق شرقي لبنان بي تفاوت 
نبود. البته واقعيت اين است كه اين ناامني ها عميقا 
به بحران سوريه مرتبط و در يك چارچوب تحليل 
مي شود. حزب اهلل به همراه ارتش و حتي به صورت 
مجزا، با تروريست ها جنگيد و تهديدات امنيت ملي 
لبنان را برطرف كرد. در تمام اين سال ها سيدحسن 
نصراهلل با منطق و استدالل در تالش بود تا معادالت 
منطقه يي و داخلي را وراي مسائل حزبي با مردم در 
ميان گذاشته و وجهه ملي حزب اهلل را تقويت كند. 
اما اصلي ترين مانور ملي حزب اهلل را بايد در ماجراي 
پرحاش��يه اس��تعفاي س��عد الحريري از عربستان 
دانست. در حالي كه برخي انتظار داشتند حزب اهلل 
در مقاب��ل حريري قرار گيرد، سيدحس��ن نصراهلل 
ضم��ن گاليه از رفتار او، او را در مقام نخس��ت وزير 
قانوني كش��ور تكريم كرد و عمدتا انگشت اتهام را 
به بازيگر پشت پرده استعفا كه كسي جز عربستان 
سعودي نبود، نشانه رفت. ضرورت حفظ ثبات لبنان 
و مقابل��ه با مداخالت خارجي، مهم ترين پيامي بود 
ك��ه از چندين س��خنراني نصراهلل ب��ه مخاطب القا 
مي ش��د و اين درحالي بود كه حريري رقيب حزبي 
حزب اهلل بود. شكس��ت طرح عربس��تان و بازگشت 
حري��ري ب��ه بيروت عم��ال در ارتق��اي وجهه ملي 

حزب اهلل اثرگذار بود.
 

 پيروزي در انتخابات يك دستاورد اجتماعي
ظاه��ر پيروزي ح��زب اهلل در انتخاب��ات پارلماني 
لبنان، سياسي است. سيدحسن نصراهلل در سخنراني 
خود پس از اعالم نتايج غيررس��مي در اين خصوص 
گفت: »س��اختار مجلس نماين��دگان ضامن حمايت 

از تركي��ب ارتش، مردم و مقاومت اس��ت، بر اس��اس 
نتايج انتخابات مي گوييم كه اهدافمان كه از انتخابات 
مجلس لبنان مي خواستيم تحقق يافته است، پيروزي 
سياس��ي عظيمي براي مقاومت رخ داد. « اما واقعيت 
اين است كه اين نتيجه، پيام هاي اجتماعي و نظامي 
معناداري نيز دربردارد. قطعا حزب اهلل در ميان مردم و 
جريان هاي سياسي لبنان مخالفاني دارد. اين قابل انكار 
نيس��ت. اما افزايش كرسي هاي حزب اهلل و متحدانش 
كه با شدت هاي مختلف با گفتمان مقاومت همسويي 
دارند بيانگر تقويت اين گفتمان در ميان مردم است. 
البته طبيعي اس��ت كه قانون جديد انتخابات هم به 
بروز و ظهور اين همراهي اجتماعي با مقاومت كمك 
كرده اس��ت. نتيجه كنوني حاصل تالش هاي مستمر 
حزب اهلل و ارتباط مداوم سيدحس��ن نصراهلل با مردم 
لبنان است كه در نهايت با سياست ورزي هوشمندانه 

در رقابت هاي انتخاباتي حاصل شد. 

 دستاورد اجتماعي-  سياسي به مثابه قدرت افكني
اين پيروزي سياسي و اجتماعي در مجموع در 
مقابله حزب اهلل با رژيم صهيونيستي موثر خواهد 
بود. مواردي چون ثبات سياس��ي و اجتماعي در 
كنار توان نظام��ي، مي تواند در قدرت افكني يك 
بازيگر جه��ت تقويت بازدارندگ��ي آن موثر واقع 
ش��ود. در تعري��ف قدرت افكني، ب��ر توانايي يك 
كش��ور براي كاربرد سريع و رشد همه يا برخي از 
عناصر قدرت ملي)سياسي، اقتصادي، اطالعاتي، 
نظامي و...( براي پاس��خ گويي به بحران ها، كمك  
به ايج��اد بازدارندگي و تقوي��ت ثبات منطقه يي 
تاكيد شده است. رژيم صهيونيستي چه دكترين 
ضاحيه را در نبرد احتمالي با حزب اهلل در دستور 
كار ق��رار دهد و چه ضاحيه را براس��اس دكترين 
توس��عه يافته، تمام لبنان تصور ك��رده و درصدد 
افزاي��ش هزينه  در جنگ احتمالي بر مردم لبنان 
باش��د در نهايت با حزب اللهي روبه رو خواهد شد 
كه ريش��ه هاي مردم��ي اش در لبن��ان قوي تر از 
گذش��ته اس��ت و اين ريش��ه هاي مردمي خود را 
در تعيين رييس جمهور و نخس��ت وزير و تصويب 
قوانين و دفاع پارلماني و دولتي از مقاومت نشان 
خواهد داد. بر اين اس��اس و صرفا با عامليت اين 
دس��تاورد اجتماعي)عوامل ديگر محل بحث اين 
مقاله نيس��ت( مي توان گفت رژيم صهيونيس��تي 
در ش��رايط كنوني اقدامي مش��ابه س��ال 2۰۰6 
عليه ح��زب اهلل انجام نخواهد داد. وجود ش��كاف 
اجتماع��ي و واگراي��ي مردم��ي از ح��زب اهلل در 
چارچوب رويكردهاي نظامي رژيم صهيونيس��تي 
كه همواره به دنبال پيروزي سريع و قاطع است، 
مي تواند اين رژيم را در رس��يدن به قطعيت براي 
اق��دام نظامي ياري كند. اكن��ون چنين زمينه يي 
در لبنان فراهم نيس��ت و از قضا هرگونه تحركي 
مشابه جنگ ۳۳روزه دوباره حزب اهلل را در جهان 
اس��الم به عنوان گروهي ايستاده در مقابل رژيم 
صهيونيس��تي تصويرس��ازي كرده و اثرات س��وء 
اجتماعي بحران سوريه را تا حدي تعديل مي كند. 

 جمع بندي
يك��ي از گزاره هايي كه از س��وي برخي مقامات و 
تحليلگران رژيم صهيونيس��تي به عنوان بخش��ي از 
دكترين نظامي اين رژيم طرح ش��ده، توسعه مناطق 
هدف در جنگ احتمالي با حزب اهلل لبنان است. ابتدا 
دكترين ضاحيه طرح شد به اين معنا كه مردم ضاحيه 
م��ورد هدف قرار گيرند مانند آنچه در جنگ ۳۳روزه 
صورت گرفت. سپس ضاحيه به تمامي لبنان توسعه 
يافت ب��ه اين معنا كه تمام مردم و زيرس��اخت هاي 
لبن��ان در جنگ احتمالي مورد ه��دف قرارگيرند تا 
فش��ارهاي مردمي ب��ر حزب اهلل جه��ت تغيير رفتار 
افزايش يابد. فارغ از اينكه آيا چنين امري با توجه به 
مالحظات امريكا و فرانسه نسبت به مسيحيان لبنان، 
عملياتي است يا خير، هرگونه افزايش حمايت مردمي 
از حزب اهلل مي تواند به مثابه يك دس��تاورد اجتماعي 
با كاركرد نظامي تلقي ش��ود ك��ه طراحي هاي رژيم 
صهيونيس��تي را مورد خدش��ه قرار داده و بر قدرت 

بازدارندگي حزب اهلل خواهد افزود. 
منبع: مركز تحقيقات استراتژيك رياست  جمهوري

 رشد مستمر كشاورزي
در شرايط تحريم 

قائم مقام معاونت امور اقتص��ادي و برنامه ريزي 
وزارت جهاد كش��اورزي با بي��ان اينكه خودكفايي 
در توليد گندم نتيجه برنامه ريزي و سرمايه گذاري 
خ��وب در اي��ن بخش اس��ت، گفت: كش��اورزي از 
بخش هايي بود كه توانست در شرايط تحريم رشد 
مستمر داشته باشد. به گزارش ايرنا، كيامرز قاسمي 
زانياني در نشس��ت معاونت هاي برنامه ريزي و امور 
اقتصادي س��ازمان هاي جهاد كش��اورزي و مديران 
شعب بانك كشاورزي منطقه يك كشور در استان 
البرز كه با هدف بحث وبررس��ي پيرامون پيشرفت 
برنامه هاي انتقال پايدار روستايي و عشايري برگزار 
شد، افزود: يكي از عوامل اصلي موفقيت هاي ما در 
بخش كش��اورزي انس��جام، پيوستگي و هماهنگي 
مابين وزارت جهاد كش��اورزي و بانك كش��اورزي 
است.  وي اظهارداش��ت: بايد از فرصت ها استفاده 
كنيم و با تكيه ب��ر توانمندي هاي داخلي و اقتصاد 
مقاومتي به رش��د و شكوفايي اقتصاد كشور كمك 

كنيم. 
قاسمي زانياني ادامه داد: خدمت كردن به مردم 
اصلي ترين وظيفه ماس��ت، به خص��وص اينكه در 
مجموعه جهاد كش��اورزي و بانك با قشر عظيمي 
از توليدكنندگان س��ر وكار داريم كه امنيت غذايي 
كش��ور را بر عه��ده دارند و لذا وظيف��ه داريم اين 
مس��ووليت را به بهترين شكل ممكن انجام دهيم.  
وي افزود: وظيفه ما اينست كه شرايط را به گونه يي 
مهي��ا و بس��تر ها را فراه��م كنيم ك��ه زمينه براي 
س��رمايه گذاران بخش كش��اورزي ايجاد شود و لذا 
نحوه خدمت، جذب و جلب كارآفرينان مي تواند در 
روند رش��د كشاورزي موثر باشد.  قاسمي زانياني با 
بيان اينكه نبايد مهم ترين هدفمان كه همان ايجاد 
اش��تغال پايدار است را گم كنيم، تصريح كرد: بايد 
به دنبال اج��راي طرح هاي اش��تغال زا و هدفمند 
در جامعه روس��تايي باش��يم. وي افزود: تحول در 
روستاها محقق نمي شود مگر اينكه اقتصاد روستا را 
متح��ول كنيم و ما بايد همانند دوران دفاع مقدس 
به طرف موانع ومشكالت موجود هجوم ببريم و اين 

مشكالت را رفع و از ميان برداريم.   

 توزيع نهاده دولتي
براي تنظيم بازار

ريي��س هيات مديره انجمن صنف��ي گاوداران، 
با بيان اينكه ش��ركت پش��تيباني امور دام از روز 
چهارشنبه توزيع نهاده بين توليدكنندگان را آغاز 
ك��رده، گفت: منتظريم س��تاد تنظيم بازار، قيمت 
ش��ير خام را نهايي كند.  س��يداحمد مقدسي در 
گفت وگو با خبرنگار مه��ر درباره آخرين وضعيت 
ب��ازار نهاده هاي دامي گف��ت: با وجودي كه دولت 
اع��الم ك��رده ارز ۳۸۰۰ تومان��ي ب��راي كاالهاي 
اساس��ي مانند نهاده هاي دامي اختصاص مي دهد، 
مشخص نيست چرا دستگاه هاي نظارتي، كنترلي 
بر مس��ائل بازار ندارند.  وي افزود: قيمت كنجاله 
س��ويا با ارز ۳۸۰۰ تومان��ي، نبايد بيش از 2۱۵۰ 
تومان و ذرت بيش��تر از ۱۰۵۰ تومان باش��د؛ در 
حالي ك��ه هم اكنون قيم��ت ذرت، ۱۱۸۰ تومان 
در بندر و كنجاله س��ويا نيز بين 2۵۰۰ تا 26۰۰ 
توم��ان در بندر اس��ت.   مقدس��ي با بي��ان اينكه 
ش��ركت پش��تيباني ام��ور دام از روز چهارش��نبه 
گذش��ته، توزي��ع نهاده ه��اي دامي را آغ��از كرده 
اس��ت، گفت: اي��ن ش��ركت در مراكز اس��تان ها، 
ذرت را كيلوي��ي ۱۱۰۰ توم��ان و كنجاله س��ويا 
را ۱۹۵۰ توم��ان توزي��ع مي كند. وي با اش��اره به 
اينكه اگر اين اقدام ش��ركت پشتيباني نبود، تجار 
توليدكنندگان را بيچ��اره مي كردند، افزود: اقدام 
مذكور طي روزهاي آينده، بر شرايط بازار نهاده ها 
تاثير مي گذارد.  مقدس��ي همچنين با بيان اينكه 
منتظريم س��تاد تنظيم بازار، قيمت شيرخام را در 
دستور كار خود قرار دهد، گفت: هر چه زودتر بايد 
تكليف اين مساله روشن شود؛ چراكه دامداران در 
حال زيان و نابودي هس��تند.  وي ادامه داد: خريد 
توافقي ش��يرخام نيز در برخي اس��تان ها در حال 

انجام است؛ اما حجم آن زياد نيست. 

 انتقاد از عملكرد بانك ها
در قبال كشاورزان

عضو كميسيون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس شوراي اس��المي از عملكرد بانك ها در قبال 
كش��اورزان بدهكار بانكي انتقاد كرد. علي اكبري در 
گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به اينكه كش��اورزان 
به دليل بدهي بانكي در زندان هستند، اظهار داشت: 
در صحن علني و فراكسيون اميد اين مساله را بارها 
مطرح كرده ام، ميزان مراجعات كشاورزان در خصوص 
مصادره اموال شان از سوي بانك ها افزايش يافته است. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
با بيان اينكه بانك ها اموال كشاورزان و ضامن ها آنها را 
مصادره مي كند، توضيح داد: كشاورزان از بانك ها وام 
دريافت كرده اند، بخش��ي از اصل وام و سود بانكي را 
پرداخت كرده اند؛ اما از عهده باقي س��ود و اصل وام 
بر نمي آيند در مقابل ش��اهد هس��تيم كه بانك ها به 
سمت ارسال احضاريه ها و مصادره اموال آنها رفته اند. 
نماينده مردم شيراز در مجلس دهم شوراي اسالمي 
ادامه داد: عده يي كه صنايع فناوري دارند اموالش��ان 
مصادره شده است و عده يي از كشاورزان كه از عهده 
پرداخت وام ش��ان بر نيامده اند يا اموالش��ان از سوي 
بانك مصادره شده يا خود كشاورز و ضامن را به زندان 
فرس��تاده اند.  وي تاكيد كرد: يكي از قضات منطقه 
كازرون در تماس تلفني با بنده بيان داشت كه بيش 
از ۵۰ درصد كس��اني كه در زندانند كشاورز و عشاير 
هستند و اين جاي تاسف دارد.  اين نماينده مجلس 
با بيان اينكه موضوع زنداني شدن كشاورزان يكي از 
موضوعات قوه مقننه اس��ت، اظهار داشت: بارها اين 
موضوع مطرح شده است و خواهان اصالح ساختار ها 
هس��تيم بنابراين يا دولت اليح��ه اصالحيه بدهد يا 
نمايندگان با طرح دو فوريتي وضعيت وام كشاورزان 

را تسهيل مي كنند. 

اخبار

 واگرايي هويتي در لبنان با آشكارتر شدن 
واقعيت هاي بحران سوريه و رويكرد 

ملي گرايانه   حزب اهلل كاهش يافت. 
انفجارهاي متعدد تروريستي در برخي 

شهرهاي لبنان و حضور داعش و جبهه 
النصره در برخي مناطق شرقي اين كشور، 

امنيت مردم را تحت تاثير قرار داد. از 
سوي ديگر اما برخي بازيگران سياسي 
كه گمان مي كردند بشار اسد به زودي 

ساقط شده و حزب اهلل يكي از اصلي ترين 
حاميانش را از دست خواهد داد در مسير 
بي ثبات سازي سياسي لبنان گام برداشتند
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دانشوفن10
رونمايي از نخستين تراشه 

۱۰ نانومتري »اينتل«
پي سي ورلد   شركت اينتل سرانجام از نخستين 
تراش��ه ۱۰ نانومت��ري خود از س��ري كنون ليك 
رونماي��ي ك��رد. اين تراش��ه ب��راي اس��تفاده در 
رايانه هاي نوت بوك مورد اس��تفاده قرار مي گيرد.  
U3-8121-Carei نخستين تراشه ۱۰نانومتري 
از س��ري كن��ون ليك ب��وده و روي يك نوت بوك 

توليدي شركت لنووو نصب مي شود. 
پي��ش از اين گفته مي ش��د كه ممكن اس��ت 
توليد اين تراشه تا س��ال ۲۰۱۹ به تعويق بيفتد، 
اما اينتل س��رانجام آن را در م��اه مي عرضه كرد. 
تراشه يادشده از نسل هش��تم تراشه هاي ساخته 
ش��ده توس��ط اينتل است و س��رعت پايه آن ۲.۲ 
گيگاهرت��ز اس��ت كه در صورت تقوي��ت به 3.۲۰ 

گيگاهرتز افزايش مي يابد. 
توليد اين تراش��ه راه را ب��راي توليد لپ تاپ ها 
و ن��وت بوك ه��اي جدي��دي هم��وار مي كند كه 
از س��رعت بيش��تر و ضخامت كمت��ري برخوردار 
خواهند بود. لنووو اين تراش��ه را همراه با پردازنده 

گرافيكي آر ۵ شركت اي ام دي به كار مي گيرد. 
 LPDDR4 اين تراشه ۱۰ نانومتري از حافظه
پش��تيباني مي كند و حداكثر پهناي باند ظرفيت 
حافظه آن به 4۱.6 گيگابيت در ثانيه مي رسد كه 
۲۲ درصد بيش��تر از نزديك ترين رقيب آن يعني 
U8130-Core i3 است. قيمت اين تراشه هنوز 

اعالم نشده است. 

ارائه شارژرهاي قدرتمند 
براي »آيفون« هاي جديد 

مي�ل آنالين   طب��ق گزارش هاي جدي��د به نظر 
مي رسد اپل تصميم دارد شارژرهاي قدرتمندتر ۱۸ 
واتي را براي آيفون هاي جديد بسازد كه دستگاه را با 

سرعت بيشتري شارژ مي كنند. 
اپل تصميم دارد در ماه س��پتامبر چند مدل اپل 
 Charger Lab جديد رونمايي كند. طبق گزارش
اين موبايل ها احتماال مجهز به شارژرهاي قدرتمندتر 
و س��ريع تر باش��ند. در همين راس��تا تصاوير جديد 
نشان دهنده شارژر USB-C با قدرت ۱۸ وات است. 
چنين شارژري با اس��تفاده از كابل USB-C به 
آيفون متصل مي شود و قادر است ۱۸ وات برق را به 
دستگاه منتقل كند. چنين شارژري بسيار سريع تر از 
نمونه هاي ۵، ۱۰ و ۱۲ واتي دستگاه را شارژ مي كند. 
بس��ياري معتقدند اپل ش��ارژر USB-C سريع 
را در جعبه ي��ي هم��راه مدل ه��اي جدي��د آيفون 
عرضه مي كند. اين درحالي اس��ت كه مدت هاس��ت 
كارشناسان و كاربران به دليل ارائه نكردن شارژرهاي 
قدرتمند براي برخي مدل هاي آيفون و  آي پد از اپل 
انتق��اد مي كنند. البته دس��تگاه هاي جديد از جمله 

آيفون ايكس و آيفون۸ قادر به شارژ سريع هستند. 
طرح اين ش��ارژر هم در مقايس��ه با نمونه هاي 
قبلي متفاوت است. شارژر جديد بسيار كوچك تر 

از نمونه هاي قبلي و مستطيل شكل است. 

 آزمايش يك ساله زندگي
در ماه تكميل شد

اسپيس   دانشجويان داوطلب چيني آزمايش يك 
ساله زندگي در آزمايشگاه فضايي شبيه سازي شده 

را تكميل كردند. 
دانش��جويان چين��ي ك��ه بط��ور داوطلبانه در 
آزمايشگاه فضايي شبيه س��ازي زندگي مي كردند، 

باالخره پس از يك سال از آن خارج شدند. 
واح��د  در  م��ه  ۲۰۱۷  از ۱۰  آزماي��ش  اي��ن 
)قصرماه۱( در دانشگاه بيهانگ آغاز شد و 3۷۰ روز 

طول كشيد. 
آزمايش مذكور يك س��ال طول كشيد و شامل 
س��ه مرحله بود كه آخرين مورد آن ۱۱۰ روز طول 

كشيد و ۱۵ مي تكميل شد. 
ليو هونگ مدير ارشد طراحي اين واحد مي گويد: 
اي��ن آزمايش بلندترين مدت زم��ان اقامت در يك 
سيستم BLSS )سيستم پشتيباني بيورجنريتيو( 
اس��ت. در چنين سيستمي انس��ان، حيوان، گياه و 
ميكروارگانيس��م ها در محيطي شبيه زمين زندگي 
مي كنند. به گفته ليو BLSS يك فناوري مورد نياز 
براي اقامت طوالني انسان روي ماه يا اجسام فضايي 

ديگر است. 

 انتقال پيام محرمانه
در متن معمولي با روش نوين

اس�پكتروم  گروه��ي از متخصص��ان رايان��ه از 
دانش��گاه كلمبي��ا موف��ق ب��ه طراح��ي نرم افزار 
پيش��رفته يي شدند كه قادر اس��ت تا پيام مخفي 
را در ي��ك متن معمولي به كم��ك تكنيك تغيير 

نامشخص در ظاهر حروف منتقل كند. 
تكنيك جديد انتقال محرمانه اطالعات موسوم 
ب��ه FontCode ي��ك روش كام��ال محرمان��ه 
ب��راي انتقال محت��واي محرمان��ه در نرم افزارهاي 

شناخته شده همچون مايكروسافت ورد است. 
مس��وول اين پروژه معتقد است كه با استفاده 
از اين فناوري، امكان انتقال اطالعات اضافي متن 
مث��ل نام نويس��ندگان، مولف��ان و وضعيت قانون 
كپي رايت نيز وجود دارد.  كاربرد ديگر اين روش، 
شناسايي احتمال دستكاري در متن هاي رسمي و 
مهم است. در واقع نرم افزار با شناسايي بخش هاي 
گمش��ده متن اصلي، هرگونه دس��تكاري، جعل و 
حذف بخشي از متن اصلي را تشخيص مي دهد. 

اي��ن نرم اف��زار با تكنيك دس��تكاري پنهان در 
ظاه��ر حروف، ديت��اي پنه��ان را منتقل مي كند. 
مثال با افزايش يا كاهش ارتفاع يك حرف يا تغيير 
نامحس��وس در انحناي ح��روف مثل P يا Q يك 
كد اختصاصي به صورت كامال نامحسوص منتقل 
مي شود.  با وجود مزاياي انحصاري اين روش يك 
محدوديت كلي در اين سيس��تم وج��ود دارد. در 
واق��ع طول پيام قابل انتق��ال با اين روش به طول 

متن مورد نظر بستگي دارد. 

اخبار

قانوني كه ناديده گرفته مي شود

پيام رسان هاي داخلي و كاربران
گروه دانش و فن  مرجان محمدي 

در حال��ي ك��ه به نظر مي رس��يد فيلتر ش��دن 
تلگرام كاربران اين پيام رس��ان خارجي را به سمت 
پيام رسان هاي داخلي سوق دهد اما اينگونه نشد تا 
طبق اعالم رسمي تنها يك ميليون كاربر از تلگرام 
مهاج��رت كردند و بقي��ه كاربران اين پيام رس��ان 
خارجي همچنان با فيلتر ش��كن به كارهاي خود 
ادامه مي دهند، هرچند كه دچار دردس��ر هايي نيز 
شده اند ولي كماكان ترجيح مي دهند كه از تلگرام 
استفاده كنند. سرعت پايين پيام رسان هاي داخلي، 
قطع و وصل ش��دن هاي پ��ي در پي و بي اعتمادي 
كاربران به پيام رس��ان هاي داخلي از جمله مواردي 
است كه باعث شده است تا كاربران به پيام رسان هاي 
داخلي مهاجرت نكنند. اين در حالي است كه طي 
چند روز گذشته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
از چندگانگ��ي در حوزه رس��انه انتقاد كرد و گفت: 
فيلتر و فيلترشكن معلول بالتكليفي ماست و بايد 

سياست و تكليف آن در كشور مشخص شود. 
وي گفت: واقعيتي وجود دارد و آن سردرگمي 
در سياست گذاري حوزه رسانه نوين در كشور است. 
مردم��ي كه به ميه��ن خود و نظ��ام عالقه مندند، 
نمايندگان مجلس و دولتمردان را انتخاب مي كنند، 
از طرفي مجلس منتخب مردم قانوني براي ماهواره 
را تصوي��ب مي كن��د، قانون و دس��تگاه قضا حكم 
مي دهد و پليس نيز اجرا مي كند. با وجود اين هم 
م��ردم و هم مجلس در مقابل اين موضوع مقاومت 

مي كنند و آن را نمي پذيرند. 
وي ب��ا بيان اينك��ه عل��ت را بيابي��م، فيلتر و 
فيلترش��كن معلول بالتكليفي ماس��ت گفت: اين 
موضوع��ات از زمان ش��بكه هاي اجتماعي اوركات، 
في��س بوك و وي چت وجود داش��ته اس��ت. بايد 
يك سياس��ت و تكليف در كشور مشخص شود و 
در تقابل با افكار عمومي، سياست ها مشخص باشد. 
ما نبايد نيروهاي منابع انساني خود را نابود كنيم. 

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به 
ظرفيت هاي موجود براي سياس��ت گذاري اظهار 
كرد: ش��وراي عال��ي فضاي مج��ازي، مجلس به 

لح��اظ قانونگذاري و مجمع تش��خيص مصلحت 
نظ��ام ب��ه لح��اظ سياس��ت گذاري ظرفيت هاي 
موجود هستند. ما نيز ديدگاه هايمان را به صورت 
شفاف گفته ايم. بايد حقايق جامعه را مطرح كرد 
و فضا نبايد طوري باشد كه از گفتن حقايق منع 
ش��ويم. افكار عمومي را نبايد به سمتي سوق داد 

كه دچار خودفيلتري شوند. 
وي در خصوص حوزه پيام رس��ان ها خاطرنشان 
كرد: در حوزه رسانه بالتكليف هستيم و اين شامل 
همه رس��انه ها مي ش��ود زيرا چارچوب و سياست 
حركتي مش��خصي در اين ح��وزه نداريم و از آنجا 
كه چارچوب هاي اصل��ي را مردم تعيين مي كنند 
متاسفانه در حال حاضر مردم نسبت به پيام رسان ها 
و شبكه هاي داخلي كم اعتماد هستند و اين مهم 
سبب مي ش��ود كه رونق ماهواره و پيام رسان هاي 

خارجي بيشتر باش��د. درست است كه هنوز مردم 
نسبت به قانون فيلترينگ و ممنوعيت شبكه هاي 
اجتماعي خارجي مقاومت دارند اما وظيفه ماست 
كه با مردم صحبت كنيم. در حال حاضر به نقطه يي 
رسيده ايم كه اگر فيلترينگ جواب دهد يا ندهد در 

نظر مردم، ما محكوم هستيم. 
جهرم��ي تاكيد ك��رد: اگر زيرس��اخت اعتماد را 
ايجاد كنيم و سياس��ت هاي رس��انه يي ش��فاف تري 
داش��ته باش��يم طبيعتا مردم با عالقه ب��ه وطن، از 

پيام رسان هاي داخلي استفاده مي كنند. 
او گف��ت: در حال حاضر پيام رس��ان هاي داخلي، 
ظرفيت هاي الزم را دارند و ظاهراً نياز به س��ي.دي.

ان نيس��ت اما اگر هم نياز به اين ظرفيت باشد بايد 
با مصوبه مجلس اقدام صورت گيرد. وي افزود: البته 
نيازمندي هاي پيام رس��ان هاي داخل��ي براي ارتقاي 

سيستم امنيتي و به روز رساني هاي زيرساخت هاي 
ضروري مس��تلزم بودجه هاي ميلياردي اس��ت كه 
گاهي از توان وزارت ارتباطات خارج اس��ت البته ما 
به عنوان متولي حاكميتي بايد از زيرساخت هاي اين 

پيام رسان ها حمايت كنيم. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: درست 
اس��ت كه هنوز مردم نس��بت به قانون فيلترينگ 
و ممنوعيت شبكه هاي اجتماعي خارجي مقاومت 
دارند اما وظيفه ماست كه با مردم صحبت كنيم. 
اين در حالي اس��ت كه مديران پيام رسان هاي 
داخلي دغدغه هايي را براي گسترش كاربران خود 
اعالم مي كنند بطوري كه چندي پيش مدير يك 
پيام رس��ان داخلي ب��ا انتق��اد از وزارت ارتباطات 
خواس��تار حماي��ت همه جانبه اي��ن وزارتخانه از 
پيام رسان مذكور شده بود، مساله يي كه با واكنش 

وزير ارتباطات مواجه ش��د و در جمع خبرنگاران 
گفت:  اين پيام رس��ان داخلي به جاي ايجاد جنگ 
روان��ي و نس��بت دادن مش��كالتش ب��ه ديگران 
مش��كلش را حل كند. همچني��ن وزير ارتباطات 
گفته بود: اكنون پنج پيام رس��ان داخلي در كشور 
فعال اند و اينكه يكي از آنها به جاي مطرح كردن 
مش��كل در جلسه يي به اين منظور مرتب بحث را 
به عمليات رواني بكشاند، به سود هيچكدام نيست 

و اين رويه جواب نخواهد داد. 
وزير ارتباطات افزود: ت��الش وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات و اپراتورها ب��ر همكاري با 
پيام رسان هاس��ت و اين موض��وع را به عنوان يك 
تكليف مهم ملي پيگيري مي كند؛ بنابراين ايجاد 
عمليات روان��ي، ذهنيتي ايج��اد مي كند و تاثير 
منفي دارد. وي تاكيد كرد: اگر كسي مشكلي دارد 

بايد با استدالل و استناد پيگيري كند. 
آذري جهرمي خاطرنش��ان ساخت: نمي شود 
چه��ار پيام رس��ان ديگر خ��وب كار كنند و يك 
پيام رس��ان كه ادعايي داش��ته و به آن نرس��يده 
است، ش��روع به تبليغ منفي كند و مسووليت را 
به گردن ديگران بيندازد؛ پيام رس��ان ها بدانند ما 
از آنه��ا حمايت كرده و مش��كالت را پيگيري و 

برطرف خواهيم كرد. 
به نظر مي رسد با وجود تسهيالت ۵۰ميلياردي 
كه پيام رس��ان هاي داخلي دريافت كرده اند هنوز 
نتوانس��ته اند زي��ر س��اخت هاي خ��ود را همانند 
پيام رس��ان هاي خارجي به گونه يي طراحي كنند 
كه غير قابل نفوذ و هك باش��د،  از س��وي ديگر با 
وجود تعداد كم كاربران اين پيام رسان ها، سرعت 
اين پيام رس��ان ها پايين اس��ت و كاربران نس��بت 
به اين مس��اله نيز معترض هس��تند، از همين رو 
تعداد كاربران پنج پيام رس��ان داخلي طبق اعالم 
مس��ووالن در ح��دود ۱۰ ميليون كاربر اس��ت و 
مي توان گفت همين موارد باعث ش��ده اس��ت تا 
كاربران ب��ه جاي روي آوردن به پيام رس��ان هاي 
داخلي با نصب فيلترشكن قانون را دور بزنند و به 

راحتي از تلگرام استفاده كنند. 

نيواطلس   اگر چه بيني سگ ها نسبت به بو بسيار حساس است، اما دانشمندان موفق 
به توليد بيني الكترونيك تازه يي ش��ده اند كه از بيني س��گ نيز دقيق تر بوده و از همه 
نمونه ه��اي رقيب ارزان تر اس��ت.  اين بيني براي اجراي عملي��ات امداد و نجات افرادي 
طراحي ش��ده كه به دنبال وقوع زلزله، سيل يا ديگر سوانح طبيعي در زير خروارها آوار 
گير افتاده اند.  دانشمندان سويسي موسسه  اي تي اچ زوريخ كه اين بيني را توليد كرده اند 
مي گويند در درون آن از حس��گرهاي متعددي استفاده كرده اند تا شناسايي تركيبات و 
مواد مختلف از اين طريق ممكن باشد. اين تركيبات و مواد مختلف مربوط به تركيبات 
ش��يميايي بدن انسان اس��ت و از اين طريق مي توان از حضور فرد يا افرادي در زير آوار 
مطمئن ش��د.  اين گروه تحقيقاتي قبال هم حس��گرهايي توليد كرده بودند كه قادر به 
شناس��ايي استون، آمونياك و ايزوپرن هستند. اين مواد از محصوالت جانبي متابوليسم 
داخلي بدن انس��ان هس��تند و از طريق تنفس يا پوس��ت بدن به محيط خارج انتقال 
مي يابند. در زماني كه انساني به علت بالياي طبيعي در محيطي بسته گرفتار مي شود 
از طريق ترشحات آغشته به استون، آمونياك و ايزوپرن وي مي توان او را شناسايي كرد 
و موقعيت مكاني دقيق وي را پيدا كرد.  در بيني هوشمند مذكور عالوه بر حسگرهاي 
يادشده از تعدادي حسگر تجاري موجود در بازار هم براي شناسايي دي اكسيدكربن و 
رطوبت اس��تفاده ش��ده كه حضور افراد در زير آوار را بطور قطعي مشخص مي كند. اين 
بيني هوشمند قابل نصب روي انواع وسايل الكترونيك هوشمند، ربات ها، پهپادها و غيره 
است. آزمايش هاي انجام شده با استفاده از اين بيني هوشمند تا به حال موفقيت آميز بوده 

و قرار است بررسي هاي دقيق تري نيز روي آن انجام شود.

نيوز   فوجيتسو، غول فناوري ژاپن چندين دستگاه براي از بين بردن يا به حداقل 
رس��اندن مش��كالت بينايي و شنوايي ارائه كرده اس��ت.   عينك هوشمند پوشيدني 
»فوجيتس��و« مي تواند كلمات نوشتاري را بخواند و متن را به زبان انگليسي ترجمه 
كند و صدا نيز از همين طريق براي كاربر ارس��ال مي شود.  اين عينك براي افراد با 
مش��كالت ديداري و همچنين گردشگران خارجي مناسب است.  افراد با قرار دادن 
عين��ك روي تصوي��ر بعد از پنج تا ۲۰ ثانيه متن ترجمه ش��ده را دريافت و س��پس 
از يك بلندگو پخش مي ش��ود.  حتي اگر ش��ما در س��وپرماركت هستيد و خواندن 
برچسب قيمت براي شما دشوار است به سادگي از برچسب عكس گرفته و اطالعات 
را بخوانيد.  فوجيتس��و اعالم كرد: عينك هوش��مند اين ش��ركت قابليت استفاده در 
ه��ر متن��ي را دارد.  اين ترجم��ه دقيق تر از برنامه ترجمه گوگل در اندرويد اس��ت.  
فوجيتسو در حالي كه هنوز در مراحل اوليه طراحي اين عينك است، اما قصد دارد 
اي��ن محصول را در حدود 3۰۰هزار ¥ )۲۷3۰ دالر امريكا( به معرض فروش گذارد.  
فوجيتس��و بر اين باور است كه Ontenna دستگاهي كاربردي براي افراد كم شنوا 
باش��د.  فوجيتس��و براي افراد مبتال به اختالل ش��نوايي روي ل��وازم جانبي فعاليت 
مي كند. اين دس��تگاه ارتعاش ش��ديد توليد كرده تا صداي بلندتر به گوش كاربران 
برس��د.  فوجيتس��و اعالم كرد: عمر باتري بس��ته به ميزان ارتعاش متفاوت اس��ت. 
متوسط استفاده روزانه از دستگاه 6 ساعت و با صداي بلند دو ساعت است. همچنين 
داراي نور كم براي اطمينان از دريافت دقيق صدا اس��ت. اين شركت در ادامه اعالم 

كرد: كاربران قابليت استفاده از هر دو دستگاه را در يك زمان دارند. 

جي اس ام آرنا   پست الكترونيكي گوگل موسوم به جي ميل قابليت جديدي را به پلت فرم 
و رابط كاربري خود افزوده تا درصورت فراموشي، به كاربران يادآوري كند به ايميل هاي قبلي 
پاس��خ دهند.  از آنجا كه ش��ركت گوگل يكي از بزرگ ترين پيش��گامان عرصه تكنولوژي به 
خصوص توسعه فناوري هوش مصنوعي، يادگيري ماشيني و طراحي و توليد ابزار و گجت هاي 
فوق هوشمند محسوب مي شود، حاال در تازه ترين اقدام خود اعالم كرده است كه به سرويس 
آنالين پست الكترونيكي خود، يعني جي ميل، قابليت هاي شگفت انگيز و جديدي را خواهد 
اف��زود تا رضايت كاربرانش را به دس��ت بي��اورد.  اين قابليت جديد بدين صورت اس��ت كه 
جي مي��ل به كاربران يادآوري مي كند به آن دس��ته از ايميل هايي ك��ه فراموش كرده اند به 
آنها reply كنند، پاسخ و ايميل بدهند. چندي پيش خبري منتشر شده بود كه گوگل در 
كنفرانس توس��عه دهندگان google I/O ۲۰۱۸ از محصوالت، فناوري و به روزرس��اني هاي 
جديدي رونمايي و پرده برداري كرده بود كه از اين ميان مي توان به تغيير و تحوالت در رابط 
كاربري سرويس پست الكترونيك جي ميل و افزوده شدن قابليت هاي جديد به آن، اشاره كرد.  
قابليت »پاسخ و ارسال ايميل هوشمند« مي تواند براي آن دسته از كاربراني كه به علت مشغله 
و گرفتاري هاي زياد كاري، فراموش مي كنند بالفاصله بعد از مشاهده ايميل هاي مختلف به 
آنها پاسخ دهند، مفيد و كاربردي باشد.  اين قابليت جديد كه كامال مبتني بر فناوري هوش 
مصنوعي است، به جي ميل اين امكان را مي دهد تا به كاربران فراموشكار و پرمشغله، يادآوري 
كند به ايميل هاي خود پاسخ داده و واكنش نشان دهند. البته الزم به ذكر است كه كاربراني 
كه از اين قابليت چندان خوششان نمي آيد، مي توانند به راحتي با مراجعه به قسمت تنظيمات 

سرويس جي ميل، آن را غيرفعال كنند. 

عمليات امداد با كوچك ترين حسگر جهان  ارسال پيام يادآوري »جي ميل« به كاربرانشكمك به ديد بهتر افراد با عينك هوشمند

دريچه كاربرفراسو

گيزمگ  مديرعامل ايراني »اوبر« در فكر راه اندازي سيستم 
تحويل همبرگ��ر، تنها طي ۵ دقيقه، آن هم توس��ط پهپادها 
اس��ت.   ش��ركت حمل و نقل »اوبر« در نظر دارد ايده تحويل 
س��فارش غذا با پهپاد را براي نخستين بار در شهر سن ديه گو 
آغ��از كند.  »اوبر« هيچگاه برنامه ه��اي خود را براي راه اندازي 
يك سيس��تم خدمات حمل و نقل براي تحويل سفارش هاي 
غذا مخفي نكرده است و به نظر مي رسد كه مي خواهد سيستم 
خدمات تحويل مواد غذايي خود را با همراهي پهپادها ش��روع 
كند.  »دارا خسروش��اهي«، مديرعامل ايراني اين ش��ركت در 
كنفرانس هفته گذشته خود اعالم كرد كه يك برنامه آزمايشي 
را اج��را مي كند ك��ه در نهايت مي تواند طي م��دت ۵ دقيقه 

سفارش مشتريان را از طريق پهپادها به دستشان برساند. 
خدمات تحويل بسته توسط پهپاد كه غذا را بطور مستقيم 
دِر خانه مش��تري تحويل دهد، ايده يي اس��ت كه توسط چند 
ش��ركت كه به دنبال راه اندازي چنين سيس��تمي هستند، با 
پيشرفت هاي اميدواركننده در سال هاي اخير همراه بوده است. 
به عن��وان مثال پهپاده��اي )Alphabet( ب��راي تحويل 
ي��ك نوع غذاي مكزيكي )بوريتو( به مش��تريان در برنامه هاي 
آزمايش��ي در اس��تراليا و اي��االت متحده مورد اس��تفاده قرار 
گرفته اند و رس��توران »دومينو« در حال آزمايش تحويل پيتزا 

در نيوزيلند است. 
در ح��ال حاض��ر »اوبر« قصد دارد ت��ا آزمايش هاي خود را 
به عنوان بخشي از يك برنامه آزمايشي تاييد شده توسط دولت 
فدرال طراحي كند تا برنامه هاي تجاري براي پهپادها را بررسي 
كن��د و ارتقا دهد. اين برنامه ش��امل ۱۰ پروژه آزمايش��ي در 

سراسر اياالت متحده است كه اطالعات جمع آوري شده براي 
وضع قواني��ن جديد در مورد ادغام ايمن پهپادها در آس��مان 
امريكا است.  در ميان مكان هاي انتخاب شده، شهر سن ديه گو 
ايالت كاليفرنيا برگزيده شده است، چرا كه مركز تحويل غذاي 
امريكا است و نماد شهرهاي هوشمند و وسايل نقليه خودران 
اس��ت. سن ديه گو جايي است كه پهپادهاي »اوبر« به كار خود 

مشغول خواهند شد. 
اين برنامه بيش از ۲.۵سال است كه در حال برنامه ريزي و 
تكميل و انجام كارهاي مقدماتي است و به اداره ناوبري هوايي 
ف��درال اياالت متحده امريكا كمك مي كن��د تا قوانين كاملي 

مربوط به خدمات هواپيماهاي بدون سرنشين وضع كند. 
با توجه به اظهارات »دارا خسروشاهي«، مديرعامل »اوبر«؛ 
اين مي تواند بازي را تغيير دهد. مردم مي توانند در مدت زمان 
كم��ي به اندازه ۵ دقيقه س��فارش خ��ود را از پهپادها تحويل 
بگيرند. وي افزود: يك دكمه را فشار مي دهيد و غذا را دِر منزل 

خود تحويل مي گيريد.

گيزمگ   يك شركت استارت آپي انگليسي اقدام به ساخت 
نوعي از شارژر خودروهاي برقي كرده است كه در زمين فرو 
مي روند و هنگامي كه نيازشان داشته باشي، بيرون مي آيند. 
اغل��ب خودروس��ازان ب��زرگ در ح��ال حاض��ر در حال 
س��رمايه گذاري براي توسعه خودروهاي برقي )EV( هستند 
و به نظر مي رس��د خودروهاي بنزيني در آينده نزديك جاي 

خود را به خودروهاي الكتريكي خواهند داد. 
اين حجم از توسعه خودروهاي برقي نيازمند ايجاد شبكه 
ش��ارژ، به مانند پمپ هاي بنزين است تا صاحبان خودروهاي 
برقي در سطح شهرها امكان شارژ خودروهاي خود را داشته 
باشند.  شركت »Ubitricity« چند سالي است كه در حال 
نصب نقاط شارژ در چراغ هاي خياباني است و در حال حاضر 
شركت اس��تارت آپي )Urban Electric( در حال توسعه، 
ساخت و نصب يك ايستگاه ش��ارژ بيرون آمدني )پاپ-آپ( 

موسوم به »UEone« در شهر آكسفورد انگلستان است. 
اي��ن دس��تگاه بطور خاص ب��راي 43 درص��د از جمعيت 
بريتانيا طراحي ش��ده است كه خودروهاي خود را در خيابان 
پارك مي كنند.  اين ايس��تگاه ش��ارژ جال��ب ۵.۸ كيلوواتي، 
هنگامي كه توس��ط يك برنامه هم��راه اندرويد يا iOS فعال 
ش��ود، به ارتفاع ۸۷۵ ميلي مت��ر از زمين بيرون مي آيد. حاال 
راننده خودروي برقي مي تواند از همان كابل هاي هوش��مند 
رايج موس��وم به »martCable« براي شارژ خودروي خود 
اس��تفاده كند.  هنگامي كه كابل ش��ارژ از »UEone« جدا 
شود، دستگاه ش��ارژ مجددا به درون زمين فرو مي رود تا در 
فضاي پاركينگ ها مانع نباش��د.  شركت سازنده مي گويد كه 

اين شارژر براي نصب، تنها به چاله يي با عمق 4۰۵ ميلي متر 
)۱6 اينچ( نياز دارد، چرا كه دس��تگاه از فناوري تلس��كوپي 
بهره مي برد و متشكل از 3 قسمت متصل است.  اين راه حل 
U ۹۰ درصد از پاركينگ ها مناس��ب اس��ت و اگر »-  رراي

one«  در همه پاركينگ هاي خياباني نصب شود، بنابراين به 
احداث ايس��تگاه هاي مخصوص شارژ خودروهاي برقي نيازي 
نخواه��د بود.  از آنجايي كه اين سيس��تم از كابل هوش��مند 
)SmartCable( اس��تفاده مي كند، رانن��دگان خودروهاي 
برقي مي توانند عالوه بر اين سيس��تم، از ايس��تگاه هاي شارژ 
كنوني هم بدون ني��از به حمل كابل هاي اضافي براي اتصال 
اس��تفاده كنند.  مسووالن شركت مي گويند كه اين سرويس 
ش��ارژ را در سراسر انگلس��تان اجرا خواهند كرد و مسووليت 
عرضه، نصب و نگهداري تمامي اين ايستگاه هاي پاپ-آپ را 
برعهده خواهند گرفت.  نخستين شارژرهاي »UEone« با 
همكاري شوراي شهر آكسفورد با هزينه كلي 6۰۰ هزار پوند 

)۸۱۰ هزار دالر( نصب خواهند شد. 

شارژر عجيب خودرو برقيتحويل 5 دقيقه اي غذا با پهپاد
زاويهرويداد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

عصار با حمايت همراه اول 
براي جام جهاني مي خواند

طبق ش��نيده ها عليرض��ا عصار خوانن��ده آهنگ هاي 
حماسي، آهنگي بسيار زيبا با موسيقي منحصر به فرد براي 
جام جهاني 2018 روس��يه خوانده ك��ه به زودي رونمايي 
مي ش��ود. گفته ش��ده اين آهنگ با حمايت همراه اول كه 
اسپانسر تيم ملي فوتبال ايران است، تهيه شده و قرار است 
يك ش��نبه شب در مراسم بدرقه تيم ملي فوتبال ايران كه 

راهي جام جهاني روسيه است از آن رونمايي شود.

 اتصال خ�ط ۲ متروي كرج به خط ۶ متروي 
تهران-كرج| استانداران تهران و البرز در نامه مشتركي 
به معاون اول رييس جمهوري خواس��تار دستور اتصال 

خط 2 متروي كرج به خط ۶ متروي تهران شدند. 
در مت��ن نامه مش��ترك محمدحس��ين مقيمي و 
محمدعلي نجفي  خطاب به اس��حاق جهانگيري آمده 
است: درحال حاضر بخش قابل توجهي از تردد ميان اين 
دو ش��هر از طريق خط ۵ متروي كرج- تهران)گلشهر- 
صادقيه( صورت مي پذيرد كه ايس��تگاه شهيد سلطاني 
خط مذكور واقع در محدوده كرج با حجم بسيار سنگين 
جمعيتي و ازدحام مسافر خصوصا در ساعات اوج مواجه 
است. با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه خط 2 ريلي 
درون شهري كرج از كمال شهر تا سه راه انديشه)مالرد( 
حفاري و تحكيم ف��از اول آن به طول 14.7كيلومتر از 
كمال ش��هر تا ايستگاه متروي ش��هيد سلطاني صورت 
پذيرفته و درحال حاضر آماده ريل گذاري است لذا براي 
استفاده بهينه از ظرفيت جابه جايي خط 2 متروي كرج 
در زمان بهره برداري پيش��نهاد مي شود؛ تا خط 2 ريلي 
كرج پيش از ايستگاه شهيد س��لطاني از طريق امتداد 
يك مس��ير احداثي ريلي جديد م��وازي با خط ۵ مترو 
صادقيه-گلشهر تداوم يافته و با خط ۶ متروي تهران در 

ايستگاه شهر زيبا اتصال و انقطاع يابد. 
 آغاز برداش�ت گل محمدي از گلس�تان هاي 
استان كرمانشاه- كرمانشاه| كار برداشت گل محمدي 
از سطح 2۳0هكتار از گلستان هاي استان كرمانشاه آغاز 
ش��د. معاون بهبود تولي��دات گياهي  جهاد كش��اورزي 
استان متوسط عملكرد گلستان هاي گل محمدي استان 
كرمانشاه را 2/۵تن در هر هكتار دانست و گفت: بيشترين 
س��طح زير كش��ت گل محم��دي در اس��تان مربوط به 
شهرستان هاي هرسين، كنگاور و كرمانشاه است. صفوي 
افزود: در اس��تان كرمانشاه دو واحد فرآوري گالب وجود 
دارد ك��ه به طور متوس��ط از هر كيلوگ��رم گل  تر 1/۵تا 
2كيلوگ��رم گالب و از هر ۶ تا 7 ت��ن گل  تر حدود يك 
كيلوگرم اس��انس به دست مي آيد كه بخش عمده يي از 
اين اسانس به كشور هاي اروپايي صادر مي شود. برداشت 
گل محمدي از گلس��تان هاي استان كرمانش��اه از اوايل 

ارديبهشت آغاز شده و تا اواسط خرداد ادامه دارد. 
 3 جايزه جهاني تهران به شهرداري اصفهان 
رسيد-اصفهان| ش��هرداري اصفهان موفق به كسب 
۳ رتب��ه و جاي��زه جهاني تهران در دهمين جش��نواره 
بين الملل��ي برترين ه��اي پژوهش و ن��وآوري مديريت 
ش��هري و چهارمين كنفرانس علمي مديريت شهري، 

اقتصاد نوين شهري و درآمدهاي پايدار شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه يي شهرداري اصفهان، 
اختتامي��ه دهمين جش��نواره بين الملل��ي برترين هاي 
پژوهش و نوآوري مديريت شهري درحالي برگزار شد كه 
از مجموع ۳هزار و ۵70 اثر تحقيقاتي و پژوهشي ارسالي 
به دبيرخانه جشنواره در نهايت 1۵ اثر به عنوان برگزيده 
انتخاب شد.  در اين ميان پويش مردمي ترافيك معاونت 
حم��ل و نقل و ترافيك ش��هرداري اصفه��ان با موضوع 
»پي��اده راه كردن خياب��ان چهارباغ عباس��ي با اجراي 
طرح سه ش��نبه هاي بدون خودرو و دو ط��رح با عنوان 
استانداردها و دستورالعمل هاي اجرايي كاشت و حفاظت 
از گياهان فضاي س��بز پارك ها و معابر ش��هر اصفهان و 
طرح توجيهي و عملياتي كاهش تعداد دفعات نظافت با 
هدف حفظ كيفيت نظافت شهر اصفهان موفق به كسب 
عنوان برتر و جايزه جهاني تهران در بخش تجارب موفق 

در كاربست پروژه هاي پژوهشي شد. 
 كيفيت  بخش�ي خدمات مخابرات در اس�تان 
مركزي-اراك| رييس اداره مخابرات س��اوه با اش��اره به 
اقدامات مخاب��رات اظهار كرد: در اجراي طرح هاي جديد 
مخابرات كيفيت بخش��ي با هزينه كمتر در دس��تور كار 
مخاب��رات قرار گرفته و در اين خصوص راهكارهايي براي 
كاهش هزينه هاي اينترنتي براي مش��تركاني كه هزينه 
اينترنت باال دارند در نظر گرفته شده است. مجيدي عنوان 
كرد: اميدواريم با تالش همكاران ما در مجموعه مخابرات 
و همراهي مردم بتوانيم خدمات مطلوب و قابل قبولي در 

حوزه اطالعات فناوري و ارتباطات به مردم ارائه كنيم. 
  اتمام مطالع�ات بزرگراه زاه�دان - خاش- 
زاهدان| مس��عود مالك��ي، مديركل راه و شهرس��ازي 
سيستان و بلوچس��تان در گفت وگو با ايلنا اظهار كرد: 
مطالعات بزرگراه زاهدان- خاش به اتمام رس��يده و در 

آينده يي نزديك به مناقصه گذاشته مي شود. 
او ضمن اش��اره به تحويل 870كيلومتر راه از ابتداي 
س��ال ۹2 تاكنون اذعان كرد: از اين تعداد 80كيلومتر 
بان��د بزرگراه زاهدان- زاب��ل، 4۵كيلومتر راه اصلي، ۵2 
كيلومتر راه فرعي و ۶۹۳كيلومتر راه روستايي است كه 
در ۳سال اخير با هزينه ۳۹2ميليارد تومان انجام گرفته 
است. مديركل راه و شهرسازي سيستان و بلوچستان از 
بهره برداري 100كيلومتر راه روس��تايي استان در سال 
گذشته خبر داد و خاطرنشان كرد: خوشبختانه سال ۹۶، 
124روستا با 8 هزار و 7۵8خانوار از نعمت راه روستايي 

آسفالته برخوردار شدند. 
 امدادرس�اني ب�ه 1847 نف�ر س�يل  زده در 
خراسان  رضوي- مشهد| معاون هالل احمر خراسان 
رض��وي از امدادرس��اني به 1847نفر س��يل زده در اين 
اس��تان خبر داد. اس��ماعيل بهمن آبادي اظهار كرد: با 
توجه به بارندگي هاي اخير در اس��تان خراسان رضوي 
و وقوع سيل در شهرستان هاي كالت، تايباد، تربت جام، 
تربت حيدريه، سبزوار، گناباد و خواف بسياري از مردم 
اين مناطق دچار س��يل زدگي شدند. او در پايان گفت: 
اين سيل خسارت جاني در پي نداشت و درحال حاضر 
نيز نيروهاي امدادي در برخي مناطق حضور دارند و به 
سيل زدگان درحال امدادرساني و توزيع بسته هاي لوازم 

اوليه زندگي و اقالم غذايي هستند.

ويژه

اخبارشهرستانها

معاون رييس جمهوري:

عامل مشكالت، رشد منفي سرمايه گذاري در گذشته است
گروه بنگاه ها|

كالن  اقتص��ادي  مش��كالت  اصل��ي  ريش��ه 
كش��ورمان چون بيكاري، ركود، فق��ر مطلق و... 
چيس��ت؟ اين پرسش��ي اس��ت كه اقتصاد ايران 
براي عبور از مش��كالت بنيادين اش به پاسخ آن 

بيشتر از هر زمان ديگري نياز دارد؟ 
 مع��اون رييس جمه��وري و رييس س��ازمان 
اداري و اس��تخدامي كش��ور در پاس��خ ب��ه اين 
پرسش با اش��اره به رشد منفي س��رمايه گذاري 
كشور بين س��ال هاي 1۳8۵ تا 1۳۹۵ مي گويد: 
همي��ن امر مش��كالت اقتصادي امروز كش��ور از 
جمله بيكاري، ركود توليد و معوقات بس��يار زياد 

بانكي را موجب شده است. 
جمش��يد انص��اري در جلس��ه س��تاد اقتصاد 
مقاومت��ي آذربايجان غربي اف��زود: دولت تدبير و 
اميد با برنامه ريزي مناس��ب زمينه ايجاد رش��د 
اقتصادي را در سال 1۳۹۵ در كشور فراهم كرد 
 ك��ه اين ام��ر از جمله مهم تري��ن اقدامات دولت 
در راس��تاي كاهش مش��كالت اقتص��ادي بوده 
است. همه مديران اقتصادي بايد به دنبال جذب 
س��رمايه هاي دولتي و خصوصي باشند، زيرا اين 
ام��ر مهم ترين عام��ل در ايجاد رش��د اقتصادي، 
رونق توليد، رونق اش��تغال و كاهش مش��كالت 

مردم است. 
او ب��ا اش��اره ب��ه ع��زم ج��دي دول��ت براي 
س��رمايه گذاري در بخش هاي زيربنايي از جمله 
اجراي طرح هاي گازرس��اني در بخش وس��يعي 
از كش��ور بيان كرد: با س��رمايه گذاري 170هزار 
ميلي��ارد ريالي طي ۳س��ال گذش��ته ع��الوه بر 
بهره مندي ۵ميليون خانوار از نعمت گاز، 2ميليون 
فرصت شغلي حفظ و 220هزار فرصت شغلي نيز 
ايجاد ش��د. عالوه بر آن بسياري از كارخانه هاي 
تولي��د لوله گاز، بخاري هاي گازي و لوازم جانبي 
اي��ن بخش در م��دت اجراي اي��ن طرح ها رونق 

يافت. معاون رييس جمه��وري راه اندازي پنجره 
واح��د س��رمايه گذاري در آذربايجان غربي را گام 
مهم در راس��تاي توس��عه اين اس��تان دانس��ت 
و گف��ت: با توجه ب��ه اهتمام اس��تاندار و معاون 
اقتصادي ب��ه اين بخش اميدواريم، اين س��امانه 
در س��ريع ترين زمان ممك��ن راه اندازي و جذب 

سرمايه گذاري تسهيل شود. 
انصاري دس��تور ويژه رييس جمه��وري براي 
اجراي همه خدمات دولتي تا پايان س��ال 1۳۹۹ 
ب��ه صورت الكترونيكي را ي��ادآوري كرد و افزود: 
اي��ن پنجره واحد نيز در همين راس��تا مي تواند، 

تسهيل كننده خدمات ارائه شده به مردم باشد. 
او از ابالغ دستور رييس جمهوري براي تسهيل 
كار مراجع��ان ادارات طي روزهاي آينده خبر داد 
و اضاف��ه كرد: طبق تصميم ويژه رييس جمهوري 
تا ابتداي تيرماه امسال بايد باجه هاي پاسخگويي 
ب��ه ارباب رج��وع در طبقه همكف هم��ه ادارات 
راه اندازي ش��ود تا م��ردم تمام خدم��ات الزم را 
در اي��ن طبق��ه دريافت كنن��د. در اين جلس��ه 
در خص��وص اقدام��ات دس��تگاه هاي اجرايي در 
بخش هاي رونق توليد، اش��تغال فراگير و پايدار و 
پنجره واحد سرمايه گذاري گزارش هايي ارائه شد. 

 ثبت سفارش ارزي امسال ۲برابر سال 
گذشته بوده است

 انص��اري مع��اون رييس جمه��وري و رييس 
س��ازمان اداري و استخدامي كش��ور با اشاره به 
اينكه ثبت س��فارش ارزي طي سال جاري 2برابر 
سال گذشته بوده  است، گفت: از ابتداي فروردين 
امس��ال تا روز 2۶ ارديبهشت حدود ۹.8ميليارد 
دالر در كش��ور ثبت س��فارش انجام ش��ده است. 
جمش��يد انصاري افزود: در مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته 4.۹ميلي��ارد دالر ثبت س��فارش ارزي 
انجام ش��ده ب��ود. در كنار افزايش ثبت س��فارش 

ارزي، دولت توجه ويژه ي��ي نيز به اختصاص ارز 
به كاالهاي اساس��ي م��ورد نياز مردم در س��ال 
جاري داشته و امس��ال بيش از 1.7ميليارد دالر 

به كاالهاي اساسي اختصاص داده است. 
نش��ان دهنده  آم��ار  اي��ن  ك��رد:  تاكي��د  او 
موفقيت آمي��ز ب��ودن تمهيدات دول��ت در برابر 
نوس��انات ارزي و اقدام ترامپ در خروج از برجام 

است. 
او با اش��اره ب��ه اينكه با اقدام��ات دولت پس 
از اعالم موض��ع ترامپ رييس جمه��وري امريكا 
مش��كل خاصي در اقتصاد كش��ور ايجاد نش��ده 
اس��ت، بي��ان كرد: البت��ه بايد توجه داش��ت كه 
دش��واري هايي در پ��ي اين امر در كش��ور ايجاد 
مي ش��ود ول��ي مي توانيم با يكدلي م��ردم از اين 

شرايط خارج شويم. 
مع��اون رييس جمهوري ادامه داد: روزي همه 
دني��ا در مقابل ايران قرار داش��تند ولي امروز با 

وجود تهديدهاي امريكا، دنيا در كنار ماست. 
انص��اري بزرگ ترين دس��تاورد برج��ام را لغو 
تحريم ه��اي ش��وراي امني��ت عليه كش��ورمان 
دانست و گفت: اجراي تحريم هاي اين شورا براي 
همه دنيا الزام آور اس��ت ولي در حال حاضر اين 
تحريم ها وجود ندارد و تنها يك كش��ور براي ما 

تحريم ايجاد كرده است. 
او در ادامه با اش��اره به وج��ود 2۶.2ميليون 
نفر ني��روي آماده به كار در كش��ور از اش��تغال 
2۳ميلي��ون نفر در ح��ال حاضر در كش��ورمان 
خب��ر داد و افزود: ۳.2ميليون نفر بيكار داريم كه 
ساالنه حدود يك ميليون نفر به اين تعداد اضافه 

مي شود. 
او اضافه كرد: امس��ال دول��ت مي خواهد يك 
ميلي��ون فرصت ش��غلي ايجاد كند ك��ه در اين 
صورت بخش��ي از بيكاران انباش��ته از سال هاي 

گذشته نيز وارد بازار كار و اشتغال مي شوند. 

فارس|
ش��هرهاي  خواهرخواندگي  پيمان 
ش��يراز و نانجينگ پس از امضا توسط 

شهرداران دو شهر، مبادله شد. 
 ش��هردار شيراز در س��فر به شهر 
نانجين��گ چي��ن، ضم��ن دي��دار ب��ا 
الن ش��ائومين همتاي خ��ود، پيمان 
خواهرخواندگي دو ش��هر را كه پيش از اين زمينه  آن فراهم شده 
بود، امضا كرد. شهردار شيراز بعد از امضاي پيمان خواهرخواندگي 
دو شهر شيراز و نانجينگ تاكيد كرد كه اين پيمان، زمينه  توسعه  
همكاري ها در ابعاد علمي دانش��گاهي، گردش��گري و فرهنگي را 

براي دو شهر فراهم مي كند. 
حيدر اسكندرپور افزود: شيراز و نانجينگ در زمينه هاي مختلف 
ش��هري نظير باغ هاي بزرگ و رويايي، دانشگاه هاي معتبر علمي 
و ظرفيت هاي جذب و توس��عه گردشگري شباهت هاي بسياري 
دارند كه با عقد اين پيمان زمينه انتقال دانش، تجربه و تخصص 
بين دو شهر فراهم مي شود. او خاطرنشان كرد: درصدد هستيم با 
خواهرخواندگي دو ش��هر، زمينه ب��راي حضور هدفمند و بيش از 
پيش گردشگراني از كشور چين در شيراز فراهم شود تا با داشته ها 
و قابليت هاي اين ش��هر در زمينه فرهنگي، هنري، سرمايه گذاري 
و... بيش��تر آشنا شوند. شهردار ش��يراز به وجود باغ هاي بزرگ و 
رويايي در ش��هر نانجينگ اشاره كرد و گفت: به اشتراك گذاشتن 
تجربه هاي مديريت ش��هري ش��يراز و نانجينگ در زمينه مسائل 
زيس��ت محيطي و به طور ويژه حفظ بهينه باغ ها موضوع ديگري 
براي همكاري شهرداري دو شهر است. او افزود: اميدواريم پيمان 
خواهرخواندگي به توسعه همه جانبه دو شهر كمك و زمينه را براي 

تحقق مديريت يكپارچه شهري در شيراز هموار كند. 

 امضاي پيمان خواهرخواندگي 
شيراز و نانجينگ

همدان|
 نماين��ده مالي��ر در مجل��س دهم 
گفت: ب��ه زودي س��رمايه گذاري ۳00 
ميلي��ون دالري در حوزه صنعت چوب 
اين شهرستان انجام و بزرگ ترين واحد 
توليد مصنوعات چوبي در منطقه جوكار 
مالير احداث مي شود. احد آزاديخواه در 
گفت وگو با ايرنا افزود: از پنج ماه پيش براي احداث اين واحد بزرگ 
تولي��دي با يك تيم قوي اقتصادي در صنعت چوب مش��هد وارد 
مذاكره شديم كه با تالش و پيگيري هاي نمايندگان مالير و استاندار 
هم��دان اين مذاكرات نتيجه بخ��ش بود. او ادام��ه داد: با توجه به 
گردش مالي حدود 4 هزار و ۵00 ميليارد ريالي صنعت چوب مالير 
در ۶ ماهه دوم سال گذشته، سرمايه گذاران به اين نتيجه رسيدند 
كه وارد اين صنعت شوند. آزاديخواه با اشاره به اينكه اعضاي هيات 
علمي دانشگاه تهران تحصيالت و توانمندي خوبي در صنعت چوب 
دارند و س��رمايه گذاران مش��هدي نيز اعالم آمادگي كرده اند، بيان 
كرد: زمينه هاي الزم براي ايجاد و راه اندازي بزرگ ترين واحد صنايع 
چوبي در قالب مبل و منبت در اين شهرستان مهياست. او افزود: در 
همين رابطه ابتدا جلسه يي با سرمايه گذاران در شهر جوكار برگزار 
كرديم كه عالوه بر جلس��ه نمايندگان مالير و اس��تاندار همدان با 
اين سرمايه گذاران، نماينده تويسركان نيز جلسه يي با آنها داشت. 
سخنگوي كميس��يون فرهنگي مجلس دهم با اشاره به برگزاري 
جلسه ديگري با سرمايه گذاران در كرج و بازديد از كارگاه هاي آنان 
گفت: 2۵ ارديبهش��ت جاري نشس��ت كارشناسي و عملياتي اين 
طرح بزرگ صنعتي با حضور محمدناصر نيكبخت استاندار همدان، 
نمايندگان مالير، سرمايه گذاران و رييس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت همدان در تهران برگزار و نتيجه نهايي اعالم شد. 

300 ميليون دالر در صنايع چوب مالير 
سرمايه گذاري مي شود

زنجان|
 رييس فراكس��يون فرش و صنايع 
دستي مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
اقتص��اد كش��ور در آين��ده ب��ا اتكا به 
واحده��اي صنعت��ي و توليدي رش��د 
نمي كند و بايد رويكرد خود را به سمت 
بهره گيري از صنعت گردشگري تغيير 
دهد. به گزارش ايرنا، علي وقفچي ديروز در نشست شوراي اداري 
شهرستان زنجان افزود: بسياري از ظرفيت هاي گردشگري كشور و 
به ويژه استان زنجان مطلع نيستند و بر همين اساس هم برنامه يي 
براي بهره گيري از آن ندارند. امروز دنيا به اين نتيجه رس��يده كه 
اقتصاد فقط در بخش توليد خالصه نمي شود و صنعت گردشگري 

بازده اقتصادي و ارزش افزوده بيشتري نسبت به آن دارد. 
نماينده زنجان و طارم در مجلس دهم خاطرنش��ان كرد: نگاه 
مسووالن نسبت به مسائل مختلف علمي نيست، تا زماني كه اين 
نگرش اصالح نشود و اقدامات بر پايه علم نباشد، نمي توان انتظار 

موفقيت قابل قبول را داشت. 
او اضافه كرد: بايد اين فرهنگ و نگرش نهادينه شود كه حتي 
محصوالت مصرفي داخل كشور هم با رويكرد صادرات محور توليد 
ش��وند و تا زماني كه محصوالت توليدي براس��اس استانداردهاي 
جهاني توليد نشوند، نمي توان منتظر توليد كاالي با كيفيت بود. 
بايد از كس��اني كه براي ارزآفريني در كشور و بهبود تجارت ايران 
تالش مي كنند، حمايت كرد و متوجه بود كه امروز يكي مشكالت 
كشور همين تامين ارز است. او با بيان اينكه تمام موانع پيش روي 
توليد داخلي فقط تحريم نيس��ت، اضافه كرد: بايد از ظرفيت هاي 
موج��ود براي ايجاد تغيي��ر در توليد، ايجاد مش��وق براي تجار و 

سرمايه گذاران و ايجاد نگاه علمي بهره گرفت. 

 اقتصاد كشور به سمت گردشگري
تغيير مسير دهد

اصفهان|
 معاون گردش��گري سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
گف��ت: گردش��گري صنعت��ي پويا در 
جهان بوده كه رونق آن منجر به حفظ 
داش��ته ها و غرور ملي كشور مي شود و 
توجه ب��ه اين نكته ضروري اس��ت كه 
محور گردش��گري هر منطقه بايد با توجه ب��ه توانمندي هاي آن 
ترس��يم ش��ود. محمد محب خدايي در آيين بهره ب��رداري از يك 
مجموعه گردشگري و اقامتي در قمصر، اظهار كرد: توسعه صنعت 
گردشگري مي تواند به شناساندن و حفظ آداب و آيين هر منطقه 
كمك كند و رويداد محوري يكي از مسائل مهم در اين راستاست. 
او با اش��اره به موقعيت جغرافيايي كاش��ان و نزديكي به تهران 
افزود: تعداد زيادي از مس��افران ش��مال كش��ور، امروز كاش��ان را 
مقصد گردش��گري خود انتخاب مي كنن��د و نزديكي به اصفهان و 
پايتخت فرهنگي كشور نيز نويدبخش فرصت مناسبي براي توسعه 
گردشگري اين منطقه اس��ت. او تصريح كرد: ظرفيت هاي تاريخي 
و فرهنگي منطقه كاش��ان مورد توجه اين سازمان بوده و مسووالن 
شهرستان نيز با نگاهي واقع بينانه توانستند با ايجاد اشتغال هاي پايدار 
در منطقه تحولي اقتصادي در بخش گردش��گري رقم بزنند. محب 
خدايي گفت: يكي از مهم ترين رويكردهاي دولت تدبير و اميد توجه 
و حمايت از صنعت گردشگري و سرمايه گذاري در اين زمينه است 
و آمادگي براي حمايت از سرمايه گذاران در منطقه كاشان در دستور 
كار قرار دارد. همچنين در اين مراس��م فرماندار كاشان گفت: براي 
افزايش مستمر گردشگران در اين شهرستان رويدادهايي طراحي و 
برنامه ريزي شده است كه صنعت گردشگري محدود به زمان و آيين 

خاص نشده و در طول سال در شهرستان رونق داشته باشد. 

 توسعه صنعت گردشگري 
موجب غرور ملي مي شود

مشاور رييس  جمهوري: 

خروج امريكا از برجام خللي در فعاليت مناطق آزاد نداشت
بعد از خ��روج ترامپ از برجام؛ پاس��خگويي به 
اين پرس��ش كه كدام بخش ه��اي اقتصادي ايران 
اي��ن قابلي��ت را دارن��د كه ب��ا وج��ود تحريم هاي 
اقتص��ادي ب��راي كش��ورمان ارزش اف��زوده ايجاد 
كنن��د؟ در محافل اقتصادي و رس��انه هاي گروهي 
مطرح ش��ده اس��ت. حوزه هاي اقتصادي و فعل و 
انفع��االت اجراي��ي و اداري آنها به گونه يي اس��ت 
كه مي توانند به فعاليت ه��اي اقتصادي خود حتي 
با وجود تنگ تر ش��دن دامنه تحريم هاي اقتصادي 
ادام��ه دهند و گليم خود را از آب بيرون بكش��ند. 
براس��اس اظهارات چهره هاي اجرايي و كارشناسان 
اقتص��ادي؛ حوزه هاي��ي چ��ون صناي��ع كوچك و 
متوس��ط، گردش��گري، مناطق آزاد؛ صنايع دستي 
و كشاورزي ازجمله بخش هايي محسوب مي شوند 

ك��ه اقتصاد ايران ب��ا وجود تحريم ه��اي اقتصادي 
مي تواند روي آنها حساب باز كند. در پاسخ به اين 
پرسش مشاور رييس جمهوري و دبير شوراي عالي 
مناط��ق آزاد و ويژه اقتص��ادي گفت: تصميم اخير 
ترام��پ رييس جمهوري امريكا و خ��روج از برجام 
خللي در فعاليت ه��اي اقتصادي مناطق آزاد ايجاد 

نكرده است.«
مرتض��ي بانك چهارش��نبه ش��ب در مراس��م 
بهره برداري از 2مجتمع مس��كوني دهكده ساحلي 
خلي��ج ف��ارس در جزيره كي��ش اف��زود: ترامپ، 
رييس جمه��وري امريكا با خ��روج از برجام انتظار 
داش��ت كه بح��ران روحي و رواني براي كش��ور به 
وي��ژه فعاالن اقتصادي و مردم م��ا ايجاد كند و به 
خيال��ي واهي گمان مي برد كه فرداي بعد از خروج 

از برجام، كش��ور ايران دچار آشفتگي خواهد شد. 
وي اظه��ار ك��رد: اما م��ردم ما به ط��ور كامل اين 
تحلي��ل و انتظار واهي ترامپ را نقش بر آب كردند 
و با هوش��ياري، آگاهي، همراهي و همدلي بيشتر، 
عادي از كنار اين تصمي��م رييس جمهوري امريكا 

عبور كردند. 
مش��اور رييس جمهوري تاكيد كرد: بايد به اين 
مردم و مل��ت افتخار كرد و خدمتگ��زار آنها بود و 
اج��ازه ندهيم اي��ن اتحاد و همدلي ب��ا بحران هاي 

خارجي و برخي تندروي ها مخدوش شود. 
بان��ك گف��ت: ملت، دول��ت و نظام م��ا آنچنان 
هماهن��گ و متحد هس��تند كه اي��ن توطئه ها را 
خنثي مي كنند. او تصريح كرد:  گرچه ممكن است 
اين رفتارهاي زش��ت و به دور از منطق بين المللي 

دولتم��ردان امري��كا برخي از فعاليت ه��اي ما را با 
مشكالتي عادي مواجه كند اما با وحدت و كوشش 
بيش��تر، كشور و نظام ما در راستاي اهداف متعالي 
اين مرحله را سپري خواهد كرد. دبير شوراي عالي 
مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتصادي كش��ور اظهار كرد: 
نتاي��ج مذاكرات نمايندگان ديپلماس��ي كش��ور ما 
كه به تازگي انجام ش��ده، مويد آن است آنگونه كه 
امريكا عالقه مند ب��ود، افكار بين المللي براي ايجاد 
مش��كل و مساله در مسير نظام اس��المي همراه و 

كارساز نبوده است. 
بانك اضافه كرد: بس��ياري از كش��ورها به ويژه 
كش��ورهاي اروپايي و چين و روس��يه ني��ز تداوم 
همراهي با اصل برج��ام و پايبندي به تعهدات آن 
را مط��رح مي كنند ك��ه اين خود نش��ان مي دهد، 

توطئه هايي كه عربس��تان و رژيم صهيونيس��تي به 
س��ركردگي امريكا براي فروپاشي اقتصاد ما در سر 

داشتند، نقش بر آب شد. 
مش��اور رييس جمهوري تاكيد ك��رد: خبرهاي 
رسيده نشان مي دهد كه مذاكرات خوب و روشني 
مي��ان نماين��دگان تيم ديپلماس��ي كش��ورمان با 
طرفين اروپاي��ي صورت گرفت��ه و گام هاي بعدي 
براي ترس��يم چارچوب هاي رفع موانع برجام نشان 
مي دهد كه از اين گردنه سخت عبور خواهيم كرد. 
بان��ك تاكيد كرد: اج��ازه نخواهيم داد عنصري 
مثل ترامپ با عقبه زش��ت خود ك��ه در چارچوب 
مناسبات سياس��ي و بين المللي جايگاهي ندارد به 
هم��راه يك ع��ده افراد تندرو كه از ريش��ه با نظام 

اسالمي مشكل دارند عليه ما توطئه كنند. 

مديرعامل سايپا: 

خودروهاي كمتر از 4۵ ميليون تومان افزايش قيمت نداشته اند
 مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا گفت: محصوالت توليدي 
گروه سايپا با قيمت هاي كمتر از 4۵ ميليون تومان، هيچ گونه افزايش 

قيمتي نداشته اند. 
محس��ن جهرودي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: محصوالتي 
همچون پرايد، تيبا، ساينا و تندر ۹0 كه در سطح قيمتي كمتر از 4۵ 
ميليون تومان قرار دارند مش��مول قيمت گذاري شوراي رقابت بوده 
و افزايش قيمت اين خودروها در حيطه مصوبه هاي اين شوراس��ت، 
بنابراين در اي��ن خودروها هيچ گونه افزايش قيمتي تاكنون صورت 

نگرفته است. او با اش��اره به افزايش قيمت ۹.۶درصدي خودروهاي 
با رده قيمتي باالتر از 4۵ ميليون تومان اين شركت ازجمله سراتو، 
ساندرو، ساندرو استپ وي، برليانس، چانگان و آريو، خاطرنشان كرد: 
هي��چ  يك از نمايندگي هاي فروش س��ايپا اجازه عرض��ه خودرو به 

مشتريان به قيمتي باالتر از قيمت هاي مصوب را ندارند. 
مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا ب��ا بيان اينك��ه با هدف 
جلوگيري از س��ودجويي دالالن خ��ودرو در ب��ازار، تمام طرح هاي 
فروش محصوالت از طريق س��امانه  فروش اينترنتي و با تعريف هر 

 كد ملي يك خودرو درنظر گرفته ش��ده اس��ت، ادامه داد: اين اقدام 
در راس��تاي سهولت در دسترس��ي مصرف كنندگان به خودروهاي 

توليدي صورت گرفته است. 
او اظهار كرد: بازرسي از نمايندگي هاي فروش محصوالت با هدف 
بررسي عملكرد و رعايت قيمت هاي مصوب به صورت مستمر انجام 
مي شود و اگر مردم هرگونه تخلفي را در اين حوزه مشاهده كردند، 
مي توانند به ش��ماره 0۹۶۵۵0 مركز امور مشتريان، اطالع دهند تا 

رسيدگي و برخورد الزم صورت گيرد. 
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اقتصاد اجتماعي12
 نياز طرح پزشك خانواده
به مشاركت خصوصي ها 

عضو هيات رييسه كميس��يون بهداشت مجلس، 
اجراي طرح پزشك خانواده را به عنوان پايه و اساس 
نظام س��امت در صورت مشاركت بخش خصوصي و 

تامين اعتبارات الزم امكان پذير دانست. 
يعقوب ش��يوياري در واكنش به انتشار خبري از 
س��وي وزير بهداش��ت مبني بر اجراي طرح پزشك 
خانواده در 10 اس��تان كش��ور گفت: طرح پزش��ك 
خانواده از اساسي ترين موضوعاتي است كه بايد اهتمام 
ويژه يي بر اجراي آن داشته باشيم، ضمن اينكه تحقق 
اين مهم در برنامه شش��م توسعه نيز مورد تاكيد قرار 
گرفته است، اما هنوز زيرساخت هاي الزم براي اجراي 
آن وج��ود ن��دارد. نماينده ميانه در مجلس ش��وراي 
اسامي ادامه داد: طرح پزشك خانواده را تنها با شعار 
دادن و بخشنامه صادر كردن نمي توان عملياتي كرد، 
بنابراين بايد اين موضوع را به كل جامعه القا كنيم كه 
اين طرح، پايه و اساس نظام سامت كشور است كه 

به تامين منابع هنگفتي نياز دارد. 
او در ارائ��ه راه��كار براي تامين مناب��ع الزم براي 
اجراي طرح پزشك خانواده اظهار كرد: سازمان برنامه 
و بودج��ه بايد در جهت تامين اعتبارات اين بخش با 
وزارت بهداشت همكاري كند، و اين در حالي است كه 
در شرايط كنوني بين آنها همكاري كافي وجود ندارد 
وبا وجود تاش گسترده وزير بهداشت تاكنون منابع 
الزم بدين بخش تخصيص نيافته است. شيوياري به 
خانه ملت گفت: البته اجراي طرح پزشك خانواده در 
سطح گسترده منوط به اين است كه تمام مسووالن 
به اين باور برس��ند كه اين طرح پايه و اس��اس نظام 
س��امت اس��ت، از س��وي ديگر اجراي اين طرح به 
مش��اركت بخش خصوصي وابستگي دارد و نمي توان 
انتظار داش��ت كه اجراي اين ط��رح تنها در محدوده 
مراكز دولتي صورت بگيرد، چ��را كه تعداد زيادي از 
پزش��كان عمومي در بخش خصوصي فعاليت دارند، 
ضمن اينكه تنها نمي توان با همكاري پاره وقت برخي 
پزش��كان عمومي با مراكز دولتي به اجراي موفق اين 

طرح اميدوار بود. 

مرگ 8 نفر در بارش هاي اخير
رييس سازمان امداد و نجات عمليات امدادگران 
در س��يل و آب گرفتگي ه��اي اخير را تش��ريح كرد. 
مرتضي س��ليمي در توضيح گزارش پاياني عمليات 
امدادگ��ران در س��يل و آب گرفتگ��ي از 1٨ ت��ا ٢٧ 
ارديبهش��ت ماه گفت: در اين بازه زماني ٢٢ استان 
آذربايجان ش��رقي و غربي، اردبي��ل، اصفهان، البرز، 
ايام، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، رضوي 
و شمالي، خوزستان، سمنان، سيستان و بلوچستان، 
فارس، قزوين، كرمانش��اه، كهگيلوي��ه و بويراحمد، 
گلستان، لرستان، مازندران، همدان و يزد تحت تاثير 

سيل و آب گرفتگي قرار داشتند. 
او افزود: طي اين مدت به ٢٣٩ش��هر، روس��تا و 
مناطق عشايرنش��ين امدادرس��اني ش��د و ٢1 هزار 
و ٨٨0 نف��ر نيز خدم��ات امدادي درياف��ت كردند. 
همچنين يك هزار و ۵٨ نفر اسكان اضطراري يافته 
و ٣۴ نف��ر نيز به مناطق امن منتقل ش��دند. رييس 
سازمان امداد و نجات ادامه داد: 10 نفر نيز به مراكز 
درماني منتقل شده و ۶۵ نفر هم به صورت سرپايي 
خدمات الزم را دريافت كردند. متاس��فانه ٩ نفر نيز 
تحت تاثير س��يل و آب گرفتگي ها، ج��ان خود را از 
دست دادند؛ به طوري كه ٣ نفر در سياب )خراسان 
جنوبي ٢نفر، آذربايجان غربي يك نفر(، ۴نفر به دليل 
صاعقه )آذربايجان غربي ٢نفر، آذربايجان شرقي يك 
نفر( و ٢ نفر نيز ب��ه دليل ريزش آوار )چهارمحال و 

بختياري ٢نفر( جان باختند. 
س��ليمي همچنين گفت: در اي��ن مدت تخليه 
آب از ٧٨۴ واح��د منزل مس��كوني صورت گرفت و 
٧٨دستگاه خودرو از مسير سياب رهاسازي شدند. 
در اين مدت ۴٣٨ تيم عملياتي شامل يك هزار و 

٧٢٨ امدادگر فعال بودند. 

همكاري راهور و پليس 
موادمخدر در جمع آوري معتادان

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از 
هم��كاري پليس راهور و پليس مبارزه با موادمخدر 
در مب��ارزه ب��ا موادمخ��در و جم��ع آوري معتادان 
متجاهر خبر داد. محمد بخشنده با اشاره به استقرار 
پليس مبارزه با مواد مخدر در س��ه منطقه هرندي، 
ش��وش و مولوي اظهار كرد: از بيش از ٢0روز قبل 
ب��ا هماهنگي هاي انجام ش��ده و به دنبال اس��تقرار 
همكاران مان در سه منطقه شوش، مولوي و هرندي، 
بخش قابل توجهي از معتادان خياباني س��اماندهي 
و اين افراد از معابر س��طح ش��هر تهران جمع آوري 
ش��دند. رييس پليس مبارزه با م��واد مخدر تهران 
بزرگ از فعاليت گش��ت هاي ضربت پليس مبارزه با 
مواد مخدر خبر داد و به ايسنا گفت: هم اكنون هاي 
گشت هاي ضربت ما در پليس مبارزه با مواد مخدر 
به صورت ش��بانه روزي فعال هس��تند و با توجه به 
گزارش هاي مردمي در كمتر از 1۵ دقيقه در محل 
گزارش ش��ده، حاضر ش��ده و نس��بت به برخورد با 
خرده فروش��ان مواد مخدر يا س��اماندهي معتادان 

خياباني وارد عمل مي شوند. 
بخش��نده با بيان اينكه اين گش��ت ها متش��كل 
از خودروهاي بنز و خودروهاي حمل متهم اس��ت، 
افزود: عاوه بر گشت زني هاي هدفمند اين تيم ها و 
بهره مندي از گزارش هاي مردمي، پليس راهور تهران 
بزرگ نيز پاي كار آمده و در اجراي اين ماموريت با ما 
مشاركت دارد. بخشنده ادامه داد: در اين مشاركت، 
گشت هاي پليس راهور و پليس بزرگراه ها به محض 
مش��اهده معتادان خياباني، فعاليت خرده فروش��ان 
و م��واردي از اين دس��ت، موضوع را به س��رعت به 
تيم هاي گشت ضربت اطاع  داده و تيم هاي گشتي 
پليس مبارزه با مواد مخدر سريعا وارد عمل مي شوند. 
ب��ه گفته رييس پليس مبارزه ب��ا مواد مخدر تهران 
بزرگ، طي ۴۵ روز گذش��ته، ميزان كش��فيات مواد 
مخدر تهران بزرگ به نسبت مدت مشابه سال قبل 
۶0درص��د و ميزان دس��تگيري ها در اين حوزه نيز 

حدود ٧0 درصد افزايش داشته است. 

اخبار

بررسي خبرهاي ضد و نقيض درباره تاثيرات دكل هاي مخابراتي

دكلهايمخابراتيباسالمتمردمچهميكنند؟

كمك ۲۰۰ هزار توماني به خانواده زندانيان تا ۳ ماه
خان��واده برخي زنداني��ان جرايم مختلف پس 
از اينكه سرپرس��ت خانواده ب��ه زندان مي افتد با 
مشكات جدي رو به رو مي شوند. انجمن حمايت 
از زندانيان كمك هاي اندكي به خانواده اين افراد 
مي كند، اما ب��ا توجه به تعداد ب��االي ٢10هزار 
نفري جمعي��ت زندانيان در ايران، اين كمك آن 
قدر ناچيز اس��ت كه خانواده برخ��ي زندانيان را 

گرفتار چرخه جرم مي كند. 
معاون هماهنگ��ي و برنامه ريزي معاونت امور 
زنان و خانواده رياس��ت جمهوري درباره س��قف 
پوش��ش مالي در نظر گرفته ش��ده براي خانواده 
زنداني��ان گف��ت: انجم��ن حماي��ت از خان��واده 
زنداني��ان تا س��ه ماه ب��راي هر خانواده س��قف 
٢00ه��زار تومان را در نظ��ر گرفته و پس از آن، 
خانواده را به س��ازمان هايي مث��ل كميته امداد، 

هال احمر و بهزيستي معرفي مي كند. 
اطه��ره ن��ژادي درب��اره مش��كات خان��واده 
زنداني��ان و برنامه هاي اي��ن معاونت براي كمك 
به آنها گفت: مهم ترين مساله يي كه خانواده هاي 
زنداني��ان را تهدي��د مي كن��د، عاوه بر مس��ائل 
اقتصادي مش��كلي اس��ت كه اطرافيان   و جامعه 
ب��ا برخورد ناصحي��ح با اين خانواده ها برايش��ان 
ايجاد مي كنند. به ويژه در مورد زندانيان با جرايم 

عمدي، اين مس��اله بر مي��زان و چگونگي روابط 
اعضاي خانواده زنداني با ديگران موثر اس��ت. در 
واقع خانواده چني��ن زندانياني، تاوان جرم هرگز 
انج��ام نداده يي را مي دهند كه اي��ن از انصاف و 

عدل به دور است. 
او ادام��ه داد: همچنين پيچيدگ��ي و در هم 
تنيده شدن مسائل مسكن و معيشت كه معموال 
جزو مس��ائل اصلي خانواده هاي زندانيان است و 
مس��ائلي كه پيش تر گفتم اين مش��كل را حادتر 
مي كن��د و در برخ��ي موارد زمينه س��از پيدايش 
آس��يب هاي اجتماعي اس��ت. نژادي در پاسخ به 
اين س��وال كه منبع در آمد اين خانواده ها عمدتا 
از چه طريقي تامين مي ش��ود ب��ه ايلنا گفت: تا 
آنج��ا كه م��ن مطلع هس��تم، وقتي سرپرس��ت 
خانواري زنداني مي ش��ود پرونده مش��خصات و 
خان��واده وي مورد بررس��ي و در ص��ورت نياز از 
س��وي كميته ام��داد و همين ط��ور انجمن هاي 
حمايت از زندانيان مورد حمايت قرار مي گيرند. 
در مورد انجم��ن حمايت از زندانيان آن طور كه 
از اعضاي انجمن ش��نيده ام، خانه زنداني توسط 
مددكار انجمن مورد بازدي��د قرار مي گيرد و در 
صورت نياز خانواده او تا س��ه ماه تحت پوش��ش 
خواهند بود، اما از نظر كمك هايي مثل مشاوره و 

اش��تغال زايي اين حمايت ادامه مي يابد. او درباره 
اينكه آيا پس از به اتمام رس��يدن اين زمان سه 
ماهه آيا حمايت مالي از خانواده زندانيان برداشته 
مي شود يا خير، توضيح داد: حمايت مادي تا سه 
ماه و معن��وي به طور مداوم وجود دارد. نژادي از 
سازمان ها و نهادهايي كه از خانواده هاي زندانيان 
حمايت مي كند نام برد و گفت: سازمان هايي كه 
بيشتر به حمايت از خانواده هاي زندانيان نيازمند 
مي پردازن��د؛ كميته امداد و انجم��ن حمايت از 
خانواده ه��اي زنداني��ان هس��تند و البته معاونت 
زنان و خانواده رياس��ت جمهوري نيز در دو سال 
با كمك انجمن حمايت در زمينه توانمندس��ازي 
اقتصادي خان��واده زندانيان كار كرد و اميدواريم 
در س��ال ٩٧ با همكاري سازمان بسيج اين طرح 
در مقياس گس��ترده تري اجرا ش��ود. او با اشاره 
به سقف پوش��ش مالي در نظر گرفته شده براي 
خانواده زندانيان توضيح داد: انجمن تا س��ه ماه 
براي هر خانواده سقف ٢00هزار تومان را در نظر 
گرفت��ه و پس از آن خانواده را به س��ازمان هايي 
مثل كميته امداد، هال احمر و بهزيستي معرفي 

مي كند. 
نژادي در پاسخ به اين سوال كه چه برنامه هايي 
براي آس��ايش و امنيت خانواده زندانيان در نظر 

گرفته شده اس��ت، گفت: بايد براي پيشگيري از 
آس��يب ها، منس��جم تر و با هم افزايي در رابطه با 
اين خانواده ها فكر و عم��ل كرد. خانواده زنداني 
مشكات خاصي دارد كه بايد از چشم مسووالن 
كش��ور دور نماند. نمي توان اين گ��روه را ناديده 
گرف��ت و انتظار داش��ت مس��اله يي ه��م ايجاد 
نش��ود. زندان��ي بايد تاوان جرم خ��ود را بپردازد 
ول��ي خانواده اش نبايد به دليل ج��رم او، با انواع 
مشكات، آثار و پيامدهاي ماجرا روبه رو باشند. 

معاون هماهنگ��ي و برنامه ريزي معاونت امور 

زنان و خانواده رياس��ت جمهوري در پايان اظهار 
داشت: خانواده زندانيان در شمار جمعيت ايران 
اسامي هستند و هر س��ازماني كه كار فرهنگي 
مي كند بايد به فرهنگ س��ازي رفتار با اين گروه 
از جامعه هم بپردازد. اين مس��اله بايد در جامعه 
ترويج ش��ود كه براي پيشگيري از مسائل بيشتر 
باي��د به اي��ن خانواده ه��ا كمك ك��رد و اين امر 
محدود به دولت و قوه قضاييه نيست، همه مردم 
بايد با همدلي و حمايت زمينه س��از پيشگيري از 

آسيب و توسعه دهنده امنيت جامعه باشند. 

س��ال ها از ورود نخستين دكل هاي مخابراتي 
به كش��ور مي گذرد و در اين مدت اظهارنظرهاي 
متفاوت��ي درب��اره تاثير اي��ن امواج بر س��امت 
ش��هروندان مطرح ش��ده اس��ت؛ نازاي��ي، تولد 
ك��ودكان بيمار، خطر ابتا به س��رطان و س��قط 
جنين ادعاهايي هس��تند كه به نام آس��يب اين 
امواج مطرح ش��ده اند. با وجود اين هنوز پاس��خ 
قطعي و علمي درباره تاثي��رات منفي اين امواج 

داده نشده است. 
موضوع دكل هاي مخابراتي مدت هاس��ت كه 
محل مناقش��ه شوراي ش��هر تهران، اپراتورهاي 
تلفن هم��راه و مجلس قرار گرفته اس��ت. پيش 
از اي��ن رحمت اال��ه حافظي - يك��ي از اعضاي 
وقت ش��وراي ش��هر تهران- در س��ال ٩۴ تاكيد 
ك��رده بود كه ديگر اج��ازه نصب حتي يك دكل 
مخابراتي در ش��هر ته��ران را نمي دهد؛ چرا كه 
نمي خواهد ته��ران به مزرعه دكل هاي مخابراتي 
تبديل ش��ود. اندازه گيري پرتوهاي منتشر شده 
توسط آنتن هاي BTS در ايران با نصب نخستين 
آنتن ها و تقريبا در سال 1٣٨0 شروع شد و هنوز 

هم ادامه دارد. 
براس��اس نتايج به دس��ت آم��ده تاكنون، در 
هي��چ م��وردي ش��دت پرت��و راديويي ناش��ي از 
آنتن ه��اي BTS اندازه گيري ش��ده ن��ه فقط از 
ح��د پرتوگيري مردم براس��اس اس��تاندارد ملي 
بيش��تر نبوده اس��ت، بلكه در اغلب موارد از يك 
صدم اين حد كمتر بوده اس��ت. سازمان جهاني 
بهداشت در يكي از گزارش هاي خود درباره تاثير 
ام��واج BTS )فرس��تنده و گيرنده هاي كوچكي 
كه در نقاط مختلف ش��هر نصب مي ش��وند و به 
كمك آنه��ا آنتن ده��ي تلفن هاي هم��راه انجام 
مي ش��ود( بر سامت مردم گفته است كه شواهد 
قانع كننده يي درباره تاثيرات نامطلوب اين امواج 
وج��ود ندارد. اين س��ازمان در گ��زارش ديگري 
نيز مي گويد م��ردم چندان در معرض خطر قرار 
ندارن��د. با وجود اين منابع، برخي پزش��كان نظر 

متفاوتي دارند. 

 ورود مجلس براي جمع آوري دكل ها 
تاثير امواج دكل هاي مخابراتي بر س��امت 
م��ردم دوباره ب��ا اب��راز نگراني اخي��ر يكي از 
نمايندگان مجلس بر س��ر زبان ها افتاد؛ پروانه 
مافي - نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، 

اسامش��هر و پرديس چهاردهم ارديبهشت ماه 
امس��ال از ورود مجل��س به بح��ث جمع آوري 
دكل ه��اي مخابراتي ب��دون مج��وز در تهران 
خب��ر داد. به گفت��ه وي، دكل ه��اي مخابراتي 
در محيط ه��اي مس��كوني و ش��هري بس��يار 
خطرن��اك بوده و تاثيرات مهمي در س��امتي 
اف��راد دارد. اي��ن اظه��ارات در حال��ي مطرح 
مي شود كه مس��وول بهداشت پرتوهاي وزارت 
بهداشت مي گويد مجموع اين پرتوها در تهران 
اندازه گيري مي شود و مي توان گفت فعا جاي 

نگراني وجود ندارد. 
علي گوراني، كارش��ناس بهداشت پرتوهاي 
مركز س��امت محيط و كار وزارت بهداش��ت، 
در اي��ن باره توضيح داد و به ايس��نا گفت: اين 
آنتن ها حامل انرژي هستند و بافت بدن ما نيز 
تح��ت تاثير قرار مي گيرد. اينك��ه ما مي توانيم 
با تلفن هم��راه صحبت كنيم، يعني انرژي اين 
آنتن ها حركت كرده و به ما رس��يده است. هر 
وسيله يي محدوديت هاي خود را دارد و ممكن 
نيست وس��يله يي بي خطر باش��د؛ اما نكته آن 

اس��ت كه اگر مق��دار و زمان اين ان��رژي زياد 
باش��د، بدن ما بيشتر تحت تاثير قرار مي گيرد. 
بايد اين موضوع را در نظر بگيريم كه اگر از اين 
وسيله به درستي استفاده نشود، احتمال ايجاد 

خطر وجود دارد. 
او ادام��ه داد: اس��تانداردهاي پرتوزاي��ي در 
ايران برگرفته از قوانين كميس��يون بين المللي 
 )ICRP( حفاظت در برابر پرتوهاي غير يون زا
اس��ت؛ طبق اين قوانين هيچ وس��يله يي حق 
ن��دارد مق��دار انرژي بيش��تري از اي��ن ميزان 
استاندارد به كار گيرد و مردم نبايد در معرض 
انرژي هاي بيش��تر از اس��تاندارد ق��رار گيرند. 
مي��زان اين پرتوها نيز اندازه گيري و در صورت 
وجود تخلف اعام مي ش��ود. مسوول بهداشت 
پرتوه��اي وزارت بهداش��ت در ادامه بيان كرد: 
س��ازمان هاي مس��وول درباره بهداشت پرتوها 
از جمله س��ازمان بهداش��ت جهان��ي، آژانس 
بين المللي انرژي اتم��ي و... مي گويند تا جايي 
ك��ه امكان دارد در زمين��ه پرتوزايي احتياط و 
مي��زان آن را كم كني��د. معني اين توصيه اين 

اس��ت كه  نه تنها استانداردها بايد رعايت شود، 
بلك��ه تاحد ام��كان از ميزان اس��تانداردها هم 
پرتوگيري كمتر باشد. اين كار توجيه اقتصادي 
نيز دارد. س��ازمان هاي متولي بايد اين موضوع 
را رعايت كرده و تا جايي كه ممكن است مقدار 

پرتوگيري مردم را كاهش دهند. 

 مردم از دكل هاي مخابراتي مي ترسند 
گوراني نگراني مردم از حضور اين آنتن ها در 
محيط زندگي خود را يكي از مهم ترين عوارض 
دكل هاي مخابراتي دانست و گفت: آسيب رواني 
يكي از مهم ترين مواردي اس��ت كه اين دكل ها 
در تمام دني��ا از جمله ايران ايجاد مي كنند كه 
در نهايت مي تواند باعث آس��يب جسمي شود. 
م��ردم از اين آنتن ها كه نزديك خانه هايش��ان 
نص��ب مي ش��ود، مي ترس��ند. با توج��ه به اين 
موضوع بايد تا جايي كه امكان دارد شيوه هايي 
را به كار گرفت كه مردم اين دكل ها را نبينند. 
تجميع و اس��تتار آنتن هاي تلفن همراه يكي از 
اقداماتي اس��ت كه مي توان��د در كاهش نگراني 

مردم در اين زمينه موثر باشد. گوراني ادامه داد: 
اگرچ��ه آنتن هاي تلفن  همراه كمترين انرژي را 
دارند، ام��ا مردم بيش��ترين نگران��ي را درباره 
آنها دارند؛ چون آنتن ه��اي ديگر را نمي بينند. 
بنابراين تجميع و استتار آنتن ها عاوه بر كمك 
به كاهش نگراني مردم، دكوراس��يون شهري را 
نيز بهبود مي بخشد. مسوول بهداشت پرتوهاي 
وزارت بهداش��ت در ادام��ه تاكيد ك��رد: از نظر 
وزارت بهداش��ت مهم اين اس��ت كه مردم چه 
ميزان انرژي از اين محدوده فركانس��ي دريافت 
مي كنند و آيا اس��تانداردها رعايت مي ش��ود يا 
خي��ر؟ از نظر رواني اگر اطراف محل س��كونت 
مردم تعداد زيادي آنتن وجود داشته باشد، آنها 

نگران مي شوند. 
گوراني درباره مجموع ميزان انرژي دريافتي 
از پرتوهاي س��اطع ش��ده از منابع مختلف در 
ته��ران گفت: مجموع انرژي هاي  دريافتي مردم 
در تهران بررس��ي مي ش��ود و اين موضوع فعا 
نگران كننده نيس��ت، اما بي نظمي و پراكندگي 
آنتن ها نياز به مديريت دارد و بايد نگراني مردم 
را كاه��ش داد. براي مثال خانمي دچار س��قط 
جنين ش��ده بود و مي گفت بع��د از اينكه آنتن 
نزديك محل زندگي او نصب ش��ده، اين اتفاق 
افتاده است، اما بعد از بررسي مشخص شد آنتن 
مورد نظر هنوز به صورت كامل نصب نش��ده و 
فقط يك دكل فلزي وجود داشت. اين موضوع 
نشان مي دهد تبعات رواني حضور آنتن ها بسيار 

بيشتر از تبعات واقعي تشعشعي آنهاست. 
او يكي از مش��كات اي��ن آنتن ها را احتمال 
س��قوط آنها ب��ه دليل ب��روز ح��وادث طبيعي 
خواند و گفت: يكي از مش��كات ما محل نصب 
و اس��تحكام سازه ها اس��ت كه گاهي خانه هاي 
فرس��وده نيز براي اين كار انتخاب مي ش��وند. 
چندس��ال پيش ب��ه دليل باد ش��ديدي كه در 
ته��ران وزيده ب��ود تعداد قاب��ل توجهي از اين 
آنتن ها س��قوط كردند. بايد به صورت جدي به 
اين مس��اله پرداخت. عاوه بر اي��ن بايد موارد 
ايمني عمومي مانند برق گرفتگي و دسترس��ي 
م��ردم به دكل ها ني��ر مورد توجه ق��رار گيرد. 
گوراني تاكيد كرد: مس��ووالن ش��هري بايد به 
صورت جدي ب��ه فكر س��اماندهي اين آنتن ها 
باش��ند. اگر اين اصول رعايت نش��ود، آس��يب 

ديدن دور از انتظار نيست. 

مدت هاس��ت بحث ادغام س��ازمان بهزيس��تي و كميته 
امداد امام خميني )ره( از س��وي برخي نمايندگان مجلس 
و كارشناسان اين حوزه مطرح مي شود اما وابستگي كميته 
ام��داد به دس��تگاه هايي جداي از دول��ت و همچنين تاكيد 
مسووالن اين دو نهاد بر وظايف مجزاي آنها، ادغام بهزيستي 

و كميته امداد را تا به حال به تعويق انداخته است. 
عض��و كميس��يون اجتماع��ي مجلس نيز ب��ا تاكيد بر 
اينكه ادغام سازمان هاي حمايتي قابل اجرا نيست، گفت: 
با نيمي از پرس��نل كميته امداد و بهزيس��تي مي توان به 
تمام امور آنها رس��يدگي كرد. سلمان خدادادي در رابطه 
ب��ا برخي اظهارات مبني بر ادغام س��ازمان هاي حمايتي، 
وجود تش��كيات م��وازي متعدد را معضل��ي جدي براي 
كشور دانست و گفت: اين موضوع باعث صرف انرژي زياد 

و ايجاد اختاف در رسيدگي ها مي شود. 
نماينده ملكان در مجلس ش��وراي اس��امي افزود: با 
ادغام تمام س��ازمان هاي موازي مس��ووليت، جوابگويي ها 
و مرجع رس��يدگي به مشكات مش��خص و در رسيدگي 
به امور مردم تس��ريع مي ش��ود. او با تاكيد بر لزوم ادغام 
س��ازمان هاي حمايتي مانند كميته امداد و بهزيس��تي به 
خانه ملت گفت: تعداد پرس��نل بهزيستي و كميته امداد 
در تمام شهرس��تان ها به اندازه يي اس��ت كه مي توانند به 
تمام مس��ائل مددجويان كشور رس��يدگي كنند و به طور 
قطع حتي با نيمي از پرس��نل كميته امداد و بهزيس��تي 
مي ت��وان به تمام امور آنها رس��يدگي ك��رد. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم افزود: با ادغام سازمان هاي حمايتي 

تعداد نيروها را مي توان كاهش داد كه صرفه جويي زيادي 
را به دنبال دارد. 

خدادادي با بيان اينكه با وجود تمام فوايد امكان ادغام 
س��ازمان هاي حمايتي فراهم نيس��ت، گف��ت: در مجلس 
شش��م بيش از يك س��ال در جلس��ات متعددي ادغام و 
حذف برخي س��ازمان ها و تش��كيات موازي را بررس��ي 
كرديم اما متاس��فانه به سرانجام نرس��يد بنابراين به نظر 
مي رس��د امكان تحقق اين امر فراهم نباشد در واقع ادغام 
س��ازمان هاي حمايتي تدبير و ايده بسيار خوبي است اما 
قابل اجرا نيس��ت. نماينده مل��كان در مجلس دهم افزود: 
هر چند ادغام س��ازمان هاي حمايتي امري مفيد است اما 
متاس��فانه برخي مديران به هيچ وجه به دنبال از دس��ت 

دادن جايگاه خود نيستند. 
نماينده ملكان در مجلس دهم، اصاح ساختار را امري 
ضروري دانس��ت و ادام��ه داد: به ايجاد تح��ول و انقابي 
عظيم در س��اختار اداري كش��ور نياز داري��م، زيرا امروزه 
٩0درص��د اعتبارات كش��ور صرف امور ج��اري و حقوق 
كارمندان و ادارات مي ش��ود اين در حالي اس��ت كه تنها 
10درصد آن صرف امور عمراني كش��ور مي ش��ود كه نياز 

است امور زايد را حذف و به امور ضروري پرداخت. 
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي اس��امي 
افزود: يكي از دردهاي فعلي سيس��تم اداري كش��ور فربه 
بودن دولت اس��ت اين در حالي اس��ت ك��ه مقام معظم 
رهبري بارها بر لزوم چابك سازي دولت، كاهش هزينه ها 

و افزايش اعتبارات تاكيد كرده اند. 

ادغامسازمانهايحمايتيقابلاجرانيست
مجري طرح توس��عه گياهان دارويي ضمن اش��اره به اهميت 
كش��ت گياهان دارويي در كشور گفت: حدود ٢٣00 گونه گياهي 
در كشور شناسايي شده است كه خاصيت دارويي دارند همچنين 
متوسط درآمد ساالنه حاصل از صادرات گياهان دارويي به عنوان 
محصول خام ۴۵0 ميليون دالر اس��ت. فريبرز غيبي با اش��اره به 
اينكه وس��عت عرصه هاي منابع طبيعي در كش��ور شامل جنگل، 
مرت��ع و بيابان حدود 1٣۴ ميليون هكتار اس��ت، تصريح كرد: از 
اين مقدار حدود 1۴.٣درصد جنگل، ٨۵ ميليون هكتار مرتع و ٣٢ 
ميليون هكتار را بيابان ها تشكيل داده اند. در تمام اين عرصه ها جز 
مناطقي كه كويري است و در آنها از نظر بيولوژيك گياهي زندگي 
نمي كند، بقيه عرصه ها داراي گياهاني هس��تند كه مي توانند در 
صنايع مختلف مورد استفاده قرار گيرند و حتي از آنها براي مصرف 

خوراكي نيز بهره برده شود.
او ب��ا بيان اينكه تاكنون بيش از ٨000 گونه گياهي در س��طح 
كشور شناسايي شده است، اظهار كرد: بر اساس آمار ستاد گياهان 
دارويي كش��ور از اين تعداد ٢٣00 گونه خاصي��ت دارويي دارند و 
تحت عنوان گياهان دارويي قلمداد مي ش��وند. البته س��اير گونه ها 
نيز مي توانند خاصيت دارويي داش��ته ولي هنوز تحقيقات جامعي 
روي آنها انجام نشده است. حتي در بيابان هاي ما نيز گياه خارشتر 
رشد مي كند كه گياه موثري در درمان برخي بيماري ها است. گياه 
كاپاري��س، آش��تيان، ميوه هاي جنگلي و انواع گل ه��ا نيز از جمله 
گياهان ديگري هس��تند كه خاصيت داروي��ي دارند. مجري طرح 
توس��عه گياهان دارويي به ايسنا گفت: در مراتع كشور نيز گياهاني 
مي روين��د كه به مصرف دارويي مي رس��ند. گل گاو زبان، پنيرك و 
آويش��ن از جمله اين گياهان  هس��تند و در واقع مي توان گفت كه 

تمام گياهان داراي خواص صنعتي و دارويي هس��تند كه بش��ر به 
مرور زمان به آنها پي خواهد برد.  غيبي با تاكيد بر اينكه توس��عه 
كاش��ت و برداشت گياهان دارويي يكي از پتانسيل هاي نهان كشور 
اس��ت كه مي تواند ارزآوري زيادي داشته باش��د، تصريح كرد: اين 
پتانس��يل حتي مي تواند به عنوان يكي از منابع عظيم ما جايگزين 
نفت شود. با توجه به تنوع اقليمي كشور مي توان گفت كه بسياري 
از گياهان دنيا در ايران قابل كشت هستند و مي توانند مورد استفاده 
دارويي، آرايش��ي، بهداشتي و صنعتي قرار گيرند.  او با اشاره اينكه 
موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع، رويشگاه هاي گياهان دارويي را 
شناس��ايي كرده  است، اظهار كرد: در سطح كشور حدود 1٧0 هزار 
هكتار كش��ت گياهان دارويي صورت مي گيرد و بيشتر اينگونه ها، 
گونه هايي هس��تند كه بازار اقتصادي داخلي و خارجي دارند. براي 
مثال گياه رزماري، نعنا، پونه، گل محمدي، زعفران، اسطوخودوس و 
مريم گلي از جمله اين گياهان  هستند كه در تمام استان هاي كشور 
از جمله اصفهان )كاش��ان، قمصر(، مركزي، ، كرمان، شيراز و حتي 
كردس��تان و تهران بر اساس برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي در 
حال كشت هستند. اميدواريم، بتوانيم بر اساس سند گياهان دارويي 
سطح كشت اين محصوالت را به ۵00 هزار هكتار برسانيم.  مجري 
طرح توس��عه گياهان دارويي افزود: بر اس��اس آمار س��االنه به طور 
متوسط ٢۵هزار تن گياهان دارويي به عنوان محصول خام به ارزش 
۴۵0ميليون دالر صادر مي ش��ود كه در مقابل پتانسيل هايي كه در 
كشور داريم ميزان كمي است. اميدواريم بر اساس برنامه ريزي انجام 
ش��ده بتوانيم اين ميزان را 10 برابر كرده تا هم ارزآوري را بيش��تر 
كنيم و هم با تبديل اين مواد به مواد ثانويه بازار خوبي براي كشور 

در اين زمينه داشته باشيم. 

شناسايي۲۳۰۰گونهگياهيداروييدركشور



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Sat. May  19. 2018  1105   شنبه 29  ارديبهشت 1397     3 رمضان 1439  شماره   

در واكنش به انتشار خبري مبني بر خروج بزرگ ترين شركت كشتيراني دنيا از بنادر كشور مطرح شد

نبودن مرسك اثري بر فعاليت بنادر ايران ندارد
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

ــته، خبري منتشر شد  طي يكي،دو روز گذش
مبني بر خروج شركت مولر-مرسك؛ بزرگ ترين 
شركت كشتيراني كانتينري جهان از بنادر ايران. 
اين شركت در تازه ترين موضع گيري خود درباره 
احتمال اعمال تحريم از سوي امريكا اعالم كرد، 
ــران را متوقف  ــود با اي ــاي تجاري خ فعاليت ه

مي كند. 
در اين شرايط سورن سكو مدير ارشد اجرايي 
ــركت هم در مصاحبه يي به رويترز گفت:  اين ش
«باتوجه به اعمال تحريم هاي امريكا عليه ايران، 
ــادالت تجاري در امريكا  ــما مب در صورتي كه ش
ــيد، نمي توانيد با ايران تجارت كنيد  داشته باش
ــاري با امريكا  ــيعي مبادالت تج ــا حجم وس و م

داريم.»
او ادامه داد: «من جزئيات زمان بندي دقيق را 
نمي دانم، اما مطمئن هستم كه ما فعاليت ها در 

ايران را متوقف خواهيم كرد.»
البته پيش از اعالم مدير ارشد اجرايي شركت 
ــي هم از ترديد براي  ــركت  ام اس س مرسك، ش
ادامه همكاري هاي بندري با ايران خبر داده بود. 
ــاس، در گزارشي كه در رويترز منتشر  براين اس
ــي اعالم كرده بود كه  ــده بود شركت  ام اس س ش
پس از خروج امريكا از توافق هسته يي با ايران در 
حال بازبيني خدمات، عمليات ها و روابط تجاري 
ــن تعامالت  ــا ببيند آيا اي ــت ت خود با ايران اس

تحت تاثير اين اقدام قرار مي گيرد يا نه. 
ــر قطعي  ــود اعالم نظ ــان، با وج ــن مي در اي
ــك براي قطع فعاليت هاي تجاري  شركت مرس
ــركت  ام اس سي در  با ايران و همچنين ترديد ش
ــار  ــته با انتش اين زمينه، اتحاديه اروپا روز گذش
بيانيه يي اعالم كرد كه شركت هاي اروپايي براي 
ــادي خود با  ــداوم فعاليت هاي تجاري و اقتص ت
ــكلي ندارند و اين فعاليت ها نمي تواند  ايران مش

موجب اعمال تحريم از سوي امريكا شود. 
ــرايط كنوني موجب  ــن خبر در ش ــار اي انتش
ــود تا منتظر بمانيم و واكنش شركت هاي  مي ش
ــراي ادامه همكاري ها با  ــتيراني اروپايي را ب كش
ــووالن حوزه  ــم، اگرچه مس ــران ارزيابي كني اي
بندري كشور معتقدند كه درصورت خروج تمام 
ــتيراني اروپايي از ايران، بنادر  ــركت هاي كش ش
ايران همچون سال هاي شديدترين تحريم ها به 

فعاليت خود ادامه مي دهد. 

 روابط با مرسك قابل توجه نبود روابط با مرسك قابل توجه نبود
هادي حق شناس معاون بندري سازمان بنادر، 
درباره توقف فعاليت شركت مرسك با بنادر ايران 
به «تعادل» مي گويد: خطوط كشتيراني متعددي 
ــتيراني  در جهان وجود دارد كه اين خطوط كش
ــد و اصوال در بنادر  ــادر ايران تردد مي كنن در بن
ــتيراني  ــور،  يك بندر دراختيار يك خط كش كش
ــف فعاليت اين  ــا عدم توق ــت كه با توقف ي نيس
خط كشتيراني با بنادر ايران، فعاليت هاي بندري 

ايران،  تحت تاثير قرار گرفته و كاهش يابد. 
حق شناس ادامه مي دهد: در حال حاضر بيش از 
ــيراني دنيا به شكل الينر (منظم) به  21 خط كش

بنادر ايران تردد مي كنند كه يكي از آنها مرسك 
ــتيراني مرسك  ــت. به گفته او، خط كش الين اس
ــد، اما اين تردد  ــن به بنادر ايران تردد مي كن الي
ــا نيامدن آن تاثير  ــت كه آمدن ي به گونه يي نيس

قابل توجهي بر فعاليت بنادر ايران داشته باشد. 
معاون بندري سازمان بنادر و دريانوردي اظهار 
ــاس مصوبه اتحاديه اروپا، مرسك و  مي كند: براس
ــركت هاي بندري كه نگران ادامه ارتباط  ساير ش
ــند  ــتند، نبايد نگران باش ــادي با ايران هس اقتص
ــادي خود با ايران  ــه فعاليت و تعامالت اقتص و ب
ــن اتحاديه تداوم فعاليت هاي  ادامه دهند، زيرا اي

اقتصادي با ايران را تضمين مي كند. 

ــناس با اشاره به اينكه بنادر ايران حتي  حق ش
درصورت عدم همكاري اروپا مي توانند به فعاليت 
ــال قبل  ــه مي دهند، مي گويد: چند س خود ادام
ــديدترين تحريم ها از سوي شوراي امنيت  كه ش
ــران فعاليت هاي  ــد بنادر اي به ايران اعمال مي ش
ــتند بنابراين درصورتي كه  اقتصادي خود را داش
ــتيراني اروپايي ازجمله مرسك  ــركت هاي كش ش
ــند بنادر ايران به  ــته باش با ايران همكاري نداش

فعاليت خود ادامه مي دهند. 
ــه با حجم فعاليت هاي بندري ايران  او در رابط
ــك)  ــتيراني دنيا (مرس ــا بزرگ ترين خط كش ب
ــتيراني يك خط الينري  ــد: اين خط كش مي گوي

ــتيراني دنيا  ــت كه به بسياري از خطوط كش اس
رفت و آمد مي كند، اما اين گونه نيست كه بخش 
ــط اين خط  ــي از كاالهاي ايران توس قابل توجه
ــت و تنها بخشي از  كشتيراني انجام مي شده اس
كاالها توسط كشتي هاي اين خط جابه جا مي شد. 

 بيشترين جابه جايي با كشتي هاي ايراني بيشترين جابه جايي با كشتي هاي ايراني
ــترين حجم  ــه مي دهد: بيش ــناس ادام حق ش
ــود توسط  كاالهايي كه به بنادر ايران وارد مي ش
ــود و در كنار اين  ــتي هاي ايراني انجام مي ش كش
ــك هم كاالهايي را وارد  كشتي هاي ايراني، مرس

بنادر ايران مي كند. 
ــوول تصريح مي كند: به احتمال  اين مقام مس
ــه اتحاديه اروپا  ــب به يقين باتوجه به اعالمي قري
ــركت هاي اروپايي با  ــت ش ــر ادامه فعالي مبني ب
ــاير  ــك و س ــود كه مرس ايران پيش بيني مي ش
ــتيراني به فعاليت و همكاري خود با  خطوط كش
ــران ادامه دهند. او بيان مي كند:  ارزيابي مجدد  اي
ــك و اظهارنظر يكي از مديران ارشد اجرايي  مرس
ــركت كشتيراني به اين دليل است كه اين  اين ش
شركت نگران است كه مشمول تحريم هاي امريكا 
شود ، اما هم اكنون كه اتحاديه اروپا، عدم تحريم 
ــران را تضمين  ــي فعال در اي ــركت هاي اروپاي ش
ــه نگراني مديران اين  ــد ك مي كند به نظر مي رس

شركت هم از بين برود. 

 تداوم فعاليت بدون شركت هاي بزرگ تداوم فعاليت بدون شركت هاي بزرگ
ــراي ادامه  ــن اتحاديه اروپا ب ــود تضمي با وج
ــركت هاي اروپايي در ايران اين نگراني  فعاليت ش
ــركت هاي  همچنان وجود دارد، در صورتي كه ش
ــادي خود با ايران را قطع  اروپايي معامالت اقتص

كنند، وضعيت بنادر ايران چگونه خواهد بود؟ 
ــر  اگ ــد:  ــاره مي گوي ب ــن  اي ــناس در  حق ش
ــتيراني اروپايي به دليل تحريم  ــركت هاي كش ش
ــكا تصميم به قطع ارتباط با ايران  يك جانبه امري
ــگام ايران همچنان مي تواند به  بگيرند در آن هن
ــه دهد آنچنان كه  ــاي بندري خود ادام فعاليت ه
در سال هاي 91 و 92 ايران به فعاليت هاي عادي 

خود ادامه مي داد. 
ــخت  ــال هاي س ــار مي كند: تجربه س او اظه
تحريم ثابت كرده است كه ايران در صورت قطع 
ارتباط با شركت هاي كشتيراني همچنان مي تواند 

به حيات خود ادامه دهد. 

ــازي  ــادي، قائم مقام معاونت معماري و شهرس  تورج فره
ــي در  ــازي و شهرفروش ــهرداري تهران، معضالت شهرس ش
ــته به فروش نفت و سود نجومي  تهران را نتيجه  اقتصاد وابس
ــاز دانست و گفت: باالخره يك روز مجبور هستيم  ساخت و س

تهران را خالي كنيم. 
فرهادي در گفت وگو با ايلنا در رابطه با شهرفروشي و چشم 
بستن روي تخلفات چند هزار متري در شهرداري تهران با بيان 
اينكه براي تحليل مسائل و معضالت تهران در زمينه شهرسازي 
بايد به شرايط كلي كشور توجه كنيم، تصريح كرد: ما با شرايطي 
روبه رو هستيم كه 27درصد جمعيت كل كشور در يك درصد از 
ــاحت آن يعني تهران متمركز شده است. 50درصد بودجه  مس
ــي و فرهنگي هم  ــي، خدماتي، اجتماع ــي، مراكز سياس عموم
اينجا متمركز شده اند. تهران از لحاظ پدافند غيرعامل وضعيت 
ــبي ندارد و جمع كردن اين ميزان جمعيت در يك نقطه  مناس
ــبد جمع كردن و خود يك  يعني همه تخم مرغ ها را در يك س

خطر بالقوه است. 
فرهادي با بيان اينكه كم كاري ها و نبود رويكرد دقيق و فني 
باعث شده يك سري مسكن بي كيفيت توليد شود كه ناپايداري 
ــت، افزود: در شرايطي كه ساخت وساز  ــهر را توسعه داده اس ش
ــده است، پول نفت به دست بعضي بيشتر  تبديل به تجارت ش
ــد و تجارت ساخت وساز سود عظيمي را توليد مي كند و  مي رس
همه سعي مي كنند از يكديگر سبقت بگيرند. پزشك، مغازه دار، 
مهندس و همه مشاغل در ساخت وساز ورود مي كنند چون سود 
خوبي توليد مي كند. در اين شرايط افرادي كه به كانون قدرت 
نزديك تر هستند يا ثروت بيشتري دارند، قانون را راحت تر دور 

مي زنند. 
قائم مقام معاون شهرداري تهران با بيان اينكه شهر تهران بعد 
ــتناكي توسعه پيدا كرده  از انقالب بدون برنامه و به طرز وحش
است، گفت: از سوي ديگر مسائل زيست محيطي نيز يكي ديگر 
ــوب مي شود اكنون آب شرب تهران  از چالش هاي تهران محس
ــد تامين مي شود. همچنين در اين سال ها چاه هاي  توسط 4س
ــت زمين را در پي  ــده كه فرو نشس ــياري حفر ش غيرمجاز بس
داشته است. اين امر در آينده باعث مي شود، دشت هاي اطراف 
ــران آب را به صورت جدي  ــود و بح ــران و قزوين بيابان ش ته
خواهيم داشت و مجبور هستيم يك روز تهران را خالي كنيم. 

فرهادي در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: مساجد، 
هيات ها و همه نهادها از شهرداري پول مي خواهند. اين پول ها 
ــتم پايش كننده  ــه علت نبود سيس ــي مي آيد. ب ــهر فروش از ش
ــب، نهادهاي اجتماعي قوي و عدم توجه به  قوي، احزاب مناس
ــب ادامه يافته است. شهرهايي كه تراكم  مردم اين روند نامناس
ــد چراكه همه به  ــاركت نخواهند ش ــند، صاحب مش مي فروش
ــهرداري به شكل خمره پول نگاه مي كنند. با خود مي گويند  ش
ــهرداري پول  ــت، مي رويم و از ش ــول زياد اس ــهرداري پ در ش
مي گيريم در نتيجه مساجد، هيات ها و همه نهادها به دنبال اين 
ــهرداري پول بگيرند، اين پول از كجا مي آيد،  ــتند كه از ش هس
مشخص است از شهر فروشي! وقتي اين نگاه وجود دارد، برخي 
سنت هاي خوب ما هم از بين مي رود. به گفته فرهادي تا زماني 
ــي وجود دارد، مشاركت ايجاد نمي شود و با آنكه  كه شهرفروش
ــت مدام از درآمدهاي پايدار به عنوان منبع  ــال اس حدود 27س
درآمدي جايگزين حرف مي زنيم اما هيچ  وقت بسته   پيشنهادي 

روي ميز قرار نگرفته است. 

 تهران، بهشت پولدارهاست تهران، بهشت پولدارهاست
ــهرداري با بيان  ــازي ش قائم مقام معاونت معماري و شهرس
اينكه نتوانسته ايم عدالت اجتماعي و اقتصادي را در شهر ايجاد 
كنيم، گفت: تعداد قشر متوسط روز به روز كمتر و كمتر شده و 
يك عده مدام پولدارتر مي شوند. جامعه درحال دوقطبي شدن 
ــمت عمده  هزينه  اداره  جامعه هم برعهده همين  ــت اما قس اس
طبقه  ضعيف است. ماليات به  صورت روتين از حقوق كارمندان 
ــات خود را به موقع  ــود اما تاجران و ثروتمندان مالي كم مي ش
پرداخت نكرده و مدام به دنبال راه هايي براي فرار از آن هستند 

در حقيقت تهران بهشت پولدارهاست. 
ــت هاي كالن اينقدر غلط  فرهادي با بيان اينكه وقتي سياس
ــيم، تصريح كرد: پيش  ــد، نبايد انتظار بيشتري داشته باش باش
ــهر تهران به  جاي  ــال 86 و ابالغ طرح جامع و تفصيلي ش از س
ــد.  ــنامه اداره مي ش برنامه يي دقيق و مدون فقط با 8هزار بخش
شهرداري ها نهاد مجري و غيردولتي هستند اما دولت حاكميت 
ــت نمي دهد. دهدار لب مرز هم به  صورت سلسله  خود را از دس
ــطوح باالي حاكميت متصل است . طرح  مراتبي مستقيم به س
جامع و تفصيلي از سال 82 شروع شد و شهرداري هزينه  تهيه 

سند را داد. دولت هم مشاركت كرد و قرار بود، نهادي پااليش و 
نحوه  اجراي طرح تفصيلي را انجام دهد اما دولت يك دفعه اين 

نهاد را حذف كرد، انگار مي خواست خود را كنار بكشد. 
ــم بياورم اما قرار بود   فرهادي ادامه داد: من نمي خواهم اس
دولت سند راهبردي سيما و منظر شهر را 6 ماهه به شهرداري 
ــهري كند اما نه  ــيما و منظر ش تحويل دهد و فكري به حال س
ــهرداري به سندهاي خود وفادار نماندند. در اجرا  دولت و نه ش
ــندهاي خود وفادار نبودند و جايي كه انتظار مي رفت  هم به س
ــت باشد، خودش را كنار كشيد و  دولت نقش نظارتي قوي داش
ــد. دولت هم فقط نشست و انتقاد  ــهرداري ناظر و مجري ش ش
ــهري در پاسخ به اينكه چرا شهرداري پس از  كرد. اين مدير ش
ــم آن را ابالغ نكرد؟ گفت:  ــوراي پنج لغو مصوبه برج-باغ در ش
وقتي مصوبه برج-باغ ها توسط شوراي شهر لغو شد. آقاي مهدي 
ــهرداري تهران  ــازي و معماري ش ــت، معاون قبلي شهرس حج

تصميم گرفت با طمانينه بيشتري در مورد مصوبه عمل كند. 
 فرهادي به اشاره به تبعات مصوبه برج- باغ و اينكه از خيل 
باغ هاي تهران فقط 5 الي 6 هزار باغ باقيمانده است، ادامه داد: 
درآمد پايدار نداريم، كارهاي عمراني هم دچار ركود شده است، 
دولت و شهرداري هم كه پول ندارد، يك مقدار پول نفت است 
كه به نحوي در دست مردم انباشته شده و بايد با يك سياستي 

از دست مردم خارج شود. 
ــور صرف  ــزود: توجه كنيد كه 90درصد از بودجه كش او اف
ــد صرف امور عمراني  ــي (حقوق و مزايا) و 10درص امور توزيع
(ارزش افزوده) مي شود و دولت همواره با كاهش بودجه مواجه 
و مجبور مي شود از بودجه عمراني به بودجه توزيعي تزريق كند. 

در كشورهاي توسعه يافته اين 
ــت اما از آنجا  روند عكس اس
كه در كشور ما ارزشي توليد 
نمي شود در نتيجه ارزش پول 
هم روزبه روز كاهش مي يابد. 
ــت احمدي نژاد  ــان دول از زم
نيمه كاره  تعداد زيادي پروژه 
رها شده است و تعداد زيادي 
پيمانكار هم بدهكار هستند. 
ــال گذشته دولت 5 درصد  س

از اين 10درصد را به  جاي بدهي به پيمانكاران پرداخت كرد و 
بقيه بودجه عمراني دوباره به بودجه توزيعي تزريق شد. 

ــخ به اينكه چرا زمان تصويب مصوبه برج-باغ به  وي در پاس
ــم خود را روي هزينه هايي كه اين  آينده فكر نكردند و چرا چش
ــتند، گفت: شوراي دوم  ــت؛ بس مصوبه براي تهران خواهد داش
مصوبه برج-باغ ها را تصويب كرد اما دولت احمدي نژاد نبايد در 
طرح تفضيلي روي آن تاكيد مي كرد. بند 3-14 هنوز در طرح 
تفضيلي وجود دارد، شوراي عالي بايد هر چه زودتر در مورد آن 
ــوراي  تصميم بگيرد و نبايد از اول اين بند را اضافه مي كرد. ش
ــهر مي خواست جلو نابودي باغات را بگيرد و تصور مي كرد با  ش
ــظ كند و 70درصد اجازه  ــه مي تواند 30درصد باغ را حف مصوب

ساخت بدهد. 
ــد،  ــوداگران به باغ ها باز ش ــزود: وقتي پاي س فرهادي اف
ــيني  ــهرداري عقب نش باغ ها را 100درصد خراب كردند و ش
ــيار عجيبي افتاد. از اين  ــرد و اتفاقات غيرقابل كنترل و بس ك
ــت. براي مثال قاليباف فكر مي كرد  ــت اتفاقات بسيار اس دس
ــد، ديگر مردم به  ــات الكترونيك را توليد كن ــر دفتر خدم اگ
ــووالن نمي آيند و اين دفاتر  ــت در اتاق مس ــهرداري و پش ش
ــق فكر نكرد  ــل مي كند. اما دقي ــر پليس+10 عم ــل دفات مث
ــت و صدور «پروانه  ــاز» تجارت و صنعت اس كه «ساخت وس
ساخت» شبيه پاسپورت دادن در پليس+10 نيست. آدم هايي 
ــاي اوليه آن وفادار  ــر را اجرايي كردند به ايده ه ــه اين دفات ك
ــد  ــي نمي خواهد طرحش بد باش نبودند . فراموش نكنيم كس
ــه منفي دهد اما گاهي اوقات كاهلي مي كنيم و خيلي  و نتيج

اوقات اين اتفاق در كل كشور افتاده است. 

مردم و دولت ايران
آماده بازسازي سوريه  هستند

ــازي، در ديدار با  ــدي وزير راه و شهرس ــاس آخون عب
نخست وزير سوريه، با تاكيد بر آمادگي بخش خصوصي و 
دولتي ايران براي بازسازي سوريه  گفت: دمشق آماده ارائه 
هرگونه تسهيالت به ايران و برطرف كردن موانع موجود 

براي مشاركت ايران در بازسازي سوريه است. 
ــازي،  ــري وزارت راه و شهرس ــه گزارش پايگاه خب  ب
ــي براي  ــك طرح واقع ــزوم پي ريزي ي ــر ل ــدي  ب آخون
ــده ميان دو طرف و تصحيح  اجراي برنامه هاي امضا ش
ــري و نظارت بر  ــكيل كميته پيگي ــي قوانين و تش برخ
ــاره  ــراي توافقنامه هاي درازمدت تاكيد كرد. او با اش اج
ــركت هاي ايراني و  ــاركت ش ــر اهميت حمايت از مش ب
ــوري و همكاري ميان بانك هاي دو كشور، بيان كرد:  س
ــاركت  ــر دو بخش خصوصي و دولتي ايران آماده مش ه
گسترده در مرحله بازسازي سوريه است. عماد خميس 
نخست وزير سوريه هم راه هاي تقويت روابط اقتصادي و 
اجراي توافقنامه هاي امضا شده و انعقاد موافقتنامه هاي 
ــترش همكاري تجاري و سرمايه گذاري  جديد براي گس
در زمينه هاي حمل و نقل، گمرك، بانكداري، امور مالي، 
ــرار داد.  ــورد بحث و تبادل نظر ق ــازي را م بيمه و بازس
ــوريه در اين ديدار تاكيد كرد: دمشق از  ــت وزير س نخس
مشاركت ايران در فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري 
ــا تاكيد بر  ــتقبال مي كند. او ب ــازي اس در مرحله بازس
ــبرد روابط در همه زمينه ها و شكل گيري  اهميت پيش
ــود حاصل از آنها عايد هر دو  ــترك كه س طرح هاي مش
كشور مي شود، گفت: رابطه سياسي و راهبردي ريشه دار 
ــائل اقتصادي محكم و  ــور مي طلبد تا مس ميان دو كش
ــترك و  ــيدن به منافع مش درازمدتي براي تحقق بخش
ــرمايه گذاري و تجاري شكل گيرد. خميس با  تبادل س
اشاره به اصل تجارت آزاد به عنوان يك اولويت بر تمايل 
ــتن روابط اقتصادي با ايران در سطح  ــوريه براي داش س
ــمي و بخش خصوصي، اظهار كرد: مقدمات الزم در  رس
ــكيل نشست اقتصادي بخش  همين چارچوب براي تش

خصوصي در هر دو كشور در حال فراهم شدن است. 

راهكارهاي جذب مشاركت 
بخش خصوصي در آزادراه ها

ــا، واقعي تر كردن  ــعه آزادراه ه ــاخت و توس معاون س
ــت  ــاه كردن زمان بازگش ــوارض آزادراهي، كوت ــرخ ع ن
ــهيالت ارزان قيمت به سرمايه گذاران و  سرمايه، ارائه تس
معافيت هاي مالياتي را از مشوق هاي جذب سرمايه گذار 

براي ساخت آزادراه ها اعالم كرد. 
 محمدحسين ميرشفيع در گفت وگو با فارس، اظهار 
كرد: احداث زيربناهاي حمل و نقل پرهزينه است و براي 
اجراي زيرساخت هاي حمل و نقل و طرح هاي زيربنايي، 

هزينه هاي هنگفتي نياز است. 
او افزود: هميشه يكي از دغدغه هاي دولت ها اين بوده 
ــراي طرح هاي بزرگ را چگونه تامين  كه منابع مالي اج
ــي را براي تامين مالي  كنند، دولت ها روش هاي مختلف
ــاخت آنها به كار مي گيرند كه  پروژه هاي عمراني و زيرس

شامل مواردي نظير فاينانس BOT يا مشاركت است. 
ــعه آزادراه ها بيان كرد: براي  ــاخت و توس معاون س
ــود معموال  ــرح از توجيه اقتصادي خارج نش اينكه ط
دولت ها كمك هايي را انجام مي دهند؛ به سرمايه گذران 
ــوق ارائه  ــي براي جذابيت پروژه ها مش بخش خصوص
مي دهند تا پروژه توجيه فني-اقتصادي داشته باشد و 

بخش خصوصي بتواند مشاركت داشته باشد. 
ميرشفيع با بيان اينكه درصد مشاركت هاي دولتي-
ــت، بيان  ــي در پروژه هاي عمراني متفاوت اس خصوص
ــاي مالي دولت تالش كرده ايم  كرد: باتوجه به تنگناه
ــهم مشاركت بخش خصوصي افزايش يافته و سهم  س
دولت كاهش يابد و به تناسب آن اختيارات بيشتري به 

بخش خصوصي داده شود. 
ــه داد: به  ــعه آزادراه ها ادام ــاخت و توس معاون س
ــهم خود در اجراي  ــال رويكرد دولت كاهش س هر ح
ــد در اين باره  ــوق هايي كه مي توان ــت؛ مش پروژه هاس
ــوارض يا كوتاه كردن  ــه داد واقعي تر كردن نرخ ع ارائ
ــفيع افزود: عامل  ــت سرمايه است. ميرش زمان بازگش
ــهيالت است، بايد به بخش خصوصي و  ديگر ارائه تس
ــركت هاي احداث آزادراه ها از محل صندوق توسعه  ش
ملي تسهيالت ارائه شود و اجازه دهيم سرمايه گذاران 
ــته باشند تا بتوانند پروژه را آغاز  نقدينگي اوليه را داش
كنند زيرا هزينه هاي اجرايي نظير  قير گران شده است. 
ــعه آزادراه ها گفت: با استفاده از  معاون ساخت و توس
ــنواتي يا  قانون رفع موانع توليد يا قوانين بودجه يي س
برنامه  پنج ساله مي توان به بخش خصوصي اجازه داد 
ــين آالت را وارد كند، يعني خود را تقويت كرده و  ماش
از طريق تسهيالت ماشين آالت الزم را خريداري كنند. 

ايرانشهر

محكوم له: روضان حيدرى فرزند على احمد
محكوم عليه: ويدا بهرامى پوران فرزند نقى

ــيله به محكوم عليه كه مجهول المكان مى باشد  ــره در جرايد بدينوس پيرو آگهى هاى منتش
ــه 960174 به موجب دادنامه  ــى ام در پرونده كالس ــود طبق اجرائيه صادره از س ابالغ مى ش
ــماره 9609978603000174 مورخ 96/7/30 صادره از شعبه سى ام محكوم عليه محكوم  ش
ــته و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه  به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل خواس
ــت 96/6/25 لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت مبلغ  مبلغ مذكور از تاريخ تقديم دادخواس
ــدوى در حق محكوم له  ــى مرحله ب ــى از هزينه دادرس ــارات ناش ــال بابت خس 390/000 ري
ــد. پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد.  مى باش
ــت با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر  بديهى اس
ــد لذا مفاد  ــب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باش يا اخذ تامين متناس
اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى 
ــبت به اجراى  ــار آگهى نس ــار درج مى گردد تا ظرف 10روز پس از انتش از جرايد كثيراالنتش
مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى 

مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
دبير شعبه 30 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) 
شهرستان كرمانشاه- پوريا ترك بيات

آگهي فراخوان مناقصه عمومي- شماره مناقصه: 88770001
منطقه 9 عمليات انتقال گاز در نظر دارد: خدمات حمل و نقل خودرويي منطقه 9 عمليات انتقال گاز سال 97 را پس از شناسايي به پيمانكاران ذيصالح و 
واجد شرايط واگذار نمايد. داوطلبان مي توانند جهت رويت اطالعات كامل به سايت منطقه 9 عمليات انتقال گاز (www.nigc-dist9.ir) مراجعه نمايند.
1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران ( منطقه 9 عمليات انتقال گاز ) ساري – بلوار امير مازندراني – روبه روي بيمارستان امام خميني صندوق پستي 

شماره: 911- 48175 تلفن: 01133804483 
2- موضوع و محل اجراي پروژه: خدمات حمل و نقل خودرويي منطقه 9 عمليات انتقال گاز سال 97

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 2/700/000/000 ريال به صورت نقدي يا يكي از تضامين مذكور در آيين نامه تضمين در معامالت دولتي.
4- برآورد تقريبي مناقصه: 60/000/000/000 ريال براساس آناليز بهاي قيمت انجام خدمات

5- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه: امور پيمان هاي منطقه 9 عمليات انتقال گاز از روز سه شنبه 97/3/1 الي چهارشنبه 97/3/2
6- تحويل پيشنهادات و اسناد مناقصه: تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/3/19

7- محل و زمان گشايش پيشنهادات: ساري - بلوار امير مازندراني – روبه روي بيمارستان امام خميني – سالن كنفرانس ساختمان مركزي منطقه 9 عمليات انتقال گاز – 
تاريخ گشايش پيشنهادات 97/3/27 مي باشد.

8- مدت اعتبار پيشنهادات: 3 ماه كه براي يك دوره 3 ماهه ي ديگر از طرف كارفرما قابل تمديد است.
9- فرآيند مناقصه: يك مرحله اي بدون ارزيابي كيفي

10- شرايط خريد اسناد: 
الف) نامه اعالم آمادگي و معرفي نامه نماينده دريافت اسناد 

 ب) ارائه گواهينامه صالحيت پيمانكاري از اداره كار در زمينه حمل و نقل كه نشان دهنده دارابودن ظرفيت آزادكاري شركت باشد.
 ج) ارائه فيش بانكي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جام بانك ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عمليات انتقال گاز. 

 د) ارائه روزنامه رسمي و آخرين تغييرات شركت
و) گواهينامه موديان مالياتي (كد اقتصادي)

ــت داراي گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاري از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده و قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحويل نمايد.  تذكر: برنده مناقصه مي بايس
قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

روابط عمومي منطقه 9 عمليات انتقال گازشماره مجوز 1397,729
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نوبت اول

يك روز مجبوريم تهران را خالي كنيم

احتمال خروج شركت  ام اس سي از بنادر ايران
ــركت ام اس سي كه مقر آن در سوييس قرار دارد، خدمات خود را  ش
در سال هاي بين 2012 تا 2014 متوقف كرد و زماني كه اين خدمات از 
سر گرفته شد، اين شركت حمل و نقل از يك شركت كشتيراني كوچك 
منطقه يي ديگر به عنوان يك فرد ثالث براي انجام نقل و انتقاالت دريايي 

ميان ايران و ام اس سي در يك بندر در امارات متحده عربي استفاده كرد. 
ــر رزرو  ــي در حال حاض ــركت ام اس س ــت: ش ــع آگاه گف ــك منب ي
ــت تحت تاثير تحريم هاي امريكا قرار  ــاي خاص كه ممكن اس محموله ه

گيرد را متوقف كرده است. 

فاينانس هاي فرودگاهي آسيبي نمي بينند
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با بيان 
ــدند تا هيچ  اينكه قراردادهاي فاينانس دو منظوره منعقد ش
آسيبي به پروژه هاي فرودگاهي در شرايط برگشت تحريم ها 
ــار قدرت هاي محلي براي  ــود، گفت: هميشه با فش وارد نش

ساخت فرودگاه ها در شهرهاي مختلف مواجه هستيم. 
ــا، درباره ميزان  ــادي در گفت وگو با ايلن ــت اهللا مه آب رحم
ــوي برخي  ــس در دوره برجام اظهار كرد: از س جذب فاينان
ــنهادهايي براي فاينانس پروژه ها  ــركت هاي اروپايي پيش ش
ــس هزينه ها را  ــاي فاينان ــا محدوديت ه ــت ام ــود داش وج

افزايش مي داد. 
ــا وجود دارد  ــه در جذب فاينانس ه ــزود: نكته يي ك او اف
ــت كه فاينانس ما را در خريد تجهيزات از آن كشور  اين اس
ــه در فرودگاه ها بايد  ــت ك ــدود مي كند اين درحالي اس مح
ــتفاده كنيم و اين محدوديت خريد  ــامانه ها اس از بهترين س

تجهيزات در قالب فاينانس مشكالتي را ايجاد مي كند. 
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»تعادل«شكست»سياستتزريقتسهيالت«وبحران»تورمقوانين«رابررسيميكند

مزاحمان توليد
تعادلمحمدمهديحاتمي-مجتبيعبدي 
مش�كلاصل�يتولي�ددراقتص�ادايران
ده�ه چن�د وج�ود ب�ا چ�را و چيس�ت
حمايتگراي�يازتولي�ددرقالبتصويب
قواني�نوتزري�قپ�ولازطري�قمناب�ع
بانكي،توليددراي�رانهمچنانبهعنوان
يكمعضلتلقيميش�ود؟اينپرس�شو
پرسشهايمش�ابه،چنددههاستكهنه
فقطذهنفعاالنصنع�تودولتمردانكه
ذه�نبس�ياريازايرانيهاراني�زبهخود
معط�وفكردهاس�ت.ايندرحالياس�ت
ك�ههموارهس�خناز»حماي�تازتوليد«
اززبانكس�ينميافت�دودرعرصهعمل
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توليدازدريچهنگاهفرانسويها
در همين راستا نشستي در مورد »راهكارهاي 
توانمندس��ازي بخش خصوص��ي و ارتقاي توليد 
ملي« ب��ه همت كميس��يون صنايع ات��اق ايران 
برگ��زار ش��د. در اين نشس��ت پژوهش��گراني از 
موسس��ه بين المللي راهبردي فرانس��ه )IRIS( و 
 IRIS دانشگاه خوارزمي حضور داشتند. موسسه
يك مركز تحقيقاتي فرانس��وي در زمينه مسائل 
استراتژيك و ژئوپليتيك اس��ت. فعاليت هاي اين 
مركز عمدت��ا در چارچ��وب پژوهش هاي ميداني 
و تحقيق��ات كارب��ردي در ح��وزه كس��ب و كار و 
رابط��ه دولت و بخش خصوصي تعريف مي ش��ود. 
»تيري كوويل« پژوهش��گر فرانسوي ضمن تاكيد 
بر اهمي��ت بنگاه هاي كوچك و متوس��ط عنوان 
ك��رد: ش��ركت هاي بخ��ش خصوص��ي در ايران 
خيلي كوچك هس��تند و آنها ك��ه ظرفيت دارند 
بايد بزرگ تر ش��وند. گويا دول��ت در ايران متوجه 
خواس��ته هاي واقعي بخش خصوصي نيست. او با 
بي��ان اينكه نبايد نقاط منفي در ايران بزرگنمايي 
ش��ود، ادامه داد: ب��ا وجود اينكه م��ردم دايما در 
ايران مي گويند فس��اد در كش��ور زياد است، مقام 
اين كش��ور در بانك جهاني بين 190 كشور 124 
است كه هرچند رتبه مطلوبي نيست، اما نزديك 

به متوسط جهاني است. 
اي��ن پژوهش��گر فرانس��وي در عي��ن حال بر 
اين باوراس��ت ك��ه نبايد تنها ب��ه فكر خصوصي 
ك��ردن ش��ركت هاي دولت��ي ب��ود، بلك��ه باي��د 
همان ش��ركت هاي خصوصي را تقوي��ت كرد. او 
بي اعتمادي را مهم ترين چالش در ايران دانست و 
افزود: در ايران بي اعتمادي عمودي و افقي وجود 
دارد؛ از يك س��و دولت به بخش خصوصي اعتماد 
الزم را ن��دارد و از س��وي ديگر اي��ن بي اعتمادي 
باعث مي شود شركت هاي مختلف نيز به يكديگر 

اعتماد نداش��ته باشند. او با اش��اره به موانع نظام 
بانكي اظهار كرد: نوعي بي عدالتي بين شركت هاي 
مختلف باعث مي شود، شركت هاي كوچك نتوانند 

به راحتي از تسهيالت بانكي استفاده كنند. 
اما در همين رابطه دبير سابق كانون تشكل هاي 
صنايع غذايي در م��ورد تلقي فعاالن اقتصادي از 
فس��اد بروكراتيك در كشور به »تعادل« مي گويد: 
ضوابط حاكم بر اقتصاد ايران بسيار پيچيده هستند 
و ش��ايد كساني كه از دور دس��تي بر آتش دارند، 
نتوانند عمق فساد موجود در اليه هاي بروكراسي 
اداري در ايران را به درستي درك كنند. ابوالحسن 
خليلي ادامه مي ده��د: يكي از داليل اين موضوع 
هم آن اس��ت كه برخي مجريان قان��ون در ايران 
از نظ��ر دريافت حقوق و مزايا در س��طح پاييني 
هستند و همين مساله باعث مي شود حين اجراي 
قانون، منفعت شخصي خودشان را بر منفعت ملي 

ترجيح بدهند و تخلف كنند. 

معضليبهنام»تورمقوانين«
در ادامه نشس��ت اتاق ايران، محمد قاس��مي 
مع��اون پژوهش هاي اقتصادي مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه در قانون 
كش��ور 20 نوع حمايت از توليد انجام شده است، 
گفت: حمايت ه��اي ارزي، تعرفه ي��ي، بيمه يي و 
دادن ياران��ه ب��ه نهادها از جمله اي��ن حمايت ها 
بوده اس��ت. اما پژوهش��ي در مجلس انجام شده 
در اي��ن زمينه ك��ه چرا حمايت ه��اي مختلف از 
تولي��د ناموف��ق بود ه اند. او ادام��ه داد: 160 ماده 
 قانوني اين حمايت ها را پش��تيباني كرده اس��ت.

10 بخ��ش عم��ده مانن��د ان��رژي، حمل و نق��ل، 
س��اختمان، صادرات غيرنفت��ي، صنعت، معدن، 
كش��اورزي نيز در اي��ن حمايت ها م��ورد تاكيد 
بوده اند. از اين ميان كشاورزي بيشترين حمايت ها 
و س��اختمان و مس��كن كمترين حمايت ها را به 

خود اختصاص داده است. 
ب��ه گ��زارش ات��اق ايران، ب��ه گفته قاس��مي 
دسترس��ي ب��ه مناب��ع مال��ي مش��كل اصل��ي 
توليدكنندگان بوده اس��ت، اين در حالي اس��ت 
كه بيشترين احكام قانوني به حمايت هاي تامين 
مال��ي و بانكي اختصاص داش��ته اس��ت. اس��تاد 
دانش��گاه عالم��ه طباطبايي درب��اره علل ناموفق 
ب��ودن حمايت ه��ا اظهار ك��رد: در تدوين قوانين 
هي��چ ن��وع اولويت گذاري انجام نش��ده و س��عي 

داشتيم كه از تمام بخش ها يكسان حمايت كنيم. 
در حالي ك��ه بايد برخي بخش ه��ا را در اولويت 
قرار مي داديم. قاس��مي تشتت آرا را دومين علت 
بيان ك��رد و افزود: معموال از طريق البي س��عي 
مي شود، بخش هاي مش��خصي در برنامه بودجه 
اضافه شود، بي توجه به اينكه آيا واقعا منابع كافي 
ب��راي تامين آن وج��ود دارد يا خير. او با اش��اره 
به س��ومين معضل يعني حاكميت قانون تصريح 
كرد: در ايران نوشتن قانون لزوما به معناي اجراي 
آن نيس��ت و كس��ي هم براي عدم اجراي قانون 
بازخواست نمي ش��ود. در نهايت دولت مي ماند با 
حجم انبوهي از احكام قانوني كه بايد بر اس��اس 

آن از تمام بخش ها حمايت كند. 
او همچنين با اش��اره به مناب��ع محدود مالي 
عنوان كرد: از يك  س��و حجم منابع داخلي براي 
اختصاص به توليد محدود بوده و از س��وي ديگر 
جذب س��رمايه خارجي كاهش يافته اس��ت. در 
اين ش��رايط همين منابع محدود به كساني تعلق 

مي گيرد كه به مركز قدرت نزديك تر هستند. 
قاسمي در ادامه به روش هاي مطلوب حمايت 
از توليد پرداخت. او نخستين راه حمايت از توليد 
را بهبود محيط كسب و كار دانست و گفت: دولت 
بايد بخش ه��اي اولويت دار و پيش��ران اقتصاد را 
مشخص كند و به آنها منابع مالي تخصيص دهد. 
ما متاسفانه استراتژي توسعه صنعتي نداريم و در 
تمام ش��اخه هاي صنعتي فعال هستيم، در عين  
حال در هيچ  يك از اين رشته ها در دنيا سرشناس 
نيستيم. قاسمي با اشاره به حضور رقباي توليد در 
ايران مطرح كرد: بسياري از منابع به بخش هايي 
ج��ز توليد اختص��اص يافت��ه و وارد فعاليت هاي 
رقيب توليد ش��ده اس��ت، چراكه بازدهي بااليي 
نس��بت به توليد دارند. ت��ا زماني كه فعاليت هاي 
رقيب توليد كنترل و شناس��ايي نشوند، نمي توان 

حرفي از حمايت توليد به ميان آورد. 
قاس��مي به اصطالح »تيم مل��ي در اقتصاد« 
اش��اره كرد و گفت: چيني ها صنايع و حلقه هاي 
پس��يني و پيش��يني را با س��اختارهاي مالكيتي 
تعريف كرده و به جاي رقابت با يكديگر همكاري 
مي كنن��د. ه��دف نهايي آنه��ا نه رش��د فردي و 
م��وردي كه تس��خير بازارهاي جهاني اس��ت. او 
معتقد اس��ت كارآفرين��ان بايد از نظ��ر فرهنگي 
خود را اصالح كرده و با يكديگر همكاري داش��ته 
باش��ند. او با اشاره به بررسي 10 كشور گفت: در 

اين كش��ورها امنيت س��رمايه گذاري و بعد از آن 
هداي��ت موثر اعتباري مهم ترين عنصر حمايت از 
توليد شناسايي شده است كه دولت هنوز در اين 
بخش ها با مش��كل مواجه اس��ت. قاسمي معتقد 
اس��ت نظام بانكي ايران در خدمت بخش حقيقي 
اقتصاد نبوده و ب��راي حمايت از توليد بايد آن را 

اصالح كنيم. 
از آن سو، خليلي هم با اشاره به تورم قوانين در 
حمايت از توليد، به »تعادل« مي گويد: در ايران، 
ما قوانين و ضابطه هاي زيادي در حمايت از توليد 
داريم، اما آنچه متاسفانه فاقد آن هستيم، اجراي 
اين قوانين اس��ت. خليلي ادام��ه مي دهد: درواقع 
بين آنچه در حمايت از توليد بيان مي شود و آنچه 

درواقع اتفاق مي افتد، فاصله زيادي وجود دارد. 
اما آيا تمام مش��كالت توليد را باي��د الزاما به 
پاي نهادهاي فرادست نوشت؟ خليلي با اشاره به 
نبود انگيزه هاي رقابتي كافي در بخش خصوصي، 
معتقد است اين بخش خود به دليل فضاي رانتي 
حاكم بر اقتصاد كش��ور، متقاضي دريافت رانت از 
دولت است. او مي گويد: بخش خصوصي در ايران 
ب��ه عارضه بزرگي مبتالس��ت و آن اينكه همواره 
منتظر دريافت حمايت هاي دولتي اس��ت. ش��ما 
كمتر همايش يا نشس��تي را مي توانيد ببينيد كه 
بدون فهرست ش��دن تقاضاهاي بخش خصوصي 
از دول��ت پايان يابد. درواق��ع بخش خصوصي در 
ايران به جاي تقاضا از دولت براي كم رنگ ش��دن 
حض��ورش در بطن فرآينده��اي اقتصادي، مدام 
به دنبال امتياز گرفتن از دولت است و مي خواهد 
س��هم خود از رانت اقتص��ادي را افزايش دهد. به 
گفته او، ش��ركت هاي بخ��ش خصوصي به جاي 
آنكه تالش كنند جزئي از زنجيره توليد باش��ند، 
س��عي دارند با جلب حمايت دولت، جايي در اول 

صف براي خود دست و پا كنند. 

درمذمتتزريقپولبهصنعت
يكي از ش��كايت هاي دايمي بخش خصوصي 
در كش��ور، عدم دسترس��ي به تس��هيالت بانكي 
اس��ت. فع��االن بخ��ش خصوصي كه كس��ب و 
كارهاي ش��ان در چند سال اخير، به ويژه به دليل 
س��يطره وضعيت ركودي، به ش��دت آسيب ديده 
است، مي گويند: س��رمايه در گردش كافي براي 
توس��عه فعاليت هاي خ��ود در اختيار ندارند. اين 
درحالي است كه تزريق منابع گسترده بانكي به 

بخش هاي مختلف اقتصادي در چند سال اخير، 
بيش و كم ادامه داش��ته و حتي برخي معتقدند 
اين تس��هيالت ب��ه جاي حض��ور در بخش مولد 
اقتصاد كش��ور، از بخش ه��اي غيرمولدي مانند 

بخش مسكن سر در آورده اند. 
خليلي در مورد مش��كل دريافت تس��هيالت 
از بانك ها مي گويد: معضل تزريق تس��هيالت به 
تولي��د در ايران، از ابتداي دهه 1370 كه اقتصاد 
ايران آماده حركت رو به جلو بود، به تدريج ظاهر 
ش��د. در اين س��ال ها منابع زيادي به بخش هاي 
توليدي كش��ور پمپاژ ش��د و با اين همه، نتيجه 
آن چي��زي نبود كه به دنبال آن بوده ايم. او ادامه 
مي ده��د: من معتقدم يكي از داليل عدم كارايي 
تزري��ق منابع مال��ي به بخش توليد، تش��خيص 
نامناس��ب صنايع و بنگاه هايي بوده كه شايس��ته 
دريافت اين تس��هيالت بوده اند. به عنوان نمونه، 
اگر تسهيالت بانكي به جاي تزريق به بنگاه هاي 
ب��زرگ، به تعداد زي��ادي بنگاه كوچ��ك تزريق 
مي شدند، شايد اثرگذاري آنها بيشتر مي بود. اين 
موض��وع به ويژه از آن جهت اهميت پيدا مي كند 
ك��ه تخصيص منابع بانكي در س��طح اس��تاني و 
حتي ملي، عمدتا به صورت كارشناس��ي نش��ده 

صورت مي گيرد. 
مهدي پورقاض��ي عضو اتاق بازرگاني، صنايع، 
مع��ادن و كش��اورزي تهران ني��ز در گفت وگو با 
»تعادل« با بيان اينكه دولت اس��تراتژي توسعه 
صنعت��ي و اقتص��ادي ن��دارد، مي گوي��د: دولت 
سياس��ت هايي را پيش مي گيرد كه هيچ كدام از 
آنها مورد نظر بخش خصوصي نيس��ت در حالي 
كه در بيان، اين سياست ها را با مشورت از بخش 
خصوصي و حمايت از اين بخش معرفي مي كند. 
ام��ا در عمل آنچه م��ورد انتظار بخش خصوصي 
اس��ت، اعمال نمي ش��ود. به طور كل��ي مي توان 
گفت دولت فهم درستي از خواسته ها و نياز هاي 
بخش خصوصي ندارد. او ادامه مي دهد: پرداخت 
صرف تس��هيالت نمي تواند توقع رشد اقتصادي 
و رفع موانع و مش��كالت تولي��د را برآورده كند 
و چه بس��ا تزريق تس��هيالت به شكل كنوني، از 
مواردي است كه بخش خصوصي با آن مخالفت 
دارد. بنابراين مش��كل اصلي ما اين است كه فهم 
مش��ترك از توس��عه و نياز اقتصاد ميان دولت و 
بخش خصوصي نيست و با اين ديدگاه غلط براي 

آينده اقتصاد كشور تصميم گيري مي شود. 
پورقاض��ي به عن��وان منتق��د روش هاي حل 
مش��كالت اقتص��ادي دولت مي گوي��د: در حال 
حاضر سياس��ت همچنان بر اقتصاد كشور سايه 
انداخته و اجازه نمي دهد اقتصاد مس��ير خودش 
را پي��دا كند. در حالي كه اقتصاد بايد اس��اس و 
مبناي تصميمات سياس��ي باش��د و راهبرد هاي 
سياس��تي م��ا براس��اس راهبرد ه��اي اقتصادي 
ما تعيين ش��ود. اما در حال حاضر سياس��ت در 
خدمت آرمان گرايي اس��ت و ب��ا اعمال نظر هاي 
دس��توري س��عي در رف��ع مش��كالت و موان��ع 
اقتصادي داريم و مي خواهيم در راس��تاي توسعه 

اقتصاد گام  برداريم. 
او در عي��ن حال توصيه مي كن��د در حمايت 
از تولي��د تنه��ا تس��هيالت نمي توان��د راهگش��ا 
باش��د؛ چراكه بيش از آن نياز ب��ه فراهم كردن 
زيرس��اخت هاي مناس��ب داريم و بايد اين منابع 
مالي دراختيار دولت خرج زيرساخت ها و فراهم 
كردن زمينه هاي آزادس��ازي اقتصادي ش��ود. از 
طرف ديگ��ر، تاكنون براي آزادس��ازي اقتصادي 
كاري نكرده اي��م به طوري ك��ه در رتبه بندي هاي 
جهاني، رتبه آزادس��ازي اقتص��ادي ما به مراتب 
بدتر از رتبه كس��ب و كار ماست. بنابراين دولت 
بايد از تعيين قيمت هاي دس��توري خارج شود و 

در راستاي آزاد سازي اقتصاد گام بردارد. 

كاالهايوروديوخروجي
قاچاق؟

رييس س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز با بيان 
اينكه س��وخت مهم ترين كاالي قاچاق از كش��ور و 
پوش��اك مهم ترين كاالي قاچاق به كش��ور است، 
گف��ت: مناط��ق آزاد ش��رايط خاص خ��ود را دارد 
و تالش مي ش��ود، قاچ��اق از اي��ن مناطق صورت 
نگيرد. س��ردار علي مويدي رييس س��تاد مركزي 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز در گفت وگو با فارس 
در مورد قاچاق از مناطق آزاد تجاري گفت: مناطق 
آزاد ش��رايط خاص خود را دارد و تالش مي ش��ود، 
قاچ��اق از اين مناطق صورت نگيرد و بعد از مصوبه 
دولت، همكاري اين مناطق با ستاد مبارزه با قاچاق 
بهتر ش��ده اس��ت. وي تاكيد كرد: همكاري براي با 
مقابله با قاچاق در همه مناطق آزاد اقتصادي ديده 
مي ش��ود. رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز در مورد مهم ترين كاالي قاچاق از كش��ور به 
خ��ارج و اصلي ترين كاالي قاچاق به داخل كش��ور 
گفت: در كش��ور ما منابع خوبي وجود دارد كه در 
برخي كشورهاي همسايه اين منابع وجود ندارند و 
مهم ترين كاالي قاچاق از داخل كش��ور سوخت و 
حامل هاي انرژي است. رييس ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز همچني��ن مهم ترين اقالم قاچاق وارداتي 
را قاچاق پوش��اك و قطعات خودرو و س��پس لوازم 

خانگي ذكر كرد. 

توافقايجاد
منطقهآزادتجاريبااوراسيا

ايسناايران و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي 
اوراس��يايي س��ند موافقتنامه موق��ت در خصوص 
ايجاد منطقه آزاد تج��اري را در چارچوب همايش 
اقتصادي آستانه در قزاقستان به امضا رساندند. اين 
اقدام، مرحله اول ايجاد منطقه آزاد تجاري دايم بين 
ايران و اين اتحاديه اس��ت. از ديگر س��و، اين توافق 
كاهش يا لغو تعرفه هاي وارداتي براي فهرس��تي از 
اق��الم را در بر دارد. همچني��ن اين توافقنامه اجازه 
افزاي��ش حج��م معام��الت متقابل به چن��د برابر 
رقم كنوني را مي دهد. اين رقم در س��ال گذش��ته 
2.7ميليارد دالر بوده است. »تيگران ساركيسيان« 
رييس ش��وراي كميس��يون اقتصادي اوراس��يايي 
در اي��ن خص��وص اعالم ك��رد: در توافقنامه موقت 
مكانيس��م موثري براي حل و فصل مس��ائل مورد 
بحث از جمله مس��ائل داوري تعريف ش��ده است. 
او در ادام��ه گفت: داورها را كش��ورها تعيين كرده 
و مح��ل داوري ها را نيز مش��خص مي كنند. رييس 
شوراي كميسيون اقتصادي اوراسيايي افزود: كميته 
مش��تركي در سطح مقامات عالي كش��ورها ايجاد 
مي شود و برگزاري گفت وگوهاي تجاري نيز در نظر 
 گرفته ش��ده است. بر اين اس��اس توافقنامه موقت

3 سال اجرا مي شود كه طي اين مدت طرفين  بايد 
در خصوص توافقنامه دايم به توافق برسند. 

افزايشقيمتلوازمخانگي
وانكارمسووالندولتي

فارسمسووالن وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
در حالي افزاي��ش قيمت لوازم خانگي را رد و انكار 
مي كنند كه تمام ش��واهد حاك��ي از افزايش 10 تا 
25درص��دي قيمت لوازم خانگي در ب��ازار را دارد. 
ب��ه دنبال نوس��انات ش��ديد قيم��ت ارز در ابتداي 
س��ال جاري و پس از تعطيالت نوروز، بس��ياري از 
توليد كنن��دگان و واردكنن��دگان ل��وازم خانگي از 
عرضه كاال به بازار خودداري كردند تا اينكه باالخره 
بدون مجوز قانوني با افزايش 10درصدي و در برخي 
موارد تا 25درصد عرضه محصوالت خود را به بازار 
از ابتداي ارديبهشت ماه از سر گرفتند. گزارش هاي 
ميداني نيز حاكي از آن است كه برندهاي مختلف 
قيمت توليدات خ��ود را افزايش داده اند و فقط در 
موارد بسيار اندك، برخي برندها براي جلوگيري از 
افزايش قيمت برخي محصوالتش��ان بدون افزايش 
قيمت از تخفيفات خود كاسته اند يا تخفيفات قبلي 
به عرضه كنندگان خود را حذف كرده اند، اما عباس 
هاشمي مديركل لوازم خانگي و صنايع فلزي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در اين باره گفته اس��ت: بر 
اس��اس گزارش هاي ماهانه در 4م��اه اخير،  افزايش 
قيمتي در حوزه لوازم خانگي گزارش نشده است. 

توقفنخستينقرارداد
فوالديدرپساخروجامريكا

تس�نيمشركت فوالد س��ازي »دانيلي« ايتاليا 
به دنبال خ��روج امريكا از برجام تالش براي يافتن 
تامين كننده مالي براي س��فارش هاي 1.5ميليارد 
يورويي )1.8ميلي��ارد دالري( ك��ه در ايران برنده 
شده اس��ت را متوقف كرد. »آلس��اندرو تريويلين« 
مديرعامل ش��ركت »دانيل��ي« در اين باره گفت: با 
خ��روج امريكا از توافق هس��ته يي، بانك ها به دليل 
نگراني از تحريم هاي ثانويه ديگر آماده تامين مالي 
پروژه هاي ايراني نيستند. در سال 2016 ميالدي، 
ش��ركت دانيلي يك توافق تج��اري كلي به ارزش 
حدود 5.7ميليارد دالر با ايران به امضا رسانده بود. 

جايگزينيموتورسيكلت
فرسودهبابرقي

مهرس��ازمان برنامه و بودج��ه در فراخوان به 
توليدكنندگان موتورسيكلت برقي، خواستار معرفي 
توليدكنندگان واجد ش��رايط موتورسيكلت جهت 
جايگزيني موتورس��يكلت هاي بنزيني فرس��وده با 
برقي ش��د. در اين فراخوان آمده است: در راستاي 
اجرايي كردن برنامه جايگزيني موتورسيكلت هاي 
بنزيني فرسوده با موتورسيكلت هاي برقي )موضوع 
تبص��ره 18 قان��ون بودج��ه س��ال 1397(، براي 
كاهش آلودگي هوا و بهينه س��ازي مصرف سوخت، 
س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور درصدد شناسايي 

توليد كنندگان واجد شرايط است. 

دو ط��رح »رونق توليد« و »بهس��ازي و نوس��ازي صنايع« 
از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت به س��تاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي ارس��ال ش��ده و در انتظار تصويب توسط اين 
س��تاد و ابالغ از س��وي معاون اول رييس جمهوري اس��ت. در 
ابتداي سال 1396 قرار بر اين بود كه سه طرح حمايتي تحت 
عناوين »رونق توليد«، »بهسازي و نوسازي صنايع« و »حمايت 
از توليد و اش��تغال« با اعتباري معادل 50هزار ميليارد تومان 
مدنظر قرار گيرد. اي��ن طرح ها به ترتيب 5هزار واحد صنعتي 
ب��ا اعتباري معادل 10هزار ميليارد تومان و حمايت از توليد و 
اشتغال 10هزار بنگاه اقتصادي و تامين مالي 6هزار واحد نيمه 

تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل 60 درصد بود. 
به گزارش ايسنا، س��ال 1396 دومين سالي بود كه شبكه 
بانك��ي براي حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوس��ط و تامين 
مالي ويژه براي توليد ورود كرد تا در كنار تسهيالت عمومي كه 
به بخش هاي مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت مي شود، 
اي��ن بخش ها نيز مورد توجه قرار گيرد و از س��هم مش��خصي 
برخوردار شوند. از ميان اين سه طرح، »رونق توليد« با اعتباري 
معادل 20هزار ميليارد تومان جهت پرداخت به 10هزار واحد 
صنعتي در راستاي بهبود وضعيت فعلي آنها در دستور كار قرار 
گرفت كه در نهايت تا پايان سال 1396 به 27هزار و 938واحد 
توليدي مبلغي مع��ادل 18هزار ميليارد و 864 ميليون تومان 

پرداخت شد. 
از ديگر سو، طرح »نوس��ازي و بهسازي صنايع« كه از سال 
گذش��ته براي نخستين بار كليد خورد، در سال جاري نيز ادامه 
خواه��د يافت و در حال حاض��ر منتظر تعيين و تصويب ميزان 
تسهيالت توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است. نوسازي 
و بهسازي صنايع يكي از برنامه هاي اصلي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در س��ال 1396 تلقي و بر اجراي آن توسط مسووالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد شد؛ مساله يي كه به گفته 

آنها نياز جدي و مبرم صنعت كش��ور اس��ت، چراكه با فرسوده 
ش��دن بس��ياري از تجهيزات و واحدهاي صنعتي امكان رقابت 
تولي��دات صادرات گرا ب��راي واحدهاي مربوطه وج��ود ندارد و 

صنعت كشور در اين زمينه با چالش جدي روبه رو شده است. 
با اين حال و با وجود اينكه از ابتداي س��ال گذش��ته بارها 
و باره��ا بر طبل اجراي ط��رح 10هزار ميلياردي نوس��ازي و 
بهس��ازي 5هزار واحد صنعتي كوبيده ش��د، اما با رس��يدن به 
روزه��اي پاياني س��ال و به اذعان برخي مس��ووالن اين طرح 
شكست خورده تلقي شد؛ طرحي كه از زمان آغاز آن تا پايان 
س��ال 1396 در مجموع به 185واح��د صنعتي رقمي معادل 
620ميليارد تومان پرداخت ش��د. اين طرح قرار بود بر اساس 
آن تا س��قف 10هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي به 5هزار 
واحد صنعتي متقاضي پرداخت ش��ود. هرچند اجراي اين دو 
طرح در س��ال جاري نهايي شده اس��ت اما بايد منتظر ماند و 
ديد س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ط��ي روزهاي آتي چه 
تصميمي در خصوص تعداد واحدها و ميزان تسهيالتي كه قرار 
است در دو طرح »رونق توليد« و »بهسازي و نوسازي صنايع« 

مدنظر قرار گيرد، اتخاذ خواهد كرد. 

دو طرح صنعتي در انتظار دستور جهانگيري
رييس انجمن توليدكنندگان آب هاي معدني و آشاميدني 
ضم��ن تاكيد ب��ر اينكه قيم��ت آب معدن��ي افزايش مجدد 
نداش��ته و هر بطري ني��م ليتري نبايد بي��ش از 850تومان 
باش��د، گفت: اين صنعت براي توليد با كمبود بطري مواجه 
است. پيمان فروهر ضمن رد اخباري مبني بر افزايش دوباره 
قيمت آب معدني اظهار كرد: پس از اول ارديبهشت، افزايش 
قيمتي نداشتيم و اگر فروشگاه هايي هستند كه آب معدني را 
به قيمت 1000تومان مي فروش��ند، بسيار محدودند و اساسا 
جزو انجمن نيس��تند. او اف��زود: اعضاي انجمن آب معدني و 
آشاميدني با 100عضو جزو بزرگ ترين هاي كشور هستند و 
اگر كس��ي قيمت آب معدني را افزايش داده يا عضو انجمن 

نيست يا خبر از آخرين تغييرات ندارد. 
به گزارش ايس��نا، او همچنين با اش��اره به قيمت 850 و 
1400تومان��ي براي آب ه��اي 0/5 و 1/5 ليتري گفت: مواد 
اولي��ه توليد بطري هاي آب معدني به قدري گران ش��ده كه 
همين قيمت ها هم زيانده است و توليدكنندگان بايد تعطيل 
ش��وند. به گفت��ه فروهر، اگرچه هنوز به اينجا نرس��يديم كه 
در فروش��گاه ها آب معدني وجود نداش��ته باش��د، اما ممكن 
است در روزهاي آينده، واحدهاي توليدي به طور كل تعطيل 
ش��وند. همان طور كه تاكنون بس��ياري از آنها تعطيل شده و 
اگر انبارهايش��ان هم خالي شود، ديگر نمي توانند آب توزيع 

كنند. 
رييس انجمن توليدكنندگان آب هاي معدني و آشاميدني 
بح��ران توليد بط��ري را عالوه بر آب  معدن��ي در محصوالت 
ديگر از جمله صنعت روغن، لبنيات، شوينده ها و نوشابه نيز 
دانس��ت و افزود: در وزارت صنعت با واحدهاي پتروش��يمي 
و بورس جلس��ه يي تش��كيل و در اين جلس��ه مطرح شد كه 
واحده��اي توليدي به مرز تعطيلي رس��يده اند. مواد اوليه يي 
كه سال گذش��ته حدود 4000تومان بود، امروز به 10 هزار 

تومان رسيده اس��ت. بنابراين توليد اصال توجيهي ندارد و از 
طرفي اصال موادي براي توليد نيست. 

او اف��زود: ظاهرا تع��دادي متخلف با اس��تفاده از رانت به 
دلي��ل اختالف قيمت��ي كه در بورس و بازار ايجاد ش��ده كه 
كيلويي 3000 تومان اس��ت، اين مواد را مي برند و با قيمت 
باال در بازار عرضه مي كنند. ش��اهد هس��تيم توليدكننده يي 
ك��ه 250تن س��هميه ماهانه دارد، 50 تن س��هميه گرفته و 

متاسفانه اين مواد سر از بازار آزاد درآورده است. 
فروهر در پاسخ به راهكار حل مشكالت توليد بطري بيان 
كرد: واردات مواد اوليه در حال حاضر پول كالني مي خواهد 
ك��ه هيچ واحد توليدي اي��ن پول را ن��دارد. بنابراين وزارت 
صنعت بايد به اين موضوع ورود كند و متخلفان و خريداران 
كاذب ك��ه توليدكنن��ده واقعي نيس��تند و از طريق س��ايت 
بهين ي��اب وزارت صنعت به بورس مي روند و خريد مي كنند 
را شناس��ايي كند تا اين مواد به دست توليدكنندگان واقعي 
برسد. بورس نيز بايد عرضه هفتگي را تنظيم كند و از طرفي 
مجتمع تندگويان ه��م بايد كف عرضه خود را در هفته هاي 

پيش رو افزايش دهد تا بازار به آرامش برسد. 

دردسر كمبود بطري براي توليد
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15 نفت و انرژي

»تعادل«ازقراردادجديدنفتيباانگليسگزارشميدهد

فصل ظهور متوسط هاي نفتي در ايران
ادامهازصفحهاول:

هر چن��د اين ش��ركت كه زنگن��ه پيش تر از 
»پيش��تازي اش« در انعق��اد قرارداد ب��ا ايران در 
فضاي پسابرجام تشكر كرده بود، هنوز به صورت 
قطعي از پروژه خارج نش��ده ام��ا بيانيه به مذاق 
ايران و ب��ه ويژه بيژن زنگنه وزي��ر نفت چندان 
خ��وش نيامده اس��ت. زنگنه كه پ��س از امضاي 
تفاهمنامه ميان كنسرسيوم پرگس و شركت ملي 
مناطق نفتخي��ز جنوب به جمع خبرنگاران آمد، 
در پاس��خ به اين پرس��ش »تعادل« كه آيا طبق 
بند فورس ماژور، خروج توتال از قرارداد منوط به 
تحريم هاي »بين المللي« نبوده است، عنوان كرد: 
»آن طور كه به نظر مي رس��د، آنها »غيرممكن« 
ش��ده  و به اجراي پروژه استناد كرده اند.« زنگنه 
تاييد كرد كه ايران تصور نمي كرده اس��ت، توتال 
با اعمال تحريم هاي »يك جانبه« از سوي امريكا 

از اين پروژه كنار برود. 
پاتريك پويانه مديرعامل توتال سال گذشته 
گفته ب��ود كه اگر ايران، اتحادي��ه اروپا، چين و 
روس��يه به برج��ام پايبند بمانند »اي��ن معنا را 
دارد ك��ه تحريم هاي امريكا يك جانبه اس��ت و 
در اين ش��رايط به دنب��ال تضميني خواهيم بود 
ك��ه بتوانيم حضور خود در پارس جنوبي را ادامه 
بدهيم.« البته همين حاال نيز توتال از چيزي كه 
وعده آن را داده بود چندان متفاوت عمل نكرده 
است، اين شركت در بيانيه  خود نيز سعي كرده 
اس��ت، نش��ان دهد اقدامش در خصوص انتشار 
اين بيانيه، چيزي نيس��ت كه از پيش مش��خص 

نبوده باشد. 

مدلنفتخيزجنوببهبارنشست
 اما انتشار اخبار درباره خروج توتال همزمان 
با مراسمي مربوط به انعقاد تفاهمنامه  بين المللي 
در ح��وزه نف��ت ب��ود. بي��ژن زنگنه عص��ر روز 
چهارش��نبه در آيين امض��اي موافقتنامه اصولي 
)HOA( توس��عه، پش��تيباني و بهره برداري از 
مي��دان نفتي كرنج بين ش��ركت مل��ي مناطق 
از  پرگ��س  كنسرس��يوم  و  جن��وب  نفتخي��ز 
تنظيم كنندگان اين موافقتنامه تش��كر كرد. در 
حالي كه بيژن عالي پور مدير عامل شركت ملي 
مناط��ق نفتخيز جن��وب در صحبت هايش هيچ 
اش��اره يي به ارتباط IPC و م��دل قراردادهاي 
اين ش��ركت نكرده بود، وزير نفت با بيان اينكه 
مذاكرات طوالني در شركت ملي مناطق نفتخيز 
جنوب براي امضاي اين موافقتنامه انجام ش��ده 
اس��ت، افزود: م��ن از آقاي عالي پ��ور و مديران 
سختكوش اين شركت تشكر مي كنم كه با درك 
ش��رايط و واقعيات كشور توانستند يك شاخه از 
الگوي جديد قراردادهاي نفتي )IPC( را دنبال 

و موافقتنامه يي را در اين قالب امضا كنند. 
زنگنه چند بار ديگر نيز بر ارتباط ميان مدل 
ق��راردادي نفتخيز جنوب ب��ا IPC تاكيد كرده 
و گف��ت: »هرگ��ز خودمان را براي توس��عه يك 

ميدان به يك شكل قراردادي محدود نمي كنيم، 
ضم��ن اينكه توافقنامه امروز هم يك ش��اخه از 
قراردادهاي IPC اس��ت و بازپرداخت منوط به 

عملكرد ميدان است.«
او حتي براي س��ومين بار نيز به اين موضوع 
پرداخته و افزود: »اين موضوع س��بب انعطاف و 
توانمندي ما براي مذاكره مي ش��ود، ضمن اينكه 
اين قراردادها عليه يكديگر نيستند، بلكه مكمل 
ه��م هس��تند.« وزير نفت در ح��ال بهره برداري 
بودن مي��دان كرنج را از جمله حساس��يت هاي 
امضاي اي��ن موافقتنامه برش��مرد و افزود: قرار 
گرفت��ن تجهي��زات و در حال تولي��د بودن اين 
ميدان، بح��ث توس��عه آن را از ميدان هايي كه 

هنوز توسعه نيافته اند، پيچيده تر كرده است. 
وي گف��ت: ب��ر اس��اس اي��ن موافقتنام��ه، 
تولي��د تجمعي ميدان كرنج در ۱۰س��ال آينده 
۶۵۵ميليون بشكه خواهد بود كه در صورت اجرا 
نش��دن قرارداد توس��عه اين ميدان ۳۰۲ميليون 
بش��كه مع��ادل ۱۸ميلي��ارد دالر عوايد كمتري 

نصيب كشور خواهد شد. 

اطمينانيابيدرموردفاينانسپروژه
وزير نفت با بيان اينكه كنسرسيوم پرگس در 
اين مدت عملكرد خوبي از خود نشان داده است، 
افزود: روز گذش��ته صحبتي ب��ا مديران پرگس 
داش��تم و به آنها گفتم با توجه به شرايط كنوني 
ايران آيا مي توانند توسعه اين ميدان را عملياتي 
و مناب��ع مالي و تجهي��زات را تامين كنند و آنها 

قول دادند كه اين كار را انجام مي دهند. 

زنگن��ه همچنين از س��فير انگليس در تهران 
كه در آيي��ن امضاي موافقتنامه توس��عه ميدان 
كرنج حضور داش��ت، تشكر كرد و گفت: از دولت 
انگلي��س و كش��ورهاي اروپايي انتظ��ار داريم از 
ش��ركت هاي اروپايي كه بنا دارن��د، قراردادهاي 

خود را به سرانجام برسانند، حمايت كنند. 
وي با اشاره به شرايط موجود پس از اظهارات 
دونال��د ترام��پ رييس جمهوري امري��كا درباره 
اي��ران تصريح كرد: ايران قاب��ل صرف نظر كردن 
و حذف ش��دن از بازار انرژي دنيا نيست، ملت ها 
و كش��ورها همواره فراز و نش��يب دارند و هرگز 
در يك روال قرار ندارند؛ اينكه برخي همسايگان 
م��ا به ويژه آنان كه مديون ايران هس��تند از اين 
شرايط خوش��حالي مي كنند، بايد بدانند كه اين 
وضع نيز مي گذرد و ما از شرايط سخت تر از اين 

هم عبور كرده ايم. 
وزير نفت با بيان اينكه ايران پشتوانه تاريخي 
چن��د هزار س��اله و ملتي با ش��عور و قدرت ملي 
دارد، خطاب به كش��ورهايي كه از شرايط كنوني 
ايران ابراز خوش��حالي كرده ان��د، افزود: داعش تا 
نزديك��ي پايتخت آنها هم رف��ت و آنها هم باال و 
پايين داش��تند، بنابراين بهتر است تالش كنيم، 

مشكالت را حل كنيم. 
وي با اش��اره به بخش نفت افزود: از دوستان 
گ��روه ۵ انتظار داري��م، پيمان ش��كني امريكا را 
جب��ران كنن��د. از اين ۵كش��ور انتظ��ار داريم، 
اطمين��ان كاف��ي در ش��اخه هاي پراهميت ما از 
جمله س��رمايه گذاري شركت هاي متوسط ايجاد 

كنند. 

وي ادامه داد: امكان دارد، ش��ركت هاي بزرگ 
براي سرمايه گذاري با مش��كل روبه ر و شوند، اما 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط چنين مشكلي 

نخواهند داشت. 
 رابرت مك  اير س��فير جديد انگليس در ايران 
كه پي��ش از اين با فعاليت خود در ش��بكه هاي 
مج��ازي از جمله توييتر به زبان فارس��ي، توجه 
زي��ادي را به خ��ود جلب كرده بود، در مراس��م 
امض��اي تفاهمنامه نيز ابتدا صحبت هاي كوتاهي 
را ب��ه زبان فارس��ي مطرح ك��رده و گفت: ايجاد 
روابط تجاري با ايران براي انگليس بسيار مهم و 

راهبردي است. 
وي  با تاكيد بر اهميت گسترش روابط تجاري 
انگليس و ايران گفت: امروز امضاي اين توافقنامه 
بس��يار حايز اهميت است، زيرا قدمي رو به جلو 
در احقاق ه��دف طرفين براي گس��ترش روابط 

است. 
مك اير پس از پايان اين مراس��م و در نشست 
خبري در پاس��خ به »تع��ادل« در اين خصوص 
كه آيا حمايت انگلس��تان از فعاليت شركت هاي 
حوزه انرژي در اين كش��ور موجب ايجاد مشكلي 
ب��ا اياالت متحده نمي ش��ود، عنوان ك��رد: »ما و 
ش��ركاي ما در اتحاديه اروپا در مواردي با اياالت 
متح��ده اختالف نظر داريم و راه خود را در پيش 
مي گيري��م.« مك اي��ر همچنين حض��ور خود در 
اين مراس��م را نش��انه حمايت دول��ت بريتانيا از 
همكاري هاي تجاري ميان شركت هاي اين كشور 

با ايران توصيف كرد. 
گفتني اس��ت، آن طور كه كنسرسيوم پرگس 

در وب س��ايتش خود را معرفي كرده اس��ت، اين 
كنسرس��يوم به عنوان عرضه كنن��ده خدمات به 
صنايع نفت، گاز و پتروش��يمي در س��ال ۲۰۰۱ 
تاس��يس شد. در ساليان گذشته اين كنسرسيوم 
پروژه هاي��ي را در خاورميان��ه، ش��رق آس��يا و 
آفريقا به انجام رس��انده اس��ت. همين طور حوزه 
فعاليت ه��اي پرگ��س از زم��ان تاس��يس به بعد 
به تدريج گس��ترده تر ش��ده و ج��ز ارائه خدمات 
نگه��داري به صناي��ع هم  اكن��ون در حوزه هاي 
ساخت، پشتيباني  مهندسي نيز فعاليت مي كند. 
كنسرسيوم در شهرهاي ادينبورگ، لندن، دوبي، 

تهران و دوربان  داري دفاتري است. 
هر چند اطالعات زيادي در خصوص وضعيت 
مالي اين شركت و همچنين موارد ديگر در دست 
نيست اما 7 ش��ركت مختلف اين كنسرسيوم را 
تش��كيل داده اند. طبق بررسي »تعادل« شركت 
AGR يك��ي از اعضاي اين كنسرس��يوم اس��ت 
ك��ه در بخش مديريت حف��اري و ذخاير فعاليت 
مي كند و پيش از اين در نقاطي همچون ميدان 
زاك��وم در ابوظبي و طرح توس��عه ميدان ش��يخ 

عدي در كردستان عراق حضور داشته است. 
SPEC ديگر ش��ركت عضو كنسرسيوم است 
كه كار س��اخت ابزار انجام داده و قبل از اين در 
واح��د فرآيند گاز مي��دان اردو در نيجريه، واحد 
فرآين��د گاز گمبات جنوبي در پاكس��تان، واحد 
تجزي��ه و س��ولفورزدايي در مي��دان قرنه غربي 
در عراق حضور داش��ته اس��ت. شركت ملي نفت 
فيليپين را بايد سومين عضو كنسرسيوم دانست. 
PNOC از س��ال ۱97۳ تاكن��ون فعال بوده و 
در پروژه هاي سفارش��ي از س��وي وزارت انرژي 
فيليپين يعني اكتش��اف و توسعه پلوان و باالبك 
حضور داشته اس��ت. BL Energy عضو پنجم 
پرگس شركتي فعال در بخش مهندسي ساخت 
و طراحي خط لوله اس��ت كه پيش ت��ر در اروپا، 
 ش��مال آفريقا و خاورميانه فعاليت كرده اس��ت. 
ديگر ش��ركتي كه در زنجيره فعاليت هاي پرگس 
حضور دارد، ش��ركت FSC است كه در واقع در 
بخش بهره برداري و نگهداش��ت پروژه ها فعاليت 
 Northstar مي كند. ششمين عضو كنسرسيوم
اس��ت كه در بخش تس��ت چ��اه و اليه آزمايي با 
ساق مته فعاليت مي كند. سوابق اين شركت نيز 
از لحاظ جغرافيايي مش��ابه ديگر اعضاي پرگس 
ب��وده و به اليه آزمايي با س��اق مته در چاه وايلد 
كت در ميدان ش��ايكان در ع��راق، اليه آزمايي با 
س��اق مته در چاه اكتشافي الكوران ۳ در اتيوپي 
باز مي گردد. در نهاي��ت Influit هفتمين عضو 
كنسرس��يوم پرگس اس��ت كه با داشتن دفاتري 
در تايلن��د، بريتاين��ا، مالزي، و ام��ارات متحده 
عربي در حوزه طراحي و مديريت پروژه مشغول 
فعاليت است. Influit پيش از اين در طراحي و 
مهندس��ي سازه هاي آبي در مالزي )براي شركت 
نفتي پتروناس( و در تركمنس��تان پروژه داشته 

است. 

آگهي ابالغ مفاد راي صادره ازطرف هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي امالك و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب سال ۱۳9۰/۰9/۲۰
برابر راي ش��ماره ۱۳9۶۶۰۳۰۱۰۵7۰۱۰7۰۲ مورخه 9۶/۱۰/۲۳ صادره از هيات رس��يدگي به اسناد عادي موضوع قانون تعين تكليف وضعيت ثبتي اراضي، امالك 
و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ تصرفات مالكانه آقاي علي رفيعي فرزند علي اش��رف، شش دانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن 
بمس��احت ۱۳۳/4۲ مترمربع، قس��متي از پالك ۱9 فرعي از۱۳۱ اصلي واقع در شهرس��تان ش��هريار محرز گرديده، و برابر محتويات پرونده ثبتي ش��ش دانگ يك 
قطعه باغ به مس��احت 47۰۰ مترمربع بش��ماره پالك۱9 فرعي از ۱۳۱ اصلي واقع در كبودين شهريار ذيل ثبت ۶۲۳۳۸ صفحه ۱۰9 دفتر ۳۶۰بنام آقاي اقبال علي 
اسالمي ثبت و صادر گرديده است و مالكيت ايشان از سهام ورثه اقبال علي اسالمي بنام هاي پرويز و عباس و اعظم و اقدس و ليال و آذر همگي اسالمي و شهربانو 
صدق��ي مي باش��د و نامبردگان در هيات حضور نيافته اند و هي��ات مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذكور و م��اده ۱۳ آئين نامه اجرائي آن مصوب ۱۳9۱/۰4/۲۵ 
نس��بت به صدور س��ند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود، لذا بدينوس��يله مفاد راي صادره به نامبرده و به اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهي مي گردد كه 
چنانچه به مفاد راي صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تسليم و رسيد دريافت 
دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نس��بت به صدور س��ند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور س��ند مالكيت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشارنوبت اول: 97/۰۲/۲9                  تاريخ انتشارنوبت دوم: 97/۰۳/۱۳

سيدمرتضي موسوي، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهريار، م الف/۳۲۵۳۸

آگهي ابالغ مفاد راي صادره از طرف هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي امالك و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب سال ۱۳9۰/۰9/۲۰
برابر راي شماره ۱۳97۶۰۳۰۱۰۵7۰۰۰۶۵۸ مورخ ۱۳97/۰۲/۰۳ صادره از هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي، امالك و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تصرفات مالكانه خانم مهناز كاظمي فرزند موال مراد به صورت اعياني شش دانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي در آن به مساحت ۱۲۰/۳9مترمربع قسمتي از پالك 477 فرعي از 74 اصلي واقع در شهريار محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتي و دفتر امالك مربوطه سند 
مالكيت شش دانگ اعياني پالك مذكور ذيل ثبت 477۱۵ صفحه 44۵ دفتر امالك جلد ۳۲9 به نام آقاي ماشاءاله ترحمي ثبت، صادر و تسليم شده است، نامبرده درهيات 
حضور نيافته و هيات مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذكور و ماده ۱۳ آيين نامه اجرائي آن مصوب ۱۳9۱/۰4/۲۵ نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر 
اقدام شود، لذا بدينوسيله مفاد راي صادره به نامبرده و به اشخاص ذينفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز آگهي مي گردد كه چنانچه به مفاد راي صادره اعتراض 
دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تسليم و رسيد دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر 

اين اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/۰۲/۲9                 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/۰۳/۱۳

سيدمرتضي موسوي، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهريار، م الف/۳۲۵۳9

آگهي ابالغ مفاد راي صادره از طرف هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي امالك و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب سال ۱۳9۰/۰9/۲۰
برابر راي شماره ۱۳97۶۰۳۰۱۰۵7۰۰۰۶۵9 مورخ ۱۳97/۰۲/۰۵ صادره از هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي، امالك و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تصرفات مالكانه خانم صغري فراهاني علوي فرزند اسمعلي به صورت شش دانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي در آن به مس��احت ۵۰ مترمربع قس��متي از پالك ۱۱۵۵ فرعي از ۵۳ اصلي واقع در ش��هريار محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتي و دفتر امالك مربوطه سند 
مالكيت شش دانگ پالك مذكور ذيل ثبت ۱4۱۸۸ صفحه 77 دفتر امالك جلد ۱۰۳ به نام بانو فاطمه فتاح ثبت، صادر و تسليم شده است، سپس مع الواسطه برابر سند شماره 
۱۰۳۵۲۸ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱4 دفتر ۱44 تهران به آقاي ابوالفضل نور حسن اوغان انتقال شده است، نامبرده در هيات حضور نيافته و هيات مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون 
مذكور و ماده ۱۳ آئين نامه اجرائي آن مصوب ۱۳9۱/۰4/۲۵ نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود، لذا بدينوسيله مفاد راي صادره به نامبرده و 
به اشخاص ذينفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز آگهي مي گردد كه چنانچه به مفاد راي صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تسليم و رسيد دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر مقررات 

اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشارنوبت اول: 97/۰۲/۲9                  تاريخ انتشارنوبت دوم: 97/۰۳/۱۳

سيدمرتضي موسوي، رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهريار، م الف/۳۲۵۳۳

آگهي مزايده اموال غيرمنقول)اسنادرهني( پرونده اجرايي كالسه 9۵۰۰۲۱۳
مقدار۸۱۲۲/۵۰ مترمربع مشاع باغ هشت سهم و چهار دهم سهم مشاع از ۲۶۰سهم از چهاردهم سهم مشاع از اراضي مزروعي داير از چهارو نيم دانگ مشاع از قريه 
نور آباد پالك ۲۰ اصلي باستثناء چهار نيم دانگ مشاع از بابت قلعه خرابه و يك باغ مخروبه مزروعي از يك رشته قنات كه چاه هاي آن در اراضي مردآباد واقع است 
باستثناء اعيان يكباب كوره كول پزي واقع در حوزه ثبتي شهريار ذيل ثبت ۱۰۰۳۱4 صفحه 4۵9 دفتر ۵۶۰ بنام بهرام مصطفائي ثبت و سند بشماره چاپي ۲977۳۶ 
س��ري الف صادر و تس��ليم گرديده است و سپس مع الواسطه برابر سند قطعي شماره ۱۰7۱۲ مورخ 9۰/۱۰/۲۸ دفترخانه ۸47 تهران به مهشيد اكابري منتقل شده 
اس��ت و برابر س��ند رهني شماره ۱97۲9 مورخ 9۰/۱۱/۳ دفترخانه ۳47 تهران در رهن بانك مس��كن قرار گرفته است. كه بعلت عدم ايفاي تعهدات منجر به صدور 
اجراييه تحت ش��ماره 9۵۰۰۲۱۳ ش��ده اس��ت و برابر نظريه مورخ 9۶/۵/۱7 كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از: ملك فوق واقع 
اس��ت در ماهدش��ت، بلوار بي بي سكينه خيابان دانش ۲، پالك 7۶ كه محل تعرفه شده قطعه زميني بمساحت ۸۱۲۲/۵۰ مترمربع است كه در آن دوباب ساختمان 
و اس��تخر با قدمت حدود ۱۰ س��اله احداث گرديده است. ساختمان سرايداري بمس��احت حدود ۸۰ مترمربع مشتمل بر يك اتاق هال و پذيرايي آشپزخانه و سرويس 
ساختمان و سرويس انباري بمساحت حدود 4۰ مترمربع و استخر بمساحت حدود ۶۵ متر مربع است . قطعه زمين تعرفه شده با قطعه زمين ديگري بهمان مساحت 
تجميع شده و مجموعا تشكيل قطعه واحدي بمساحت ۱۶۰۰۰ مترمربع را داده است كه قطعه مورد اين كارشناسي در قسمت غرب واقع شده است. سازه ساختمان 
س��رايداري اس��كلت فلزي با طاق ضربي – نما آجر قرمز- كف موزاييك- ديوارها اندود گچ و كاش��ي – كف سرويس سراميك – ديوار كاشي با نماي سفيد- سيستم 
گرمايش بخاري گازي – درب و پنجره ها فلزي همچنين محل داراي يك رش��ته برق س��ه فاز و يك رش��ته س��ه فاز است و به مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابي 
ش��ده اس��ت و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز دوش��نبه مورخ 97/۰۳/۲۸ از ساعت 9 الي ۱۲ ظهردر محل اداره ثبت شهريار واحد 
اجراء بنشاني شهريار شهرك اداري از طريق مزايده حضوري بفروش ميرسد و مزايده از مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته 
باش��د فروخته خواهد ش��د شركت در جلس��ه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين ش��ده با تعطيل رسمي مصارف گردد روز بعد 
تعطيل جلس��ه مزايده در همان س��اعت و مكان تشكيل خواهد ش��د طالبين و خريداران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري به ثبت شهريار-اجرا 
بنشاني باال مراجعه و جهت شركت در مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند، ضمنا بدهي هاي مربوطه به آب- برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك 
و نيز بدهي مالياتي و عوارض ش��هرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نش��ده بعهده برنده مزايده اس��ت و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفاصا 

حسابهاي دارايي و شهرداري و غيره خواهد بود مورد مزايده بيمه نمي باشد. 
تاريخ چاپ آكهي مزايده: 97/۰۲/۲9

مسول اجراي ثبت شهريار، م الف/۳۲۵۳۱

مرجع رسيدگي: حوزه دوم شوراي حل اختالف شهرستان شهريار
خواهان: خانم فضه خاتون بهرامي وزير

خوانده/خواندگان: آقاي غالمعلي غزيعلي
خواسته: الزام به تنظيم سند رسمي خودرو

گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جري تشريفات قانوني، قاضي شورا بررسي را كافي دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت 
به صدور راي مي نمايد. 

راي قاضي شورا
در خصوص دعوي خانم فضه خاتون بهرامي وزير بطرفيت غالمعلي غزيعلي به خواسته صدور حكم به الزام خوانده/ خواندگان به انتقال سند رسمي يك دستگاه خودروي سواري 
نيسان به شماره نيروي انتظامي ۱9۶ط۶۶ايران۱4 مقوم به پنجاه و يك ميليون ريال به انضمام خسارات وارده، قطع نظر از ماهيت دعوي، نظر به اينكه هرچند حسب پاسخ 

استعالم واصله از اداره راهنمايي و رانندگي مالكيت خوانده نسبت به خودروي متنازع فيه محرز و مسلم مي باشد ليكن با توجه به اينكه خودروي موصوف به موجب حكم قضايي 
توقيف مي باشد و تا زماني كه از خودروي موصوف رفع توقيف نگردد در موقعيت كنوني امكان صدور حكم بشرح خواسته ميسر نمي باشد كه با اين وصف دعوي مطروحه نيز 
به كيفيت مطروحه قابليت استماع ندارد، لهذا قاضي شورا با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 94/۸/۱۰ و به استناد ماده ۲ قانون آيين دادرسي 
مدني قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر و اعالم مي دارد. راي صادره حضوري و ظرف ۲۰ روز قابل در محاكم عمومي حقوقي دادگستري شهرستان شهريار مي باشد.  

سيد عمار تاجيك
قاضي شوراي حل اختالف شهرستان شهريار، م الف/۳۲۵۱۸

مرجع رسيدگي: حوزه يك شوراي حل اختالف شهرستان شهريار
خواهان: بهنام مهدوي
خوانده: مجيد طالبي

خواسته: مطالبه وجه سفته
گردشكار: پس او وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جري تشريفات قانوني، قاضي شورا بررسي را كافي دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت 

به صدور راي مي نمايد. 
راي قاضي شورا

در خصوص دعوي آقاي بهنام مهدوي بطرفيت آقاي مجيد طالبي به خواس��ته مطالبه مبلغ هفتاد ميليون ريال بابت 4 فقره س��فته به ش��ماره خزانه دار كل ۳9۶۶۸۶ 
و۱9۸44۲ و ۰۱۶۰۲7 و ۳9۱۸44 به انضمام خس��ارات وارده با توجه به عرضحال تس��ليمي و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتي اعضاي شوراي حل اختالف و 
اقدامات بعمل آمده از سوي آن شورا، نظر به اينكه وجود اصل سفته ها در يد خواهان حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه دارد و باتوجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجويز از ماده 7۳ قانون آيين دادرسي مدني مفاد دادخواست و وقت رسيدگي 
از طريق نش��ر آگهي در روزنامه كثيراالنتش��ار ابالغ گرديده و ضمن مصون ماندن دعوي و مس��تندات خواهان از هر گونه ايراد و خدش��ه، دليلي مدلول بر ابراءذمه يا اداء 
دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضي ش��ورا با اس��تصحاب بقاي دين دعوي مطروحه را محمول به صحت تلقي و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون ش��وراهاي حل اختالف 
مصوب 94/۸/۱۰، مستندا به مواد ۱9۸ و۵۱9 و ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 9۵/۵/۲۵ لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد راي صادره غيابي و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهي در همين حوزه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم 

دادگستري شهرستان شهريار مي باشد. 
محمود رمضاني – قاضي حوزه يك شوراي حل اختالف شهرستان شهريار، م الف/۳۲۵۰۶

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي اسد شكيبايي فر برابر وكالت نامه ۳۵۸۸۵ مورخ 9۶/۰9/۱9 دفترخانه ۸۲ كرج كه وكالت نامه هاي فوق برابر شماره 

۱۳9۶۸۵۶۵4۰۵۳۰۰۰۳۵۰ مورخ 9۶/۱۱/۱۱ دفترخانه ۸۲ كرج مورد تائيد قرار گرفته اس��ت از طرف نجيمه خاتون ش��كوهي باستناد دو برگ استشهاديه مصدق 
ش��ده كه امضاء شهود آن ذيل ش��ماره رمز تصديق ۲۶4۶۳۲ مورخ 9۶/۱۰/۰۲ و شناسه يكتا ۱۳9۶۰۲۱۵4۰۵۳۰۰۰9۸9 دفترخانه ۸۲ كرج به تائيد رسيده است 
مدعي قفدان س��ند مالكيت ش��ش دانگ آپارتمان مس��كوني واقع در سمت جنوبي طبقه دوم به مساحت ۸7/44 متر مربع كه مقدار سه متر و بيست و پنج دسيمتر 
مربع آن بالكن است قطعه 94 تفكيكي بانضمام شش دانگ انباري قطعه 94 تفكيكي بلوك ۱۰ به مساحت ۶/۸9 دسيمتر مربع واقع در سمت شمالي زيرزمين يك 
و ش��ش دانگ پاركينگ قطعه 7۸ تفكيكي بلوك ۱۰ به مس��احت ۱۰/۵۶ دسيمتر مربع واقع در سمت شمالي طبقه همكف بشماره پالك ۳7۱۰۳ فرعي از ۱ اصلي 
مفروز از ۱۱74۶ فرعي از اصلي مذكور ذيل ثبت ۳۰۲۵۵۳ صفحه ۳۸9 دفتر ۲۱۵7 بنام ش��ركت تعاوني مس��كن كاركنان ش��هرداري انديشه ثبت و سند به شماره 
چاپي ۳۶۲7۰4-الف/9۳ صادر و تسليم شده است و برابر سند قطعي ۳۵۸۸4 مورخ 9۶/۰9/۱9 دفترخانه ۸۲ كرج به خانم نجيمه خاتون شكوهي انتقال يافته است 
و برابر س��ند رهني ۳۵9۲4 مورخ 9۶/9/۲۱ دفترخانه ۸۲ كرج در رهن بانك مس��كن ش��عبه مركزي مارليك قرار گرفته است بعلت جابه جايي مقفود گرديده است 
لذا مراتب به اس��تناد تبصره يك ماده ۱۲۰ آيين نامه اصالحي قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي ش��ود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامالت نسبت به پالك فوق و 
يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد دريافت 

نمايد در غير اينصورت پس از انقضاي مدت مذكور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.     
رئيس ثبت اسناد و امالك شهريار، سيدمرتضي موسوي، م الف/۳۲۵۱7

     
آگهي ابالغ وقت دادرسي ودادخواست ضمائم به كالسه پرونده ۱۱۰۱/9/9۶

وقت رسيدگي 97/4/۳ روز يكشنبه ساعت ۱7 حوزه 9 
خواهان: فاميل لطفي خوانده: محمد ميرزايي خواس��ته: مطالبه وجه، خواهان دادخواس��تي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع 
گرديده ووقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 7۳ قانون آيين دادرسي مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن جهت تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود. 

دبيرحوزه 9 شوراي حل اختالف شهريار، م/الف ۳۲۵۱9

آگهي ابالغ وقت دادرسي ودادخواست ضمائم به كالسه پرونده ۱۱9/۱/97
وقت رسيدگي 97/۳/۲۸ ساعت 9/4۵ حوزه اول 

خواهان: آرش شريعتي خوانده: داوودپرچگاني خواسته: مطالبه وجه سفته، خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 7۳ قانون آيين دادرسي مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن جهت تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود. 

دبيرحوزه ۱ شوراي حل اختالف شهريار، م/الف ۳۲۵۱۰

آگهي ابالغ وقت دادرسي ودادخواست ضمائم به كالسه پرونده ۱۱7/۱/97
وقت رسيدگي 97/۳/۲۸ ساعت 9/۳۰ حوزه اول 

خواهان: آرش شريعتي خوانده: مهردادجوازي خواسته: مطالبه وجه چك، خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع 
گرديده ووقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 7۳ قانون آيين دادرسي مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن جهت تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود. 

دبيرحوزه ۱ شوراي حل اختالف شهريار، م/الف ۳۲۵۰9

آگهي ابالغ وقت دادرسي ودادخواست ضمائم به كالسه پرونده ۱۱۳/۱/97
وقت رسيدگي 97/۳/۲۸ ساعت 9 حوزه اول 

خواهان: آرش شريعتي خوانده: ايوب نعمتي خواسته: مطالبه وجه چك، خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع 
گرديده ووقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 7۳ قانون آيين دادرسي مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن جهت تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود. 

دبيرحوزه ۱ شوراي حل اختالف شهريار، م/الف ۳۲۵۰۸

آگهي ابالغ وقت دادرسي ودادخواست ضمائم به كالسه پرونده ۱۱۵/۱/97
وقت رسيدگي 97/۳/۲۸ ساعت 9/۱۵ حوزه اول 

خواهان: آرش ش��ريعتي خوانده: خديجه بادياني خواس��ته: مطالبه وجه چك خواهان دادخواستي تس��ليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل 
اختالف ارجاع گرديده ووقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 7۳ قانون آيين دادرسي 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن جهت تبادل لوايح 

در شعبه حضور يابيد خواهد بود. 
دبيرحوزه ۱ شوراي حل اختالف شهريار، م/الف ۳۲۵۰7

آگهي ابالغ وقت دادرسي ودادخواست ضمائم به كالسه پرونده ۱۱۱/۱/97
وقت رسيدگي 97/۳/۲۸ ساعت ۸/4۵ حوزه اول 

خواهان: آرش ش��ريعتي خوانده: محبعلي كش��ن فالح – بهنام كشن فالح خواسته: مطالبه وجه چك خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت 
رس��يدگي به ش��عبه حل اختالف ارجاع گرديده ووقت رسيدگي تعيين ش��ده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز 
ماده 7۳ قانون آيين دادرس��ي مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و 

مدت آن جهت تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود. 
دبيرحوزه ۱ شوراي حل اختالف شهريار، م/الف ۳۲۵۱۱

برگ اجراييه
مشخصات محكوم له: نام: آرش نام خانوادگي: شريعتي نشاني: شهريار وايين بعثت ۲ پ ۳4 واحد4

مشخصات محكوم عليه: نام: محمد نام خانوادگي: تاجيك نشاني: مجهول المكان
محكوم به: بموجب دادنامه شماره ۱۰۱4 مورخ 9۶/۱۰/۱۰ شوراي حل اختالف شهريار شعبه 4 كه وفق دادنامه شماره همان مرجع قطعيت حاصل كرده است: محكوم 
عليه به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون وششصد و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 9۶/۸/۱ 

لغايت وصول آن در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت جمهوري اسالمي ايران محكوم ميگردد. 
قاضي شعبه 4 شوراي حل اختالف شهريار، م الف/۳۲۵۱۲

برگ اجراييه
مشخصات محكوم له: نام: آرش نام خانوادگي: شريعتي نشاني: شهريار وايين بعثت ۲ پ ۳4 واحد4

مشخصات محكوم عليه: نام: محمد نام خانوادگي: تاجيك نشاني: مجهول المكان
محكوم به: به موجب دادنامه ش��ماره ۱۰۱۳ مورخ 9۶/۱۰/۱۰ ش��وراي حل اختالف ش��هريار ش��عبه 4 كه وفق دادنامه شماره همان مرجع قطعيت حاصل كرده است: 
محكوم عليه به پرداخت مبلغ دويس��ت ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ دو ميليون وشش��صد و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از 

تاريخ 9۶/۸/۱ لغايت وصول آن در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت جمهوري اسالمي ايران محكوم مي گردد. 
قاضي شعبه 4 شوراي حل اختالف شهريار، م الف/۳۲۵۱۳

برگ اجراييه
مشخصات محكوم له: نام: آرش نام خانوادگي: شريعتي نشاني: شهريار وايين بعثت ۲ پ ۳4 واحد4

مشخصات محكوم عليه: نام: صديقه نام خانوادگي: شفيعا نشاني: مجهول المكان
محكوم به: بموجب دادنامه شماره ۱۰۱۲ مورخ 9۶/۱۰/۱۰ شوراي حل اختالف شهريار شعبه 4 كه وفق دادنامه شماره همان مرجع قطعيت حاصل كرده است: محكوم 
عليه به پرداخت مبلغ يكصدوهفتاد ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ دو ميليون دويس��ت و ده هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 

صدورچك لغايت وصول آن در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت جمهوري اسالمي ايران محكوم ميگردد. 
قاضي شعبه 4 شوراي حل اختالف شهريار، م الف/۳۲۵۱4

برگ اجراييه
مشخصات محكوم له: نام: محمد نام خانوادگي: نصراصفهاني نشاني: تهران خ وليعصر نرسيده به ميدان ونك بين خيابان ۱4و۱۶ شماره ۲444

مش��خصات محكوم عليه: نام: ۱: س��ميراباربد ويشكاس��وقه، ۲: موس��ي كاظمي، ۳: زهرا مرتاضي نش��اني: ۱: فرديس فلكه دوم نود دس��تگاه اول پالك ۲۸ واحد۳ ۲: 
مجهول المكان ۳: فرديس سه راه حافظيه كوچه احمدي ساختمان سعادت واحد۱۱

محكوم به: بموجب دادنامه ش��ماره ۱۰۸۶ مورخ 9۶/۱۰/۱7 ش��وراي حل اختالف ش��هريار حوزه اول كه وفق دادنامه شماره قطعيت حاصل كرده است: محكوم عليها 
محكوم به پرداخت تضامني مبلغ شصت ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصدوپنجاه هزارريال هزينه دادرسي وخسارت تاخيرتاديه درتاريخ 9۶/۲/9 لغايت 

وصول آن وحق الوكاله وكيل طبق تعرفه درحق محكوم له وپرداخت نيم عشردولتي درحق صندوق دولت مي باشد. 
رئيس شعبه اول شوراي حل اختالف شهريار، م الف/۳۲۵۰۵

ابالغيه 
مش��خصات ابالغ ش��ونده حقيقي: ۱: عليرضا مصطفايي نام پدر: محمد نش��اني: مجهول المكان، مهلت حضور حضور ازتاريخ ابالغ: 7روز، محل حضور: اس��تان تهران، 
شهرستان شهريار، بلوارشهيدكلهر، شهرك اداري، مهلت حضور: 7روز، نوع علت حضور: مالحظه نظريه كارشناس و اظهار هرمطلبي نفيا يا اثباتا با توجه به علت علت 
حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ ميگردد ظرف مدت مقرر اقدام، درغيراينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهدشد. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه، 
ابالغ اوراق قضايي به صورت الكترونيك انجام خواهدش��دوابالغ به صورت كاغذي درموارد محدود و اس��تثناء انجام مي ش��ود. بنابراين ضروري است نسبت به ثبت نام 
ومش��اهده اين ابالغيه وابالغيه هاي آتي از طريق س��امانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورودبه سامانه حساب كاربردي )شناسه و رمز(دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام 

به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و در صورت عدم دسترسي، به نزديكترين واحد قضايي مراجعه نماييد. 
دفترشعبه ۵ دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان شهريار م الف/۳۲۵۲۰

رونوشت آگهي حصروراثت
آقاي حبيب احمدنژاد بجند داراي شناسنامه شماره ۸۳۳9 به شرح دادخواست به كالسه ۵۳۸ ازاين دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنين توضيح داده 
شده كه شادروان ملك علي احمدنژاد بجند به شناسنامه ۱۳ درتاريخ 9۶/۱۰/۲4 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱: حبيب احمدنژاد بجند ش ش: ۸۳۳9 ت ت: ۱۳۶۲ پس��ر ۲: نجيبه جوادي بجندي ش ش: ۱9۸7 ت ت ۱۳44 همس��ر ۳: افروز انجمي بجند ش ش: ۱49۰ ت ت: 
۱۳۱۱ مادر، اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باش��د از 

تاريخ نشرآگهي ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادرخواهدشد. 
رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف شهريار، م الف/۳۲۵۰۳

آگهي ابالغ وقت رسيدگي به الهام برومند
خواهان آقاي فرش��اد ش��كوهي دادخواس��تي به طرفيت خوانده الهام برومند به خواسته مطالبه مبلغ وخسارت تاخير تاديه وخسارات هزينه دادرسي مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه 9۶۰99۸۲۶4۰۸۰۰۱9۵ شعبه ۸ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ ۱۳97/۰4/۱۶ ساعت 
۱۱/۳۰ تعيين كه حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ارآگهي به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود، نسخه ثاني 

دادخواست و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضرگردد. 
مديردفترشعبه ۸ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار_ محمدحسين سربيون، م الف /۳۲۵۱۶ 
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پايبنديآلمان
بهايفايتعهداتباايران

پ�اونوزير ني��روي جمهوري اس��المي ايران 
ك��ه به دع��وت وزير محيط زيس��ت و وزير اقتصاد 
و ان��رژي جمهوري ف��درال آلمان به اين كش��ور 
س��فر كرده اس��ت با پيتر اولتماي��ر وزير اقتصاد و 
انرژي آلمان، دي��دار و درخصوص راه هاي ارتقاي 
رواب��ط دوجانب��ه گفت وگو كرد. رض��ا اردكانيان، 
در حاش��يه اين نشس��ت بيان كرد: در خالل اين 
سفر از پايبندي شركت هاي بزرگ آلماني ازجمله 
زيمنس به ايف��اي تعهدات قراردادي موجود خود 
با كشورمان، اطمينان حاصل گرديد. وزير اقتصاد 
و انرژي آلمان نيز با اشاره به فعاليت ۱۲۰ شركت 
آلمان��ي در ايران، بيان ك��رد: در مذاكرات آتي دو 
كش��ور راهكارهاي تداوم همكاري ه��اي دوجانبه 

تدوين خواهد شد.
 گفتني اس��ت در اين نشست دو طرف نسبت 
ب��ه برگزاري نشس��ت آتي كميس��يون مش��ترك 
همكاري ه��اي اقتص��ادي ايران و آلمان در س��ال 
ج��اري توافق نمودن��د كه تاريخ دقي��ق برگزاري 
كميس��يون مش��ترك ب��ا هماهنگ��ي دو ط��رف، 
ب��ه زودي تعيين خواهد ش��د. در اين كميس��يون 
كميته هاي مش��ترك ان��رژي و آب ايران و آلمان 
ك��ه پيش از اين مذاكرات آن با مش��اركت وزارت 
نيروي اي��ران و وزارتخانه هاي اقتص��اد و انرژي و 
همچنين محيط زيس��ت آلمان صورت گرفته بود، 

برنامه كاري خود را نهايي خواهند كرد. 

بيتاثيريتحريمها
برصادراتپتروشيمي

ايرنامديرعامل ش��ركت بازرگاني پتروشيمي 
درب��اره تاثير خ��روج امريكا از برج��ام بر صادرات 
محصوالت پتروش��يمي ايران اظهار داشت: تصور 
نمي كنم با س��اختارهايي كه در بيش از ۲۰س��ال 
گذشته در بخش پتروشيمي ايجاد كرده ايم، دچار 
مش��كل ش��ويم. مهدي ش��ريفي نيك نفس يادآور 
ش��د: پس از اج��راي برجام نيز مش��كالتي مانند 
مسائل بانكي به طور كامل رفع نشده بود، بنابراين 
خ��روج امريكا از برجام چندان تاثيرگذار نيس��ت. 
وي درباره احتمال بازگش��ت تحريم  كش��تي ها و 
محدودي��ت انجام بيمه محموله هاي پتروش��يمي 
نزد ش��ركت هاي خارجي گفت: پي��ش از اين نيز 
همين مش��كل ها را داش��تيم كه ب��راي رفع آنها، 
بيمه هاي داخلي اقدام به ايجاد كنسرس��يوم هاي 

بيمه يي كردند و مشكل حل شد.
مديرعامل ش��ركت بازرگاني پتروشيمي ادامه 
داد: باي��د ب��ه تقويت ن��اوگان كش��تيراني داخلي 
كمك ش��ود تا عالوه بر اش��تغال زايي بتوان بيمه 
ناوگان ه��ا را ني��ز مديريت كرد. اي��ران در جايگاه 
دومين توليدكننده بزرگ محصوالت پتروش��يمي 
خاورميان��ه س��هم ۲۳.۶درص��دي از كل ظرفيت 
تولي��د خاورميانه را در اختي��ار دارد. مجتمع هاي 
پتروشيمي كشور سال گذشته بيش از ۲۲ميليون 
و 4۱۰ه��زار ت��ن محص��ول ب��ه ارزش بي��ش از 

۱۲ميليارد دالر صادر كردند. 

تريبون وزير

تك خبر
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بازارهنر

گروهكرفلوتتهرانآلبومجديدمنتشرميكند
سرپرس��ت گروه كر فل��وت تهران 
در تش��ريح تازه ترين فعالیت هاي اين 
مجموعه موس��یقايي از تولید و انتشار 
آلبوم��ي از كنس��رت هاي اروپايي اين 
گروه و ي��ك آلبوم جدي��د ديگر خبر 
داد. فیروزه نوايي با اش��اره به تازه ترين 
فعالیت ه��اي خود توضی��ح داد: طبق 
آخري��ن برنامه ريزي هاي��ي ك��ه انجام 
داديم، قرار بر اين اس��ت آثار به صحنه 

رفته در كنسرت هاي اروپايي گروه كر فلوت تهران 
در قالب يك مجموعه موسیقايي شامل ۲ آلبوم در 
دسترس عالقه مندان قرار گیرد. البته غیر از اين اثر 
يك آلبوم ديگر نیز به انتش��ار خواهد رسید كه اين 
آلبوم نیز شامل قطعاتي اس��ت كه از مدت ها قبل 

نسبت به ضبط آنها اقدام كرده بوديم. 
او ادامه داد: گروه كر فلوت تهران به سرپرس��تي 
من و رهبري اركستر سعید تقدسي طي هفته هاي 
گذش��ته مجموعه كنس��رت هايي را در ش��هرهاي 
زوريخ، فلدكرش، گراتس و وين روي صحنه بردند 

كه قرار اس��ت اين مجموعه كنسرت ها 
در قال��ب آلبوم ب��ه عالقه مندان عرضه 
ش��ود. در ش��ب آخر نیز رض��ا ناژفر به 
عنوان سولیس��ت كر فلوت را همراهي 
ك��رد. ضم��ن اينك��ه در يك��ي از اين 
برنامه ها نصیر حیدريان رهبر اركس��تر 
ايراني و اس��تاد دانشگاه گراتس اتريش 
به صورت افتخاري بخش��ي از كنسرت 
را رهب��ري كرد. سرپرس��ت فلوت كر 
ته��ران درباره كیفیت اين برنامه ه��ا به مهر گفت: 
خوش��بختانه به خاطر تمرين هاي جدي كر فلوت 
در اين برنامه ها، كوك و موزيكالیته كر فلوت بسیار 
بهتر از برنامه ما در جشنواره فجر بود. اين در حالي 
اس��ت كه كیفیت اجرا هم در اين كنسرت ها مورد 
ارزياب��ي منتقدان اروپايي ق��رار گرفت كه مي توان 
به انتش��ار نظ��رات منتق��دان در »مجله فرهنگ« 
)kulturzeitschrift.at( كشور اتريش اشاره كرد 
ك��ه افتخار بزرگي براي كر فلوت تهران محس��وب 

مي شود. 

»لوليتا«وكابوسدخترانجوانتئاترشد
كارگردان »لولیتا« با اشاره به انتخاب 
نام اين نمايش��نامه عنوان كرد، در اجرا 
تالش ش��ده اس��ت هر مخاطب تاويل 
ش��خصي خودش را از نمايش داش��ته 
باش��د. بهنام احمدي كارگردان نمايش 
»لولیتا« كه به تازگ��ي اجراي عمومي 
خود را در س��الن س��ايه مجموعه تئاتر 
شهر آغاز كرده است درباره اجراي اين 
اثر نمايشي به مهر گفت: لولیتا اجراي 

خود را از ۲۰ ارديبهش��ت ماه آغاز كرده اس��ت و با 
وج��ودي كه به صورت دو اجرايي در اين س��الن به 
صحنه مي رويم و اجراي ما نیز همزمان با جشنواره 
تئاتر دانش��گاهي بود از اس��تقبال مخاطبان راضي 
هستم و خوشبختانه بازخوردهاي خوبي هم دريافت 
كرده ايم. او درباره انتخاب نام لولیتا كه يادآور رماني 
به همین نام نوش��ته والديمیر ناباكوف است، اظهار 
ك��رد: اكثر مخاطبان ما در ابت��دا فكر مي كنند اين 
نمايش اقتباسي از »لولیتا«ي ناباكوف است در حالي 
كه انتخاب اين نام برمي گردد به مفهوم اصلي كلمه 

لولیت��ا كه به معني دخت��ران نوجواني 
است كه زود به بلوغ مي رسند و ارتباطي 
با رمان ناباكوف ندارد اما در كانس��پت 
اصلي ممكن اس��ت، ش��باهت هايي به 
»لولیتا« داش��ته باش��د. احمدي افزود: 
اين نمايش به ش��یوه رئالیستي روايت 
نمي ش��ود و رواي��ت زمان داي��ره واري 
دارد. در اج��را تالش ما اين بوده كه به 
سمت فرم و تصويرسازي برويم و متن 
نماي��ش نیز در طول يك س��ال و نیمي كه تمرين 
 داش��تیم، دچار تغیی��رات زيادي ش��د و نزديك به

۱۱ بار مورد بازنويس��ي قرار گرف��ت. اين كارگردان 
تئاتر درباره داس��تان و مضمون نمايش توضیح داد: 
قصه نمايش از جايي آغاز مي ش��ود كه آدم ها براي 
اينكه از كابوس هايشان فرار كنند به يك جزيره پناه 
مي برن��د؛ جزيره يي كه قواع��د و قوانین مخصوصي 
دارد. آنها در اين جزيره مجبور مي شوند براي اينكه 
ديگر كابوس نبینند، پلك هايشان را مي برند كه در 

اين میان با اتفاق هاي ديگري روبه رو مي شوند. 

آثارهنرمنداننوگرابهنياورانرسيد
آثار نقاشي هنرمندان نقاش نوگراي 
ايران با عنوان »ناديده ها« به مناسبت 
روز جهاني موزه و هفته میراث فرهنگي 
از ديروز جمعه بیست وهشتم ارديبهشت 
در كاخ نیاوران به نمايش گذاشته شده 
اس��ت. برپايي نمايشگاه هاي هنري در 
حوزه تجس��مي يك��ي از فرصت هاي 
مناس��ب به روز و ظهور هنر و خالقیت 
هنرمنداني اس��ت كه س��ال ها در اين 

عرصه فعالی��ت مي كنند. اين نمايش��گاه ها اغلب، 
جمعه ه��اي هر هفته افتتاح مي ش��وند. در آخرين 
جمعه ارديبهش��ت ك��ه با ماه مب��ارك رمضان نیز 
تقارن دارد، در افتتاح نمايشگاه هاي هنري تاثیري 
نداش��ته است و اين نمايش��گاه ها به روال هر هفته 
برنامه هاي خود را ادامه مي دهند. بر اين اس��اس به 
مناسبت روز جهاني موزه و هفته میراث فرهنگي، 
نمايش��گاهي از آثار نقاشي هنرمندان هنر نوگراي 
ايران ب��ا عن��وان »ناديده ها« ۲۸ ارديبهش��ت ماه 
در كاخ نی��اوران رونماي��ي  ش��د. آث��اري از ماركو 
گريگوريان، مس��عود عربش��اهي، جعفر روح بخش، 
سهراب سپهري، ابوالقاسم سعیدي، محمد احصايي، 
فرامرز پیالرام، منیر شاهرودي فرمانفرمايیان، بهجت 
صدر، ص��ادق تبريزي و تعدادي ديگر از هنرمندان 
جنبش نوگراي ايران در اين نمايشگاه حاضر است. 

همچنین در اي��ن روز ۵ اثر عبدالرضا 
دريابیگي از مهم ترين هنرمندان سبك 
هنر مفهوم��ي در اي��ران در كاخ موزه 
نیاوران به نمايش گذاش��ته مي ش��ود. 
عبدالرض��ا دريابیگي يكي از نقاش��ان 
طبیعت گراي ايران است كه تقريبا در 
همه آثارش منظره هايي عمیق و خالي 
بدون هیچ عنصري همانند درخت را به 
تصوير كشیده است. مجموعه فرهنگي 
تاريخي نیاوران واقع در میدان شهید باهنر )نیاوران( 
واقع است و اين مجموعه تا ساعت ۱۹ فعال است. 
همچنین نمايشگاه انفرادي طراحي و نقاشي سپیده 
عابدي با عنوان »سمفوني عدم« از ديروز در گالري 
دنا افتتاح شده اس��ت. عالقه مندان مي توانند براي 
بازديد از اين نمايشگاه از ۲۹ ارديبهشت تا ۲ خرداد 
ماه س��اعت ۱۶ تا ۲۰ به گالري دنا واقع در میدان 
فردوس��ي، خیابان س��پهبد قرني، بع��د از چهارراه 
طالقان��ي، كوچه سوس��ن پ��الك ۴ مراجعه كنند. 
گالري روزهاي پنج ش��نبه تعطیل است. نمايشگاه 
گروه��ي هنرهاي تجس��مي با عن��وان »وارونا« به 
كیوريتوري فاطمه صحرايي ديروز س��اعت ۱۶:3۰ 
در گالري احسان افتتاح ش��د. گالري احسان واقع 
در اقدس��یه، خیابان آجودانیه، خیابان ۱۴ شرقي، 

پالك ۲۲ است. 

اجبارطالبانبرايصلح
تايمز:

 صفح��ه اول روزنامه 
تايمز، گزارشي از افزايش 
فشارها بر طالبان منتشر 
كرد. طب��ق اين گزارش، 
امريكاي��ي  فرمان��ده 
نظامی��ان نات��و در اروپا 
ب��راي  ك��رد،  تصري��ح 
مجبور ش��دن طالبان به 
صلح  گفت وگوهاي  آغاز 

با دولت افغانستان فش��ارها بر اين گروه افزايش 
خواه��د يافت. در حالي كه نزديك به ۱7 س��ال 
از حضور نظامي امريكا در افغانس��تان مي گذرد، 
سپاكاروتي اظهار داشت كه جنگ در افغانستان 
طوالني خواهد شد. اين ژنرال امريكايي در حالي 
بر افزايش فش��ارها ب��ر طالبان تاكی��د دارد كه 
»جف مركلي« سناتور دموكرات امريكايي اعمال 
فش��ار بر طالبان براي اجبار اين گروه براي قبول 
راه حل سیاس��ي را واقع گرايانه نمي داند. به گفته 
اين سناتور امريكايي مشكالت كنوني افغانستان 
فساد، ناكارآمدي دولت و نیروهاي امنیتي افغان 
است و طالبان توافق سیاسي را قبول نخواهد كرد 
زي��را اين گروه در حال حاض��ر مناطق زيادي از 

افغانستان را تحت كنترل و نفوذ خود دارد. 

والاستريتژورنال:
اي��ن روزنام��ه، ديروز 
در صفح��ه اول خ��ود، با 
از ديدار  انتشار عكس��ي 
نخس��ت وزير  مع��اون 
چی��ن ب��ا ترام��پ، ب��ه 
گزارش��ي در اي��ن ب��اره 
پرداخت. طب��ق گزارش 
ژورن��ال،  وال اس��تريت 
 )Liu He( ه��ه  لی��و 

معاون نخس��ت وزير اين كش��ور كه در راس يك 
هیات تجاري در واش��نگتن حضور دارد، با دونالد 
ترامپ ريیس جمه��ور امريكا ديدار كرده اس��ت. 
پیش از اين، سارا س��اندرز سخنگوي كاخ سفید 
گفته بود ترامپ با لیو اواخر روز پنج ش��نبه ديدار 
مي كند. كاخ سفید همچنین اعالم كرد: گفت وگو 
با هیات چیني درباره مس��ائل تجاري روز جمعه 
ادامه خواهد ياف��ت. اين ديدارها در حالي صورت 
گرفته كه مدت هاس��ت، جنگ تج��اري امريكا و 
چین خبرساز شده و در هفته گذشته، دولت چین 
اعالم كرد كه نمي خواهد شاهد افزايش تنش هاي 
تجاري با امريكا باشد، ولي آماده هرگونه پیامدي 

است و از منافع خود دفاع خواهد كرد. 

فايننشالتايمز:
اول  ص�ف��ح��ه  در 
فايننشال تايمز، گزارشي 
از تش��كیل دولت جديد 
ايتالیا منتش��ر ش��د.  در 
گ��زارش،  اي��ن  طب��ق 
مناب��ع نزدي��ك به حزب 
»جنب��ش پنج س��تاره« 
ايتالی��ا روز پنج ش��نبه از 
تواف��ق نهاي��ي اين حزب 

با اتحاديه ش��مال درباره تشكیل دولت جديد خبر 
دادند. اين در حالي اس��ت كه گفته ش��ده اين دو 
حزب راس��ت گراي تحت رهبري لويیجي دي مايو 
و متئو سالويني كه در انتخابات پارلماني بیشترين 
آرا را كسب كردند همچنان در حال رايزني درباره 
نخست وزير جديد هستند. به گفته تحلیلگران، در 
صورت تشكیل دولتي ضدساختار در ايتالیا اتحاديه 
اروپا، با بزرگ ترين چالش از زمان راي بريتانیايي ها 
به خروج از اين اتحاديه روبه رو خواهد شد. آن طور 
كه گفته شده، رهبران دو حزب ضدساختار از توافق 
بر سر تشكیل دولتي ائتالفي با برنامه كاهش شديد 
مالیات ها و افزايش بودجه رفاه اجتماعي خبر دادند. 

كيوسك

استاديوم»آزادي«رابرايپخشفيلمبهمابدهيد!
تهیه كننده و كارگردان فیلم »چهارراه استانبول« ضمن مخالفت با پخش مسابقات جام جهاني فوتبال در سینماها گفت: 
اگر قرار است اين اتفاق بیفتد، پس به ما هم اجازه دهند در استاديوم آزادي فیلم نمايش دهیم.  مصطفي كیايي كه مدتي 
قبل هم بابت وضعیت اكران فیلم خود اعتراض داش��ت، در پاس��خ به اينكه آيا با توجه به نظر شوراي صنفي نمايش مبني بر 
اينكه براي پخش مسابقات فوتبال در سینماها بايد رضايت صاحبان فیلم ها نیز گرفته شود، با چنین جرياني موافقت مي كند؟ 
بیان كرد: من اصال با اين موضوع موافق نیستم و به نظرم كار درستي هم نیست چون فوتبال و سینما هر يك جاي خود را 
دارند و قرار نیست در سالن سینما فوتبال پخش شود كه اگر اين طور باشد، استاديوم آزادي را هم به ما بدهند تا در آن فیلم 
اكران كنیم. او درباره وضعیت اكران فیلم خود هم به ايسنا گفت: هنوز تعداد سالن ها و سانس هاي فیلم »چهارراه استانبول« 
به طرز عجیبي كم است و نمي دانم براي اين فیلم با حدود ۴7 سالن در مقابل بیش از ۱7۰سالن فیلم هاي ديگر بايد چه كرد!

چهرهروز

بررسينتايجنظرسنجيدربارهبيشتريننگرانيهايشهرونداناروپايي

مهاجرهراسيدراتحاديهاروپا
گروهگوناگون

در س��ال هاي اخیر به  وي��ژه پس از 
افزاي��ش ناآرامي و درگیري هاي داخلي 
در خاورمیان��ه، مهاج��رت ب��ه كش��ورهاي اتحاديه 
اروپا رش��د قابل  توجهي يافت. هرچند كه به گفته 
تحلیلگران در برخي شرايط ورود مهاجران تاثیرات 
مثبتي در اقتصاد كش��ورهاي مقصد ايجاد مي كند، 
اما به ط��ور كلي با توج��ه به افزاي��ش پناهجويان، 
بحران ه��اي ايجاد ش��ده بس��یاري از ش��هروندان 
اتحادي��ه اروپا را نگران كرده اس��ت. از طرفي عالوه 
بر بحران هاي اقتصادي كه توسط ورود مهاجران به 
كشورهاي مقصد ايجاد مي شود، بسیاري از مقامات 
اتحادي��ه اروپا ب��ر اين باورند ك��ه ورود پناهجويان، 
به  خص��وص آن  تعداد كه به ص��ورت غیرقانوني به 
كش��ورهاي اروپايي وارد مي شوند، منجر به افزايش 
ناامني و ايجاد تروريس��م در اين كش��ورها خواهند 
ش��د؛ اين نگراني پس از حمالت تروريستي متعدد 
توس��ط مهاجران به كش��ورهاي اتحاديه اروپا ايجاد 
ش��د. اين نگراني ها در حالي مطرح ش��ده كه طبق 
تازه ترين نظرسنجي صورت  گرفته، حدود 3۹درصد 
از اروپايي ها مهم ترين چالش پیش روي كشورشان را 
مهاجرت و افزايش ورود پناهجويان به اتحاديه اروپا 
مي دانن��د. آن طور كه گفته ش��ده، پس از حمالت 
تروريس��تي در پاريس، كش��ورهاي اتحادي��ه اروپا، 

اقدامات امنیتي در مرزهاي خود را افزايش دادند. 
طبق اين نظرسنجي در س��ال هاي اخیر مساله 
مهاجرت مهم ترين نگراني اروپايیان به  شمار مي رود. 
اين در حالي اس��ت كه نگراني از تروريسم نیز رو به 
افزايش ب��وده و پس از مهاجرت، بزرگ ترين چالش 
پیش روي ش��هروندان اتحاديه اروپا معرفي ش��ده 
است. براساس نتايج نظرس��نجي صورت  گرفته در 
حال حاضر حدود 3۵درصد از اروپايیان، تروريس��م 
را مهم ترين چالش كشورهاي خود مي شناسند. آن 
طور كه گفته شده در اين میان باالترين آمار نگراني 

از تروريسم در میان شهروندان لهستان بوده است. 
پس از مس��اله مهاجرت و تروريس��م، ش��رايط 
اقتصادي بزرگ ترين چالش اروپايیان معرفي ش��ده 
است. هرچند كه سال ها از بحران مالي اروپا گذشته 

اما همچنان در بازارهاي مالي و س��رمايه گذاري در 
كشورهاي عضو اتحاديه تاثیرگذار است. براين اساس 
بس��یاري از مقام��ات جهاني در تالش  هس��تند تا 
راهكارهايي براي كنترل و مقابله با بحران اقتصادي 
اتخاذ كنند؛ چرا كه گفته مي ش��ود بحران مالي در 
كشورهاي حوزه يورو، در بازارهاي مالي و سرمايه يي 
خ��ارج از قاره اروپا نیز تاثیرگذار اس��ت. آن طور كه 
نتايج اين نظرسنجي نشان داده، حدود ۲۱درصد از 
اروپايي ها نگران شرايط اقتصادي كشورشان هستند. 
طبق گزارش ها اگرچه اتحاديه اروپا با هدف افزايش 
همكاري ها و اتحاد میان كش��ورهاي اروپايي شكل 
گرف��ت، اما در حال حاضر بح��ران مالي و وضعیت 
وخیم برخي كشورهاي عضو، اهداف اصلي تشكیل 
اين اتحاديه را مورد تهديد قرار داده اس��ت. به نظر 
مي رس��د كه برگزيت نیز نگراني هاي بیشتري براي 
ش��هروندان اتحادي��ه اروپ��ا ايجاد كرده اس��ت. آن 
طور كه گفته ش��ده خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا، 
تغییرات گس��ترده يي در مشاغل و سرمايه گذاري ها 
در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ايجاد خواهد كرد. از 
طرفي بسیاري از اقتصاددانان بحران كنوني منطقه 
يورو را ناشي از مشكالت مالي يونان، پرتغال، ايرلند 
و اس��پانیا قلمداد مي كنند، اما عده يي ديگر ريش��ه 
بحران يورو را عمیق تر و زايیده تناقضات ساختاري 

اين نظام پول��ي مي دانند. در ماه هاي پاياني س��ال 
میالدي گذشته در بسیاري از گزارش ها خبر افزايش 
همكاري هاي دفاعي كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا 
منتشر شد. طبق اين گزارش ها، ضعف و كاستي هاي 
اتحاديه اروپا در زمینه مسائل دفاعي چالش مهمي 
براي كشورهاي اين اتحاديه به  شمار مي آيد. سطح 
همكاري هاي دفاعي كشورهاي عضو بسیار كم بوده و 
مشكالت مالي و فني نیز بر عملكرد مشترك دفاعي 
اين اتحاديه تاثیرگذار است. طبق نتايج نظرسنجي 
منتشر شده، عالوه بر مقام هاي اتحاديه اروپا حدود 
۱۹درصد از شهروندان كشورهاي اروپايي كه در اين 
نظرسنجي شركت  كرده اند را نگران سطح دفاعي و 

امور خارجه كشورشان كرده است. 
ه��ر چند ك��ه در بس��یاري از گزارش ه��ا، اكثر 
كش��ورهاي عضو اتحادي��ه اروپا به عن��وان بهترين 
الگوه��اي بهداش��ت و درم��ان عموم��ي در جهان 
شناخته مي شوند، اما همچنان درصد قابل  توجهي 
از شهروندان اين كشورها، نگراني هاي بسیاري براي 
بهداشت و درمان عمومي در كشورهاي خود دارند. 
طبق تازه ترين نتايج نظرس��نجي اعالم شده حدود 
۱۲درصد از شهروندان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
مس��ائل مرتبط با بهداش��ت و درمان كشورشان را 

مهم ترين نگراني معرفي مي كنند. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

احتمالهمكاريديكاپريوواسپيلبرگ
اس��تیون اس��پیلبرگ درحال مذاكره 
ب��راي كارگردان��ي فیلم��ي اس��ت ك��ه 
لئون��اردو دي كاپريو نیز ممكن اس��ت در 
آن نقش آفرين��ي كند. به گزارش ورايتي، 
اس��تیون اسپیلبرگ و لئوناردو دي كاپريو 
هر دو درحال مذاكره هستند تا در فیلمي 

زندگینامه يي درباره اولیس اس گرانت شركت كنند. خبر ساخت اين فیلم سال 
پیش مطرح شده بود و دي كاپريو، تهیه كنندگي آن را پذيرفته بود. از اين فیلم 
با عنوان »گرانت« ياد مي ش��ود كه شخصیت اصلي فیلم و رهبري نظامي بود 
كه در زمان آبراهام لینكلن نقش��ي مهم در جنگ هاي داخلي امريكا داش��ت. 
لینكلن برده داري را از میان برد و تالش زيادي براي نابود كردن گروه نژادپرست 
كوكلوس كالن كرد. ديويد جیمز كلي فیلمنامه اقتباسي اين فیلم را مي نويسد. 
اسپیلبرگ هشتمین نامزدي كارگرداني اسكار را براي ساخت فیلم »لینكلن« 
در س��ال ۲۰۱3 با بازي دنیل دي لويیس دريافت كرد. دي لويیس با ايفاي اين 
نقش سومین اسكار بازيگري خود را كسب كرد. اسپیلبرگ در عین حال يك 
تجرب��ه مش��ترك از همكاري با دي كاپريو دارد كه ب��ا فیلم »اگه مي توني منو 
بگیر« در سال ۲۰۰۲ رقم خورد. دي كاپريو قرار است به زودي در فیلم كوئنتین 

تارانتینو با عنوان »روزي روزگاري در هالیوود« جلو دوربین برود. 

نفوذديجيتاليدرموزههايايران
»موزه ها به سیستم الكترونیكي متصل 
مي ش��وند« هر سال اين شعار را مسووالن 
می��راث  فرهنگ��ي در آس��تانه روز جهاني 
موزه ه��ا مي دهند اما درح��ال حاضر تنها 
برخي از موزه ها در بخش بلیت الكترونیكي 
فعال ش��ده اند. موزه ها قرار است كه بلیت 

الكترونیكي داش��ته باش��ند بلیت هايي كه بازديدكنندگان آنه��ا را از قبل تهیه 
مي كنن��د تا ديگر در صف طوالني قرار نگیرند يا اينكه از تخفیفات آن بهره مند 
شوند و بتوانند زمان دلخواه بازديدشان را خودشان مشخص كنند. اما تا فراگیر 
ش��دن اين طرح در همه موزه هاي كش��ور راهي دراز مانده است اكنون پس از 
س��ال ها تالش براي انجام اين طرح و وعده هاي مس��ووالن براي اجراي آن تنها 
چند موزه هستند كه اقدام به چنین كاري كرده اند. موزه كاخ گلستان، كاخ موزه 
نیاوران و سعدآباد و موزه ملي ايران درحال حاضر غیر از بلیت هاي كاغذي، بلیت 
الكترونیكي نیز مي فروشند. به اين ترتیب كه بازديد كنندگان به سايت اين موزه ها 
رفته و اقدام به خريد بلیت مي كنند در اين هنگام اگر موزه يي بنابه هر دلیل در 
يكي از روزهاي مورد درخواست بازديدكننده بسته باشد همان جا كاربر متوجه 
خواهد شد و ديگر از اينكه بازديدكننده پشت درهاي بسته قرار گیرد، جلوگیري 

مي شود و اما با مراجعه به سايت براي تهیه بلیت اين مشكل حل خواهد شد. 

تاريخنگاري

آغاز ساخت ميدان جديد توپخانه 
بیست ونهم ارديبهشت ۱3۰3، آسفالت و ساخت 
میدان توپخانه به  شكلي تقريبا مدرن با اعتبار اولیه 
۱7هزار تومان آغاز شد. میدان تاريخي توپخانه ابتدا 
در س��ال ۱۲۴۶ شمس��ي در دوره ناصرالدين شاه و 
به دس��تور امیركبیر ساخته ش��د و ساختمان هاي 
گرداگرد آن بارها تخريب و نوسازي شده اند. میدان 
توپخان��ه از گذش��ته هاي دور مركز حم��ل و نقل و 
ترافیك شهر تهران و همچنین محل گردهمايي هاي 
اعتراضي و همچنین اع��دام برخي محكومان نامي 
بوده اس��ت. اين میدان كه پس از انقالب اسالمي به 
میدان امام خمین��ي)ره( تغییر نام يافت، هم اكنون 

كانون اداري و تجاري به شمار مي رود.
میدان توپخانه كه در دوره رضاخان به آن میدان 
سپه هم مي گفتند، در اوايل حكومت او، به مناسبت 
ورود ملك فیصل اول پادش��اه كشور عراق به تهران 
تمیز و آسفالت ش��د. آسفالتي كه از سردر الماسیه 
)س��اختمان دارايي فعل��ي( يعني انته��اي خیابان 
باب همايون ش��روع و به میدان توپخانه و اطراف آن 

ختم شد.
در گ��ذر زمان س��اختمان هاي گوناگوني در اين 
میدان بر پا ش��ده ك��ه در جاي خ��ود از مهم ترين 
مراكز دولتي به ش��مار مي رفتند. در آغاز، حصاري از 
س��اختمان هاي دو طبقه طاق ضربي همانند میدان 
نقش جهان، در چهار گوش��ه آن ب��راي جاي دادن 
ابزارهاي جنگي و نیروهاي وابس��ته به آن بنا ش��ده 
بود. پ��س از تخريب اين بن��اي يكنواخت و منظم 
اولیه، در س��مت غرب میدان س��اختمان نظمیه و 

در ضلع ش��رق آن س��اختمان بانك شاهي ايران بر 
پا ش��د. سپس در ضلع شمال ساختمان اداره بلديه 
)ساختمان شهرداري( س��اخته شد و پس از آن در 
جنوب میدان ساختمان تلگراف خانه بنا شد. آن گاه 
نظمیه دوباره تغییر شكل داد و تجديد بنا شد و در 
ضلع جنوب غربي میدان اداره عبور و مرور )راهنمايي 
و رانندگي( ساخته ش��د. سپس بانك شاهي تغییر 
شكل داده شد و به جاي بناي نخستین، ساختمان 
جديد بانك بازرگاني، بانك تجارت كنوني، بر پا شد. 
س��اختمان تلگراف خانه نیز تخري��ب و به جاي آن 
ساختمان بلندمرتبه وزارت پست و تلگراف و تلفن 
بنا ش��د. ساختمان بلديه نیز كه به شهرداري تغییر 

نام داده بود، تخريب و جاي آن به پايانه اتوبوسراني 
ش��ركت واحد سپرده شد و س��رانجام به جاي اداره 
راهنمايي و رانندگي، ايس��تگاه مت��رو امام خمیني 

)توپخانه( ساخته شد.
شواهد تاريخي در تهران نشان مي دهد كه میدان 
توپخانه سه دوره دگرگوني را پشت سر گذاشته است 
و در هر يك از اين س��ه دوره، ساختمان ها و بناهاي 
آن تخريب و ساختمان هاي تازه يي به جاي آنها بر پا 
شده است. با وجود اين، سیماي تاريخي اين میدان 
با بناي تلگراف خانه كه معماري آن مش��ابه میدان 
حسن آباد تهران است، بیش از سیماي ديگر دوره ها 

در يادها مانده است.  
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