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  تورم نقطه اي دو رقمي شد
طب��ق اطالعات مركز آمار ايران تورم نقطه ي��ي در خرداد ماه به 10.2درصد 
رس��يده كه نسبت به ارديبهشت ماه 1.9درصد افزايش يافته است. اين افزايش 
تورم در درصد تغيير ش��اخص نس��بت به ماه قبل از سال فروردين سال 1392 
تاكنون بي سابقه بوده است. طبق اطالعات مركز آمار ايران در خرداد ماه 139٧ 
عدد ش��اخص كل به 11٦.2 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1.9درصد رشد يافته 
اس��ت. همچنين تورم نقطه يي خرداد ماه به 10.2درصد رس��يده است )يعني 
خانوارهاي كشور به طور ميانگين 10.2درصد بيشتر از خرداد 139٦ براي خريد 
يك »مجموعه كاال و خدمات يكسان« هزينه كردند(. تورم نقطه يي اين ماه نسبت 
به ارديبهش��ت ماه )8.3درصد( معادل 1.9واحد درصد افزايش يافته است. اين 
ميزان افزايش در درصد تغيير شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل )1.9واحد 
درصد( طي يك ماه، از فروردين 1392 تاكنون بي س��ابقه بوده است. همچنين 
تورم س��االنه در خرداد ماه 139٧ به 8.2 درصد رسيد كه نسبت به ارديبهشت 
ماه سال جاري 0.2 واحد درصد افزايش نشان مي دهد. شاخص قيمت در گروه 
عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« نيز نسبت به ماه قبل ٤.2درصد 
بوده و تورم س��االنه اين گروه به 10.5درصد رسيده و در گروه عمده »كاالهاي 
 غيرخوراك��ي و خدمات« هم ت��ورم 0.9درصد افزايش يافته و تورم س��االنه به
٧.3 درصد رس��يده اس��ت. همچنين طبق آمارها،  ش��اخص قيم��ت كل براي 
خانوارهاي ش��هري كشور در خرداد ماه 139٧ به عدد 11٦.1 رسيد كه نسبت 
به ماه قبل 1.٧درصد افزايش نش��ان مي دهد. همچنين تورم نقطه به نقطه اين 
گروه به 10.2درصد رسيده و نرخ تورم 12 ماهه اين گروه 8.2 درصد شده است. 
همچنين ش��اخص قيمت كل براي خانوارهاي روستايي كشور در خرداد ماه 
139٧ به عدد 11٧.1 رس��يد كه نس��بت به ماه قبل 2.٧درصد افزايش نش��ان 
مي ده��د. تورم نقطه  اين گروه نيز معادل 9.9درصد و نرخ تورم 12ماهه معادل 
٧.9 درصد است.  در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« بيشترين 
افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به اقالم هندوانه، طالبي، خربزه، كيوي، 
انواع پرتقال، هويج فرنگي، انواع س��يب، كرفس، خيار، گوجه فرنگي، كش��مش 
پلويي، آب معدني و گوشت قرمز است. در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات« نيز انواع سيگار، تجهيزات رايانه، گوشي تلفن همراه، تبلت و اتومبيل 

سواري بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« بيشترين كاهش قيمت 
نسبت به ماه قبل مربوط به اقالم ليموترش، هلو، زردآلو، گيالس، توت فرنگي و 
مرغ ماش��يني اس��ت. در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« كاهش 
قيمت محسوسي وجود نداشته است.همچنين دامنه تغييرات نرخ تورم 12 ماهه 
منتهي به خرداد ماه 139٧ براي دهك هاي مختلف هزينه يي از 8.1 درصد براي 

دهك اول تا 8.٤درصد براي دهك هفتم است. 

   حضور خانواده ها در ورزشگاه 
با دستور رييس جمهور 

معاون امور زنان و خانواده رييس جمهور كه براي تماشاي بازي تيم ملي ايران 
به ورزش��گاه آزادي رفته بود، با اش��اره به حضور زنان و خانواده ها در ورزش��گاه، 
نوشت: دستور شخص رييس جمهور منجر به بازگشايي در ورزشگاه آزادي شد. 

به گزارش ايس��نا، معصومه ابتكار در دو پس��ت در صفحه ش��خصي خود در 
شبكه هاي اجتماعي ضمن اشاره به دستور رييس جمهور براي حضور خانواده ها 
در ورزشگاه، نوشت: دستور شخص رييس جمهور منجر به بازگشايي در ورزشگاه 
آزادي شد. وي همچنين در صفحه توييتر خود بر ادامه اين روند ابراز اميدواري 
كرد و افزود: »ديشب خانواده ها، زنان و مردان، كودكان و نوجوانان كنار هم بازي 

خوب#تيم_ملي  كشورمان را در ورزشگاه آزادي ديدند. 
نشاط و هيجان تماشاي بازي در ورزشگاه چيز ديگري است. از تمام كساني 
كه اين امكان را فراهم كردند، تشكر مي كنم. ادامه اين روند را در روزهاي آينده 

شاهد خواهيم بود، ان شاءاهلل.«

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه ۱3  صفحه 2 

رييس س��ازمان ان��رژي اتمي گفت: 
چنانچه اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاي 
حام��ي برج��ام در زم��ان الزم مخالفت 
عملي خود را با سياس��ت هاي امريكا به 
اجرا نگذارند ب��ا فروريزي برجام منطقه 
و جه��ان با آين��ده خوفن��اك پيش رو 
مواج��ه خواهد ش��د. به گ��زارش ايرنا، 
علي اكبر صالح��ي، معاون رييس جمهور 
و رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران كه 
براي شركت در نشست اسلو و به دعوت 
مقامات نروژ به اين كشور سفر كرده در 
پنل تخصصي خاورميان��ه در مواجهه با 
لرزه هاي چند جانبه كه با حضور وزيران 
خارجه نروژ و عمان برگزار ش��د، حضور 
ياف��ت. بي��ان مواضع و اصول سياس��ت 
خارجي اي��ران در زمين��ه فعاليت هاي 
صلح آميز هس��ته يي كش��ورمان، فتواي 

رهب��ر معظم انقالب مبني بر ممنوعيت 
به كارگيري س��الح هاي هسته يي، نياز 
كش��ور به انرژي هسته يي جهت توسعه 
و پيش��رفت، اعتقاد ب��ه چارچوب برد- 
برد در مذاك��رات و پايبندي به تعهدات 
ازجمله مهم ترين مطالب صالحي در اين 
نشست بود. صالحي با تاكيد بر نادرست 
بودن سياست دولت جديد امريكا و طرح 
موضوع »غني س��ازي صفر« كشور، اين 
مطلب را تكرار اشتباهات گذشته دانست 
و يادآور ش��د كه اساسا شروع مذاكرات 
برجام با كنار گذاش��تن اين سياس��ت و 

تغيير رويه امريكا آغاز شد. 
وي واكن��ش تند جامع��ه جهاني به 
تصميمات غيرعقالني و بي پايه و اساس 
امريكا را كامال مشهود و نمايان توصيف و 
اظهار كرد: چنانچه اتحاديه اروپا و ديگر 

كش��ورهاي حامي برج��ام در زمان الزم 
مخالفت عملي خود را با سياس��ت هاي 
امريكا به اجرا نگذارند به خاطر فروريزي 
برجام با آينده يي خوفناك و ناامني هاي 
بي س��ابقه در منطق��ه و جه��ان مواجه 
خواهد ش��د. رييس سازمان انرژي اتمي 
كش��ورمان همچنين در اين نشست بر 
لزوم گفتم��ان منطقه يي ميان بازيگران 
اصلي تاكيد و همان گونه كه مس��ووالن 
جمهوري اسالمي بارها اعالم كرده اند از 
آمادگي كشور براي درك متقابل و حل 
بحران هاي منطقه يي از طريق گفت وگو 

و تفاهم خبر داد. 
در اين نشس��ت، ديگر س��خنرانان با 
انتقاد گس��ترده از سياس��ت هاي دولت 
امريكا در قبال برجام خواس��تار اقدامي 
متناس��ب از س��وي اتحادي��ه اروپ��ا و 

كشورهاي باقيمانده در برجام بوده و بر 
گفت وگوهاي منطقه يي تاكيد داشتند. 

همچنين از منظر ديگر س��خنرانان، 
چند جانبه گرايي و توافقات چند جانبه 
در نتيج��ه توج��ه به يك آرم��ان برتر و 
مش��ترك حاصل مي شود و از بين بردن 
دس��تاوردهاي اين حوزه امري تاسف بار 

براي جامعه بشري است. 
س��خنرانان تاكيد داشتند كه تبعات 
تالش بعضي از كش��ورها ب��راي قطبي 
ك��ردن منطقه خاورميانه و خليج فارس 
كامال مش��هود بوده ضم��ن اينكه رفتار 
و سياس��ت هاي فعل��ي دول��ت امري��كا 
باعث انس��جام هم پيمانان او در مقابله با 
سياس��ت هاي يك جانبه امريكا شده و 
اروپا را به س��مت يك استقالل سياسي 

اقتصادي سوق داده است. 

انجم��ن  هيات مدي��ره  اعض��اي 
پيشكسوتان مطبوعات با راي اعضاي 
انجمن انتخاب ش��دند. بر اين اساس 
رضا قوي فكر، محمد بلوري، علي اكبر 
قاض��ي زاده، بهروز بهزادي و مس��عود 
مهاجر كه هيات موس��س اين انجمن 
بودن��د، به عن��وان هيات مدي��ره نيز 

برگزيده شدند. 
نخس��تين  ايس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
پيشكس��وتان  انجمن  مجمع عمومي 
مطبوع��ات عصر روز پنج ش��نبه )31 
خرداد م��اه( با حضور جم��ع زيادي 
از روزنامه ن��گاران باس��ابقه در ك��وي 

نويسندگان برگزار شد. 
در ابتداي مراس��م رض��ا قوي فكر 
به عن��وان دبي��ر و س��خنگوي انجمن 
پيشكس��وتان مطبوع��ات ب��ه بي��ان 
تاس��يس  اهداف  درباره  توضيحات��ي 

اين انجمن پرداخت و از اقداماتي كه 
در س��ه سال گذش��ته در اين انجمن 

صورت گرفته است، سخن گفت. 
سپس علي اكبر قاضي زاده، محمد 
بل��وري، به��روز به��زادي، مرتض��ي 
ش��ادماني، مس��عود مهاج��ر، ابراهيم 
هوشنگ  بزرگمهر،  ناصر  رس��تميان، 
اعلم و مس��عود ش��هامي پور به عنوان 
انجم��ن  موس��س  هي��ات  اعض��اي 
پيشكس��وتان مطبوع��ات از اه��داف 
اصل��ي اين انجم��ن و ل��زوم فعاليت 
آن در فضاي رس��انه يي امروز س��خن 

گفتند. 
مس��عود مهاجر در سخناني كوتاه 
انجمن  تاس��يس  ه��دف  مهم تري��ن 
پيشكس��وتان مطبوع��ات را انتق��ال 
تجربي��ات روزنامه نگاران باس��ابقه به 

نسل جوان دانست. 

ني��ز  قاض��ي زاده  علي اكب��ر 
انجم��ن  اي��ن  ش��د:   ي��ادآور 
در راس��تاي ترمي��م آب��رو و حيثيت 
در  متاس��فانه  ك��ه  روزنامه ن��گاران 
س��ال هاي اخي��ر به ش��دت آس��يب 
ديده، تش��يكيل شده است. همچنين 
مهم ترين هدف تاس��يس اين انجمن 
ديدار روزنامه نگاران پيشكسوت است. 
در ادام��ه اين مجمع، نق��ي آقالو، 
رضا قوي فكر، ناص��ر بزرگمهر، بهروز 
به��روز صادق��ي، محم��د  به��زادي، 
مرتض��ي  مج��رب،  ناص��ر  بل��وري، 
شادماني و هوشنگ اعلم كانديداهاي 
انجم��ن پيشكس��وتان  هيات مدي��ره 
مطبوعات از س��ابقه مطبوعاتي ش��ان 

سخن گفتند. 
اعض��اي  انتخاب��ات  نتيج��ه 
انجم��ن  ب��ازرس  و  هيات مدي��ره 

پيشكس��وتان مطبوعات كه با حضور 
نماينده يي از وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي برگزار شد به شرح زير است: 

1. رضا قوي فكر با ٤0 راي
2. محمد بلوري با 30 راي
3. بهروز بهزادي با 2٧ راي

٤. علي اكبر قاضي زاده با 2٦ راي
5 . مسعود مهاجر با 2٤ راي

 و بهروز صادقي با 20 راي و ناصر 
بزرگمهر با 18 راي به عنوان اعضاي 
انجم��ن  هيات مدي��ره  علي الب��دل 
انتخ��اب  مطبوع��ات  پيشكس��وتان 

شدند. 
محمد هجرت نيز به عنوان بازرس 
و س��يروس ظهيرمالك��ي ب��ه عنوان 

علي البدل بازرس انتخاب شدند. 
اين انتخابات ٤1 راي درست و 2٧ 

راي باطله داشت. 

اخبار سرمقاله

  نفت بدون ديپلماسي

 در ماه مارس س��ال 2000، 18 س��ال پيش، يكصد و نهمين نشست اوپك در 
وين تشكيل مي شد. اين نشست بعد از چالش هايي مشابه چالش هاي فعلي كه ميان 
اعضاي اوپك شكل گرفته بود، تشكيل مي شد. از يك طرف عربستان سعودي، كويت 
و ونزوئال بود كه بنا به درخواست امريكا خواهان افزايش توليد نفت بودند و در طرف 
ديگر ايران بود كه،  مثل حاال، به شدت مخالفت شديد با افزايش توليد مي كرد. امريكا 
در آن دوران به داليل گوناگوني بر عربستان سعودي و ونزوئال كه در آن زمان جزو 
دولت هاي طرفدار امريكا بود، فشار وارد مي كرد كه توليد نفت را افزايش دهند و اين 
دو كشور هم باتوجه به داليل زير خواهان افزايش توليد بودند: اول آنكه معتقد بودند 
در صورت عدم افزايش توليد اقتصاد جهاني به ركود مي رود و دوم، باال بودن قيمت 
نفت باعث مي ش��ود كه نفت كااليي جذاب براي توليد شود و در نتيجه كشورهاي 
غيراوپك رغبت بيشتري به صادرات داشته باشند و كشورهايي هم كه تا آن زمان 
براي آنها استخراج نفت صرفه اقتصادي نداشت، توليد نفت باصرفه شود و درنتيجه 
يك كشور به توليد كننده نفت اضافه شود. داليلي متقن كه مي توانست هر مخالفي 
را تبديل به موافق كند. اما موضع ايران در آن موقع بسيار جالب بود. وزير نفت وقت 
كه از قضا بيژن زنگنه بود،  موضعي مشابه حاال داشت؛ »بازار متعادل است نيازي به 
افزايش توليد نيست.« اما در ميان اعضاي اوپك يك برداشت ديگري وجود داشت 
و آن اينكه چون ايران مخالف امريكا است با درخواست افزايش توليد مخالف است 
و دوم اينكه افزايش توليد باعث كاهش قيمت نفت مي ش��ود كه براي ايران مفيد 
نيست. در آن نشست اوپك با افزايش توليد موافقت كرد و حدود يك ميليون و 500 
هزار بشكه به سقف توليد اوپك اضافه شد و ايران مثل حاال در اوپك »تنها« ماند. 

چرا نظرات ايران در اوپك »حامي« قوي ندارد؟ اين س��والي است كه بايد ريشه 
آن را در تاريخ نفت ايران و دپيلماسي نفتي ايران جست وجو كرد. مهم ترين مشكل 
ايران در اوپك اين اس��ت كه »مازاد توليد« ن��دارد كه بتواند با آن برگ برنده خود 
را رو كن��د. خود آقاي زنگنه و ديگر وزي��ران نفت ايران مي دانند كه آنچه در اوپك 
حرف اول را مي زند »مازاد توليد« است. در واقع در اوپك هر كشوري به اندازه مازاد 
توليدي كه دارد راي و حامي دارد. شايد تمامي تالش هايي كه زنگنه، چه در دوران 
وزارت دولت هاي هفتم و هشتم مطرح مي كرد و چه حاال تا ايران قدرت مازاد توليد 
بيابد، براي همين موضوع است كه حرف ايران در اين سازمان خريدار داشته باشد 
وگرنه صرف پايه گذاري و س��ابقه داش��تن در اوپك نمي تواند »حامي« جلب كند. 
دومين مش��كل ايران را بايد در نبود »ديپلماس��ي نفتي« دانست. واقعيت آن است 
كه هر چند وزير نفت ايران گفته اس��ت كه نفت را نبايد ابزار سياس��ي كرد اما اين 
كاال في النفسه سياسي است. الاقل در تاريخ ايران مي توانيم به مواردي اشاره كنيم 
كه برخورد با نفت يك امر سياسي بوده است. از كودتاي 28 مرداد ماه سال 1332 
گرفته تا شركت در بنا نهادن اوپك و شعار تبليغاتي كمپين احمدي نژاد در انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال 138٤ كه »نفت را بر سر سفره هاي مردم مي آوريم« همه 
سياسي بوده است. بنابراين برخورد صرف اقتصادي به اين كاال فقط نيمي از ماجرا 

را حل مي كند بقيه ماجرا از كانال سياسي مي گذرد. 
آيا ايران توانسته است از ظرفيت بقيه وزارتخانه ها مثل وزارت امور خارجه براي 
حل مش��كل و چالش هاي نفتي استفاده كند؟ در ايران متاسفانه كارشناسان خبره 
سياس��ي كه در امور اقتصادي مانند نفت وارد باشند يا بالعكس، كارشناسان خبره 
نفتي كه در امور سياس��ي بتوانند نظر بدهند و خط مش��ي بگذارند، نداريم. در اين 
خصوص كافي است كه نگاهي بيندازيم به شركت هاي نفتي دنيا. ركس تيلرسون 
وزير سابق امور خارجه امريكا حدود 11 سال، از سال 200٦ تا 201٧، مدير اكسون 
موبيل بوده است. اما ما متاسفانه نتوانسته ايم پيوند قوي بين نفت و سياست برقرار 
كنيم و تمام كارها را انداخته ايم برعهده وزارت نفت. از اين رو مي بينيم كه در كنار 
ضعف نداشتن مازاد توليد يك ضعف اساسي ديگر يعني نداشتن ديپلماسي نفتي 
كه مي توانست ضعف اول را جبران كند، كامال مشهود است. به همين خاطر وقتي 
در مذاكرات شكست مي خوريم آن موقع دنبال يك مقصر ديگر مي گرديم و آن را 

بر گردن »توطئه« مي اندازيم. 
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اجالس اوپك بر سر افزايش يك ميليون بشكه نفت به اجماع رسيد

وفاق نفتي در روز توافق
 صفحه ۱5 

اتحاديه اروپا اجراي تعرفه هاي گمركي كاالهاي امريكايي را كليد زد

 سيلي تجاري 
بروكسل به واشنگتن

 صفحه 7 

جام جهاني

 پوتين، تحريم 
و فوتبال با قوانين جودو

8

 در پنل تخصصي در نشست اسلو؛

صالحي: جهان با فروريزي برجام آينده خوفناك خواهد داشت

اعضاي هيات مديره انجمن پيشكسوتان مطبوعات برگزيده شدند

حذف »مامور بدرقه متهم« از كالنتري ها

 منصور بيطرف   
سردبير

در ماه مارس س��ال 2000، 18 س��ال پيش، 
يكصد و نهمين نشس��ت اوپك در وين تش��كيل 
مي ش��د. اين نشس��ت بعد از چالش هايي مش��ابه 
چالش ه��اي فعل��ي ك��ه مي��ان اعض��اي اوپ��ك 
ش��كل گرفته بود، تشكيل مي ش��د. از يك طرف 
عربستان س��عودي، كويت و ونزوئال بود كه بنا به 
درخواس��ت امري��كا خواهان افزاي��ش توليد نفت 
بودن��د و در طرف ديگر اي��ران بود كه،  مثل حاال، 
به ش��دت مخالفت شديد با افزايش توليد مي كرد. 
امري��كا در آن دوران ب��ه دالي��ل گوناگون��ي ب��ر 
عربستان س��عودي و ونزوئال كه در آن زمان جزو 
دولت هاي طرفدار امريكا بود، فش��ار وارد مي كرد 

كه توليد نفت را افزايش دهند...

محمود خاقاني|
كارشناس بين المللي انرژي| 

در بسياري از كش��ورهاي جهان كه ازجمله 
توليد كنن��ده و صادر كنن��ده نف��ت خ��ام و گاز 
طبيعي هستند نظير امريكا به سوخت مصرفي 
م��ردم يارانه يي پرداخت نمي ش��ود كه هيچ از 
مردم بابت مصرف سوخت هم ماليات بر مصرف 
مي گيرن��د. بنابراين، هرگونه تغيي��ر در قيمت 
نف��ت خام در بازار هاي بين المللي اثر مس��تقيم 
بر قيم��ت فرآورده ه��اي نفتي در كش��ورهاي 
اروپاي��ي و امريكا دارد. دولت ترامپ كه تصميم 
به تحريم اقتصادي به قول خودش شديد ترين ها 

عليه ايران گرفته است...

نفت بدون ديپلماسي

 جنگ نفتي 
و ضرورت انقالب انرژي

سرمقاله

يادداشت

 همين صفحه  

 صفحه 9  

تشکل ها

6

 درجا زدن معدني 
به سبك ايميدرو

»معدن ب��ه جاي نف��ت«، ش��عار زيبايي كه 
سال ها از سوي افراد مختلف مطرح شد. بيماري 
اقتصاد نفت زده ايران براي دهه ها اين س��وال را 
در ذهن كارشناسان مطرح مي كرد كه راه فرار از 
اين نفرين منابع چيس��ت؟ بعضي از كارشناسان 
در جواب به پتانس��يل هاي مهم ديگر ايران نگاه 
مي كردند كه طبيعتا معدن گل سرسبد آن بود. 
براي توسعه معدني ايران الگوهاي زيادي در نظر 
گرفته شد. از دهه ها قبل گزارش هاي كارشناسي 
مختلفي براي اس��تفاده از پتانسيل هاي بي شمار 
معدني كش��ور مطرح مي ش��د اما تجربه نس��بتا 
موفق س��ازمان هاي توس��عه يي كه ح��دود نيم 
ق��رن پيش از طريق ايدرو اجرايي ش��ده بود راه 
را براي ش��كل گيري نه��ادي به ن��ام ايميدرو و 
توس��عه بر اساس الگوي يك س��ازمان توسعه يي 
معدن��ي باز كرد. هفته گذش��ته اما گزارش بانك 
مركزي درباره جزئيات رش��د اقتصادي در سال 

9٦ تلنگري بود ...

 منصور بيطرف   

رييس پلي��س پيش��گيري ناجا از 
برنامه ريزي براي حذف بدرقه فيزيكي 
متهم��ان توس��ط ماموران ب��ه محاكم 
قضايي خبر داد و اب��راز اميدواري كرد 
ك��ه با تامين منابع و امكانات اين طرح 

زودتر اجرايي شود. 
س��ردار محمد شرفي در گفت وگو 
ب��ا ايس��نا، درباره اقدامات در دس��ت 
انجام پلي��س پيش��گيري ناجا اظهار 
كرد: يكي از برنامه هاي آينده ما بحث 
پيش��گيري از بدرقه فيزيكي متهم به 

محاكم قضايي است. 
وي در توضي��ح بيش��تر اي��ن طرح 
گف��ت: يك��ي از جلوه ه��اي نامطلوب 
ماموريت پليس اين اس��ت كه هر روز 
از س��اعت 8 صبح به بعد تع��دادي از 
شهروندان با دستبند و مامور به سمت 
محاكم قضايي منتقل مي شوند كه اين 
امر چندان ظاهر درس��تي نداش��ته و 
عالوه بر اينكه نيروي انس��اني زيادي را 
نيز از كالنتري ها طلب مي كند، ممكن 
است حقوق برخي ش��هروندان نيز در 

اين خصوص تضييع شود. 
رييس پليس پيشگيري ناجا افزود: 
در همين راس��تا طرحي را پيش��نهاد 
كرده و در حال بررسي ابعاد آن هستيم 
تا بتواني��م از طريق ويدي��و كنفرانس 
ارتباط با محاكم قضايي برقرار ش��ود و 
متهم يا شاكي ديگر به دادسرا مراجعه 
نك��رده و با حض��ور در همان كالنتري 
با قاضي پرونده خ��ود صحبت كرده و 
وضعيت ش��ان همانج��ا تعيين تكليف 
ش��ود. ش��رفي درباره وضعيت اجراي 

اي��ن ط��رح نيز به ايس��نا گف��ت: اين 
طرح هنوز اجرايي نش��ده و ما در حال 
انجام زيرساخت هاي فناوري اطالعاتي 
آن هس��تيم. عالوه بر آن به يكس��ري 
تجهيزات سخت افزاري نيز نياز است كه 
ما برخي منابع آن را پيش بيني كرده ايم 
و اميدواريم با پش��تيباني مالي، بتوانيم 
اين طرح را كه منجر به صرفه جويي در 
منابع انساني شده و در حفظ و صيانت 
حقوق ش��هروندان و همكاران ما موثر 

است زودتر انجام شود. 



 بازگش�ت 17مل�وان ايران�ي از س�ومالي به 
كشور؛ايس�نا| 17ملوان ايراني كه از مهرماه س��ال 
گذش��ته به دليل ورود غيرقانوني به آب هاي سومالي 
بازداشت ش��ده بودند، از طريق فرودگاه امام خميني 
)ره( وارد كش��ور ش��دند. به دنبال تالش ها و اقدامات 
چند م��اه گذش��ته وزارت ام��ور خارجه و س��فارت 
جمهوري اس��المي ايران در كنيا، 17ملوان يك لنج 
صيادي كه مهرماه سال گذشته به اتهام ورود غيرمجاز 
به آب هاي س��ومالي بازداشت و در يك دادگاه محلي 
هر يك به تحمل دو س��ال حبس و پرداخت جريمه 
مالي محكوم شده بودند، آزاد شدند و پس از انتقال و 
تحويل به سفارت جمهوري اسالمي ايران در كنيا از 

طريق هوايي به كشور بازگشتند. 
 دي�دار مع�اون وزي�ر خارج�ه س�وييس ب�ا 
اميرعبداللهيان؛ايس�نا| خانم پاس��كاله بريسول، 
معاون وزير خارجه سوييس با اميرعبداللهيان، دستيار 
ويژه رييس مجلس و مديركل امور بين الملل مجلس 
شوراي اسالمي ديدار و گفت وگو كرد. اميرعبداللهيان 
در ابتداي اين ديدار روابط رو به رش��د دو كش��ور را 
مثبت ارزيابي كرد و با اشاره به اوضاع منطقه و ضمن 
انتقاد ش��ديد از رفتار امريكا گف��ت: امريكا با خروج 
يكجانبه از توافق هس��ته يي و اخيرا تصميم به خروج 
از ش��وراي حقوق بشر س��ازمان ملل متحد بار ديگر 
نش��ان داد كه به تعه��دات بين المللي هيچ پايبندي 
ندارد. پاسكاله بريسول، معاون وزير خارجه سوييس 
نيز با اش��اره به نشس��ت اخير 3 كشور اروپايي طرف 
برجام در بروكسل گفت: س��وييس، اتحاديه اروپا به 
ويژه تروئيكاي برجام بر لزوم پا برجا بودن اين توافق 

بين المللي توافق دارند. 
 نخست وزير ژاپن به تهران سفر مي كند؛ايرنا| 
مناب��ع دولتي در ژاپ��ن اعالم كردند »ش��ينزو آبه« 
نخست وزير اين كش��ور، ماه جوالي )تير( براي ديدار 
و گفت وگو با حسن روحاني، رييس جمهوري اسالمي 
ايران ب��ه تهران س��فر مي كند. اگر اين س��فر انجام 
شود، نخستين س��فر يك نخست وزير ژاپني به ايران 
در 40س��ال گذشته است، تاكئو فوكودا، نخست وزير 
وقت ژاپن در س��ال 1978 به ايران س��فر كرده بود. 
پيش از اين، آبه و روحاني در س��پتامبر سال 2017 
در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
در نيويورك با يكديگر مالقات كرده بودند. رسانه هاي 
ژاپني نوشتند، انتظار مي رود آبه در ديدار تير ماه خود 
با روحاني درباره ادامه حمايت ژاپن از توافق هسته يي 
اي��ران پس از خروج دونال��د ترامپ، رييس جمهوري 

امريكا از اين توافق رايزني كند. 
 حس�اب ب�از ك�ردن روي اخت�اف اي�ران و 
روسيه غلط است؛برنا| »الكساندر زاسپكين« سفير 
روس��يه در لبنان با بيان اينكه حساب باز كردن روي 
اختالفات ميان ايران و روس��يه نادرست است، تاكيد 
كرد كه حضور ايران تا زماني كه تروريستي در خاك 
سوريه باشد، پايان نخواهد يافت. سفير روسيه گفت: 
روسيه و ايران را منافع بزرگ ژئوپليتيك به هم پيوند 
مي دهد و نه تنها در سوريه بلكه در همه پهنه اوراسيا 
پيماني عميق ميان آنها وجود دارد و اين غير از منافع 

و ارتباطات اقتصادي است. 
 اعضاي فراكسيون مستقلين با ظريف ديدار 
مي كنند؛ايلن�ا| غالمرضا كاتب درخصوص جلس��ه 
هفته آينده فراكسيون مستقلين با حضور محمدجواد 
ظريف گفت: هفته آينده اعضاي فراكسيون مستقلين 
با محمدجواد ظريف ديدار خواهن��د كرد. اين ديدار 
به نوبت با وزرا تدارك ديده ش��ده و اين  بار هم نوبت 
ايش��ان است. او ادامه داد: وزير امور خارجه قرار است 
در اين ديدار در روز سه شنبه گزارشي از عملكرد خود 

در وزارت ارائه دهند. 
 نظر اس�تاندار ته�ران درباره حض�ور زنان در 
ورزشگاه ها؛ايلنا| استاندار تهران درباره حضور زنان 
در ورزشگاه ها گفت: عجله نكنيد، اجازه دهيد؛ پله پله 
در اي��ن زمينه جلو برويم. محمدحس��ين مقيمي در 
خصوص س��اخت ساختمان پالسكو گفت: ساختمان 
پالسكو هم ساختماني است مانند ديگر ساختمان هاي 
تهران و تنها تفاوتش اين اس��ت كه آتش س��وزي در 
آن اتفاق افتاده اس��ت. الزم است؛ هرچه سريع تر اين 
ساختمان ساخته شود تا مردم بتوانند كسب و كارشان 
را ادامه دهند. اس��تاندار تهران همچنين در پاسخ به 
اين سوال كه آيا صدور مجوز حضور خانواده ها و بانوان 
در استاديوم آزادي براي تماشاي بازي فوتبال ايران و 
اسپانيا فتح بابي براي حضور زنان در ورزشگاه هاست، 
گفت: عجله نكنيد، اجازه دهيد آهسته آهسته و پله پله 
جل��و برويم. بگذاريد در خصوص اين اقدامي كه انجام 
ش��ده صحبت شود و نظرات بيان شود، بعد ان شاءاهلل 
درباره حضور زنان در ورزشگاه براي تماشاي مسابقات 

فوتبال تصميم گرفته مي شود. 
 جن�گ اقتص�ادي دامنه دار؛ايسنا |جانش��ين 
فرمانده كل س��پاه گفت: جنگ امروز جنگ آتش ها 
نيس��ت، جنگ اقتص��ادي و رواني اس��ت، اين را كه 
مي تواني��م اداره كني��م، خطر زيادي ن��دارد، همت، 
اراده، ع��زم، روحي��ه انقالبي، تدبير و تفك��ر ابزار اين 
جنگ است. سردار سرتيپ پاسدار حسين سالمي در 
مراسم شهادت مصطفي چمران، بزرگي يك ملت را به 
وسعت تفكر، انديشه و ميدان آرمان هاي او و نه وسعت 
جغرافيايي و امكانات مادي اش دانس��ت و افزود: اگر 
جامعه يي داراي آرمان هاي بزرگ، انديشه هاي متوالي، 
تفكر ژرف، ذهن هاي وسيع و مكتب و دشمن بزرگ 
باش��د، بزرگ است و ما مي توانيم ادعا كنيم كه همه 

اين بزرگي ها را در اختيار داريم. 
 ملت ايران از دش�من  هراسي ندارد؛تسنيم|  
وزي��ر اطالعات گفت: ملت ايران اس��المي با فرهنگ 
ش��هادت زندگي مي كند و از دشمن و تهديدهاي او 
هراس��ي ندارد. حجت االسالم سيد محمود علوي در 
نخس��تين مراسم سالگرد شهيد حس��ن عشوري در 
روس��تاي ماچيان شهرستان رودسر افزود: تا گلبرگ 
س��رخ الله ها در كوچه هاي ش��هر ما بوي ش��هادت 
مي ده��د، گرد ذلت ب��ر چهره ملت ما نمي نش��يند. 
او ب��ا يادآوري اين گفته امام راحل عظيم الش��أن كه 
ملتي كه شهادت دارد اسارت ندارد، اين سخنان پير 
روش��ن ضمير جماران را ريشه در آموزه هاي قرآني و 
روايت هاي ائمه معصومين )ع( عنوان و خاطرنش��ان 
كرد: دين مبين اس��الم، نگاه انسان به مساله مرگ را 
تغيير داد، چراكه طبق اين باور مرگ به معناي نابودي 
نيست بلكه انسان به سراي جاودانه ديگري بعد از اين 

دنياي فاني مي رود. 

روي موج خبر

آخرين موضع جمهوري اسامي درباره توافق هسته اي را عراقچي اعام كرد

احتمال خروج ايران از برجام

معاون اول رييس جمهور: 

بحران بيكاري با سرمايه گذاري حل مي شود
در ش��رايطي كه اين روزها افكار عمومي ايرانيان 
متوج��ه بازي هاي جام جهاني فوتبال و درخش��ش 
ستاره هاي ايراني در اين جام است؛ تصميم سازي هاي 
مهمي در سطح دولت دوازدهم در حوزه هاي مختلف 
در جري��ان اس��ت كه اخب��ار آن معم��وال در ميان 
حاشيه هاي فوتبال پنهان مي ماند. اين بار معاون اول 
رييس جمهوري در جمع كارشناسان و تحليلگران به 
ابعاد و زواياي پنهان موضوع اميدواري يا نااميدي و 
تبعات هر يك از آنها پرداخت و زواياي گوناگون آن 

را بررسي كرد. 
جهانگي��ري گفت: مردمي كه نس��بت به آينده 
مايوس باشند، به هيچ كاري دست نمي زنند و ممكن 
است به اقدامات پرخاشگرانه روي آورند پس وظيفه 
نخبگان اين اس��ت كه از سرمايه اجتماعي حفاظت 

كنند و اميد به آينده را افزايش دهند. 
اس��حاق جهانگيري طي س��خناني در افتتاحيه 
س��يزدهمين كنگره انجمن جغرافيايي ايران كه در 
محل س��ازمان جغرافيايي نيروهاي مس��لح برگزار 
ش��د، با بيان اينكه »منتق��دان و معترضان به نظام 
نبايد سوژه امنيت كشور باشند«، اظهار كرد: دولت 
مردم ساالر از اين موضوع آسيب نمي بيند و امروز نيز 

همه پذيرفته اند كه توسعه پايدار و همه جانبه براي 
كشور به داليل متعدد، ضرورتي جدي دارد. 

او افزود: در گذش��ته ما توس��عه را صرفا توسعه 
فيزيكي مي دانس��تيم كه مثال چن��د واحد صنعتي 
ايجاد ش��ود؛ ب��ه صورتي كه مثال صنع��ت فوالد در 
اصفهان راه اندازي ش��د اما امروز گفته مي شود آب 
ش��رب مردم را قطع مي كنند ت��ا به فوالد بدهند يا 
فوالد را به منطقه يي آورده اند كه آب نداشته است. 
در ته��ران نيز ب��ه اين نتيجه مي رس��يم كه ده ها و 
صدها موضوع با سالمت مردم درگير است كه نشان 
مي دهد زماني كه به توسعه فكر مي كرديم به ابعاد 

آن توجه نشده است. 

 توسعه بعد از پيروزي انقاب
جهانگيري تاكيد كرد: البته بعد از پيروزي انقالب 
براي رسيدگي به روستاها و مناطق محروم كارهاي 
بزرگي انجام ش��ده اس��ت، اما هنوز خيل مهاجرت 
جمعيت از روس��تاها به شهرها را مشاهده مي كنيم 
و اين در حالي است كه در چهل سال گذشته هيچ 
دولتي نب��وده كه به مناطق محروم توجه نداش��ته 
باشد اما آيا يكي از مناطق محروم ما از اين وضعيت 

خارج ش��ده است؟ معاون اول رييس جمهور با بيان 
اينكه »ضعف جدي اين اس��ت كه بخش وسيعي از 
علومي كه در توسعه موثر بوده اند يا حضور پررنگي 
نداش��ته اند يا دولت ها و تصميم گيران از آنها خوب 
اس��تفاده نكردن��د«، گفت: امروز مس��اله كم آبي و 
بحران آب كش��ور را تهديد مي كن��د و وقتي بحث 
مسائل زيس��ت محيطي مطرح مي شود، مي گويند 

بحث توسعه اولويت است. 
او افزود: موضوع بيكاري نيز از ديگر مسائلي است 
كه جز با افزايش سرمايه گذاري نمي شود از آن عبور 
كرد و امروز به مساله جدي كشور تبديل شده است. 
جهانگيري با بيان اينكه »آنچه كش��ور را تهديد 
مي كند، كس��اني يا گروه هايي هس��تند كه اعتماد 
و اميد م��ردم را به عنوان بزرگ ترين س��رمايه هاي 
اجتماعي كشور نشانه گرفته اند«، گفت: مردمي كه 
نسبت به آينده مايوس باشند، به هيچ كاري دست 
نمي زنند و ممكن است به اقدامات پرخاشگرانه روي 
آورند پس وظيفه نخبگان اين اس��ت كه از سرمايه 
اجتماع��ي حفاظت كنند و اميد به آينده را افزايش 
دهند، چرا كه قطعا با اين روش مي توانيم مشكالت 

را پشت سر گذاريم و موفق شويم. 

 تاش براي دور كردن ايران از توسعه
مع��اون اول رييس جمه��وري با بي��ان اينكه 
»دش��منان با همين ش��رايطي ك��ه داريم تالش 
مي كنند ايران را از دستيابي به توسعه بازدارند«، 
گفت: دشمن همواره تالش مي كند كه چوب الي 
چرخ توسعه كشور بگذارد و با برگرداندن تحريم ها 
و ايجاد تهديد مانع توسعه كشور شود؛ چرا كه آنان 
هدف ش��ان اين اس��ت كه نگذارند ايران با داشتن 
قدرت ف��راوان در منطقه عمل كن��د اما كارهاي 
آنها بي نتيج��ه خواهد ماند. جهانگيري با اش��اره 
ب��ه اينكه »امروز با تحريم جدي روبه رو هس��تيم 
و ش��رايط جديدي پيش روي كش��ور قرار گرفته 

اس��ت«، گفت: بايد متناس��ب با شرايط به توسعه 
پرداخته ش��ود و آنچه مي تواند توسعه ايران را به 
پيش ببرد، ظرفيت نيروي انس��اني است كه نياز 
است همه دستگاه هاي حاكميتي، سياست گذار و 
برنامه ريزان كش��ور و نهادهاي رس��مي و مدني و 
شهروندان به آن توجه كنند. او در پايان با اشاره به 
ضرورت همبستگي اجتماعي در همه سطوح براي 
جلوگيري از گسس��ت و تقويت سرمايه اجتماعي 
و اعتم��اد به آينده گفت: اي��ن موضوع پيش نياز 
توسعه كشور است و با انسجام و همبستگي است 
ك��ه مي تواني��م از همه توطئه ها عب��ور كرده و بر 

مشكالت غلبه كنيم. 

گروه ايران|
چن��د هفته بعد از پاي��ان مهلت ايران به اروپا 
براي ارائه بسته پيشنهادي درباره برجام، معاون 
سياس��ي وزير خارجه كش��ورمان هشدار داد كه 
انتظار ايران به سر آمده و احتمال خروج از توافق 
طي هفته هاي آينده وجود دارد. اين موضع براي 
چندين بار اس��ت كه طي روزه��اي اخير از زبان 
مقامات ايران ش��نيده شده. اواسط هفته گذشته 
علي اكبر صالحي رييس س��ازمان انرژي اتمي در 
ديدار با آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل نيز 
پيشنهاد هاي اروپا را دندان گير ندانسته و خواهان 
حمايت جدي تر سازمان ملل و كشورهاي اروپايي 
از توافق هسته يي شده بود. اين موضع گيري هاي 
صريح مقامات ايراني نش��ان مي دهد كه فرصت 
اروپا براي ارائه »تضمين هاي عملي« رو به پايان 
است. اين خروجي صحبت هايي است كه عباس 
عراقچي در گفت وگو با يورونيوز ابراز داشته. اين 
ديپلمات ارشد كشورمان معتقد است چشم انداز 
روشن و مثبتي براي ادامه مذاكرات با اروپا براي 
حف��ظ برجام وجود ندارد، با اين حال همان گونه 
كه اي��ران فداكاري هاي زيادي براي حفظ برجام 

كرده است اروپا نيز دست به فداكاري بزند. 

 ايران منتظر بسته پيشنهادي اروپا
عراقچي ب��ا بيان اينك��ه انتظار ايران به س��ر 
آمده اس��ت و احتمال خروج اي��ران از برجام در 
هفته ه��اي آينده وجود دارد، گف��ت: »نمي توانم 
بگويم چش��م انداز ادامه مذاكرات با اروپا روش��ن 
و مشخص است و مي تواند ما را به دستيابي يك 
بسته مشترك براي حفظ برجام رهنمون كند. ما 
همچنان منتظريم و اميدوار تا بس��ته پيشنهادي 
اروپايي ه��ا مورد رضايت ايران باش��د تا ايران از 

برجام خارج نشود.«
اي��ن عض��و تي��م مذاكره كنن��ده هس��ته يي 
كش��ورمان وضعيت فعلي برجام را به بيماري كه 
در بخش  آي س��ي يو است، تش��بيه كرد؛ چراكه 
ب��ه اعتق��اد او مهم ترين نقطه تع��ادل خود را از 
دس��ت داده اس��ت. از نگاه عراقچي نقطه تعادل 
آن خروج امريكا از برجام اس��ت. حال اگر اروپا و 
ديگر امضاكنندگان برجام مي خواهند اين توافق 
هس��ته يي را حف��ظ كنند بايد فداكاري بيش��تر 
ك��رده و عدم حضور امري��كا و تحريم هاي دوباره 

اين كشور عليه ايران را جبران كنند. 
اين موضع ديپلمات ارش��د ايران در حالي است 
كه روز پنج شنبه هفته گذش��ته، همان طور كه از 
قبل وعده داده ش��ده بود، محمدج��واد ظريف در 

مقاله يي شروط ايران براي مذاكره با امريكا را اعالم 
ك��رد. مقاله يي كه در واكنش به 12 ش��رط پمپئو 
وزير امور خارجه امري��كا به نگارش درآمد. ظريف 
در اين مقاله كوش��يد از يك س��و در عملي متقابل 
شروط ايران براي مذاكره احتمالي با امريكا را اعالم 
كند، از س��وي ديگر آمادگي ايران براي آمدن پاي 
ميز مذاكره براساس شروط جمهوري اسالمي را به 
گوش جهان برساند؛ البته اگر مقامات اياالت متحده 
واقعيات را ديده و خواهان توافقي جدي باشند. هر 
چند ظريف در بخشي از مقاله خود اذعان مي كند 
اجراي اين شروط كه به رفتار امريكا بازمي گردد، در 

شرايط كنوني واقع بينانه نيست. 
عدم دخال��ت امريكا در ام��ور داخلي ايران و 
احت��رام ب��ه حق حاكميت كش��ورمان، ش��روط 
اوليه يي اس��ت كه ظري��ف خواه��ان اجراي آن 

ش��ده اس��ت. مطالبه يي كه به اعتق��اد ظريف تا 
به امروز بارها از س��وي امريكا نقض ش��ده است. 
ظريف در بخشي از اين مقاله به اتفاقات تاريخي 
اش��اره مي كند كه امريكا بايد خسارات وارد شده 
به اي��ران بابت اين اتفاقات كه منش��ا آن امريكا 
بوده، را جبران كند. »نقش در كودتاي 28 مرداد 
1332 كه منجر به سقوط دولت مردمي و قانوني 
ايران ش��د«، »ضبط و مص��ادره غيرقانوني ده ها 
ميليارد دالر ام��وال و دارايي هاي ملت ايران كه 
پس از پيروزي انقالب اس��المي در سال 13۵7 
در امريكا مسدود شده يا در طول ساليان گذشته 
به بهانه هاي واهي به ص��ورت غيرقانوني مصادره 
ش��ده اس��ت«، »تجاوز نظامي به خاك ايران در 
سال 13۵9 و نقض صريح و آشكار حق حاكميت 
و تمامي��ت ارضي ايران«، »خراب كاري در برنامه 

هس��ته يي ايران از طريق جنگ هاي س��ايبري« 
و ده ها م��ورد ديگر كه ظريف جبران خس��ارات 
ناش��ي از آن و ارائه تضمين قابل راس��ت آزمايي 
براي عدم تكرارش را خواستار شده است. ظريف 
در بخش��ي از اين مقاله طعنه ي��ي هم به خروج 
دولت ترام��پ از توافق��ات مختل��ف بين المللي 
مي زن��د و مي گويد: »دولت امري��كا بايد به تمام 
طرف هاي قراردادي خود و به جامعه بين المللي 
تعهد دهد كه اصل وفاي به عهد را كه مهم ترين 
قاعده حقوق بين المل��ل و بنيان روابط متمدنانه 
بشري اس��ت، رعايت نموده و دكترين خطرناك 
استفاده ابزاري از حقوق بين الملل و سازمان هاي 
بين المللي تنها به عنوان يكي از ابزارها در جعبه 
ابزار اياالت متحده را به صورت رسمي و مهم تر از 

آن در عمل خاتمه دهد.«

 رايزني برجامي از شمال تا جنوب اروپا
در روزهاي ش��لوغ ديپلماس��ي ايران، صالحي 
رييس س��ازمان انرژي اتمي و كمال خرازي رييس 
ش��وراي راهبردي سياس��ت خارجي ه��م به اروپا 
رفته اند تا به رايزني با مقامات كشورهاي قاره سبز 
بپردازن��د. صالحي ب��ه نروژ رفته و خ��رازي هم به 
كشورهاي جنوب اروپا. رييس سازمان انرژي اتمي 
در ادام��ه ديدار هاي خود در نروژ روز پنج ش��نبه با 
هلگا اشميد دبيركل بخش روابط خارجي اتحاديه 
اروپا ديدار و تاكيد كرد: »امكان پايبندي به تعهدات 
برج��ام همزمان با تداوم تحريم ه��ا به هيچ عنوان 
مورد قبول جمهوري اس��المي ايران نخواهد بود.« 
اين اظهارنظر صالحي در حالي اس��ت كه اش��ميد 
با اعالم اينكه قرار اس��ت به زودي 100 شركت از 
اي��ن قاره وارد مذاك��رات كاري با طرف هاي ايراني 
ش��وند، گفت: »با توجه به اينك��ه فعاليت بيش از 
60درصد صنايع قاره اروپا در سطح اتحاديه است، 
انتظار مي رود چارچوب مناس��بي براي همكاري با 
حمايت و مشاركت مستقيم اين اتحاديه به وجود 
آيد.« خ��رازي هم كه به كش��ورهاي جنوب اروپا 
رفته، پ��س از ديدار با وزير ام��ور خارجه ايتاليا، با 
وزير خارجه اس��پانيا و نخس��ت وزير و وزير خارجه 
واتيكان ديدار كرد. خرازي با اشاره به خروج امريكا 
از برجام، عملكرد اتحاديه اروپا و نحوه تامين منافع 
ايران را آزمايش��ي بسيار مهم دانست كه بايد ديد 
اروپا چگون��ه مي تواند منافع ايران را تضمين كند. 
رييس شوراي روابط خارجي تاكيد كرد در صورت 
تامين نشدن منافع ايران، دليلي ندارد كه ايران به 

برجام متعهد باقي بماند. 
خرازي خطاب به بوررل تاكيد كرد كه در حال 
حاضر تنه��ا حمايت از توافق هس��ته يي و حفظ 
برجام مطرح نيست بلكه عزت و استقالل اتحاديه 
اروپا به محك آزمايش گذاشته شده است، مضافا 
اينكه شكست برجام مي تواند روي امنيت و ثبات 
اروپا به عنوان همس��ايه خاورميان��ه تاثير بگذارد. 
آن طور كه وزير خارجه اسپانيا در پاسخ به خرازي 
گفت، اقدامات موثري از سوي بانك سرمايه گذاري 
اروپ��ا براي حمايت از ش��ركت هاي اروپايي اتخاذ 
ش��ده و در نشس��ت هفته آينده وزي��ران خارجه 
اتحاديه اروپا در اين خصوص ميان وزراي خارجه 

رايزني خواهد شد. 
رف��ت و آمد هاي فراوان مقامات ايراني به غرب 
و ش��رق نش��ان مي دهد ب��ه زودي جهان ش��اهد 
موضع گيري نهايي ايران درباره برجام خواهد بود، 
موضع گيري كه مي تواند خروج از برجام باشد؛ اگر 
اروپا نتواند منافع اقتصادي ايران را تضمين كند. 
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چهرهها

رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
كنوانس��يون هاي  درب��اره  گف��ت: 
بين المللي نظر رهبر معظم انقالب 
را اخذ مي كنيم و بر اساس تدابيري 
كه ايش��ان دارند، موضوعات را در 
پيگيري مي كني��م. علي  مجل��س 
الريجان��ي در حاش��يه شش��مين 
اجالس شوراي عالي استان ها با حضور در جمع خبرنگاران 
و در پاس��خ به س��والي درباره اينكه با توجه به بيانات اخير 
مق��ام معظم رهبري درباره معاهدات آيا اليحه الحاق ايران 
به كنوانس��يون مقابله با تامين مالي تروريس��م در پارلمان 
مس��كوت مي ماند يا اينكه قرار است مجلس قانون جديدي 
وضع كند، گفت: حتما اين را با رهبر معظم انقالب در ميان 
مي گذاريم و نظر كامل شان را مي گيريم، بر اساس تدابيري 
كه ايشان داشته باشند در مجلس پيگيري مي كنيم. رييس 
مجلس درباره نقش شوراي عالي استان ها در پيشبرد بهتر 
امور كش��ور ادامه داد: بنده امروز در جلس��ه شوراي عالي 
استان ها شركت كردم و روحيه بانشاط و فعال و عالقه مند 
در آنها را براي خدمت به مردم ديدم. پيشنهاداتي را مطرح 
ك��ردم كه در نهايت ش��وراي عالي اس��تان ها بتواند ارتباط 
تنگاتنگي با مجلس داش��ته باش��د. الريجاني با بيان اينكه 
»طرح ه��ا و لوايح مورد نياز ش��وراهاي ش��هر و روس��تا در 
كميس��يون ها مربوط مورد بررس��ي قرار مي گيرند«، افزود: 
براي منابع پايدار شهرداري ها نيز پيشنهادهايي داشتم كه 
بنا شد در كميس��يون اقتصادي مورد بررس��ي قرار گيرد، 
البته سازوكارهايي را مطرح كردم تا آنها بتوانند در شرايط 

فعلي منابعي براي آن خلق كنند. 

كنوانسيون هاي بين المللي بر اساس تدابير 
رهبر معظم انقاب پيگيري مي شود 

يك عضو فراكسيون اميد با تاكيد 
بر اينك��ه »نبايد تعيي��ن مكان هاي 
خاص براي تجمعات موجب س��لب 
آزادي ذيل اصل نهم قانون اساس��ي 
ش��ود«، گفت: با توجه به نگاه جامع 
قانون اساس��ي به تجمعات و محدود 
نك��ردن آنها در قالب م��كان و زمان 
مش��خص، برگزاري ه��ر تجمعي در چارچوب قانون اساس��ي 
رس��ميت داش��ته و بايد امنيت آن توس��ط ني��روي انتظامي 
تامين ش��ود، لذا برخورد نيروي انتظام��ي با تجمعات خارج از 
مكان هاي تعيين ش��ده بايد حمايتي و تامين��ي و نه بازدارنده 
و قهري باش��د. ابوالفضل س��روش در گفت وگو با ايسنا مصوبه 
دولت در تعيين محل هايي ب��راي برگزاري تجمعات را موثر و 
مثبت خواند و گفت: از آنجا كه بر اساس اصل 27 قانون اساسي 
تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سالح و به شرط 
عدم اخالل در مباني اس��الم آزاد است، تعيين محل هايي براي 
برگزاري تجمعات مي تواند گامي مثبت و رو به جلو براي اجرايي 
ش��دن اين اصل مهم قانون اساسي باش��د. به گفته او تشكيل 
اجتماعات و برگزاري راهپيمايي از آزادي هاي مشروعي است كه 
در قانون اساسي به رسميت شناخته شده كه با توجه به اصل 
نهم قانون اساسي غيرقابل سلب است، لذا ساماندهي صحيح و 
حماي��ت از تجمعات قانوني از وظايف خطير حاكميت بوده كه 
مي تواند به بروز مردم ساالري ديني منجر شود. نماينده تهران 
درباره دليل تعيين نشدن مكان هاي برگزاري تجمعات در ساير 
شهرها گفت: وسعت زياد شهر تهران و قرار داشتن سازمان هاي 
مركزي و س��تادهاي قواي سه گانه در تهران ايجاب مي كند كه 
در اين فاز 12مكان مختلف براي اين كار تعيين و معرفي شود. 

برخورد احتمالي با تجمعات خارج از مكان هاي 
تعيين  شده حمايتي باشد

 مع��اون رييس جمهوري در امور 
مجل��س با تاكي��د بر اينك��ه دولت 
رس��الت خ��ود را خدمت ب��ه مردم 
مي داند، گفت: تقويت اقتصاد خانواده 
دغدغ��ه اصلي دولت تدبي��ر و اميد 
است. حسينعلي اميري در گفت وگو 
با ايرنا بيان كرد: برداشت 1.۵ميليارد 
دالري از صندوق توسعه ملي با اليحه دولت، موافقت رهبري 
و تصويب مجلس نيز با هدف توسعه متناسب كشور و تقويت 
اقتصاد خانواده انجام ش��ده است. وي با اشاره به اجراي طرح 
اش��تغال پايدار افزود: دولت تدبير و اميد براي ايجاد اش��تغال 
روس��تايي، عشايري و مرزي نيز برنامه اش��تغال فراگير را در 
دست اجرا دارد كه منابع آن از محل صندوق توسعه ملي تامين 
شده است. اميري با بيان اينكه توليد محصوالت كشاورزي در 
اس��تان ها با توجه به مزيت هاي اقتصادي آنها از رويكردهاي 
ديگر دولت براي تقويت اقتصاد خانواده به شمار مي رود، بيان 
كرد: دولت به بخش كش��اورزي به عنوان يكي از راهكارهاي 
توسعه اقتصادي كشور توجه ويژه دارد. معاون رييس جمهوري 
در امور مجلس، تحقق شاخص هاي اقتصاد مقاومتي را راهبرد 
دولت در برهه كنوني دانست و گفت: حمايت از توليد داخلي 
و بخ��ش خصوصي از مهم ترين رويكردهاي دولت محس��وب 
مي شود. وي با اش��اره به اينكه امريكايي ها به دنبال تضعيف 
اقتصاد ملي ايران هستند، اضافه كرد: آنان از طريق فشارهاي 
اقتص��ادي، تضعيف اتحاد ملي را ني��ز دنبال مي كنند. وي به 
خروج امريكا از شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيز اشاره كرد 
و گفت: ترامپ در اصل به حقوق بشر اعتقادي ندارد و بودن يا 

نبودنش در اين شورا چندان مهم نيست. 

 تقويت اقتصاد خانواده
دغدغه اصلي دولت است

منتظري گفت: ما منكر كسري ها 
و كمبودها نيستيم لكن بزرگ نمايي 
و تعمي��م فس��اد چن��د قاض��ي به 
كل قض��ات زحمت ك��ش بي ترديد 
نشان دهنده آن است كه دست هايي 
مي كوش��ند با تضعيف ق��وه قضاييه 
اهداف��ي را دنبال كنن��د. به گزارش 
ايسنا، محمدجعفر منتظري در سخنراني پيش  از خطبه هاي 
اين هفته نماز جمعه تهران با بيان اينكه »همه مس��ووالن در 
اجراي عدالت مسوول هستند« گفت: در داخل كشور شاهديم 
افرادي كه سال ها مسووليت هاي گسترده يي در كشور داشتند، 
ان��واع و اقس��ام دروغ پراكني ها را از طريق فض��اي مجازي و 
اطرفيانش��ان انجام مي دهند. آنها قوه قضاييه را فاس��د نشان 
مي دهند، اين امر ناشي از چيست؟ ببينيد از برخي يارانشان 
كه مجرم ش��ناخته ش��ده و براساس اس��ناد محكم، محكوم 
شده اند، چگونه دفاع مي كنند. منتظري سپس گفت: دومين 
چالش قوه قضاييه كثرت كار اس��ت كه متناسب با آن ابزار و 
ني��روي كار الزم وجود ندارد. در س��ال 96 بيش از 9ميليون 
پرونده وارد دستگاه قضايي شده بيش از 16ميليون نقطه كار 
درگير اين پرونده ها بوده است. چالش سوم عدم امكانات الزم 
و متناسب در اختيار اين مجموعه حاكميتي است. دادستان 
كل كشور اظهار كرد: من به عنوان دادستان كل مي گويم هر 
كس از برخورد دادس��تاني در هر جاي ايران ش��كايت داشته 
باشد، مي تواند وارد سايت هاي مشخص شده، شود و شكايتش 
را اعالم كرده و از همان طريق نتيجه را اخذ كند. وي در پايان 
گفت: مشروعيت كار همه ما قضات از عالي ترين مقام تا ساير 

از انتصاب مقام معظم رهبري است. 

دست هايي مي كوشند قوه قضاييه را تضعيف 
كنند
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3 كالن
 جلوگيري از ايجاد

بابك زنجاني هاي جديد
خانه ملت| عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
از بررسي چگونگي جلوگيري از بابك زنجاني هاي 
جدي��د و دور زدن تحريم ها در نشست اخير ستاد 

متبوعش خبر داد. 
ع��زت اهلل يوسفيان مال ب��ا اشاره ب��ه برگزاري 
جلس��ه ستاد مب��ارزه با مفاسد اقتص��ادي پس از 
چندي��ن ماه تعطيل��ي درباره دستورك��ار آخرين 
نشس��ت ستاد مبارزه با مفاس��د اقتصادي توضيح 
داد: نشس��ت درباره زمين خ��واري و صدور احكام 
ورشكستگي كه با حكم ورشكستگي برخي اموال 
بانك ها را باال مي كشند از گذشته دستوركارهايي 
داش��ت ك��ه بحث هاي��ي در اي��ن جلس��ه در اين 

خصوص صورت گرفت. 
نماين��ده آم��ل و الريج��ان در مجلس شوراي 
اسالم��ي با بي��ان اينكه به دلي��ل مباحث تحريم 
بخ��ش عم��ده اي��ن نشست ب��ه مسائ��ل تحريم 
اختصاص ياف��ت، يادآور ش��د: در اين نشست در 
اين باره كه در زم��ان تحريم ها چه اقداماتي شود 
ت��ا مفاسدي كه در تحريم هاي قبلي همانند بابك 
زنجاني رخ داد يا اينكه هر فردي اعالم مي كرد كه 
نف��ت به من داده تا بفروشم و پول آن را به خزانه 
بازگردان��م اما بيت الم��ال را باال كشيدن��د، تكرار 
نش��ود. وي افزود: در اين نشست روي اين موضوع 
بحث شد كه براي ف��روش نفت و جابه جايي پول 
باي��د از تجارب قبلي استفاده شود تا بيت المال به 

هدر نرود. 
يوسفيان مال با اشاره به برخي تبعات دوره قبلي 
تحريم ه��اي ظالمانه عليه ايران ادامه داد: به دليل 
دور زدن برخ��ي اف��راد در دوره قبل��ي تحريم ها، 
ض��راب اكنون در زن��دان بوده و چن��د بانك نيز 
جريمه ش��ده و عده يي نفت گرفت��ه و پول آن را 
نداده ان��د كه بايد از اين تجربي��ات گذشته درس 
گرفت. عض��و ستاد مب��ارزه با مفاس��د اقتصادي 
تصري��ح كرد: اگر الزم شد ست��اد هر هفته جلسه 
برگزار مي كند تا با اعمال نظارت شاهد فسادهاي 
قبل��ي براي دور زدن تحريم ها نباشيم و عده يي از 

نمد تحريم براي خود كالهي ندوزند. 

 صادرات غيرنفتي 
از 11ميليارد دالر گذشت

ايرنا| رييس كل گمرك اي��ران گفت: از ابتداي 
امس��ال ت��ا 27خردادماه، ارزش ص��ادرات غيرنفتي 
كش��ور ب��ا افزايش قاب��ل توجهي ب��ه 11ميليارد و 

242ميليون دالر رسيد. 
»فرود عسگري« رييس كل گمرك ايران درباره 
آخرين آمار جديد تجارت خارجي كشور افزود: ارزش 
صادرات غير نفتي كشورمان تا مدت ياد شده نسبت 
به مدت مشابه سال قب��ل 21درصد افزايش داشته 
است. وي در خصوص واردات انواع كاال به كشور نيز 
گفت: در همين مدت واردات به طور تقريبي با رشد 

منفي 5درصد همراه شده است. 
به گفته عسگري، آمارهاي گمرك نشان مي دهد 
در مجم��وع ارزش واردات كشورمان به 9ميليارد و 
984 ميلي��ون دالر رسيده است. رييس كل گمرك 
ايران با بيان اينكه تراز تجاري كشور همچنان مثبت 
است، گف��ت: مازاد تراز تجاري كش��ور تا 27خرداد 
م��اه امسال از مرز يك ميلي��ارد و 258 ميليون دالر 
فراتر رفت. عسگري افزود: روند كار ترخيص و انجام 
تشريف��ات گمركي در گمركات حال��ت عادي دارد. 
همچنين تخصيص ارزي ك��ه توسط بانك مركزي 
براي كاالهاي اساسي انجام شده، تقريبا روند عادي 

خود را طي مي كند. 

 تاكيد كرباسيان بر مذاكره
با مقامات »اوبربانك« اتريش

ايرن�ا| وزير اقتصاد و داراي��ي ايران كه به وين 
پايتخت اتريش سفر ك��رده، اظهار كرد كه درباره 
آين��ده همكاري هاي بانك��ي اوبر با اي��ران رايزني 

خواهد كرد. 
مسعود كرباسيان پ��س از پايان اجالس وزراي 
صندوق توسعه بين الملل اوپك در گفت وگو با ايرنا 
درباره برخي شايعات در زمينه آينده همكاري هاي 
اوبربان��ك با ايران گفت: خب��ري درباره تعليق اين 
همك��اري درياف��ت نك��رده ام؛ در اي��ن رابطه روز 

)جمعه( با مقامات اين بانك مذاكره خواهم كرد. 
وي ادامه داد: بخش��ي از خط اعتباري كه بايد 
م��ورد استفاده قرار بگي��رد، در جريان است و آنها 
)بانك اوبر( اعالم نكرده اند كه اين همكاري تعليق 
ش��ده باشد. اي��ن همكاري البته زم��ان برده است 
اما پيام��ي مبني بر تعليق خ��ط اعتباري دريافت 
نكردي��م.  وزي��ر اقتصاد و دارايي گف��ت كه فردا با 
وزي��ران و مسووالن اتري��ش در اين زمينه مذاكره 
خواهد كرد. كرباسيان همچنين درباره مالقات هاي 
دوجانب��ه در حاشيه اجالس گف��ت: ديروز جلسه 
خوبي با معاون نخست وزير و وزير دارايي اسلواكي 
داشتي��م. او تاكيد كرد كه پ��راگ به حفظ برجام 
متعه��د است، همكاري هاي خود ب��ا ايران را ادامه 
مي دهد و ق��رار شد به عنوان عض��و اتحاديه اروپا 
اين مذاكرات را با اتحاديه به  ويژه در زمينه مسائل 

بانكي، سرمايه گذاري و نفتي دنبال كند. 
وي اضافه كرد كه در كميسيون مشتركي كه در 
تهران برگزار مي شود، مسائل مختلف همكاري هاي 

دوجانبه دنبال خواهد شد. 
كرباسي��ان ديروز به  منظ��ور شركت در سي و 
نهمين اجالس وزراي صن��دوق توسعه بين المللي 

اوپك وارد وين پايتخت اتريش شد. 
»بي��ژن نامدارزنگنه« وزير نف��ت كشورمان نيز 
به  منظور شرك��ت در هفتمين سمينار بين المللي 
و يك ص��د و هفتاد و چهارمي��ن نشست اوپك به 
وين سفر كرده است. زنگنه ديروز در نخستين روز 
برگزاري اين سمينار طي سخناني بر سياست زدايي 
ب��ازار نفت تاكي��د و توجه به اين مسال��ه را الزمه 
برقراري ثب��ات در بازار نفت به سود توليدكننده و 

مصرف كننده توصيف كرد. 

اخبار

مع��اون حقوقي، مجلس و نظارت سازم��ان استخدامي با 
بيان اينكه ساختار دستگا ه  اداري را در راستاي كوچك سازي 
ك��م كرديم، گفت: پس��ت قائم مقامي حذف ش��ده و ديوان 
محاسبات در پرداخت حقوق به اين پست از سوي دستگاه ها 

نظارت كند. 
نص��راهلل ترابي قهفرخ��ي در م��ورد ح��ذف پست ه��اي 
قائم مقام��ي از ساختار سازمان ها و دستگاه هاي دولتي اظهار 
ك��رد: اين كار از سوي سازمان اداري استخدامي با مكاتباتي 

كه با سازمان ها و وزارتخانه ها داشتيم، انجام شد. 
مع��اون حقوق��ي، مجل��س و نظ��ارت سازم��ان اداري و 
استخدام��ي در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه همچن��ان برخي 
دستگاه ها پس��ت قائم مقامي خود را حف��ظ كرده اند، گفت: 
برخي دستگاه ها از نظر ظاهري مي گويند كه قائم مقام دارند، 
اما اين پست از جهت ساختاري مورد تاييد سازمان اداري و 
استخدام��ي نيست و در مورد اينكه در بعضي از دستگاه هاي 
اداري، برخ��ي افراد را به عنوان قائم مقام خطاب مي كنند به 
مجل��س و هيات رييسه آن گفتي��م كه ديگر قائم مقام وجود 

ندارد و اين پست حذف شده است. 
وي در م��ورد اينكه برخي دستگاه ه��ا قانون خاصي براي 
داشتن پس��ت قائم مقامي دارند به ف��ارس گفت: حذف اين 
پس��ت براي دستگاه ه��ا و سازمان هاي تاب��ع قانون مديريت 
خدم��ات كشوري است و اگر قان��ون مجزايي براي سازماني 
ايجاد شده، شام��ل آنها نمي شود. دستگاه هايي كه خودشان 
پس��ت قائم مقام ايجاد كردند، باي��د آن را حذف كنند و اگر 

دستگاهي مقاومت كند، بحث ديگري دارد. 
مع��اون حقوق��ي، مجل��س و نظ��ارت سازم��ان اداري و 
استخدامي افزود: به هم��ه دستگاه ها ابالغ سراسري شده تا 

پست قائم مقامي را حذف كنند. 
اي��ن مقام مس��وول تاكيد كرد: اگر پس��ت وجود نداشته 
باش��د، ذي حسابي نمي توان��د حقوق بده��د و دستگاه هاي 
نظارت��ي و ذي حسابان كه مس��وول پرداخت حقوق هستند، 

بايد اين بحث را كنترل كنند. 
ترابي ب��ا بيان اينكه نمي توانيم به عن��وان سازمان اداري 
و استخدام��ي بر اين موضوع نظ��ارت كنيم، گفت: به عنوان 
سازم��ان اداري و استخدامي اگ��ر دستگاهي پست يا رديفي 
تحت عنوان قائم مقام بخواهد، نمي دهيم، اما اينكه ببينيم آيا 
ب��ه پست مورد اشاره حقوقي پرداخت مي شود، يا حكم اجرا 
شده، بايد دستگاه هاي نظارتي كنترل كنند. ديوان محاسبات 
مسوول نظ��ارت به پرداخت ها تحت عنوان پست قائم مقامي 
اس��ت. معاون حقوق��ي، مجل��س و نظارت سازم��ان اداري 
و استخدامي ب��ه موضوع كوچك سازي دول��ت اشاره كرد و 
يادآور شد: كوچك سازي در قالب واگذاري امور تصدي گري 
به بخش خصوصي و نيز كم ك��ردن ساختار دستگاه هاست. 
بسي��اري از وزارتخانه ها تعداد زي��ادي معاون داشتند كه آن 
را كاه��ش داديم. سطوح مديريتي كم ش��ده است، حداكثر 
4معاون براي دستگاه ها در نظر گرفته شده و البته استثنائاتي 
نيز وجود دارد. همچنين در استان ها دستگاهي تحت عنوان 

سازمان نداريم و همه اداره  كل هستند. 

پرداخت حقوق به پست قائم مقام قانوني نيست
از ابتداي سال 1394 و در اجراي مفاد حكم ماده )52( قانون 
الح��اق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

)2(، صندوق توسعه ملي موظف به ارائه تسهيالت ريالي شد. 
بر اين اساس از منابع ورودي به صندوق در هر سال اقداماتي 

صورت گرفت. 
ال��ف( 10درص��د )10%( را جه��ت پرداخ��ت تسهي��الت به 
بخش هاي خصوص��ي، تعاوني و بنگاه هاي اقتص��ادي متعلق به 
موسس��ات عموم��ي غيردولتي به طرح ه��اي داراي توجيه فني، 
زيس��ت محيطي و مال��ي و اهليت متقاضي به ص��ورت پرداخت 
و بازپرداخ��ت ريالي در بخش آب، كش��اورزي، صنايع تبديلي و 
تكميل��ي، منابع طبيعي و محيط زيس��ت و صادرات محصوالت 
كش��اورزي در بانك هاي دولتي و خصوصي داخلي سپرده گذاري 
كن��د. سود سپرده گذاري و اقساط وصولي مجددا جهت پرداخت 
تسهيالت طرح هاي موضوع اين بند اختصاص مي يابد. تبديل ارز 
به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسالمي 
اي��ران صورت مي گيرد. ب( 10درص��د )10%( را جهت پرداخت 
تسهي��الت به بخش هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي اقتصادي 
متعلق به موسسات عمومي غيردولتي به طرح هاي داراي توجيه 
فني، زيست محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت 
و بازپرداخت ريالي در بخش صنعت، معدن، گردشگري و صادرات 
كااله��اي صنعتي و معدني به استثناي بخش ساخت مسكن در 
بانك ه��اي دولت��ي و خصوصي داخلي سپرده گ��ذاري كند. سود 
سپرده گ��ذاري و اقساط وصولي مجددا جهت پرداخت تسهيالت 
طرح هاي موضوع اين بند اختص��اص مي يابد. تبديل ارز به ريال 

موض��وع اين بند زير نظر بانك مرك��زي جمهوري اسالمي ايران 
صورت مي گي��رد. در اين راستا صندوق در س��ال 1394 معادل 
مبل��غ 49.472ميلي��ارد ري��ال، در سال 1395 مبل��غ 60.950 
ميليارد ري��ال و در سال 1396 مبلغ 112.000 ميليارد ريال )از 
مح��ل تسعير منابع ورودي به صن��دوق در سال مربوطه و منابع 
برگشتي از مح��ل بازپرداخت اقساط طرح هاي تامين مالي شده 
از مناب��ع قراردادهاي عامليت ريالي سال هاي 1390 الي 1393( 
در 25 بان��ك دولتي و خصوصي سپرده گذاري ك��رده است.  در 
تاري��خ 1396/12/28 مانده قابل تخصي��ص از محل قراردادهاي 
سپرده گذاري ريالي فعال مبلغ 66.8هزار ميليارد ريال بوده است. 
همچنين بر اساس قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار 
در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملي )مصوب 1396/5/31( و براي تحقق اهداف سياست هاي كلي 
اقتص��اد مقاومتي و با هدف ارتقاي تولي��د و ايجاد اشتغال پايدار 
در مناط��ق روستايي و عشايري مبلغ 15ه��زار ميليارد ريال در 
بانك ه��اي منتخب سپرده گذاري شده است و تسهيالت اعطايي 
از مح��ل اين منابع به طرح هاي غيردولت��ي در حوزه كشاورزي، 
منابع طبيعي، مع��ادن كوچك، فناوري اطالع��ات، گردشگري، 
صنايع دستي، كليه فعاليت هاي مربوط به فرش دستباف و خدمات 
در مناطق روستايي و عشايري و همچنين براي تامين سرمايه در 
گ��ردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و 
شهرهاي زير 10هزار نفر جمعيت اختصاص مي يابند. بدين  ترتيب 
مجموع سپرده گذاري هاي ريالي صندوق از ابتداي سال 1394 تا 
انتهاي سال 1396 مبلغي بالغ بر 237هزار ميليارد ريال بوده است

سهم 50درصدي صنعت و معدن از سپرده صندوق توسعه ملي

يك كارشناس اقتصادي درباره تاثير مصوبه افزايش قيمت 15درصدي گاز طبيعي گفت: 

اكنون وقت افزايش قيمت ها نيست
اميرعباس آذرم وند|

طبق مصوب��ه اخير هي��ات دول��ت قيمت گاز 
طبيعي ت��ا 15درصد افزايش مي يابد. موضوعي كه 
يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« از 
انتقاد كرده و گفته است: »اين تصور غلطي است كه 
دولت ها فكر مي كنند از راه افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي مي توانند درآمده��اي خود را افزايش دهند. 
زيرا با افزايش قيمت حامل ها توليد در كشور كمتر 
مي ش��ود و درآمدهاي مالياتي پايين مي آيد. تجربه 
سال هاي نخستين دهه 90 گواهي است بر اين مدعا 

كه دولت ها اشتباه مي كنند.«
به گزارش »تعادل«، براساس مصوبه اخير هيات 
دولت، قيم��ت عرضه هر مترمكعب گاز طبيعي به 
مي��زان 15 درصد افزايش يافت��ه و در سقف ارقام 
مصوب مربوط در قواني��ن بودجه سنواتي دريافت 
مي شود. موضوعي كه انتظار مي رود تبعات تورمي 
به دنب��ال داشته باشد. اين تصمي��م در حالي اتخاذ 
مي ش��ود كه در روزهاي گذشته، افزايش قيمت ارز 
نسب��ت به انتهاي سال گذشته تا 80درصد افزايش 
يافت��ه و اين ب��ه افزايش قيمت بسي��اري از كاالها 
ازجمل��ه خودرو در كشور منجر شده است و انتظار 
مي رود باتوجه به تهديده��اي اياالت متحده درباره 
تحريم  ايران و در نتيجه كاهش ورورد ارز به كشور 
انتظار مي رود اين روند افزايش قيمت تا پايان سال 

ادامه يابد. 
در چني��ن شرايطي دولت همچن��ان با مشكل 
كس��ري بودجه ه��م دست و پنجه ن��رم مي كند و 
بسي��اري از پيش بين��ي كارشناسان حاك��ي از آن 
اس��ت كه دولت باتوجه به مسال��ه تحريم ها درباره 
ف��روش نفت نيز دچار مشكل ش��ده و نتواند منابع 
مالي پيش بيني شده خ��ود را تامين كند. از سوي 
ديگر باتوجه به چسپنده بودن نزديك به 80درصد 
هزينه هاي بودجه يي دولت چاره يي ندارد جز اينكه 
از طرق گوناگون مشكل كسر بودجه خود را برطرف 
كند. شايد به همين دليل است كه دولت اخيرا طي 
مصوبه يي قيمت گاز طبيع��ي را 15درصد افزايش 
داده اس��ت. با اين همه، با توجه به تهديدات تورمي 
كه بازارهاي ايران با آن روبه روست بسياري معتقدند 
چنين اقداماتي در شرايط كنوني چندان سنجيده 
نيست و ممكن اس��ت تبعات ناخوشايند اقتصادي 

وسياسي به دنبال داشته باشد. 

 تصميم دولت اشتباه است
در همين رابطه مراد راهداري كارشناس اقتصاد 
سياسي در گفت وگو با »تعادل«، ضمن انتقاد از اين 
تصمي��م دولت افزود: »اين تصميم را مي توان از دو 
منظ��ر بخش مصرف و توليد مورد بررسي قرار داد. 
در حوزه مص��رف دولت ها ايران يك باور نسبتا كم 
نتيجه و غلط دارند كه با افزايش قيمت ها مي توان 
مصرف بي روي��ه را كنترل كرد اما تجربه چند دهه 
گذشت��ه نشان مي دهد چنين چي��زي لزوما اتفاق 
نمي افتد. در بخش توليد نيز با افزايش 15درصدي 

قيمت گاز، بسياري از صنايع كشور بايد قيمت هاي 
خود را افزايش دهند.« اي��ن مدرس دانشگاه ادامه 
داد: »به ط��ور مثال در صنعت پتروشيمي كشور، نه 
تنها قيمت فرآورده هاي باالدستي گران تر مي شود 
بلك��ه محصوالت پايين دستي ني��ز از اين تصميم 
متاثر مي شون��د. اين در شرايطي است كه وضعيت 
اقتص��اد كشور باتوجه به نوسان��ات بزرگ ارزي كه 
در يك سال گذشته ب��وده، دچار لرزه هاي گوناگون 
ش��ده و حتي اگر افزايش قيمت اجتناب ناپذير هم 
باشد در اين زم��ان نبايد در دستور قرار مي گرفت. 
هنگام��ي كه ش��وك تورمي به اقتص��اد وارد شده، 
نبايد با دست خود شوك ديگ��ري وارد كنيم. اين 
امر سبب مي شود مشكالت اقتصادي چون بهمني 
خانمان برانداز غيرقابل كنترل شوند و مخروبه هاي 

زيادي به جا گذارند.«
اين كارشناس اقتصادي با ابراز نگراني از وضعيت 
حوزه توليد، گفت: »هنگامي كه هدفمندي يارانه ها 
در دست��ور قرار گرفت و قيم��ت حامل هاي انرژي 
افزاي��ش يافت، يارانه نقدي داده شد اما توليد مورد 
بي مهري ق��رار گرفت. در س��ال 1392 كه حسن 
روحاني به عن��وان رييس جمهوري سكان امور را به 
دس��ت گرفت اعالم شد براثر اج��راي اين سياست  
70درصد خط توليد كارخانه ها راكد مانده است. به 
عبارت ديگر يك تصميم اشتباه به شدت توان توليد 

صنعتي را كاهش داد.«
او ب��ا اشاره به تحلي��ل ك��الن از اقتصاد كشور 
پيش بيني ك��رد كه با افزايش قيم��ت گاز، قيمت 

محصوالت صنعت��ي وابسته به اي��ن حامل انرژي 
افزاي��ش چشمگيري خواهند داشت و اين به شدت 
به صادرات كشور آسي��ب مي زند. نمي توان مدعي 
توسعه صادرات بود و راه را براي آن سخت تر كرد. 

 با افزايش قيمت حامل ها درآمد دولت 
بيشتر نمي شود

وي با يادآوري اثر افزايش قيمت دالر بر اقتصاد 
كش��ور توضي��ح داد: »هنگامي ك��ه دالر در مدتي 
كوت��اه ح��دود 70درصد افزايش قيم��ت را تجربه 
كرد، صنايع��ي كه مواد اوليه خود را وارد مي كردند 
ب��ا مشكل مواج��ه شدند و هم اكن��ون نيز مي توان 
تاثيرات تورمي آن را در بازار جست وجو كرد. اكنون 
با تصميم دولت بايد منتظر ماند تا ديگر صنايع نيز 
ب��ا افزايش قيمت حامل هاي انرژي ديگر مانند برق 
مواجه شوند. در نتيجه به نظر من اين تصميم دولت 

اثرات سختي بر صنعت و توليد كشور مي گذارد.«
او دليل اتخ��اذ چنين روش هايي از سوي دولت 
را جبران كسري بودجه دانست و افزود: »اين تصور 
غلطي است كه دولت ها فكر مي كنند با استفاده از 
اي��ن روش ها مي توانند درآمده��اي خود را افزايش 
ده��د چراكه با تعطيل ش��دن كارخانه ها و كاهش 
تولي��د، عمال درآمدهاي ماليات��ي متاثر مي شوند و 
همين امر كسري بودج��ه را بيش از پيش خواهد 
كرد.« استاد دانشگاه پيام نور در رابطه با اثرات اين 
تصميم در شرايط فعل��ي اقتصاد در بخش مصرف 
گفت: »دو، سه سال اول روي كار آمدن دولت دهم، 

اگر يادتان باشد وزارت كار اقدام به پخش بسته هاي 
غذاي��ي و كاالهاي اساسي مي كرد. در جلسه يي كه 
معاونت رفاه اجتماعي اين وزارتخانه حضور داشتند 
و در رابط��ه با تفسي��م كااله��اي اساسي توضيح 
مي دادن��د، گفت��م اين تصميمات كم��ك چنداني 
نخواهد كرد چراك��ه وقتي بانك مركزي نقدينگي 
را به اين شك��ل افزايش مي دهد بايد منتظر روزي 
ماند كه تورم 30درص��دي بر اقتصاد حاكم شود و 
اصلي ترين كساني كه از اين تحول آسيب مي بينند 
اقشار فرودس��ت و مياني كشور هستند. در همين 
سال ها رشد هزينه ها چند برابر رشد تورم در كشور 
بود كه به معناي كاهش قدرت خريد خانوار است. 
در اين شرايط حقوق بگيران از اعضاي هيات علمي 
دانشگاه ها تا كارگران و بازنشستگان دايم با كوچك 
شدن و آب رفتن سفره خود مواجه مي شوند و اين 
كاهش قدرت خريد عالوه بر افزايش نارضايتي ها از 

دولت، ركود را هم تشديد مي كند.«

 سياست اصالح قيمتي همواره شكست 
خورده است

راهداري با اشاره به سياست هاي اصالح قيمتي 
كه از سال 1371 در كشور مورد اجرا قرار گرفت، 
گفت: »نتاي��ج اين سياست جز م��واردي معدود 
هيچ گ��اه مطلوب نب��وده است. اكن��ون در كشور 
حدود 16ميليون بيك��ار وجود دارد ولي آمارهاي 
رسمي آن را سه ميليون نفر اعالم مي كند چراكه 
آنه��ا ب��ه هر كس كه ي��ك  ساع��ت در هفته كار 

مي كند نيز شاغ��ل مي گويند. اين در حالي است 
كه بسي��اري از شاغالن كش��ور ماهانه يك و نيم 
ميليون توم��ان درآمد دارند ك��ه رقمي به شدت 
ناچي��ز است. بيكاري زي��اد نشان دهنده پتانسيل 
بالقوه يي است كه وجود دارد اما مورد استفاده قرار 

نمي گيرد. بيكاري يعني عقب ماندگي اقتصاد.«
او ب��ا اشاره به اهميت تولي��د در اقتصاد گفت: 
»من بحث خودم را از توليد آغاز كردم، چون فكر 
مي كنم دولت هاي ايران هم��واره راه راحت تر كه 
همان كنت��رل تورم است را انتخاب مي كنند ولي 
اشتغ��ال را در دستور ق��رار نمي دهند. حال آنكه 
اگ��ر توليد محور باشد، ه��ر چند مسير طوالني و 
مشكل تري است اما مي تواند مشكالت را ريشه يي 
ح��ل كند. به هر روي دولت ه��ا هميشه به توليد 
بي مه��ري كردند و به باور م��ن با تحول در توليد 
مي توان بخش مصرف را منتفع كرد. بايد از بخش 
عرض��ه در اقتصاد حمايت كرد تا با افزايش توليد 
قيم��ت كاالها كاهش ياب��د، اشتغال ايجاد شود و 
سرانه درآم��د خانوارها افزايش ياب��د. با سياست 
اص��الح قيمتي تاكنون كش��ور دچار مشكل شده 
اما بهبودي صورت نگرفته است. اين روش را بايد 
كن��ار گذاشت و نگاه خود ب��ه اقتصاد را ريشه يي 

كرد.«

 دولت براي رفع كسري بودجه اين تصميم 
را گرفت

از س��وي ديگ��ر، محمدقلي يوسف��ي مدرس 
دانشگاه عالمه طباطبايي به »تعادل« گفت: »اين 
مساله چندان مهم نيس��ت. زيرا دولت مشكالت 
گوناگ��ون دارد و اقتصاد كش��ور هم معضالت به 
مرات��ب ريشه يي ت��ر. اقتصاد مشكالت��ي غيرقابل 
ح��ل دارد و دولت هم ب��راي كسري بودجه خود 
مي خواهد قيم��ت خدمات را باالتر ببرد تا از اين 

طريق از مشكالتش بكاهد.«
او اف��زود: »به نظر من مشكل اصلي اين است 
كه دولت چرا كارهاي مهمي ديگر را انجام داد و 
اكنون وضعيت اين طور است. تصميماتي از جنس 
افزايش 15درصدي قيمت گاز طبيعي مشكالت 
مردم را حل نمي كند بلكه به دولت ياري مي دهد 
تا از مشك��الت خودش بكاهد. هنگامي كه توليد 
در ركود است، صنعت و كش��اورزي خوابيده اند، 
بيكاري افزاي��ش يافته، امكان اشتغال آن طور كه 
باي��د و شايد وجود ندارد، تنش ه��اي بين المللي 
به شكل روزاف��زون بيشتر مي شود، يعني اقتصاد 
كشور نه تنها امروز وضعيت خوبي ندارد بلكه در 

آينده هم مشكالت زيادي خواهد داشت.«
استاد دانشگ��اه عالمه طباطباي��ي ادامه داد: 
»طبع��ا قوه مجريه با نگاه روزانه يي كه به اقتصاد 
دارد مي خواه��د كسري خ��ود را جبران كند و از 
نرخ ارز تا ماليات ها و قيمت خدمات را به خدمت 
اي��ن هدف گي��رد. با اين همه مشك��الت اقتصاد 

كشور به مراتب بيش از اينها است.«

ديدگاه

يك استاد دانشگاه با اشاره به وضعيت حال حاضر سرمايه ها 
در ب��ازار سرماي��ه، گردش اين سرمايه ها در ب��ازار را در نهايت 

موجب افزايش تورم در همه حوزه ها ارزيابي كرد. 
محمود باغجري عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با 
بي��ان اينكه در حال حاضر حج��م نقدينگي در ايران به  شدت 
افزايش پيدا كرده است، اظهار كرد: اين افزايش حجم نقدينگي 
از سال اول دوره رياست جمهوري حسن روحاني وجود داشت، 
اما تي��م اقتصادي دول��ت در آن زمان با اعم��ال تغييراتي در 
افزاي��ش نرخ سود بانكي شكل نقدينگي را از پول به شبه پول 
تغيي��ر داد و به همين خاطر سرع��ت گردش پول كاهش پيدا 

كرد. 
اين اقتص��اددان با اشاره ب��ه تغييرات نرخ س��ود بانكي در 
دوره دوم دول��ت حس��ن روحاني اظهار ك��رد: در مرحله دوم 
رياست جمه��وري اما به دلي��ل وضعيت نامناس��ب سوددهي 
بانك ه��ا، نرخ سود سپرده ها كاهش پيدا كرد كه همين مساله 
باعث شد تا خيل نقدينگي در بازار سرمايه به جريان در بيايد. 
اي��ن خيل سرمايه يي تا حاال در مسير حركت خود از بازارهاي 

ارز، سك��ه و مسكن عبور كرده و ح��اال وارد فضاي بورس هم 
ش��ده و موجب رشد شاخص هاي اين ح��وزه شده است كه به 

نظر مي رسد، اين رشد كماكان ادامه پيدا كند. 
باغجري با اش��اره به آمارهايي كه نش��ان مي دهند، بيشتر 
سپرده هاي بلندم��دت بانكي متعلق به تنه��ا 10 تا 20درصد 
از سپرده گ��ذاران اس��ت، ادامه داد: به دلي��ل مسائل مربوط به 
عدم توزيع عادالنه درآمدها عده قليلي در كشور صاحب درآمد 
هستند. اين سرمايه داران ك��ه سرمايه هاي عظيمي در اختيار 
دارند با استفاده از رانت هاي اطالعاتي يا دانش اقتصادي مرتبا 
در حال گرداندن سرمايه هاي خود در بازارهاي مختلف هستند. 
اي��ن استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه بازارها در بلندمدت به 
موازات يكديگر رشد مي كنند، اظهار كرد: بازارهاي مسكن، طال، 
ارز، بازار سه��ام و خودرو در بلندمدت به موازات يكديگر رشد 
خواهن��د كرد. اين حجم از نقدينگي مدام در حال تغيير زمين 
بازي است؛ به صورتي كه ابتدا به بازار امالك، سپس بازار ارز و 
سكه و سپس خودرو مي رود و در نهايت همه بازارهاي ديگر را 
هم تحت الشعاع قرار خواهد داد. وي با بيان اينكه در آينده يي 

نزديك احتماال شاهد تغييراتي در قيمت ها خواهيم بود، اضافه 
كرد: در بلندمدت و در حدود 2 تا 3سال ديگر تمام بازارها خود 
را ب��ا كانال هاي جديد قيمتي وف��ق خواهند داد و اين افزايش 
واحده��اي قيمتي در نهايت براي خدمات و كاالهاي ديگر هم 
اتف��اق خواهد افتاد. براي مثال برخ��ي شركت ها در بورس كه 
افزاي��ش قيمت را تجربه مي كنن��د، قيمت محصوالت شان باال 
م��ي رود و به همين ترتيب تم��ام شركت ها قيمت هاي خود را 
اص��الح خواهند كرد و احتماال تورم سنگيني را تجربه خواهيم 
ك��رد. اين اقتصاددان با اشاره به وضعيت اقتصاد كشور در سال 
1391 ب��ه ايسنا توضي��ح داد: در آن سال هم به همين ترتيب 
ب��ا افزايش قيم��ت در بازارهاي ارز، سكه، ب��ورس و مسكن به 
تدري��ج بر همه بازارها اثر گذاش��ت. باغجري در توضيح اينكه 
تف��اوت شرايط اقتصادي كشور در دوران تحريم هاي امريكايي 
در حال حاضر با تحريم هاي قبل از برجام در چه چيزي است، 
اظهار كرد: واقعيت اي��ن است كه اقتصاد ايران در حال حاضر 
ب��ه خاطر همان تحريم ه��اي قبلي مانند ي��ك بيمار است كه 
مج��ددا دچار يك بيماري بسي��ار سنگين تر شده است؛ ضمن 

اينك��ه پيروزي دولت روحاني باعث شد ت��ا بازارهاي داخلي و 
نهاده��اي بين المللي به خاطر سيگنال هاي مثبتي كه از دولت 
جديد گرفته بودند، همگي فشارهاي خود را متوقف كنند، در 
حال��ي كه چنين اتفاقي در حال حاضر پيش بيني نمي شود. به 
گزارش ايسن��ا، كاهش نرخ سود بانكي در اواسط سال گذشته 
)1396( باع��ث ش��د تا بسياري از سرمايه ه��ا از بانك ها خارج 
ش��ود. سرمايه هاي��ي كه بر خ��الف تصور سياست گ��ذاران به 
حوزه هاي صنعتي يا توليدي وارد نشده، بلكه به بازارهاي ارز و 
ط��ال سرازير شد و در اواخر همان سال هم التهاباتي را در بازار 
ارز و ط��ال به دنبال داشت. همي��ن التهابات باعث شد تا نهايتا 
بانك مركزي به ص��ورت موقت نرخ سود بانكي را تا 22درصد 
افزايش دهد؛ اتفاقي كه البته موجب نشد تا سرمايه ها به همان 
سرع��ت به بانك ها بازگردند. بخش��ي از اين سرمايه ها البته به 
ب��ازار خاموش مسكن هم سرايت ك��رد و موجب گراني نسبي 
در اي��ن حوزه هم شد. طبق آخرين اخب��ار از بورس تهران به 
نظ��ر مي رسد، زن��گ ورود سرمايه ها به اين ب��ازار هم به صدا 

درآمده باشد. 

نشانه هاي تورم فراگير

 ميان تيتر
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 سايه روشن انتقال وجه
در فين تك ها

سعيد مسگري|
استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت و فين تك ها 
در س��ال هاي اخير به س��رعت در حال گسترش 
اس��ت اما همچنان شاهد آن هس��تيم كه بخشي 
از جامع��ه براي خدماتي همچ��ون انتقال وجه از 

خودپردازها استفاده مي كنند. 
در اواخر س��ال گذشته بود كه بانك مركزي در 
ابالغيه يي شرايط »انتقال كارت به كارت دوجانبه 
بدون حضور كارت« را به تمام بانك ها و موسسات 
مالي مجاز اب��الغ كرد. با اين ابالغيه امكان انتقال 
وجه از طريق اپليكيشن هاي پرداخت و فين تك ها 
مهيا شد و زمينه براي خروج يكي از خدمات مهم 
مالي از سبد خدمات بانك هاي كشور برداشته شد. 
بعد از بخشنامه اين اميد ايجاد شد كه فعاليت 
فين تك ه��ا در كش��ور گس��ترش ياب��د و به مرور 
خدم��ات بانك ها ب��ه اين عضو جدي��د نظام مالي 
كش��ور انتقال يابد. از س��وي ديگر اي��ن انتظار به 
وجود آمد كه صف جلو خودپردازها كاهش يابد و 
ديگر شاهد صف هاي طوالني و استفاده زياد از اين 
دستگاه ها نباشيم، زيرا انتقال وجه، مانده گيري و 
پرداخت قبوض از خدمات مهم خودپردازها بودند 
كه ديگر همه آنها قابل ارائه در اپليكيشن ها بودند. 
اكنون كه در نخس��تين س��الگرد ص��دور اين 
ابالغيه قرار داريم، مش��اهده مي كنيم كه بخش��ي 
از مردم براي انتقال وجه از اپليكيشن هاي متعدد 
و متن��وع پرداخت اس��تفاده مي كنند و به  راحتي 
انتق��ال وجه انجام مي دهند اما همچنان بخش��ي 
از جامعه  س��راغ خودپردازها مي روند. اگرچه آمار 
دقيقي از ميزان استفاده مردم از اين دو ابزار براي 
انتقال وجه وجود ندارد، اما به نظر مي رس��د هنوز 
آنچنان كه شايس��ته است، خدمات انتقال وجه از 
خودپردازها به اپليكيش��ن ها منتقل نشده و تعداد 
قابل توجه��ي از م��ردم از خودپردازها اس��تفاده 

مي كنند. 
بررس��ي دالي��ل عدم اس��تقبال م��ردم از اين 
خدم��ت نياز به بررس��ي دقيق و علم��ي دارد. در 
اي��ن نوش��تار تالش مي ش��ود، اش��اره يي گذرا به 
برخي از مهم ترين متهمان و داليل احتمالي عدم 
اس��تفاده بخش��ي از جامعه از خدمات انتقال وجه 
اپليكيشن ها ش��ود. اگرچه شايد اين افراد اكثريت 
جامعه را تشكيل ندهند اما تعداد آنها چندان كم 
نيس��ت و بايد تالش ش��ود با برطرف كردن موانع 
زمين��ه اس��تفاده حداكثري م��ردم از اين خدمت 

نوين مهيا شود. 
نخس��تين دليل عدم اس��تقبال مردم مي تواند 
عدم آش��نايي با اپليكيش��ن هاي پرداخ��ت و ارائه 
خدمت انتقال وجه توس��ط آنها باش��د. از يك سو 
ب��ا صحبت با مردم مش��اهده مي ش��ود كه برخي 
از آنها آش��نايي كافي با اين خدمت اپليكيش��ن ها 
ندارند و از س��وي ديگر در يك س��ال اخير تبليغ 
و اطالع رس��اني جدي توس��ط اپليكيشن ها براي 
گس��ترش اس��تفاده از خدم��ت كارت ب��ه كارت 
مشاهده نشده است. لذا طبيعي است كه بخشي از 
جامعه از امكان كارت به كارت توسط گوشي هاي 

هوشمند خود بي خبر باشند. 
دومي��ن دلي��ل مي تواند عدم اعتم��اد مردم به 
اين اپليكيشن ها باشد. به طور سنتي مردم اعتماد 
بيش��تري به خودپردازها دارند و بر اين باورند كه 
در صورت تراكنش ناموفق و بروز مش��كل در اين 
دستگاه مي توانند به اپراتور حاضر در بانك مراجعه 
و از طري��ق آن پيگي��ري كنن��د. همچنين صدور 
رسيد كاغذي و چاپ ش��ده نيز به افراد اطمينان 
خاطر مي دهد. عالوه  بر اين بخشي از جامعه هنوز 
اعتماد كافي به اپليكيشن ها ندارند و ترس از افشا 
يا س��رقت اطالعات بانكي خ��ود دارند. لذا به نظر 
مي رس��د بخش��ي از جامعه به  خصوص افراد پا به 
سن گذاشته نس��بت به اپليكيشني كه در گوشي 
خود دارند و اپراتوري كه به آن دسترس��ي ندارند 
و رسيد چاپي نيز به آنها نمي دهد، اعتماد الزم را 
ندارند. اين مشكل با فرهنگ سازي و اطالع رساني 
و انج��ام فعاليت هاي تبليغاتي مناس��ب توس��ط 

اپليكيشن ها مي تواند برطرف شود. 
ام��ا س��ومين عامل، مقاوم��ت در براب��ر تغيير 
اس��ت. به نظر مي رسد بخش��ي از جامعه همواره 
در براب��ر تغيي��رات و اس��تفاده از ابزارهاي نوين 
مقاوم��ت مي كنند و نياز به زم��ان براي وفق پيدا 
كردن با روش هاي نوين دارند. شايد اين عامل نيز 
س��بب عدم استفاده برخي مردم از اپليكيشن هاي 
پرداخت ش��ده باشد و يك س��ال زمان براي روي 
آوردن آنه��ا ب��ه اين ابزار نوين زمان كمي باش��د. 
يعن��ي نبايد انتظار داش��ت كه در يك س��ال تمام 

مردم به استفاده از ابزارهاي جديد روي آورند. 
دليل چه��ارم و پاياني مي تواند عدم توانمندي 
بخش��ي از جامعه به خصوص اف��راد با تحصيالت 
پايين باش��د. اين اف��راد در اس��تفاده از ابزارهاي 
جديد و گوشي هوشمند، خود را ناتوان يا كم توان 
مي دانند و لذا تمايلي به استفاده از اپليكيشن هاي 
پرداخ��ت ندارند. اگرچه به نظر مي رس��د اين يك 
مش��كل فردي باش��د اما از يك س��و با گسترش 
آموزش ها و از سوي ديگر با ايجاد محيط كاربري 
آس��ان و س��اده مي توان امكان استفاده حداكثري 
جامعه از اين اپليكيش��ن ها را فراهم كرد. در پايان 
بايد گفت با وجود آنكه اس��تفاده از ابزارهاي نوين 
پرداخت و فين تك ها به سرعت در حال گسترش 
اس��ت اما همچنان شاهد آن هستيم كه بخشي از 
جامع��ه از خودپردازها اس��تفاده مي كنند. با ابالغ 
ش��رايط كارت ب��ه كارت بدون حض��ور كارت در 
خرداد ماه گذش��ته انتظار مي رفت كه ديگر فقط 
ب��راي دريافت وج��ه نقد ب��ه خودپردازها مراجعه 
ش��ود اما همچنان برخ��ي مردم ب��راي خدماتي 
همچون انتقال وجه از اين ابزار قديمي اس��تفاده 
مي كنن��د. به نظر مي رس��د ب��ا برنامه ريزي دقيق 
و برط��رف كردن موانع ذكر ش��ده بت��وان تعداد 
اس��تفاده كنندگان از خودپرداز را به  شدت كاهش 
داد و مخاطبان اپليكيشن هاي پرداخت را حداقل 
براي خدماتي همچون مانده گيري، كارت به كارت 

و پراخت قبوض افزايش چشمگيري داد. 

يادداشت

دستگيري ۹۷ نفر دالل ارزي

طالي 18 عيار، گرمي 220 هزار تومان شد
دالر رسمي در مرز 4250 تومان

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري  
با وجود كاهش نرخ اونس جهاني به 1269دالر 
در روزه��اي اخير، قيمت س��كه ط��رح جديد در 
بازار روز پنج ش��نبه و آخري��ن روز بهار با افزايش 
به 2ميلي��ون و ۵۵۳ هزار تومان رس��يد و طالي 
18عيار نيز به 220هزار تومان رس��يد با اين حال 

ساير انواع سكه روند كاهشي داشت. 
به گزارش »تعادل« قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد س��ي و يكم خرداد ماه در 
بازار تهران با هزار و 900تومان افزايش 2ميليون 
و ۵۵۳ هزار تومان تعيين شد. همچنين هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 8 هزار تومان 
كاهش قيمت 2ميلي��ون و ۴0۵هزار تومان داد و 
ستد شد. از س��وي ديگر هر قطعه نيم سكه بهار 

آزادي با ۷هزار تومان كاهش قيمت يك ميليون و 
2۴0ه��زار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 
۵ هزار تومان كاهش قيمت نسبت به روز گذشته 

690 هزار تومان معامله شد. 
براس��اس اين گزارش، هر قطعه سكه گرمي با 
۳هزار و ۵00 تومان كاهش نسبت به روز گذشته 
ب��ا قيمت ۳96هزار تومان معامله ش��د و هر گرم 
طالي 18عيار نيز با يك هزار و ۳00تومان رش��د 
220هزار تومان قيمت خورد. در بازار ارز رس��مي 
نيز قيم��ت هر دالر امري��كا با ۳0ري��ال افزايش 
۴هزار و 2۴9تومان تعيين ش��د. نرخ هر يورو نيز 
با ۳6ريال تومان افت به ۴هزار و 912تومان رسيد 
و ه��ر پوند هم با ۳1ري��ال افزايش ۵ هزار و ۵91 

تومان قيمت گذاري شد. 

 دستگيري ۹۷ نفر دالل ارزي
ريي��س كل دادگس��تري اس��تان ف��ارس از 
دس��تگيري 9۷نفر ب��ه دليل ارتباط ب��ا بازار ارز 

خبر داد. 
عل��ي القاصي مهر درخصوص نظ��ارت بر بازار 
ارز، برخورد با مخالن اقتصادي به خصوص بازار 
ارز را از اولويت ها دانس��ت و گفت: در تاريخ 2۴ 
ارديبهش��ت امسال 9۷ نفر توس��ط دستگاه هاي 
امنيتي و اطالعاتي در ارتباط با بازار ارز دستگير 

شدند. 
وي اتهام اين افراد را اخالل در بازار به واسطه 
خريد و فروش ارز به شكل غيرقانوني و خارج از 
ش��بكه  بانكي يا صرافي ها اع��الم و اضافه كرد: از 
دستگير ش��دگان بالغ بر 12۴هزار دالر امريكا و 

مقاديري از ساير ارزها كشف و ضبط شده است. 
اقدامات يكي از متهمان مطابق با اخالل در نظام 
اقتصادي به واس��طه  خريد و فروش ارز خارج از 
سيستم بانكي و صرافي ها بود كه پرونده مربوطه 
در دادس��راي عموم��ي و انق��الب مركز اس��تان 

مراحل رسيدگي را طي مي كند. 
رييس كل دادگس��تري فارس گفت: اقدامات 
س��اير افراد در اي��ن پرونده با توج��ه به حجم و 
ن��وع فعاليت به عنوان تخلفات صنفي محس��وب 
و پرونده  آن��ان به تعزي��رات حكومتي در فارس 

ارجاع شد. 

 واكنش به خريداران عمده سكه 
محمدجعفر منتظري، دادس��تان كل كش��ور 
ني��ز در برنام��ه گفت وگوي ويژه خبري ش��بكه 
دو س��يما در مورد خريد سكه ها به تعداد خيلي 
زياد از س��وي برخي افراد گفت: دستگاه قضايي 
مي تواند اف��رادي را تحت تعقي��ب قرار دهد كه 
عمل آنها عنوان مجرمانه داشته باشد. وي افزود: 
ما هم گله مند بوديم زي��را بايد به گونه يي عمل 
مي كردي��م كه اف��راد نتوانند حجم گس��ترده يي 
از س��كه ها را بخرن��د. اگر در اي��ن زمينه قانون 
ي��ا مصوبه يي باش��د كه عمل اين اف��راد مصداق 
عنوان مجرمانه باشد حتما دستگاه قضايي ورود 
مي كند. اگر بررسي ها نش��ان دهد كه اين اقدام 
موجب تضييع حقوق عمومي ش��ده باش��د قطعا 
ورود خواهيم كرد. دس��تگاه قضايي و س��ازمان 
تعزيرات با قاچاقچيان كاال و ارز به  شدت برخورد 

مي كنند. 
دادستان كل كش��ور درباره پرونده موسسات 
اعتباري گفت: تخلفات اين موسسات، آسيب هاي 
زي��ادي را به مردم و اقتصاد كش��ور وارد كردند. 
اي��ن پرونده ه��ا در فرآيند رس��يدگي اس��ت اما 
رسيدگي به آنها زمانبر است زيرا برخي پرونده ها 
ازجمله در موسس��ات مالي و اعتباري تا 10هزار 
ش��اكي دارند. موسساتي سودهاي 2۵، ۳0، ۴0و 
۷0درصدي مي پرداختن��د در برخي موارد خود 
س��پرده گذاران مقصرند. بايد از خودش��ان سوال 
مي كردند كه چگونه اين موسسات اين سودهاي 

كالن را مي توانن��د بپردازن��د؟ دول��ت براي حل 
مشكالت س��پرده گذاران با همكاري قوه قضاييه 
خيل��ي كمك ك��رد تا حقي از م��ردم تا آنجا كه 

امكان دارد، ضايع نشود. 

 ايجاد رانت با ارز 4200 توماني 
از س��وي ديگر به دنبال انتقاد از اختصاص ارز 
۴200توماني به برخي كاالهاي وارداتي و ضرورت 
افزايش نرخ ب��راي واردات كاالهاي غيرضروري، 
نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي گف��ت: اختص��اص ارز ۴200توماني به 
كاالهاي اساس��ي و ضروري و حذف ساير كاالها 

براي جلوگيري از ايجاد رانت است. 
س��يدفريد موسوي با اشاره به انتشار فهرست 
كااله��اي مش��مول  كام��ل ج��داول س��ه گانه 
اولويت بندي دولت در راس��تاي سياس��ت جديد 
ارزي مبن��ي ب��ر اختص��اص دالر ۴200توماني 
ب��ه كاالهاي مح��دود، اظه��ار ك��رد: اختصاص 
ارز ۴200تومان��ي ب��ه تم��ام كااله��ا منطبق با 
واقعيت هاي اقتص��ادي نبوده و اصولي و منطقي 
نيست. نماينده تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر 
و پرديس در مجلس شوراي اسالمي افزود: منبع 
ارز ۴200 توماني درآمدهاي ارزي كش��ور است؛ 
اي��ن درآمدها به راحتي به وج��ود نيامده اند و از 
صادرات غيرنفتي و فروش نفت حاصل ش��ده اند 
بنابراين بايد به كاالهاي اساس��ي اختصاص داده 

شوند. 
وي با بيان اينكه كاالهايي كه از ليست دريافت 
ارز ۴200توماني حذف شدند نوسانات زيادي در 
ب��ازار ايج��اد نمي كنند، اظهار ك��رد: به كاالهاي 
اساس��ي و كااله��اي ض��روري ارز ۴200توماني 
اختصاص داده مي ش��ود؛ اما كاالهايي كه مشابه 
داخل��ي دارن��د يا كاالهاي��ي كه ضرورت��ي براي 
واردات آن احس��اس نمي ش��ود از ليست دريافت 

ارز ۴200توماني حذف شدند. 
ك��ه  صورت��ي  در  داد:  ادام��ه  موس��وي 
پرداخ��ت ارز ۴200تومان��ي به س��اير كاالها 
حذف نمي ش��د، ران��ت ايجاد مي ش��د چراكه 
واردكنن��دگان، محص��والت و كاالهاي خود را 
متناس��ب با اين ارز قيمت گ��ذاري نمي كردند 
و قيمت كااله��ا و محصوالتي ك��ه در اختيار 
مصرف كنندگان ق��رار مي گرفت با ارز ديگري 
محاس��به و واردكنندگان از رانت ها اس��تفاده 
مي كردن��د. نايب رييس كميس��يون اقتصادي 
مجل��س ش��وراي اس��المي در پاي��ان افزود: 
اختصاص ارز ۴200توماني به كاالهاي اساسي 
و ضروري و حذف ساير كاالها براي جلوگيري 

از ايجاد رانت است. 

ريي��س كل بانك مرك��زي در دي��دار با وزير 
تجارت و اقتصاد خارجي س��وريه ضمن استقبال 
از گس��ترش روابط بانكي دو كشور پيشنهاد كرد 
با همكاري دو طرف بانك مشترك ايران و سوريه 

تشكيل شود. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، ولي اهلل 
سيف در اين ديدار كه در ساختمان بانك مركزي 
تشكيل ش��د با بيان اينكه ملت ايران همواره در 
كنار كش��ور دوس��ت و برادر س��وريه هستند و از 
پيروزي هاي به دس��ت آمده ملت مقاوم س��وريه 
خوشحال و خرسندند، گفت: اميدواريم با توجه به 
فضاي مثبت و در سايه پيروزي هاي حاصل شده 
ارتباطات بانكي دو كش��ور براي بازسازي سوريه 
بيش از پي��ش تعميق يابد. بر اين اس��اس بانك 
مركزي ايران عالقه مند است با مبادله هيات هاي 
بانكي مقدمات شروع همكاري هاي گسترده تر را 

در دستور كار قرار دهد. 
رييس كل بانك مركزي با اش��اره به س��وابق 
مربوط به مذاكرات انجام ش��ده در مورد تاسيس 
بانك مش��ترك اي��ران و س��وريه تح��ت عنوان 
»االمان« كه به دليل شرايط ايجاد شده در سوريه 
متوقف مانده اس��ت، گفت: اين موضوع مي تواند 
مجددا در دستور مذاكرات قرار گيرد و با استفاده 
از مطالعات و بررس��ي هاي قبلي و تكميل مراحل 
كارشناسي مي توانيم به سرعت موضوع را نهايي و 

در اين باره تصميم الزم را اتخاذ كنيم. قطعا نائل 
شدن به اين هدف زمينه را براي گسترش بيشتر 

ارتباطات تجاري و اقتصادي فراهم خواهد كرد. 
رييس ش��وراي پول و اعتبار در بخش ديگري 
از سخنان خود به موضوع تجارت دو كشور ايران 
و س��وريه پرداخ��ت و گف��ت: در ارتباطات بانكي 
مي ت��وان از مدل ه��اي مختل��ف و متنوعي بهره 
جس��ت كه نمونه يي از آن ايجاد و افتتاح حساب 
مشترك بين بانك هاي مركزي دو كشور و تسويه 

حساب بر مبناي آن باشد. 
سيف از استقبال بانك هاي ايراني براي تاسيس 
ش��عبه در خاك س��وريه خبر داد و افزود: برخي 
بانك هاي ايراني متقاضي تاسيس شعبه در سوريه 
هس��تند و اين امر مي تواند مورد بحث و بررسي 
هيات كارشناسي قرار گيرد و همچنين در مقابل 
ني��ز از حضور ش��عب بانك هاي س��وريه در ايران 

استقبال مي كنيم. 
وي ب��ا تاكي��د بر روابط مس��تحكم سياس��ي 
دو كش��ور ايران و س��وريه تصريح ك��رد: اقتضاي 
روابط مس��تحكم سياسي ايجاد و گسترش روابط 
اقتصادي و بانكي اس��ت، بر اين اس��اس ايران از 
گس��ترش روابط بانكي با كش��ور سوريه استقبال 

مي كند. 
ريي��س كل بانك مركزي با اش��اره به حضور 
پيمان��كاران ايران��ي در خاك س��وريه خواس��تار 

 پذيري��ش ضمانتنامه  بانك ه��اي ايراني از جانب 
بانك هاي س��وري ش��د و گفت: تسهيل و تسريع 
در كار پيمانكاران ايراني فعال در س��وريه در واقع 

كمك به بازسازي كشور سوريه خواهد بود. 
س��يف در ادامه با تش��ريح وضعيت اقتصادي 
كش��ور و م��رور دس��تاوردهاي دول��ت يازدهم و 
دوازده��م از جمل��ه كنترل و ت��ك رقمي كردن 
تورم، رش��د اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار 
خاطرنش��ان كرد: بازار ارز كه در نيمه دوم س��ال 
گذشته بر اساس فضاسازي هاي دشمنان خارجي 
و برخي عوامل هيجاني و رواني شاهد نوسانات و 
تالطماتي بود، با سياس��ت جديد ارزي كشور به 
ثبات نس��بي رسيده است و اين اقدام مانع جدي 
ب��راي بروز ش��وك هاي خارجي ناش��ي از خروج 
امريكا از برنامه جامع اقدام مش��ترك )برجام( در 

اقتصاد ايران شده است. 
همچني��ن محمد س��امرالخليل در اين ديدار 
وزي��ر تجارت و اقتص��اد خارجي س��وريه با ابراز 
خرس��ندي از همكاري ه��اي بانك��ي و اقتصادي 
دو كشور گفت: ش��رايط ايران و سوريه به لحاظ 
اعم��ال تحريم هاي ظالمان��ه از جانب قدرت هاي 
جهاني مش��ابه اس��ت و كشور س��وريه همواره با 
دقت روش هاي مقابله ايران با تهديدات اقتصادي 
خارجي را رصد و از تجربيات ايران براي مواجهه 

با تحريم ها استفاده مي كند. 

بانك هاي عامل حدود 200هزارميليارد تومان 
از منابع داخلي خود را صرف طرح اشتغال فراگير 

خواهند كرد. 
محمدعلي سهماني، كارش��ناس بانكي درباره 
آخرين وضعيت پرداخت تسهيالت به متقاضيان 
در چارچوب طرح توس��عه اشتغال فراگير و طرح 
توس��عه اشتغال روس��تايي گفت: بخشي از منابع 
در نظ��ر گرفته ش��ده براي اجراي طرح اش��تغال 
روستايي از سوي صندوق توسعه ملي و با توجه به 
مصوبه يي كه در مجلس تاييد شد، تامين مي شود؛ 
۴بانك براي اجراي طرح توسعه اشتغال روستايي 
و 9بانك براي اجراي طرح اشتغال فراگير به عنوان 

بانك هاي عامل تعيين شده اند. 
وي با بيان اينكه به دليل ش��رايط خاص سال 
گذشته اجراي اين 2طرح با تاخير و از اواسط دي 
و بهمن ماه سال گذش��ته آغاز شد، تصريح كرد: 
با اين حال ه��ر چه از نظر زماني جلوتر مي رويم، 
اجراي اين طرح ها وضعيت بهتري پيدا مي كند؛ با 
اين حال حجم قراردادهاي مصوبي كه به مرحله 
پرداخت رسيده، انتظارات را برآورده نكرده است. 
با وجود پيگيري هايي كه از س��وي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي صورت گرفته اما تالش شده 
تا اجراي آنها منطقي جلو برود و هيچ فشاري روي 
بانك ها نباشد. س��هماني گفت: تالش مي شود تا 
طرحي اجرا شود كه توجيه پذيري اقتصادي، مالي 

و فني داش��ته باشد و فكر مي كنم شايد به همين 
دليل آهنگ پيشرفت اين طرح ها به اندازه يي كه 

مورد انتظار بود، پيشرفت نداشته است. 
وي خواس��تار تس��هيل ضوابط و مق��ررات از 
س��وي بانك مركزي براي اجراي اين طرح ها شد 
و افزود: با حمايت بانك ها و كميته هاي اس��تاني 
ش��كل گرفته براي اجراي اين طرح ها همچنين 
ساير دستگاه ها مي توان انتظار داشت كه در نيمه 
نخس��ت س��ال جاري ش��اهد نتايج خوبي درباره 
آنها باش��يم. مهم ترين معضالت اقتصادي كشور 
درحال حاضر بيكاري، فقر و پايين بودن ظرفيت 
توليد بنگاه هاي توليدي است، اجراي اين طرح ها 
همراستا با توس��عه اشتغال ش��هري و روستايي 
مي تواند تحرك خوبي را در بخش توليد، خدمات 
و ساير بخش ها مانند فعاليت هاي دانش بنيان به 

وجود بياورد. 
سهماني با اش��اره به نام گذاري سال جاري از 
س��وي رهبر معظم انقالب به نام سال حمايت از 
كاالي داخل��ي گفت: در صورت��ي كه بخواهيم با 
تحريم ها روبه رو شويم نبايد صرفا به دنبال تسهيل 
تعامالت بين المللي بانك ها باش��يم يا تحت فشار 
بخواهيم اقدامي در جهت مديريت تحريم ها كنيم 
بلكه اعطاي تس��هيالت اشتغال و رونق توليد نيز 
مي تواند باعث به وجود آمدن تحرك خوب در اين 

بخش ها شود تا به سمت اقتصاد درون زا برويم. 
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اصالح تصورات ما از تحول ديجيتال در بانك ها
زهرا لطيفي|

 تحول ديجيت��ال نياز به يك ذهنيت كامال نو 
دارد كه بايد از س��طح رهب��ري بانك آغاز و براي 
همه اعضاي س��ازمان و در هر سطحي انجام شود 
و مس��تلزم راهبردها و مدل هاي عملياتي جديد و 

همگرايي واحدهاي مختلف بانك است. 
تحول ديجيتال يك تغيير اساس��ي اس��ت كه 
تعامل بانك ها و ساير موسسات مالي با مشتريان 

و برآورده كردن نيازهاي شان را در بر مي گيرد. 
ي��ك تحول ديجيتال��ي كارآمد ب��ا درك رفتار 
مشتري ديجيتال، ترجيحات، انتخاب ها، عالقه ها، 
نيازه��ا، آرزوها، ناس��ازگاري ها و... آغاز ش��ده و به 
تغييرات عمده در بانك و حركت از محصول محوري 

به سوي مشتري محوري مي انجامد. 
اين تغيي��رات نيازمند راهبرده��ا و مدل هاي 
عمليات��ي جدي��د و همگرايي مي��ان فناوري هاي 
مختلف و همچنين واحدهاي مختلف بانك است. 
در س��ال 2016 اولويت اول بانك ها در مسير 
تحول ديجيتال، ايجاد يك سازمان مشتري محور 
بوده اس��ت. بهبود تجربه مش��تري يكي از اركان 

كليدي تحول ديجيتال است. 
تجربه مشتري شامل مجموعه يي از برداشت ها 
و ادراك مشتري در طول زمان از يك بانك است 

كه كليه جنبه ه��اي ارائه محص��والت و خدمات 
مالي را اعم از اطمينان، كيفيت خدمات و سهولت 

دسترسي را در بر مي گيرد. 
با گس��ترش ديجيتال تجربه مشتري اهميت 
بيش��تري يافته، زيرا دامنه ارتباطات مش��تريان 
ب��ا تكنولوژي هاي جديد و ش��بكه هاي اجتماعي 
گس��ترش يافت��ه و يك تجرب��ه بد مش��تري بر 
ريسك شهرت بانك اثر مي گذارد، بنابراين رقابت 
بانك ها حول ايج��اد بهترين تج��ارب ديجيتالي 
مش��تري اس��ت. موثرترين راه براي درك تغيير 
از بانك��داري س��نتي ب��ه بانك��داري ديجيت��ال، 
 بانكداري همه كاره )Omni-Channel( است.

Omni-channel ي��ك رويكرد چند كاناله به 
خدمات مش��تري اس��ت كه در آن تمام كانال ها 
يكپارچه مي ش��وند و مش��تري را در مركز ادغام 
نگه مي دارن��د. يك ارتباط مس��تقيم بين تجربه 
مش��تري و كانال هاي ديجيتال وجود دارد و ثابت 
شده تجربه مشتري در كانال هاي ديجيتال بهبود 

يافته است. 
در س��ال 201۷ اولوي��ت بانك ه��ا در تح��ول 
ديجيت��ال تغيير ك��رده اس��ت. ديجيتالي كردن 
فرآيندها، محصوالت و خدمات در اولويت اول قرار 
گرفته ان��د و امنيت ديجيتالي در اولويت دوم قرار 

گرفته اس��ت. با وجود اينكه تح��ول ديجيتال به 
موضوع اول صنعت بانكداري تبديل ش��ده است، 
اما چند تصور اشتباه در خصوص تحول ديجيتال 

وجود دارد. 
يك تصور اش��تباه اين است كه برخي بر اين 
باورند كه تحول ديجيتال از فناوري هاي در حال 
ظهور يا برانداز ناش��ي مي ش��ود، اما واقعيت اين 
اس��ت كه اكثر تاثيرات كوتاه مدت تحول بيشتر 
ناشي از تكنولوژي عملياتي و استراتژيك متعارف 
اس��ت تا فناوري نوظهور يا به اصطالح تهاجمي. 
در واق��ع بيش��ترين ق��درت نف��وذ تحول آميز از 
تكنولوژي عملياتي آزمايش ش��ده و واقعي مانند 
ش��بكه ها و پايگاه هاي داده و فناوري استراتژيك 
برنامه  ريزي مانند برنامه  ريزي منابع س��ازماني يا 

نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري مي آيد. 
 اگر چه تكنولوژي در حال ظهور مانند واقعيت 
افزوده يا تكنولوژي برانداز مانند يادگيري ماشين، 
نقش بس��يار مهمي در تح��ول ديجيتال خواهند 
داشت، اما تحول اساسي نيازمند تغييرات اساسي 

در مدل كسب و كار است. 
تص��ور نادرس��ت ديگر آن اس��ت ك��ه تحول 
ديجيت��ال را يك عملك��رد IT مي دانند يا اينكه 
بهبود فناوري اطالعات را معادل تحول ديجيتال 

مي نامند. اگرچه تحوالت ديجيتال موفقيت آميز، 
نيازمند همكاري بين واحدهاي فناوري اطالعات و 
واحدهاي كسب و كار است، اما نكته حايز اهميت 
آن است كه با وجود قابليت  هاي جديد و در حال 
ظهور ديجيتالي كه بر تمام بخش هاي كس��ب و 
كار تاثير مي گذارد، تح��ول بايد در رهبري بانك 

صورت گيرد. 
رهب��ري ديجيتال نياز به ي��ك ذهنيت كامال 
جديد دارد كه بايد براي همه اعضاي يك سازمان 
در هر س��طحي انجام شود. بانك ها براي موفقيت 
باي��د ارزيابي كنند كه چگون��ه از تكنولوژي براي 
بهبود مدل كسب و كار خود استفاده مي كنند و با 

مشتريان نهايي ارتباط برقرار مي كنند. 
در اي��ن زمين��ه بايد هم��كاري در بخش هاي 
مختلف وجود داشته باشد و مديريت ارزش انجام 
ش��ود، اما تزريق يك ذهنيت ديجيتال به فرهنگ 
بانك سنتي مي تواند، چالش برانگيز باشد و نياز به 

مديريت فرهنگ دارد. 
يكي ديگر از برداشت هاي نادرست در خصوص 
تحول ديجيتال اين اس��ت كه به دليل استفاده از 
توانايي هاي يادگيري ماش��يني، هوش مصنوعي، 
واقعيت افزوده و ساير فناوري هاي نوظهور، برخي 
بر اي��ن باورند كه تحول ديجيت��ال باعث كاهش 

نقش نيروي انس��اني مي ش��ود. واقعيت اين است 
كه در تحول ديجيتال، نيروي انساني با ساختاري 

متفاوت ايفاي نقش خواهد كرد. 
در نهاي��ت مي ت��وان گف��ت اگرچه در مس��ير 
تحول ديجيتال، فناوري يك توانمندساز قدرتمند 
اس��ت، اما رس��يدن به يك نتيج��ه واقعي بدون 
ساختار س��ازماني منطبق براي حمايت از اهداف 
پروژه، فرهنگ س��ازماني پذي��راي منطق تغيير و 
فرآيندهاي صحيح متصل كننده افراد و سيستم ها 
بس��يار دش��وار اس��ت. بايد با دقت نياز به تحول 
ديجيتالي را بررسي كرده و سپس با بهره گيري از 
تكنولوژي هاي مناسب، نسبت به تحول ديجيتال 

اقدام كند. 
همچنين گزارش��ات بين المللي نش��ان دهنده 
اين است كه نتايج اوليه براي بانك ها نااميد كننده 
اس��ت و پياده س��ازي معموال كندتر از حد انتظار 

پيش مي رود. 
در اي��ن خص��وص پياده س��ازي در مقي��اس 
كوچك تر مي تواند يك راه حل جايگزين در مقابل 
تح��ول ديجيت��ال درازمدت و در مقياس وس��يع 
باش��د و يك تحليل دقي��ق از فرآيندهاي موجود 
وچالش ها مي تواند راهي مناسب براي آغاز تحول 

باشد. 

يادداشت
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5 بورس و فرابورس
تعيين مديران جديد »هپكو« 

توسط خصوصي سازي
با حضور پوري حسيني مع��اون وزير اقتصاد و رييس 
كل سازمان خصوصي سازي كشور، غالمرضا صادقيان به 
عنوان مديرعامل جديد شركت هپكو اراك معرفي شد. به 
گزارش سازمان خصوصي سازي، مديرعامل جديد شركت 
هپك��و اراك پيش از اين به عنوان مديرعامل شركت هاي 
ايران خودرو تبريز، مديرعام��ل شركت ارس خودرو ديزل 
)آميكو( و همچنين در مسوليت قائم مقام شركت هواپيمايي 
آتا فعاليت داشته است. بر اين اساس، پيش بيني مي شود 
ب��ا حضور اعضاي هيات مديره و تيم مديريتي جديد، اين 
شرك��ت به چرخه توليد و روزهاي پرافتخار گذشته خود 
بازگردد. پوري حسيني معاون وزير اقتصاد ضمن اشاره به 
معرفي بهترين مديران صنعتي كشور براي شركت هپكو 
گفت: انتخاب پنج نفر از بهترين مديران صنعتي كشور به 
عنوان اعضاي جديد هيات مديره و مديرعامل شركت هپكو 
اراك نشان دهن��ده اهميت به حل مشكالت هپكو است. 
ميرعلي اشرف عب��داهلل پوري حسيني در حاشيه نشست 
معارفه هيات مديره شركت هپكو اراك، بيان كرد: با دستور 
وزير صنعت، معدن و تجارت مديريت شركت هپكو اراك 
از يك ماه گذشته براي عب��ور از بحران و تسريع در رفع 
مشكالت اين شركت ب��ه سازمان خصوصي سازي واگذار 
شد و طي اين مدت توسط اين سازمان پنج مدير توانمند 
صنعتي كشور براي راهبري امور شركت هپكو گزينش و 
انتخاب شدن��د. رييس كل سازمان خصوصي سازي ادامه 
داد: بر اين اساس غالمرضا صادقيان به عنوان مديرعامل، 
غالمرض��ا سمندر به عن��وان رييس هيات مدي��ره و علي 
انعامي، محمدحسين شهس��وار و داود صالحي به عنوان 
اعض��اي هيات مديره جديد شركت هپك��و اراك انتخاب 
شدند. پوري حسين��ي در ادامه خاطرنشان كرد: اين افراد 
منتخب سازم��ان خصوصي سازي به عنوان اعضاي جديد 
هيات مدي��ره شركت هپكو اراك هستن��د و اميد است با 
حمايت استاندار و مسووالن استان مركزي و كاركنان اين 
واحد مادر تخصصي بتوانند جايگاه صنعتي هپكو را ترميم 
كنن��د. از سويي ديگر، آقازاده استاندار مركزي با اشاره به 
توانمندي افراد معرف��ي شده گفت: تيم مديريتي جديد 
شركت هپكو از برترين  ه��اي بخش خصوصي است. وي 
اظهار كرد: در طول يك ماه گذشته شاهد تحوالت مثبتي 
در رون��د حل مشكالت هپكو بوديم. آق��ازاده ابراز داشت: 
در 30 ارديبهشت ماه سال جاري كارگروه ملي رفع موانع 
توليد تشكيل و با دست��ور وزير صنعت، معدن و تجارت 
مديريت هپكو ب��ه سازمان خصوصي سازي محول شد تا 
زمان��ي  كه هپكو به توليد برسد و سپس واگذاري شركت 
به متقاضيان جديد انجام شود. وي با اشاره به اينكه تيمي 
كه سازم��ان خصوصي سازي براي مديريت شركت هپكو 
انتخ��اب كرده اس��ت، از بهترين  اف��راد بخش خصوصي 
هستند، بيان ك��رد: اين تيم از افرادي است كه سال هاي 
س��ال در زمينه تولي��دات صنعت��ي فعاليت هاي موفقي 
داشتند. وي ادامه داد: در استان به طور 100درصد از اين 
تيم مديريتي حمايت قاطع خواهيم كرد و اميدواريم اين 
حمايت از طرف كاركنان شركت هپكو هم صورت بگيرد 
و آنها هم اين همكاري را با همه مسووالن داشته باشند. 
گفتني است شركت هپك��و به عنوان نگين صنعت شهر 
اراك و توليد كنن��ده ماشين آالت سنگين در حال حاضر 
توانايي توليد 22 نوع ماشين آالت راهسازي ازجمله گريدر، 
ل��ودر و غلتك را كه هشت ن��وع از محصوالت آن تحت 
ليسانس كشورهايي ازجمله ژاپن، آلمان، سوئد و نيو هلند 
را داراست و براي تامين ماشين آالت شركت هاي راهسازي 

كشور آمادگي كامل دارد.

 افزايش عملكرد يك ساله چرخشگر: شركت 
 چرخشگر اطالع��ات و صورت ه��اي مال��ي مياندوره يي

12 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي نشده 
و با سرمايه معادل 952 ميليارد و 95 ميليون ريال منتشر 
كرد. اف��زون بر اين، شركت با انتش��ار عملكرد يك ساله 
 مالي 96 خود اعالم كرد در دوره 12 ماهه ياد شده مبلغ
32 ميلي��ارد و 426 ميلي��ون ريال س��ود خالص كسب 
ك��رد و بر اين اساس مبلغ 34 ريال سود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل 79درصد افزايش داشت. همچنين، »خچرخش« 
در دوره 12 ماه��ه مشابه س��ال مالي قبل مبلغ 19 ريال 

سود به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. 
 بررس�ي عملكرد س�ال 96 ملي سرب و روي 
ايران: شرك��ت ملي سرب و روي ايران صورت هاي مالي 
12ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي نشده 
و ب��ا سرمايه معادل 322 ميليارد ريال منتشر كرد. عالوه 
 بر اي��ن، شركت در س��ال مالي 96 مبل��غ 97ميليارد و
758 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 304 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل روند رو به رشدي را 
نش��ان مي دهد. افزون بر اين، »فسرب« در سال مالي 95 

مبلغ 14ريال زيان به ازاي هر اختصاص داده بود.

 تعيين تكليف متوفيان
سهام عدالت

از روز جمع��ه به م��دت دو هفته سامانه سهام عدالت 
براي ثبت شماره شبا از دست��رس خارج شد. به گزارش 
ايسنا، مشاور رييس سازمان خصوصي سازي در اين مورد 
گفت: سامانه سهام عدالت از روز جمعه به مدت دو هفته 
از دست��رس خارج شد و 16 تير ماه، جلسه شوراي عالي 
براي نح��وه ثبت جديد شماره شب��اي بانكي مشموالن 
برگزار خواهد ش��د. سيدجعفر سبحاني همچنين درباره 
مشموالن سهام عدالت كه فوت شده اند، گفت: وراث فوت 
شده ها از هفته جاري مي توانند براي اقدامات بابت گرفتن 
سود سهام عدالت متوقي به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه 
كنن��د. آنان بايد اصل برگه انحصار وراثت را همراه داشته 
باشند. حضور فيزيك��ي وراث يا حضور وكيل آنها الزامي 
است. وي عنوان كرد: البت��ه تمام دفاتر پيشخوان دولت 
خدمات سهام عدال��ت را انجام نمي دهند و دفاتر خاصي 

براي اين موضوع رسما اعالم مي شوند. 

انتصاب

رويخطشركتها

خبر

رييس اسبق اتحاديه طال و جواهر

اوراق گواهي سپرده سكه در بورس كاال ثبات  آفرين است

معاون سابق سازمان بورس مطرح كرد

لزوم عرضه محصوالت وارداتي در تاالرنقره اي

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته

بهار درخشان بورس

مع��اون سابق سازمان ب��ورس و اوراق بهادار معتقد است در 
كش��ور نياز به مقرراتي داريم ك��ه واردات را نيز ملزم به ورود از 
طريق بورس كاال كند تا شفافيت به وجود بيايد و مشخص شود 
ك��ه هر كاال با چه قيمتي وارد كشور ش��ده و با چه قيمتي در 
بورس كاال عرضه مي شود. با توجه به اينكه بازار سرمايه در هر 
كشوري دو سازوكار اصلي يعني فراهم كردن بستر مناسب براي 
سرمايه گذاري و مديريت ريسك و نيز ايجاد سازوكارهاي تامين 
مال��ي بنگاه ها را برعهده دارد، طراح��ي و تنوع بخشي ابزارهاي 
نوي��ن تامين مالي از ضرورت هاي بازار سرمايه به شمار مي رود. 
ابزار هايي مانند اوراق اج��اره، مرابحه، سلف موازي استاندارد و 
به تازگ��ي اوراق سفارش ساخت در كن��ار صندوق هاي زمين و 
ساختمان و صندوق هاي پروژه ازجمله ابزارهاي نويني هستند 
ك��ه نتيجه نگاه توسعه ي��ي سياست گذاران به اي��ن بازار است. 
توسعه بيشتر بازار سرمايه و تعميق آن، نيازمند وجود ابزارهاي 
متن��وع تامين مالي است كه بورس كاال در اين مسير قدم هاي 

بلندي برداشته است. 
در همي��ن ارتب��اط، علي سعيدي عضو ساب��ق هيات مديره 
سازم��ان بورس و اوراق بهادار و مش��اور رييس اين سازمان در 
گفت وگو با كاالخبر، به نقش حايز اهميت بورس كاال در ايجاد 
شفافيت قيمتي و توسعه بخش ه��اي مختلف اقتصادي اشاره 
كرده و معتقد است ويژگي مهمي كه بورس كاال دارد اين است 
ك��ه عرضه كننده مي تواند قيمت شفاف��ي را به تمام مشتريان 
خود پيشنهاد ده��د و خريداران نيز براساس فضاي شفاف و با 
قيمت مشخص بتوانند كاالي خود را خريداري كنند. وي اظهار 
ك��رد: هر قدر بتوان بورس كاال را تقويت كرده و توليدكنندگان 

محصول بيشتري از آنچه توليد مي كنند، در بورس كاال عرضه 
كنند، فض��اي كااليي شفاف تري به وجود خواهد آمد. به گفته 
سعي��دي، با ثبت دقيق اطالعات، آم��ار و ارقام واقعي از ميزان 
عرض��ه و تقاضاي محصول به دست مي آيد و مي توان نسبت به 

روند آن در كشور آگاهي الزم را به دست آورد. 

 تامين مالي و مديريت ريسك  
مع��اون سابق سازمان ب��ورس و اوراق بهادار با بيان اينكه با 
تقويت بورس كاال، فضاي كار براي توليدكننده نيز بسيار بهتر 
خواه��د بود، گفت: بورس ك��اال دو ابزار مالي مهم و كاربردي را 
در كنار معامالت فيزيكي خود ارائه كرده است؛ يكي ابزار تامين 
مالي براي توليدات داخلي است تا توليدكننده از طريق بورس 
ك��اال بتواند منابع مورد نياز خ��ود را تامين كند كه اين كار به 
كم��ك اوراق سلف موازي استان��دارد و نيز قراردادهاي سلف و 
ساير ابزارها صورت مي گيرد. وي ادامه داد: همچنين اگر عرضه 
انواع ك��اال در بورس بيشتر شده و توليدكننده درصد بيشتري 
از محص��والت توليدي خود را در بورس عرضه كند، مي تواند از 
ابزارهاي مديريت ريسك به عن��وان ابزار دوم ارائه شده توسط 
ب��ورس بهره برداري كرده و به نحو مطلوبي از آنها استفاده كند؛ 
بنابراي��ن بورس كاال فضايي بسيار عالي براي معامالت شفاف و 

بهترين محمل براي حمايت از كاالي ايراني است. 

 حمايت از كاالي ايراني در سايه بورس 
سعيدي تاكيد كرد: باتوجه به اينكه شعار سال جاري حمايت 
از ك��االي ايران��ي است، اين اميد مي رود ت��ا عالوه بر مجموعه 

ب��ورس كاال، سازمان بورس و اوراق بهادار نيز براي ايجاد و ارائه 
مشوق هاي بيشتر عزمي جدي داشته باشند تا توليدكنندگان 
محص��والت بيشتري را در ب��ورس كاال عرضه ك��رده و حجم 

فعاليت هاي خود را در اين بازار افزايش دهند. 

 تنوع ابزارهاي مالي و چند مزيت مهم
مع��اون ساب��ق سازمان ب��ورس و اوراق به��ادار درخصوص 
مزاياي بورس كاال براي خريداران انواع كاال و محصوالت از اين 
دريچه اظهار ك��رد: در بورس كاال ابزارهاي متنوعي وجود دارد 
ك��ه خريدار و فروشنده مي توانن��د از آنها بهره گيرند؛ به عنوان 
مثال، قراردادهاي سلف و معامالت نسيه مي توانند براي دو گروه 
توليدكننده و مصرف كننده كارايي زيادي داشته باشد؛ به طوري 
ك��ه قرارداد سلف براي توليدكننده قابليت تامين مالي مي كند 
و قرارداد نسيه براي مصرف كننده در حوزه تامين مالي كاربرد 
دارد. به اين ترتيب، همان طور كه توليدكننده مي تواند محصول 
خ��ود را در بورس كاال عرضه كند، مصرف كننده نيز اين امكان 
را دارد تا مواد اوليه مورد نياز خود را از اين طريق تامين كند. 

وي ادام��ه داد: افزون ب��ر مزيت تامين مال��ي، در شرايطي 
ك��ه توليدكنن��ده كاالي خ��ود را از طريق ب��ورس كاال عرضه 
مي كن��د، درصد وصول مطالباتش افزاي��ش مي يابد؛ چراكه در 
فضاي غيررسم��ي ممكن است وصول مطالب��ات توليدكننده 
ب��ا مشكل مواجه ش��ود. حال آنكه در ب��ورس كاال توليدكننده 
مي توان��د با اطمينان بااليي پول حاص��ل از فروش كاالي خود 
را در سريع تري��ن زم��ان ممكن به دس��ت آورد. از سوي ديگر، 
مصرف كننده نيز مي تواند با يك برنامه ريزي مشخص و قيمت 

عادالنه م��واد اوليه مصرفي خود را در بورس خريداري كند. به 
اعتقاد سعيدي، در اين فضاي شفاف، فساد و رانتي كه در خارج 
از بورس كاال ممكن است به وجود بيايد، از بين مي رود كه اين 
امر چه براي مصرف  كننده و چه براي توليدكننده موهبتي بزرگ 

محسوب مي شود. 

 واردات كاالها از طريق بورس انجام شود
سعيدي درخصوص وجود برخي عرضه كنندگان محدود در 
بورس كاال اظهار كرد: اينكه در توليدات برخي صنايع يك يا دو 
مجتم��ع توليدي محدود داريم، ناشي از ويژگي هاي بازار است؛ 
مثل برخي محصوالت شيميايي ي��ا توليدات بخش فوالدي و 
محصوالت فلزي كه توليدات آنه��ا منحصر به تعداد محدود و 
انگشت شماري از توليدكنندگان است. وي ادامه داد: اگر بورس 
كاال رشد بيشتري پيدا كرده و جنبه بين المللي به خود بگيرد، 
اين پتانسيل وجود دارد كه محصوالت وارداتي را نيز انحصارا از 
بست��ر بورس كاال وارد كشور كنيم. در اين راستا، در كشور نياز 
به مقرراتي داريم كه واردات را نيز ملزم به ورود از طريق بورس 
كاال كند تا شفافيت به وجود بيايد و مشخص شود كه هر كاال با 
چه قيمتي وارد كشور شده و با چه قيمتي در بورس كاال عرضه 
مي شود. وي با بيان اينكه فضاي شفاف موجود در بستر بورس 
ك��اال باعث مي شود كه مفسده هاي وارداتي ما به حداقل برسد، 
گف��ت: به هر ترتيب در اقتصاد كشور نياز به روشنگري داريم و 
اين روشنگري نه فقط در بين مردم بلكه در بين مسووالن نيز 
نياز است كه اگر در برخي موارد مشكالتي به وجود مي آيد اين 

ايرادات به بورس نسبت داده نشود. 

اوراق گواهي سپرده سكه قابل معامله در بورس 
كاال حكم سكه فيزيك��ي را دارد و مردم به راحتي 
مي توانن��د آن را بدون محدودي��ت خريد و فروش 
كنند. به نظر مي رس��د كه بانك مركزي به كمك 
عرضه اي��ن اوراق در ب��ورس مي خواهد به صورت 
بلندم��دت و مستمر در بازار حض��ور پيدا كرده و 
تعادل موجود در رون��د معامالت و ميزان عرضه و 
تقاض��ا را حفظ كند. به گزارش ايسنا، پيش فروش 
تعداد 7ميليون و 644 هزار قطعه سكه بهار آزادي 
درحالي توس��ط بانك مركزي انجام شد كه هجوم 
سرمايه ها به بازار نقدي اين كاالي سرمايه يي مانع 
از آن ش��د كه التهاب بازار و عط��ش خريداران به 
كمك اجراي اين طرح فروكش كند؛ به طوري كه 
سكه نقدي همچنان در تب و تاب رشد قيمت ها به 
سر مي برد و هم اكنون قيمت ها در مرز دو ميليون و 
500 هزار تومان در نوسان بوده و همچنان تقاضاي 
خري��د در ميان سرماي��ه داران قابل مشاهده است. 
بازوي پول��ي اقتصاد كشور درحال��ي در اين طرح 
بي��ش از 7ميليون سكه را پيش ف��روش كرد كه با 
توج��ه به موعد تحويل سكه هاي پيش فروش شده 
تقريبا دو سال طول مي كشد تا بانك مركزي به كل 
تعه��دات خود براي تحويل سكه هاي پيش فروشي 
به خري��داران عمل كند. اين اق��دام درحالي است 
كه براي مديريت بهتر بازار سكه، بانك مركزي در 
اقدامي جديد، برنامه عرضه سكه هاي پيش فروش 
ش��ده در قالب گواهي سپرده سك��ه طال از طريق 
بورس ك��اال را اعالم كرده اس��ت؛ آنچنان كه طي 
چند روز اخير پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك 
مركزي از اجراي ط��رح اوراق گواهي پيش فروش 
سك��ه در بورس كاال خبر داد. طرحي كه به اعتقاد 
كارشناس��ان و صاحب نظران اگ��ر به درستي و به 
ص��ورت مستمر در ب��ورس به اج��را در آيد ضمن 
پاسخگويي نامحدود ب��ه تقاضا و عطش خريداران 
سكه مي تواند در ايجاد تعادل بيشتر در بازار نقدي 
و رفع ريسك ه��اي مترتب بر خريد فيزيكي سكه 
همچون ريسك ه��اي امنيتي ناش��ي از نگهداري 
فيزيكي سك��ه در منازل و نيز امك��ان بروز تقلب 

اثربخ��ش باش��د. در همي��ن رابط��ه رييس اسبق 
اتحاديه طال و جواهر گفته كه در عرضه سكه هاي 
پيش فروشي به ص��ورت اوراق گواهي سپرده سكه 
ط��ال در بورس كاال مي ت��وان ريسك هاي ناشي از 
نگه��داري سكه در من��ازل و احتمال تقلبي بودن 
سكه هاي فيزيكي در بازار را به صفر رساند و مردم 
مي توانند اين اطمين��ان خاطر را داشته باشند كه 
سكه هاي خريداري ش��ده در طرح پيش فروش را 
ب��ه صورت اوراق تحويل  بگيرن��د. از اين رو به نظر 
مي رسد يكي از اهداف دولت از اجراي طرح عرضه 
گواهي سپرده سكه در بورس كاال، جلوگيري از اين 
نگراني ها باشد. محمد ول��ي همچنين اظهار كرد: 
مسال��ه بعدي اين است كه دولت با اعالم اين خبر 
از نظر رواني نيز به بازار كمك مي كند تا هيجانات 

كاه��ش يافته و التهاب��ات از معامالت حذف شود؛ 
چراك��ه درح��ال حاضر روند كنوني ب��ازار ناشي از 
ركود موج��ود در اقتصاد كشور است كه سرمايه ها 
را ب��ه سمت بازارهاي پرخطر و سرمايه گذاري هاي 
پر ريسك س��وق مي دهد. وي با بيان اينكه موافق 
استف��اده از ظرفيت هاي موج��ود در بورس كاال و 
عرضه سكه در قال��ب گواهي سپرده كااليي است، 
گفت: عرضه سكه به ص��ورت اوراق گواهي سپرده 
سكه در ب��ورس مي توان��د در ميان مدت ب��ازار را 
مديريت كرده و از نظر رواني به كاهش هيجانات در 
ب��ازار كمك كند؛ چراكه اوراق گواهي سپرده سكه 
قاب��ل معامله در بورس، حكم سكه فيزيكي را دارد 
و مردم به راحتي مي توانند آن را بدون محدوديت 

خريد و فروش كنند. 

مديريت نقدينگي سرگردان
 به گفته محمد ولي ب��ه احتمال زياد دولت به 
كم��ك عرضه اي��ن اوراق در ب��ورس مي خواهد به 
صورت بلندمدت و مستمر در بازار حضور پيدا كرده 
و تعادل موجود در روند معامالت و ميزان عرضه و 
تقاضا را حفظ كند. اين كارشناس بازار طال و سكه 
درخصوص نياز به 55 ميليون تن طال براي ضرب 
سكه هاي پيش فروش شده توس��ط بانك مركزي 
گفت: با توجه ب��ه تهديدات و تحريم ها عليه ايران 
در مجامع بين المللي باي��د تدابير الزم را در حوزه 
سياست گذاري هاي اقتص��ادي به كار  گيريم. البته 
كش��ور در شرايط فعلي از نظ��ر ذخاير طال و سكه 
محدوديتي ن��دارد و به راحتي مي تواند پاسخگوي 
نياز خريداران باشد؛ ب��ه طوري كه نگراني خاصي 

از بابت تامين ني��از موجود مشاهده نمي شود. وي 
تاكيد كرد: با اين ح��ال نكته حائز اهميت در اين 
رابطه موضوع كنترل نقدينگي سرگردان در كشور 
اس��ت كه با كم��ك پتانسيل هاي ب��ورس كاال و با 
اجراي طرح عرضه سكه در قالب اين اوراق مي تواند 

مديريت بهتري داشته باشد. 
اين فعال بازار ط��ال درخصوص مزاياي عرضه 
سكه به صورت اوراق گواهي سپرده كااليي جهت 
ايجاد شفافيت و نقدشوندگي سكه در بازار گفت: 
عرض��ه سك��ه در قالب اوراق اقدام��ي در راستاي 
شفاف سازي است و بايد به كمك اين ابزارها كليه 
بازاره��ا را نظم بخشيد و هدفمند كرد؛ چراكه در 
مقاطعي گروه��ي از افراد وارد بازارهايي مي شوند 
كه حرفه يي نبوده و اطالعات كاملي ندارند. حضور 
اين قيبل افراد در بازارهاي مختلف ايجاد التهاب 
ك��رده و بي نظمي را در اقتص��اد موجب مي شود. 
وي ادام��ه داد: به عنوان مثال در بازار سكه شايد 
در شراي��ط عادي حجم تقاض��ا A سكه باشد كه 
ب��ا ورود افراد غيرحرفه ي��ي و ناآشنا اين ميزان به 
An افزاي��ش مي يابد و اين عامل سبب بي نظمي 
و اخت��الل در روند طبيعي ب��ازار مي شود. محمد 
ولي تاكي��د كرد: درحال حاضر ني��ز بازار سكه با 
همي��ن بي نظمي ه��ا مواج��ه است و ب��ا توجه به 
تحريم ه��اي خارجي عليه اي��ران تا زماني كه اين 
بي انضباطي ها رف��ع نشود، هيجانات اخير پا برجا 
خواه��د ماند. البته اقدام بانك مركزي درخصوص 
سك��ه مي تواند اين هيجان��ات را برطرف كند اما 
باي��د به دنبال تحقق اين ام��ر باشيم كه كشور را 
به سمت سرمايه گذاري ه��اي مولد و توليد محور 
و برقراري نظم در بازارهاي مختلف حركت دهيم. 
اي��ن كارشناس بازار طال در پاي��ان تاكيد كرد: با 
توجه ب��ه شناختي كه از بازار ط��ال و سكه دارم، 
معتق��دم دولت به كمك عرضه سكه در بورس در 
قال��ب اوراق گواهي سپرده مي توان��د به خواسته 
خ��ود براي ايجاد ثبات در ب��ازار همچنين تعادل 
بخشيدن به عرضه و تقاضا و در نهايت جلوگيري 

از هيجانات قيمتي دست يابد. 

گروه بورس|
شاخ��ص كل بورس اوراق به��ادار تهران در 
حال��ي آخرين هفت��ه از خرداد م��اه را با ثبت 
ركورد ه��اي جدي��د در معامالت ب��ازار پشت 
س��ر گذاشت كه در 50 سال��ه اخير اين ميزان 
افزاي��ش بي سابقه ب��وده است. براس��اس اين 
گ��زارش، دماسنج ب��ازار سهام ك��ه نخستين 
روز ك��اري س��ال ج��اري در رق��م 96 هزارو 
 289 واح��دي ق��رار داشت توانس��ت در پايان

3 ماه��ه ابتداي��ي س��ال با افزاي��ش 12 هزارو 
294 واح��دي )مع��ادل 12/7 درصد رشد( به 
رقم 108 ه��زارو 583 واحدي صعود كند. در 
همين حال، در پايان معامالت هفته منتهي به 
30خ��رداد ماه 97 شاخص كل نسبت به هفته 
ما قب��ل با 9.8درصد افزايش هم��راه شد. اين 
در حال��ي است كه، شاخص بازار اول با 8000 
واح��د افزايش به رقم 79606 واحد بالغ شد و 
شاخص بازار دوم با 22492 واحد افزايش عدد 
245731 واح��د را تجربه كرد و به اين ترتيب 
شاخ��ص بازار اول با 173 / 11 درصد و شاخص 
ب��ازار دوم با 08 / 10 درص��د افزايش نسبت به 
هفته ماقبل مواجه شدن��د. از سويي ديگر، در 
4 روز كاري هفته گذشته، ارزش كل معامالت 
اوراق به��ادار به 24889 ميليارد ريال بالغ شد 
كه نسبت به هفته ماقبل 5 / 86درصد )متوسط 
روزانه 133درصد( افزايش يافت. افزون بر اين، 

تعداد 8929 ميليون انواع اوراق بهادار در بيش 
از 486 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به 
ترتيب 61 درصد و 16 درصد افزايش را نسبت 
به هفته ماقبل تجربه كردند. اين درحالي است 
ك��ه تعداد 117 ميليون واح��د از صندوق هاي 
سرمايه گ��ذاري قابل معامله در بورس تهران به 
ارزش كل بي��ش از 1185 ميليارد ريال مورد 
معامل��ه ق��رار گرفت و به ترتيب ب��ا 9درصد و 
9درصد افزايش نسبت ب��ه هفته ماقبل همراه 

شدند. 

 بازدهي 13درصدي آيفكس 
از سوي��ي ديگ��ر، آخرين هفت��ه معامالتي 
فراب��ورس اي��ران در خردادم��اه 97 ب��ا تداوم 
ركوردشكن��ي شاخ��ص ك��ل و ثب��ت بازدهي 
خيركننده اي��ن نماگر ادامه ياف��ت كه در پي 
آن آيفك��س توانس��ت از ابتداي س��ال تاكنون 
تا 13درصد رش��د كند. عالوه بر اين، در هفته 
معامالتي منتهي به 30 خردادماه شاخص كل 
در باالت��ر از ارتف��اع يك ه��زار و 241 واحدي 
ايستاد و مي��زان رشد خ��ود در هفته گذشته 
را ب��ه 8 و از ابتداي سال ب��ه 13درصد رساند. 
همزم��ان ارزش بازار فرابورس نيز 4درصد طي 
هفته قبل افزايش ياف��ت و از ابتداي خرداد تا 
س��ي ام اين م��اه 6درصد رشد ك��رد. از سويي 
ديگ��ر، متغيره��اي معامالتي ب��ازار فرابورس 

ني��ز هفته يي سب��ز و صعودي را پ��اي به پاي 
شاخص ك��ل و ارزش ب��ازار تجربه ك��رد و به 
ترتيب حج��م، ارزش و تعداد دفعات معامالت 
در مجموع بازاره��اي نه گانه فرابورس 10، 17 
و 11درص��د افزايش ياف��ت. در مجموع بازارها 
شاه��د تغيير مالكيت 2 ه��زار و 723 ميليون 
ورق��ه به ارزش 12 ه��زار و 523 ميليارد ريال 
بوديم كه اي��ن ميزان دادوستد طي 237 هزار 
نوبت رقم خورد. بر اس��اس اين گزارش، رصد 
مبادالت بازارها حاكي از آن است به ترتيب در 
بازارهاي اول، دوم و پايه تعداد 347، يك هزار 
و 438 و 852 ميلي��ون سهم به ارزش 617، 3 
ه��زار و 201 و يك ه��زار و 311 ميليارد ريال 
دست به دس��ت شده و حجم معامالت در اين 
سه بازار حداكثر تا سطح 29درصد رشد كرده 
است. ارزش معامالت نيز در حالي در بازار اول 
12درص��د كاهش يافت ك��ه در دو بازار دوم و 
پاي��ه به ترتيب 45 و 28 درصد رشد را به ثبت 
رساند. همچنين، بازار ابزارهاي نوين مالي نيز 
با دادوست��د 86 ميليون ورقه به ارزش 7 هزار 
و 392 ميلي��ارد ريال شاه��د افزايش 77 و 9 
درص��دي در حجم و ارزش مبادالت انجام شده 
در اين ب��ازار بود. اسناد خزانه اسالمي در نماد 
»اخ��زا6211« ب��ا تاريخ سررسي��د 22 مرداد 
97 دوشنبه هفته گذشت��ه در اين بازار عرضه 
ش��د و ه��ر ورقه از آن 966 ه��زار ريال قيمت 

خ��ورد. تعداد ك��ل اي��ن اوراق 5 ميليون ورقه 
ب��ه ارزش 5هزار ميليارد ري��ال است. عالوه بر 
اين، صندوق هاي سرمايه گ��ذاري قابل معامله 
ب��ه عنوان يكي از ابزاره��اي معامالتي در بازار 
ابزاره��اي نوين مالي، هفت��ه گذشته را با رونق 
دادوستده��ا پشت س��ر گذاش��ت. بدين ترتيب 
افزاي��ش 91 و 109درص��دي حج��م و ارزش 
دادوستده��ا در ETFها رق��م خورد. معامالت 
اوراق بدهي اما نوسان محسوسي را در مقايسه 
با هفت��ه پيشين تجربه نكرد و به نقل و انتقال 
بي��ش از 6 ميلي��ون ورقه ب��ه ارزش 5 هزار و 
951 ميلي��ارد ريال بسنده كرد. اوراق تسه نيز 
با كاهش معامالت روب��ه رو شد. افزون بر اين، 

در تابلوهاي معامالتي ب��ازار پايه نيز در حالي 
با كاهش معام��الت در تابلو الف روبه رو بوديم 
كه سهامداران اقب��ال زيادي به دادوستدها در 
تابلوه��اي ب و ج نشان دادن��د و در پي آن تا 
سط��ح حداكث��ر 18درصد حج��م و 31درصد 
ارزش معام��الت در اي��ن تابلوها افزايش يافت. 
بر اين اساس، در مجم��وع معامالت خرد بازار 
سهام شاهد تغيير مالكيت 5 هزار و 77 ميليارد 
ري��ال سهم بوديم ك��ه 30درصد از اين رقم به 
گروه فلزات اساسي اختصاص داشت. گروه هاي 
شيمياي��ي و هتل و رست��وران نيز با سهم 14 
و 8درصدي از ارزش ك��ل معامالت خرد بازار 

سهام در جايگاه دوم و سوم ايستادند. 

بازه هفتگي شاخص كل
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بنگاه ها حق افزايش 
خودسرانه قيمت ها را ندارند

علي فاضلي با اش��اره به اينكه بر اساس قانون، 
هرگونه افزايش قيمت بايد از سوي مراجع قانوني 
آن تصميم سازي و ابالغ شود، اظهار داشت: برخي 
بنگاه ه��اي توليدي و صنفي ن��رخ كاال و خدمات 
خ��ود را به بهان��ه افزايش قيمت ارز و دس��تمزد 
افزايش داده اند كه اين بنگاه ها بايد نرخ هاي خود 

را به وضعيت گذشته برگردانند. 
ريي��س اتاق اصناف ايران ب��ا تاكيد براين نكته 
كه هي��چ بنگاه توليدي و صنفي حق ندارد قيمت 
كاال و خدمات خود را به صورت خودسرانه افزايش 
دهد، ادامه داد: قيم��ت همه كاالها و خدمات در 
گروه هاي كااليي اول، دوم و سوم بايد بعد از تاييد 
مراجع حقوقي از جمله س��ازمان حمايت، افزايش 

يابد. 
وي اف��زود: اصناف تكليف دارند كه مش��كالت 
اقتصادي كشور را به گوش مسووالن برسانند و در 
اين راستا بازرسان س��ازمان هاي نظارتي از جمله 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 

و اتاق اصناف، با متخلفان برخورد مي كنند. 
فاضلي تصريح داش��ت: اين يك قانون است كه 
هرگون��ه افزايش��ي چه در بخش خدم��ات، كاال و 
دستمزد باشد  بايد الزماما از مراجع قانوني مصوب 
بگيرد و اگر افزايشي كه در برخي كارخانجات ادعا 
دارند، صورت گرفته براساس همين قانون بايد به 

نرخ هاي سابق بازگردد. 
ريي��س ات��اق اصن��اف ي��ادآور ش��د: هرگونه 
افزايش��ي يا از طريق س��ازمان اصناف يا از طريق 
كميسيون هاي نظارت بر اصناف شهر و شهرستان 
يا از سوي س��تاد تنظيم مصرف بازار بايد صورت 
بگيرد و بدون مصوبه اين سه نهاد غيرقانوني است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه ب��ا توجه ب��ه افزايش نرخ 
دس��تمزد و برخي هزينه هاي جاري  بايد درصدد 
حمايت از بنگاه هاي اقتصادي باشيم، عنوان كرد: 
از جمل��ه موانع پيش روي بخش خصوصي تامين 
نقدينگ��ي، ارز و مواد اوليه اس��ت كه پيش از اين 
توليدكنن��دگان م��واد اوليه خ��ود را با چك هاي 
مدت دار تامين مي كردند اما اتفاقي كه در شرايط 
كنوني رخ داده اين اس��ت كه م��واد اوليه فقط به 
صورت نقدي عرضه مي شود و توليدكنندگان توان 
خريد نقدي را ندارند. فاضلي ادامه داد: امروز براي 
نظ��ارت بر 2ميليون واحد صنفي در كش��ور فقط 
1800واحد نظارت كنن��ده داريم كه اين وضعيت 
به ش��رايط حداقلي شبيه است. مسبب گراني هاي 
چن��د روز اخي��ر كارخانه ها و توليدي ها هس��تند 
اما مطاب��ق توافقنامه يي كه مي��ان اتاق اصناف و 
وزارتخان��ه صنعت، معدن و تجارت حاصل ش��ده 
قرار است، قيمت ها به حالت قبل برگشته و ارزان 
ش��ود كه در اين راس��تا با كم فروشان هم برخورد 

قاطع خواهد شد. 

نوسان نرخ ارز عاملي براي 
قاچاق طالي سرخ

غالمرضا ميري نايب رييس شوراي ملي زعفران 
از رك��ود حاكم بر بازار زعفران خبر داد و گفت: با 
توجه به مس��ائل اقتصادي و كاه��ش تقاضا براي 

خريد، بازار زعفران در ركود به سر مي برد. 
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه صادرات طب��ق روال 
ع��ادي انجام مي ش��ود، اف��زود: البته در ش��رايط 
كنوني صادرات زعفران به صورت رس��مي صورت 
نمي گيرد، چ��را كه هي��چ صادركننده يي به خود 
جرات نمي دهد كه زعفران را با دالر 7هزار تومان 
خري��داري كند و با ارز 4 ه��زار و 200 تومان به 
سيس��تم بانكي برگرداند، به همين خاطر اين امر 
قاچ��اق زعفران و اس��تفاده از كارت هاي بازرگاني 
يك بار مصرف را نيز به همراه داش��ته است. ميري 
حداق��ل نرخ هر كيلو طالي س��رخ را 3 ميليون و 
700 و حداكث��ر 6 ميليون و 500 هزار تومان در 
بازار اعالم كرد. اين مقام مسوول قيمت زعفران در 
بازار را پيش بيني كرد و گفت: با توجه به نوس��ان 
نرخ ارز نمي توان پيش بيني خاصي راجع به قيمت 

زعفران در بازار داشت. 
وي درباره آخرين وضعيت صادرات طالي سرخ 
تصري��ح كرد: بنا بر آمار گم��رك در فروردين ماه 
امسال 12تن و 194كيلو و در ارديبهشت ماه 25 
ت��ن و 669 كيلو به بازارهاي هدف صادر ش��د كه 
اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به سبب 
نوسان نرخ ارز، مسائل سياسي، پيش بيني تجار و 
خريد زودتر از موعد، حاكي از روند افزايشي دارد. 

 فاصله زياد اصناف
با استانداردهاي جهاني

كيوان كاش��في عضو هيات رييس��ه اتاق ايران 
گف��ت اصناف بخ��ش بزرگ��ي از اقتصاد كش��ور 
هس��تند؛ بيش از يك چهارم توليد ناخالص ملي و 
حدود نيمي از اش��تغال كش��ور در اختيار اصناف 
اس��ت. وي تاكيد كرد در بخش اصن��اف با توجه 
ب��ه اس��تانداردهاي دنيا، م��ا از اين اس��تانداردها 
فاصله معناداري داريم. در كش��ورهاي پيش��رفته 
ب��راي 200 تا 220 نفر ي��ك واحد صنفي فعاليت 
مي كن��د ول��ي در اي��ران ب��راي 30-35 نفر يك 
واح��د صنفي فعاليت مي كند. يعن��ي تعداد واحد 
صنف��ي در اي��ران زياد اس��ت كه ممكن اس��ت با 
تعداد جمعيت هماهنگي نداش��ته باشد. در ايران 
ورود و خروج صنوف خيلي زياد اس��ت؛ ولي چون 
حجم س��رمايه گذاري در اين حوزه پايين اس��ت 
صداي آنها ش��نيده نمي ش��ود. به گفته كاش��في، 
بايد روي حجم بازار كار ش��ود. عضو هيات رييسه 
اتاق بازرگاني ايران اف��زود كميت اصناف، كميت 
بااليي اس��ت؛ عددي ح��دود 2 ميليون 700 هزار 
ت��ا بيش از 3ميليون واحد صنفي در ايران فعاليت 
مي كنند. اصناف گستره بزرگي دارند و بزرگ ترين 
مخاط��ب را در بين بخش ه��اي اقتصادي همين 
واحدهاي صنفي برعهده دارند كه بايد از دو منظر 
»اقتصادي« و »سياسي« مورد مطالعه قرار گيرند.

اخبار

عاقبت دور شدن سازمان هاي توسعه اي از اهداف اصلي

درجا زدن معدني به سبك ايميدرو
پشت پرده صفر بودن سهم معدن از رشد 3.7 درصدي اقتصاد چيست؟

نايب  رييس اتاق ايران و چين: 

دولت در مسائل اقتصادي با مردم صادق باشد
يك عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني ايران 
در تشريح وضعيت اقتصادي ايران اظهار كرد: دولت 
بايد در مس��ائل اقتصادي با مردم صادق باش��د و به 

آنان بگويد كه در چه وضعيتي هستيم. 
مجيدرضا حريري در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
اقتصاد ايران ضعيف است زيرا غيررقابتي، غيرشفاف 
و غيرآزاد بوده و نتوانسته خود را در مقابل شوك ها 
و تكانه هايي كه از خارج و داخل به آن وارد مي شود، 
حفظ كن��د. اين نقطه ضعف را هم خارجي ها و هم 
گروه هاي سياسي داخلي فهميده اند و در نتيجه در 
منازعات سياسي كه در داخل يا خارج از كشور پيش 
مي آيد، اقتصاد نخستين جايي است كه هدف گرفته 
مي ش��ود. وي ادامه داد: در دوره اخير كه از تابستان 
سال گذش��ته آغاز شده مس��ائل متعددي ازجمله 
موضع گيري ترامپ در ارتباط با ايران و برجام پيش 
آمد كه ي��ك تكانه بيروني بود. از س��وي ديگر هم 
مخالفان سياسي دولت در داخل به اتفاقات اقتصادي 

دامن زدند. 
اين عض��و هيات نماين��دگان ات��اق بازرگاني با 
تاكي��د بر اينكه ايران ط��ي دو دهه اخير هيچگاه از 
نظر امنيتي و نظامي مورد تعرض قدرت هاي بزرگ 
نبوده است، گفت: هر گاه مي خواهند به ايران آسيبي 

وارد كنند دس��ت روي اقتصاد مي گذارند. همچنين 
هنگامي كه دولتي در داخل كش��ور سر كار مي آيد، 
يك سري مخالف داخلي دارد كه مي داند تنها جايي 

كه مي شود او را اذيت كرد در حوزه اقتصاد است. 
حري��ري با اش��اره ب��ه اقدامات اخي��ر دولت در 
زمينه شفاف س��ازي اقتصاد گفت: طي يك سال و 
نيم اخير دولت چند قدم اوليه در جهت ش��فافيت 
اقتصادي برداشته است. دولت سعي كرد، موسسات 
اعتباري غيرمجاز را س��ر و سامان دهد و گمرك را 
با الكترونيكي كردن قاب��ل رصد كرد. همچنين در 
حوزه ماليات ستاني به تراكنش هاي مالي باال ورود 
كرد؛ اما دارندگان پول هاي كثيف كه قاعدتا قدرتمند 
هم هس��تند و عمدتا در جن��اح مقابل دولت بودند، 

خلل هايي وارد كردند. 
وي ادام��ه داد: هنگام��ي ك��ه دولت خواس��ت 
موسس��ات اعتباري را سر و س��امان دهد، مردم به 
خياب��ان آمدن��د و بانك مركزي ب��راي اينكه آنها را 
ساكت كند، پول چاپ كرد و به مردم داد يا از خزانه 
عمومي دولت پول برداش��ت و به مردم داد اما پول 
دست بدهكاران اصلي ماند. همچنين دولت نمادهاي 
صورت هاي مالي بانك ها را بست و آنها را به رعايت 
استانداردهاي حس��ابداري موظف كرد. صورت هاي 

بانك ها زيان هاي بزرگي را نشان مي داد و بدهكاران 
بزرگ بانكي در اين صورت ها مش��خص مي شدند و 

همان ها فشار مضاعف مي آورند. 
اين عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران 
با تاكيد بر اينكه هزاران ميليارد تومان پول دس��ت 
چند درصدي است كه بيشترين بدهي را به سيستم 
بانكي دارند، اظهار كرد: 21هزارميليارد تومان بدهي 
موسسات اعتباري غيرمجاز به مردم داده شد اما پول 
دست صاحبان آنها كه بدهكاران اصلي بودند، ماند. 
همچنين قاچاق از 25ميلي��ارد به 12يا 13ميليارد 
دالر رس��يد. اين گروه هاي پرفشار مالي هستند كه 
مي توانند ب��ه بازارهاي مختلف فش��ار وارد كنند و 
دولت را در اين بازي كه راه انداخته اند، اذيت كنند. 
حري��ري با بيان اينكه اين گروه ها هر روز به يك 
ب��ازار هجوم مي آورند، بيان ك��رد: هجوم هاي آنها با 
تح��ركات بين المللي كه ترامپ ايج��اد كرده همراه 

شده است. 

 دولت بايد با مردم صادق باشد
وي در ادام��ه در م��ورد پيش بيني آينده اقتصاد 
ايران گفت: براي آينده اول بايد به تفاهم برسيم كه 
درد چيست. نمي توان گفت تقصير ترامپ است بلكه 

حمله خارجي بخشي از اين موضوع است. همچنين 
نمي توان گف��ت، اوضاع عادي بوده و اتفاقي نيفتاده 
است. بايد به تفاهم كلي راجع به ريشه درد برسيم. 
به نظر من از اين طريق مي توانيم از اين فضا خارج 

شويم. 
اين عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران 
با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران زخمي اس��ت، اظهار 
كرد: دولت بايد با صداقت به مردم بگويد كه در چه 
وضعيتي هس��تيم. اينكه به مردم بگوييم همه  چيز 
عادي اس��ت، ترازهاي مالي و نرخ رشد مثبت است 
همچنين تورم 9درصد است براي مردم غيرقابل باور 
است؛ زيرا آنان به چشم مي بينند كه اين طور نيست 
و ب��ه آمارهاي دولت يا اعتم��اد نمي كنند يا گمان 
مي كنند مبناي درستي براي تهيه آمار وجود ندارد. 
حريري با بيان اينكه دولت بايد با صداقت كامل 
شرايط را براي مردم توضيح دهد، گفت: دولت بايد 
از م��ردم كمك بخواهد تا بتوان��د از اين عرصه گذر 
كند. اگر قرار است كمربندي سفت شود بايد اعالم 
ش��ود كه همه براي گذر از اين مرحله آماده شوند. 
البته اين ش��امل بيش از 90درصد مردم عادي كه 
شكم شان الغر است، نمي شود بلكه 8 تا 10درصدي 
كه شكم ش��ان را ط��ي اين دو دهه به  ش��دت فربه 

كرده اند بايد كمربند خود را سفت كنند. 

 نقش وزارت صنعت و اقتصاد
و بانك مركزي در شرايط فعلي

وي در ادام��ه در مورد عملك��رد وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت)صم��ت(، وزارت اقتصاد همچنين 

بان��ك مركزي در اين رابطه گف��ت: يا بايد بپذيريم 
كه اختيار دست اين چند وزارتخانه است كه در آن 
زمان مي توان آنها را نقد كرد يا فرض اين اس��ت كه 
اختيار از جاهاي ديگر هم تعيين مي شود و كنترل 
اوض��اع دس��ت جاهاي ديگر هم اس��ت. به نظر من 
بانك مركزي در مورد سياست هاي ارزي خلع سالح 
است. منهاي اينكه به مديريت بانك مركزي انتقاد 
زيادي دارم نبايد همه بدي ها را گردن بانك مركزي 

انداخت. 
اين عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران 
ادامه داد: در وزارت صمت با بي عملي مواجه هستيم 
ك��ه مي تواند مورد انتق��اد همه ما باش��د. يا اينكه 
نخس��تين وظيفه مهم وزارت اقتص��اد در يك دهه 
اخير بهبود فضاي كس��ب وكار بوده كه نمي توانيم 
ب��ه عملكرد اين وزارتخانه در اين زمينه نمره مثبت 
بدهي��م. به نظر من موضوع چند وزارتخانه يا دولت 

نيست بلكه يك موضوع فراقوه يي است. 

 احتمال بازگشت اقتصاد ايران به سال ۹۱
حريري با تاكي��د بر اينكه به گفته مقام معظم 
رهب��ري، دولت باي��د تصميمات قاط��ع اقتصادي 
بگي��رد، افزود: ش��يب روندي كه طي مي ش��ود به 
قدري بد اس��ت كه احتمال اينكه اقتصاد ايران به 
س��ال 1391 بازگ��ردد، وج��ود دارد. دولت بايد به 
مردم اعتماد كند و از اقتصاددانان غيردولتي مشاوره 
بگيرد. بايد خطر بزرگي كه باالي سر مردم، نظام و 
كش��ور است، تشريح شود و به صورت اضطراري با 

شرايط فعلي برخورد كنيم. 

گروه تشكل ها|
»معدن به جاي نفت«، ش��عار زيبايي كه س��ال ها 
از س��وي افراد مختلف مطرح شد. بيماري اقتصاد 
نف��ت زده ايران براي دهه ها اين س��وال را در ذهن 
كارشناسان مطرح مي كرد كه راه فرار از اين نفرين 
منابع چيس��ت؟ بعضي از كارشناسان در جواب به 
پتانس��يل هاي مهم ديگر ايران نگاه مي كردند كه 
طبيعتا معدن گل سرس��بد آن بود. براي توس��عه 
معدن��ي ايران الگوهاي زيادي در نظر گرفته ش��د. 
از دهه ه��ا قبل گزارش هاي كارشناس��ي مختلفي 
براي استفاده از پتاسيل هاي بي شمار معدني كشور 
مطرح مي ش��د اما تجربه نسبتا موفق سازمان هاي 
توس��عه يي كه حدود نيم قرن پيش از طريق ايدرو 
اجرايي ش��ده بود راه را براي شكل گيري نهادي به 
نام ايميدرو و توس��عه بر اساس الگوي يك سازمان 
توسعه يي معدني باز كرد. هفته گذشته اما گزارش 
بانك مركزي درباره جزييات رشد اقتصادي در سال 
96 تلنگري بود كه شايد بس��ياري از مسووالن را 
بيدار كند. بعد از سال ها س��رمايه گذاري كالن در 
بخش معدن، س��هم اين بخش از رش��د اقتصادي 
3.7 درصدي ايران در س��ال 96 صفر بوده اس��ت. 
نه اينكه معدن رشد نداشته است بلكه معدن نه در 
طول س��ال و نه در هيچ فصلي نتوانسته به رشدي 
دست پيدا كند كه باعث رشد اقتصادي كشور باشد. 

از 3.7 درصد رش��د اقتصادي كشور 0.6 به خاطر 
صنعت، 2.2 به خاطر خدمات و 0.2 به خاطر نفت، 
0.2 به خاطر كش��اورزي، 0.1 به خاطر ساختمان 
و 0.5 به خاطر رش��د برق و گاز و آب بوده اس��ت. 
تنها بخش��ي كه هيچ سهمي از رشد 3.7 درصدي 
اقتصاد را به دوش نكشيده است معدن است. وقت 
آن رس��يده اس��ت كه نگاهي به علت اين وضعيت 

اسفناك بيندازيم. 

 الگوي سازمان هاي توسعه اي
داستان از نيم قرن قبل آغاز شد. ركود اقتصادي 
در دوره نخس��ت وزي��ري اميني اين بح��ث را در 
محافل اقتصادي در آن دوران ترويج مي داد كه چرا 
ايران نمي تواند صنع��ت را به عنوان موتور محرك 
رشد اقتصادي تعريف كند. در آن دوره الگويي كه 
مطرح و توسط وزير جوان آن دولت يعني عاليخاني 
پيگيري شد شكل گيري يك سازمان توسعه يي به 
سبك سازمان گسترش و نوسازي ايتاليا بود. بنا بر 
اين الگو بود كه ايدرو شكل گرفت و صنايع مهمي 
از طريق س��ازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

ايجاد شد. 
ب��ا وجود تمام ضعف ها و ايرادات��ي كه به ايدرو 
وارد بود اما تجربه ايدرو به نسبت بسياري از طرح ها 
موفق تر بود. همين مساله باعث گشت كه در دوران 

اصالحات و پس از دوران سازندگي، زماني كه كشور 
با اين واقعيت روبرو شده بود كه صنعت و معدن با 
وجود تمام تالش ها نتوانس��ته اند به رشد اقتصادي 
مطلوب دست پيدا كنند سراغ شكل گيري نهادي 
با الگ��وي ايدرو براي معادن رفت. ب��ا ادغام وزارت 
صنايع و معادن بموجب ماده 6 قانون تاسيس اين 

وزارتخانه، ايميدرو پاي به عرصه گذاشت. 

 مشكل استراتژي خروج
هرچند براي س��ازمان هاي توس��عه يي اهداف 
گوناگوني ذكر ش��ده است اما ريش��ه اما آنها يكي 
است. س��ازمان هاي توسعه يي قرار اس��ت در ابتدا 
نقش تس��هيل و ايجاد بنگاه هايي را داشته باشند 
كه بخش خصوص��ي حاضر به ايجاد آن نيس��ت. 
نق��ش دوم انتقال اين صناي��ع به بخش خصوصي 
و در نهايت وظيفه س��وم تس��هيل در ورود بخش 
خصوصي به موضوعاتي مانند صنايع پيش��رفته و 

توسعه R&D است. 
ايميدرو مانند ايدرو از ابتداي كار با يك مشكل 
اساسي روبه رو بود. استراتژي درستي براي ورود و به 
صورت جدي تر براي خروج ايميدرو از بنگاه داري 
بخش دولتي در نظر گرفته نش��ده بود. در بسياري 
از موارد همين نهادهاي توسعه يي وارد بخش هايي 
مي ش��دند كه از نظر آنها پرسود بود بدون آنكه در 

نظر بگيرند اين سود بهترين ابزار براي جذب بخش 
خصوصي اس��ت. اما مشكل اصلي در بخش خروج 
آنها بود. اين سازمان ها حاضر نبود توليت بنگاه هاي 
بزرگ را رها كند. جالب آن اس��ت كه حتي پس از 
اجراي سياست هاي اصل 44 داد اين سازمان ها بلند 
شد كه چرا شركت ها بدون پرداخت قيمت واقعي از 

دست ايدرو و ايميدرو خارج شده است. 

 چالش ورود به مديريت معدني
ايدرو به دليل سابقه طوالني تر داراي مشكالت 
به نسبت كمتري بود اما ايميدرو هميشه مشكالتي 
اساس��ي را تجرب��ه مي كرد. س��اختار اي��ن نهاد و 
دسترسي آن به منابع مالي گسترده باعث مي شد 
كه دخالت اين نهاد در س��اير بخش هاي مديريت 
اقتصاد ش��ديدتر باش��د. س��اختار معدن در ايران 
به گونه يي اس��ت كه اوال به منابع مالي گس��ترده 
دسترس��ي دارد و ب��راي ش��كل گيري يك معدن 
و صنايع معدني وابس��ته به آن منابع مالي بس��يار 
زيادي نياز اس��ت، دوم اينك��ه بازيگران اين عرصه 
بسيار محدودتر از صنعت هستند و به همين دليل 
امكان شكل گيري گروه بندي و ساختار مافيايي در 
آن بيشتر است و در نهايت بخش مهمي از مديران 
اين عرصه دولتي هس��تند كه سبقه كاري، آنها را 
به يكديگ��ر نزديك مي كنند. ب��ه همين دليل در 
دوره هاي گذشته پرونده هاي مختلفي در دادگاه ها 
عليه مديران اين بخش ش��كل گرفته است. براي 
مثال در پرون��ده معروف به 3ه��زار ميلياردي نام 
بس��ياري از مديران ايميدرو و مديران شركت هاي 

تابعه آن مطرح بود. 

 مهدي كرباسيان و تالش براي اقتدار معدني
از زمان روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، مهدي 
كرباسيان مسووليت ايميدرو را عهده دار شده است. 
مدير قديمي اصفهان��ي كه در بين فعاالن اقتصادي 
به اين نكته مش��هور اس��ت كه در كنار شوخي ها و 
خنده هميشگي بر لب با پنبه سر بخش خصوصي را 
مي برد. كرباسيان را بايد يك مدير اقتدارگرا دانست 
كه در هر كجا ورود كرد تالش داش��ت با حذف بقيه 
رقب��ا، دامنه نفوذ خود را گس��ترده كن��د. در بنياد 
مس��تضعفان، وزارت نفت، تامين اجتماعي، گمرك، 
وزارت اقتصاد و حتي نهادي مانند خوارزمي هميشه 
زماني كه كرباس��يان وارد مي شود تالش براي كنار 
گذاشتن رقبا و گسترده شدن چتر نفوذ آغاز مي شود. 
از سال 92 مهدي كرباسيان به ايميدرو مي رود. 
از هم��ان دوران ت��الش وي ب��راي كاهش قدرت 
معاونت معدني وزارتخانه و تجميع همه اختيارات 
در ايميدرو آغاز شد. وي كه به عنوان نماينده دولت 
در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران نيز 
حضور داشت همين روش را در خصوص حمايت 
رفق��ا و در عين حال مخالف��ت با بعضي گروه هاي 
بخش خصوص��ي در پي��ش گرف��ت. پروژه هايي 
مانند فايننس هاي فوالدي چين و س��رب و روي 
مهدي آباد هنوز مورد اختالف و اعتراض ش��ديد 
بخش خصوصي است اما در دوره نعمت زاده، چتر 
حمايت وزير س��الخورده بر س��ر كرباسيان بود تا 
شاهد شكل گيري يك پدرخوانده جدي در بخش 
معدن باشيم. البي گري ها، رفاقت ها و باند بازي ها 

در اين دوران در بخش معدن به اوج خود رسيد 
و هميشه يك سر وقايع در ايميدرو بود. 

 ضعيف نمايي در دولت دوازدهم
در دولت دوازدهم با انتقادهاي گس��ترده يي كه 
ب��ه عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد بود 
باالخره نعمت زاده كنار گذاش��ته ش��د. همه انتظار 
داشتند مهم ترين معاون وي يعني كرباسيان نيز به 
هم��ان داليلي كه نعمت زاده جاي خود را به محمد 
شريعتمداري داد جايگزين شود اما در كمال تعجب 
اين اتفاق رخ نداد. بعضي كارشناس��ان دليل حفظ 
مهدي كرباس��يان را راضي نگهداش��تن ب��رادر وي 
مس��عود كرباس��يان مي دانند كه در دولت دوازدهم 
باالخ��ره رداي وزارت به تن كرد. با وجود اين ظاهر 
سياست هاي مهدي كرباس��يان در اين دوران دچار 
تغيي��رات جدي ش��د. نمايش اقتدار در يك س��ال 
گذشته جاي خود را به مظلوم نمايي داده است كه 
اوج آن را در بح��ث بودجه 97 ديديم. در حالي كه 
روابط عمومي ايميدرو اين خط را به رسانه ها مي داد 
كه بحث نصف شدن بودجه ايميدرو را پيگيري كنند 
كرباسيان موضع حمايت از دولت گرفته بود. در اين 
ميان كمتر كس��ي به واقعيت ه��اي بودجه ايميدرو 
اش��اره داش��ت كه بخش مهمي از بودجه ايميدرو 
هيچ گاه در دهه هاي گذشته محقق نمي شده است و 
به همين دليل كاهش اسمي بودجه اثري بر دريافتي 
اين سازمان ندارد. همچنين قرار شد مطالبات قبل 
از س��ال 97 ايدرو و ايميدرو تا سقف 400 ميليارد 
توم��ان از طريق گردش خزانه تهاتر ش��ود. اما نكته 
اصلي اين اس��ت كه از منابع ديگر ايميدرو هيچگاه 
حرفي به ميان نمي آيد. س��ود س��هام شركت هاي 
بزرگ��ي همچون مل��ي صنايع مس اي��ران و فوالد 
مباركه اصفهان به حس��اب ايميدرو واريز مي شود. 
از حق انتفاع معادن چادرملو و گل گهر و همچنين 
ساير واحدها كمتر حرفي به ميان مي آيد. همچنين 
بخشي از حقوق دولتي معدني ها به حساب ايميدرو 
م��ي رود. بدون در نظ��ر گرفتن اين م��وارد بودجه 
خالص اين نهاد در حدود س��ازمان توس��عه تجارت 
است كه كل تجارت خارجي و همچنين هزينه هاي 
بين المللي مانند رايزنان بازرگاني را متحمل مي شود. 

 نياز به بازگشت به مسير اصلي
توسعه معدني به گواه آمار در چند سال گذشته 
در حال درجا زدن اس��ت. ايمي��درو كه زماني براي 
توس��عه ش��كل گرفته بود اكنون بيش��تر به بحث 
مديريت معدني و بنگاه داري و دخالت در مس��ائل 
گروه ه��اي معدني بخش خصوصي مي پ��ردازد و از 
مسير خود دور شده است. نياز به خانه تكاني و تغيير 
در اين س��اختار بيش از هر زماني احساس مي شود. 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت نيز كه اكنون ديگر 
خطر تفكيك را احس��اس نمي كن��د بايد اصالحات 
و رف��ع ايرادات را با س��ازماندهي مجدد دروني آغاز 
كند. يك مس��ير ادغام ايميدرو در معاونت معدني و 
بازگردان��دن اقتدار به اين معاونت اس��ت و راه ديگر 
بازگردان��دن ايميدرو به اهدافي ك��ه از ابتدا برايش 
تعريف ش��ده ب��ود وگرنه در س��ال هاي آتي نه تنها 
معدن س��همي در رش��د نخواهد داشت بلكه شاهد 
منفي شدن اثر معدن بر رشد اقتصادي خواهيم بود. 

قيم��ت خ��ودرو در دو ماه گذش��ته ب��ه ميزان 
قابل توجه��ي افزايش يافته اس��ت ك��ه فعاالن و 
دس��ت اندركاران اين حوزه داليل متعددي را براي 
آن برمي شمارند. برخي معتقدند، بسته شدن سايت 
ثبت س��فارش خودرو در سال گذشته عامل اصلي 
افزايش قيمت بوده اس��ت. برخي ديگر به افزايش 
هزينه هاي توليد اشاره مي كنند و برخي معتقدند، 
افزايش تقاضا به دليل كوچ نقدينگي باعث شده تا 
قيمت ها با رش��د همراه ش��ود. با اين حال افزايش 
قيمت در دس��تورالعمل دولتي ب��راي خودروهاي 
داخل��ي زير 45ميليون توم��ان حداكثر 9.6درصد 
درج شده است ولي تغييرات قيمتي در بازار بسيار 
بيش از اين ارقام اس��ت. در اين بين نگاهي به بازار 
نشان مي دهد، قيمت خودروهاي كاركرده و دست 

دوم در برخي حالت ها تا دو برابر رش��د كرده و اين 
موضوع باعث افزايش اختالف قيمت بين كارخانه و 
بازار شده كه توانسته ميزان تقاضا براي خودروهاي 
صفر كيلومتر را به  شدت افزايش دهد. با اين حال 
اق��دام خودروس��ازان به پيش فروش خ��ودرو هم 
نتوانسته كمكي بكند و همچنان قيمت ها باالست 
و به عقيده برخي كارشناسان پيش فروش خودرو 
نيز كمكي به تنظيم بازار نمي كند زيرا تحويل اين 
خودروها تا يك س��ال آينده ص��ورت مي گيرد كه 

چندان فايده يي به همراه ندارد. 
در اين بين تحريم هاي امريكا عليه ايران كه به 
زودي آغاز خواهد ش��د به يك عامل رواني تبديل 
ش��ده كه نقدينگي س��رگردان را به ب��ازار خودرو 
هدايت كرده است. در اين رابطه رييس هيات مديره 

انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه سازي كشور 
معتقد است، خودروس��از ما با زيان توليد مي كند؛ 
زيرا ش��وراي رقابت اجازه قيمت گذاري صحيح به 
خودروسازان را نمي دهد. محمدرضا نجفي منش در 
ادامه درخصوص داليل افزايش قيمت خودرو اظهار 
كرد: به دليل افزايش مواد اوليه يك افزايش طبيعي 
قيمت خودرو داش��ته ايم. وي افزود: ابتداي س��ال 
95 مس 82 درصد، س��رب 67 درصد، پليمرهاي 
پالس��تيكي 61 درصد، كائوچو طبيعي 78درصد، 
فوالد آلياژي 73درصد، آلومينيوم خالص 77درصد، 
ورق ف��والدي 68 درصد، قراض��ه 94درصد و دالر 
مبادالتي از 3000تومان ب��ه 4200تومان افزايش 
قيمت داش��ته اند. نجفي منش بيان ك��رد: به طور 
متوس��ط قيمت مواد اوليه 72درصد رش��د داشته 
اس��ت؛ همچنين حقوق و دستمزد پايه كارگران از 
س��ال 95 نيز حدود 56 درصد و هزينه س��ربار نيز 
تقريب��ا 21درصد افزايش يافته ك��ه با اين افزايش 
قيمت ه��ا افزايش 7درصدي قيمت خودرو بس��يار 
غيرمنطق��ي اس��ت. وي گفت: در هيچ كش��وري 

قيمت گذاري خ��ودرو اينچنين صورت نمي پذيرد. 
درحال حاضر ش��وراي رقابت ني��ز به طور صحيح 
قيمت گذاري نمي كند و با گذش��ت 3ماه از س��ال 
رقمي را اعالم كرده كه قابل قبول نيس��ت. رييس 
هيات مدي��ره انجم��ن تخصص��ي صناي��ع همگن 
قطعه س��ازي كش��ور با بيان اينكه طي اين سال ها 
قيمت خودرو كمترين رشد را نسبت به ساير اقالم 
داشته است، توضيح داد: درحال حاضر خودروساز 
در كشور ما با زيان توليد مي كند؛ زيرا شوراي رقابتي 
تش��كيل داده ايم كه اجازه قيمت گذاري صحيح به 
خودروس��ازان را نمي دهد. نجفي منش خاطرنشان 
كرد: بايد اجازه دهيم صنع��ت خودور پيش رود و 
دست شوراي رقابت در قيمت گذاري خودرو كوتاه 
شود. در اين رابطع دبير اطالع رساني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت رشد فزاينده نقدينگي را منجر به 
گرايش به س��مت حفظ ارزش پول توسط خانوار و 

افزايش ميل براي خريد خودرو عنوان مي كند. 
آن��وش رحام افزود: در مقطعي از زمان س��ايت 
ثبت سفارش بسته بود و سوداگران افزايش قيمت 

را در ب��ازار ايجاد كردند كه منجر به افزايش قيمت 
خودرو ش��د. وي ادامه داد: خودروسازان در نهايت 
موظف به افزايش 9درصدي قيمت خودرو هستند 
و نمي توان گفت اين افزايش قيمت در داخل وزارت 
صنعت شكل گرفته است. رحام افزود: سايت وزارت 
صمت هك نشده و از تعداد خودروهايي كه ليست 
آنها به مراكز پيگير فرستاده شده بود، مشخص شد 
كه چه ميزان خودرو وارد و چه ميزان ترخيص شده 
اس��ت. وي با اشاره به نقدينگي سرگردان و هجوم 
آن ب��ه بازارهاي مختلف اظهار كرد: افزايش قيمت 
خودروهاي سايپا براس��اس مصوبات بوده است. از 
طرفي وقتي مصرف كننده با كاهش ارزش پول ملي 
رو به رو مي شود، بخشي از نقدينگي خود را به كاال 
تبديل مي كند و خودرو يكي از محصوالتي است كه 

در بازار آن عطش براي خريد وجود دارد. 
رحام اضافه كرد: وقتي با رشد فزاينده نقدينگي 
رو به رو هستيم، خانوار تالش دارد قدرت مالي خود 
را حفظ كند؛ بنابراين افزايش قيمت خودرو را بايد 

در طرف تقاضا مالحظه و بررسي كرد.

دست اندركاران حوزه خودرو بررسي كردند

دو نگاه به مبحث گراني خودرو
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7  جهان

بازداشت فرزندان مهاجران غيرقانوني 
در مرزهاي امريكا

 تجمع بزرگ حاميان رقيب اردوغان
در آستانه انتخابات

 همسر نتانياهو
به كالهبرداري متهم شد

 گروه جهان| 
در پي ش��دت گرفت��ن انتقادهاي داخلي و خارجي، دونال��د ترامپ رييس جمهوري 
امريكا در سياست جنجالي خود مبني بر جدا كردن مهاجران غيرمجاز از فرزندان آنها 
تجديدنظر كرده است. طبق دستورالعمل جديد ترامپ، مهاجران غيرقانوني و فرزندان زير 
۱۸سال آنها بايد همراه با يكديگر در گذرگاه هاي مرزي بازداشت شوند؛ مشخص نيست 
كه دوره بازداشت آنها چه مدت خواهد بود.  به گزارش بي بي سي، طبق مقررات كنوني 
در صورت بازداشت مهاجران غيرقانوني دولت فدرال حداكثر مي تواند فرزندان آنها را به 
مدت ۲۰روز همراه با آنها نگه دارد. روزنامه نيويورك تايمز امريكا پيش تر به نقل از يك 
منبع آگاه گزارش داده بود؛ ترامپ قصد دارد اجازه بازداشت نامحدود كودكان و والدين 
همراه با يكديگر را صادر كند. همچنين رسيدگي به پرونده بزرگساالن داراي فرزند در 
اداره مهاجرت اولويت پيدا مي كند. دستور جديد سياست »تحمل صفر« دولت ترامپ را 
تغيير نداده است. طبق اين سياست جنجالي، اشخاصي كه غيرقانوني از مرز مكزيك وارد 
خاك امريكا شوند، دستگير و تحت پيگرد قضايي كيفري قرار مي گيرند. رييس جمهوري 
امريكا روز چهارشنبه بعد از امضاي دستور جديد گفت: »اين )دستور( اعضاي خانواده ها 
را كنار يكديگر نگه مي دارد و همزمان اطمينان حاصل مي  شود كه ما مرزي بسيار قوي 
 و محكم داش��ته باشيم.« اين سياس��ت ترامپ با انتقادات شديد بين المللي همراه بود؛

ت��رزا مي  نخس��ت وزير بريتانيا گفت: نگهداش��تن ك��ودكان در آنچه »قف��س« به نظر 
مي رس��د، عميقا »آزار دهنده و اشتباه« است. پاپ فرانسيس رهبر كاتوليك هاي جهان 
نيز اقدام دولت امريكا را »غيراخالقي« خواند. طبق آمار رس��مي دولت امريكا دست كم 
۲۰۰۰كودك كه به همراه والدين ش��ان غيرقانوني وارد خاك امريكا ش��ده اند، در مراكز 
موقت اسكان يافته اند.  مالنيا ترامپ همسر رييس جمهوري امريكا روز پنج شنبه براي 
بازديد از شرايط اين كودكان به تگزاس رفت؛ اما نوشته پشت لباس او در اين بازديد 
از ش��رايط كودكان در سفر به تگزاس در رسانه هاي امريكا خبرساز شد. روي لباس 

مالنيا نوشته شده بود: »واقعا اهميتي نمي دهم، شما چطور؟«

گروه جهان| 
ده ها هزار نفر از ش��هروندان تركيه در يك تجمع بزرگ انتخاباتي در شهر ازمير 
حمايت خود را از محرم اينجه اصلي ترين رقيب رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
كنوني اين كشور اعالم كردند.  به گزارش خبرگزاري فرانسه، سازمان دهندگان اين 
گردهمايي انتخاباتي ش��مار ش��ركت كنندگان در اين تجمع را ۲ميليون و 5۰۰نفر 
اع��الم كردند، اما منابع مس��تقل اين آم��ار را تاييد نكرده اند. تحليلگران سياس��ي 
مي گويند محرم اينجه مي تواند، انتخابات رياست جمهوري فردا يك شنبه را به دور 
دوم بكشد و هشتم جوالي براي بار دوم با اردوغان رقابت كند. محرم اينجه در جمع 
هواداران خود در ازمير گفت: »اردوغان فردي خسته، تنها و منزوي است. اردوغان 
فردي متكبر است كه براي ملتش احترام قائل نيست.« كارشناسان معتقدند؛ محرم 
اينجه با ارائه برنامه هاي مناسب مي تواند پايگاه مردمي حزب خود را تقويت كند و 
در عين حال حمايت افراد ديگري را كه طرفدار حزب نيس��تند، مس��تقل يا مردد 
هس��تند نيز جلب و در انتخابات روز يك ش��نبه عرصه را براي اردوغان تنگ كند.  
گرچه اردوغان همچنان محبوب ترين سياستمدار تركيه است و پيش بيني مي شود 
بار ديگر در انتخابات آتي در س��مت خود ابقا شود، نتايج نظرسنجي ها و بررسي ها 
نشان مي دهد كه براي كسب 5۰درصد آرا در دور اول انتخابات رياست جمهوري و 
قطعي كردن پيروزي خود در همان دور اول از حمايت عمومي الزم برخوردار نيست. 
اگر هيچ  يك از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري تركيه در دور اول بيش از نيمي 
از آرا را كسب نكند، دور دوم انتخابات هشتم جوالي برگزار مي شود.  محرم اينجه 
54ساله كه ۱۰سال از اردوغان جوان تر است به خبرگزاري فرانسه گفت: »تركيه به 
نفس كشيدن، به صلح و آرامش نياز دارد و نه به يك آدم خسته و فردي كه هياهو 
به راه مي اندازد. تركيه به رهبري جوان تر و خونس��ردتر نياز دارد.« اينجه كه نامزد 
اصلي ترين حزب مخالف دولت تركيه »حزب جمهوري خواه خلق« اس��ت، خود را 

منتقد صريح و شديداللحن اردوغان معرفي كرده است.

گروه جهان| 
همس��ر بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي به طور رس��مي به فس��اد، 
كالهبرداري و نقض س��وگند متهم ش��د. كيفرخواست عليه س��ارا نتانياهو پس از بحث 
و بررس��ي هاي طوالني در پرونده موس��وم ب��ه اقامتگاه ها به دادگاه ارائه ش��د. به گزارش 
رويترز، س��ارا نتانياهو از جمله متهم ش��ده كه دست كم در 3س��ال ۱۰۰هزار دالر امريكا 
به رس��توران هاي گران قيمت غذا س��فارش داده و رييس كاركنان دفتر نخست وزيري را 
مجبور كرده كه صورت حس��اب خوراك هاي سفارشي را به عنوان هزينه اقامتگاه رسمي 
نخس��ت وزيري بنويس��د. براي س��فارش اين خوراك ها در حالي از بودجه عمومي هزينه 
ش��ده كه اقامتگاه نخست وزيري، آشپز رس��مي دارد.  سارا نتانياهو همچنين متهم است 
كه به حساب اقامتگاه رسمي نخست وزيري، خانه هاي شخصي خود و نخست وزير را اداره 
مي كرده و از كارشناسان حرفه هاي مختلف براي تعمير اقامتگاه هاي شخصي خانواده اش 
سوءاس��تفاده كرده است. تيم وكالي همسر نخس��ت وزير اسراييل در ۹ ماهه اخير تالش 
ك��رده ب��ود تا در اين زمين��ه مصالحه كند و س��ارا نتانياهو برخي هزينه ه��ا را بپردازد و 
محاكمه نشود اما آويخاي مندلبليت مشاور ارشد حقوقي دولت اسراييل، سرانجام با ارائه 
كيفرخواست عليه وي موافقت كرد.  از سوي ديگر با تاييد مشاور ارشد حقوقي و دادستاني، 
پنج شنبه عليه عزرا سايدوف رييس كاركنان دفتر نخست وزيري به اتهام نقض سوگند و 
جعل صورت حساب ها در كمك به الپوشاني عملكرد همسر نخست وزير كيفرخواست صادر 
شد؛ وكالي سايدوف اتهامات ياد شده را رد كرده اند. نير حفتس يكي از مشاوران پيشين 
بنيامين نتانياهو كه از مدتي پيش در تحقيقات عليه نخست وزير در چندين پرونده فساد 
به شاهد مبدل شده، در شهادت عليه همسر نخست وزير نقش داشته است.  سارا نتانياهو 
5۹ س��اله در اوايل س��ال ۲۰۰۰ كه همسرش نخستين دوره نخست وزيري را مي گذراند، 
مظنون به سوءاستفاده از جايگاهش بود و در ۹ سال گذشته بارها به بدرفتاري با كاركنان 
و خدمتكاران دفتر نخس��ت وزيري متهم ش��ده بود. اين ظن عليه او نيز مطرح بوده كه از 

كاركنان دفتر نخست وزيري براي رسيدگي به پدر پيرش سوءاستفاده كرده است. 

اتحاديه اروپا اجراي تعرفه هاي گمركي كاالهاي امريكايي را كليد زد

سيلي تجاري بروكسل به واشنگتن
گروه جهان| 

اتحاديه اروپا از جمعه با اقدامي تالفي جويانه 
پاس��خي قاطع به افزاي��ش تعرفه هاي گمركي 
بر آلوميني��وم و فوالد وارداتي اي��ن اتحاديه از 
امريكا داد و اعمال تعرفه هاي گمركي بر برخي 
كاالهاي امريكايي مانند جين، موتورسيكلت و 
ك��ره بادام زميني را آغاز ك��رد. وضع تعرفه هاي 
جدي��د از س��وي اتحاديه اروپ��ا مي تواند تنش 
را در رواب��ط تجاري دو س��وي اقيانوس اطلس 
افزاي��ش ده��د. پي��ش از اي��ن دونال��د ترامپ 
تهديد به افزايش و اعم��ال تعرفه هاي گمركي 
روي خودروهاي س��اخت اروپا ك��رده بود. اگر 
رييس جمه��ور اي��االت متحده ب��ه تهديدهاي 
جديدش جامه عمل بپوش��اند احتمال تشديد 

جنگ تجاري جدي تر خواهد شد. 
به گزارش دويچه ول��ه از آغاز ماه جوالي بر 
واردات فوالد و آلوميني��وم از اروپا به امريكا به 
ترتي��ب ۲5و ۱۰درصد تعرف��ه گمركي اعمال 
خواهد شد. دريافتي اتحاديه اروپا از تعرفه هاي 
گمركي تازه بر كاالهاي امريكايي در نخس��تين 
گام تا ۲ميليارد و ۸۰۰ ميليون يورو افزايش پيدا 
خواهد كرد. سيسيليا مالمستروم، كميسر امور 
تجاري اتحاديه اروپا گفته بود: »نمي خواستيم 
در اين موقعيت قرار بگيريم اما به  دليل تصميم 
يك جانبه امريكا راه ديگري براي اتحاديه اروپا 
باقي نمانده است. اگر امريكايي ها از تعرفه هاي 
گمركي جديد چشم پوش��ي كنن��د، اقدامات ما 

هم متوقف خواهد شد.«
اتحاديه بازرگاني خارجي آلمان با پيش بيني 
افزايش بهاي برخي از كاالها احتمال داده تجار 
تا جايي كه ممكن اس��ت براي خريد كاالهاي 
مشابه به كشورهاي ديگر روي بياورند. ماتياس 
هندله گفته اس��ت:»البته بعيد اس��ت كه بهاي 
كاالها فورا افزايش يابد. چون از يك طرف هنوز 
كاالهايي در انباره��ا موجودند و از طرف ديگر 
رقابت بين عرضه كنندگان مانع از اين مي شود 
كه س��نگيني افزاي��ش هزين��ه واردات به طور 
يك جانبه بر شانه هاي مصرف كنندگان تحميل 
شود.« براساس قوانين سازمان تجارت جهاني، 
اتحادي��ه اروپ��ا مي توان��د تعرفه ي��ي را معادل 
ضرري ك��ه امريكا با افزايش تعرفه هاي فوالد و 
آلومينيوم به اتحادي��ه اروپا وارد مي كند، وضع 

كند. ارزش صادرات فوالد و آلومينيوم در سال 
 ۲۰۱۷ از اروپا به س��وي اي��االت متحده امريكا

4،6ميليارد يورو بوده است. 

 گفت وگوهاي اقتصادي چين و اروپا 
اتحاديه اروپا در ش��رايطي تعرفه هاي جديد 
را بر كااله��اي امريكايي اعمال كرده كه جنگ 
تج��اري چي��ن و اياالت متح��ده ب��ا اقدامات 
تالفي جويانه و متقابل دو طرف باال گرفته است. 
بنا بر اعالم دولت امريكا درحال حاضر صادرات 
س��االنه چين به اين كش��ور 5۲4 ميليارد دالر 
اس��ت و در مقابل چين تنها ۱۸۷ميليارد دالر 

كاالي امريكايي وارد مي كند. 

دونالد ترامپ سه ش��نبه گذشته تهديد كرد، 
تعرف��ه ۱۰درصدي ب��راي ۲۰۰ميلي��ارد دالر 
واردات كاالهاي چين��ي اعمال خواهد كرد كه 
هشدار فوري پكن براي تالفي را در پي داشت. 
ترام��پ ۱5ژوئن ب��راي واردات كاالهاي چيني 
ب��ه ارزش 5۰ ميلي��ارد دالر تعرفه ۲5درصدي 
اعالم كرد و باعث شد، پكن نيز به شكل مشابه 
واكنش نش��ان دهد. تقابل هايي كه حاال اروپا و 
چي��ن را بيش از پيش به يكديگر نزديك كرده 
اس��ت.  حال رويترز گ��زارش داده كه هفتمين 
دور از گفت وگوهاي اقتص��ادي و تجاري چين 
و اروپ��ا از دوش��نبه در پكن آغاز خواهد ش��د. 
رياس��ت اي��ن مذاك��رات را »ليو خ��ه« معاون 

نخس��ت وزير چين و يورك��ي كايتانين، معاون 
كميسيون اروپا برعهده دارند. 

اين ساختار از س��ال ۲۰۰۷ميالدي اجرايي 
ش��ده و در جريان آن طرفين درباره بس��ياري 
از مسائل مورد عالقه ازجمله اختالفات تجاري 
رايزن��ي مي كنن��د. وزارت بازرگان��ي چي��ن با 
انتش��ار بيانيه يي اعالم ك��رده كه در دور جديد 
مذاكرات درباره تجارت و سرمايه گذاري، مقابله 
با يك جانبه گراي��ي اقتصادي، حاكميت اقتصاد 
در جه��ان، ابداع و نوآوري و راه هاي گس��ترش 
مناس��بات تج��اري تبادل نظ��ر خواه��د ش��د. 
گائو فون��گ، س��خنگوي وزارت بازرگاني چين 
گفته:»با توجه به رش��د يكجانبه گرايي تجاري 

در جهان، چين و اروپا بايد دس��ت در دس��ت 
يكديگ��ر با اين پدي��ده آزاردهنده مقابله كنند. 
چي��ن و اتحاديه اروپا ش��ركاي ب��زرگ تجاري 
هس��تند و اگرچه در زمينه تغييرات ارزشي ارز 
يا مازاد توليد فوالد چي��ن اختالفاتي دارند اما 
نمي خواهند اين اختالفات باعث كاهش س��طح 
روابط شود به  ويژه حاال كه امريكا جهاني  شدن 
را زير س��وال برده اس��ت.«  گفته شده تجارت، 
س��رمايه گذاري، تبادل نيروي انساني، ابداعات، 
تح��والت اقليمي، جهاني ش��دن و همكاري در 
س��ازمان تجارت جهاني از موضوعاتي است كه 

چين و اروپا روي آن كار مي  كنند. 

 تركيه و هند در جبهه اروپا 
تركيه هم اعالم كرده كه همس��و با اتحاديه 
اروپا، چين و روس��يه از روز پنج شنبه به جنگ 
تجاري تالفي جويانه عليه امريكا پيوسته است. 
به گزارش رويترز نه��اد زيبكجي، وزير اقتصاد 
تركي��ه، گفته اقدام��ات تالفي  جويانه اقتصادي 
آنكارا بالغ بر ۲66.۲ميليون دالر را از پنج شنبه 
عليه دولت امريكا به  دليل تعرفه هاي مازاد اين 
كشور بر فوالد اعمال ش��ده است. وزير اقتصاد 
تركيه گفته:»اي��ن تعرفه ها بر كاالهاي وارداتي 
از امريكا ش��امل زغال سنگ، كاغذ، گردو، بادام، 
تنباكو، برنج، نوش��يدني، خودرو، لوازم آرايشي، 
ماش��ين آالت صنعتي و محصوالت پتروشيمي 

اعمال مي شود.« 
گفته ش��ده، هند هم در پاس��خ به اقدامات 
تجاري ترامپ به اتحاديه اروپا و ديگر ش��ركاي 
تجاري امريكا پيوس��ته اس��ت. واشنگتن پست 
نوش��ته:»دهلي نو از چهارم آگوست، تعرفه ها و 
مقررات جديدي را بر كاالهاي وارداتي مختلف 
امريكا ازجمله بادام، س��يب و برخي محصوالت 
فل��زي افزاي��ش و وضع مي كند. هن��د قرار بود 
ب��ر 3۰ن��وع كاالي وارداتي امري��كا تعرفه هاي 
جدي��د وضع كن��د كه دولت هن��د اخيرا اعالم 
ك��رده كه موتور ۸۰۰ سي س��ي را از فهرس��ت 
حذف مي كن��د، بنابراين تعرفه ه��اي جديد در 
عم��ل روي ۲۹كاالي امريكاي��ي اعمال خواهد 
شد. هند ۱5ژوئن به س��ازماني جهاني تجارت 
اطالع داد كه در اقدامي متقابل قصد دارد براي 

۲۰كاالي امريكايي تعرفه وضع كند.«

توافق وام دهندگان اروپايي بر سر تعويق بازپس گيري كمك هاي مالي به آتن 

رهايي يونان از بدهي رسما آغاز شد
گروه جهان| طال تسليمي|

كش��ورهاي عضو منطقه يورو پس از بن بس��تي طوالني در 
نهاي��ت درباره رهايي يونان از بدهي به توافق تاريخي دس��ت 
يافتند كه طبق آن آتن براي بازپرداخت بسته كمك هاي مالي 
۱۰۰ ميليارد يورويي دريافتي از اتحاديه اروپا مهلت بيشتري 
خواهد داش��ت؛ يونان از مدت ها پيش آماده سازي براي خروج 
از عص��ر برنامه ه��اي نجات مال��ي را آغاز كرده اس��ت. وزراي 
دارايي منطقه يورو ش��امگاه پنج ش��نبه پ��س از گفت وگويي 
6س��اعته در لوكزامبورگ بر سر موارد نهايي اين توافقنامه  به 
اجماع رس��يدند. اين توافقنامه بالفاصله تحت عنوان »توافقي 

تاريخي« مورد استقبال كشورهاي منطقه قرار گرفت. 
ب��ه گزارش فايننش��ال تايمز، يونان كه از زم��ان بحران مالي 
جهاني تاكنون دردناك ترين ركود اقتصادي در ميان اقتصادهاي 
اتحاديه اروپا را تجربه كرده، در هشت سال گذاشته در سه دوره، 
كمك هاي مالي براي نجات از بحران را دريافت كرده است. پي ير 
ماس��كوويچي كميسر اقتصادي اتحاديه اروپا پس از اين نشست 
گفت: »اين يك لحظه اس��تثنايي است. بحران يونان همين جا و 
همين امشب در لوكزامبورگ پايان مي يابد.« توافقنامه حاصله به 
اين معناست كه بازپرداخت وام هاي اعطايي به يونان كه مجموع 
مبلغ آن ۹6ميليارد يوروست )حدود 4۰درصد از آنچه يونان بايد 
در چند دهه آتي به منطقه يورو بپردازد(، براي ۱ س��ال ديگر به 
تعوي��ق خواهد افتاد؛ بدين  ترتيب نزديك ترين مهلت پرداخت از 
سال ۲۰۲3 به سال ۲۰33 تغيير يافته است. اين برنامه همچنين 
افزايش حجم بسته نهايي كمك به يونان را شامل مي شود تا آتن 

بتواند در چند ماه آينده از ذخاير ارزي گسترده بهره ببرد. 
با توجه به اينكه زمان اندكي تا پايان برنامه كمك به خروج 
يونان از بحران در تاريخ ۲۰ ماه آگوس��ت امس��ال زمان باقي 

اس��ت، دس��تيابي به اين توافق ضروري بود، چ��را كه منطقه 
ي��ورو مي خواهد پيش از بازگش��ت آتن ب��ه بازارهاي مالي در 
ميان سرمايه گذاران اعتمادسازي كند و به آنها درباره توانايي 
مالي يونان اطمينان دهد. يوس��ليد س��اكالوتوس وزير دارايي 
يون��ان در اين باره گفت: »يونان در حال تغيير دادن ش��رايط 
موجود است. ما براي ترك برنامه كمك هاي مالي با اطمينان، 

زمينه سازي كرده ايم.«
توافق پس از مذاكرات جدي بر س��ر شروط آلمان در ارتباط 
با بخش هايي از بسته رهايي يونان از بدهي حاصل شد. اميدها 
به توافق زودهنگام در ابتداي نشس��ت پنج شنبه و پس از آنكه 
اوالف شولتز وزير دارايي آلمان شرايطي دشوار را براي پذيرش 
تعويق طوالني مدت بازپرداخت تعيين كرد، نااميد ش��ده بودند، 
اما پس از س��اعت ها گفت وگو اجماع نهايي با تماس با پايتخت 
كش��ورهاي عضو منطقه و گرفت��ن تاييد از رهبران كش��ورها 
حاصل شد. برلين با برنامه هاي افزايش حجم مبلغ پرداختي در 
مرحله نهايي كمك مالي به يونان به بيش از ۱۱.۷ميليارد يورو 
برنامه ريزي شده مخالف بود، اما در نهايت با پرداخت ۱5ميليارد 
يورو به اين كشور موافقت كرد. بدين ترتيب آتن از ذخاير ارزي 
۲4.۱ميلي��ارد يورويي برخوردار مي ش��ود كه كمك مي كند تا 
بدون نياز به بازگشت به بازارهاي مالي براي ۲۲ ماه ديگر بدون 
مش��كل دوام آورد. برونو لماير وزير اقتصاد فرانس��ه در اين باره 
گفت: »مذاكرات دش��وار بود. درخصوص مسائل مهم، گفت وگو 
هميش��ه دشوار اس��ت.« مقاومت برلين با پذيرش افزايش رقم 
بس��ته نهايي كمك ها به يونان بازتابي از فش��ارهاي داخلي بر 
دولت آنگال مركل صدراعظم اين كشور به  ويژه از سوي شريك 
محافظه كار باواريايي دولت ائتالفي است؛ حزب اتحاد سوسيال 
مس��يحي بارها از صدراعظم انتقاد كرده كه بي��ش از اندازه به 

اس��تفاده از پول آلمان براي حل مشكالت منطقه يورو اشتياق 
نشان مي دهد. 

تعوي��ق بازپرداخت وام هاي قبلي اعطايي به يونان به همراه 
به��ره آنها براي ۱۰س��ال ديگ��ر و تصميم به تغيي��ر در ديگر 
سررسيدهاي بازپرداخت به همان نسبت سبب مي شود، يونان 
تا پيش از س��ال ۲۰3۰ فرصتي براي نفس كش��يدن داش��ته 
باشد و منطقه يورو اميدوار است كه اين مساله سرمايه گذاران 
را ب��ه خريد اوراق قرضه يونان ترغيب كند. تعويق ۱۰ س��اله 
طوالني تري��ن مدتي بود كه مقامات اتحاديه اروپا در آس��تانه 

ديدار از نظر سياسي ممكن و قابل پيش بيني مي انگاشتند. 
يك��ي از اولويت هاي اصلي در مذاك��رات اين بود كه برنامه 
رهايي از بدهي به گونه يي باش��د كه بتواند صندوق بين المللي 
پول را متقاعد كند كه بدهي هاي يونان در مسيري دوام آوردني 
اس��ت؛ صن��دوق بين المللي پ��ول در واش��نگتن و دولت هاي 
منطقه يورو به رهبري برلين س��ال ها بر س��ر ش��رايط اقتصاد 

يونان با يكديگر اختالف نظر داشته اند. كريستين الگارد رييس 
صن��دوق بين الملل��ي پول از توافق حاصله اس��تقبال كرده اما 
گفته كه اين صندوق هنوز براي اطمينان به شرايط بدهي هاي 

بلندمدت يونان »شروطي« دارد. 
به عنوان يكي از الزامات رهايي از بدهي آتن همواره بايد تا سال 
۲۰۲۲ م��ازاد بودجه يي باالتر از 3.5 درصد از توليد ناخالص داخلي 
داشته باشد و ميانگين مازاد بودجه را تا سال ۲۰6۰ حدود ۲.۲درصد 
توليد ناخالص داخلي نگه دارد. وزراي دارايي منطقه يورو در بيانيه 
نهايي نشست خود درها را به روي احتمال پرداخت كمك هاي مالي 
بيشتر به يونان در بلندمدت باز گذاشتند و اعالم كردند اين مساله 
بار ديگر در س��ال ۲۰3۲ مورد بررسي خواهد گرفت؛ مساله يي كه 
مورد اس��تقبال الگارد و ماريو دراگي رييس بانك مركزي اروپا قرار 
گرفت. دراگي گف��ت: از آمادگي وزراي دارايي براي در نظر گرفتن 
تدابير بيشتر در رابطه با بدهي يونان در صورتي كه تحوالت متفاوتي 

در اقتصاد اين كشور روي دهد، خشنود است. 

بن بست در سياست پناهجويي 
اتحاديه اروپا

گروه جهان| كشورهاي اروپاي شرقي به طرح ارائه 
 شده براي نشس��ت عالي بروكسل در رابطه با سياست 
پناهجوي��ي اتحادي��ه اروپا ش��ديدا اعت��راض كرده اند. 
نخست وزير لهستان اين نشست را غيرقابل قبول خوانده 
است. به گزارش دويچه وله، نخست وزير لهستان پس از 
نشست با همتايان خود از جمهوري چك، مجارستان و 
اسلواكي شديدا به نشست عالي بروكسل درباره تعيين 
رئوس سياست پناهجويي واكنش نشان داد. اين نشست 
قرار اس��ت يك ش��نبه)فردا( به ابتكار صدراعظم آلمان 
تشكيل شود. ماتيوش موراويتس��كي با اشاره به طرح 
ارائه  ش��ده براي اين نشس��ت گفت:»ما در اين نشست 
ش��ركت نمي كنيم چون آنها مي خواهند پيشنهادي را 
دوباره مطرح كنند كه ما قبال آن را رد كرده ايم.« اشاره 
او ب��ه تالش آنگال مركل صدراعظم آلمان براي افزايش 
سهم پذيري پذيرش پناهجويان در كشورهاي اروپايي 
اس��ت. ويكتور اوربان، نخست وزير مجارستان نيز گفته 
نشس��تي كه آلمان ابتكارش را در دس��ت دارد، نقض 
عرف پذيرفته  شده در اتحاديه اروپا محسوب مي شود. 
مجارس��تان، لهستان، جمهوري چك و اسلواكي كه به 
 ش��دت مخالف مهاجرپذيري ان��د در مخالفت با تغيير 
س��هميه پذي��رش پناهجويان در س��طح اتحاديه اروپا 
نشست يك شنبه در بروكسل را تحريم  كرده اند. ويكتور 
اوربان با اشاره به آلمان گفت:»درك مي كنيم كه برخي 
كشورها با مشكالت سياسي داخلي دست و پنجه نرم 
مي كنند اما اي��ن نمي تواند به اقدام ه��اي عجوالنه در 
تمامي اروپا منجر شود.« در نشست بروكسل عالوه بر 
مركل رهبران اتريش، ايتاليا، فرانسه، يونان، بلغارستان، 
اسپانيا، مالت، دانمارك و هلند نيز شركت خواهند كرد. 
ماتيو سالويني، وزير كشور ايتاليا از حزب دست راستي 
افراطي »ليگ« نيز با مخالفان نشست بروكسل همصدا 
شده است. او حتي تهديد كرده كه ايتاليا اين نشست را 
تحريم خواهد كرد. سياستمداران حزب ليگ به  شدت 
با نشس��ت بروكسل مخالفت كرده و گفته اند كه ظاهرا 
نتايج اين نشست از پيش تعيين  شده است.  سالويني 
با اشاره به طرحي كه قرار است در بروكسل مورد بحث 
ق��رار بگيرد، گفت: ايتاليا اگر قرار باش��د طرح از پيش 
نوشته  شده آلماني ها و فرانسوي ها را امضا كند، ترجيح 
مي دهد تن به اين س��فر ندهد.  در طرح پيش��نهادي 
همچني��ن س��خت گيري هاي  جدي��دي در سياس��ت 
پناهجويي گنجانده ش��ده است. طبق اين طرح از اين 
پس پناهجو نبايد حق انتخاب آزادانه ميان كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا را داش��ته باشد و كشور ميزبان را به 
دلخواه خود عوض كند. س��ازمان مل��ل اعالم كرده در 
3روز اخير حدود ۲۲۰پناهجو در مس��ير گذر از درياي 

مديترانه جان خود را از دست داده اند.

 نگراني از كاهش
ارزش روپيه در پاكستان

با ادامه روند كاهش ارزش پول پاكس��تان )روپيه( در 
مقايسه با ديگر ارزهاي خارجي كه نگراني زيادي را ايجاد 
كرده اس��ت، قيمت هر دالر در ب��ازار آزاد به ۱۲5روپيه 
افزايش يافت. به گزارش ايرنا، نرخ رسمي ارز خارجي از 
س��وي بانك مركزي پاكستان هر دالر ۱۲۱ روپيه اعالم 
شده است. از دسامبر سال جاري اين سومين بار است كه 
قيمت رسمي و غيررسمي روپيه به نحو چشمگيري در 
برابر دالر و ديگر ارزهاي خارجي كاهش مي يابد. افزايش 
واردات نس��بت به صادرات كه به كسري حساب جاري 
منجر ش��ده و همچنين افزايش بدهي خارجي دو عامل 
مهم در كاهش ارزش پول ملي پاكستان نسبت به ديگر 

ارزهاي خارجي در اين كشور است. 

غني: والي ها صلح را به طور 
محلي دنبال كنند

محمد اش��رف غني رييس جمهوري افغانس��تان، به 
والي ها دس��تور داده از ظرفيت هاي محلي براي استقرار 
به صل��ح و ادامه آتش بس اس��تفاده كنن��د. به گزارش 
بي بي س��ي، غني از مقام هاي محلي خواسته با استفاده 
از تجارب آتش بس س��ه روزه دو طرفه در مناطق تحت 
كنترل ش��ان براي پايان دادن به جن��گ، آماده برقراري 
آتش بس در س��طح محلي باش��ند. كابل از ۲۷ رمضان 
آتش بس يكجانبه اعالم  كرد و طالبان نيز س��ه روز عيد 
فطر را آتش بس اعالم كرد. در زمان آتش بس، ش��ماري 
زيادي از افراد طالبان به شهرها آمدند و حتي شماري از 

آنها با والي ها ديدار كردند. 

 ديدار نمايندگان ترامپ
با امير قطر 

ادام��ه  در  امري��كا  رييس جمه��وري  فرس��تادگان 
رايزني هاي خود با سران منطقه درباره آنچه معامله قرن 
خوانده مي شود، با امير قطر و رييس جمهوري مصر ديدار 
و گفت وگو كردند. به گزارش روسيا اليوم، كاخ سفيد از 
ديدار جرد كوش��نر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ به 
همراه جيس��ون گرينبالت نماينده ويژه ترامپ در امور 
صلح خاورميانه با شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر 

خبر داده است. 

كاهش وزارتخانه ها در تركيه 
رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، وعده 
داده در ص��ورت پيروزي در انتخاب��ات وزارتخانه ها را 
از ۲6 عدد كنوني ب��ه ۱6 وزارتخانه كاهش مي دهد. 
ب��ه گزارش تي آرت��ي، هدف از اين كار سبك س��ازي 
دولت و سازگار كردن بدنه مديريتي تركيه متناسب 
با نظام رياستي اعالم شده است. نظام حكومتي تركيه 
در پي تغييرات قانون اساس��ي اين كشور از پارلماني 
به رياس��تي تغيي��ر يافت و در انتخاب��ات پيش رو كه 
رييس جمهوري رييس كابينه و دولت ش��ده و پست 

نخست وزيري حذف مي شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه
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جامجهاين8
پيش بيني جالب مورينيو 

درباره گلر آرژانتين
شب پنج شنبه آرژانتين به مصاف كرواسي رفت 
و با شكس��ت 3-يك مقابل اين تيم، حاال در آستانه 
ح��ذف از رقابت هاي جام جهاني قرار دارد. در حالي 
كه بازي با نتيجه مس��اوي پيگيري مي شد، كابا يه 
رو اش��تباه عجيبي انجام داد و به بازيكن كرواس��ي 
پاس گل داد تا قفل دروازه آرژانتين باز ش��ود و پس 
از آن، 2 گل ديگر نيز توس��ط آلبي سلس��ته به ثمر 
رس��يد و كار تمام شد. اما در اين ميان، صحبت هاي 
پيش��ين ژوزه مورينيو درباره كابايه رو، بار ديگر در 
ش��بكه هاي اجتماعي دست به دس��ت مي شود و با 
واكنش بس��ياري روبرو شده اس��ت. پس از تساوي 
يك-يك آرژانتين مقابل ايسلند، مورينيو گفته بود: 
»ايسلند يك موقعيت داشت و به گل رسيد. كابايه رو 
در درون دروازه ب��ود و اگر جاي او، من هم در درون 
دروازه ب��ودم، فرقي نمي كرد زيرا توانايي دروازه باني 
كابا يه رو به اندازه من است.« صحبت هاي مورينيو 
شب گذشته بار ديگر حقيقت را در مورد واكنش هاي 

بسيار ضعيف و اشتباهات كابايه رو ثابت كرد. 

ايران تيمي است بزرگ با ايده هاي روشن
فرناندو هيرو س��رمربي اس��پانيا بع��د از پيروزي 
يك-صفر تيمش مقابل ايران كه در ديداري سخت 
و مصافي دشوار به دست آمد در مصاحبه با تلويزيون 
اسپانيايي تله سينكو ايران را تيمي بزرگ با ايده هاي 
روش��ن دانس��ت. به گزارش »ورزش سه«، در ديدار 
روز چهارش��نبه ايران و اسپانيا تك گل ديه گو  كاستا 
كاف��ي بود تا الروخ��ا در كازان آرنا جمع امتيازهاي 
خود را به عدد 4 برس��اند و درحال��ي كه يك بازي 
ديگر از مرحله گروهي در پيش دارد، در كنار پرتغال 
صدرنش��ين گروه B باشد. الروخا در بازي آخر خود 
در اين گروه روز دوش��نبه به مصاف مراكش خواهد 
رفت و حاال بخت بسيار زيادي براي صعود از مرحله 
گروه��ي دارد. هيرو در مصاحبه خود مي گويد بازي 
با ايران نش��ان داد كه ب��ازي در اين تورنمنت چقدر 
دش��وار خواهد بود. هيرو مي گويد »در جام جهاني 
هيچكس راحت پيروز نمي شود. پيروزي مقابل ايران 
همانقدر كه انتظار داش��تيم سخت بود. وقتي بازي 
بارها و بارها متوقف مي ش��ود، بازگش��تن به ريتم و 
ضرباهنگ مناس��ب براي تيم دشوار مي شود. ما بعد 
از پايان نيمه اول بعضي نكات را اصالح كرديم و بعد 

از گلي كه به ثمر رسانديم، بهتر شديم.«

 نقشه كي روش براي متوقف كردن »رونالدو«
لو رفت!

كارل��وس ك��ي روش در مصاحبه با ش��بكه ملي 
پرتغ��ال RTP از ش��رايط تي��م ملي ايران س��خن 
گفت. كي روش در بخش��ي از اين مصاحبه گفت: از 
من مي پرس��يد كه چه برنام��ه و راه حلي براي مهار 
رونالدو دارم؟ ش��ايد جادوئي ترين روش اين باش��د 
كه )با خنده( فرناندو س��انتوس رونالدو را در تركيب 
تيم قرار ندهد. اين البته )با خنده دوباره( ريس��كي 
هست كه بعيد مي دانم س��انتوس انجام دهد. شايد 
نكته چشم نواز بازي پرتغال و ايران رويارويي بازيكنان 
سوپر جنگنده و سوپر فداكار تيم ايران براي متوقف 
كردن رونالدوي سوپر بازيكن باشد. گزارشگر پرتغالي 
خبر خ��ود را اين گونه ب��ه اتمام رس��اند: »كل دنيا 
مي دانند كه رونالدو چه توانايي هايي دارد، اما در تيم 
مقابل يك پرتغالي به خوبي مي داند كه رونالدو چه 

ضعف هايي دارد.«

 »راموس« بين نيمه به داور ايران-اسپانيا
چه گفت؟

دني كارواخال در يك مصاحبه اختصاصي با برنامه 
ال ترنسيتور، درباره موضوعات مختلفي صحبت كرد 
كه در اين ميان به بازي تيم   ملي فوتبال اسپانيا برابر 
ايران نيز اش��اره كرد. مدافع  اسپانيايي گفت : جمله ام 
درب��اره تيم   ملي ايران بد توصيف ش��د. من تنها نظر 
شخصي خودم را گفتم. هر تيمي مي تواند بسته بازي 
كند، توپ ها را قطع كند يا بازيكنان خود را به زمين 
بيندازند. دروازه بان ايران برابر ديگو كاس��تا خود را از 
قصد به زمين زد. اين فوتبال نيس��ت و اين تنها نظر 
من است. كارواخال در مورد صحبت سرخيو راموس با 
داور ديدار ايران و اسپانيا اظهار كرد: به داور به خاطر 
وقت كشي ايراني ها اعتراض كرديم اما در جريان بازي 
چي��زي به او نگفتيم. س��پس بين دو نيمه كمي با او 
صحبت كردي��م و راموس به او گف��ت : »مي دانم كه 
اروگوئه يي هستي و از ما خوشت نمي آيد اما سعي كن 
يك فوتبال برگزار ش��ود و بازي دايما متوقف نشود.« 
داور پس از صحبت هاي راموس خنديد و متوجه شد 

كه اين يك شوخي است. 

در خيابان هاي خرم آباد فوتبال و دريبل  زدن 
را ياد گرفتم

روزنامه موندو دپورتيوو در گزارشي درباره بازيكن 
ايراني تبار استراليا نوشت: برت فان مارويك سرمربي 
هلندي تيم   ملي فوتبال استراليا با قرار دادن بازيكن 
جوان ۱۹ س��اله يي به نام دنيل ارزاني در فهرست 23 
نف��ره تيم خود براي جام جهاني همه را ش��گفت زده 
كرد. س��رمربي هلندي معتقد اس��ت ارزاني بازيكن 
آينده داري است. دنيل جوان ترين بازيكن جام جهاني 
است و به نظر مي رسد آينده درخشاني داشته باشد. 
او پس از اينكه در بازي مقابل فرانسه از دقيقه 84 به 
ميدان آمد، برابر دانمارك فرصت بيشتري داشت و از 
دقيقه 68 وارد زمين ش��د. با وجود اينكه زمان كمي 
داشت تا خود را نشان دهد، همه متوجه قابليت هايش 
شدند. ارزاني در ايران متولد شده است ولي در زمان 
كودكي به همراه خانواده اش به سيدني مهاجرت كرد. 
او پس از بازي كردن براي تيم   ملي اس��تراليا گفت : با 
اين كشور سازگاري بيشتري دارم و مي توانم پيشرفت 
كنم. مهاجم ملي پوش استراليا در ادامه  به كودكي اش 
در خرم آباد اش��اره كرد و گفت : بازي هاي زيادي را به 
همراه دوستانم در خيابان هاي اين شهر انجام مي دادم. 
در اينج��ا بود ك��ه دريبل زني و ديگ��ر تكنيك هاي 
فوتبال��ي را ياد گرفتم. بازي كردن در خيابان ها باعث 
شد اعتماد به نفس پيدا كنم. بايد خود را باور داشته 
باشيم به خصوص زماني كه اشتباه مي كنيم. در اين 

 دوره بيشترين توانايي هاي خود را به دست آوردم. 

رويخطجامجهاني

مستطيل سبز به داد روسيه مي رسد

پوتين، تحريم و فوتبال با قوانين جودو
بهاره محبي|

همين يك ماه پيش بود كه پس از مس��موميت 
سرگئي اسكريپال، مامور پيشين سازمان اطالعات 
روس��يه در بريتانيا، لندن و متحدانش انگشت اتهام 
را به سوي مسكو نشانه رفتند و كرملين را به تالش 
ب��راي قتل او و دخت��رش متهم كردن��د. والديمير 
پوتين كه محبوبيتي در ميان سياستمداران اروپايي 
و امريكايي نداش��ت به چهره يي منفور تبديل شد. 
دع��واي ديپلماتيك ب��اال گرفت و تع��داد زيادي از 
ديپلمات هاي روس از بريتانيا، امريكا و كانادا اخراج 
شدند و مس��كو نيز دست به اقدام متقابل زد. امروز 
اما نه تنها خبري از آن هجمه س��نگين ديپلماتيك 
نيس��ت بلكه پوتين در برابر دوربين ها، دوش��ادوش 
جيان��ي اينفانتيو رييس فدراس��يون جهاني فوتبال 
و س��تارگاني چون كريستين رونالدو و ليونل مسي 
س��تاره هاي مستطيل سبز به ميلياردها نفر در دنيا 

لبخند مي زند. 
گلب پاولوفسكي، تحليلگر سياسي و مشاور سابق 
كرملين، مي گويد: »در عرصه جهاني، روسيه فضاي 
زيادي براي خودنمايي ندارد. مس��كو مدتي اس��ت 
كه منزوي ش��ده و اين شرايط، حداقل در آينده يي 
نزديك نيز ادامه پيدا مي كند پس براي مسكو مهم 
است كه نش��ان دهد هنوز عضو باشگاه قدرتمندان 

است يا حداقل اينكه بايد عضو اين باشگاه باشد.«
والديمي��ر پوتين يك ه��وادار فوتبال نيس��ت؛ 
او ج��ودو و اس��كي روي يخ را ترجي��ح مي دهد اما 
سياس��تمدار باهوشي اس��ت و مي داند كه ميزباني 
جام جهاني با وجود هزينه هاي س��نگين اقتصادي 
فرصت خوبي اس��ت تا با زبان فوتبال كه براي همه 
قابل فهم اس��ت و در مس��تطيل س��بز، دوستي ها 
را محكم تر و دش��مني ها را- اگر نه به دوس��تي كه 
حداقل تا مدتي- بي اثر كند؛ به  ويژه اينكه اختالفات 
كم سابقه امريكا و اروپا از سياست هاي تجاري گرفته 
تا تغييرات آب و هوايي، صلح خاورميانه و برجام حاال 
به اوج خود رسيده است. پوتين پيش از آغاز بازي ها 

درباره اختالفات روز به افزايش كش��ورهاي اروپايي 
و اياالت متحده گفته بود: »مدت هاست به رهبران 
اروپايي هش��دار داده ام كه اياالت متحده با استفاده 
از تحريم ها و اقدامات مش��ابه، صالحيت و اعتبار نه 
فق��ط اروپا كه همه جهان را هدف گرفته اس��ت. با 
اين حال ش��ركاي ما ظاه��را فكر مي كردند كه تيغ 
تيز سياس��ت هاي اين چنيني امريكا هرگز به سوي 
آن��ان نخواهد چرخيد ام��ا از آنجايي كه هيچ كس 
تالش نكرد تا مقابل اين سياس��ت ها بايستد شاهد 
وضعي��ت فعلي جهان هس��تيم. « رييس جمهوري 
روس��يه در ادامه با تشبيه نقش تحريم ها در دنياي 
سياس��ت به بازي كردن فوتبال با قوانين جودو)كه 
خود در آن استاد است( گفته: »در جهان شرايطي 
به وجود آمده كه گويا همه فوتبال بازي مي كنند اما 
با پيروي از قوانين جودو. به همين دليل اس��ت كه 
بازي عجيبي ش��كل گرفته كه نه فوتبال است و نه 

جودو؛ تنها هرج و مرج است و بس.« 
فايننشال تايمز نوش��ته، والديمير پوتين تالش 
دارد تا ثابت كند كه دوس��ت واقعي اروپا، روس��يه 
اس��ت. از نظر مس��كو مس��ابقات جام جهاني يك 
ضيافت جهاني نيست؛ آن طور كه المپيك زمستاني 
20۱4 ب��ود، مس��ابقاتي كه در ش��هر س��وچي در 

سواحل درياي سياه برگزار شد. گرچه المپيك 
زمستاني هم براي تحقق اهدافي كه پوتين 

درس��ر داش��ت چندان كارگر نيفتاد 
چراكه بيش��تر رهب��ران غربي از 

اين رويداد ورزشي كناره گيري 
ورزش  اعتب��ار  و  كردن��د 

روس��يه ني��ز به واس��طه 
افش��اي دوپينگ ه��اي 
مدال آور  ورزش��كاران 
كشور خدشه دار  اين 

شد. 
اما داس��تان جام 
ب��ا   20۱8 جهان��ي 

توجه به تحوالت حاكم ب��ر جامعه جهاني متفاوت 
به نظر مي رس��د. حاال خيلي ها ب��اور دارند كه جام 
جهاني فرصت مغتنمي براي روس��يه است تا روابط 
زخ��م خورده خود با اروپايي ها و برخي كش��ورهاي 
عرب��ي از جمله مصر و عربس��تان ترميم كند. براي 
همي��ن بود كه رمض��ان قدي��راف رييس جمهوري 
منطقه خودمختار چچن و از نزديكان مورد اعتماد 
پوتين كه البته كارنامه حقوق بشري مطلوبي ندارد 
با حضور در محل تمرينات تيم ملي مصر در گروزني 
مركز چچن، در كنار محمد صالح بازيكن محبوب 
تيم انگليس��ي ليورپول، عكس يادگاري گرفت. اما 
اي��ن فقط رمض��ان قديراف نبوده ك��ه تالش كرده 
در س��ايه جام جهاني از بار فشار انتقادهاي جامعه 
بين المل��ل خارج ش��ود. بس��ي�اري از چ�ه�ره هاي 

سي�اس���ي قدرتمند روسيه)حلقه نزديكان پوتين( 
كه در فهرست تحريم هاي اياالت متحده قرار دارند 
جزو دس��ت اندركاران تامين امنيت بازي ها و آماده 
كردن زيرساخت هاي الزم براي برگزاري مسابقات 
بوده اند؛ از جمله ويتالي موكتو كسي كه سال هاست 
بر مس��ند وزارت كشور روسيه تكيه زده و گرچه از 
كميته برگزاري جام جهان��ي كناره گيري كرده اما 

همچنين جزو كابينه پوتين است. 
همچني��ن از ۱۱ش��هري كه ميزب��ان رقابت ها 
هس��تند و تيم هاي اروپايي در آن ت��وپ مي زنند، 
مسووالن هشت شهر در فهرست تحريم هاي غرب 
هس��تند؛ ازجمله گنادي تيمچنكو تاجر نزديك به 
پوتين كه صاحب شركت پيمانكاري است كه احداث 
وزرش��گاه هاي »نيژني نووگورود« و »ولگوگراد« را 
برعهده داشته اس��ت. آركادي روتنبرگ يكي ديگر 
از دوس��تان نزدي��ك رييس جمهوري روس��يه، هم 
مالك بخش��ي از بزرگ ترين فرودگاه مس��كو است. 
اولگ دريپاس��كا و ويكتور وكس��لبرگ هم از جمله 
اوليگارشي هايي هستند كه اخيرا در فهرست تحريم 
وزارت خزانه داري اياالت متحده بودند و مالك پنج 
فروگاه ديگر هستند. احتماال حضور تيم هاي اروپايي 
در اين شهر و ورزشگاه ها اعتبار خدشه دار اين افراد 
را ت��ا اندازه ي��ي احيا كند. واقعيت اين اس��ت كه از 
تحريم مراسم افتتاحيه و اختتاميه بازي هاي 
جام جهاني توسط معدود سياستمداران 
غربي ك��ه بگذريم، مانع تراش��ي هاي 
اياالت متحده، اوكراين و اين اواخر 
بريتاني��ا )ب��ه  دليل مس��موميت 
اسكريپال( براي ميزباني روسيه 
كارس��از نبوده و درخواست ها 
براي تحريم اين رويداد بزرگ 
ورزش��ي ناديده گرفته شده 
اس��ت. حاال ه��م والديمير 
پوتين تمام��ي تدابير الزم 
را انديش��يده ت��ا از يك و 

نيم ميليون مسافر خارجي به بهترين شكل پذيرايي 
كند. او حتي به طرفداران خشن روس هشدار داده 
ك��ه در اين يك ماه دس��ت از پا خطا نكنند؛ چراكه 
كرملين عميقا باور دارد موفقي��ت در برگزاري اين 
رويداد، مي تواند پاس��خ كوبنده يي به انتقادها و يك 
پيروزي ژئوپليتيك براي مس��كو باش��د.  آلكساندر 
گابوف تحليل گر موسس��ه كارنگي مركز مسكو، بر 
اين باور است كه پوتين مي خواهد نشان دهد روسيه 
ابرقدرتي بازگشته به عرصه جهاني است؛ كشوري كه 
مردم اقصي نقاط جهان دوس��تش دارند و نمي توان 
آن را من��زوي كرد. رييس جمهوري روس��يه كه در 
سال هاي اخير كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني 
دردس��رهاي اقتصادي زيادي براي او درست كرده 
فع��ال براي اثبات قدرت خ��ود در عرصه بين المللي 
ابزاري مناسب تري از ميزباني ابر رويدادهاي ورزشي 
چون ج��ام جهاني ندارد چراكه هزينه اس��تفاده از 
روش ه��اي ديگر)ازجمله مداخله در گرجس��تان و 
اوكراين( بسيار سنگين است. در ضمن سياست هاي 
جنجالي دول��ت امريكا نيز فرص��ت مغتنمي را در 
اختيار مس��كو قرار داده است. به لطف سياست هاي 
ماجراجويانه ترامپ، آنگال مركل صدراعظم آلمان، و 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، ماه مه  به 
روسيه رفتند تا درباره برجام و ديگر اختالفاتشان با 
واشنگتن با پوتين صحبت كنند. حال با آغاز بازي ها، 
پوتي��ن يك ماه فرصت دارد ت��ا به ويژه به اروپايي ها 
نشان دهد كه تصوراتشان درباره روسيه چندان هم 
درست نيست. ماريا زاخاروا، سخنگوي وزارت خارجه 
روس��يه اخيرا به خبرنگاران گفته است:»تمام اينها 
تبليغاتي رس��انه يي است و فقط يك هدف را دنبال 
مي كن��د: اينكه مردم را ترغيب كنن��د تا براي جام 
جهاني به روسيه نيايند. تبليغات شديدتر ضدروسي 
در آستانه بازي هاي جام جهاني بيشتر شده اما وقتي 
مردم به اينجا بيايند از اينكه مي بينند هيچ س��يم 
خارداري در اطراف ورزشگاه ها كشيده نشده، تعجب 

خواهند كرد.« 

ريحانه جاويدي|
 زنان ايراني در چشم دنيا 

بعد از بازي تيم ملي ايران مقابل تيم ملي اسپانيا، اظهارنظرها 
در فض��اي مجازي در ابعاد مختلفي ش��كل گرفت. زنان ايراني 
از س��وژه هاي اصلي اين اظهارنظرها بودن��د، چه زناني كه براي 
تماش��اي مسابقه به روسيه رفتند و چه زناني كه از داخل ايران 
تيم را همراهي مي كردند. براي نخستين بار زنان ايراني توانستند 
از داخل ورزشگاه صد هزار نفري آزادي، فوتبال تماشا كنند كه 
اين اتفاق از ديد جامعه جهاني دور نماند. راموس، كاپيتان تيم 
ملي اس��پانيا از نخستين كس��اني بود كه در توييتر خود درباره 
زنان ايراني نوشت و آنها را برنده اصلي بازي دانست. بعد از آن در 
صفحه اينستاگرام فيفا، كامنت هاي مختلفي درباره اين موضوع 
به اش��تراك گذاشته شد. مردم از سراسر دنيا، اين اتفاق را يك 

گام رو به جلو براي زناني ايراني دانستند.  

 موج عالقه مندان براي سفر به ايران
از سري كامنت هاي جالبي كه در صفحه اينستاگرام فيفا بعد از 
بازي جام جهاني منتشر شد، افرادي بودند كه اظهار تمايل زيادي 
براي سفر به ايران كردند. اين ميان كاربرهاي فرانسوي، برزيلي، 
ايتاليايي و روس��ي از بيش��ترين عالقه مندان براي سفر به ايران 
بودند. برخي آنها معتقدند رسانه هاي دنيا تاكنون تصوير درستي 
از ايران را نمايش نداده اند و بازي تيم ملي ايران مقابل اس��پانيا، 
به دنيا ثابت كرد كه ايران يك كش��ور فقير نيست بلكه كشوري 
اس��ت با مردم قوي و تيم ملي كه براي دفاع از دروازه اش با تمام 
قوا جنگيد. فرانسوي ها اميدوارند به زودي و بعد از بازي هاي جام 
جهاني براي س��فر به ايران و تماشاي جاذبه هاي آن برنامه ريزي 
كنند. ديگو از كاربران ايتاليايي در صفحه اينستاگرام فيفا، نوشته 
بود: »بعد از تماشاي بازي ايران و اسپانيا، جالب شد تا ببينم ايران، 
كه فوتباليست هايش آنقدر قوي بازي مي كنند، چه شكلي است. 
بعد از آنكه عكس هاي اين كشور را ديدم، براي سفر به سرزميني 

كه چنين تاريخ و طبيعتي دارد، لحظه شماري مي كنم.«

 مراكشي ها بيشترين كامنت گذاران
نكته جالبي كه در شبكه هاي اجتماعي به چشم مي خورد، 
طرفداري و اعالم حمايت كاربران مراكش��ي از تيم ملي ايران 
بود. ايران كه در نخستين بازي خود در جام جهاني 20۱8 به 
مصاف مراكش رفت و تيم ملي اين كش��ور را با گلي كه عزيز 
بوه��دوز هافبك اين تيم، به دروازه خودي وارد كرد،  بازي را با 
نتيج��ه يك بر صفر برد، حاال به تيم مورد عالقه مردم مراكش 
تبديل شده است. بسياري از آنها در صفحات فوتباليست هاي 
ايراني و صفحه فيفا، براي تيم ملي ايران در بازي روز دوشنبه 
مقابل پرتغ��ال، آرزوي موفقيت كرده اند. آمينا يكي از كاربران 
مراكشي در نوشته بود: »تيم ملي ايران بازي بسيار خوبي را از 
خود نشان داد و به عنوان يك مراكشي از نتيجه اين بازي كه 
باخت مراكش بود،  ناراحتم اما آنچه برايم جالب بود ش��نيدن 
كلمه برادر بود كه اين روزها از س��وي بازكنان تيم ملي ايران 
زياد به گوش��م خورد، در بازي مقابل اسپانيان نشان دادند كه 

واقعا برادر يكديگرند.«

 اميد به پيروزي مقابل پرتغال
بع��د از بازي خوب تيم ملي ايران مقابل اس��پانيا، اميدواري 
نس��بت به نتيجه بازي با پرتغال بيشتر شده است. اظهارنظرها 
درباره اين موضوع در شبكه هاي اجتماعي شكل گرفته و هشتگي 
با عنوان پرتغال را شكست مي دهيم ميان كاربران ايراني ساخته 
شد اما از طرف ديگر برخي كاربران ايراني به صفحه كريستين 
رونالدو  بازيكن تيم ملي پرتغال حمله كردند اما هجوم ايراني ها 
به صفحه فوق ستاره تيم حريف اين بار با دفعات قبل تفاوت دارد. 
اين بار تقريبا ميزان فحاشي ها و استفاده از الفاظ ركيك به صفر 
نزديك شده و بيشتر جنبه خط و نشان كشيدن براي كريستيانو 
رونالدو را دارد. كي در اينستاگرام رونالدو با اشاره به بازي 2006 
بين اين دو تيم و گلزني فوق ستاره سلسائو نوشته: »كريس فكر 
نكن اين بار هم ميتوني گل بزني! ما مراكش و اسپانيا نيستيم و 

حذفت مي كنيم!« 

تيم ملي ايران در كانون توجه
مرجان محمدي|

 آرژانتي��ن، آلم��ان،  برزيل 3 تيم قدرتمند با س��تاره هايي 
ميلياردي كه هر باش��گاهي آرزوي داش��تن اين س��تاره ها را 
دارد. بازيكناني تكنيكي و تاكتيكي كه گويي فوتبال در خون 
آنهاس��ت. بسياري از فوتبال دوس��تان و طرفداران از اين سه 
تيم به عن��وان قهرمان جام جهاني ي��اد مي كنند و معتقدند 
يكي از اين 3 تيم قهرمان جام جهاني مي ش��ود  اما با ش��روع 
بازي ه��ا و نمايش ضعيف اين 3 تيم مش��خص مي ش��ود كه 
ديگر بازيكنان هر چند كهكش��اني و تكنيكي نمي تواند عامل 
موفقيت يك تيم شود بلكه تيم احتياج به رهبر دارد. رهبري 
كه بازيكنانش را با انس��جام و برنامه مش��خص هدايت كند. 
آلمان از مكزيك مي بازد، برزيل در نمايش��ي ضعيف مساوي 
مي كند و اوج حقارت تيم هاي بزرگ باخت آرژانتين در برابر 
كرواس��ي است. آرژانتين تيمي با ستاره هاي ميلياردي است، 
 تيمي كه حذف آن از دور اول رقابت هاي جام جهاني ش��ايد 
باع��ث ناراحتي خيلي از فوتبال دوس��ت ها ش��ود  اما به نظر 
مي رسد بايد با اين تيم خداحافظي كرد، تيمي كه با عملكرد 
ضعي��ف و بي برنام��ه كه فق��ط و فق��ط داراي نام هاي بزرگ 
اس��ت، نام هايي چون نيكوالس اوتامندي، مركادو، تاليافيگو، 
خاوير ماسكرانو، انزو پرس، مزا، ليونل مسي و... اما اين نام ها 
نيستند كه بازي مي كنند بلكه اتحاد و انسجام است، درست 
اس��ت كه برخي نام ها مي توانند به تيم وزن دهند اما امروزه 
ثابت شده اس��ت كه به تنهايي نمي توان تيم را قهرمان كرد. 
ليونل مس��ي بزرگ ترين و استثنايي ترين بازيكن دنياست اما 
به تنهايي نمي تواند آرژانتين را از شكست يا حذف از دور اول 
ج��ام جهاني نجات دهد. در فوتبال هيچ چيز قابل پيش بيني 
نيس��ت اما بدبينانه ترين افراد هم نمي توانستند باخت آلمان، 
آرژانتي��ن را در برابر حريفان نه چندان قدرتمند خود در دور 

اول جام جهاني پيش بيني كنند. 
در آن سو تيم هاي ديگري هستند كه نه نام بزرگي دارند 
ونه س��تاره هاي كهكش��اني اما ب��ه معناي واقع��ي كلمه تيم 

هس��تند، با اتحاد و انسجام و يك رهبر كه تيم را به رسيدن 
به يك هدف هدايت مي كند، نمونه اين تيم ها در جام جهاني 
20۱8 ك��م نيس��ت تيم هايي چون روس��يه،  ايس��لند،  ژاپن، 
كرواسي و ايران، تيم هايي كه در عين ناباوري و بهت فوتبال 
دوس��تان توانس��ته اند عملكردي باالتر از انتظ��ار به نمايش 
بگذارند و نشان دهند كه در صحنه بازي و رقابت اين شانس 
نيس��ت كه حرف اول را مي زن��د و نام هاي بزرگ در تيم هاي 
ب��زرگ نمي تواند به تنهايي عامل برد باش��د. تيم هايي چون 
ايران و ژاپن، روس��يه و ايس��لند و كرواس��ي با متوقف كردن 
حريف هايي بزرگ تاكنون توانس��ته اند بر روي اين باور غلط 
خط بطالن بكشند. بازي ايران در برابر اسپانيا را 80 ميليون 
ايراني ديدند و تحس��ين كردند و با وج��ود باخت از قهرمان 
جهان اين ايراني ها بودند ك��ه از نتيجه ناراضي بودند چراكه 
اعتقاد داش��تند عادالنه ترين نتيجه مي تواند مساوي باشد  هر 
چند اينگونه نشد ولي تيم ايران ثابت كرد كه تيم كهكشاني 
اس��پانيا با تمام س��تاره هايش در برابر تيم گمنام ايران تيمي 
دس��ت بس��ته و مستاصل بود و برحس��ب يك اتفاق توانست 
گل بزن��د و در دقايق آخر بازي وقت كش��ي كند تا نتيجه را 
حفظ كند. اينجا مش��خص مي شود، ستاره ها و شهرت نتيجه 
بازي را مش��خص نمي كند بلكه برنامه و اس��تراتژي است كه 
مي توان يك تيم را به موفقيت برس��اند. حال ايران به مصاف 
پرتغالي مي رود كه كم س��تاره ندارد و نام رونالدو با ش��هرت 
جهاني و قيمت ميلياردي اش به تنهايي وزنه را به سمت اين 
تيم سنگين نگه مي دارد، اما شايد شگفتي در سارانسك رقم 
بخورد و در شهر اسطوره ها بازيكنان ايراني نيز اسطوره شوند 
و بتوانن��د ب��ا تكيه بر يك ملت، يك ضرب��ان به دور بعد جام 
جهاني 20۱8 صعود كنند. پس با اميد به پيشواز بازي ايران 
و پرتغ��ال مي رويم و با هر نتيجه يي كاله از س��ر بر مي داريم 
و براي بازيكنان تيم ملي كش��ورمان دس��ت مي زنيم و هورا 
مي كشيم چراكه توانس��ته اند مايه غرور و افتخار كشور ايران 

در جام جهاني 20۱8 شوند. 

با تكيه بر يك ملت، يك ضربان در شهر اسطوره ها، اسطوره شويد 

يكي از هواداران تيم ملي بنر را با خود در ورزش�گاه كازان آره نا به همراه داش�ت كه روي آن نوش�ته بود:»اگرچه ما 
بازيكن بزرگي مثل اينيستا يا رونالدو نداريم اما يك قلب بزرگ براي يك روياي بزرگ تر داريم.« پس از پايان ديدار 

ايران و اسپانيا، توييتر فدراسيون جهاني فوتبال)فيفا( با انتشار اين عكس نوشت:»رويا هنوز زنده است.«

زنان ايراني براي نخس�تين بار در كنار خانواده هاي خود براي تماش�اي بازي فوتبال تيم ملي ايران در مقابل تيم ملي 
اسپانيا در جام جهاني 2018، به استاديوم آزادي رفتند. اين بازي در نهايت با نتيجه يك بر صفر به سود اسپانيا پايان يافت 
اما بازي منسجم و خوب تيم ملي ايران باعث شد تا طرفداران فوتبال بعد از بازي فارغ از هر نتيجه راضي به خانه بروند.

قابجامجهاني

ديدگاه
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درس هايي از نشست اوپك 

جنگ نفتي و ضرورت انقالب انرژي

تاكيد حجتي بر پشتيباني همه جانبه از صنعت طيور
وزي��ر جهاد با بيان اينكه مدي��ران و دستگاه هاي تابعه اين 
وزارتخانه بايد همه پشتيباني ها را از صنعت طيور انجام دهند، 
ب��راي تسريع و رفع مشكالت اين صنعت، دستورات الزم را به 

مديران مربوطه ابالغ كرد. 
به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، محمود حجتي در نشست 
با مديران تشكل ها و فعاالن صنعت طيور كشور، زيربخش دام و 
طيور را فعاليتي اقتصادي و با ارزش افزوده باال عنوان كرد و با 
اشاره به اينكه توليدات اين زير بخش از كاالهاي اساسي مورد 
ني��از جامعه است، اظهار داشت: نق��ش و اهميت گوشت مرغ، 
تخم م��رغ، شير و گوشت قرمز در اقتص��اد ملي، امنيت غذايي 
و معيشت م��ردم بي بديل است و اي��ن در شرايط و زمان هاي 
كمب��ود براي مس��ووالن و آحاد جامعه ملم��وس مي شود. وي 
ادامه داد: وقتي اعالم مي شود دو ميليون تن گوشت مرغ و يك 
ميليون تن تخم مرغ در كش��ور توسط توليدكنندگان داخلي 
توليد و به مصرف م��ردم مي رسد و بخشي هم صادر مي شود، 
شايد براي آحاد جامعه تمام ابعاد اين ظرفيت مشخص نباشد، 

ام��ا زماني كه اي��ن توليد با يك كس��ري ۱۰درصدي به دليل 
عواملي نظير بيماري و... مواجه مي شود )مانند شرايطي كه در 
كسري تخم مرغ به دليل آنفلوآنزاي پرندگان ايجاد شد( نقش 

و اهميت توليدات داخلي عيان و مشخص مي شود. 
حجتي خاطرنشان كرد: همه ظرفيت هاي كشور براي تامين 
كسري ۱۰درصدي تخم مرغ از طريق واردات با اعمال حداكثر 
حمايت ها از واردات اين محصول به عمل آمد، ولي باز نتوانست 

خأل توليد داخلي را جبران كند. 
وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: تجربه مديريت در فرآيند 
تامي��ن و عرضه كسري تخم مرغ ناشي از آنفلوآنزاي پرندگان، 
از طري��ق واردات نش��ان داده گوشت مرغ، تخ��م مرغ، شير و 
گوش��ت قرمز اگر در داخل توليد نشوند و تامين آنها به اتكاي 
توليد داخل��ي نباشد، محصوالت وارداتي با ارز يارانه يي و انواع 
حمايت هاي ديگ��ر باز بيشتر از قيمت داخلي به جامعه عرضه 
خواهد شد، بنابراين اين محصوالت بايد در داخل توليد شوند. 
وي ب��ا بيان اينك��ه خوشبختانه ظرفيت ه��اي بسيار بااليي 

در مديري��ت، فن��اوري و صنعت دام و طي��ور در كشور ايجاد 
شده است، گف��ت: براي رفع موانع پيش روي اين صنعت بايد 
توليد، نهاده هاي مورد مصرف و بازار اين محصوالت به صورت 

هوشمند و دلسوزانه مديريت شود. 
حجتي با اشاره به اينكه وزارت جهاد كشاورزي حمايت هاي 
الزم را از مدي��ران تشكل هاي اين صنعت براي اعمال مديريت 
در اي��ن حوزه ب��ه عمل م��ي آورد، تاكيد ك��رد: ذرت، كنجاله 
سويا و ساي��ر خوراك مورد نياز اين صنع��ت بايد توسط خود 

توليدكنندگان مديريت و تامين و تدارك شود. 
وي اف��زود: ذرت به عنوان كااليي اساس��ي و واسطه يي در 
تولي��د م��رغ و تخم مرغ به دلي��ل آب بر بودن، باي��د از طريق 
واردات تامي��ن ش��ود و اين نهاده ضروري تولي��د بايد با نگاه و 
رويك��رد تج��اري و اقتصادي منصفانه و فاي��ده ملي در اختيار 
توليدكنندگ��ان ق��رار گي��رد و در اين مسي��ر، بهترين گزينه، 
تامي��ن و واردات آن توسط تشكل هاي توليد است. وزير جهاد 
كشاورزي اضافه كرد: مديران و دستگاه هاي تابعه وزارت جهاد 

كشاورزي بايد همه پشتيباني هاي فني و مديريتي را از صنعت 
طي��ور انج��ام دهند تا مشك��الت پيش روي آنه��ا رفع شده و 

توليدكنندگان دغدغه توليد نداشته باشند. 
براساس اين گزارش، مدي��ران تشكل ها و فعاالن صنعت 
طي��ور كشور در نشست با وزير جه��اد كشاورزي كه حدود 
سه ساعت به ط��ول انجاميد، مسائل و مشكالت پيش روي 
توليد را با محمود حجتي مطرح كردند. نارضايتي از عملكرد 
ستاد تنظيم بازار و بي توجهي ب��ه مشكالت توليدكنندگان 
در مقايسه با دغدغه مصرف كنندگان، آسيب پذيري صنعت 
طي��ور، پايين ب��ودن حاشيه سود فعاليت خال��ص توليد در 
مقايس��ه ب��ا ساير فعاليت ه��اي مرتبط با اي��ن صنعت و نيز 
كاستن از مداخله دستگاه هاي دولتي در امور مربوط به بازار 
و بازرگان��ي اين محصول از مهم تري��ن خواسته هاي مديران 
تشكل ه��ا از وزير جهاد كشاورزي ب��ود كه حجتي نيز براي 
تسري��ع و رف��ع مسائل مطرح ش��ده، دست��ورات الزم را به 

مديران اين وزارتخانه ابالغ كرد. 

محمود خاقاني|
كارشناس بين المللي انرژي| 

در بسي��اري از كشورهاي جه��ان كه ازجمله 
توليد كننده و صادر كننده نفت خام و گاز طبيعي 
هستند نظي��ر امريكا به سوخ��ت مصرفي مردم 
يارانه ي��ي پرداخ��ت نمي شود كه هي��چ از مردم 
باب��ت مص��رف سوخت ه��م ماليات ب��ر مصرف 
مي گيرن��د. بنابراي��ن، هرگونه تغيي��ر در قيمت 
نف��ت خام در بازار هاي بين المللي اثر مستقيم بر 
قيمت فرآورده هاي نفتي در كشورهاي اروپايي و 
امريكا دارد. دول��ت ترامپ كه تصميم به تحريم 
اقتص��ادي به ق��ول خ��ودش شديد ترين ها عليه 
ايران گرفته است مي داند كه اين تحريم ها براي 
اقتص��اد امريكا ضرر و زيان زي��ادي دربر خواهد 
داش��ت و بنا براين، با خان��دان آل سعود به اين 
توافق رسيده است كه باي��د هزينه ها را خانواده 
آل سعود بپردازن��د )هم به صورت نقدي و هم با 
كاه��ش قيمت نفت خام در ب��ازار- جنگ نفتي 
در درون اوپ��ك(. در اين راستا خانواده آل سعود 
با روسيه تواف��ق كرده اند كه ضرر و زيان روسيه 
را ه��م جبران كنند مشروط ب��ر اينكه روسيه به 
اي��ران پشت كند. همه اميدوارند كه ايران نتواند 
اي��ن دور از تحريم ه��ا را تحمل كند ي��ا با اقدام 
و عم��ل در دورزدن تحريم ها ب��ه دامنه فساد و 
اختالس و نارضايتي م��ردم درايران افزوده شود 
و مافياه��اي جدي��دي ني��ز پا به عرض��ه وجود 
بگذارن��د. خالص��ه مطلب اينكه اي��ران به دست 
گروه ه��اي سازمان يافته تبهك��ار مديريت شود 
كه اين گروه ها در واقع دوستان به ظاهر دشمن 
با امريكا و اسرايي��ل هستند. نگاهي بيندازيم به 
قيم��ت فرآورده هاي نفتي در امريك��ا كه دونالد 
ترام��پ و ح��زب جمهوري خواه نگ��ران هستند 
در آستان��ه انتخابات مجلسي��ن امريكا تاثيرگذار 
باش��د و به قيمت فرآورده هاي نفتي در ايران كه 
 قاچاقچي��ان از آن بهره مي برند ت��ا ثروتمند تر و

قدرت مندتر شوند. 

 تقاضا براي مصرف در امريكا
گفته مي ش��ود كه به دليل بهت��ر شدن وضع 
اقتص��اد امريكا تقاضا براي مص��رف فرآورده هاي 
نفتي در امريك��ا به ويژه بنزين به باالترين ميزان 
در مق��ام مقايس��ه ب��ا تقاضاي مص��رف در سال 
2۰۰7 مي��الدي يعن��ي حدود ۱۱ س��ال پيش 
رسيده اس��ت. درواقع با ش��روع تابستان انتظار 
مي رود كه امريكايي ها بيشت��ر مسافرت كنند و 
تقاضا براي مصرف بنزين باالتر هم برود. نكته يي 
كه باي��د مدنظر قرار داد اي��ن واقعيت است كه 
هنوز قيم��ت بنزين در امريك��ا در مقام مقايسه 
ب��ا چهار سال پيش زياد گ��ران نيست. زيرا، هم 
اتومبيل ها مدرن تر شده و كمتر مصرف مي كنند 
و ه��م اينكه امريكا با توليد شيل اويل )نفت خام 
غيرمتع��ارف( بيشتري��ن نياز به نف��ت خام را از 

توليد داخلي امريكا تامين مي كند. 
مصرف كنن��ده امريكايي وقت��ي باك اتومبيل 
خودرا پر مي كند چق��در و براي چه منظور پول 

مي دهد؟
اخي��را قيمت نف��ت خام در ب��ازار امريكا بين 
بشكه ي��ي 6۰دالر تا بشكه ي��ي 7۰ دالر بستگي 
ب��ه نوع نف��ت خام نوس��ان داش��ت و دارد. يك 
بشك��ه نفت خام معادل 42 گالن است. بنابراين، 
مصرف كننده امريكايي به طوري كه دررسانه هاي 
امريك��ا مطرح شده قيمت نف��ت خام بين گالني 
۱/43 دالر ت��ا ۱/66 دالر درتوليد بنزين مدنظر 
قرار مي گيرد. به ط��ور ميانگين در سراسر امريكا 
مبلغ ح��دود 49 تا 5۰ سن��ت ماليات برمصرف 
بنزين نيز تعيين ومصرف كننده ملزم به پرداخت 
است. با اين تفسير اگر يك گالن بنزين در امريكا 
۱/43 دالر باش��د، مصرف كننده بنزين 57درصد 
از اي��ن بها را بابت قيمت نف��ت خام، حدود ۱۱ 
درص��د هزينه فرآورش نفت خ��ام در پااليشگاه 
و تولي��د بنزي��ن، ۱4درصد هزين��ه حمل بنزين 
از پااليشگ��اه به پمپ بنزين و ۱8 درصد ماليات 
برمص��رف بنزين مي پ��ردازد. مابق��ي كه حدود 
25درص��د است بايت هزينه ها و سودي است كه 
به خرده فروش بنزين )پم��پ بنزين(، پااليشگر، 
توزيع كنن��ده بنزين و ساير دست اندركاران تعلق 
مي گيرد. نكت��ه قابل توجه ديگ��ر اينكه ماليات 
ح��دود ۱8/4درص��د در به��اي هرگال��ن بنزين 
ب��ه دولت ف��درال )دولت مرك��زي( امريكا تعلق 
مي گي��رد و ه��ر ايال��ت امريكا ني��ز ماليات هاي 
ايالت��ي خودشان را هم دارند ك��ه مثال در ايالت 

آالسكا حدود 9 تا ۱۰درصد و در ايالت كاليفرنيا 
ح��دود 46/7 تا 5۰درص��د و در ايالت واشنگتن 
49/4درص��د ماليات هايي است كه مصرف كننده 

در پمپ بنزين مي پردازد. 

 صنعت نفت و گاز در امريكا ضرر مي دهد؟ 
كساني كه در پااليش نفت خام، خرده فروشي 
و توزي��ع فرآورده ه��اي نفت��ي و گ��از طبيع��ي 
سرمايه گ��ذاري كرده ان��د مدعي ان��د ك��ه اگ��ر 
25درص��د بهاي يك گال��ن بنزي��ن درآمد آنها 
محس��وب مي شود، اي��ن معن��ي را دارد كه آنها 
در س��ه ماه اول س��ال 2۰۱8 ميالدي از هر يك 
دالر فروشي كه داشته اند 6/2 درصد درآمدشان 
ب��وده است. درحالي كه كساني كه در توليدات و 
ساخت محصوالت ديگر يا خدمات سرمايه گذاري 
كرده ان��د از هريك دالر فروش ح��دود 8درصد 
درآم��د داشته اند. بنابراين، مدعي اند كه ما خوب 

سود نبرده ايم. 

 وضعيت در ايران؟ 
درايران فقط قاچاقچيان فرآورده هاي نفتي و 
به موازات آنها مافيا هاي نفتي، اتومبيل، دارو، ارز، 
سكه طال، واردات كاالهاي قاچاق نظير سيگار و 
موادمخ��در، لوازم آرايش تاريخ مصرف گذشته و 
بيماري زا و غيره ك��ه به ازاي قاچاق فرآورده هاي 
نفت��ي به طور قاچ��اق كاال وارد كش��ور مي كنند 
س��ود مي برند. ن��ه مصرف كنن��ده از ارزان بودن 
فرآوردهاي نفتي سود مي ب��رد و نه توليد كننده 
و عرضه كنن��ده فرآورده هاي نفت��ي. قاچاقچيان 
فرآورده هاي نفتي ب��راي حفظ شرايط فعلي كه 
از سال ۱384 ش��دت بيشتري گرفت با ثروت و 
قدرتي كه به دست آوردن��د بحران هاي مختلف 
سياس��ي و اقتصادي را دامن زدن��د و  مي زنند. 
درواق��ع اينه��ا عاش��ق تحريم ه��اي اقتصادي و 
سياس��ي از هر ن��وع آن هستند. اصحاب ثروت و 
قدرت قاچاقچي فرآورده هاي نفتي با كاهش نرخ 
براب��ري ريال در برابر ارز هاي خارجي قيمت هاي 
ك��اال و خدمات را به بهان��ه افزايش نرخ دالر در 
براب��ر ريال افزايش مي دهن��د و به شدت در برابر 
افزاي��ش به��اي فرآورده ه��اي نفت��ي مقاومت و 
جوس��ازي مي كنند. امريك��ا و خاندان آل سعود 
روي تداوم قدرت و ثروتمندتر شدن قاچاقچيان 
و باند ه��اي مافيايي اقتص��ادي درشرايط جديد 
به ق��ول خودش��ان تحريم ه��اي شدي��د و برهم 
زدن موازنه در اوپك حس��اب باز كرده اند. چون 
مي دانن��د اين دسته از اصحاب ثروت و قدرت در 
ايران درآمدهاي شان را دراي��ران سرمايه گذاري 
نمي كنن��د و ثروت ش��ان را در اروپ��ا، امريك��ا و 
جاهاي ديگر سرمايه گذاري و نگهداري مي كنند. 

 فاجعه يارانه هاي سوخت نقش هزينه 
توليد و بهاي نفت خام در قيمت بنزين

اي كاش دولت نهم و دهم و نمايدگان مجلس 
هفت��م، هشت��م و نه��م و درزمان حاض��ر دولت 
دوازده��م و مجلس دهم بگوين��د كه آيا متوجه 
بودن��د و هستند كه با پايي��ن نگه داشتن قيمت 
فرآورده ه��اي نفتي )فرآهم ك��ردن فرصت براي 
قاچاقچي��ان( و باال نگه داشت��ن ميزان ماليات ها 

ب��ر توليد، درآمد و غي��ره و افزايش انواع و اقسام 
تعرفه ه��ا )حتي افزايش كراي��ه حمل و نقل كاال 
و خدم��ات، درمان و غي��ره( و نيز با رفتار، گفتار 
و عملك��رد عوام پسندان��ه در افزايش هزينه هاي 
ج��اري دولت )افزايش كس��ري بودجه در سطح 
ك��الن نظير ادام��ه پرداخت ت��ورم زا يارانه هاي 
نق��دي، باال كشي��دن پ��ول سپرده گ��ذاران در 
موسس��ات مال��ي و اعتباري و دول��ت را مسوول 
پرداخت اصل و فرع پول مردم مال باخته معرفي 
كردن( شراي��ط الزم را براي شروع جنگ دالر و 
نفتي دولت ترامپ عليه مردم ايران فراهم ساخته 
ان��د؟ امريكايي هاي مي دانند كه كه تحريم نفتي 
ايران مي تواند قيمت ه��ا را در بازار افزايش دهد 
و درنتيج��ه قيمت يك گالن بنزين در امريكا باال 
مي رود و ب��ا كمك روسيه سعي دارند كه قيمت 
نفت خام را در سطحي نگه دارند كه هم اقتصاد 
ايران لطم��ه بيشتري بخورد و هم اقتصاد امريكا 
رونق بيشتري بگيرد و هم عربستان بتواند سهام 
اولي��ه شركت آرامكو را در ب��ازار با قيمت خوبي 
عرض��ه كند. به قرار برخ��ي گزارش ها قرار شده 
است كه شركت هاي نفتي روسي و چيني عالوه 
بر اروپايي ها و امريكايي ها سهامدار آرامكو شوند. 

 هزينه ي باالي توليد نفت و گاز و برق
در ايران

هزينه ه��اي باالس��ري صنعت نف��ت و به طور 
كلي انرژي در ايران به داليل مختلف و به ويژه با 
عملكرد اشتباه دولت هاي نهم و دهم و مجلسين 
هفتم، هشتم، نه��م و اينك دهم بسيار باالست. 
دول��ت يازدهم نتوانس��ت و دولت دوازدهم هنوز 
نتوانست��ه است هزينه هاي توليد را پايين بياورد. 
دليل اي��ن عدم توفي��ق را مقامات��ي نظير وزير 
نفت و وزير ني��رو در مصاحبه هاي مختلفي بيان 
داشته اند. چه بايدكرد؟ ببينيم امريكا چه مي كند. 
امريك��ا توانست��ه است با توليد نف��ت خام و گاز 
طبيعي غيرمتعارف خودكفا شود. درواقع امريكا 
از يك وارد كننده نف��ت خام تبديل شده به يك 
صادر كنن��ده نفت خام. قيمت فرآورده هاي نفتي 
در امريك��ا يارانه ندارند ك��ه در باال توضيح داده 
شد. ب��ه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها كمك مي شود 
ك��ه ه��ر روز روش مديريت در مص��رف بهينه و 
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير را تعريف كنند. 
تعاملي جدي بين دانشگاه ها وصنعت وجود دارد. 

به طوري ك��ه امريكا از طريق بهينه مصرف كردن 
انرژي و استفاده از انرژي هاي تجديدپذير معادل 
روزانه بين سه ت��ا پنج ميليون بشكه كمتر نفت 
خام مصرف مي كن��د. يعني درواقع همين مقدار 
نفت خ��ام را نياز ندارد وارد كن��د، يا توليد كند 
كه اگر توليد كند ص��ادر مي كند. در بسياري از 
كشورهاي اروپايي هم وضع به همين نحو است. 

  عالوه برآن در امريكا
• استفاده از نف��ت توليد شده در داخل امريكا 
حداق��ل بشكه ي��ي 5 دالر ارزان ت��راز نف��ت خام 
واردات��ي است. پس امريكا مي تواند رشد اقتصادي 
بهتري داشته باشد. توجه كنيم كه ايران نيازي به 
واردات نفت خام ندارد. ولي امريكا هنوز نفت خام 
وارد مي كند. ايران در دولت هفتم و هشتم مبتكر 
معاوضه نفت خ��ام درياي خزر و خليج فارس بود 
ت��ا نقش دالر را كم رنگ كن��د. مبتكر معاضه گاز 
طبيعي با گ��از طبيعي با جمه��وري آذربايجان و 
تركمنستان بود، ايران مبتكر معاوضه گاز طبيعي 
با برق ارمنستان بود. ايران مبتكر راه اندازي بورس 
بين المللي نفت ايران در جزيره كيش براي برقرار 
ارتب��اط بين درياي خزر و خليج ف��ارس بود. حاال 
امريكا با مكزيك نفت خام معاوضه مي كند. روسيه 
با عربستان نفت خام معاوضه مي كند. چين در ماه 
مارس 2۰۱8 ب��ورس بين المللي نفت شانگهاي را 
راه اندازي و با ي��وآن چنين معامله مي كند. جالب 
اينكه در سال جاري ب��راي جبران كسري بودجه 
عربستان قيمت حامل ه��اي انرژي و فرآورده هاي 
نفت��ي براي مصرف كنن��ده عربستاني را 8۰درصد 
افزايش داد. نروژي ه��ا كه بزرگ ترين توليد كننده 
نف��ت و گاز در اروپا هستند، گران ترين بنزين دنيا 
را مصرف مي كنند )به همين دليل بيشتر با وسائل 
حمل و نق��ل عمومي رفت و آمد مي كنند( و... در 
اي��ران ما هنوز يارانه سوخت به صورت نقدي و هم 
به ص��ورت غيرنقدي  مي پردازي��م و بعد مي گوييم 
ك��ه چرا اقتصاد مقاومتي ب��ه ثمر نمي رسد. توجه 
نمي كنيم كه ما اص��ال  دربخش اقتصاد و در برابر 
حم��الت اقتصادي امريكا عليه مردم ايران هنوز از 

خودمان مقاومتي نشان نداده ايم. 
• در امريكا و اروپا و ساير كشورها كه يارانه يي 
ب��ه سوخت تعلق نمي گي��رد وقتي دولت متوجه 
مي شود ك��ه افزايش قيمت سوخت ممكن است 
موجب تورم شود از روش ه��اي مختلف ديگري 

نظير كاه��ش ماليات هاي مستقيم، غيرمستقيم، 
تعرفه ها و غي��ره استفاده مي كنند. كما اينكه در 
زمان حاضر و در مقام مقايسه با سال قبل قيمت 
بنزي��ن در امريكا 22درصد افزايش يافته است و 
دول��ت امريكا با كاهش ماليات ها و غيره توانسته 
است ب��ه مصرف كننده امريكاي��ي فرصت بدهد 
كه دركاهش مص��رف بنزين با سرمايه گذاري در 
بهينه مصرف كردن و كمتر مصرف كردن انرژي 

سرمايه گذاري كند. 

 قدرت اصحاب ثروت در امريكا؟
در برخي كشورهاي توليد كننده و صادر كننده 
نفت خام وكشورهايي كه اصحاب ثروت و قدرت، 
ثروت ش��ان را از راه قاچاق ب��ه دست آورده اند و 
نه از راه حالل، ابتك��ار و كارآفريني به دليل فعال 
نب��ودن احزاب سياس��ي شاخته ش��ده و داراي 
شناسنامه و مرامنامه خودشان را زير چهره هاي 
كاذب و عوام پسن��د پنهان مي كنند. درحالي كه 
در امريكا قانون حاكم است و اصحاب ثروت بايد 
حس��اب وكتاب شان شفاف و ب��راي عموم مردم 
و به وي��ژه ماليات گيرندگان آشك��ار باشد. كما 
اينكه اخيرا دادستان عمومي شهر نيويورك عليه 
بني��اد خيريه دونالد ترامپ وخان��واده او به دليل 
اينك��ه زير پوشش امور خيري��ه كارهاي سياسي 
انجام مي داده اند به دادگ��اه شكايت كرده است. 
نظ��ارت رسانه ه��اي عمومي بر عملك��رد دولت 
م��ردان ه��م مهم ارزياب��ي مي شود. كم��ا اينكه 
نظارت بر عملكرد مقامات مهاجرت امريكايي در 
جداسازي فرزندان پناهندگان از والدين شان در 
ايام اخي��ر دونالد ترامپ را ناگزير كرد كه فرمان 
حكومت��ي اش را پس بگي��رد و عقب نشيني كند. 
گفت��ه مي شود كه باراك اوبام��ا رييس جمهوري 
بنگاه ه��اي مالي و اعتباري و بانك هاي امريكايي 
ب��ود و آق��اي دونال��د ترام��پ رييس جمه��وري 
شركت ه��اي نفت��ي و صنايع نظام��ي است. اگر 
اي��ن فرضي��ه را بپذيريم دول��ت ترامپ پرداخت 
مالي��ات براي شركت هاي نفتي را از 35درصد به 
2۱درصد كاهش داد. پس چرا شركت هاي نفتي 
فرآورده هاي نفتي مثل بنزين را ارزان تر به دست 
مصرف كنن��ده نمي رسانند؟ پاس��خ شركت هاي 
نفتي ب��ه مصرف كننده امريكاي��ي اين است كه 
تغيي��رات در ميزان مالياتي كه آنها بايد به دولت 
ف��درال و دولت هاي محلي امريكا پرداخت كنند 
اصال  به قيمت بنزي��ن و ساير حامل هاي انرژي 
ربطي ندارد بلكه به قيمت نفت خام در بازار هاي 
بين الملل��ي مرتب��ط هستن��د. بنابراي��ن، درآمد 
ناش��ي از پرداخت كمتر مالي��ات را شركت هاي 
نفتي در طرح ه��اي جديد براي اكتشاف و توليد 
انرژي و ايجاد اشتغ��ال سرمايه گذاري مي كنند. 
شركت ه��اي نفت��ي امريكاي��ي مدعي ان��د كه از 
همي��ن طريق در توليد نفت و گ��از غيرمتعارف 
سرمايه گ��ذاري كردند و هنوز مي كنند تا اقتصاد 
امريكا وابسته به كشورهاي صادر كننده نفت خام 
نباشد كه هيچ بلكه امريكا به عنوان توليد كننده 
و صادر كنن��ده نفت خام بتواند در معادله برابري 
مي��زان عرضه نفت خ��ام و تقاض��ا در بازارهاي 
بين الملل��ي نفت خام به نف��ع سياست هاي برون 
م��رزي و اقتصاد دالري امريكا نقش آفريني كند. 
ديپلماسي جديد انرژي امريكا در تاريخ 29 ژوئن 
2۰۱7 اعالم شد و آن »تسلط امريكا« بربازار هاي 
جهان��ي انرژي اس��ت. امريك��ا در چارچوب اين 
ديپلماس��ي انرژي اين��ك مي تواند ب��راي اوپك 
نقش��ه راه تعريف كند و به اوپك بگويد چه بكن 
و چ��ه نكن. در اين شراي��ط ايران به يك اقتصاد 
مقاومت��ي )ت��اب آور( در چه��ل سالگ��ي انقالب 
اسالم��ي كه موض��وع آن در دوازهمين همايش 
بين المللي انرژي در پژوهشگ��اه نيرو درايام 29 
و 3۰ خردادم��اه 97 مطرح ش��د نياز دارد. ايران 
مي توان��د يك انق��الب تازه »انق��الب انرژي« را 
مدنظر قرار بدهد. نخستين قدم براي اين منظور 
بازنگري دولت دوازدهم و مجلس دهم در قانون 
بودج��ه سال 97 با افزايش قيمت فرآورده نفتي، 
كاهش ماليات ها و ساير ع��وارض است. اگر اين 
اق��دام و عمل صورت بپذي��رد و دست مافياهاي 
ث��روت و ق��درت قاچاقچي از اقتص��اد ود خالت 
در ام��ور سياسي، قضاي��ي و قانون گذاري كشور 
قط��ع و اعتماد مردم به ق��وه قضاييه و ساير قوا 
جلب شود به ط��ور قطع و يقي��ن امريكا در اين 
دوره از جنگي ك��ه عليه نظام جمهوري اسالمي 
 اي��ران ش��روع كرده اس��ت نظير گذشت��ه ناكام 

خواهد ماند. 

تداوم برجام و طرح قاطع 
مطالبات ايران

ناكارآم��دي تحريم هاي ضد ايراني و موضع قاطع 
اي��ران در مطرح ك��ردن مطالبات خ��ود، دفاع ديگر 
طرف ه��ا از توافق هسته يي موضوع��ي بود كه مورد 

توجه رسانه هاي عربي قرار گرفت. 
ايرن��ا ب��ا بيان اين مطل��ب در گزارش��ي تحليلي 
اف��زود: »دونالد ترام��پ« رييس جمهوري امريكا ۱8 
ارديبهشت با اعالم خروج واشنگتن از برجام مقررات 
بين المللي را زير پا گذاشت و سقف مطالبات خود از 
ايران را افزايش داد. اين اقدام دولت امريكا با مخالفت 

يكپارچه اتحاديه اروپا، چين و روسيه مواجه شد. 
براب��ر  در  ه��م  اسالم��ي  جمه��وري  مقام��ات 
زياده خواهي ه��اي واشنگتن واكنش نش��ان دادند و 
خواسته هاي آن را رد كردند. رسانه هاي عربي اخبار 
و تحليل هايي را در اين ارتباط منتشر كردند كه اين 

گزارش به آنها مي پردازد. 
صفحه عرب��ي شبكه خبري »اسپوتنيك« روسيه 
و روزنامه »المصري الي��وم« شروط ايران براي ادامه 
توافق هسته يي و قاطعيت ايران در برابر امريكا را در 

كانون توجه قرار دادند. 
»ابوزي��د جاب��ر« كارشن��اس مسائ��ل اي��ران به 
خبرگ��زاري اسپوتنيك گفت: شرايط��ي را كه رهبر 
انق��الب اسالمي براي ادامه تواف��ق هسته يي مطرح 
كرده آسان و از قابلي��ت اجرايي برخوردار است. اين 
شروط حق اصيل اين كشور است. موضع ايران حفظ 
حق صادرات نفت بدون هيچ گونه موانع و قيد و بندي 

است. 
به گفته اي��ن تحليلگر، حضرت آيت اهلل خامنه اي 
به ط��ور كام��ل از مناف��ع كشورش دف��اع مي كند و 
همزم��ان اين پيام را ارسال مي  كند كه به طور واقعي 
نبرد سياسي، ديپلماسي، اقتصادي و تجاري، نظامي 
و تسليحاتي با امريكا ادامه دارد و اينكه ايران مي تواند 

در اين نبرد امريكا را شكست دهد. 
اين كارشناش افزود: امريك��ا به طور يك جانبه از 
تواف��ق هسته يي خارج شد و امي��دوار بود كه بتواند 
ديگ��ر كشوره��ا را با خ��ود همراه كن��د. اين كشور 
وج��ود منافع باال و ارتباط اين كشورها با ايران را در 

محاسبات خود قرار نداده بود. 
به نوشت��ه روزنامه المصري الي��وم، »محمدجواد 
ظريف« وزير ام��ور خارجه جمهوري اسالمي ضمن 
پاسخگويي به شروط ۱2گان��ه »مايك پمپئو« وزير 
امور خارجه امريك��ا، برجسته ترين مطالبات دولت و 
مل��ت ايران را از دولت امريك��ا بيان كرد. او در پاسخ 
ب��ه درخواست هاي امريكا از ايران نوشت: برجام پس 
از توافقنامه همكاري تجاري در حوزه اقيانوس آرام و 
معاهده آب و هوايي پاريس، سومين توافق بين المللي 

است كه دولت امريكا از آن خارج شده است. 
توافق توسط دولت امريكا بود. اين درحالي است 
كه آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان تنها نهاد 
تخصصي ذي صالح بين المللي به طور مكرر پايبندي 

ايران به برجام را تاييد كرده است. 
او گف��ت: وزير امور خارجه امريكا اندك اطالعاتي 
در م��ورد تاريخ و فرهنگ ايران ندارد. او تصميم هاي 
ترامپ را متكي بر خيال پردازي و توهم به شمار آورد 
و از دولت امريكا خواست به استقالل و حق حاكميت 
ملي ايران احترام بگذارد و از به كارگيري زبان تهديد 

دست بردارد. 
او گف��ت: واشنگتن بايد سياست هاي تجاوزكارانه 
اقتص��ادي خود در 4دهه گذشته عليه مردم ايران را 
پايان دهد و تحريم هاي ظالمانه و گسترده مستقيم و 
فرامرزي عليه ايران را باطل و خسارات عظيم بر ملت 

و اقتصاد ايران را جبران كند. 
روزنامه هاي »الثوره« سوري��ه، »المغرب« تونس 
و خبرگ��زاري »عرب��ي الي��وم« سوريه با اش��اره به 
عقب نشيني امريكا از توافق هسته يي و پايبندي ديگر 
طرف ها به اين توافق، ايران را برنده اين كارزار معرفي 
كردند و تحريم هاي امريكا را ناكارامد به شمار آوردند. 
به نوشته روزنامه الثوره، تاكنون جنجال آفريني هاي 
ترامپ درباره توافق هسته يي با شكست روبه رو شده 
اس��ت. ايران و ديگ��ر كشوره��اي امضا كننده توافق 

هسته يي به دنبال اجراي آن هستند. 
ب��ا وج��ود اين و ب��ا توجه به شكس��ت امريكا در 
ويران سازي برجام مي توان پيش بيني كرد كه امريكا 
و هم پيمانان منطقه يي آن جنجال آفريني هاي خود 

را افزايش دهند. 
»عبدوالقي��س« كارشن��اش رواب��ط بين الملل و 
مسائ��ل اي��ران در روزنامه المغرب نوش��ت: ايران با 
درخواست تضمين از اتحاديه اروپا درباره ادامه توافق 
هسته يي ب��ه بازيگري قدرتمند تبدي��ل شده است. 
تصميم ترامپ به ضرر وي تمام شده است، زيرا ايران 
در روابط بين الملل از جايگاه بااليي برخوردار است و 
بسياري از كشوره��اي قدرتمند كه توافق هسته يي 
را امض��ا كرده اند، هنوز هم با تحرك ديپلماسي خود 
تالش مي كنند اي��ران را خرسند كنند ت��ا از توافق 

هسته يي خارج نشود. 
در براب��ر امكان ن��دارد، ايران بر پاي��ه وعده هاي 
گذشت��ه به توافقي كه امريكا از آن خارج شده است، 
ادامه ده��د. بلكه اين كشور خواست��ار ضمانت هاي 
بيشت��ر از تواف��ق هسته يي شده در اي��ن توافق حق 

هسته يي ايران به رسميت شناخته شده است. 
تالش ها براي وارد كردن فش��ار عليه ايران از راه 
تحريم ه��اي هسته ي��ي نتيجه يي به دنب��ال نخواهد 
داشت، زيرا جمه��وري اسالمي ايران از زمان انقالب 
تاكن��ون با تحريم اقتصادي روب��ه رو شده و به دليل 
اعتم��اد ب��ه ظرفيت داخلي خ��ود را ب��ا آن سازگار 
ك��رده است. خبرگزاري عربي الي��وم در گزارشي به 
قل��م »سالم عباس« نوشت: با نگاه��ي بي طرفانه به 
وضعي��ت امريكا پ��س از عقب نشيني اي��ن كشور از 
تواف��ق هسته يي ديده مي ش��ود كه نقش و نفوذ اين 
كشور پس از خروج از توافق كاسته شده است. پس 
از تصميم ديگر طرف ها، براي ادامه توافق و دور زدن 
تحريم هاي اقتصادي، امريكا منزوي شده است. ساير 
كشورهاي امضا كننده توافق كه شركت هاي آنان در 
حال حاضر ب��ا ايران در حال همكاري هستند، براي 
دور زدن تحري��م تالش مي كنند، در اين ميان چين 
در راس اين كشورها قرار داشته و در اين بازي مهارت 
بااليي دارد. ترامپ با عقب نشيني از توافق هسته يي 

به اعتبار امريكا لطمه بسيار بزرگي وارد كرد. 

خبر
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دانشوفن10
»اينستاگرام«  ماهانه 
يك ميليارد كاربر دارد

انگجت| اينس��تاگرام در روي��دادي اعالم كرد 
تع��داد كاربرانش به ميليارد نفر رس��يده اس��ت. 
عالوه ب��رآن اپليكيش��ن جداگانه يي ب��راي آپلود 
ويديوه��اي طوالني نيز معرفي كرد. اينس��تاگرام 
اع��الم كرد ماهان��ه يك ميليارد كارب��ر دارد.  اين 
ش��ركت اين خبر را در كنفرانس��ي ب��راي معرفي 
اپليكيشن جداگانه IGTV اعالم كرد. اپليكيشن 
جدي��د قابليت��ي مش��ابه يوتيوب و اس��نپ چت 
ديسكاور دارد. كاربران مي توانند در اين اپليكيشن 
ويديوهاي طوالني تر از يك دقيقه تا يك س��اعت 
را آپلود كنند. اپليكيشن مذكور طي روزهاي آتي 
براي دستگاه هاي اندرويد و iOS عرضه مي شود.  
اي��ن اپليكيش��ين متعلق ب��ه فيس ب��وك در ماه 
سپتامبر اعالم كرد ٨٠٠ ميليون نفر از آن استفاده 
مي كنند. اينس��تاگرام در دو س��ال گذشته، شاهد 

ساالنه افزايش ٢٠٠ ميليون كاربر بوده است. 

نسخه وب پيام رسان »گوگل« 
قابل دسترس شد

فون آرن�ا| گ��وگل به تازگ��ي اعالم ك��رده كه 
اپليكيشن پيام رس��ان اختصاصي اش تحت عنوان 
اندروي��د مس��يجز )android messages( بر 
پلتفرم وب نيز در دس��ترس كاربران گوش��ي هاي 
هوش��مند و رايان��ه قرار گرفته اس��ت.  گوگل كه 
پيش تر اعالم كرده بود درصدد افزايش پلتفرم هاي 
مورد اس��تفاده و س��رويس و اپليكيشن هاي خود 
است، اين روزها از نسخه هاي به روزرساني شده و 
معرفي سرويس هاي جديد خود رونمايي مي كند.  
حاال به تازگي گوگل اعالم كرده است پلتفرم وب 
را نيز به اپليكيش��ن پيام رسان خود اضافه مي كند 
تا كاربران از طريق رايانه و لپ تاپ هاي ش��خصي 
خود نيز به اين اپليكيش��ن دسترس��ي پيدا كنند.  
كاربران در اين نس��خه جديد ق��ادر خواهد بود به 
جست وجوي تصاوير متحرك )GIF(، پاسخ دهي 

هوشمند، جست وجو و ارسال استيكر بپردازند. 

تاييد» نظريه نسبيت« اينشتين 
در كهكشان 

اسپيس| براي نخستين بار تحقيقي جديد نظريه 
نسبيت اينشتين را در يك كهكشان دوردست تاييد 
مي كند. محققان در تحقيقي جديد ثابت كردند رفتار 
جاذبه در كهكش��اني دوردست ش��بيه رفتار آن در 
منظومه شمسي است. به اين ترتيب نظريه نسبيت 
اينشتين در كهكشان هاي دورست نير تاييد مي شود. 
اي��ن تحقيق از مفهوم كنوني جاذبه پش��تيباني 
و داليل بيش��تري براي وجود م��اده و انرژي تاريك 
جمع آوري مي كند.  نظريه اينشتين در سال ١٩١٦ 
منتشر شد و توضيح مي دهد جاذبه نتيجه مفهومي 
ب��ه نام فضا-زمان اس��ت. به بيان س��اده اين نظريه 
پيش بيني مي كند چه ميزان از حجم يك ماده )در 

اينجا كهكشان( فضا- زمان را انحنا مي دهد. 
اين نظريه از زمان انتش��ار تاكنون بارها آزمايش 
شده اس��ت. اما تحقيقات جديد گروهي بين المللي 
از محققان به رهبري دانش��مندان انستيتو توماس 
كول��ت در دانش��گاه پورتموث انگليس، نخس��تين 
پژوهش دقيقي است كه نظريه نسبيت را در مقياس 
ستاره شناس��ي آزمايش مي كند.  محققان با كمك 
 Very Large اطالعات تلسكوپ هابل و تلسكوپ
رصدخانه جنوب اروپا در شيلي متوجه شدند رفتار 
جاذبه در يك كهكشان دوردست شبيه رفتار آن در 
منظومه شمس��ي اس��ت و اين دقيقا همان مطلبي 

است كه اينشتين پيش بيني كرده بود. 

خطر استفاده از »واي فاي« 
عمومي براي رمزنگاري مجازي

ايس�نا| روش��ي اخيرا كشف ش��ده كه يك كد 
اس��تخراج در پيج هاي مربوط به كاربران شبكه هاي 
واي ف��اي عموم��ي راي��گان نف��وذ ك��رده  و ي��ك 
توس��عه دهنده نرم افزاري را وادار مي كند تا حمالتي 
كه به صورت خودكار انجام مي شوند را مورد بررسي 
ق��رار دهد. امروزه كمتر خانه يي را مي توان يافت كه 
به اينترنت مجهز نباش��د. حتي اماكن عمومي نظير 
رس��توران ها، كافي ش��اپ ها، فرودگاه ها و... اينترنت 
را در ش��بكه بي س��يم ارائه مي كنند و كافي است با 
تبلت يا گوشي هوشمند خود از هر جايي به اينترنت 

متصل شويد. 
اما نكته مهم در هر بار اتصال به ش��بكه واي فاي 
يا هر ش��بكه عمومي ديگر، حفظ امنيت در بس��تر 
اينترنت است؛ چراكه بسياري از شبكه هاي اينترنت 
بي سيم، رمزنگاري نش��ده اند و شما مي توانيد بدون 
اس��تفاده از نام و كلمه عبور به اين شبكه ها متصل 
ش��ويد. نكته مهم اين اس��ت كه م��ا بدانيم هنگام 
استفاده از اين ش��بكه ها چه اقداماتي را براي حفظ 

امنيت خودمان به كار بگيريم. 
امروزه بدافزارها و وب س��ايت ها و مشكالت آنها 
ب��ا نرم افزارهاي بازيابي اطالعات يا اس��كريپت هاي 
رمزن��گاري، دو رويكرد رايج به ش��مار مي روند. اما 
روش ديگري كه اخيراً كش��ف شده، شامل يك كد 
استخراج است كه در pageهاي مربوط به كاربران 
شبكه هاي واي فاي عمومي رايگان نفوذ كرده  است.  
بر اين اس��اس نخستين گام حمله شامل قرار دادن 
 دس��تگاه مهاجم بين دس��تگاه هاي كاربران و روتر 
Wi-Fi اس��ت ك��ه به ط��ور موثر اج��ازه مي دهد 
ت��ا آن را انتق��ال يا ترافيك وب بي��ن آنها را تغيير 
ده��د و اي��ن موقعي��ت نيز ب��ا انجام ي��ك حمله 
"ARP ب��ه دس��ت مي آيد. هكره��ا با اس��تفاده از

mitmproxy، مي توانن��د ترافيك��ي كه از طريق 
دس��تگاه حركت مي كند را تجزي��ه و تحليل كرده 
و آن را فق��ط ب��ا تزريق يك خط ك��د، به صفحات 
HTML درخواس��ت ش��ده، تغيي��ر ده��د و اين 
كد تزريق ش��ده نيز رمزنگاري جاوا اس��كريپت را 

به صورت معكوس از سرور فراخواني مي كند. 

اخبار

ضد بدافزار نصب كنيد

بدافزار جاسوسي تلگرام در كمين كاربران ايراني
گروه دانش و فن|

مركز مديريت راهب��ردي امنيت فضاي توليد 
و تبادل اطالعات از كش��ف خان��واده جديدي از 
بدافزارهاي جاسوس��ي خب��ر داده كه از پروتكل 
اپليكيش��ن تلگرام در سيس��تم عام��ل اندرويد، 

سوءاستفاده مي كند. 
RATه��ا در بس��تر  از  خان��واده جدي��دي 
سيس��تم عامل اندروي��د پ��ا ب��ه عرص��ه ظه��ور 
گذاش��ته اند ك��ه رفت��اري تهاجمي داش��ته و با 
سوءاس��تفاده از پروتكل برنام��ه كاربردي تلگرام 
اقدام ب��ه تبادل داده با س��رورهاي C&C خود 

مي كنند. 
مركز مديريت راهبردي امنيت فضاي توليد و 
تبادل اطالعات در اين باره اعالم كرد: مهاجمان 
نوع جديدي از RATهاي اندرويدي را از طريق 
فروشگاه هاي اپليكيشن )برنامه كاربردي( شخص 
ثالث، رسانه هاي اجتماعي و برنامه هاي پيام رسان 
توزيع كرده اند كه نكته مهم درخصوص اين نوع 

حمله تمركز روي كاربران ايراني است. 
مطابق ب��ا اين اعالم، مهاجم��ان برنامه آلوده 
خود را در قالب تكنيك هاي مهندسي اجتماعي 
نظير برنامه هاي كارب��ردي دريافت ارز ديجيتال 
راي��گان )بيت كوين(، اينترن��ت رايگان و افزايش 
دنبال كنن��دگان )Followers( در ش��بكه هاي 

اجتماعي اقدام به توزيع اين RAT كرده اند. 
اين بدافزار در تمامي نسخه هاي سيستم عامل 

اندرويد قابل اجرا  است. 
محققان امنيتي موسس��ه ESET نيز با تاييد 
شناسايي اين خانواده جديد از بدافزار جاسوسي، 
عن��وان كرده اند كه اي��ن بدافزار از اكتبر س��ال 
٢٠١۷ ميالدي انتش��ار يافت��ه  و در تاريخ مارس 
س��ال ٢٠١٨ كد منبع آن به صورت كامال رايگان 
در كانال هاي هك پيام رسان تلگرام در دسترس 

عموم قرار داده شده است. 
زمان��ي ك��ه برنامه آل��وده نصب مي ش��ود با 
استفاده از تكنيك هاي مهندسي اجتماعي اقدام 
ب��ه دريافت مجوزهاي مديريتي مي كند و پس از 
اتم��ام فرآيند نصب، يك پيغام جعلي با مضمون 
»برنامه قادر به اجرا روي دستگاه مورد نظر شما 
نيس��ت« و در ظاهر پيغام »پاي��ان مراحل پاك 

 ك��ردن« به صورت popup براي قرباني نمايش 
داده مي ش��ود.  نكته مهم درخصوص اين بدافزار 
اين است كه پيغام پاك كردن برنامه نصب شده 
صرف��ا اقدام به ح��ذف آيكون مي كن��د و برنامه 
مخرب همچنان در دس��تگاه قرباني باقي خواهد 
ماند و بدين ترتيب دس��تگاه مورد نظر در س��رور 

مهاجمان ثبت مي شود. 
اين بدافزار شامل گستره وسيعي از قابليت ها 
نظير جاسوس��ي و اس��تخراج فايل ها، ش��نود و 
رهگي��ري پيام ه��اي متني و ليس��ت مخاطبان، 
ارس��ال پيام متني و برقراري تماس، ضبط صدا 
و تصويرب��رداري از صفح��ه نماي��ش، موقعي��ت 
جغرافيايي دس��تگاه و كنترل تنظيمات دستگاه 
است.  اين RAT كه با نام HeroRat شناخته 
ش��ده است به دسته هاي مختلفي نظير پنل هاي 
برنزي )مع��ادل ٢۵ دالر امري��كا(، نقره يي )۵٠ 
دالر امريكا( و طاليي )١٠٠ دالر امريكا( تقسيم 
ش��ده و كد منبع آن به قيمت ٦٠٠ دالر امريكا 
ب��ه فروش رس��يده اس��ت.  اين بدافزار توس��ط 

ثابت افزار Xamarin توس��عه داده شده است.  
 Telegram bot مهاجم با استفاده از قابليت هاي
اقدام به كنترل دس��تگاه آلوده مي كند. به عنوان 
مثال، مهاجم مي تواند دس��تگاه قرباني خود را به 
سادگي فشردن دكمه هاي تعبيه شده در نسخه  

بدافزار، تحت كنترل خود در آورد. 
اي��ن جاس��وس افزار تب��ادل اطالع��ات بين 
س��رور C&C و داده ه��اي اس��تخراج ش��ده را 
براي جلوگيري از رصد ترافيك ش��بكه از طريق 

پروتكل تلگرام انجام مي دهد. 

 بدافزارهاي مالي و تهديد كاربران 
اين درحالي اس��ت كه چن��دي پيش ويروس 
زئ��وس از طري��ق بس��تر محبوب اي��ن روزهاي 
كارب��ران ايران��ي يعني تلگرام راه خ��ودش را به 
كانال ه��ا و گروه هاي ايراني باز كرد بس��ياري از 

مويايل كاربران را آلوده كرد. 
 بداف��زار زئ��وس سال هاس��ت ك��ه در دنياي 
اينترن��ت ج��والن مي دهد و هر از گاهي آتش��ي 

برپ��ا مي كند و هربار كاربران يك منطقه را مورد 
حمله قرار مي دهد. براساس آمارهاي موجود اين 
ويروس كامپيوترهاي بيش از ١٩٦ كشور دنيا را 
آلوده كرده و در مجموع سيس��تم هاي رايانه يي 
بي��ش از ٢۴٠٠ كمپاني توس��ط آن مورد حمله 

قرار گرفته اند. 
وي��روس زئوس به يك بداف��زار مالي در جهان 
شهرت دارد و عملكرد نسبتا مشابهي را در حمالت 
خود به سيستم  عامل هاي گوناگون اتخاذ مي كند. 
ويروس ت��ا زماني كه يك فعاليت بانكداري آنالين 
انجام نمي شود در يك خواب عميق به سر مي برد 
ام��ا به محض اينكه كاربر از يك وب س��ايت بانكي 
براي انجام خدمات بانكداري خود استفاده مي كند، 
زئ��وس هم بيدار مي ش��ود تا آدرس ه��اي بانكي و 

اعتبارات فرد را به سرقت ببرد. 
ش��ايد در حين چرخيدن در تلگ��رام با انواع 
فايل ه��اي APK اپليكيش��ن هاي مختلف��ي كه 
برخ��ي كانال ها با ش��عارهاي تبليغاتي وسوس��ه  
برانگيز آن را دراختيار اعضاي خود قرار مي دهند 

برخورد كرده باش��يد. عباراتي چون: برنامه هك 
شده ايرانس��ل، اپليكيشن تبديل دوربين موبايل 
ب��ه م��ادون قرمز، نس��خه پول نامح��دود كلش 
آف كلن��ز، برنامه VIP خريد ش��ارژ مجاني و... 
ازجمله مواردي هستند كه كاربران كنجكاو را به 
دانلودشان وا مي دارند. داشتن پسوند APK اين 
برنامه ها و نصب شدن ش��ان روي سيس��تم عامل 
اندروي��د هم حركتي زيركانه اس��ت تا باور كاربر 
را به راستين بودن اين اپليكيشن ها سوق دهد. 

دانلود كردن و نصب اين قبيل برنامه ها، مثل 
س��اختن دروازه يي اس��ت براي ويروس زئوس تا 
به موبايل و اطالعات ش��خصي ش��ما رخنه كند. 
كانال هاي زيادي بدون ثبت ش��دن در س��امانه 
»ش��امد« وجود دارند و نظارتي بر آنها از س��وي 
هيچ ارگاني نيست. از همين رو اين كانال ها باعث 
به وجود آمدن بس��تر مجازي سياهي شده اند كه 
در آن بدافزارهاي مختلفي كه از هكرهاي روسي 
توس��ط كالهبرداران اينترنتي داخلي خريداري 

شده، منتشر مي شوند. 
اپليكيشن هاي آلوده به ويروس زئوس با كمي 
تغيير در شمايل كلي آن و ترجمه برخي كدهاي 
نگاشته شده در آن به زبان فارسي به طور عمومي 
در صفح��ات مجازي پيام رس��ان تلگرام منتش��ر 
مي ش��وند. تغييرات در اين ويروس ها با كمترين 
دانش برنامه نويسي امكان پذير است و گروه هايي 
در تلگ��رام ب��راي آم��وزش و ف��روش راهنماي 
فارسي س��ازي اين ويروس ها ني��ز به وجود آمده 

كه كار را براي افراد سودجو آسان تر مي سازد. 
 در پاي��ان بايد گف��ت توصيه ه��اي ايمني و 
امنيتي بايد از س��وي كاربران بيشتر مورد توجه 
قرار بگيرد، كاربران بهتر است نسبت به تفويض 
مجوزهاي درخواستي توسط برنامه هاي كاربردي 
دقت الزم را داشته باشند و برنامه هاي كاربردي 
خ��ود را از منابع و فروش��گاه هاي معتبر دريافت 
كني��د. همچنين نس��خه سيس��تم عامل خود را 
به روز نگاه دارند و از ابزارهاي رمزنگاري داده در 
دس��تگاه خود استفاده كنيد. پشتيباني از داده ها 
و نصب يك برنامه ضد بدافزار در دستگاه از ديگر 
مواردي اس��ت كه مي تواند مانع از نفوذ بدافزارها 

به سيستم شود. 

مايكروس�افت| پ��س از آنكه 
همكاري  به دلي��ل  مايكروس��افت 
با دول��ت امريكا تحت فش��ار قرار 
گرف��ت، به تازگي اع��الم كرده در 
هي��چ ي��ك از پروژه ه��اي دولتي 
مرب��وط به ج��دا ك��ردن كودكان 
هم��كاري  خانواده هاي ش��ان  از 
نمي كن��د.  ط��ي روزه��اي اخير 
بس��ياري از ش��ركت هاي ب��زرگ 
فن��اوري نس��بت به ج��دا كردن 

فرزن��دان مهاج��ران از خانواده هاي ش��ان واكن��ش نش��ان داده اند. در همين راس��تا 
مايكروس��افت آخرين شركت بزرگ فناوري است كه به دليل همكاري با دولت امريكا 
تحت فش��ار افكار عمومي قرار گرفته است.  اين در حالي است كه در ماه ژانويه اعالم 
شد ش��اخه Azure Government مايكروسافت در پروژه شناسايي چهره و احراز 
هويت به س��ازمان اجرايي گمرك و مهاجرت امري��كا )ICE( كمك مي كند و امكان 

استفاده از فناوري هوش مصنوعي خود را براي دولت فراهم مي كند. 
عالوه برآن مايكروس��افت اع��الم كرد به همكاري با س��ازمان ICE افتخار مي كند.  
همين امر س��بب شد بسياري از مردم از كارمندان مايكروسافت بخواهند از شغل خود 
اس��تعفا بدهند يا ساتيا نادال مدير ارشد اجرايي ش��ركت را وادار به شفاف سازي درباره 
همكاري با ICE كنند.  از آن زمان تاكنون مايكروسافت مطالب مربوطه را حذف كرده 
و همچنين در يك پست وبالگي جزئيات بيشتري در اين باره منتشر كرد.  در اين پست 
آمده است: مايكروسافت با سازمان اجرايي گمرك و مهاجرت )ICE( يا سازمان حفاظت 
از مرزها و گمرك در هيچ پروژه يي كه مربوط به جدا كردن كودكان از خانواده هاي شان 
در مرزه��ا باش��د، همكاري نمي كند و برخالف تصور عموم م��ا نمي دانيم از Azure يا 

خدمات آن براي اين مقصود استفاده مي شود يا خير. 

انگج�ت| محققان دانش��گاه 
اوهاي��و امريكا در ح��ال آزمايش 
پهپادها ب��راي نظارت بر ترافيك 
بزرگراه ه��ا ب��ه ج��اي اس��تفاده 
از هليكوپت��ر هس��تند.  نظ��ارت 
ب��ر ترافي��ك بزرگراه ه��ا اغل��ب 
دوربين ه��اي  نيس��ت.  كارآم��د 
معض��الت  نمي توانن��د  ثاب��ت 
ترافيك��ي فرات��ر از موقعيت خود 
را گ��زارش دهن��د، در حالي كه 

اس��تفاده از وس��ايل نقليه هوايي نظير هلي كوپتر نيز هزينه بر اس��ت و هم ناچار به 
سوخت گيري هاي متعدد هستند.  اما اين سيستم ها به زودي ارتقا مي يابند. دانشگاه 
ايالتي اوهايو يك برنامه آزمايش��ي را هدايت مي كن��د كه از پهپادها براي نظارت بر 
جاده ها و ترافيك اس��تفاده مي كند.  اين پ��روژه، داده هاي مورد نياز خود را از مركز 
مديري��ت و كنترل ترافيك ايالت اوهايو مي گيرد. اگر يك ترافيك ناش��ي از تصادف 
يا مش��كلي در مس��ير، از جمله از بين رفتن آسفالت بر اثر سيل به وجود بيايد، اين 
سيس��تم زودتر به آن نقطه مي رس��د و آن را شناسايي مي كند.  اين پروژه پس از 3 
س��ال تحقيقات و با سرمايه ۵.٩ميليون دالري از روز اول جوالي آغاز مي شود.  اين 
همكاري ممكن است مهم تر از آنچه شما فكر مي كنيد، باشد. سرمايه گذار اين پروژه 
قصد دارد چگونگي كمك اين سيستم به رانندگي خودروهاي خودران و خودروهاي 

متصل به يك شبكه را بررسي كند. 
اين پهپادها در درجه اول مي توانند اطالعات ترافيكي را براي كمك به رانندگان 
و تصميم گيري هاي ترافيكي در اختيار آنان بگذارند. براي مثال يك پهپاد در صورت 
وقوع تصادف زنجيره يي به طور خودكار مي تواند يك مسير جديد پيدا كند و با پرواز 

در جلوي خودروها، آنها را راهنمايي كند.

گ��وگل  جي اس ام آرن�ا|   
مخصوص  اپليكيش��ن  به تازگي 
پادكس��ت خود را تحت عنوان 
گوگل پادكس��ت براي گوش��ي 
الكترونيك��ي  دس��تگاه هاي  و 
اندرويدي منتش��ر كرده كه به 
كاربران اجازه مي دهد به حجم 
زيادي از پادكس��ت هاي آنالين 
دسترس��ي داشته باش��ند.  اين 
روزها كه فايل و پادكس��ت هاي 

صوتي از محبوبيت و اس��تقبال زيادي برخوردار شده است، گوگل به فكر ايجاد 
ي��ك پلتفرم براي دسترس��ي آزادانه كاربران به پادكس��ت هاي مورد عالقه خود 

افتاده است.
اين پلتفرم كه گوگل پادكست نام دارد، در حال حاضر در فروشگاه اينترنتي 

و آنالين گوگل پلي استور قابل دسترسي، دانلود، نصب و استفاده است. 
اين در حالي اس��ت كه هم اكنون نس��خه iOS هنوز براي گوشي هاي آيفون 
ارائه و منتش��ر نش��ده است اما گوگل وعده داده كه قرار است به زودي پلتفرمي 

مخصوص سيستم عامل iOS نيز توسعه داده شود.
اپليكيشن گوگل پادكس��ت به كاربران اين امكان را مي دهد تا به جست وجو 
و دنبال كردن پادكس��ت هاي صوتي موردنظر خ��ود در اين پلتفرم بپردازند و از 
گ��وش ف��رادادن به فايل هاي موردعالقه خود لذت ببرن��د.  پس از آنكه كاربران 
پادكست هاي صوتي موردعالقه خود را دنبال )Subscribe( كنند، قادر خواهند 
بود قس��مت هاي مدنظر را دانلود كنند تا زماني كه دسترسي به اينترنت ندارند، 
نيز مورد استفاده قرار بگيرد.  حساب كاربري گوگل پادكست به طور مستقيم با 

حساب كاربري گوگل شما لينك شده و در ارتباط خواهد بود. 

همكاري نكردن دولت امريكا با »مايكروسافت« انتشار »گوگل پادكست« براي اندرويدي هااستفاده از پهپادها براي نظارت بر ترافيك

فراسو كاربررويداد

جي اس ام آرنا | گوگل مي خواهد اپليكيشن يوتيوب موزيك 
و يوتيوب پريميوم را در ١٢ كش��ور جهان عرضه و منتشر كند.  
اين روزها اپليكيش��ن و س��رويس هاي پخش آنالين موسيقي 
همچ��ون اپ��ل موزيك و اس��پاتيفاي از محبوبيت و اس��تقبال 
بي نظيري از سوي كاربران جهاني برخوردار شده است. پيش تر 
گوگل اعالم كرده بود كه مي خواهد اپليكيشن يوتيوب موزيك 
پريميوم را جايگزين اپليكيشن گوگل پلي موزيك كند و بستر 
جديدي را در اختيار كاربران عالقه مند به موس��يقي قرار دهد 
تا آنها بتوانند بدون مش��اهده هرگونه تبليغات آزاردهنده يي به 

موسيقي هاي مورد عالقه خود گوش فرا دهند. 
كاربران به صورت رايگان و پولي قادر خواهند بود از سرويس 
يوتيوب موزيك پريميوم بهره مند ش��وند. استفاده پولي از اين 
س��رويس ٩.٩٩ دالر در م��اه براي كاربران هزين��ه دربرخواهد 
داش��ت كه در ع��وض به آنها امكان دانلود فايل هاي موس��يقي 
مورد نظرش��ان را مي ده��د. در غير اين صورت همانند س��اير 
اپليكيشن هاي اس��تريم آنالين موسيقي، آنها تنها مي توانند به 
پخش آنالين و اس��تريم فايل هاي موزي��ك بپردازند و از دانلود 
آن، به علت عدم رعايت حق ناشر و كپي رايت موسيقي، محروم 
خواهن��د مان��د.  حاال گوگل اعالم كرده اس��ت ك��ه مي خواهد 
اپليكيشن هاي منحصر به فرد يوتيوب موزيك و يوتيوب پريميوم 
را در انگلستان و ١١ كشور ديگر از جمله اتريش، كانادا، فنالند، 
فرانسه، آلمان، ايرلند، ايتاليا، نروژ، روسيه، اسپانيا و سوئد امروز 
در تاري��خ ٢٠ ژوئن س��ال ٢٠١٨ ميالدي عرض��ه و ارائه كند.  
اپليكيشن يوتيوب موزيك پيشتر در ماه مه سال جاري ميالدي 

در كشورهاي اياالت متحده امريكا، استراليا، مكزيك، نيوزيلند، 
مكزيك و كره جنوبي آغاز به كار كرده و در دسترس كاربران اين 

كشورها قرار گرفته بود. 
اپليكيش��ن يوتيوب موزيك به كاربران فهرست گسترده يي 
از موزي��ك ويديو، آلبوم هاي موس��يقي، تك آهنگ، ريميكس، 
نمايش هاي زنده و كنسرت هاي موسيقي را ارائه خواهد داد كه 
آنها مي توانند براساس سليقه خود، ژانر و سبك موردعالقه خود 

را بيابند. 
يكي ديگر از قابليت هاي جديدي كه اين سرويس به كاربران 
ارائه مي دهد، آن اس��ت كه آنها مي توانند با جس��ت وجوي نام 
خواننده يا تنها بخش��ي از متن موس��يقي و شعر آن، به آهنگ 
موردنظر خود دسترس��ي پيدا كنند. اين همان ويژگي است كه 
هنوز س��رويس هاي پخش آنالين و استريم موسيقي در جهان 

همچون اسپاتيفاي و اپل موزيك از آن بي بهره هستند. 

هكرني�وز| متخصص��ان امني��ت س��ايبري ب��ه كاربران 
نرم افزاره��اي مايكروس��افت آفي��س 3٦۵ هش��دار دادن��د 
ك��ه ايميل هاي ح��اوي حم��الت فيش��ينگ، محافظت هاي 
مبتن��ي ب��ر ه��وش مصنوع��ي اي��ن برنام��ه را دور مي زند.   
 واژه فيش��ينگ ي��ا Phishing ك��ه مختص��را از عب��ارت

Password Harvesting Fishing به معناي »به دست 
آوردن رمز عبور از طريق طعمه« به دس��ت آمده و س��اخته 
شده اس��ت، يكي از حمالت سايبري ش��ناخته شده مبتني 
بر مهندس��ي اجتماعي اس��ت كه ب��ا فري��ب دادن كاربران 
موردنظ��ر اطالع��ات محرمانه و خصوصي آنه��ا از جمله رمز 
عبور، اطالعات حس��اب بانكي، اطالعات شخصي و محتواي 
به اش��تراك گذاشته ش��ده آنها در ش��بكه هاي اجتماعي را 
به دس��ت مي آورند.  محققان و متخصصان امنيت س��ايبري 
هش��دار داده اند كه برخي از ايميل هايي كه توس��ط كاربران 
نرم افزار مايكروس��افت آفيس 3٦۵ دريافت مي شوند، حاوي 
حمالت س��ايبري و فيش��ينگ اس��ت كه حفاظ امنيتي اين 
برنامه كه مبتني بر فناوري نوين هوش مصنوعي و يادگيري 
ماش��يني اس��ت، را دور مي زند. به گونه يي كه اي��ن نرم افزار 
ب��ا وجود سيس��تم و فناوري ه��اي پيش��رفته و پيچيده اش، 
نمي تواند آلوده بودن اين اي ميل ها را تشخيص دهد، بنابراين 
كاربران و اطالعات ش��ان را در معرض خطر حمالت سايبري 

و فيشينگ قرار مي دهد.
 ،)Avanan( تيم امنيت سايبري فعال در شركت آوانان
مي گوين��د نرم اف��زار مايكروس��افت آفي��س 3٦۵ نمي تواند 

 ZeroFont ايميل هاي آلوده را كه از تكنيك هاي موسوم به
استفاده كرده اند، تش��خيص داده و شناسايي كند، به همين 
دليل، كاربران، اطالعات شخصي، حساب هاي كاربري آنها و 
همچنين دس��تگاه هاي الكترونيكي شان را در معرض قرباني 

شدن مقابل حمالت فيشينگ قرار مي دهند. 
برخالف س��اير حم��الت س��ايبري كه توس��ط هكرها و 
مجرمان س��ايبري يا بهره گيري از آسيب پذيري هاي موجود 
در نرم افزار يا سخت افزار دس��تگاه هاي الكترونيكي مربوطه، 
حمالت فيشينگ توسط خود كاربر قرباني صورت مي پذيرد، 
چراكه هكرها، كاربران را فريب داده تا با دس��ت خودش��ان 

اطالعات موردنظر هكرها را تقديم آنها كنند. 
حم��الت فيش��ينگ يك��ي از متداول ترين و آس��ان ترين 
روش هاي س��رقت اطالعات شخصي، مالي و حريم خصوصي 

كاربران در فضاي مجازي است. 

كاربران قرباني حمالت »فيشينگ« »يوتيوب« موزيك در ۱۲ كشور منتشر مي شود

سايبردريچه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 پنجمين نشست كميته دايمي ايران و پاكستان؛ 

زاه�دان  پنجمين نشست كميته دايمي مشترك مرزي 
استان سيستان و بلوچس��تان جمهوري اسالمي ايران و 
ايالت بلوچس��تان جمهوري اسالمي پاكستان در زاهدان 
برگ��زار ش��د.  سرپرس��ت اداره كل امنيت��ي و انتظامي 
استانداري، محور مذاكرات صورت گرفته بين دو هيات را 
موضوعات مشترك امنيتي، مرزي، اقتصادي و اجتماعي 
بيان كرد. غالمرضا گنجي افزود: افزايش اقدامات مشترك 
امنيتي براي تامين امنيت و پيشگيري از تردد و فعاليت 
گروه هاي تروريستي و باندهاي شرارت، اجراي طرح هاي 
عمراني از قبيل برق دار كردن 6 روستاي منطقه ماشكيل، 
تامي��ن امنيت بازارچه ه��اي مرزي، تس��هيل و افزايش 
م��راودات اقتصادي و مرزي از مهم ترين موضوعات مورد 
مذاكره هيات ايراني و پاكس��تاني در اين كميته اس��ت.  
رييس هيات ايراني با اش��اره به حادثه تروريستي ۱۴ماه 
گذشته مرز ميرجاوه كه منجر به شهادت ۹مرزبان ايراني 
و اسارت سرباز وظيفه به نام سعيد براتي شده بود، اظهار 
ك��رد: برخورد جدي و مبارزه با گروه هاي تروريس��تي 
و تكفي��ري و باند ه��اي ش��رارت يك��ي از مهم ترين 
محورهاي مورد تاكيد از س��وي هي��ات ايراني بود كه 
از طرف پاكس��تاني خواسته شد در اسرع وقت نسبت 
ب��ه آزادس��ازي و بازگرداندن وي اق��دام كنند. هيات 
پاكس��تاني به رياس��ت طريق رحمان، رييس نيروي 
لويز ايالت بلوچس��تان پاكس��تان از مرز ميرجاوه وارد 
كش��ورمان شدند و مورد استقبال مس��ووالن هم تراز 

ايراني قرار گرفتند. 
 صي�ادان آزاد ش�ده از زن�دان س�ومالي وارد 
كنارك ش�دند؛ زاهدان  سرپرست فرمانداري كنارك 
در جنوب سيستان و بلوچستان گفت: ۱7صياد زنداني 
در بند دزدان دريايي س��ومالي روز جمعه وارد فرودگاه 
كنارك شده و مورد استقبال گرم خانواده ها و مسووالن 
محل��ي قرار گرفتند. »ابوبكر بل��وچ« در اين باره افزود: 
اين صيادان با تالش وزارت امور خارجه، سفارت ايران 
در كنيا و پيگيري اس��تانداري آزاد ش��دند.  سرپرست 
فرمان��داري كن��ارك گفت: ۱7ملوان دس��تگير ش��ده 
توس��ط يك دادگاه در كشور سومالي محكوم به 2سال 
زن��دان و پرداخت جريمه نقدي ش��دند.  او از پيگيري 
و تالش هاي استانداري سيستان و بلوچستان، اداره كل 
شيالت سيستان و بلوچستان، وزارت اطالعات، وزارت 
خارجه، سفارت ايران در كنيا و سفارت ايران در نايروبي 

براي آزادي صيادان زنداني قدرداني كرد.
  فراهم س�ازي زيرس�اخت ها در گمرك رازي-

كاپي كوي؛ اروميه   در نشس��ت مش��ترك سركنسول 
تركيه در اروميه با بخش��دار بخش قط��ور خوي، روند 
آماده س��ازي زيرس��اخت ها در مرز رازي و كاپي كوي 
بررس��ي شد.  شكورلو، بخشدار قطور در اين نشست از 
برگزاري مناقصه ط��رح تعريض جاده خوي به قطور و 
رازي خبر داد و گفت: تا يك ماه آينده با تعيين پيمانكار 
مربوطه، عمليات اجرايي تعريض اين جاده مرزي آغاز 
مي شود. او اعتبارات اين طرح را ۴50ميليارد ريال اعالم 
و افزود: مرحله اول احداث پايانه رازي تا يك ماه آينده 
آماده بهره برداري مي ش��ود. عثمان پشمن، سركنسول 
تركيه در اروميه هم در اين نشس��ت از پايان س��اخت 
پايانه كاپي كوي تركيه تا يك ماه آينده خبر داد و گفت: 
با بهره برداري از اين پايانه و آماده ش��دن زيرساخت ها 
در طرف ايران، فعاليت شبانه روزي در مرز رازي- كاپي 
كوي فراهم مي شود. او همچنين با اشاره به عالقه مندي 
تجار و بازرگانان استان وان تركيه براي سرمايه گذاري 
در آذربايجان غربي و ش��رقي خواستار برنامه ريزي دو 

طرف براي تحقق اين امر شد. 
 رفع نش�تي از ايس�تگاه هاي ش�ير بي�ن راهي 
گرگان؛ ساري   مدير منطقه ۹ عمليات انتقال گاز گفت: 
نش��تي گاز از ايستگاه ش��ير بين راهي گرگان رفع شد. 
رس��ول داودي نژاد با اعالم اين خب��ر اظهار كرد: پس از 
اعالم گزارش نش��تي درجه يك در ايس��تگاه شير بين 
راهي گرگان توس��ط گ��روه نش��ت ياب، كاركنان واحد 
عمليات خطوط لوله به محل مورد نظر اعزام ش��دند. او 
بيان كرد: پس از هماهنگي هاي مورد نظر جهت تعيين 
حداكثر فش��ار ايمني روي خط لول��ه گازدار همچنين 
اخذ مجوزه��اي الزم با حضور نماينده HSE در اطراف 
ش��ير بلودان حفاري شد. مدير منطقه ۹ در ادامه افزود: 
پس از حفاري و مش��خص شدن محل نشتي در يكي از 
جوش هاي مربوط به سه راهي بلودان و ضرورت تعويض 
آن، مونتاژ بلودان كه ش��امل جوشكاري سه راهي، كپ، 
فلنج و لوله ۱0 اينچ براس��اس WPS ارس��الي از واحد 
مهندسي با حضور نماينده بازرسي فني منطقه انجام شد. 
 قيمت تضميني جو ابالغ ش�د؛ كرج   سرپرست 
شركت پش��تيباني امور دام استان البرز از ابالغ قيمت 
تضمين��ي جو خبر داد. كي��وان حاجيان گفت: قيمت 
خريد تضمين��ي جو از ق��رار هر كيلوگ��رم ۱0هزار و 
300ريال اس��ت ك��ه در هيات دول��ت تصويب و براي 
اجرا به ش��ركت پش��تيباني امور دام كش��ور ابالغ شد.  
سرپرست شركت پشتيباني امور دام استان البرز افزود: 
خريد تضميني محصوالت كش��اورزي براي حمايت از 
توليد محصوالت اساس��ي كش��اورزي، ايجاد تعادل در 
نظام توليد، جلوگيري از ضايعات محصوالت كشاورزي 

و ضرر و زيان كشاورزان انجام مي شود. 
 اجراي جن�گل كاري اقتص�ادي در 1400 هكتار 
از اراضي لرس�تان؛ خرم آب�اد   مديركل منابع طبيعي 
و آبخيزداري لرس��تان، جنگل كاري اقتص��ادي را راهي 
براي حفاظت از منابع طبيعي و بهبود معيش��ت جوامع 
روستايي دانست.  »شيرزاد نجفي« با اشاره به اجراي طرح 
جنگل كاري اقتصادي اظهار كرد: تاكنون در ۱۴00هكتار 
از اراضي لرستان جنگل كاري اقتصادي انجام  شده است.  
او خاطرنشان كرد: تا پايان امسال 2500هكتار از اراضي 
ملي در قالب طرح جنگل كاري اقتصادي قرار مي گيرد.  
نجفي سياست هاي سازمان جنگل ها را بر مبناي حفاظت 
از س��رمايه هاي ملي و مش��اركت هاي مردمي دانست و 
خاطرنش��ان كرد: تخصيص زمين، تامين نهاده هاي بذر 
و نهال از وظايف اين اداره كل و تامين هزينه هاي اجرايي 

برعهده مردم است.

اخبارشهرستانها

معاون وزارت صنعت در چهارمين همايش ملي نقش معدن در توسعه كشور:

اختيارشورايعاليمعادنبهاستانهاواگذارميشود

معاون كارآفريني وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي:

تالش براي حل مشكل متقاضيان وام اشتغال كه چك برگشتي دارند

گروه بنگاه ها|
چهارمين همايش نقش معدن در توسعه كشور با 
رويكرد فرآوري مواد معدني با حضور اعضاي ش��وراي 
عالي معادن كشور، موس��وي نايب رييس كميسيون 
عمران مجلس دهم و 200مدير و كارشناس معدني از 
سوي خانه معدن و با همكاري اداره صنعت، معدن و 

تجارت يزد برگزار شد. 
واقعيت آن اس��ت، واگذاري اختي��ارات اجرايي و 
حاكميت��ي به اس��تان ها و بخش خصوص��ي يكي از 
مهم ترين برنامه هايي اس��ت كه دولت تدبير و اميد از 
ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي كش��ور اعالم كرد 

كرد كه به دنبال تحقق آن است. 
 كارشناسان با تاكيد بر نظام برنامه ريزي منطقه يي 
معتقدند؛ ضرورت دارد كه مديران و مسووالن استان ها 
و اهالي بخش خصوصي اقتصاد در فرآيند تصميم سازي 
و تصميم گيري از اختيارات الزم برخوردار باشند و به 
دليل شناخت الزم از مسائل و مشكالت استان، فرآيند 
تصميم گيري، اجرا و نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي و 

عمراني به استان ها واگذار شود. 
واگذاري اختيارات اجرايي و اقتصادي به فعاالن 
اقتصادي استاني به اندازه يي تاثيرگذار است كه هر 
اندازه كه بتوانيم اختيارات استانداران، دستگاه هاي 
اجراي��ي و فع��االن بخ��ش خصوصي را در س��طح 
مناط��ق و در حوزه هاي مختلف ب��ه ويژه در حوزه 
اقتصادي افزايش بدهيم، منجر به افزايش س��رعت 
در تصميم گيري و تسريع در انجام فعاليت در سطح 
اس��تان مي شود كه نتيجه آن ش��مايل نهايي رشد 

اقتصادي كشور را بهبود مي بخشد. 
در راستاي اين اهميت ساختاري است كه معاون 
امور مع��ادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: تاكنون 70درصد اختيار ش��وراي عالي 
معادن به استان ها واگذار شده است و 30درصد ديگر 
در آين��ده به مناطق موفق و فعال در اجراي اهداف و 

وظايف تعيين شده واگذار خواهد شد. 
اعداد و ارقامي كه نشان مي دهد، عزم دولت براي 
تفوي��ض اختي��ارات اقتصادي و اجرايي به اس��تان ها 
جدي است و در آينده نيز در ساير شؤون و بخش هاي 

اقتصادي تسري پيدا خواهد كرد. 

 تشكيل شوراي معادن در استان ها
جعف��ر س��رقيني در چهارمي��ن همايش ملي 
نق��ش مع��دن در توس��عه كش��ور در ي��زد گفت: 
يكي از كارهاي بس��يار مهم��ي كه در دولت تدبير 
و اميد انجام ش��د، تصويب ايجاد ش��وراي معادن 
در اس��تان ها بر اس��اس برنامه ششم توسعه است. 
شوراي ياد شده امروز در تعامل با بخش هاي ديگر 
ارتباط برقرار كرده كه به شوراي توسعه يي تبديل 
شده اس��ت و با توجه به پتانسيل باالي معدن در 
اشتغال زايي و رونق توسعه اقتصادي، تسهيل امور 
مردم و رونق بيش��تر صنايع معدني در دستور كار 
اس��ت.  معاون وزير صنعت درباره تش��كيل جلسه 

ش��وراي معدن در استان يزد تصريح كرد: اگر يزد 
ه��م در اين خصوص خوب عمل كند و جلس��ات 
منظم براي حل مش��كل داش��ته باش��د 30درصد 
مابقي اختيار هم تفويض خواهد ش��د.  او در ادامه 
با بيان اينكه از مصادي��ق اقتصاد مقاومتي، بخش 
معدن است، اظهار كرد: امروز تكنولوژي اين بخش 
در كش��ور بومي شد و به ويژه در بخش هاي فوالد 
كه البته توس��عه هر بخشي نيازمند واردات برخي 

دستگاه ها بوده و خواهد بود. 
سرقيني با اشاره به تحريم هاي اخير هم يادآور 
شد: اولويت اصلي اين تحريم ها، بخش معدن ايران 
اس��ت ولي با توجه به تجربه گذشته كه در شرايط 
سخت تحريم به دس��ت آمد، امروز در تامين نياز 
داخلي مش��كلي نداريم. عمده مشكل ما شايد در 
حوزه صادرات محصوالت باشد، اميدواريم با تالش 
بخش خصوصي و همراهي دولت اين مشكالت نيز 

كمتر به كشور آسيب برساند. 
عض��و ش��وراي عالي مع��ادن كش��ور در ادامه 
تصري��ح كرد: عمده تالش هاي دولت و اين ش��ورا 
تقويت بخ��ش خصوصي و ايجاد همدلي بيش��تر 
ميان دس��تگاه هاي دولتي و خصوصي اس��ت تا از 

تصدي گري ها كاسته شود. 
مع��اون وزارت صنعت به جاي��گاه ويژه معدن 
در ايران اش��اره كرد و ادام��ه داد: همين وضعيت 
موجب ش��ده تا اين بخش اولويت اصلي دشمنان 
براي اعمال تحريم ها باش��د ب��ه همين دليل بايد 
معدنكاران به فكر تامين مواد مورد نياز خود باشند 
و از تجربه هاي گذش��ته در اين خصوص به خوبي 

استفاده كنند. 

 پيش به سوي صنايع نو و كم آب
س��رقيني با بيان اينكه برخي معتقدند كه بخش 
معدن مشكالت زيست محيطي و آاليندگي هايي دارد 
و بايد به سمت صنايع نو و كم آبخواه برويم، ادامه داد: 
در اين خصوص بخش معدن هيچ كش��وري در دنيا 
براي توسعه صنايع نوين معطل نمانده است و در واقع 

زيربناي ساير صنايع محسوب مي شود. 
او درباره لزوم انتقال درآمدهاي معدني به استان ها 
هم گفت: در قانون مش��خص شده تا حقوق دولتي از 
معادن در حسابي مشخص واريز شود كه بايد در بخش 
معدن هزينه ش��ود. عضو ش��وراي عالي معادن كشور 
افزود: امسال وضعيت اين بخش از سال قبل بهتر است 

و سهم استان ها نيز از حساب پرداخت خواهد شد. 
معاون وزير صنعت با اش��اره به برخي اكتش��افات 
اخير در كشور يادآور شد: بر اين اساس 2 تا 3ميليارد 
تن به ذخاير معدني كشور اضافه شده كه در اين ميان 
2 معدن بزرگ متعلق به استان يزد است. سرقيني از 
حل مش��كالت معدنD19 در چادرملو اردكان خبر 
داد و افزود: حل مش��كالت معدني در كشور نيازمند 
همدلي و تعامل بخش هاي دولتي و خصوصي اس��ت 
كه نمونه آن در آزادس��ازي محدوده ها به خوبي ديده 
ش��د.  او يك��ي از م��وارد را تعامل درب��اره پروانه هاي 
اكتشافي دانست و گفت: تمديد پروانه اكتشاف معدني 
بعد از 2 س��ال ممكن نيس��ت و در بخش خصوصي 
هم پرونده هاي اكتشافي كه قبل از سال ۱3۹0 بوده، 
تمديد نمي ش��ود.  او با اش��اره به ظرفيت هاي استان 
ي��زد در حوزه هاي معدني و در بخش س��رب و روي 
تصريح كرد: با توجه به تشكيل كنسرسيومي، يزد در 
سه سال آينده قطب بزرگ توليد سرب و روي كشور 

خواهد ش��د.  اين مس��وول با انتقاد از برخي رسانه ها 
در حاشيه س��ازي براي خانه معدن كش��ور گفت: اين 
خانه هم��راه و در كنار دولت اس��ت و به عنوان مادر 
تش��كل هاي معدني محس��وب مي ش��ود.  همچنين 
مع��اون وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و رييس 
سازمان زمين شناس��ي در همايش ياد شده با تاكيد 
ب��ر لزوم ايج��اد همدلي ميان دس��تگاه هاي دولتي و 
بخش خصوصي گفت: اين س��ازمان داده هاي حاصل 
از 58 س��ال فعاليت خود را راي��گان در اختيار مردم 
قرار مي دهد.  مرضيه لك افزود: اين سازمان با وجود 
چندين دهه فعاليت علمي در سطح بين المللي كمتر 
ديده شده است.  او مشكل اساسي را نبود همدلي الزم 
ميان دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي عنوان كرد 
و گفت: همين امر موجب شده تا دستگاه ها در گذشته 
هر يك جداگانه كارهاي مربوط به خود را انجام دهند.  
رييس سازمان زمين شناسي تصريح كرد: با توجه به 
مس��ووليتي كه عهده دار است، عالوه بر ايجاد همدلي 
ميان اين سازمان با ساير دستگاه ها و بخش خصوصي، 
س��عي دارد تا زمينه انتشار داده هاي زمين شناسي را 
فراهم كند.  لك تاكيد كرد: وزير صنعت معتقد است، 
بايد تفكر را تغيير داد و به توسعه بخش خصوصي نيز 
كمك كرد و الزمه آن ايجاد زمينه حضور اين بخش 

در حوزه هاي بلوكه شده دستگاه ها و سازمان هاست. 
او در اين ارتباط ايجاد ش��وراي همدلي خانه ملت 
و دولت با تش��كل هاي بخش خصوصي از سوي وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت را حركت��ي نوين در بخش 
معدن عن��وان كرد و يادآور ش��د: با همي��ن نگاه در 
برنامه چهارساله اين بخش كه به زودي ابالغ مي شود، 
وظاي��ف هر بخ��ش به خوبي تفكيك ش��ده اس��ت.  

چهارمين همايش نقش معدن در توس��عه كش��ور با 
رويكرد فرآوري مواد معدني با حضور اعضاي ش��وراي 
عالي معادن كشور، موس��وي نايب رييس كميسيون 
عم��ران مجل��س ش��وراي اس��المي و 200 مدير و 
كارش��ناس معدني از سوي خانه معدن و با همكاري 

اداره صنعت، معدن و تجارت يزد برگزار شد. 

 تبيين روند واگذاري اختيارات به استان ها
در همي��ن زمينه مع��اون مديريت و توس��عه 
منابع وزارت كش��ور نيز روند واگ��ذاري اختيارات 
به اس��تانداران و اس��تان ها را از آغاز دولت يازدهم 
تبيين كرد.  جواد ناصريان گفت: در ميان مفاهيم 
و تئوري هاي مرتبط با نظام اداري، موضوع جايگاه 
اخ��ذ تصميم از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. به 
علت اهميت اين موضوع در كنار عوامل تاثيرگذار 
محتوايي بر ساختارهاي  سازماني  مانند پيچيدگي و 
رسميت، عامل تمركز كه روي نقطه تصميم گيري 
در س��ازمان ها اش��اره دارد، همواره محل مناقشه 
مديران ستادي و صفي سازمان هاي بخش دولتي 

قرار داشته است.
او اف��زود: از طرف��ي مدي��ران عالي س��ازمان ها و 
دستگاه هاي س��تادي با وجود آگاهي نسبت به تاثير 
واگذاري وظايف بر افزايش سطح عملكرد نظام اداري، 
هيچ گاه تمايلي به واگذاري  وظايف به سطوح پايين تر 
را ندارند و تمايل دارند كه همواره مركز تصميم گيري 
در س��تاد قرار گيرد. همچنان ك��ه در احكام قوانين 
برنامه يي و بودجه هاي ساالنه به موضوع تمركززدايي 
تاكيد شده بود، بنابراين احكام ياد شده تحقق نيافته 
بود. از سوي ديگر مديران صفي  يا مديران سازمان هاي 
اس��تاني همواره درخواس��ت واگذاري وظايف و اتخاذ 

تصميم در سطوح پايين سازمان را طالب هستند.
معاون مديريت و توسعه منابع وزارت كشور ادامه 
داد: با توجه به رويكرد توس��عه يي وزير كش��ور و به 
جهت تسهيل در امور استان ها و شناسايي آن بخش 
از اختيارات ستاد وزارت كشور و دستگاه هاي اجرايي 
كه قابليت تفويض به اس��تانداري ها و دس��تگاه هاي 
 اجراي��ي اس��تان را دارن��د، كارگروهي متش��كل از

8 استاندار به رياست معاون توسعه مديريت و منابع 
تحت عنوان كارگروه تحول اداري تشكيل شده است 
كه پس از احصاي عناوين و مصاديق قابل واگذاري به 
استاندار و دستگاه هاي اجرايي، موارد جهت تصويب 
در هيات وزيران به دولت ارس��ال شد كه موضوع در 
كميس��يون امور اجتماعي و دولت الكترونيك دفتر 
هي��ات دولت تصويب و متعاق��ب آن طي دو مصوبه 
در هيات وزيران اختيار تصميم گيري از ۱38عنوان 
وظيفه به دستگاه هاي اجرايي استاني تفويض و طي 
يك مصوبه ديگر مقرر شد كليه دستگاه هاي اجرايي 
آن بخش��ي از اختيارات وظايف خود را كه واگذاري 
آنها منع قانوني ندارد و موجب نقض سياس��ت هاي 
كالن ستادي نمي ش��ود را شناسايي و به واحدهاي 

استاني متناظر خود تفويض كنند. 

موضوع چك هاي برگش��تي و معوقات بانكي 
يكي از موانع دريافت تسهيالت اشتغال روستايي 
اس��ت كه موجب ش��ده برخي از متقاضيان وام 
روس��تايي امكان دريافت تس��هيالت را نداش��ته 
باش��ند. در همي��ن خصوص مع��اون كارآفريني 
وزير كار درباره آن دس��ته متقاضيان وام اشتغال 
روستايي كه به دليل داشتن چك هاي برگشتي و 
بدهي سررسيد شده، موفق به دريافت وام اشتغال 
نش��دند، گفت: در راس��تاي اجراي طرح اشتغال 
روستايي بهمن ماه سال گذشته 25درصد منابع 
صندوق توسعه ملي براي تخصيص به متقاضيان 
در اختيار بانك هاي كش��اورزي، توس��عه تعاون، 
پس��ت بانك و صندوق كارآفريني اميد به عنوان 
بانك ه��اي عامل توزيع وام قرار گرفت و قس��ط 

دوم ارديبهش��ت  ماه امسال به حساب موسسات 
عامل واريز و موجب ش��د تا روند پرداخت وام به 
متقاضيان با قوت بيش��تري دنبال شود.  عيسي 
منصوري درباره ش��رايط پرداخ��ت وام گفت: در 
بح��ث پرداخت وام اش��تغال روس��تايي، اهليت 
و شناس��ايي مش��تري در بانك مدنظر اس��ت و 
بانك مركزي در اين باره دس��تورالعمل و قوانين 
س��ختگيرانه يي اعم��ال مي كند؛ لذا كس��اني كه 
داراي چك ه��اي برگش��تي هس��تند و معوقات 
بانكي دارند، نمي توانند از اين تسهيالت استفاده 
كنند.  او گفت: البت��ه تالش هايي صورت گرفته 
ت��ا براي دارندگان چك هاي برگش��تي در بعضي 
حوزه ها تس��هيالتي فراهم شود كه بايد ديد اين 
كار مي تواند در حوزه روستايي اجرايي شود يا نه. 

معاون توس��عه كارآفريني و اشتغال وزير كار 
تصريح ك��رد: در اين راس��تا تمهيدات��ي فراهم 
كرده ايم كه در موارد خاصي اين اتفاق بيفتد ولي 
در بخش��ي از حوزه ها امكان پذير نيست؛ چنانچه 
در مورد كس��ي كه باالي 25درصد اقساط معوق 
دارد و نمي تواند اقساط وامش را بپردازد با توجه 
به اينكه اغلب وام ها كوچك هستند عمال امكان 

پرداخت تسهيالت وجود ندارد. 
بيش��تر مديران عامل بانك ها مشكالتي نظير 
داش��تن چك برگش��تي و بدهي سر رسيد شده، 
ع��دم مراجعه ب��راي تكمي��ل مراح��ل دريافت 
تس��هيالت و ارائ��ه طرح ه��اي ب��دون اولوي��ت 
و تك��راري را ازجمل��ه دالي��ل ع��دم اختصاص 
تسهيالت اش��تغال روستايي به متقاضيان عنوان 

كرده ان��د. فع��االن كارگري نيز ل��زوم حل موانع 
دريافت تسهيالت اش��تغال روستايي را خواستار 
ش��ده و تاكي��د كرده اند ك��ه با برداش��تن موانع 
دريافت وام، برنامه اش��تغال روس��تايي با سرعت 
بهتري به اجرا درمي آيد؛ به اعتقاد آنها دارندگان 
چك برگش��تي يا طرح هاي فاقد توجيه با پاسخ 
منف��ي بانك ها براي دريافت وام مواجه ش��ده و 

بعضا ناچار به گذاشتن وثيقه ملكي شده اند. 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي در روزهاي 
اخير از پرداخت ۱500ميليارد تومان تس��هيالت 
به متقاضيان خبر داد و دليل عدم استفاده برخي 
متقاضيان از تسهيالت اشتغال را مراجعه نكردن 
آنها براي تكميل پرونده درخواست وام يا داشتن 
چك برگشتي و بدهي به نظام بانكي عنوان كرد. 

آن ط��ور كه ربيعي گفته اي��ن موضوع در ديدار 
ب��ا رييس كل بان��ك مركزي در ميان گذاش��ته 
و مقرر ش��ده چنانچه بانك ها از خوش حس��ابي 
ف��رد اطمينان حاصل كردند در زمينه تضامين و 
وثيقه هاي بانكي انعطاف بيشتري به خرج دهند.

خوزس�تان   مع��اون اس��تاندار و 
فرماندار ويژه شهرس��تان آبادان گفت: 
قبوض دوره ي��ي خ��رداد و تيرماه آب 
ش��هروندان شهرس��تان هاي آب��ادان و 
خرمش��هر راي��گان مي ش��ود. عزيزاهلل 
شهبازي در حاش��يه بازديد از ساخت 
س��د خاكي روي كارون، طرح خطوط 
انتقال 6 كيلومتري آب غدير به شهيد كشتكار در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: امروز از روند س��اخت سد خاكي كه به طور موقت روي 
كارون براي جلوگيري از ورود آب ش��ور از اروند به اين رودخانه و 
بهمنش��ير در حال انجام است به همراه معاون عمراني استانداري، 
فرماندار خرمشهر، نمايندگان و رييس اداره آبفا شهري و روستايي 
بازديد داشتيم.  شهبازي از بازديد دو پروژه مهم آبرساني شهرستان 
آبادان خبر داد و تصريح كرد: يكي از اين پروژه ها خطوط انتقال 6 
كيلومتري آب غدير بود كه در آينده نه چندان دور به تاسيس��ات 
آبرساني روستايي با 20 هزار مترمكعب آب در شبانه روز مي رسد.  
او ادام��ه داد: س��ازمان آب و برق خوزس��تان، نمايندگان مردم در 
مجلس، فرماندار خرمشهر، اداره آب شهري و روستايي و فرمانداري 
آبادان همه در حال پيگيري و انجام پروژه ها هس��تند كه اميدوارم 
در تيرماه شرايط رويايي براي ما كه در بدترين وضعيت اقتصادي 
قرار داريم، رقم بخورد.  شهبازي بيان كرد: اميدوارم شبكه آبرساني 
ش��هري و روس��تايي آبادان و خرمش��هر تا حدود زيادي پايدار و 

وضعيت آب شرب مناسب شود. 

 آب بهاي خرداد و تير
براي مردم آبادان و خرمشهر رايگان شد

مازندران   مدير شركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي منطقه س��اري 
گفت: در ايام تعطيالت ارتحال امام 
راحل و ش��هادت حضرت علي)ع( با 
توزيع مناسب و به موقع سوخت در 
سطح پمپ بنزين ها، استان مازندران 
دغدغه س��وخت نداشت.  به گزارش 
خبرنگار تعادل در مازندران حسينعلي طالبي به مقايسه آمار 
مصرف فرآورده هاي نفتي در منطقه س��اري پرداخت و گفت: 
در تعطيالت ارتحال امام راحل و ش��هادت حضرت علي)ع( از 
۱۴ تا ۱8 خرداد ۹7 ميزان توزيع بنزين در سطح جايگاه هاي 
منطقه ساري مقدار حدود ۱6ميليون ليتر بوده است.  او افزود: 
با مقايسه اين مقدار نسبت به مصرف مدت مشابه سال قبل در 
منطقه ساري 8درصد افزايش مصرف بنزين مشاهده مي شود.  
طالبي اظهار داش��ت: از مورخه ۱۴ تا ۱8 خ��رداد ۹7 مقدار 
تقريب��ي 6ميليون ليتر بنزين از انبار نفت س��اري به مناطق 
چالوس، مش��هد، سبزوار و گلستان ارسال شد.  او خاطرنشان 
كرد: بيش از ۱3ميليون ليتر نفت گاز از مبدا انبار نفت ساري 
به مقصد مناطق س��اري، چالوس، گلس��تان و شيروان ارسال 
ش��د كه مقدار ح��دود 6 ميليون ليت��ر آن در مجاري عرضه 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري توزيع شد.  طالبي ادامه داد: 
در اين مدت حدود 630هزار ليتر نفت س��فيد نيز در منطقه 

ساري توزيع شد. 

 مصرف ۲۲ميليون ليتر بنزين
در تعطيالت رمضان

خراسان جنوبي   مديركل هواشناسي 
خراس��ان جنوبي از اج��راي طرح تهك 
)توسعه هواشناسي كاربردي( در بخش 
كش��اورزي خبر داد و گفت: اين طرح 
از دو س��ال گذش��ته در سطح استان و 
كشور به صورت پايلوت اجرايي شده و 
از امسال به ش��كل رسمي آغاز خواهد 
ش��د.  عليرضا خندان رو در گفت وگو با تس��نيم با اشاره به اجراي 
طرح تهك )توسعه هواشناسي كاربردي( در بخش كشاورزي اظهار 
داشت: يكي از طرح هايي كه از 3- 2 سال گذشته در سطح استان 
و كشور به صورت پايلوت اجرايي شده و از امسال به شكل رسمي 
آغاز خواهد شد، طرح تهك و توسعه هواشناسي كاربردي در بخش 
كشاورزي است.  او با بيان اينكه اين طرح، طرحي بسيار گسترده 
است كه در سطح كشور پياده مي شود، افزود: هدف از اجراي اين 
طرح يا س��امانه اين اس��ت كه ارتباط مستقيمي با كاربران نهايي 
در بخش هاي مختل��ف خصوصا در بخش هاي كش��اورزي برقرار 
كنيم.  مديركل هواشناسي خراسان جنوبي بيان كرد: در اين راستا 
با همكاري سازمان جهاد كشاورزي، كشاورزان استان شناسايي و 
با كش��اورزان پيشرو در چند سال گذشته كار كرديم و با جلساتي 
كه در اداره كل برگزار مي كنيم، كارشناس��ان جهاد كش��اورزي و 
هواشناسي وضعيت چند روز آينده را بررسي مي كنند و پديده هاي 
جوي و توصيه هاي كارشناسان بدون واسطه به كشاورزان و كاربران 
نهايي كه در روستاها و نقاط مختلف استان هستند، منتقل مي شود. 

 طرح توسعه هواشناسي كاربردي
در بخش كشاورزي

سيس�تان و بلوچس�تان   ريي��س 
س��ازمان جهاد كش��اورزي سيستان و 
بلوچستان گفت: طرح بزرگ آبرساني به 
۴6هزار هكتار از اراضي دشت سيستان 
در ۱6 ناحيه با 65درصد پيش��رفت در 
حال اجراست.  به گزارش ايسنا مجتبي 
پيري در جلس��ه بررس��ي رون��د پروژه 
انتقال آب به دشت سيستان بيان كرد: اين پروژه حياتي ترين طرح 
كشاورزي استان است كه ناپايدارترين شرايط آبي را به پايدارترين 
شرايط تبديل مي كند. او افزود: همچنين طرح آبياري تحت فشار 
در ۱00 ه��زار هكتار از اراضي اس��تان كه مصوب هيات دولت نيز 
اس��ت براي كاهش تلفات آبي در 33هزار هكتار اجرايي شده است.  
رييس جهاد كشاورزي استان تصريح كرد: در قالب اين پروژه براي 
2۹هزار هكتار مطالعه انجام و آماده اجرا شده و ۴هزار و 700هكتار 
نيز در دست اجراست.  او ادامه داد: سال هاست در حوزه كشاورزي 
با محدوديت منابع آبي مواجه هس��تيم و هر سال شرايط سخت تر 
مي شود، با توجه به خشكسالي هاي 20ساله در استان، اجراي اين 
دو طرح مهم مي تواند در كاهش تلفات آب كشاورزي موثر باشد و از 
طرفي طرح انتقال آب با لوله در كاهش تبخير آب در منطقه تاثير 
چشمگيري خواهد داش��ت.  مشاور وزير جهاد كشاورزي و مجري 
س��امانه هاي نوين آبياري نيز در اين جلس��ه گفت: با اجراي طرح 
انتقال آب با لوله به اراضي كشاورزي، بازدهي انتقال آب و توزيع آن 

به بيش از ۹5درصد مي رسد. 

پيشرفت 65 درصدي پروژه انتقال آب به اراضي 
دشت سيستان
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اقتصاد اجتماعي12
 تشكيل وزارتخانه 

محيط زيست اولويت  ندارد
تشكيل وزارت محيط زيس��ت موضوعي است كه به 
هيچ  وجه تازگي ندارد و طي س��ال هاي گذشته بارها اين 
پيشنهاد از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مطرح 
ش��ده است. در روزهاي گذشته نيز تعدادي از نمايندگان 
مجلس مجددا طرح تشكيل وزارت محيط زيست را ارائه 
دادند و اعالم وصول اين طرح در مجلس انجام شد. دبير 
كميته محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
مورد تش��كيل وزارت محيط زيس��ت اظهار كرد: با اينكه 
براي مديريت محيط زيست كشور نياز به عزم ملي داريم، 
اما بحث ساختار اداره محيط زيست، موضوع اولويت داري 
نيس��ت. محمد مجابي معاون پارلماني س��ابق س��ازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت در م��ورد اين ط��رح گقت: در 
بحث اصالح ساختار دولت، تعدادي از نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي در قالب »طرح« خواستار تشكيل وزارت 
انرژي، آب و محيط زيس��ت شدند. او با اشاره به ضرورت 
شكل گيري عزم ملي براي پيگيري مسائل محيط زيست 
كش��ور نظر خود را در مورد طرح تش��كيل وزارت محيط 
زيس��ت ارائه داد و گفت: اينكه محيط زيس��ت كشور به 
چه صورتي اداره شود؛ بحث اصلي و اولويت داري نيست. 
اعتقاد من بر اين است كه بحث محيط زيست يك بحث با 
اهميت است و به عزم ملي نياز دارد و در شرايطي كنوني 

بحث ساختار آن بحث ثانويه است. 

 ناامني رواني 
نخستين علت اعتياد 

وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، ناامن��ي رواني را 
نخس��تين علت اعتياد به عنوان يك آس��يب اجتماعي 
برش��مرد و گفت: اين موضوع در ميان افراد ش��اغل به 
هيچ وجه كمتر از بيكاران نيست بلكه در بسياري از موارد 
بيشتر است. علي ربيعي افزود: امروز همه اتفاق نظر دارند 
كه ريشه مسائل ايران، اجتماعي است؛ حتي دغدغه هاي 
اقتصادي نيز تحليل اجتماعي و رواني مي ش��ود. او ادامه 
داد: حتي امريكا كه دش��من ماست، مي گويد هدف من 
بدنه اجتماعي جامعه ايران است؛ جامعه شناسان بايد از 
اين فرصت براي نزديك تر شدن به متن اجتماعي استفاده 
كنند و رابطه يي كه بين دانشگاه و اجرا در حوزه اجتماع 
كمترين اتص��ال را دارد، پيوند دهد. ربيعي افزود: دوران 
اخير فرصت مناس��بي براي توليد انديشه هاي اجتماعي 
پدي��د آمده و زمينه براي ش��كل گيري جامعه شناس��ي 

سياست ساز و نه تصميم گير، مهياست. 
وي توضيح داد: در سال 1391 براي برگزاري همايش 
آسيب هاي اجتماعي موفق نشديم، زيرا در آن دوره گفته 
ش��د كه بيان آس��يب هاي اجتماعي موجب سياه نمايي 
مي ش��ود اما اكنون در مورد آسيب هاي اجتماعي گفته 
مي شود كه 20سال در پرداختن به موضوع تاخير شده، 
بنابراين هنر ما اين اس��ت كه اين فرص��ت را براي ارائه 

راهكار و سياست گذاري درست مغتنم شماريم. 

اخبار

مسووالن بر سر رقم واقعي بدهي سازمان هاي بيمه گر به وزارت بهداشت، توافق نظر ندارند

حل اورژانسي بدهي بيمه ها، مطالبه تازه وزارت بهداشت
بدهي انباشته بيمه ها به بيمارستان هاي دولتي 
و خصوصي، موضوعي است كه در چند سال اخير 
به يكي از مطالبه هاي وزارت بهداشت تبديل شده 
است. با وجود اين ميان مسووالن هنوز بر سر رقم 
واقعي اين بدهي اتفاق نظر وجود ندارد، اما رقم آن 
هر قدر كه باشد به چوب الي چرخ شبكه بهداشت 
و درمان تبديل ش��ده است. برخي بيمه ها با بدهي 
خود چرخ توليد داروهاي داخلي را كند كرده اند كه 
وخامت اوضاع با گران شدن دالر و كاهش واردات 
دارو، خودش را بيش��تر از قبل نشان مي دهد، چرا 
كه توليدكنن��دگان داخلي براي تولي��د داروهاي 
ب��ا كيفيت، با كمبود نقدينگي دس��ت و پنجه نرم 
مي كنن��د. ح��اال نزديك به يك س��ال از زماني كه 
محمد نعي��م اميني فرد س��خنگوي كميس��يون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد 
بدهي ميلياردي بيمه ها در م��رز بحران قرار دارد، 
مي گذرد و هنوز خبري از تسويه حساب آنها نيست 
تا جايي كه روز گذش��ته حسن قاضي زاده هاشمي، 
وزير بهداش��ت،  درمان و آموزش پزشكي خواستار 
حل اورژانس��ي اين معضل از س��وي سازمان هاي 

مسوول شد. 

 بيمه ها رفتارشان را اصالح كنند
همزمان با انتش��ار خبر بح��ران بدهي بيمه ها، 
رس��ول ديناروند رييس وقت سازمان غذا و داروي 
كشور در تشريح اين ماجرا گفت: »پرداخت بدهي 
س��ازمان هاي بيمه گر به بيمارس��تان ها يك سال و 
پرداخت بدهي آنها به داروخانه ها 6ماه تاخير دارد. 
بر اين اساس تقريبا معادل هشت ما فورس دارويي 
كش��ور كه معادل 10هزار ميليارد تومان است در 
شبكه عرضه دارو خلل وجود دارد و برآورد مي كنيم 
كه بدهي بيمه ها به شركت هاي توزيع دارويي حدود 
5هزار ميليارد تومان است.«  بعد از اين اظهارات بود 
كه مس��ووالن ديگر هم ب��ه اظهارنظرهايي درباره 
بده��ي بيمه ها ب��ه بيمارس��تان هاي خصوصي و 
دولتي ارائه كردند كه گاه در تناقض با يكديگر بود 
حال بار ديگر معضل بدهي هاي ميلياردي بيمه ها 
به موضوع بحث تبديل ش��ده و روز گذش��ته وزير 
بهداشت خواهان رسيدگي اورژانسي به اين موضوع 
شد. حسن قاضي زاده هاشمي گفت: »مشكل اصلي 
توليد كنن��دگان داخلي مش��كل نقدينگي اس��ت. 
بيمه ها بدهي انباش��ته يي به بيمارستان ها چه در 

بخش خصوصي و چه در بخ��ش دولتي دارند كه 
بايد رفتارشان اصالح شود. اين كار مربوط به دولت، 
س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي اس��ت. اگرچه اين كار سخت تر شده اما 
بايد به شكل اورژانسي حل شود تا توليد كنندگان 
بتوانند مواد اوليه ش��ان را وارد كنند.« با اين وچود 
اظهارت قاضي زاده در حالي اس��ت كه او در بهمن 
س��ال 96، درباره آخرين وضعيت بدهي بيمه ها به 
اي��ن وزارتخانه گفته بود: »بيم��ه تامين اجتماعي 
بخش��ي از بدهي خود را تا شهريور و بيمه سالمت 
ايرانيان نيز مبالغي از بدهي خود تا ارديبهش��ت و 

خرداد سال جاري را پرداخت كرده است.«

 تناقضات وزارت بهداشتي ها
 با اي��ن وجود هنوز هم بين مس��ووالن وزارت 
بهداش��ت بر س��ر رقم واقعي بدهي بيمه ها به اين 
وزارتخانه  اتفاق نظر وجود ندارد. 11 بهمن س��ال 
گذش��ته، معاون درم��ان وزير بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي اعالم كرد بدهي سازمان هاي بيمه 

پايه به وزارت بهداش��ت و بيمارس��تان هاي دولتي 
از مرز 15هزار ميليارد تومان گذش��ته است. قاسم 
جان بابايي درباره جزئي��ات اين موضوع بيان كرد: 
»نخس��تين مس��اله يي كه در صورت ادامه تاخير 
بيمه ها در پرداخت بدهي بيمارس��تان ها به وجود 
مي آيد، اين اس��ت كه تامين ملزومات پزشكي در 
بيمارس��تان ها دچار مشكل مي ش��ود و بعد از آن، 
تاخير در پرداخت مطالبات پرس��نلي است كه اين 
مس��اله مي تواند اعتراض ها و حتي اعتصاب برخي 
پزش��كان و كادر درماني را در پي داش��ته باشد.« 
اين اظهارنظر در حالي اس��ت كه پيش از اين ايرج 
حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت از بدهي حدود 
6هزار ميليارد توماني س��ازمان تامين اجتماعي به 
وزارت بهداشت سخن گفته بود كه نشان مي دهد 
بخش عمده بقيه اين بدهي متعلق به سازمان بيمه 
سالمت است اما در نهايت 16 بهمن سال گذشته، 
قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، ميزان اين بدهي را 
8هزار ميليارد تومان اعالم كرد اما رقم مطرح شده 
از س��وي وزير بهداش��ت هم پايان ماجرا نبود،  چرا 

كه در نخس��تين روزهاي سال 97، ايرج حريرچي 
سخنگوي وزارت بهداش��ت از طلب 4هزار و 899 
ميليارد توماني اين وزارتخانه، تنها از چهار سازمان 
بيمه گر خبر داد. او افزود: »در س��ال 96، 14 هزار 
و 299 ميليارد تومان س��ند به 4 سازمان بيمه گر 
اصلي ارسال شده است و فقط 3 هزار و 10 ميليارد 
از آنها پرداخت ش��ده اس��ت و وزارت بهداشت 13 
هزار و 899 ميليارد تومان از 4 سازمان بيمه اصلي 

طلب دارد.«

 چرخ سالمت با بدهي نمي چرخد
اظهارات مس��ووالن وزارت بهداش��ت در حالي 
اس��ت كه نماين��دگان مجلس معتقدن��د چنين 
ارقامي به واقعيت نزديك نيس��ت. محمدحس��ين 
قرباني عضو هيات رييس��ه كميسيون بهداشت و 
درم��ان مجلس در واكنش ب��ه خبر طلب 13هزار 
و 899ميليارد توماني وزارت بهداشت از 4 سازمان 
بيمه گر طلب گفت: اين ارقام صحيح نيس��ت، چرا 
كه مجلس بيش��ترين مي��زان حماي��ت از وزارت 

بهداشت را هم در روند اجراي طرح تحول سالمت 
و هم انتقال پايه بيمه س��المت داش��ته اس��ت. از 
ط��رف ديگر همايون هاش��مي عضو كميس��يون 
بهداش��ت و درمان مجلس ش��وراي اس��المي هم 
راه ح��ل بحران بدهي بيمه ها به وزارت بهداش��ت 
در نظارت اي��ن وزارتخانه بر عملكرد آنها مي داند. 
او درباره اين موض��وع بيان كرد: » در حال حاضر 
مطالبات بيمارستان ها انباش��ته شده درحالي كه 
اين مراكز پيشاني خدمات پزشكي هستند و بايد 
از آن مراقبت ش��ود، البته در برنامه شش��م تالش 
كرديم ش��وراي عالي بيمه زيرنظر وزارت بهداشت 
قرار گيرد كه متاس��فانه با اخت��الف يك راي اين 
مه��م عملياتي نش��د. س��ازمان هاي بيمه گر بايد 
زير نظر وزارت بهداش��ت سياس��ت گذاري شود و 
مديريت مستقيم از س��وي اين وزارتخانه صورت 
گي��رد. اكنون چرخ بيمه ها براي خود مي چرخد و 
هم تراز با دور چرخش طرح تحول سالمت نيست 
و با يكديگر همتراز نيس��تند و گاهي هم همديگر 
را خنثي كرده و مانع اجراي طرح تحول س��المت 
مي شوند. با بدهي هاي سنگين بيمه ها، واحدهاي 
خدماتي با مشكل روبرو مي شوند كه اين مي تواند 
هشدار جدي در حوزه سالمت محسوب شود.« از 
طرف ديگر احمد حمزه عضو كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس ش��وراي اسالمي هم معتقد است 
بيمه ها بايد از راه هاي صرفه جويي استفاده كنند تا 
هزينه هاي خود را به حداقل برسانند. او بيان كرد: 
»جلوگيري از اتالف هزينه ها، كاهش بدهي بيمه ها 
ب��ه مراكز درماني را به دنب��ال دارد. بخش بزرگي 
از بدهي بيمه س��المت به دلي��ل اقدامات چندين 
باره در حوزه درمان است كه هزينه هاي بسياري را 
به حوزه درماني تحميل مي كند، در اين خصوص 
به عنوان مثال مي توان به نبود سيس��تم ارجاع و 

پزشك خانواده در شهرهاي بزرگ اشاره كرد.«
وي با اش��اره به اينكه راه اندازي كامل سيستم 
ارجاع، پزش��ك خانواده، خري��د راهبردي خدمات 
و گايدالين ه��ا به كاهش هزينه هاي بيمه ها منجر 
مي ش��ود، گفت: »به طور حتم توجه به اين مسائل 
از سوي وزارت بهداشت و بيمه ها از افزايش بدهي 
س��ازمان هاي بيمه گر به مراك��ز درماني جلوگيري 
مي كند، البته كميسيون بهداشت و درمان به دنبال 
آن است كه با همكاري مسووالن دولتي اين نقاط 

ضعف درسال آينده رفع شود.«

آگهي ابالغ رأي
بدينوسيله به آقاي محمدي عاري فرزند حسن فعال متواري و مجهول المكان ابالغ مي گردد. به موجب 
دادنامه شماره 9701800301 مورخه 1397/3/7 صادره از شعبه 2 دادگاه انقالب اسالمي شهريار به 
جرم نگهداري 3/75گرم ش��ربت متادون و 16/40گرم قرص متادون به تحمل حبس و پرداخت يك 
ميليون ريال جزاي نقدي و 3 ضربه ش��الق تعزيري محكوم گرديده، رأي صادره غيابي و ظرف مدت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد سپس ظرف 20روز پس از ابالغ قابل تجديد 

نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
دادرس شعبه 2 دادگاه انقالب اسالمي شهريار- م الف/453

آگهي ابالغ رأي
بدينوس��يله به آق��اي صادق جوزاني فرزند _ فعال متواري و مجهول الم��كان ابالغ مي گردد. به موجب 
دادنامه ش��ماره 9701800285 مورخه 1397/5/5 صادره از ش��عبه 2 دادگاه انقالب اسالمي شهريار 
به جرم نگهداري 9/40گرم شيش��ه به تحمل 5 حبس و پرداخت بيس��ت ميليون ريال جزاي نقدي 
و 40ضربه ش��الق تعزيري محكوم گرديده، رأي صادره غياب��ي و ظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در اين دادگاه مي باشد و سپس ظرف 20روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم 

تجديد نظر استان تهران مي باشد.
دادرس شعبه 2 دادگاه انقالب اسالمي شهريار- م الف/454

آگهي ابالغ رأي
بدينوس��يله به آقاي ميالد كاكاي��ي فرزند _ فعال متواري و مجهول المكان اب��الغ مي گردد. به موجب 
دادنامه شماره 9701800278 مورخه 97/3/3 صادره از شعبه 2 دادگاه انقالب اسالمي شهريار به جرم 
مشاركت در نگهداري 8 كيلو ترياک و 1 عدد وافور به تحمل 2/5سال حبس و پرداخت شصت ميليون 
و يكصدهزار ريال جزاي نقدي و 60 ضربه ش��الق تعزيري محكوم گرديده، رأي صادره غيابي و ظرف 
مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد و سپس ظرف 20روز پس از ابالغ قابل 

تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
دادرس شعبه 2 دادگاه انقالب اسالمي شهريار- م الف/455

آگهي ابالغ
درخص��وص اتهام آقاي علي ش��انقي فرزند... به اتهام مش��اركت در دو فقره كالهب��رداري با توجه به 
مجهول المكان بودن وي و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
كيفري و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا متهم فوق 
پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن در مورخه 97/05/06 س��اعت 9 صبح به شعبه 101 كيفري 2 

دادگستري شهريار مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
دفتر شعبه 101 دادگاه كيفري 2 دادگستري شهريار- فرهاد آقائي- م الف/ 456

رأي دادگاه
درخصوص كيفرخواس��ت صادر ش��ده از دادس��راي ش��هريار عليه آقاي يداله عرب زاده)متواري( فاقد 
مش��خصات تكميلي دائر بر تهديد عليه بهداشت عمومي، موضوع اعالم جرم شبكه بهداشت و درمان 
شهرس��تان شهريار به اين موضوع كه متهم در منطقه نصيرآباد اقدام به كاشت گوجه فرنگي نموده و 
آبياري اين محصوالت با فاضالب شهري بوده و علي رغم تذكرهاي اداره شاكي بر اعمال مجرمانه خود 
ادامه داده اس��ت. با توجه به عدم پيگيري و مراجعه از س��وي متهم براي دفاع، گزارش اداره ش��اكي و 
تحقيقات انجام ش��ده و وقوع بزه محرز بوده لذا به اس��تناد ماده 688 قانون مجازات اسالمي) تعزيرات ( 
متهم را به يك سال حبس تعزيري محكوم و اعالم مي دارد. رأي صادره غيابي و ظرف 20روز از ابالغ 
قابل واخواهي در اين دادگاه و ظرف 20روز ديگر قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران 

مي باشد.
دادرس شعبه 103 دادگاه كيفري 2 شهريار- خدابنده لو- م الف/ 457

رأي دادگاه
درخص��وص اتهام آقاي معلم قلندري فرزند صديق فاقد مش��خصات ديگر به دليل مجهول المكان 
ب��ودن داي��ر بر توهين و تهديد موضوع ش��كايت خانم س��هيال احمدي و كيفرخواس��ت صادره از 
دادس��راي عمومي و انقالب ش��هريار با عنايت به شكايت شاكي، شهادت شهود، عدم حضور متهم 
در مراحل تحقيق و دادرس��ي و عدم ارائه دفاعي درقبال اتهامات انتس��ابي بزهكاري متهم از نظر 
اين دادگاه محرز و مس��لم تشخيص و به استناد مواد 608 و 669 ازقانون مجازات اسالمي مصوب 
1375 حكم به محكوميت متهم به تحمل 2 فقره 74ضربه شالق تعزيري صادر و اعالم مي گردد. 
بديهي اس��ت مفاد ماده 134 قانون مجازات در مرحله اجرا الزم االجراس��ت. رأي صادره غيابي و 
ظرف 20روز از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و ظرف 20روز ديگر قابل تجديد نظر در محاكم 

تجديد نظر استان تهران مي باشد.
رئيس شعبه 103 دادگاه كيفري 2 شهريار- عزيزي-م الف/ 458

رأي دادگاه
درخصوص اتهام آقايان 1- عليرضا غالمي 2- امير غالمي فاقد مش��خصات ديگر آزاد هس��تند به 
لحاظ مجهول المكان بودن و عدم حضور در دادس��را و دادگاه داير بر توهين موضوع شكايت آقاي 
محمدحس��ن خلج كه طي كيفرخواس��ت به تاريخ 96/6/29 دادس��راي ش��هريار براي نامبردگان 
تقاضاي مجازات ش��ده اس��ت، با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده ازجمله ش��كايت شاكي 
فوق الذك��ر و گواهي گواهان معرفي ش��ده و عدم حض��ور نامبردگان با وصف ابالغ و س��اير قرائن 
و امارات موجود در پرونده بزه انتس��ابي به نامبردگان از نظر دادگاه محرز اس��ت به اس��تناد ماده 
608 قانون مجازات اس��المي مص��وب 75 بخش تعزيرات هر يك از متهمي��ن فوق را به پرداخت 
ي��ك ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 
20روز از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و ظرف 20روز ديگر قابل تجديد نظر در محاكم تجديد 

نظر استان تهران مي باشد.
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفري 2 شهريار- بهروز حسنوند- م الف/ 459

رأي دادگاه
درخصوص اتهام آقايان 1- عليرضا غالمي 2- امير غالمي فاقد مشخصات ديگر آزاد هستند به لحاظ 
مجهول المكان بودن وعدم حضور در دادسرا و دادگاه داير بر توهين موضوع شكايت آقاي محمدحسن 
خلج كه طي كيفرخواست به تاريخ 96/6/29 دادسراي شهريار براي نامبردگان تقاضاي مجازات شده 
اس��ت، با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده ازجمله ش��كايت ش��اكي فوق الذكر و گواهي گواهان 
معرفي شده و عدم حضور نامبردگان با وصف ابالغ و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي 
به نامبردگان از نظر دادگاه محرز اس��ت به استناد ماده 608 قانون مجازات اسالمي مصوب 75 بخش 
تعزي��رات ه��ر يك از متهمين فوق را به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت 
محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 20روز از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و ظرف 20روز 

ديگر قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفري 2 شهريار- بهروز حسنوند- م الف/ 460

آگهي احضار متهم مجهول المكان
نظر به اينكه در پرونده كالسه 961035-9 د شعبه نهم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهريار موضوع 
شكايت آقاي حسين رضواني فرزند احمد با وكالت محمد ترابي عليه محمود اعتمادنيا فرزند اسماعيل دائر 
بر اجاره منافع مال غير مي باش��د و با توجه به محتويات پرونده و اظهارات ش��اكي به علت مجهول المكان 
بودن دسترس��ي به شما مقدور نبوده، فلذا بدينوسيله به ش��ما ابالغ مي شود در راستاي ماده 174 قانون 
آئين دادرسي كيفري ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از اتهام خود در 

شعبه نهم دادياري دادسراي شهريار حاضر شويد در غير اين صورت اقدام مقتضي به عمل خواهد آمد.
داديار شعبه نهم دادياري دادسراي شهريار- محمد شالي/ م الف/461

آگهي احضار متهم مجهول المكان
نظر به اينكه در پرونده كالس��ه 960437-9 د ش��عبه نهم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهريار 
موضوع شكايت آقاي بهزاد روزبه عليه جاويد مطلبي دائر بر جعل و انتقال مال غير مي باشد و با توجه 
به محتويات پرونده و اظهارات شاكي به علت مجهول المكان بودن دسترسي به شما مقدور نبوده، فلذا 
بدينوس��يله به شما ابالغ مي شود در راس��تاي ماده 174 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف يك ماه از 
تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه نهم دادياري دادسراي شهريار 

حاضر شويد در غير اين صورت اقدام مقتضي به عمل خواهد آمد.
داديار شعبه نهم دادياري دادسراي شهريار- محمد شالي/ م الف/462

آگهي احضار متهم مجهول المكان
نظر به اينكه در پرونده كالسه شعبه چهارم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهريار موضوع شكايت 
آقاي اكبر عارفي عليه آقاي حميد اكبري به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي درحال رسيدگي مي باشد 
با توجه به محتويات پرونده و اظهارات شاكي به علت مجهول المكان بودن متهم و عدم حضور علي رغم 
ابالغ قانوني بدينوسيله به متهم ابالغ مي شود در راستاي ماده 174 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 
سال 1392 ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از اتهام انتسابي در شعبه 

چهارم دادياري دادسراي شهريار حاضر شويد در غير اين صورت اقدام مقتضي به عمل خواهد آمد.
داديار شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب شهريار- معصومه عبدلي/ م الف/463

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي علي اله يار فرزند محمد
خواهان آقاي محمد اله يار دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي علي اله يار به خواسته سرقت مستوجب 
تعزير مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده كالسه 9609982644501379 شعبه 106 
دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/08/29 ساعت 09:00 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه 

ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي شعبه 106 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار- الهه سبزواريان- م الف/ 464

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي حسين مرادي
خواهان آقاي ياش��ار يوسف پور دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي حسين مرادي به خواسته ضرب و 
جرح عمدي مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982644201649 شعبه 
106 دادگاه كيفري دو شهرس��تان ش��هريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/08/28 ساعت 10:00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.

منشي شعبه 106 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار- الهه سبزواريان- م الف/ 465

احضاريه به متهم مجهول المكان
ش��اكي آقاي عليرضا سركش فرزند عليمحمد ش��كوائيه اي عليه متهم آقاي داود اسماعيلي فرزند 
همت داير بر كالهبرداري از طريق فروش مال غير تقديم دادگاه هاي كيفري دو شهرستان شهريار 
نموده كه جهت رس��يدگي به شعبه 103 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار واقع در دادگستري 
شهرس��تان ش��هريار ارجاع و به كالس��ه 960457-103 ک 2 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 
به تاريخ 1397/06/20 س��اعت 9/30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول الم��كان بودن متهم و 
درخواس��ت شاكي و به تجويز مواد 344 و 174 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور كيفري و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود 
تا متهم پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود 
تصويري از كيفرخواس��ت و ادله شاكي را دريافت در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 

بديهي است عدم حضور متهم مانع رسيدگي نمي باشد.
دفتر شعبه 103 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار- م الف/466

آگهي احضار متهم مجهول المكان
نظر به اينكه در پرونده كالسه 960686 شعبه ششم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهريار موضوع 
ش��كايت حسين زيادي فرزند حفظ اله عليه حامد شهس��واري محمود دائر بر توهين و فحاشي و ايراد 
ضرب و جرح عمدي و تخريب تحت رسيدگي مي باشد با توجه به محتويات پرونده و اظهارات شاكي به 
علت مجهول المكان بودن متهم و عدم دسترسي، فلذا بدينوسيله به متهم ابالغ مي شود در راستاي ماده 
115 قانون آئين دادرس��ي كيفري ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع 
از اتهام خود در ش��عبه ششم دادياري دادسراي شهريار حاضر شويد در غير اين صورت اقدام مقتضي 

به عمل خواهد آمد.
شعبه ششم دادياري دادسراي عمومي شهريار- قاسم رحماني/ م الف/467

آگهي احضار متهم مجهول المكان
نظر به اينكه در پرونده كالسه 961759 شعبه ششم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهريار موضوع 
شكايت حسن حميدي حاجي كالئي فرزند حسين عليه محمدباقر زنگنه فرزند قاسم دائر بر تحصيل 
مال از طريق نامش��روع تحت رسيدگي مي باشد با توجه به محتويات پرونده و اظهارات شاكي به علت 
مجهول المكان بودن متهم و عدم دسترس��ي، فلذا بدينوس��يله به متهم ابالغ مي شود در راستاي ماده 
115 قانون آئين دادرس��ي كيفري ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع 
از اتهام خود در ش��عبه ششم دادياري دادسراي شهريار حاضر شويد در غير اين صورت اقدام مقتضي 

به عمل خواهد آمد.
شعبه ششم دادياري دادسراي عمومي شهريار- قاسم رحماني/ م الف/468

آگهي احضار متهم مجهول المكان
نظر به اينكه در پرونده كالسه 5 ب 920718 شعبه ششم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهريار 
موضوع گزارش مواد مخدر شهريار عليه حجت مرادي فرزند نورمحمد دائر به حمل مواد مخدر تحت 
رسيدگي مي باشد با توجه به محتويات پرونده و اظهارات شاكي به علت مجهول المكان بودن متهم و 
عدم دسترسي، فلذا بدينوسيله به متهم ابالغ مي شود در راستاي ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري 
ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه ششم دادياري 

دادسراي شهريار حاضر شويد در غير اين صورت اقدام مقتضي به عمل خواهد آمد.
بازپرس ش��عبه 6 بازپرس��ي دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ش��هريار- محمدسعيد پورسعيد/ م 

الف/469

آگهي ابالغ وقت رسيدگي به متهم منوچهر محمدي با نام مستعار ابي 
نظر به اينكه پرونده كالس��ه شعبه چهارم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهريار اتهامي منوچهر 
محمدي با نام مس��تعار ابي دائر بر س��رقت خودرو موضوع شكايت آقاي تقي ميرزائي تحت رسيدگي 
مي باش��د با توجه به محتويات پرونده و اظهارات شاكي به علت مجهول المكان بودن و عدم دسترسي 
به ش��ما، بدينوسيله به شما ابالغ مي گردد تا در اجراي ماده 174 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
1392 ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه چهارم 

دادياري دادسراي شهريار حاضر در غير اين صورت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
دايار شعبه 4 دادسراي عمومي و انقالب شهريار- معصومه عبدلي- م الف /470

آگهي ابالغ
درخصوص ش��كايت حميد زارعي عليه س��ياوش بهرامي فرزند علي منجر به اتهام معاونت در فروش 
مال غير و كالهبرداري كه در شعبه هفتم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهريار تحت رسيدگي 
مي باشد و به جهت مجهول المكان بودن نامبرده به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا متهم ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي جهت دفاع از 

خود در اين شعبه حاضر شود.
سعيد غالمي- داديار شعبه 7 دادسراي عمومي و انقالب شهريار- م الف/471

آگهي ابالغ وقت رس��يدگي و دادخواس��ت و ضمائم به آقاي��ان 1- عليرضا جبرئيلي فرزند محمدنبي 
2- محمد سلحي)صلحي( فرزند جمشيد

ش��اكي علي ياور عابدينلو شاكي به طرفيت متهمين 1- عليرضا جبعيلي فرزند محمدنبي 2- محمد 
س��لحي )صلحي( فرزند جمشيد به اتهام فروش مال غير كالهبرداري مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به ش��ماره پرونده كالس��ه 9309982643402436 شعبه 104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار) 
104جزايي س��ابق ( ثبت و وقت رس��يدگي مورخ 1397/06/10 س��اعت 10:30 تعيين كه حس��ب 
دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفري شعبه 104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار) 104جزايي سابق (- عليرضا 

كاظمي نيا- م الف/ 472

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم 
ش��اكي يوسف كردماني مشهدي متهم حسين رس��ولي اتهام : جعل و انتقال مال غير مطرح كه به 
اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده كالسه 9409982643300064 شعبه 104 دادگاه كيفري 
دو شهرس��تان ش��هريار) 104جزايي س��ابق( ثبت و وقت رس��يدگي مورخ 1397/09/05 ساعت 
10:30 تعيين كه حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��اني كامل خود، نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفري ش��عبه 104 دادگاه كيفري دو شهرس��تان ش��هريار) 104جزايي س��ابق (- 

كاظمي نيا- م الف/ 473

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي محمد فالحي فرزند علي حيدر
شاكي حبيب اله بني هاشم شكايتي به طرفيت متهم محمد فالحي فرزند علي حيدر دائر بر مزاحمت 
ملكي مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509982645101739 شعبه 104 
دادگاه كيفري دو شهرس��تان شهريار)104جزايي س��ابق( ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/08/07 
س��اعت 09:30 تعيين كه حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفري شعبه 104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار) 104جزايي سابق(- عليرضا 

كاظمي نيا- م الف/ 474

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به خانم طوبي يحي زاده فرزند محمد و محمد جيريايي
شاكي داود ادينه شكايتي به طرفيت متهمين 1-  طوبي يحي زاده فرزند محمد و 2- محمد جيريايي 
دائر بر س��رقت مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده كالس��ه 9309982643400549 
ش��عبه 104 دادگاه كيفري دو شهرس��تان شهريار) 104جزايي س��ابق ( ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/06/12 ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي 
مدن��ي به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مرات��ب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثير االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفري شعبه 104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار) 104جزايي سابق (- عليرضا 

كاظمي نيا- م الف/ 475

آگهي ابالغ
شاكي حسن س��يدمحمدي شكايت عليه متهم ميرعبدالعظيم س��يدمحمدي داير بر تخريب تقديم 
دادگاه هاي عمومي شهرس��تان ش��هريار نموده كه جهت رسيدگي به ش��عبه 104 دادگاه كيفري دو 
شهرستان شهريار)104جزايي سابق( واقع در شهرستان شهريار ارجاع و به كالسه 952490/104 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگي آن 1397/08/30 ساعت 9 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
متهم و درخواست شاكي و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتش��ار آگهي مي گردد تا متهم ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. در صورت عدم حضور يا معرفي ننمودن 

وكيل و عدم ارائه اليحه غيابي رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
مدير دفتر دادگاه كيفري شعبه 104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار) 104جزايي سابق(- عليرضا 

كاظمي نيا- م الف/ 476

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي داود اسكندري
شاكي مهدي باسره سرابستاني شكايتي به طرفيت خوانده داود اسكندري به خواسته ضرب و جرح عمدي 
مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده كالس��ه 9509982644801061 شعبه 104 دادگاه 
كيفري دو شهرستان شهريار) 104جزايي سابق( ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/06/19 ساعت 09:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفري شعبه 104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار) 104جزايي سابق(-عليرضا 

كاظمي نيا- م الف/ 477

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم 
ش��اكي يوس��ف كردماني مشهدي متهم حس��ين رس��ولي اتهام : جعل و انتقال مال غير مطرح كه به 
اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده كالس��ه 9409982643300064 شعبه 104 دادگاه كيفري دو 
شهرستان شهريار) 104جزايي سابق( ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/04/26 ساعت 12:00 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه 

ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفري ش��عبه 104 دادگاه كيفري دو شهرس��تان ش��هريار) 104جزايي س��ابق(- 

كاظمي نيا-
م الف/ 478

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم عيدي نوبخت فرزند صحتعلي
ش��اكي مهدي عزتي دادخواستي به طرفيت خوانده عيدي نوبخت فرزند صحتعلي به خواسته سرقت 
مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982644900724 شعبه 104 دادگاه 
كيفري دو شهرس��تان شهريار)104جزايي سابق( ثبت و وقت رس��يدگي مورخ 1397/09/07 ساعت 
08:00 تعيين كه حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني به علت 
مجهول الم��كان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفري شعبه 104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار)104جزايي سابق(- عليرضا 

كاظمي نيا- م الف/ 479
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سازمان حمايت با افزايش 20درصدي قيمت بليت قطار مخالفت كرد، شركت هاي ريلي رشد 10درصدي را پذيرفتند

رشد۱۰درصدي قيمت سفرهاي ريلي كليد خورد
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه گفته مي شود، رشد 10درصدي قيمت 
سفر با قطار مورد توافق سازمان حمايت از مصرف كننده 
و شركت ه��اي ريلي قرار گرفت��ه و از جمعه، روز اول 
فصل تابستان، در بليت هاي قطار اعمال شده است، اما 
مديرعامل راه آهن اعالم كرده است: شركت هاي ريلي 
درخواست افزايش متوسط 30درصدي نرخ بليت قطار 
را دادن��د كه راه آهن در حال طي كردن مراحل قانوني 
اس��ت و ستادهاي تضمين ب��ازار و سازمان حمايت از 

مصرف كننده بايد در اين حوزه هم اعالم نظر كنند. 
اي��ن افزايش قيمت بليت درحال��ي صورت گرفته 
است كه نيم��ه دوم فروردين ماه انجمن حمل و نقل 
ريل��ي طي نامه يي به راه آه��ن خواستار افزايش 20 تا 
30درصدي قيمت ها از ابتداي تير ماه شده بود. البته 
مدي��ران ارشد راه آهن از همان ابت��دا اعالم كردند كه 
برنامه مشخص��ي براي افزايش قيم��ت بليت و زمان 
اج��راي آن ندارن��د ام��ا هم اكنون با انتش��ار اين خبر 
مشخ��ص مي شود كه راه آه��ن و انجمن حمل و نقل 
ريلي براي افزايش قيمت به توافق رسيده اند اگرچه اين 
توافق مطابق با خواسته اعضاي انجمن ريلي نيست و 
به نظر مي رسد مخالفت سازمان حمايت براي رشد 20 
ت��ا 30درصدي، انجمن با افزايش 10درصدي موافقت 
كرده است. عضو هيات مديره انجمن حمل و نقل ريلي 
درب��اره پيشنهاد شركت هاي ريلي مبن��ي بر افزايش 
قيمت بليت قطار، بي��ان كرد: آخرين بار زمستان 94 

بود كه قيمت هاي بليت قطار افزايش يافت. 
به گزارش فارس، عليرض��ا شيخ طاهري افزود: هر 
س��ال در كشور تورمي ح��دود 10درصد وجود دارد و 
از آنجا كه هزينه هاي نيروي انساني براي شركت هاي 
ريلي در كن��ار هزينه هاي ارزي مدنظر است، ضرورت 
دارد نسب��ت به افزايش قيمت بلي��ت قطارها و واقعي 
شدن نرخ ها بازنگري شود. او بيان كرد: ضرورت داشت 
در سال ه��اي 95 و 96 بسته به ميزان تورم نسبت به 
افزايش اندك قيمت بليت قطارها اقدام مي شد كه نشد 
بنابراين تراز شركت هاي مسافري ريلي منفي شد و اگر 

اين ادامه داشت، شركت ها زيان ده تر مي شدند. 
شيخ طاهري اظهار كرد: در دنيا حاشيه سود ريلي 
مسافري عدد بااليي نيس��ت و سرمايه گذاراني كه در 
اين حوزه ورود كرده اند، حق دارند سود مناسب طلب 
كنن��د. او اضافه كرد: امسال ابت��دا مقرر شد پيشنهاد 
افزاي��ش ميانگين 20درصدي قيم��ت بليت قطار در 
دستور كار قرار گيرد، در حالي كه دستمزد پرسنل هر 

ساله حدود 10درصد افزايش داشته است. 
عض��و هيات مديره انجمن حمل و نقل ريلي افزود: 
متاسفانه سازمان حمايت با افزايش 20درصدي بليت 

قطار موافقت نكرد و فقط با رقم 10درصد موافقت شد 
كه انجمن به افزايش 10درصدي نرخ ها معترض است. 
شيخ طاهري ب��ا تاكيد بر اينكه ت��الش مي كنيم، 
مابه التف��اوت افزاي��ش 10درصدي قيم��ت بليت ها را 
ب��ا افزاي��ش بهره وري جب��ران كنيم، گف��ت: افزايش 
10درصدي نرخ بليت قطار براي بليت ها از اول تير ماه 
اعم��ال شده است. او تصريح كرد: قيمت بليت قطار از 
اول تيرماه 10درصد افزايش مي يابد كه البته به دليل 
آنك��ه نرخ ها از زمستان 94 افزايش نيافته درحالي كه 
هر ساله حداقل 10درصد تورم داريم، ضرورت داشت 

اين افزايش بيشتر باشد. 

 كم توجهي دولت به توسعه ناوگان
جدا از افزاي��ش 10درصدي قيمت بليت قطار كه 
اعضاي انجمن حمل و نقل ريلي با آن موافق نيستند، 
فع��االن ريل��ي از كم توجهي دولت ب��ه توسعه ناوگان 
ناراضي هستند، عضو هيات مديره انجمن حمل و نقل 
ريلي اظهار ك��رد: يكي از مشكالت صنعت ريلي عدم 
توجه دولت به توسعه ناوگان است؛ توسعه زيرساخت ها 
توسط دولت به خوبي انج��ام شده است، اما دولت به 
 اندازه ي��ي كه ب��ه توسع��ه زيرساخت ها توج��ه دارد، 

به توسعه ناوگان توجه نكرده است. 

او ادام��ه داد: با وجود اتفاقات خوب در بخش ريل، 
كيفي��ت سفر با قطار ه��م در چند سال اخير متحول 
ش��ده است كه اين ناشي از همراهي راه آهن و مديران 

عامل شركت هاي ريلي است. 
عضو هيات مديره انجمن حمل و نقل ريلي با اشاره 
به اينكه نگاه ها در ح��وزه حمل و نقل مسافري ريلي 
همچن��ان دولتي مانده است، گف��ت: روش هاي نوين 
بازارياب��ي هنوز در صنعت مساف��ري ريلي جا نيفتاده 
اس��ت. شيخ طاه��ري اضافه كرد: بخ��ش خصوصي و 
دولتي ناكارآمدي ها را ب��ه دوش يكديگر مي اندازند و 
اي��ن منطقي نيست، در حالي ك��ه هر يك براي رشد 
صنعت وظايفي دارند. او درباره افزايش سرعت قطارها 
گف��ت: در مورد سرعت، تاب��ع قوانين راه آهن هستيم 
و عوامل زي��ادي در سرعت تاثيرگ��ذار هستند. عضو 
هيات مديره انجمن حمل و نقل ريلي همچنين درباره 
ظرفيت قطارهاي در سير و تعداد صندلي اشغال شده 
گفت: ب��ا وجود تالش هاي مجموع��ه راه آهن و شركا 
نزدي��ك به يك سوم ظرفيت فعل��ي قطارهاي در سير 
تكمي��ل نمي شود و تا زماني كه اين 30درصد تكميل 
نشود، اشتباه است، تا به دنبال ظرفيت جديد باشيم. 

شيخ طاهري تاكي��د كرد: روش هاي نوين بازاريابي 
در پر كردن صندلي هاي قطار موثر است. 

 ايمن سازي واگن هاي باالي 30 سال
عض��و هيات مديره انجمن حمل و نقل ريلي درباره 
ايمن سازي واگن ه��ا هم اظهارك��رد: واگن هاي باالي 
30س��ال باي��د ايمن س��ازي و بازسازي ش��ود و توجه 
شود ك��ه خارج سازي آنها در دست��ور كار نيست، زيرا 
اگر تعمير كامل شون��د، اين واگن هاي مسافري تا 15 
سال ديگر امكان ادامه فعالي��ت دارند. او با بيان اينكه 
شركت هاي ريلي ت��وان مالي اين بازسازي ها را ندارند، 
گف��ت: در حال حاضر 400 دستگاه واگن با عمر باالي 
30 سال در ناوگان مسافري فعال است كه اغلب مربوط 
به شركت رجا است و بازسازي آنها 300 ميليارد تومان 
سرمايه مي خواهد. شيخ طاه��ري ادامه داد: درخواست 
انجمن حمل و نقل ريلي از راه آهن جمهوري اسالمي 
اين اس��ت كه برنامه زمان بندي مشخصي ارائه دهد تا 
واگن ها ب��ه مرور بازسازي ش��ود. او اضافه كرد: هزينه 
بازسازي نيمه عمر حدود 800ميليارد تومان خواهد بود. 

 واكنش به رشد 10درصدي قيمت ها
درحالي ك��ه يكي از اعض��اي هيات مديره انجمن 
حم��ل و نق��ل ريل��ي از افزايش 10درص��دي قيمت 
بليت قط��ار از اول تيرماه خبرداده، مديرعامل راه آهن 
جمهوري اسالمي در اين باره گفت: شركت هاي ريلي 

با توجه به آنكه چندين سال نرخ بليت ها افزايش نيافته 
بود، درخواست افزايش متوسط 30درصدي نرخ بليت 
قطار را دادند كه راه آه��ن در حال طي كردن مراحل 
قانوني است و ستادهاي تضمين بازار و سازمان حمايت 
از مصرف كننده بايد در اين حوزه هم اعالم نظر كنند. 
سعيد محمدزاده همچنين با بيان اينكه واگن هاي 
مسافري داراي س��ن 30 سال بايد حتما ايمن  شوند، 
گف��ت: حال اگر شركتي پول ايمن س��ازي ندارد، بايد 
واگن خود را زمين گير كند، زيرا راه آهن مسووليت سير 
واگن ناايمن را نمي پذيرد. محمدزاده درباره مشوق هاي 
دولت بابت جذب سرمايه گذاري در حوزه ريلي، اظهار 
كرد: دولت كاري كه مي تواند در تسهيل سرمايه گذاري 
ريلي انج��ام دهد، بسترس��ازي و فراهم سازي شرايط 
اس��ت. او ادامه داد: در برنامه ششم توسعه اعالم شده 
اس��ت كه سرمايه گذاري در ح��وزه حمل و نقل ريلي 
نظير سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته باشد، 
يعني مجموعه ي��ي از مشوق ها ب��راي سرمايه گذاري 
داري��م. محمدزاده اف��زود: در برنامه ششم اعالم شده 
است كه ماليات ب��ر ارزش افزوده ب��راي شركت هاي 
حمل و نقل ريلي و خدماتي با نرخ صفر لحاظ شود كه 

اين خود نوعي مشوق و بسترسازي است. 
مديرعامل راه آهن جمهوري اسالمي اضافه كرد: يا 
مثال اعالم شده است كه راه آهن مشمول قانون توسعه 
گردشگ��ري است و اين نوعي مش��وق سرمايه گذاري 
در راه آه��ن است. او بيان كرد: قانون دايمي از مجلس 
گرفته ايم، مبني بر اينكه راه آهن مي تواند سرمايه گذاري 
در حوزه ريل��ي را ضمانت كند، اين مجموع قوانين و 

بسته ها بايد سبب تسهيل سرمايه گذاري شود. 
مديرعامل راه آهن جمه��وري اسالمي ايران يادآور 
ش��د: از سوي ديگر بسته اتصال مراكز مهم اقتصادي، 
تجاري و صنعت��ي به شبكه ريلي مطرح است كه اگر 
بخ��ش خصوصي بخواهد خود هزين��ه كند، پرهزينه 
خواه��د ب��ود و راه آه��ن در چارچ��وب قوانين جديد 
مساع��دت دارد. محم��دزاده ادام��ه داد: اگر شركتي 
بخواهد تامين لكوموتيو انجام دهد، راه آهن براي آنها 
خريد خدمت انجام مي دهد تا تضمين سرمايه گذاري 
انج��ام مي شود يا كساني كه واگن نو در راه آهن آورده 
باشند، براي مدتي حق دسترسي يك ريالي پرداخت 
مي كنن��د. او افزود: بسته حمايت��ي ديگر كه در قانون 
بهينه س��ازي مص��رف سوخت بن��د »ق« معروف كه 
بعده��ا به م��اده 12 تبديل شد، نيز قاب��ل ذكر است، 
اگر كسي سرمايه گ��ذاري در حوزه ريلي انجام دهد و 
ب��ه صرفه جويي سوخت منجر ش��ود در حوزه بار 35 
سي سي و در حوزه مسافر 20 سي سي به ازاي هر تن 

يا تن كيلومتر به آنها پرداخت مي شود. 

 رشد قيمت مسكن
متوقف شد؟

حسن محتشم عضو هيات مدي��ره انجمن انبوه سازان 
ته��ران با تاكيد بر اينكه رشد نرخ ارز دليل اصلي افزايش 
قيمت مسكن بود، گفت: قيم��ت مسكن شايد در آينده 

افزايش يابد اما فعال متوقف است. 
محتشم در گفت وگو با فارس گفت: باتوجه به شرايط 
اقتصادي در كشور و كاهش عرضه مسكن قيمت مسكن 

شايد در آينده افزايش بيشتري داشته باشد. 
او با بيان اينكه روند افزايش قيمت مسكن فعال متوقف 
است، گفت: رشد نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي باعث 
رشد قيمت مسكن ش��د اما بايد درنظر داشته باشيم كه 

كاهش عرضه و رشد تقاضا مي تواند خطرناك باشد. 
محتش��م درباره راهكارهاي جلوگي��ري از رشد بيش 
از ح��د قيمت ها ادامه داد: متع��ادل شدن عرضه و تقاضا 
هم��واره جزو آرزوهاي كشور در حوزه ساخت و ساز بوده 
اس��ت بنابراين چنانچه عرضه از مسكن عقب بماند رشد 
قيمت ها به دليل عقب ماندن عرضه از تقاضا اجتناب ناپدير 
خواهد بود. او تاكيد كرد: بايد ساخت و ساز تسهيل شود 
بنابراين دولت با اعطاي تسهيالت به بخش عرضه و تقويت 
تقاضا مي تواند به متعادل كردن عرضه و تقاضا كمك كند. 
محتشم درخصوص آينده بازار مسكن گفت: وقتي مردم و 
سرمايه ها براي حفظ سرمايه هاي خود و ارزش دارايي هاي 
خود به دنبال يك محل امن براي سرمايه گذاري مي گردند 
بهتري��ن راه را در خريد ملك مي بينند و همين استقبال 

باعث رشد تقاضا و باال رفتن قيمت مسكن مي شود. 

 انتقال بارانداز تهران
به فرودگاه امام )ره( 

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه 60 كيلومتر از 158 
كيلومتر طول آزادراه كنارگذر جنوبي تهران آسفالت شده 
است، گفت: نحوه دسترسي اين پروژه به شهر فرودگاهي 
ام��ام خميني )ره( قابل توجه است زيرا 14 هكتار اراضي 
در شهر فرودگاهي امام خميني داريم و قرار است بارانداز 
تهران به منتهي  اليه جنوب ش��رق شهر فرودگاهي امام 
منتقل شود كه اين آزادراه كمك بزرگي در جهت اجراي 

اين هدف خواهد بود. 
به گزارش فارس، عباس آخوندي اضافه كرد: با طراحي 
لجستيك پارك تهران در فرودگاه امام، بخش عمده يي از 
باراندازه��اي تهران به اي��ن سمت مي آيد و خدمات شهر 
تهران افزايش مي يابد. به عنوان مثال، در بحران برف سال 
قبل كه چندين كيلومتر ترافيك سنگين رخ داد با اجراي 

طرح بارانداز ديگر چنين مشكالتي را نخواهيم داشت. 
او ب��ا اشاره به اينكه دولت سهم خود را در قالب اوراق 
مشاركت در اين پروژه پرداخت مي كند، افزود: اين آزادراه 
با سرمايه گ��ذاري ۷0درصدي قرارگاه خاتم و پيمانكاري 
قرارگ��اه در حال احداث است. آخوندي اظهار كرد: پروژه 
آزادراه كنارگذر جنوبي ته��ران به طول 158 كيلومتر از 
مهم ترين پروژه هاي آزادراهي كشور است. او با بيان اينكه 
اين پروژه بسياري از آزادراه ها و بزرگراه ها را به هم متصل 
مي كن��د، اضافه كرد: اتص��ال آزادراه كرج-قزوين، آزادراه 
گرمسار-قم و محور گرمسار-سمنان به اين آزادراه انجام 
مي ش��ود و اين مسير آزادراه��ي كمربند بزرگي به طول 
158 كيلومتر براي تهران محس��وب مي شود. وزير راه و 
شهرس��ازي افزود: تكميل اي��ن آزادراه مي تواند در جهت 
بهبود محيط زيست، كاهش ترافيك و كاهش آلودگي در 
هوا موثر باشد. آخوندي ادامه داد: برآورد اوليه اجراي اين 
پروژه بيش از 1600 ميليارد تومان بود كه با تعديل هاي 
سنواتي به ح��دود 2600 ميليارد تومان خواهد رسيد. او 
بي��ان كرد: تاكنون 8۷0 ميلي��ارد تومان صورت وضعيت 
در اين پروژه انجام شده اس��ت، پروژه از ابتداي سال 95 
آغ��از شد و هدف گذاري ما افتت��اح آن در سال 98 است، 
البته قرارگاه خاتم به عنوان پيمانكار و سرمايه گذار اعالم 
كرده است كه اين پروژه را تا پايان امسال به بهره برداري 
مي رساند اما برنامه زمانبندي س��ال 98 است. وزير راه و 
شهرسازي با بيان اينكه پيشرفت پروژه تاكنون 45درصد 
ارزيابي مي شود، گفت: آخري��ن فناوري هاي راهسازي و 
زيرس��ازي در اين پروژه اجرا ش��ده است، همچنين اين 
پروژه كارخانه قير و آسفالت مدرن دارد كه روزانه حدود 3 

هزار تن آسفالت توليد مي كند. 

اخبار

آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي
شماره 971010174 و 971010175

1- نام مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق مازندران 
2- موضوع مناقصه: عبارت است از:

3 – زمان فروش اسناد:  از روز دوشنبه تاريخ 04 /139۷/04 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 139۷/04/09
4 – محل دريافت اسناد: سايت شركت توزيع نيروی برق مازندران http://www.maztozi.ir- سامانه جامع پيمانكاران و مشاوران 

-سيستم مناقصات 
5– مبلغ فروش اسناد: مبلغ 218,000ريال به حساب جام شماره 5240332412 بانك ملت شعبه امير مازندراني ساري 

6- مهلت تحويل پيشنهاد و زمان بازگشايي پاكات: زمان تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 10 روز سه شنبه مورخ
 139۷/04/19 مي باشد. ضمنا تاريخ گشايش پاكات الف و ب در ساعت 13 روز سه شنبه مورخه 139۷/04/19 مي باشد.

۷- محل تحويل و بازگشايي پيشنهاد: ساري، بلوار خزر، بعد از خيابان حزب ا... امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران
8 - نح��وه اطالع رسان��ي آكهي مناقصه: الف- سايت پايگ��اه ملي مناقصات ب��ه آدرس www.Iets.Mporg.ir ب- سايت معامالت 
 www.maztozi.ir ج- ساي��ت شرك��ت توزيع ب��رق مازندران ب��ه آدرس www.Tender.Tavanir.org.ir تواني��ر ب��ه آدرس 

د- در صورت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33405121-011 امور تداركات )اداره مناقصات( تماس حاصل فرمائيد.   

 روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق مازندران  

توضيحات: 
1- تضمين شركت در مناقصه قابل قبول كارفرما شامل ضمانت نامه بانكی، فيش واريزی و تائيديه مطالبات مورد تائيد می باشد.

2- اي��ن شرك��ت از پذيرش چك بانكی، چك شخص��ی، ارائه وجه نقد و... تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه خودداری خواهد نمود. همچنين به 
پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های كمتر از ميزان مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

3- مبالغ پايه بصورت برآوردی بوده و مبالغ دقيق در اسناد مناقصه اعالم ميگردد.
4- به پيشنهادهای فاقد امضاء مجاز، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر در اين فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثرداده 

نخواهد شد. 
5- ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.

مبلغ تضمين )ريال(مبلغ برآوردی )ريال(شرح مناقصهشماره مناقصهرديف

1,8۷0,000,00018۷,000,000توسعه فيدر اميركال 9۷10101۷4 1

3,۷85,234,8۷3299,250,000توسعه و احداث شهري فاز 3 بابلسر9۷10101۷5

شركت توزيع نيروي ربق مازندران
)سهامي خاص(

آگهی مناقصه )نوبت اول ( تجديد يک مرحله ای )  به صورت فشرده(
NATIONAL DRAWWORKS MODEL 1320 موضوع مناقصه : خريد قطعات مربوط به

مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد )ريال/ارز(شماره ثبت در پايگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

شركت ملی حفاری ايران
Tender No.: FP/17-96/062
Indent No.: 48-22-96220043,165,64012,929,208,383 ريال

ارزيابی كيفی مناقصه گران :
بر اساس كسب حداقل امتياز ) 60 ( مربوط به معيارهای موجود در استعالم های ارزيابی كيفی كه توسط متقاضيان شركت در مناقصه تكميل می شود، انجام می گردد.روش ارزيابی
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گروه راه و شهرسازي|
 سيدحميد موسوي، مديركل معماري و ساختمان 
شهرداري تهران از شناسايي 21هزار و 696 ساختمان 

ناايمن در پايتخت خبر داد. 
س��ال گذشت��ه ب��ود كه محم��د س��االري، رييس 
كميسي��ون شهرسازي و معماري ش��وراي شهر نيز از 
981 بناي بلندمرتبه موجود در پايتخت خبر داد و گفت 
حدود 250مورد كه قريب به 25درصد را شامل مي شود، 
ناايمن و بدون شناسنام��ه اطالعاتي سازه و تاسيسات 
است. براساس آخرين آم��ار سازمان آتش نشاني نيز از 
مجم��وع 21هزار و 696 ساختمان پرخطر، ميان خطر 
و كم خطر در پايتخت 6 هزار و 850 ساختمان پرخطر 
محسوب مي شوند. به گ��زارش »تعادل« سرعت باالي 
ساخ��ت و ساز در اين شهر و چگونگي كنترل و نظارت 
بر آنها در كنار بي توجهي به ساختمان هاي قديمي كه 
قدمت برخي از آنها بيشتر از قوانين شهرسازي است به 
اين نگراني ها دامن زده است تا آنجا كه معاون پيشگيري 
سازمان آتش نشان��ي از وجود 5 هزار ساختمان ناايمن 
دولت��ي در پايتخت خبر مي دهد و آمار بيمارستان هاي 
ناايم��ن را 80 درص��د از ك��ل بيمارستان ه��اي تهران 
اعالم مي كند.  ب��ه اين موارد بايد گفته هاي علي اعطا، 
سخنگوي ش��وراي اسالمي شهر تهران مبني بر فقدان 
اطالعات كافي درخص��وص 230برج پايتخت را اضافه 

كرد. ناامني ساختمان هاي تهران موجب شد، مديريت 
شهري سال گذشته به مالكان 6 هزار و ۷80 ساختمان 
در مناط��ق 22گانه به طور رسمي تذكر دهد تا نسبت 
به رفع موارد خطرآفرين ساختمان هاي خود اقدام كنند. 
براساس آمارهاي موج��ود بيشترين تذكرها به ترتيب 
مربوط به مناطق 15،12،14و20 است و منطقه 4 نيز 
تاكنون كم ترين ميزان تذكر را از سوي مديران شهري 
دريافت كرده است. در همين رابطه، مديركل معماري 
و ساختمان شهرداري تهران با اشاره به آخرين وضعيت 
ساختمان ه��اي پرخط��ر در مناطق براس��اس گزارش 
سازمان آتش نشاني گفت: بنا بر آخرين آمارها، منطقه 
12 ب��ا 2ه��زار و 860 مورد بيشترين آم��ار ساختمان 
پرخطر را به خود اختصاص داده است. پس از آن منطقه 
4 با ۷۷0مورد، منطقه 18 با 664 مورد و منطقه 20 با 
502 مورد به ترتيب شاهد حضور بيشترين ساختمان 
پرخطر در تهران هستند. موسوي تعداد ساختمان هاي 
ميان خطر را نيز ۷هزار و 53۷ مورد اعالم و عنوان كرد: 
به اين تعداد بايد آمار ۷هزار و 309 ساختمان كم خطر 
را اضاف��ه كرد. وي در پاسخ به اينكه معيار تمييز ميان 
ساختمان هاي پرخطر، ميان خطر و كم خطر چيست، 
گفت: معيارهاي آتش نشاني تعيين كننده سطح ناامني 
ساختمان ه��ا محسوب مي شود و براس��اس معيارهاي 
حريق اگر ساختماني ملزم به داشتن پله فرار يا سيستم 

اع��الم حريق باشد اما اين امكان��ات در آن ديده نشده 
باش��د در زمره ساختمان هاي پرخطر ق��رار مي گيرند. 
فق��دان ساير اصول ايمني نيز ساختمان ها را در ليست 

ساختمان هاي ميان خطر و كم خطر قرار مي دهد. 

 شناسايي 900 پالك خطرناك در بازار
ب��ازار ته��ران يكي از نقاط پر خط��ر شهر محسوب 
مي شود و به دليل قطب تجاري كشور بودن حساسيت 
آن دو چن��دان است. طرح ايمن سازي بازار تهران سال 
94 در ش��وراي شهر تصويب شد و از آن زمان تاكنون 
فعاليت هاي��ي در اين منطقه انجام ش��ده اما قطعا اين 
فعاليت ه��ا كافي نبوده كه ام��روز همچنان 900 پالك 
خطرناك در بازار وج��ود دارد. به گزارش ايسنا، پيمان 
محسن��ي، شهردار منطقه 12 در م��ورد سرانجام طرح 
ايمن سازي بازار گفت: دقت داشته باشيد كه بازار منطقه 
استراتژيك در تهران است به گونه يي كه جمعيت شناور 
آن در روز ي��ك ميليون و 200تا 500 هزار نفر است و 
اين درحالي است كه در ايام پيك همچون اواخر اسفند 
م��اه شاهد آن هستيم كه حتي تا بيش از 3ميليون نفر 
جمعيت روزانه در بازار تردد مي كنند و 19 ايستگاه مترو 
و پايانه هاي متعدد اتوبوس و تاكسي در اين منطقه وجود 
دارد ك��ه دسترسي ب��ه آن را آسان مي كند و به همين 
دليل منطقه بازار همواره براي شهروندان تهراني جذاب 

اس��ت. وي افزود: بازار سرزميني 112هكتاري است كه 
وضعيت آن در طول زمان تثبيت شده و تغيير شرايط 
آن در زم��ان كوتاه امكان پذير نيست اما تالش داريم با 
مجموعه اقداماتي نسبت به پيشگيري از بروز حوادث يا 
حتي كاهش اثرات حوادث اقدام كنيم. شهردار منطقه 
12 با بيان اينكه در نخستين گام با كمك آتش نشاني، 
پالك هاي خطرناك در محدوده بازار شناسايي و اخطار 
الزم ب��ه آنه��ا داده شد، گفت: اي��ن واحدها به سازمان 
آتش نشان��ي معرفي شدند ت��ا دستورالعمل ايمني را از 
آتش نشاني دريافت كنند كه برخ��ي پاساژها عالوه بر 
ايمن سازي بايد نسبت ب��ه مقاوم سازي در برابر حريق 
نيز اقدام كنند چراكه براساس آمارها 25درصد حريق ها 
مربوط به اتصاالت برق است كه بر همين اساس با اداره 
برق خيام رايزني انجام شد و براي 3 پاساژ نامه اخطاريه 
صادر شد و در پي بي توجهي آنها مجوز قضايي قطع برق 
را نيز اخ��ذ كرديم كه در صورت عدم همكاري مالكان 

پاساژ، برق شان قطع مي شود. 

 استقرار آتش  نشان مقيم در پاساژها
وي ب��ا بي��ان اينك��ه در داخ��ل دستورالعم��ل 
آتش نشان��ي،  بندي وج��ود دارد كه ب��ه استفاده از 
آتش نشان مقيم يا به  كار گرفتن فردي آموزش ديده 
تاكي��د دارد، گفت: آتش نشاني به عنوان آتش نشان 
مقيم يا يكي از اعضاي پاساژ يا سرايدار و... مي توانند 
ب��ه عنوان آتش نش��ان مقيم آم��وزش داده در بازار 
جضور داشت��ه باشند اما به اين شرط كه 24ساعته 
در پاس��اژ باشند تا در صورت وقوع حادثه در دقايق 
ابتدايي نسبت به مهار آن اقدام كنند. شهردار منطقه 
12 در مورد تعداد پالك هاي خطرناك در محدوده 
ب��ازار گفت: حدود 900پ��الك خطرناك در منطقه 
ب��ازار شناسايي شده است اما تع��داد واحدهاي هر 
پ��الك متفاوت است چراكه ممكن است يك پالك 
شامل 150واحد تج��اري باشد يا يك پالك شامل 
يك واحد تجاري باشد كه بخش عمده اين واحدها 

نياز به ايمن سازي و مقاوم سازي دارند. 

شناسايي حدود 22 هزار ساختمان ناايمن در پايتخت

سهامي خاص
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»تعادل«بهمناسبتروزملياصناف،مهمترينمشكالتاينبخشرابررسيميكند

مصائب »بزرگ ترين نهاد مدني ايران«
تعادل| محمدمهديحاتمي|

اصناف به عن��وان يك��ي از بزرگ ترين بخش هاي 
اقتص��اد ايران در تقويم ملي روزي ب��ه نام خود دارند: 
اول تي��ر ماه. حضور اصناف و جدايي ميان آنها و دولت 
در اي��ران آن ق��در پر رنگ است كه برخ��ي اصناف را 
»بزرگ ترين نهاد مدني ايران« مي نامند و سال هاست 
بر اين طبل مي كوبند كه توسعه ايران از رهگذر توسعه 
نهادهاي اقتصادي مدني مي گ��ذرد و نه چيز ديگر. با 
اي��ن همه نفس اين بخش بزرگ از اقتصاد ما كه گفته 
مي ش��ود دست كم حدود 25درص��د از توليد ناخالص 
داخل��ي كش��ور را به خود اختص��اص داده چند سالي 
اس��ت كه گرفته است. بررسي ها نشان مي دهد، برخي 
مشك��ات مانن��د »تراكم باالي واحده��اي صنفي در 
كشور« كه گاهي تا چند برابر ميانگين جهاني مي رسد، 
معضل »تداخل صنفي« و ني��ز دوگانه »تمركزگرايي 
ي��ا تمركززدايي« از حض��ور واحدهاي صنفي در پهنه 
شهري و سرزميني ايران، اصلي ترين معضاتي هستند 

كه اصناف كشور با آنها دست در پنجه اند. 
 

اهميت اصناف در اقتص��اد ايران از آن جهت است 
كه بخش عمده يي از فعاليت هاي اقتصادي در چرخه 
و زنجي��ره توليد، نگه��داري، حمل و نق��ل، فرآوري، 
عمده فروشي و در نهايت خرده فروشي كاالها و خدمات 
از گذشت��ه دور توسط واحدهاي صنفي شناخته شده 
تحت نام اصناف انجام شده است. كيوان كاشفي، عضو 
كنوني هيات رييسه ات��اق ايران و عضو پيشين هيات 
رييس��ه اتاق اصناف ايران به پايگ��اه خبري اتاق ايران 
مي گويد: اصناف بخش بزرگي از اقتصاد كشور هستند 
كه بيش از يك چهارم توليد ناخالص ملي و حدود نيمي 
از اشتغ��ال كشور را در اختي��ار دارند. او ادامه مي دهد: 
كمي��ت اصناف، كمي��ت بااليي است؛ ع��ددي حدود 
2ميليون و 700هزار تا بيش از 3ميليون واحد صنفي 
در ايران فعاليت مي كنند. اصناف گستره بزرگي دارند 
و بزرگ ترين مخاط��ب را در بين بخش هاي اقتصادي 

همين واحدهاي صنفي برعهده دارند. 

تراكمواحدهايصنفي
براساس اطاعات موج��ود در سايت اصناف كشور 
حدود 3ميليون واحد صنفي در كشور فعاليت مي كنند 
ك��ه حدود ۸00 هزار واحد آن فاقد پروانه است. به اين 
ترتيب مقايسه مي��ان تعداد واحدهاي صنفي در ايران 
و جهان نش��ان مي دهد كه تعداد واحدهاي صنفي در 
اي��ران بيش از 7برابر نرم جهاني است؛ چراكه به تعداد 
هر 30نفر يك واحد صنف��ي در كشور وجود دارد اين 
درحالي است كه اين رق��م در اروپا و امريكا بين 700 
تا يك  هزار نفر است. بر اين اساس به ازاي هر 7خانوار 
ايران��ي يك بنگاه صنفي وج��ود دارد، اين در شرايطي 

است كه براس��اس استانداردهاي جهاني به ازاي 37تا 
42 خانوار يك بنگاه صنفي وجود دارد. 

بيرون ماندن حدود ۸00 هزار واحد صنفي از دايره 
نظارت هاي صنفي به دليل فق��دان پروانه اما مشكلي 
است كه به نوبه خود روز به روز بزرگ تر مي شود. عاوه 
بر اين براساس خوش بينانه تري��ن گمانه زني ها حدود 
400ه��زار نف��ر در ايران با دست فروش��ي امرار معاش 
مي كنن��د كه آنها ه��م به طور كلي خ��ارج از ساختار 
رسمي اقتصاد كشور قرار دارند. علت اصلي اين موضوع 
هم فشار اقتصاديي است كه موجب تعطيلي بنگاه هاي 
رسمي شده و جمعيت شاغل را به بازارهاي غيررسمي 
س��وق داده است. همين موض��وع موجب مي شود كه 
بازرس��ي صنفي حتي در صورتي ك��ه بتواند به شكل 
كاما دقيق كار كند عما توانايي بررسي بخش بزرگي 
از واحده��اي صنفي را نداشته باشد. اين درحالي است 
كه اعطاي مجوزهاي متعدد به واحدهاي صنفي مشابه، 
شكاف ميان عرضه و تقاضا را به دنبال خواهد داشت و 
اين بازار فعاليت اصناف را دچار »توهم رونق« مي كند. 
مشكل تورم يا تراكم واحدهاي صنفي در كشور اما 
به نظر سيدمحمود هاشمي، نايب رييس دوم اتاق اصناف 
اي��ران، بزرگ ترين مشكل اصناف در كشور است. او به 
»تع��ادل« مي گويد: افزايش چشمگير تعداد واحدهاي 
صنف��ي در مقايسه با جمعي��ت در چند سال اخير آن 
قدر پيش رفته كه اكنون خيلي از كاسبان قديمي هم 
در تامي��ن معاش خود با مشك��ل مواجه شده اند و اگر 
دول��ت به زودي فكري براي اين موضوع نكند با توجه 
به شرايط اقتصادي فعلي، نگراني ها دوچندان مي شود. 

وقتيكالهاصنافدرهمميرود
تع��دد و تراكم تعداد اصن��اف اما مشكات طبيعي 
ديگ��ري هم به وجود م��ي آورد كه ح��ل و فصل آنها 
خ��ود هزينه يي بيشت��ر را بر سياست گ��ذار، مجري و 
ناظر ب��ار مي كند. يكي از اين مشكات تداخل صنفي 
است ك��ه نه فقط صداي اصناف را درآورده كه موجب 
ش��ده هزينه هاي نظارت بر عملكرد ب��ازار هم افزايش 
پيدا كند. به عنوان نمون��ه در دوران رياست جمهوري 
محمود احمدي نژاد فعاليت كافه كتاب ها به دليل آنچه 
»تداخل صنفي« ناميده مي شد با اجراي طرحي ضربتي 
در يك شب متوقف شد. همين روند چند سال بعد در 
ماجراي سفره خانه هاي سنتي هم رخ داد يعني جايي 
ك��ه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اصرار بر 
ممنوعيت عرضه قليان داشت و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مي گفت با اين كار صدها هزار نفر شغل شان 
را از دست خواهند داد. رفت و برگشت طرح ممنوعيت 
عرضه قليان در سفره خانه هاي سنتي و اجراي نيم بند 
آن ب��ار ديگر مضرات نبود يك رويك��رد واحد در مورد 
فعالي��ت اصناف را علني كرد. به عنوان نمونه يي ديگر، 

تداخل صنفي در فعاليت داروخانه ها يكي از مشكات 
اساس��ي اين صن��ف است. در اين ح��وزه دست كم دو 
صنف فعاليت مي كنند كه شكايات متعددي از يكديگر 
دارند. انجمن داروخان��ه داران در سطح ملي و استاني، 
صنف ديرپا تري است كه اداره بيش از 14هزار داروخانه 
در سراس��ر كشور را به شك��ل سنتي در اختيار داشته 
است. در مقاب��ل انجمن تكنيسين ه��اي داروخانه يي 
كه به شك��ل رسمي كمتر از يك س��ال است آغاز به 
ك��ار كرده، مي گويد با انحص��ار در بهره گيري از منافع 
صنفي اين حوزه توسط انجمن داروخانه داران مخالف 
اس��ت. تكنيسين هاي داروخانه ي��ي در واقع آن دسته 
از فعاالن اين ح��وزه هستند كه تحصيات رسمي در 
رشته هاي آكادميك مرتبط با داروسازي نداشته اند اما 
بسياري از فرصت هاي شغلي در داروخانه ها را در اختيار 
دارن��د. نظارت بر سازش ناپذيري اين دو انجمن صنفي 
با يكديگ��ر اما توان زي��ادي از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي مي طلبد. صن��ف داروخانه داران اما 
مشكل ديگري هم دارند. ح��دود 3سال پيش بود كه 
اعام شد، برخي عطاري ها مي توانند به شكل مستقل 
ب��ه فروش داروهاي گياه��ي و سنتي بپردازند. انجمن 
داروخان��ه داران به اين موض��وع اعتراض كرد اما دست 
وزارت بهداشت به عنوان نه��اد ناظر تا حدودي بسته 
بود چراكه مجوزهاي صنف��ي عطاري ها توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ص��ادر مي شد. جايگاه وزارت 

بهداشت نيز تنها در سطح نظارت بر بازارها تعريف شده 
بود و اين موضوع دست كم براي چند ماه به عرصه تقابل 
صنفي بدل شد. به شكل مشابه، محل يابي براي احداث 
واحدهاي صنفي هم به موضوعي بدل شده كه نشان از 
موازي كاري نهادي دارد: براي احداث يك داروخانه شما 
ناچار خواهيد بود هم به اتحاديه مراجعه كنيد، هم به 
شهرداري و هم يك دو جين نهاد ديگر و در نهايت هم 
مشخص نيست كه به كدام نهادها بايد پاسخگو باشيد. 

شهركهايصنفي:راهحليامعضل؟
يك��ي ديگر از موضوعات مرتبط با حوزه اصناف كه 
به نظر مي رسد هنوز پاسخ درستي براي آن پيدا نشده، 
نحوه توزيع مكاني واحدهاي صنفي است. اين موضوع اما 
نظراتي از دو سوي يك طيف مشخص را در بر مي گيرد: 
از يك سو ايجاد شهرك هاي صنعتي و صنفي تخصصي 
جهت متمركز كردن اصن��اف در مكان هاي مشخص، 
سياستي است كه در چند دهه گذشته پيگيري شده 
اس��ت. از ديگر سو تمركززدايي جغرافيايي و فضايي از 
اصناف در بسياري از شهرهاي بزرگ نيز سياستي است 
ك��ه دست كم 3دهه است در شهرهايي مانند تهران به 
جد دنبال شده است. به عنوان نمونه شهرداري تهران 
در دوره تصدي غامحسين كرباسچي، درگيري فراواني 
با آن دسته از واحدهاي صنفي داشت كه قرار بود يا به 
شهرك هاي صنعتي در خارج از شهر منتقل شوند يا از 

بخشي از سود خود به نفع فروشگاه هاي زنجيره يي تازه 
تاسيس بگذرند. با اين همه به نظر مي رسد كفه ترازو به 
سمت تمركزگرايان مي چربد. علي فاضلي، رييس اتاق 
اصناف ايران سال گذشته در ديدرا با رييس هيات مديره 
و مديرعام��ل سازمان صنايع كوچ��ك و شهرك هاي 
صنعتي ايران گايه كرده بود كه با وجود حضور بيش 
از 90هزار بنگاه توليدكننده پوشاك در ايران اين صنف 
هنوز شهرك صنعتي تخصصي ندارد. فاضلي ادامه داد: 
ما ۸4 هزار بنگاه صنعتي در كشور داريم كه تنها 3هزار 
بنگاه آن صنايع بزرگ محس��وب مي شوند و ۸1 هزار 
از واحدها ج��زو صنايع كوچك و متوسط يا SME ها 
به حساب مي آيند كه بايد تحت مديريت قرار بگيرند. 
در سال ه��اي گذشت��ه كارهاي خوبي انج��ام شده اما 
بخش صناي��ع كوچك مطابق با صنعت ديده نشده اند 
كه الزم است با همياري يكديگر شهرك هاي تخصصي 
مخصوص صادرات را ايجاد كنيم و واحدهاي توليدي را 
در آنجا مستقر كنيم. صادق نجفي، مديرعامل سازمان 
صنايع كوچ��ك و شهرك هاي صنعتي اي��ران نيز در 
مقابل گفته بود: طبق قانون، بنگاه هاي صنفي كوچك 
و متوس��ط بايد در شهرك هاي صنفي مستقر شوند تا 
بتوانيم برايشان مجوز ص��ادر و زيرساخت هاي الزم را 
برايشان فراهم كنيم. ب��راي ايجاد شهرك هاي صنفي 
تخصص��ي آن طور كه بايد و شايد تاكنون توجه نشده 
و ه��ر كس زميني داشته براي گرفتن مجوز و ساخت 
شه��رك صنفي اقدام كرده و همي��ن مساله باعث باال 
رفتن هزينه ها و اثربخش نبودن فعاليت ها شده است. 

هاشمي، نايب رييس دوم اتاق ايران نيز در اين رابطه 
به »تعادل« مي گويد: راه اندازي فروشگاه هاي زنجيره يي 
و ب��زرگ اقدامي مثبت است اما اگر ق��رار است ما در 
اين زمينه از كشورهاي پيشرو الگو بگيريم آنچه تاكنون 
در كش��ور رخ داده به هيچ  وجه قاب��ل دفاع نيست. او 
ادام��ه مي دهد: اين فروشگاه ه��ا در كشورهاي توسعه 
يافت��ه عمدتا در حاشيه شهرها ي��ا در جاهايي احداث 
مي شوند كه واحده��اي كوچك صنفي وجود نداشته 
باشند؛ چراكه كسب وكار آنها را از بين مي برند. در واقع 
چه لزومي دارد در شهرهايي كه مثا كمتر از 100هزار 

نفر جمعيت دارند، فروشگاه هاي بزرگ شكل بگيرند؟
پرسش اصل��ي اما هنوز بر جاي خ��ود باقي است: 
آيا بايد اصن��اف را در يك جا جمع كرد يا آنكه مسير 
تمركززداي��ي را ادامه داد؟ پاس��خ مشخصي براي اين 
پرس��ش وجود ندارد و مانن��د هميشه سياست گذاري 
اقتص��ادي در اين زمينه هم موافقان و مخالفان خود را 
دارد. تمركز واحدهاي صنفي امكان رقابت را باال مي برد 
و قيمت ها ني��ز در نهايت به رقابتي ترين شكل ممكن 
نزديك خواهند شد. در مقابل، تمركززدايي از واحدهاي 
صنفي سياستي است در راستاي آمايش سرزميني كه 

به توزيع بهتر امكانات و فرصت ها مي انجامد.

ثبتقيمتكاالها
درسامانه124

و  مصرف كنندگ��ان  حماي��ت  سازم��ان  ش�اتا| 
توليدكنندگان در اطاعيه يي اعام كرد كه ثبت قيمت 
كاالها و خدمات بهره من��د از نرخ ارز رسمي در سامانه 

»ir.124« الزامي است. 
در مت��ن اين اطاعيه آمده است: »براساس اطاعيه 
مشترك در تاريخ 1۸ ارديبهشت امسال سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگ��ان و سازمان تعزيرات 
حكومتي در رابطه با ممنوعيت هر گونه افزايش قيمت 
كاال و خدمات به بهانه تغيير نرخ ارز و با توجه به اينكه 
تامين و پرداخ��ت ارز براي همه مصارف قانوني تعريف 
شده است، در راستاي نظ��ارت دقيق، هدفمند و موثر 
و ب��ه تبع آن برخورد سريع با متخلفان الزم است تمام 
توليدكنندگ��ان، واردكنندگ��ان و عرضه كنندگان كاال 
و خدم��ات ك��ه از ارز رسمي )ه��ر دالر 42000ريال( 
بهره مند ش��ده و مي شوند نسبت به تعيين قيمت كاال 
و خدمات خود ب��ر اساس ضوابط قيمت گذاري مصوب 
هي��ات تعيين  و تثبي��ت قيمت ها ك��ه در سامانه اين 
سازم��ان به نشاني www.cppo.ir در دسترس است، 
اق��دام و فهرست قيمت هاي مورد عمل را براي ثبت در 
 سامان��ه اطاع رساني قيمت كاال و خدم��ات به نشاني
www. 124.ir ب��ه ادارات كل تخصصي اين سازمان 
ب��ه آدرس خيابان وليعص��ر )عج( مقابل پ��ارك ملت، 
خيابان ارمغان غربي، خيابان مهرشاد شمالي پاك 66 
ارائه دهند و هم��واره كليه اسناد و مدارك مثبته را در 
دست��رس داشته باشند تا در صورت نياز براي بررسي و 
تطبيق با ضوابط به كارشناسان و بازرسان اين سازمان 
ارائه دهند. بديهي است، قيمت هاي اعامي بايد منطبق 
با ضوابط مذك��ور بوده و مسووليت مغايرت قيمت هاي 
مورد عمل بر عهده اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط 
است و هر گونه استنكاف از درج قيمت و عرضه كاال و 
خدمت با نرخ هاي غيرمتعارف در اسرع وقت رسيدگي و 

اعمال قانون خواهد شد. 

احتكارخودرو
غيرقابلتصوراست

خبرگزاريصداوسيما| معاون وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت گفت: احتكار خودرويي كه برخي ها صحبت 
آن را به ميان آوردند غيرقابل تصور است، زيرا محصول 
توليد شده نمي تواند در انبار يا سوله يي نگهداري شود. 
محسن صالحي ني��ا درباره صحبت برخ��ي نمايندگان 
درب��اره احتكار خ��ودرو گفت: نمي دانم اي��ن مسائل را 
چه كسي مطرح مي كن��د، اما بعيد به نظر مي رسد كه 
احتك��اري را در توليد خودرو يا عرضه آن شاهد باشيم. 
او اف��زود: خودروس��ازان ما به هم��ان ميزاني كه توليد 
مي كنند، ف��روش نيز دارند و جايي ب��راي نگهداري يا 
احتكار انبوه خودرو در كارخانه ه��ا وجود ندارد. معاون 
وزير صنعت، معدن و تج��ارت با اشاره به اينكه فروش 
خودرو ه��م از طرف ايران خ��ودرو و هم سايپا متوقف 
نيست، گف��ت: هر دو شركت خودروس��ازي كشورمان 
سايت هاي خود را باز كردند و خريداران مي توانند نسبت 
به خريداري خودرو هاي پرفروش اقدام كنند. صالحي نيا 
درب��اره افزايش قيمت خودرو ني��ز گفت: خودرويي كه 
قيم��ت آن 45ميليون توم��ان بوده در ي��ك ماه اخير 
9.6درص��د افزايش قيمت داشته ك��ه يك امر طبيعي 
است. او درباره واردات خودرو نيز افزود: نمايندگي هاي 
رسمي بر اساس مجوز هايي كه دارند، مي توانند واردات 
انجام دهند مشروط بر آنكه ارزشان تامين شود. به گفته 
او ه��ر چند در تامين ارز اين واردكنندگان با مشكاتي 
روبه رو هستند، اما با رايزني كه با بانك مركزي داشتيم، 
قول هاي��ي دادند كه هر چه سريع ت��ر ارز مورد نياز اين 

بخش را به قيمت مصوب تامين كنند. 

قيمتهادربازارخودرو
نزوليشد

ايس�نا| در چند هفته  اخي��ر بازار خ��ودرو با افزايش 
لجام گسيخته و شديد قيمت ها روبه رو شده بود؛ به صورتي 
ك��ه كارشناسان هش��دار مي دادند، قيمت ه��ا در اين بازار 
حباب��ي شده است. كارشناسان به مصرف كنندگان توصيه 
مي كردند؛ فعا از خري��د خودرو خودداري كنند تا حباب 
بازار از بين رفته و قيمت ها كاهش يابد. اين در حالي است 
كه رييس اتحاديه نمايشگاه��داران و فروشندگان خودرو 
ته��ران از كاهش قيمت ه��ا در بازار خ��ودرو در چند روز 
اخي��ر خبر داد. سعيد موتمني اظهار ك��رد: بازار خودرو از 
الته��اب گذشته فاصله گرفته است و شاهد كاهش قيمت 
خودروهاي مونتاژي و همچنين خودروهاي پرتيراژ هستيم. 
او ب��ا بيان اينك��ه افزايش عرضه از س��وي خودروسازان از 
داليل كاهش قيمت ها در بازار است، گفت: در اين شرايط 
واسطه هاي��ي كه به اميد افزايش قيمت ها خودروها را انبار 
كرده بودن��د به هراس افتاده و از ترس كاهش قيمت، اين 
محص��والت را در بازار عرضه كرده اند كه خود تاثير مثبتي 
بر نزولي شدن قيمت ها داشته است. به گفته او خوشبختانه 
خودروسازان در طرح هاي جديد فروش خود محصوالت را 
به صورت پاك شده و بدون امكان انتقال مالكيت و صلح 
عرضه مي كنند كه همي��ن عامل باعث كوتاه شدن دست 
واسطه ها از اين خودروها ش��ده است. او افزود: در گذشته 
شاه��د بوديم كه خودروه��ا به صورت كارتك��س و بدون 
پ��اك عرضه مي شدند و واسطه ه��ا خودروها را خريداري 
و به اميد افزايش قيمت ها انبار مي كردند كه هم اكنون اين 
امك��ان از بين رفته اس��ت. او با بيان اينكه در صورت ادامه 
عرضه مناسب از سوي خودروسازان همچنان شاهد كاهش 
بيشتر قيمت ها در ب��ازار خودرو خواهيم بود، تصريح كرد: 
ب��ازار خودرو آرام شده و التهاب هفته هاي اخير در حال  از 
بين رفتن است؛ ضمن اينكه پيش بيني مي كنيم در آينده 
نيز شاه��د كاهش هر چه  بيشتر قيمت ها باشيم. موتمني 
در ادامه صحبت هاي خود عن��وان كرد: در حال  حاضر در 
خودروهاي مونتاژي، قيمت م��زدا3 از 230ميليون تومان 
ب��ه 190ميليون توم��ان، پ��ژو 20۸ از 225ميليون تومان 
به 176ميلي��ون تومان و سرات��و از 166ميليون تومان به 
150ميليون تومان كاهش يافته است. موتمني بيان  كرد: 
قيمت ساندرو استپ وي اتوماتيك نيز از 94ميليون تومان 
ب��ه ۸4ميليون توم��ان، ساندرو معمول��ي اتوماتيك از ۸3 
ميليون به 74ميليون تومان، پ��ژو 206 صندوقدار V۸ از 
50ميليون تومان به 46ميليون تومان و پژو 206 تيپ5 از 
51ميليون تومان به 4۸ميليون تومان كاهش يافته است. 

قائممقاموزيرصنعت،معدنوتجارتمطرحكرد

اولويتهاي10گانهحمايتصنعتيدولت
قائ��م مقام وزير صنع��ت، معدن و تجارت گف��ت: 10پروژه نظير 
صنع��ت نساجي و كي��ف و كفش جزو اولويت ه��اي حمايتي كشور 
محسوب مي شود. »مديريت واردات« موضوع ديگري بود كه در اين 
نشست از سوي رضا رحماني مورد تاكيد قرار گرفت. بنا به اظهارات او 
براي هدفمندي فعاليت ها در حوزه واردات نسبت به مديريت واردات 
16قلم كاالي اساسي برنامه ريزي دقيقي انجام شده و سال 97 بحث 
مديري��ت وارادات را با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در توجه 
جدي به تولي��د ملي مورد دقت قرار داديم ب��ه طوري كه 12برنامه 
راهب��ردي در اين ح��وزه اجرا مي كنيم ت��ا از واردات بي رويه در باب 
كاالهايي كه در داخل كشور توليد مي شود به نوعي جلوگيري شود. 

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه شوراي گفت وگوي 
دول��ت و بخش خصوصي در اردبيل با بيان اينكه 10پروژه در كشور 
جزو پروژه هاي صنعتي در اولويت توجه و دقت نظر قرار گرفته است، 
گف��ت: 5 استان در حوزه نساجي به عنوان پايلوت مورد حمايت قرار 
گرفته اند كه استان اردبيل نيز يكي از اين استان ها محسوب مي شود. 
رضا رحماني، پرداخت تسهيات ب��ا نرخ سود 9درصد و تامين مواد 
اولي��ه اي��ن كارخانه را نظير پنبه در كنار توج��ه به توليد زنجيره يي 
محصوالت اين بخش يادآور شد و بيان كرد: در اين استان دو كارخانه 
نساجي نيمه فعال وجود دارد كه قطعا با تامين پنبه از همين استان 
مي توان زنجيره توليد تا عرضه را به خوبي فراهم كرد. به گفته او به 

يقي��ن توليد انبوه با قيمت پايي��ن در اين حوزه مي تواند جلو قاچاق 
پوشاك را به كشور بگيرد. 

قائ��م مقام وزير صنعت، معدن و تج��ارت عنوان كرد: البته دليل 
قاچ��اق لباس تنها تعطيل��ي اين واحدها نيست بلك��ه قيمت باالي 
پوشاك و گاهي كيفيت پايين توليد، دليل قاچاق محسوب مي شود 
كه ضرورت دارد با حمايت از واحدهايي نظير سبان پارچه كه مجهز 

به ماشين آالت مدرن و به روز است در اين حوزه موفق عمل كرد. 
او در ادام��ه به بهبود فضاي كسب وك��ار در دولت روحاني اشاره 
ك��رد و گفت: ۸7 مج��وز در ارتباط با سرمايه گ��ذاري در چند سال 
اخير ب��ه كمتر از 46مجوز رسيده و كاه��ش اين فرآيندها به بهبود 
فضاي كسب وكار كمك ك��رده است. قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت  همچنين از تفويض اختيارات ب��ه استان ها در بخش هاي 
معدن��ي و صنعتي خبر داد و گفت: تمام اختي��ارات در حوزه معدن 
همچنين شهرك هاي صنعتي و به غي��ر از 10رشته تمام اختيارات 
ح��وزه صنعت به استان ها تفويض شده و تاش جدي بر اين است تا 

موانع و مشكات در همان استان ها رفع و رجوع شود. 
او ادام��ه داد: م��ا قطعا در مب��ارزه با قاچاق ك��اال و واردات بي رويه 
تعرفه هايي را نيز اعمال مي كنيم و در كنار آن سعي مي كنيم با تقويت 
توليد كنندگان داخلي زمينه شكوفايي و خوداتكايي آنها را فراهم كنيم. 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت رويكرد وزارت صنعت را توجه 

ب��ه توسعه صنعتي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته دانست و بيان 
ك��رد: ما منابع خوبي را از محل هاي مختل��ف براي ايجاد فرصت هاي 
اشتغ��ال به ويژه اشتغال روستايي در نظر گرفتيم. به طوري كه دولت 
در سال گذشته براي حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و توليدي 50 هزار 
ميلي��ارد تومان تسهيات پرداخت كرد و يك و نيم ميليارد دالر نيز با 
عنايت مقام معظم رهبري از طريق صندوق توسعه ملي براي اشتغال 
روستاي��ي برداشت شد. رحماني اين را هم گفت: منابع در دسترس ما 
بايد به صورت هدفمند تخصيص يابد و استانداران با توجه به شناسايي 
مزي��ت استان خود در رشته هاي مختلف بايد اي��ن منابع را درست و 
هدفمن��د پرداخت كنند و در اي��ن زمينه انتظار مي رود به خوشه هاي 
صنعت��ي و زنجيره هاي توليد بيش از گذشته توج��ه شود. او حمايت 
وزارت صنع��ت را از راه اندازي شهرك ه��اي تخصصي با حمايت همه  
جانبه توليدكنندگان و فعاالن عرصه صنعتي يادآور شد و تصريح كرد: 
تمام تاش ما بر اين است با واگذاري زمين هاي رايگان يا كاهش قيمت 
در اين ح��وزه نسبت به انعقاد قرارداد با صاحب��ان واحدهاي توليدي 
ب��ه گونه يي عمل كنيم تا در متن قرارداد امك��ان حضور سرمايه گذار 
در مراج��ع قضايي و دادگاه ها به حداقل برسد. وي به استمهال بدهي 
صاحبان واحدهاي صنعتي و رايزني با بانك ها براي اعمال اين استمهال 
و همراهي بيشت��ر با صاحبان واحدهاي تولي��دي و صنعتي را يادآور 
ش��د و اظهار كرد: ما قطعا با اباغ بسته هايي كه به صورت مرتب و در 

راست��اي تشويق و حمايت از سرمايه گذاران انجام مي دهيم، تاشمان 
بر اين است تا بانك ها به ويژه براي واحدهاي كوچك و متوسط بدون 
اعمال بدهي هاي مالياتي و بيمه يي و معوقات قبلي نسبت به پرداخت 
تسهيات جديد اقدام كرده و مشكات برخي از اين واحدها به سرعت 
برطرف شود. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اذعان به اينكه 
در اج��راي مصوبات بانك ه��ا به نسبت ساير حوزه ه��ا كندتر حركت 
مي كنند، گفت: ساير حوزه ها در اجراي مصوبات روان تر از بانك ها عمل 
مي كنن��د و اين عدم اجرا در بانك ها نارضايتي هايي را به همراه داشته 
كه مقرر شده در قالب كارگروه هاي استاني و با اختيار تام بانك مركزي 
استانداران در اين زمينه پيگير مسائل باشند تا موانع پيش  رو برطرف 
شود. رحماني تصريح كرد: 51 درصد مصوبات ستاد تسهيل در كشور 
اجرايي شده و اجراي مابقي مصوبات منوط به پيگيري جدي مسووالن 
استاني از طريق مديران بانك هاي عامل است كه ما نيز در سطح ملي با 
رايزني هايي كه با بانك مركزي انجام مي دهيم، تاش مي كنيم تا موانع 
و مشك��ات برطرف و زمينه يك توسعه و تحرك بيشتر فراهم  آيد. او 
در م��ورد پرداخت تسهي��ات از طريق صندوق توسعه ملي نيز گفت: 
فعا هيچ سهميه يي براي استان ها در نظر گرفته نشده و سقف بدون 
محدودي��ت در پرداخت تسهيات به بنگاه ها و واحدهاي اقتصادي باز 
بوده و ما بنا به درخواست متقاضيان پرونده هاي آنها را مورد رسيدگي 

قرار مي دهيم.

وزيرصنعت،معدنوتجارتبارييسجمهوريصربستانديداركرد

امضاي3تفاهمنامههمكاريباصربها
تعادل|

پ��س از بد عهدي و خروج امريكا از برجام، ايران ضمن تاش 
ب��راي حفظ برجام، سع��ي دارد همكاري خود را با ساير كشورها 
توسعه ببخشد. از اين رو وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان 
ب��راي شرك��ت در پانزدهمي��ن اج��اس كميسي��ون مشترك 
همكاري ه��اي اقتصادي ايران و صربستان به پايتخت اين كشور 
»بلگ��راد« سفر كرد كه ثم��ره اين ديدار امض��اي 3 تفاهمنامه 
»موافقتنامه همكاري هاي هواي��ي«، »موافقتنامه مبارزه با آفات 
و قرنطين��ه گياه��ي« و »ياداشت تفاه��م پانزدهمين كميسيون 
مشت��رك همكاري هاي اقتص��ادي« بين دو كشور ب��ود. در اين 
اجاس، چشم ان��داز آتي روابط دو جانبه اي��ران و صربستان در 
دو بعد سياس��ي و اقتصادي از سوي محمد شريعتمداري مثبت 
ارزياب��ي شد. ازجمله درخواست ه��اي ايراني ها در اين اجاس از 
طرف مقابل، گسترش و توسعه همكاري ها در عرصه كشاورزي، 
ان��رژي و گردشگري بود. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين 
خواستار حل برخي از مشكات موجود ازجمله موضوع مبادالت 
بانك��ي بي��ن دو كشور ش��د. از آن سو اما »آلكسان��در ووچيچ« 
رييس جمه��وري صربستان در ديدار ب��ا سكاندار صنعت، معدن 
و تجارت اي��ران از تاش براي توسعه همكاري با تهران با وجود 
فشار كشوره��اي غربي خب��ر داد و خواستار افزاي��ش مراودات 
مردم��ي و توسعه گردشگري بي��ن دو كشور شد. رييس سازمان 
توسع��ه تجارت كه در اين اجاس نيز حضور داشت »لغو رواديد 
و برقراري پ��رواز مستقيم« را دو گام اساسي و مثبت در توسعه 

رواب��ط ايران و صربست��ان عنوان كرد كه به گفت��ه او اين اقدام 
مي تواند به افزايش سرمايه گذاري و حجم مبادالت بين دو كشور 

كمك كند. 
 

وزي��ر صنعت، معدن و تجارت اي��ران و »راسيم لياييچ« وزير 
تج��ارت، گردشگ��ري و ارتباط��ات صربست��ان يادداشت تفاهم 
پانزدهمي��ن كميسي��ون مشت��رك همكاري هاي اقتص��ادي را 
امض��ا كردند. محمد شريعتم��داري و »زوران ميخايلوويچ« وزير 
راه و ساختم��ان، ه��وا ترابري و زيرساخ��ت صربستان همچنين 
موافقتنامه همكاري هاي هوايي را امضا كردند. سپس موافقتنامه 
مبارزه ب��ا آفات و قرنطينه گياهي نيز ب��ا حضور وزير كشاورزي 

صربستان و وزير صنعت ايران امضا شد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در نشست مشترك خبري 
با وزير تجارت، گردشگري و ارتباطات صربستان ضمن تاكيد بر 
گسترش همكاري هاي دو كشور اظهار كرد: صربستان در منطقه 
نق��ش مهمي را براي صلح ايفا مي كند و دو كشور در اين زمينه 
همدل و همراه هستند. او در ادامه سخنان خود به قدمت روابط 
دو كشور كه به بيش از يكصد سال مي رسد، اشاره و تاكيد كرد: 
در سال ه��اي اخير اقدامات بسي��ار مثبتي براي توسعه و تعميق 
روابط دو جانب��ه صورت گرفته است. شريعتم��داري چشم انداز 
آت��ي روابط دو جانبه اي��ران و صربست��ان را در ابعاد سياسي و 
اقتصادي بسيار درخش��ان توصيف كرد و خواستار حل برخي از 
مشكات موجود ازجمله موض��وع مبادالت بانكي بين دو كشور 

ش��د. او آمادگي ايران را ب��راي واردات گوشت، دانه هاي روغني، 
ذرت، ف��والد، فلزات رنگي از صربست��ان و صادرات فرآورده هاي 
پتروشيمي، نف��ت خام و ساير نيازمندي ها ب��ه اين كشور اعام 

كرد. 
از آن س��و، وزي��ر تجارت، گردشگ��ري و ارتباطات صربستان 
ني��ز در اي��ن نشست مشترك خب��ري به امكان��ات دو كشور در 
زمينه ه��اي مختلف اشاره و با تاكيد بر افزايش تبادالت كاال بين 
دو كش��ور گف��ت: مذاكرات خوبي براي عق��د توافق نامه تجارت 
آزاد و افزاي��ش سطح مب��ادالت صورت گرف��ت. او لغو رواديد و 
برق��راري پرواز مستقيم بين تهران و »بلگراد« را گامي بزرگ در 
گسترش روابط همچنين تبادالت كاال، همكاري هاي اقتصادي و 
گردشكري بين دو كشور خواند و گفت: به موازات همكاري هاي 
سياسي مي بايست همكاري ه��اي اقتصادي و تجاري نيز توسعه 
يابد. »راسي��م لياييچ« افزود: براي نيل ب��ه اين هدف بايد چند 
اق��دام اساسي انجام داد كه توسعه و تعميق همكاري هاي بانكي 
و سرمايه گذاري ه��اي ايران در پروژه ه��اي زيربنايي ازجمله اين 
اقدامات است. او همچنين بر گسترش همكاري در زمينه انرژي، 
كش��اورزي، گردشگري و راه و ساختم��ان از زمره همكاري بين 
بخش ه��اي دولت��ي و خصوصي بي��ن دو كشور تاكي��د كرد و از 
تشكيل كارگروه هاي تخصصي براي ارتقاي مناسبات تجاري در 

زمينه هاي گردشگري و كشاورزي در آينده نزديك خبر داد. 
از ديگ��ر سو، وزير صنعت معدن و تجارت ايران با »آلكساندر 
ووچيچ « رييس جمهوري صربستان، ديدار و گفت وگو كرد. وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت ايران در اين ديدار اظهار كرد: با وجود 
ب��د  عهدي و خروج امريكا از برجام، ايران در برجام باقي مانده و 
ت��اش دارد كه همكاري خ��ود را با ساير كشورها توسعه بخشد. 
شريعتمداري در ادامه با برشمردن برخي از مشتركات دو كشور 
اظهار كرد: دو كشور لنگرگاه صلح و ثبات در مناطق غرب آسيا و 

بالكان به حساب مي آيند و نگاه مشتركي به نظام حاكم بر جهان 
دارن��د. از آن سو »آلكساندر ووچيچ« رييس جمهوري صربستان، 
در اي��ن دي��دار گفت: با وج��ود فشارهاي كشوره��اي غربي، به 
تاش ه��ا براي توسعه همكاري ها ب��ا تهران ادامه خواهيم داد. او 
ب��ر افزايش مراودات مردمي و توسع��ه گردشگري بين دو كشور 
تاكيد و خواست��ار برنامه ريزي جدي وزيران ومقامات كميسيون 

مشترك اقتصادي براي ارتقاي همكاري هاي دو كشور شد. 
ام��ا از ديگر سو، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس 
سازمان توسعه تجارت اي��ران در نشست كارشناسي پانزدهمين 
اجاس كميسيون مشترك جمهوري اسامي ايران و صربستان 
در »بلگ��راد« بر توسعه روابط بي��ن ايران و صربستان تاكيد كرد 
و گف��ت: ظرفيت هاي زيادي براي توسع��ه روابط وجود دارد كه 
باي��د آنها را عملياتي ك��رد. مجتبي خسروتاج در اين نشست كه 
ب��ه رياست او و »است��وان نيكچويچ« قائم مق��ام وزارت تجارت، 
گردشگ��ري و ارتباط��ات صربست��ان و ب��ا حض��ور نمايندگان 
وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط دو كشور در »بلگراد« برگزار 
شد با بيان اين مطلب افزود: لغو رواديد و برقراري پرواز مستقيم 
دو گ��ام اساسي و مثبت در توسعه روابط ايران و صربستان است 
كه مي تواند به افزاي��ش سرمايه گذاري و حجم مبادالت بين دو 
كش��ور كمك كند. »استوان نيكچويچ« قائم مقام وزارت تجارت، 
گردشگري و ارتباطات صربستان نيز در اين نشست در سخناني 
ب��ا اشاره ب��ه دستاوردهاي توافقات قبلي از جمل��ه لغو رواديد و 
برقراري پرواز مستقيم بين دو كشور ابراز اميدواري كرد: پس از 
اين اجاس شاهد افزايش مبادالت تجاري و توسعه هرچه بيشتر 
روابط دو كشور باشي��م. در ادامه »فئودورويچ« سفير صربستان 
در ته��ران نيز گف��ت: در سه ماه��ه اول امسال)ميادي( ميزان 
تجارت دو كشور نسبت به م��دت مشابه سال قبل حدود 4برابر 

افزايش داشته است.
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15 نفت و انرژي
 كنگو پانزدهمين عضو

اوپك شد
ش�انا| عضويت »كنگو« به عن��وان جديدترين 
عضو سازمان كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك( 
در نشس��ت پش��ت درهاي بس��ته يكصد و هفتاد و 
چهارمين نشس��ت اين سازمان مورد تاييد ۱۴ عضو 
قرار گرفت. ذخاير نفت كنگ��و حدود يك ميليارد و 
۷۰۰هزار بشكه و توليد روزانه اين كشور هم  اكنون 

بيش از ۳۰۰هزار بشكه در روز است. 
تعداد اعضاي س��ازمان كش��ورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( با پيوس��تن اين كشور به اين سازمان 
به ۱۵ كشور رسيد. جمهوري كنگو كه به نام كنگو 
برازاويل نيز ش��ناخته مي شود، در مركز آفريقا واقع 
شده و پايتخت آن برازاويل است. اين كشور به كنگو 
برازاويل شهرت دارد كه براي تمايز با كشور همسايه 
بزرگ ت��ر همن��ام آن جمه��وري دموكراتيك كنگو 

استفاده مي شود. 
يكصد و هفتاد و چهارمين نشس��ت اوپك صبح 
روز جمعه، اول تيرماه با حضور ۱۴عضو اين سازمان 
برگزار شد. اعضاي اوپك قرار است فردا در نشستي 

مشترك با اعضاي غيراوپك حضور پيدا كنند. 

 پايبندي عمان
به پروژه گازي با ايران

ايسنا| وزير نفت عمان گفت: كشورش با وجود 
تحريم هاي امريكا عليه تهران، همچنان پيگير پروژه 
خط لوله گاز طبيعي به ارزش ۱.۵ميليارد دالر است 

كه اين سلطان نشين را به ايران متصل مي كند. 
به گزارش پالتس، اين پروژه خط لوله زيردريايي 
كه در س��ال ۲۰۱۳ م��ورد توافق ق��رار گرفت، يك 
ميلي��ارد ف��وت مكعب گاز در روز ب��ه عمان منتقل 
مي كند كه احتماال فرآوري شده و به LNG تبديل 

مي شود و همچنين به مصرف داخلي مي رسد. 
محمد الرومهي كه در آستانه ديدار رسمي اوپك 
صحبت مي كرد، گفت: ما همچنان پيش مي رويم و 
رسما منتظر جزئيات تحريم هاي امريكا هستيم. روي 
كاغذ ما اسناد مناقصه را به شركت هاي عالقه مند در 

سراسر جهان ارسال كرده ايم. 
تحريم هاي امريكا كه بخش انرژي ايران را هدف 
گرفت��ه، قرار اس��ت در نوامبر اجرا ش��ود، اما انتظار 
م��ي رود كه صنعت نفت ايران متمركز ش��ود. تعهد 
فعلي عمان به ارتباط گازي با ايران بر خالف س��اير 

شركاي احتمالي است. 
عمان به گاز براي تامين تقاضاي رو به رشد خود 
و افزاي��ش دادن عرض��ه از قط��ر از طريق خط لوله 
دلفي��ن كه از امارات عبور مي كن��د، نياز دارد. طبق 
گ��زارش اداره اطالعات انرژي امريكا، مصرف در اين 
سلطان نشين در يك دهه منتهي به ۲۰۱۶ بيش از 

دوبرابر افزايش يافته است. 
اي��ن كش��ور همچنين حجم قابل توجه��ي را از 
طري��ق كارخانه هاي LNG خ��ود در قلهات صادر 
مي كند، اما ناچار ش��ده است به ميزان قابل توجهي 
از توليد اين كارخانه ها را براي تامين تقاضاي داخلي 

اختصاص دهد. 

 متولي نظام انرژي
و آب كيست؟

ايلنا| رييس س��ازمان نظام مهندس��ي كشور با 
بيان اينكه همواره آمارهاي نگران كننده و تهديدآميز 
درباره منابع انرژي و آب را تكرار مي كنيم، گفت: در 
حال حاضر نظام مسوليتي انرژي و آب در كشورمان 

مشخص نيست. 
فرج اهلل رجبي در نخس��تين همايش بين المللي 
مديريت انرژي در س��اختمان بر اهميت حكمراني 
مطل��وب تاكيد و تصريح ك��رد: ع��ادت كرده ايم از 
ظرفيت هاي دولتي و حكومتي اس��تفاده كنيم و در 
بحث انرژي از ظرفيت هاي غيردولتي بهره نمي گيريم. 
همچنين در اين نشس��ت مدير پروژه بهينه س��ازي 
انرژي و محيط زيس��ت در حوزه س��اختمان گفت: 
ميزان مصرف انرژي در ساختمان هاي ايران ۶.۲ برابر 

استانداردهاي جهاني است. 
وي اف��زود: پروژه بهينه س��ازي ان��رژي و محيط 
زيست در س��اختمان، آگوست ۲۰۱۶ به ايران ابالغ 
شده اما پيشرفت آن شايد بيش از ۱۰درصد نيست. 
محل اجراي آن تهران است كه با همكاري دو ارگان 

بين المللي انجام مي شود. 
حي��در جهان بخش ريي��س كميس��يون انرژي 
س��ازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران نيز 
اظهار كرد: چالش هاي زيس��ت محيطي باعث شد، 
صاحب نظران به اين س��مت س��وق پي��دا كنند كه 
موضوع استفاده بهينه از انرژي مورد توجه قرار گيرد 
كه اصلي ترين راهكارها بر دو موضوع صرفه جويي در 
مصرف انرژي و ذخيره سازي انرژي متمركز هستند.

 نجات 13 دريانورد
توسط نفتكش ايراني

ش�انا| در پي انتش��ار اطالعيه درخواست امداد 
و نجات دريايي از س��وي مرك��ز فرماندهي عمليات 
 نجات دريايي پاكس��تان در ساعت ۱۰:۴۵صبح روز
۲۰ ژوئ��ن )۳۰ خرداد( فرمانده و كاركنان كش��تي 
نفتكش »آرك« بدون ف��وت وقت براي نجات جان 
۱۳دريانورد ش��ناور صي��ادي »النعيمي« وارد عمل 
ش��دند. به گزارش ش��ركت ملي نفتكش ايران،   اين 
عمليات نجات كه به دليل ش��رايط بسيار بد جوي 
و دري��اي توفاني داراي پيچيدگي هاي فني بس��يار 
زيادي بود با انجام مانورهاي بسيار فني كشتي آرك 
با هدايت فرمان��ده و كاركنان اين نفتكش و پس از 
انتقال آب، مواد غذايي و نگهباني از فاصله نزديك و 
رسيدن بالگردهاي نيروي دريايي پاكستان به محل 

حدود ساعت ۱۷ با موفقيت به پايان رسيد. 
  آذرماه سال گذشته هم كشتي نفتكش غول  پيكر 
Stream به فرماندهي كاپيتان محمود باغس��تاني 
موفق ب��ه نجات ۵ماهيگير س��ريالنكايي ش��د كه 
قايق شان در آب هاي اقيانوس هند واژگون شده بود. 

كوتاه از دنياي انرژي

وزير نيرو در كنفرانس بين المللي آب براي توسعه پايدار مطرح كرد

كمبود آب؛ مهم ترين چالش توسعه پايدار
نخستين كنفرانس بين المللي »آب براي توسعه 
پاي��دار« در روزهاي ۲۲-۲۰ ژوئ��ن )۳۰ خرداد تا 
اول تير( به ميزباني تاجيكس��تان برگزار ش��د. در 
اين كنفرانس كه مقامات عالي بيش از ۱۱۰ كشور 
جهان و سازمان هاي بين المللي حضور داشتند، رضا 
اردكانيان وزير نيرو در سخنراني خود ضمن يادآوري 
تجربيات تلخ سياس��ت هاي آبي ايران كه ناشي از 
فرآيند سريع توس��عه بوده است، تغييرات اقليمي 
را مهم ترين دليل مش��كالت كنوني و آينده تامين 
آب دانس��ت و كمبود آب را چالشي بزرگ در برابر 
توسعه پايدار عنوان كرد. وي مديريت مصرف را در 
كنار اقدامات زيربنايي در بخش آب مهم دانست و 
اقدام ايران در تشكيل كارگروه سازگاري با كم آبي را 
به عنوان مهم ترين استراتژي ملي ايران براي بخش 
آب عنوان كرد. اردكانيان با برش��مردن تمهيداتي 
نظير تاسيس مركز منطقه يي مديريت آب شهري و 
مركز بين المللي قنات و سازه هاي آبي در سال هاي 
گذش��ته كه هر دو تحت نظر يونسكو قرار دارند، از 
پيش رو بودن ايران در اقدامات شبكه يي بخش آب 
خبر داد و آمادگي ايران به همكاري هاي منطقه يي 
و بين المللي در راس��تاي اهداف و بينش هاي دهه 
آب را اعالم كرد. در حاش��يه اج��الس بين المللي 
اقدام براي آب و توس��عه نيز وزير نيرو ايران و وزير 

انرژي تاجيكس��تان ديدار كردن��د و به تبادل نظر 
درباره همكاري در حوزه انرژي پرداختند. در پايان 
وزير انرژي تاجيكستان ضمن قدرداني از عملكرد 
فني و مهندسي شركت هاي ايراني، ابراز اميدواري 
كرد كه ش��ركت هاي ايراني بيشتري در پروژه هاي 

تاجيكستان ايفاي نقش نمايند. 
برگزاري كنفرانس بين المللي آب براي توس��عه 
پايدار بدين سبب در دوشنبه، پايتخت تاجيكستان 
محقق ش��د كه رييس جمهور اين كشور در مجمع 
عمومي سازمان ملل پيشنهاد نام گذاري دهه ۲۰۱8 
تا ۲۰۲8 ميالدي ب��ه عنوان دهه بين المللي آب و 
توس��عه پايدار را مطرح كرده بود. اين پيشنهاد در 
اواسط دي ماه ۱۳9۶ از سوي سازمان ملل پذيرفته 
شد و دوشنبه را به عنوان ميزبان نخستين كنفرانس 

در اين دهه اعالم كرد. 
در اين كنفرانس، وزير نيروي جمهوري اسالمي 
اي��ران ك��ه در راس هيات��ي به دوش��نبه پايتخت 
تاجيكستان سفر كرده بود، به عنوان سخنران اصلي 
پنل »ارتباطات آب محور، حمايت و شبكه سازي« 
نطق خود را ايراد نمود و اظهار داش��ت: »هم اكنون 
در زماني كه در دوره موس��وم ب��ه دهه »آب براي 
زندگي« به س��ر مي بريم، در آغاز دهه جديد با نام 
»آب براي توسعه پايدار« بيشتر از هر زماني مسائل 

آب در برابر ذي نفعان مختلف نمايان شده است.« 
بنا بر گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت نيرو 
)پ��اون(، رضا اردكانيان با تاكي��د بر اينكه كمبود 
آب و پيامده��اي زيس��ت محيط��ي آن در اكثر 
قسمت هاي جهان تبديل به چالش هاي بزرگي در 
برابر توسعه پايدار شده اس��ت، افزود: »امروزه در 
مواجهه با زنجيره وسيع و پايان ناپذيري از عرضه 
و تقاضاي آب، نياز بيش��تري وجود دارد كه بيش 
از پيش بر راه حل هاي مديريتي تاكيد كنيم.« وي 
مديريت مصرف را به اندازه فعاليت هاي زيربنايي 
مهم و نيازمند توجه دانست و تخصيص يك دهه 
ب��راي آب را فرصت مناس��بي ب��راي فعاليت هاي 
هماهنگ ب��ه جهت برنامه ريزي ب��راي اقدام هاي 
محل��ي و جمعي عنوان كرد. در ادامه س��فر وزير 
نيرو به تاجيكستان و در حاشيه اجالس بين المللي 
دهه اقدام براي آب و توسعه، ديداري با وزير انرژي 

تاجيكستان صورت گرفت. 
عثمان علي عثمان زاده وزير انرژي تاجيكستان 
نيز در اين نشس��ت ضم��ن قدردان��ي از عملكرد 
ش��ركت هاي فع��ال فن��ي و مهندس��ي ايراني در 
تاجيكس��تان، ابراز اميدواري كرد كه ش��ركت هاي 
ايراني بيش��تري در پروژه هاي تاجيكس��تان ايفاي 
نقش كنن��د و باعث انتقال تكنول��وژي و دانش از 

كشور جمهوري اسالمي ايران به تاجيكستان شوند. 
به گزارش ايرنا، تاجيكستان يكي از كشورهاي 
صاحب مق��ام در منابع و ذخاي��ر آب در منطقه و 
جهان اس��ت و به گفت��ه مس��ووالن تاجيكي اين 
كش��ور 9 ميليون نفري با ۱۴۳ هزار كيلومتر مربع 
مساحت، ۶۴درصد منابع آبي آسياي مركزي را در 
اختي��ار دارد و در جهان نيز در جايگاه شش��م قرار 

دارد. 
همچنين بزرگ ترين درياچه آب شيرين عميق 
جهان موس��وم به »آب بند سريز« در تاجيكستان 

واقع شده است. 
اين منابع و ظرفيت هاي عظيم آبي تاجيكستان 
درحالي است كه به گفته يك مقام ديپلماتيك اين 
كش��ور، ميزان اس��تفاده كلي از آنها به خاطر نبود 

سرمايه الزم فقط ۵درصد است. 

به عقيده كارشناسان، چنانچه فقط از ۵۰درصد 
اين ظرفي��ت منابع آبي تاجيكس��تان بهره برداري 
شود، ضمن اينكه مش��كل آب شرب و انرژي برق 
كش��ورهاي منطقه و خاورميانه رفع خواهد ش��د، 
اقتصاد تاجيكستان شكوفا خواهد شد و اين كشور 
به كشوري ثروتمند با درآمد سرانه باال تغيير جايگاه 

خواهد داد. 
از همين لحاظ است كه مسوالن اين كشور در 
تكاپوي حمايت بين المللي براي سرمايه گذاري در 

اين منابع عظيم آب هاي زالل و شيرين هستند. 
امام علي رحمان رييس جمهوري اين كش��ور، 
بارها به اهميت س��رمايه گذاري در منابع آبي اين 
كش��ور تاكيد كرده است و س��رانجام هم اهميت 
موضوع آب در تاجيكس��تان مورد پذيرش جامعه 

جهاني قرار گرفت. 

اجالس اوپك بر سر افزايش يك ميليون بشكه نفت به اجماع رسيد

وفاق ايران و عربستان در روز توافق
گروه انرژي| عليرضا كياني-فرداد احمدي|

توافق در نشس��ت صد و هفت��اد و چهارم اوپك 
از دور ناممكن مي نمود. از همين رو اين نشس��ت 
را سياسي ترين نشست اوپك مي خواندند. طرفين 
اين دع��وي مخالفان و موافقان عرضه نفت به بازار 
بودند كه اولي را عربستان و روسيه و دومي را ايران 
و ونزوئال نمايندگي مي كردند. با اين همه، با نزديك 
شدن به روز توافق، منافع متناقض طرفين صيقل 
خورد. اما ظهر ديروز، مالق��ات غيرمنتظره وزراي 
نفت ايران و عربس��تان نفس ديگر وزراي اوپك را 
در س��ينه حبس كرد و آغاز نشست عمومي وزرا را 
به عقب انداخت. ب��ا اين همه، بيژن زنگنه، پس از 
مالقات خود با خالد الفالح، همتاي س��عودي خود، 
به ميان خبرنگاران آمد و از جلسه دوجانبه خود به 
عنوان »مالقات خوب« ياد كرد. اين عبارت از همان 
ابتدا چيزي بيش از يك »حسن تعبير« ديپلماتيك 
ب��ه نظر آمد و زماني كه عصر هنگام به وقت تهران 
توافق حاصل شد، اهميت اين مالقات ثابت شد. با 
اينك��ه در كنفرانس خبري بعد از توافق، به رس��م 
معمول، كس��ي جز دبير و رييس كل اوپك حضور 
نداشت، اما توافق بدون مالقات دو قطب اوپك دور 
از ذهن بود. طبق توافق قرار شده است تا كشورهاي 
عض��و و غير عضو اوپك مجموع��ا ۱ ميليون و ۲۰ 
هزار بشكه توليد خود را افزايش دهند تا توافق سال 
۲۰۱۶ )مبني ب��ر كاهش مجموعا ۱ ميليون 8۰۰ 
هزار بش��كه( همچنان سر جاي خود بماند. سهيل 
محمد مزروعي، وزير نفت امارات و رييس دوره يي 
اوپك، در نشست خبري پس از جلسه وزيران اعالم 
كرد با اختالفات موجود، هنوز س��هم كش��ورهاي 
مختلف از افزايش توليد مشخص نشده است. با اين 
وجود كارشناسان عقيده دارند كه به دليل مشكالت 
فني و كمبود س��رمايه گذاري در برخي از كشورها، 
همه اعضا قابليت باال بردن توليد را نداشته باشند و 
به اين ترتيب انتظار مي رود كه توليد واقعي كمتر 
از يك ميليون بش��كه باال برود. برآوردها حاكي از 
توليد روزانه حدود ۶۰۰ هزار بش��كه نفت بيش��تر 
است. قرار اس��ت امروز، توافق در ميان كشورهاي 
اوپك و متحدان غيرعضو آن ، به خصوص روسيه، به 

بحث گذاشته شود. 
   

»يك نفر م��را توجيه كند چرا در بازاري كه در 
تعادل اس��ت بايد افزايش توليد داش��ته باشيم؟« 
اين پرس��ش وزير نفت در جمع خبرنگاران پيش 
از شركت در جلس��ه كميته فني مشترك وزارتي 
نظارت ب��ر توافق جهان��ي كاهش عرض��ه در روز 
پنج ش��نبه بود. زنگنه تاكيد كرده بود كه »عالئمي 
مبني بر كمبود عرضه در بازار مشاهده نشده است«. 
با وجود تالش هاي روسيه و عربستان براي تسهيل 
تواف��ق كاهش اوپك، وزير نفت در روز پنج ش��نبه 
بر موضع خود تاكيد ك��رده و با وجود خوش بيني 
وزراي انرژي عربس��تان، ع��راق و امارات گفته بود: 
»چي��زي را قبول نك��رده ام؛ اي��ران موافق افزايش 
توليد نفت در نشس��ت پيش روي اوپك نيست«. با 
اين همه، بلومب��رگ پيش بيني كرده بود كه ايران 
در مواضع خود نرمش نشان خواهد داد. با وجودي 
كه خبرگزاري فرانسه نيز از قول زنگنه نوشته بود 
كه »ما آماده توافق هس��تيم«، ام��ا ديدگاه زنگنه 
نس��بت به توافق با همتايان روس و سعودي خود 
متفاوت ب��ود. به گزارش بلومبرگ، وزير نفت ايران 
پيشتر به خبرنگاران گفته بود كه اوپك الزم نيست 
توافق كاهش توليد را تغيير دهد. وي پيشنهاد داده 
بود كه »هر كشور به سطح توليد مورد تعهد خود 
بازگ��ردد«، چرا كه »اوپك هم اكنون عرضه خود را 
بيش از ميزان توافق پايين آورده است«. بلومبرگ با 
تاييد صحبت زنگنه نوشته بود كه طبق محاسبات 
اين خبرگزاري، پايبندي اوپك به كاهش توليد در 

ماه مه، به ۱۶۲ درصد رسيده است. 
عربستان عضو اوپك و روسيه غيرعضو اوپك، از 
توليدكنندگان نفت خواس��ته بودند تا سقف توليد 
خود را روزانه تا يك ميليون بشكه افزايش دهند و 
در مقابل، ايران نيز وعده داده بود كه هر تصميمي 
در جهت افزايش توليد را وتو كند. تا ساعاتي قبل 
از شروع نشست اوپك در وين، انتظار نمي رفت كه 
جلس��ه نتيجه يي در بر داشته باشد، اما به گزارش 
سي ان بي س��ي، گفت وگوهاي دقيقه آخري ايران و 
عربستان احتماال موجب نتيجه اين نشست است. 
مالقات زنگنه و خالد الفالح وزير انرژي عربس��تان 
كه نخستين مذاكره دوجانبه مقام هاي عالي ايران و 

عربستان سعودي در چند ماه اخير به حساب مي آيد 
بطور غيرمنتظره يي صورت گرفت، به طوري كه ساير 
وزرا منتظر پايان جلس��ه آنها ماندند تا پس از آن، 
نشست عمومي وزيران آغاز گردد. وزير نفت ايران 
درباره محتواي جلسه خود با همتاي سعودي اش به 

خبرنگاران گفت: »مالقات خوبي بود.« 

 »مالقات خوب« پيش از توافق 
 زنگن��ه كه پيش از آغاز نشس��ت صد و هفتاد 
و چه��ارم اوپك در جمع خبرنگاران حاضر ش��ده 
بود، در پاس��خ به اين س��وال كه آيا درباره تحريم 
برخي اعضاي اوپك با وزير انرژي عربستان صحبت 
كرديد، گفت: »با آقاي فالح درباره همه چيز، خيلي 
صريح صحبت كرديم، اما مس��اله اصلي صحبت ما 
اين نبود. ايران به همراه عربستان و ديگر كشورها 
تالش مي كند س��اختار پيش��نهاد مربوط به توليد 
اوپك را تغيير دهد.« وي درباره اينكه آيا عربستان 
تحت فشار امريكا درخواست افزايش توليد نفت را 
مطرح كرده است، پاسخ داد: »از وزير نفت عربستان 
بپرس��يد.« با اين وجود زنگنه اف��زود: »اوپك يك 
سازمان مستقل است و امريكايي نيست و از ترامپ 
دس��تور نمي گيرد.« وزير نف��ت همچنين تصريح 
ك��رد كه »قطعا به هر آنچه منافع ايران را به خطر 
بين��دازد، عمل نمي كنيم.« وي درب��اره وتو كردن 
هر تصميم اوپك كه ناظر بر افزايش توليد باش��د، 
عنوان كرد: »ترجيح مي دهم تا چند س��اعت ديگر 
در اين باره س��خني نگوي��م.« با اين حال زنگنه به 
خبرنگاران گفت احتمال مي دهد كه در اين جلسه 
اوپ��ك توافقي حاصل ش��ود. وزير نف��ت ادامه داد: 
»ايران افزايش يك ميليون بش��كه  اي توليد اوپك 
را نمي پذيرد. ما در پي حفظ س��طح كنوني توليد 
هستيم.« وي در پاسخ به اين سوال كه آيا سازوكار 
پيشنهادي سبب تغيير توافق همكاري كشورهاي 
عضو و غيرعضو نمي شود، اظهار كرد: »تداوم توافق 
قبلي هدف ماس��ت، چون اين توافق معتبر است و 
تغييري در آن داده نمي ش��ود.« همچنين ش��بكه 
خبري سي ان بي سي از قول وزير نفت ايران نوشت 
كه ديدار خصوصي او با الفالح »موفقيت آميز« بود 
و »تهران با قيمت ۷۰ دالري براي هر بش��كه نفت 

موافق است.« 
 عصر روز گذش��ته، انتظار به پايان رس��يد و با 
اجماع اعضاي اوپك در نشست صدوهفتادوچهارم 
اين س��ازمان، پايبن��دي ۱۰۰درصدي ب��ه توافق 
همكاري اوپ��ك و غيراوپك ك��ه در نوامبر ۲۰۱۶ 
حاصل ش��ده بود، تثبيت ش��د. اي��ن توافق بدين 
معناس��ت كه ميزان پايبندي كش��ورها به كاهش 
توليد نفت ك��ه در مقاطع��ي از ۱۰۰درصد تجاوز 
ك��رده بود، ب��ه ۱۰۰درصد مي رس��د. بدين ترتيب 

حدود يك ميليون بشكه مي تواند به بازار نفت اضافه 
ش��ود. در نشس��ت خبري كه بعد از جلسه وزرا، با 
حضور سهيل المزروعي، وزير انرژي و صنايع امارات 
متحده عرب��ي و رييس دوره يي اوپك و نيز محمد 
باركيندو دبيركل اوپك، برگزار شد، خبرنگار رويترز 
خط��اب به رييس اماراتي اوپك س��وال كرد كه آيا 
تمامي اعضا مجبور به افزايش توليد هستند؟ چرا 
كه اصل ۱۰۰درصدي التزام به توافق ممكن است 
باعث شود برخي از اعضا نتوانند يا نخواهند توليد 
خود را افزايش دهند. مزروعي در پاسخ به پرسش 
رويترز بيان كرد: »اوپك هرگز كشورهاي عضو را به 
انجام كاري كه نمي خواهند مجبور نمي كند.« وي 
ادام��ه داد: »اعضايي كه نمي خواهند توليد خود را 
افزايش دهند مختار هستند و بناي ما كار جمعي 
بوده اس��ت.« رييس دوره يي اوپك افزود: »تمامي 
اعضا به صورت متفق القول به اين عدد رس��يدند و 

اين يك قدم مثبت در جهت توازن بازار بود.« 

 چهارسوي نشست سياسي سازمان 
غيرسياسي

هن��وز دو ماه از زماني نمي گذرد كه وزير انرژي 
عربس��تان به اس��يتو س��دويك، خبرنگار ش��بكه 
سي ان بي س��ي گفته بود ك��ه ماموريت اوپك براي 
متعادل كردن بازار هنوز كامل نشده و محدوديت 
عرضه بايد ادامه پيدا كند. حال، عربستان سعودي 
به ش��دت س��رگرم البي با س��اير اعضا براي جلب 
موافقت آنها با افزايش توليد براي ثبات بازار و جلب 
نظر مصرف كنندگان بزرگ نفت است. اين مساله با 
مخالفت ايران، ونزوئال، عراق و الجزاير روبه رو شده 
اس��ت. اكنون اوپك س��رگرم رايزني براي افزايش 
اندك توليد به ميزاني است كه مورد موافقت ايران 
و روس��يه قرار گيرد. اوپك در اواخر س��ال ۲۰۱۶ 
با روسيه و ش��ماري ديگر از توليدكنندگان خارج 
از اين س��ازمان براي حذف اش��باع عرضه در بازار 
جهاني و تقويت قيمت ه��ا به توافقي براي محدود 
ك��ردن عرضه به ميزان ۱.8ميليون بش��كه در روز 
رسيد. اين توافق كمك كرد اشباع عرضه يي كه به 
سقوط قيمت ها به زير ۳۰ دالر در هر بشكه در سال 
۲۰۱۶ منجر شده بود، از ميان برود. قيمت شاخص 
نف��ت برنت، از آن زمان بهبود يافته و اكنون حدود 

۷۵ دالر در هر بشكه معامله مي شود. 
اما از مدتي قبل، ميان عربستان سعودي و روسيه 
ائتالفي براي تس��هيل محدوديت هاي توليد ايجاد 
ش��د؛ ائتالفي كه هدف آن پر كردن شكاف عرضه 
ناشي از سقوط شديد توليد نفت ونزوئال و احتمال 
كاهش ص��ادرات نفت ايران به دلي��ل تحريم هاي 
امريكا است. عربستان سعودي و روسيه كه به ترتيب 
بزرگ ترين صادركنن��ده و توليدكنندگان نفت در 

جهان هستند، پيش بيني كرده اند كه تنگناي حاكم 
بر بازار، قيمت ها را افزايش داده و به مصرف كنندگان 
و رشد اقتصادي ضربه  مي زند. اما بيژن زنگنه نگاه 
ديگري به وضعيت قيمت ها دارد. وي، در بدو ورود 
به وين، تحريم هاي امري��كا عليه ايران و ونزوئال را 
مس��بب افزايش اخير قيمت هاي نفت دانس��ت و 
از اوپك خواس��ت تس��ليم البي دونالد ترامپ براي 
عرضه بيش��تر نفت و پايين بردن قيمت ها نش��ود. 
زنگنه سه ش��نبه شب در ميان خبرنگاراني كه او را 
احاطه كرده بودند، گفت : »ترامپ با وضع تحريم ها 
عليه دو عضو موسس اوپك براي بازار نفت مشكل 
ايجاد ك��رده اس��ت و اكنون از اوپك درخواس��ت 
افزايش توليد مي كند. اين منصفانه نيس��ت. اوپك 
بخش��ي از وزارت انرژي امريكا نيست.« وزير نفت 
ونزوئال نيز تحريم هاي امريكا كه فعاليت ش��ركت 
پي دي وي اس اي، يعني شركت ملي نفت ونزوئال  را 

فلج كرده است را محكوم كرد. 
ح��ال، وزيران انرژي اوپك براي روش��ن كردن 
آين��ده تواف��ق ۱8 ماهه كاهش تولي��د نفت ميان 
كش��ورهاي عضو و غيرعضو اوپك در وين گردهم 
آمدند. ديدار اوپك در ش��رايطي برگزار مي شود كه 
دونال��د ترامپ رييس جمهور امريكا، اوپك را تحت 
فش��ار فزاينده يي قرار داده و اين گروه را عامل باال 
رفتن اخي��ر قيمت هاي نفت قلمداد كرده اس��ت. 
اما امريكا در ميان كش��ورهاي مصرف كننده نفت 
مستثنا نيست؛ چنانكه كشورهاي توليدكننده نفت 
با درخواست مكرر كشورهاي چين و هند نيز براي 
آرام كردن رشد قيمت ها و حمايت از اقتصاد جهاني 
از طريق عرضه بيشتر نفت، مواجه  هستند. دارمندرا 
پراده��ان، وزير نفت هند كه در س��مينار اوپك در 
وين حضور داش��ت به خبرگ��زاري پالتس گفت: 
»ش��رايط سياسي داخلي و گاهي خارجي به توليد 
كمتر برخي از كشورها منجر مي شود. ما از اوپك و 
اعضايش انتظار داريم براي اقدام و پر كردن شكاف 
عرضه ب��راي حفظ ثبات قيمت ها متعهد ش��وند. 
در ح��ال حاضر قيمت هاي باالي نفت به توس��عه 
اقتصادي بسياري از كشورها لطمه زده است.« هند، 
س��ومين مصرف كننده و واردكننده بزرگ نفت در 
جهان و بزرگ ترين مشتري نفت ايران پس از چين 
اس��ت. از همين رو، هند به شدت نگران تحريم هاي 
امريكا عليه ايران و چگونگي تامين منابع نفتي خود 

است. 
در ديدار رسمي روز جمعه، نمايندگان در تالش 
بودند ت��ا طرحي را براي افزاي��ش توليد و كاهش 
نگراني مصرف كنندگان نسبت به قيمت هاي باالتر 
پيدا كنند كه توس��ط ايران وتو نش��ود. نمايندگان 
اوپ��ك كه ماي��ل نبودند نام ش��ان فاش ش��ود، به 
بلومبرگ اظهار كردند: »پيشنهاد عربستان شامل 

محاس��به پيچيده يي برمبناي ميزان كاهش توليد 
اوپك بوده كه فراتر از هدف اوليه ۱.8 ميليون بشكه 
در روزي است كه در توافق سال ۲۰۱۶ تعيين شده 
بود.« عربس��تان و متحدانش ب��رآورد مي كنند كه 
ميزان كاهش عرضه اكنون به ۲.8 ميليون بشكه در 
روز رسيده است و از همين رو، بايد توليد به ميزان 
يك ميليون بش��كه در روز افزايش پيدا كند تا اين 
كارتل به هدف اوليه خود بازگردد. با اين حال اكثر 
كش��ورها به دليل عدم برخورداري از ظرفيت هاي 
ش��ناور نمي توانند توليدش��ان را افزايش دهند كه 
اين به معناي بازگشت تنها ۶۰۰هزار بشكه در روز 
عرضه جديد به بازار اس��ت. چنين ميزان عرضه يي 
معادل حدود ۰.۵درصد از توليد جهاني نفت است. 

 گردهمايي اوپك از روز اول تا جمعه
اي��ن مذاك��رات در حالي برگزار ش��د كه اوپك 
ميزبان يك كنفرانس ان��رژي بين المللي با حضور 
صده��ا مقامات، مدير و س��رمايه گذار بود. تا پيش 
از جلسه  سرنوشت س��از روز جمعه، شخصيت هاي 
تاثير گ��ذار صنعت نفت در برابر دوربين خبرنگاران 
ظاهر مي شدند و در مورد آينده توافق و جلسه روزها 
جمعه و شنبه به اظهارنظر مي پرداختند. به گزارش 
ش��بكه سي ان بي سي خالد الفالح نسبت به حصول 
توافق ابراز خوش بيني كرد و گفت: »اوپك مي تواند 
هفت��ه جاري درباره سياس��ت توليد خود به توافق 
برسد. ميان اعضاي اين گروه كه اكثرا از كشورهاي 
خاورميانه هستند، روحيه همكاري وجود دارد.« او 
درباره اهميت دس��تور كار كنوني اوپك نيز اظهار 
داشت: »كشورهاي مصرف كننده به زودي در نيمه 
دوم سال ۲۰۱8 متقاضي نفت بيشتري مي شوند؛ 
بنابراين اوپك باي��د درباره چگونگي افزايش توليد 
به ميزان يك ميليون بش��كه در روز و بازگرداندن 
پايبندي به پيمان نفتي به س��طح عادي گفت وگو 
كند.« الفالح در مورد مخالفت ايران و احتمال تغيير 
عقيده دادن اين عضو اوپك نيز به اين شبكه گفت: 

»اين موضوع را درخواهيم يافت.« 
س��هيل المزروعي وزير انرژي و صنعت امارات 
متحده عربي و رييس دوره يي اوپك، اين ديدگاه را 
تكرار كرد و به اين شبكه گفت: »اوپك يك سازمان 
سياسي نيست و يك سازمان تجاري است و پيش 
از اين نيز گفته ام كه ما اين س��ازمان را سياس��ي 
نخواهيم كرد.« وي افزود: »ما مثل هميشه پيشرفت 
خوب��ي داش��ته ايم و هم��ه از اينكه با كش��ورهاي 
غيراوپك هستيم، راضي هس��تند.« المزروعي، در 
مصاحبه ديگري در روز پنج شنبه به پالتس گفت: 
»اوپك همچنان مصر است همكاري براي مديريت 
بازار نفت با روسيه و ساير شركاي غيراوپك خود را 
دايمي كن��د. اين امر با وجود تمايل برخي از اعضا 
براي عقب نش��يني از توافق كاه��ش توليد اوپك و 
غيراوپك صورت مي گيرد. حفظ كنترل بلندمدت 
عرضه نفت براي ثبات بازار ضروري اس��ت تا براي 
تامين تقاضاي پيش بيني شده، سرمايه گذاري در 
توليد جديد را تش��ويق كند.« رييس كنوني اوپك 
همچنين در س��مينار پيش از اجالس اين سازمان 
در برابر حضار گف��ت: »دورنماي تقاضا براي نفت 
در آينده قوي مانده اس��ت. مهم است كه به خاطر 
داش��ته باشيم طي چند س��ال گذشته چه اتفاقي 
براي سطوح س��رمايه گذاري افتاده اس��ت و آن را 
فراموش نكنيم.« جبار علي اللعيبي وزير نفت عراق 
هم كه پيش تر مخالفت شديد خود با تك روي هاي 
عربس��تان را اعالم ك��رده و گفته بود كه با افزايش 
توليد موافق نيست، به سي ان بي سي گفت: مطمئن 
هستم كه ما به نوعي توافق دست پيدا خواهيم كرد. 
بيژن زنگنه نيز عصر روز چهارشنبه به شبكه سي 
ان بي سي عنوان داش��ت: »نسبت به سطح توليد 

اوپك رضايت دارد.« 
مايكل كوه��ن مدير تحقيقات ب��ازار انرژي در 
باركليز، در تحليل اظه��ارات مقامات اوپك به اين 
شبكه گفت: »واقعا مهم است كه اعضاي اوپك پيام 
درس��ت را دريافت كنند. زيرا بايد به خاطر بياورند 
كه در دو س��ال گذش��ته كه آنها سياستي واحد را 
اجرا كردند، چه اتفاقي افتاده است. اوپك به عنوان 
يك سازمان كه توانسته است روي بازار نفت تاثير 
بگذارد، اعتبار زيادي را كس��ب كرده؛ از همين رو، 
اوپك نمي خواهند اين اعتبار را از دست دهد.« وي 
در ادامه افزود: »ما تصور مي كنيم كه توافقي حاصل 
خواهد ش��د و انتظار داريم ك��ه توليد اوپك حدود 
۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشكه در روز افزايش پيدا كند.« 
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بازارهنر

گالريهايتابستانيباياد»كيارستمي«
همزم��ان ب��ا س��الروز تول��د عباس 
كیارس��تمي هنرمند پ��رآوازه ايراني در 
نخستین روز از تابستان چندين نمايشگاه 
هنري در پايتخت با ياد اين هنرمند آغاز 
ب��ه كار كردند. به گزارش مه��ر، برپايي 
نمايش��گاه هاي هنري در حوزه تجسمي 
يكي از فرصت هاي مناسب بروز و ظهور 
هن��ر و خالقی��ت هنرمنداني اس��ت كه 
س��ال ها در اين عرصه فعالیت مي كنند 

و اين نمايش��گاه ها اغلب جمعه هاي هر هفته افتتاح 
مي شوند. در نخس��تین روز از تابستان نمايشگاه هاي 
متع��ددي برگزار مي ش��ود ك��ه اغلب آنه��ا به دلیل 
همزماني با سالروز تولد عباس كیارستمي، تاثیراتي از 
اين هنرمند پرآوازه ايراني پذيرفته اند، مثل نمايشگاه 
عكس »ت��ك درخت« كه به ياد عباس كیارس��تمي 
ترتیب داده ش��ده اس��ت. در ادامه برنامه گالري هاي 
مختلف ارائه ش��ده است.  نمايشگاه گروهي عكس با 
عنوان »تك درخت« روز جمعه اول تیرماه ساعت ۱۷ 
در گالري ايوان به نشاني الهیه، خیابان مهديه، خیابان 
جبهه، كوچه لساني، بن بس��ت حمید، شماره ۱ برپا 

 ش��د. نمايشگاه آثار نقاشي فرانك ژين با 
عنوان »ژاو« از اول تا ۱۰تیرماه در گالري 
مستقل تهران به آدرس چهارراه ولیعصر، 
ضلع ش��رقي پارك دانشجو )تئاترشهر(، 
خیاب��ان رازي پالك ۵۰ برپا مي ش��ود.  
نمايش��گاه نقاش��ي هاي منص��ور نصرت 
نظامي با عنوان »پیله/ هنر دگرديسي« 
روز جمعه اول تیرماه در گالري سیحون 
ب��ه آدرس خیاب��ان وزرا، كوچ��ه چهارم 
پالك ۱۱ افتتاح  شد.  نمايشگاه چشم اندازهاي ايران 
۲ به كیوريتوري س��ارا مفتح از روز جمعه اول تیرماه 
با نمايش آثار عكاس��ي ۲۰هنرمند در گالري شلمان 
به نش��اني میرداماد، نرسیده به شريعتي، رودبارغربي 
)جنوب��ي(، كوچه كاووس��ي، پالك ۲۷ آغ��از به كار 
مي كند و تا ۶تیرماه ادامه خواهد داش��ت. نمايش��گاه 
گروه��ي عكس با عنوان »يك« به كیوريتوري حمید 
مهدوي از يكم تا ۶تیرماه در گالري ايده پارسي برگزار 
مي شود. گالري ايده پارسي واقع در خیابان شريعتي، 
خیابان كالهدوز، نرس��یده به س��ه راه نش��اط، كوچه 

اله وردي آذر، پالك ۲۸ است. 

اكرانپاييزي»بادسوار«
حجت اهلل سیفي كارگردان »بادسوار« 
از اكران اين فیلم در آبان س��ال جاري 
خبر داد.  حجت اهلل سیفي كارگردان و 
تهیه كننده سینما درباره فیلم سینمايي 
»بادسوار« به مهر گفت: اين فیلم آماده 
نمايش ش��ده و قرار است در جشنواره 
فیلم هاي كودكان و نوجوانان اصفهان به 
نمايش دربیايد، ضمن اينكه براي اكران 
آن هم برنامه ريزي كرده و در نظر داريم 

»بادسوار« را در مهر و آبان با پخش كنندگي شركت 
پخش خودمان با نام ناهید فیلم به نمايش بگذاريم، 
زيرا در اين ايام بچه ها به همراه خانواده ها به تماشاي 
اي��ن فیلم بنش��ینند و هدف ما نیز همین اس��ت.  
س��یفي عنوان كرد: امیدواريم آم��وزش و پرورش از 
اين فیلم در زمان اك��ران حمايت كند و مثل فیلم 
قبلي م��ن با عن��وان »بچه هاي جس��ور« به زمین 

نخورد، زيرا »بچه هاي جسور« كه يك 
فیلم فرهنگي بود با بي درايتي آموزش و 
پرورش نفروخت. اين امر باعث دلسردي 
اف��رادي مي ش��ود كه با ن��گاه فرهنگي 
اق��دام به فیلمس��ازي مي كنند، چراكه 
گوي��ا اين روزها بیش��تر ب��ه فیلم هاي 
موش و گربه يي بیش��تر توجه مي شود 
تا فیلم هاي فرهنگي. اين تهیه كننده با 
اش��اره به ديگر اثرش با عنوان »همین 
چند روز« به كارگرداني و نويس��ندگي وحید قاضي 
بیان كرد: سال گذش��ته پیش تولید اين اثر را آغاز 
كرديم، اما پس از چندي به دلیل نداش��تن بودجه 
كاره��اي تولید »همین چند روز« متوقف ش��د. از 
همین رو امیدوارم بعد از برگزاري جشنواره فیلم هاي 
ك��ودكان و نوجوانان اصفهان بتوانیم، كارهاي تولید 

اين اثر را از سر بگیريم. 

سرنوشتمبهمفيلمهايتوقيفي
اك��ران فیلم »عصباني نیس��تم« به 
عنوان يك��ي از فیلم هاي توقیفي چند 
س��ال گذش��ته در حالي در س��رگروه 
سینمايي خود پايان مي يابد كه انتظار 
مي رفت دست كم يكي، دو فیلم توقیفي 
ديگر هم در اين مدت به نمايش عمومي 
درآيند و مشخص نیست آيا روند اكران 
اي��ن فیلم ها همچن��ان ادام��ه خواهد 
داش��ت يا خیر. ارديبهش��ت ماه امسال 

فیلم »عصباني نیستم« رضا درمیشیان كه داستاني 
عاش��قانه را از زندگي يك دانش��جوي ستاره دار در 
زم��ان دولت نهم و دهم به تصوير مي كش��ید، پس 
از گذش��ت پنج سال و پس از وارد شدن اصالحات 
و ممیزي ه��اي متعدد به فیل��م تا جايي كه مقطع 
زماني داستان نامشخص شد، به نمايش درآمد. اين 
فیلم در اين چند س��ال با اعتراض ها و واكنش هاي 
زيادي از طرف برخي گروه هاي سیاسي همراه بود 
تا از اكرانش جلوگیري ش��ود ولي در آخر س��ازمان 

سینمايي تصمیم به اكران فیلم گرفت. 
در اين باره »عصباني نیستم« تنها نبوده و فیلم 
»خانه دختر« ش��هرام شاه حس��یني هم به شكلي 
ديگر زيان كرد، چون با اصالحاتي اكران ش��د كه 
به زعم بس��یاري از كساني كه فیلم را در جشنواره 
فجر ديده بودند، اتفاق اصلي فیلم دچار تغییر شد 
و حت��ي ب��ه طعنه و كنايه گفته مي ش��د كه فیلم 
ديگري به نمايش درآمده اس��ت. با اين حال طبق 

اعالم قبلي قرار ب��ود، عالوه بر »خانه 
دختر« و »عصباني نیستم«، فیلم هاي 
ديگري مثل »خانه پ��دري« كیانوش 
عیاري و »آشغال هاي دوست داشتني« 
محسن امیريوسفي هم با گرفتن مجوز 
اكران خیلي زودتر نمايش داده شوند، 
ول��ي از آنجا كه عیاري زير بار نرفت تا 
»خانه پدري« را با حذف يك سكانس 
مهم از ابتداي فیلم نمايش دهد، مجوز 
اكران محدود آن صادر ش��د كه از نظر عیاري اين 
كار به نوعي از س��ر باز كردن بود و به همین دلیل 
تاكنون حاضر نش��ده »خانه پ��دري اش را در هیچ 

سینمايي نمايش دهد. 
همچنین از فیلم »پارادايس« عطشاني و فیلم 
امیريوسفي كه به گفته داروغه زاده مشكل هر دو 
هم حل شده فعال خبري نیست و البته در اين بین 
معلوم نیست، تكلیف ديگر فیلم هاي توقیفي چه 
مي ش��ود و آيا قراراست پس از »عصباني نیستم« 
فیلم ه��اي مش��كل دار ديگري ه��م نمايش داده 
ش��وند يا خیر؟ مخصوصا اينكه از فیلم هايي مثل 
»گزارش يك جشن« حاتمي كیا، »خرس« خسرو 
معصومي، »صد سال به اين سال ها« سامان مقدم 
و »خیابان ه��اي آرام« كمال تبريزي هیچ خبري 
مبني بر پیگیر بودن تهیه كنندگان ش��ان نیست و 
البته اين باعث نش��ده كه كارگردانان اين فیلم ها 

از اين وضعیت راضي باشند. 

سرنوشتمبهمكودكان
مهاجردرامريكا

تايم:
نشريه تايم در آخرين 
ش��ماره خ��ود با انتش��ار 
تصويري از ط��رح خروج 
و  امري��كا  از  مهاج��ران 
جدايي والدين و فرزندان 
مهاجران غیرقانوني انتقاد 
كرد. در جلد اين نش��ريه 
خطاب به كودكان مهاجر 
نوش��ته ش��ده: به امريكا 

خوش آمديد. آن طور كه گفته ش��ده طرح خروج 
مهاج��ران غیرقانون��ي از امريكا منج��ر به جدايي 
والدي��ن و فرزنداني مي ش��ود ك��ه در امريكا متولد 
ش��ده اند. ريیس جمهوري امريكا همزمان با تشديد 
فش��ارها براي پايان دادن به سیاس��ت جداس��ازي 
خانواده ه��اي مهاجر در مرز جنوب��ي امريكا تاكید 
كرد كه كش��ورش »كمپي براي مهاجران« نخواهد 
بود.  از زمان اتخاذ سیاس��ت »مداراي حداقلي« با 
پناهجويان غیرقانوني در ماه گذشته، رويكرد دولت 
دونالد ترامپ در جداس��ازي ك��ودكان مهاجران از 
والدينشان با انتقادهاي گسترده داخلي و بین المللي 

مواجه شده است. 

نيويوركتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
انتخابات رياست جمهوري 
تركیه منتش��ر ك��رد. به 
گزارش نیوي��ورك تايمز، 
ريیس جمه��ور تركیه در 
انتخابات  برگزاري  آستانه 
زودهنگام اين كش��ور در 
روز يك شنبه، نظام جديد 

رياس��ت جمهوري تركیه را تشريح كرد. همچنین 
رجب طی��ب اردوغان ريیس جمهوري تركیه گفت 
كه اگر حزب او در انتخابات مجلس كه يك ش��نبه 
آين��ده ۲4 ژوئ��ن ۲۰۱۸ برابر با س��وم تیر ۱۳۹۷ 
برگزار خواهد ش��د، اكثريت آرا را به دست نیاورد، 
ممكن است كه با ديگر احزاب ائتالف كند. مخالفان 
اردوغ��ان براي رويارويي با وي، حزب »اتحاد ملت« 
را متشكل از حزب سوسیال دموكرات به نام »حزب 
جمهوري خ��واه خلق«، حزب راس��ت مل��ي به نام 
»حزب نیك« و نیز حزب محافظه كار »س��عادت« 
شكل بخشیده اند.  »حزب دموكراتیك خلق ها« كه 
هوادار كردها و مخالف سرس��خت اردوغان اس��ت، 
حزب اس��الم گراي كرد به نام »هدي پار« و حزب 
چپگراي »وطن« ي��ا »مام میهن« نیز در انتخابات 

يك شنبه آينده شركت خواهند كرد. 

فايننشالتايمز:
روزنامه در صفحه  اين 
اول خود گزارش��ي از تاثیر 
جن��گ تج��اري امريكا و 
چی��ن ب��ر خودروس��ازي 
منتش��ر كرد. ب��ه گزارش 
فايننش��ال تايمز، اتحاديه 
اروپا پس از تغییر رويكرد 
امري��كا و تحمیل  تجاري 
تعرفه  بر بعض��ي كاالهاي 

مه��م خ��ود، تحركات زي��ادي با ه��دف كاهش آثار 
اقدامات امريكا داشته است؛ اما شدت تعارض منافع 
اعضاي اين اتحاديه مانع از دس��تیابي به يك راهكار 
عملیاتي ش��ده اس��ت. وض��ع تعرفه ب��ر خودروهاي 
امريكاي��ي و برق��راري تجارت آزاد با كان��ادا دو مورد 
از اقدامات اتحاديه اروپاس��ت كه ه��ر يك مخالفان 
جدي دارد.  گفته ش��ده كه خودروس��ازان آلماني از 
اتحاديه اروپا درخواس��ت كرده اند كه به وضع تعرفه 
۱۰درصدي بر خودروه��اي امريكايي پايان دهد كه 
امريكا نیز متقابال تعرفه واردات خودرو از اتحاديه اروپا 

را حذف كند.

كيوسك

»ريچاردكاليدرمن«واردايرانشد
پیانیست فرانسوي براي برگزاري كنسرتش بعد از ظهر ديروز يك تیر وارد تهران شد.  ريچارد كاليدرمن ديروز وارد تهران 
ش��د تا پس از اتفاقات خبري چند هفته گذش��ته اين هنرمند با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت ارش��اد و دفتر موسیقي 
نخستین اجراي رسمي خود را در ايران روي صحنه ببرد. كنسرت اين پیانیست سرشناس در تاريخ ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۸ تیر ماه 
در سالن وزارت كشور برگزار خواهد شد.  ريچارد كاليدرمن در نخستین اظهارنظر رسمي خود در ايران اظهار كرد:»همیشه و 
در هر شرايطي تنها براي عشق و صلح جهاني موسیقي ساخته و نواخته ام و مفتخرم كه در حضور مردم مهمان نواز ايران براي 
نخس��تین  بار به اجراي برنامه بپردازم.«  او افزود:»برنامه ويژه  و س��وپرايزي را هم براي عالقه مندان ايراني در نظر گرفته ام كه 
قطعا در شب هاي اجراي برنامه همه حاضران در سالن را خوشحال خواهد كرد.« اين كنسرت به تهیه كنندگي مجید عبدي 
در تهران روي صحنه خواهد رفت و جزيیات نشست خبري اين كنسرت نیز به زودي در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت. 

چهرهروز

كشورهايصادركنندهنفتبايدنفتراچندبفروشندكهبودجهساليانهشانتامينشود؟

درحسرتنفتگرانتر
گروهگوناگ�ون| حاال از روزهايي 
كه نف��ت به چهل دالر رس��یده بود 
گذش��ته و نفت برنت به دو برابر آن 
رسیده اس��ت. اما هنوز بس��یاري از كشورهاي 
صادركنن��ده نف��ت نیاز دارند كه ب��راي عبور از 
بحران ه��اي اقتصادي ي��ا حداقل ب��راي اينكه 
بتوانند بودجه ساالنه ش��ان را تامین كنند، نفت 

را به قیمت باالتري بفروشند. 
ام��ا قیمت جهان��ي نفت در اوپ��ك، پايین تر 
از قیمت مدنظر برخي كش��ورها اس��ت. گزارش 
بلومبرگ حاكي از اين اس��ت كه كشور ونزوئال 
ب��راي اينكه بتواند امور كش��ور را اداره كند نیاز 
دارد قیم��ت نفت به ۲۲۳ دالر برس��د. از طرفي 
اي��ران بودجه كش��ورش را روي نفت ۶۸دالري 
بس��ته و اين در حالي است كه قیمت نفت برنت 
در ماه هاي گذش��ته ۷4 دالر بوده است.  با اين 
حال ايران و ونزوئال دو متحد اس��تراتژيك براي 

افزايش قیمت نفت هستند.
اين در حالي است كه عربستان سعودي همراه 
با سیاست هاي امريكا در منطقه، در تالش براي 
كنت��رل قیمت نفت اوپك اس��ت.  فاصله قیمت 
نفت اوپك و نیار برخي كش��ورهاي صادركننده 
نفت، بس��یار فاحش اس��ت. به طوري كه قیمت 
نفت اوپك ۷4 دالر بوده و كشوري مثل ونزوئال 
نیاز به نف��ت ۲۲۳ دالري و لیبي نیاز به فروش 

نفت با قیمت ۱۳۲ دالر دارد. 
درحال��ي ك��ه سیاس��ت هاي نفت��ي اي��ران 
و عربس��تان معم��وال در تض��اد ب��ا هم اس��ت، 
ارديبهش��ت امسال روس��یه و عربس��تان براي 
كاه��ش تولی��د نفت ب��ه توافق رس��یدند و اين 
كاه��ش تولید، باعث افزايش قیمت نفت خواهد 
ش��د كه ايران وونزوئال نیز موافق آن هستند. اما 

طي چند روز گذشته روس��یه و عربستان براي 
افزاي��ش تولید نفت ب��ه توافق رس��یده اند. اين 
موضوع باعث كاهش قیمت جهاني نفت خواهد 
شد.  متوس��ط وزني قیمت سبد نفت اوپك در 
سال ۹۲، ۱۰۶ دالر در هر بشكه و دقیقا معادل 
قیمتي بوده كه براي پوش��ش بودجه متوس��ط 
مورد نیاز كشورهاي عضو اين سازمان الزم بوده 
است. اما قیمت نفت از همان زمان روندي رو به 

كاهش داشته است. 
براس��اس اطالعات و آمار به دس��ت آمده از 
اقتصاددان��ان و تحلیلگران صنع��ت نفت، هفت 
كشور عضو اوپك ازجمله عراق، ايران و نیجريه، 
اكن��ون به قیمتي خیلي بیش��تر از قیمت فعلي 

نفت نیاز دارند تا دچار كسري بودجه نشوند. 
نی��از كش��ورها از جمله ايران ب��ه پول نفت، 
شايد بیش��تر از چیزي باشد كه در اين گزارش 

مطرح ش��ده، اما باتوجه به سیاست هاي اقتصاد 
رياضتي، بودجه روي نفتي با قیمت كمتر بسته 
شده است. به عنوان مثال ايران كه در سال ۹۲ 
بودجه اش را نفت ۱۰۶ دالري تنظیم كرده بود، 
در س��ال ۹۷ بودجه را با نفت ۶۸دالري تنظیم 
كرده اس��ت. در ح��ال حاضر كش��ور آنگوال نیز 
نی��از به فروش نفت با قیمت ۱۰۵ دالر دارد كه 
باتوجه به قیمت فعلي نفت برنت، دست نیافتني 

به نظر مي رسد. 
در حالي كه نشست فصلي اوپك تا چند وقت 
ديگر برگزار مي ش��ود و روسیه و عربستان براي 
افزايش تولید نفت و به تبع آن كاهش قیمت به 
توافق رس��یده اند، وزارت نفت ايران به توافق در 
اوپك درب��اره افزايش تولید ترديد كرده و اعالم 
كرده كه ايران و ونزوئال مخالف افزايش تولید و 

كاهش قیمت نفت هستند. 

آمارنامه

تاريخنگاري

پاياننخستينمجلسباتوپهايلياخوفومحمدعليشاه

دوم تیر ۱۲۸۷، پس از حمله نظامي به ساختمان مجلس شوراي ملي، عمر 
مجلس نخست مش��روطیت كه هفدهم مهر ۱۲۸۵ آغاز به كار كرده بود، پايان 
يافت. محمدعلي ش��اه قاجار، از همان آغاز كار، مصمم به برانداختن مشروطیت 
بود، اما بهانه يي در دس��ت نداش��ت. اما در جريان سوءقصدي كه به او شد، بهانه 
الزم را به دس��ت آورد و آن را به گردن آزادي خواهان انداخت تا اينكه س��رانجام 
پس از ماه ها كشمكش میان مجلس و دربار و عدم دسترسي به نتیجه مطلوب، 
در روز سه شنبه دوم تیرماه ۱۲۸۷ برابر با ۲۳ جمادي اول ۱۳۲۶ ق، هنوز آفتاب 
طلوع نكرده بود كه قشون محمدعلي شاه به سوي مجلس روانه شدند و راه هايي 

را كه به مجلس منتهي مي شد، بستند. مجاهدان كه در میدان بهارستان بودند 
در س��نگرهاي خود به حال آماده باش درآمدن��د. چون خبر به گوش بهبهاني و 
طباطبايي از رهبران روحاني مش��روطه رسید، با بي پروايي از خانه بیرون آمدند 
و خود را به مجلس رس��اندند تا ش��ايد از وقوع حادثه جلوگیري كنند. ناگهان 
مجلس ش��وراي ملي كه هنوز مدت زيادي از تشكیل آن نمي گذشت به دستور 
محمدعلي شاه مستبد و توسط كلنل لیاخوف، افسر روسي به توپ بسته شد. در 
پي اين حمله، نعش خونین آزادي خواهان، صحن بهارس��تان را پر كرد و صداي 

ناله و فرياد از هر سو به گوش مي رسید. 
مجاهدان نیز، تفنگ در دس��ت گرفته و از خ��ود و مجلس دفاع مي كردند. 
جنگ در حدود چهار س��اعت به طول انجامید و س��رانجام به نفع ش��اه پايان 
يافت. در اين ماجرا، محمدعلي شاه كه مورد حمايت دولت روس بود به اعدام 
و تبعید و زنداني كردن نمايندگان مجلس پرداخت. ش��اه دس��تور داد كه آقا 
سیدعبداهللهّ بهبهاني را به كرمانشاه تبعید كرده، آيت اهلل سیدمحمد طباطبايي 
را در ش��میران خانه نش��ین كنند، عده يي از آزادي خواه��ان را زنجیر به گردن 
انداخته و كشان كشان به باغشاه بردند. از میان اين جمع، تنها ملك المتكلمین 
و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل از مشروطه طلبان مشهور و مخالف استبداد 
قاج��اري را به حضور ش��اه آوردند. وي پس از اين كه مدتي به آن دو دش��نام 
داد، دس��تور قتل هر دوي آنها را صادر كرد. در اين واقعه بیش از ۳۰۰ نفر از 
مجاهدان، آزادي خواهان و مش��روطه  طلبان كش��ته و ۵۰۰ نفر ديگر زخمي و 
تعداد زيادي بازداشت ش��دند. همچنین انجمن  ها تعطیل، روزنامه  ها توقیف و 
مش��روطیت دو س��اله ايران به پايان رسید. بدين ترتیب مجلس، منحل و دوره 

استبداد صغیر آغاز شد.

ميراثنامهايستگاه

»سممندس«كارگردانفيلميازجنگجهانياول
بازيگر سرشناس امريكايي و همسرش 
براي كمك به كودكان مهاجر ۱۰۰ هزار 
دالر اه��دا و ب��ه سیاس��ت هاي مهاجرتي 
ترام��پ اعت��راض كردن��د.  ب��ه گزارش 
ورايتي، جرج و امل كلوني ۱۰۰ هزار دالر 
به مرك��ز جوانان براي حق��وق مهاجرت 
ك��ودكان اهدا كردن��د. اين مرك��ز براي 

مراقب��ت از كودكان مهاجر هنگام روند ديپورت ش��دن آنه��ا فعالیت مي كند 
و يكي از س��ازمان هاي اصلي در مقابله با سیاس��ت جديد مرزي ترامپ است. 
تاكنون برمبناي اين سیاست بیش از ۲هزار كودك مهاجر از خانواده هاي شان 
جدا ش��ده اند. كلوني با انتش��ار بیانیه يي اعالم كرد: در آينده كودكان ما از ما 
خواهند پرس��ید كه آي��ا حقیقت دارد و كش��ور ما واقعا ك��ودكان را از پدر و 
مادرهاي ش��ان جدا و آنها را بازداشت كرد؟ او افزود: و وقتي پاسخ ما بله باشد 
و بپرسند ما چه كاري در قبال اين مساله انجام داديم، ما بايد چه بگويیم؟ ما 
كجا ايس��تاده ايم. ما نمي توانیم سیاست اين دولت را تغییر دهیم اما مي توانیم 
از قربانیانش حمايت كنیم. در ۵ روز اخیر در پاس��خ به سیاس��ت عدم مداراي 
كابینه ترامپ كه از ماه مه ش��روع ش��ده، هالیوود به عكس ها و مطالبي كه از 
خانواده ه��اي مهاجراني كه در مرز فرزندان ش��ان را از آنها گرفته اند، به ش��دت 
واكنش نشان داده است.  كريستي تیگان و جان لجند نیز از جمله ستاره هايي 
هس��تند كه به اي��ن خانواده ها كمك مال��ي كرده اند. اي��ن زوج ۷۲ هزار دالر 
ب��ه اتحاديه آزادي هاي مدني امري��كا اهدا كردند و ديگران را نیز تش��ويق به 
اي��ن كار كردند.  ج��اد اپتاو، ايوا دوورني و كمیل نانجیاني نیز در ش��بكه هاي 
اجتماعي اين سیاست را بي رحمانه، شكنجه آمیز و نژادپرستانه خواندند و آن را 
ب��ا اقدامات آلمان نازي و اردوگاه هاي بین المللي ژاپني ها در جنگ جهاني دوم 
مقايس��ه كردند. ماريا والتجین مدير اجرايي مركز جوانان گفت: سیاس��ت هاي 
اين دولت قوانین بین المللي و اصول اساسي انساني را زيرپا مي گذارد و انتقال 
ك��ودكان به چنین روش هاي بي رحمانه ي��ي نه تنها حقوق قانوني آنها را نقض 

مي كند بلكه نیازهاي اساسي آنها را نیز ناديده مي گیرد.

نجاتنيمميليونيكتابهاازچنگالداعش
 از ح��دود نیم میلی��ون جلد كتاب 
دفن ش��ده در موصل در دوره سیطره 
داعش، ۳۱هزار جلد از زير آوار بیرون 

كشیده شد. 
گروه��ي داوطلب در ش��هر موصل 
ب��راي نج��ات كتاب ه��اي كتابخان��ه 
ويران شده اين ش��هر كمپیني را با نام 

»چش��م موصل« به راه انداخته اند. آنها تا به حال توانس��ته اند ۳۱ هزار 
جلد كتاب را از زير آوارها بیرون بكشند.  در زمان اشغال موصل توسط 
داع��ش انجام هر گون��ه كار هنري و فرهنگي در اين ش��هر ممنوع بود. 
اكنون و ماه ها پس از آزادس��ازي موصل، ۲۰جوان داوطلب آس��تین باال 
زده اند تا با نجات تك تك كتاب ها از زير خرابه ها، كتابخانه ويران  ش��ده 
ش��هر را دوباره سرپا كنند. ش��بكه خبري دويچه وله، گزارشي از كمپین 
جوان��ان داوطلب تهیه كرده كه تعدادي از جوانان اين ش��هر را در حال 
بیرون كش��یدن كتاب ها از زير آوار نشان مي دهد. اين جوانان داوطلبانه 
مش��غول جمع آوري كتاب هايي هس��تند كه در پي اشغال موصل توسط 
داعش در زير آوار كتابخانه مدفون شده اند.  حدود نیم میلیون جلد كتاب 
از س��وي عالقه مندان در سراسر جهان به كتابخانه موصل اهدا شده بود. 
موصل پیش از جنگ و اش��غال يكي از بزرگ ترين كتابخانه هاي عراق را 

در اختیار داشت. 
پیش از اين نیز تالش هاي بسیاري براي حفاظت از آثار خطي در اين 
مناطق ش��ده بود. در سال هاي گذشته به دنبال حمله هاي ويرانگر گروه 
»دولت اس��المي« به مراكز فرهنگي عراق، كتابداران بغداد مي كوشند با 
ديجیتالي  كردن »كتابخانه ملي« اين شهر، نسخه هاي خطي و گرانبهاي 
تاريخ��ي و مذهب��ي آن را از خطر ناب��ودي در امان بدارند. بیش��تر اين 
دست نوشته هاي باستاني، رويدادهاي تاريخي كشور عراق و منطقه را در 
برمي گیرد و شرح جهان گشايي ها، اشغال سرزمین ها و آزادسازي آنها به 

دست سلطان ها، پادشاهان و سرداران جنگي است.
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