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جام جهاني

 رمزگشايي از شيوه 
ابراز حسرت فوتباليست ها
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رييس جمه��ور دو روز پيش در گزارش به مردم، 
از فساد سازمان يافته دولتي در واردات خودرو پرده 
برداش��ت و ضمن صدور دس��تورهاي جديد به سه 
وزارتخانه و معاون حقوقي رياست جمهوري، از رييس 
قوه قضاييه خواس��ت ترتيبي اتخاذ كند تا با دقت و 
سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، 
مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال 
و س��ودهاي كالن نامش��روع به بيت المال بازگردد. 
همزمان با فرمان حسن روحاني، ستاد تشديد مبارزه 
ب��ا احتكار و اختفاي كاال براي ثبات بازار و نظارت بر 
عرضه و احتكار كاالهايي كه با ارز دولتي وارد شده اند 

از روز شنبه آغاز به كار كرد...

گروه انرژي| نادي صبوري| 
جنوب و مركز عراق در چند روز اخير ناآرام 
ب��وده و »ضعف خدمات رس��اني در برق« يكي 
از عوامل پايه يي اين ناآرامي ها بوده اس��ت. در 
همين راس��تا روز شنبه قاس��م  الفهداوي وزير 
نيروي اين كشور به تهران سفر كرده و با بيژن 
زنگنه وزي��ر نفت، رضا اردكاني��ان وزير نيرو و 
ولي اهلل س��يف رييس كل بان��ك مركزي ديدار 
كرد. در اين گزارش س��عي كرده اي��م با آمار و 
مس��تندات به اين پرسش ها پاس��خ دهيم كه 
كمبود دسترسي به برق در عراق در چه چيزي 
ريش��ه دارد؟ از چه زماني ش��روع شده است؟ 
دليل س��فر وزير نيروي ع��راق در اين روزها به 

تهران چيست ...

 مبارزه با فساد
يا اصالح سياست ها؟

 عراق؛ داستان زندگي 
با بي برقي براي 2 دهه
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تشكيك در 
كارايي»قانون انسداد«

 مرك��ز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي به 
بررس��ي امكانات حقوقي توسل به قانون انسداد 
توس��ط اتحاديه اروپا براي مقابل��ه با تحريم هاي 
امريكا پرداخته است. مقرره مسدودسازي يكي از 
راه هايي است كه اتحاديه اروپا مي خواهد با توسل 
ب��ه آن تا حدودي مان��ع از اثرگذاري تحريم هاي 
اياالت متحده ش��ود. اين گزارش معتقد است كه 
اين مقرره داراي 4 ايراد اساسي شامل ابهام، عدم 
جامعيت، اجراي فردي و تحمل ريس��ك است و 
بر همين اس��اس اجراي آن ابتدا به اراده سياسي 
كشورهاي اروپايي برمي گردد. از نظر اين گزارش 
حتي در صورت وجود اراده سياس��ي كشورهاي 
اروپايي مبني بر اجراي مقرره مسدودسازي »اگر 
نگوييم ش��ركت هاي بزرگ تجاري كه در دوران 
اجراي برجام به بازار ايران وارد شده اند نخواهند 
خواست تا محروميت از بازارهاي اياالت متحده را 
متحمل شوند بايد گفت پذيرش چنين نتيجه يي 

توسط آنها محل تامل است...

 مجيد اعزازي   

رهبر معظم انقالب اسالمي در نشستي كه با دعوت ايشان از رييس جمهور و اعضاي هيات دولت برگزار شد، مطرح كردند

لزوم تهيه نقشه راه اقتصاد كشور



 حج�ت نظ�ري ريي�س كميت�ه تبليغ�ات و 
اطالع رساني حزب اعتماد ملي شد؛ تعادل| حجت 
نظري عضو شوراي شهر تهران و از جوانان حزب اعتماد 
ملي با حكم الياس حضرتي به رياست كميته تبليغات 
و اطالع رس��اني حزب اعتماد ملي منصوب شد. الياس 
حضرتي قائم مقام حزب اعتماد ملي، در حكمي حجت 
نظري را به عنوان رييس كميته تبليغات و اطالع رساني 
اي��ن حزب منصوب كرد. متن اين حكم به ش��رح زير 
اس��ت: بس��مه تعالي جناب آقاي حج��ت نظري، نظر 
به تعهد و حس��ن س��وابق جنابعالي، ب��ه موجب اين 
حكم ش��ما را به عن��وان رييس »كميت��ه تبليغات و 
اطالع رساني« و نيز مدير روابط عمومي حزب منصوب 
مي كنم. همچنين ب��ا قدرداني از زحمات جناب آقاي 
حميدرض��ا كارگر، انتظار مي رود تمام عزيزان فعال در 
حوزه رسانه، در انتقال تجهيزات و حساب هاي كاربري 
رس��انه ها و كانال هاي ارتباطي ح��زب به جنابعالي به 

عنوان مدير مسوول اين رسانه ها اقدام كنند. 
 س�فر جابري انصاري به لبنان؛ ايس�نا| برخي 
مناب��ع آگاه اعالم كردند كه حس��ين جابري انصاري 
دستيار ويژه وزير خارجه ايران در امور سياسي امروز 
)دوش��نبه( به لبنان س��فر مي كند و با ميشل عون، 
رييس جمه��ور لبنان، نبيه بري رييس پارلمان لبنان 
و سعد حريري نخست وزير لبنان ديدار و در رابطه با 
آخري��ن تحوالت منطقه با آنها گفت وگو خواهد كرد. 
اين منابع اعالم كردند ك��ه جابري انصاري در رابطه 
با تحريم هاي ايران و پرونده نزار زاكا ش��هروند لبناني 
بازداش��ت ش��ده در ايران با مقامات لبناني گفت وگو 
خواهد كرد. براس��اس اين گزارش، نزار زاكا شهروند 
لبناني در سپتامبر ۲۰۱۵ در ايران بازداشت شده است 

و قرار بود كه در عيد فطر امسال آزاد شود. 
 آزادي هواداران بازداش�ت ش�ده اس�تقالل؛ 
تعادل| روز گذش��ته تعدادي از هواداران تيم فوتبال 
استقالل در اعتراض به وضعيت اين تيم، مقابل وزارت 
ورزش و جوانان تجمع كردند. الياس حضرتي نماينده 
اصالح طلب مجلس با اش��اره به بازداشت تعدادي از 
اين افراد، در توييتر خود نوشت: »امروز متوجه شدم 
جمعي از هواداران باش��گاه اس��تقالل در تجمعي كه 
مقابل وزارت ورزش داش��تند، بازداشت شده اند. بعد 
از باخب��ر ش��دن از موضوع از طري��ق مقامات وزارت  
كش��ور پيگير حل موضوع بودم. درنهايت با تشكر از 
تالش هاي آقاي س��اماني معاون وزير كشور، دقايقي 

پيش تمامي بازداشت شده ها، آزاد شدند.«
 بررس�ي بس�ته پيش�نهادي اروپ�ا درب�اره 
برج�ام در كميس�يون امني�ت  ملي؛ تس�نيم| 
عضو كميس��يون امنيت  ملي مجلس گفت: دستگاه 
ديپلماس��ي و س��ازمان انرژي اتمي آخرين وضعيت 
مذاكره با اروپايي ها را به اين كميسيون ارائه مي كنند. 
سيدحس��ين نقوي حس��يني با بي��ان اينكه اعضاي 
كميس��يون از وزارت امور خارجه و س��ازمان انرژي 
درخواس��ت كردند تا گزارشي از اثر بسته پيشنهادي 
و بيانيه اتحاديه اروپا در نجات برجام را به كميسيون 
ارائه كنند، گفت كه اين نشست هفته آينده و پس از 

پايان تعطيالت مجلس برگزار مي شود. 
 توييت ظريف به مناس�بت سالگرد دستيابي 
به برجام؛ ايلنا| وزير خارجه كش��ورمان تاكيد كرد: 
برجام ثابت كرد كه يك جانبه گرايي زهرآگين دولت 
ترامپ به اين معني اس��ت كه نمي ت��وان از آن توقع 
داشت كه به هرگونه توافقي پايبند بماند. محمدجواد 
ظريف در توييتي به مناسبت سالگرد توافق هسته يي 
موسوم به برجام نوشت: در سومين سالگرد دستيابي 
به برجام، اين توافق كماكان يك پيروزي ديپلماسي 
چندجانب��ه با وج��ود اقدامات امريكاس��ت. گرچه ما 
همواره مي دانستيم كه به وعده هاي امريكا نمي توان 
اعتم��اد كرد - واقعيتي كه امروز متحدين امريكا هم 
كشف كرده اند - اما برجام ثابت كرد كه يكجانبه گرايي 
زهرآگين دولت ترامپ به اين معني است كه نمي توان 

از آن توقع داشت كه به هرگونه توافقي پايبند بماند.
 ط�رح افزاي�ش تعداد نماين�دگان زن تقديم 
هيات رييس�ه مجلس شد؛ ايرنا| عضو فراكسيون 
زنان مجلس ش��وراي اس��المي از ارائه طرح افزايش 
تعداد نمايندگان زن مجلس به هيات رييس��ه با 3۲ 
امضا خبر داد و گفت: احتماال اين طرح در جلس��ات 
هفته آينده مجل��س اعالم وصول مي ش��ود. فاطمه 
حس��يني در مورد طرح الحاق ي��ك تبصره به قانون 
انتخابات مجلس مبني ب��ر افزايش تعداد نمايندگان 
زن افزود: براس��اس اين ط��رح در حوزه هاي انتخابيه 
با ۲ تا ۵ نماين��ده، بايد حداقل يك نماينده زن و در 
حوزه هاي انتخابيه بيش از ۵ نماينده هم دو نماينده 

زن به مجلس شوراي اسالمي راه يابد. 
 تغيير تي�م اقتص�ادي دولت نباي�د به طول 
بينجام�د؛ ايلنا| يك عضو حزب اعتدال و توس��عه 
درباره تغيي��ر در كابينه دولت گف��ت: تغيير در تيم 
اقتصادي نبايد زياد طول بكش��د. علي جنتي درباره 
تغييرات در كابينه دوازدهم گفت: با توجه به شرايطي 
كه در كشور وجود دارد بايد تغييراتي در دولت شكل 
بگيرد و اتفاقاتي بيفتد.  او با اشاره به انتقادها نسبت 
به تيم اقتصادي دولت عن��وان كرد: در حوزه اقتصاد 
ما نيازمند يك س��ري تغييرات هستيم كه بايد انجام 
شود، اين تغييرات هم نبايد با توجه به شرايط موجود 
زياد به طول بينجامد.جنتي در ادامه عنوان كرد: امروز 
شرايط بسيار حساس است تنها چيزي كه مي تواند به 
ما كمك كند مشكالت فعلي كشور را با آن پشت سر 
بگذاريم، وحدت، همبستگي و همكاري نزديك 3 قوه 

و ساير جريان هاي سياسي با هم است. 
 متخلف�ان واردات خ�ودرو به ق�وه قضاييه 
حقوق��ي  مع��اون  ايرن�ا|   مي ش�وند؛  معرف�ي 
رييس جمهوري گف��ت كه گزارش هاي رس��يده به 
دس��ت دكتر روحاني مبني بر تخلف واردات خودرو 
را رس��يدگي، تجميع س��پس به ق��وه قضاييه اعالم 
مي كنيم. لعيا جنيدي تصريح كرد: همه گزارش هايي 
كه به دست رييس جمهوري رسيده را تجميع كرده 
و موارد را حتما رسيدگي مي كنيم. پس از رسيدگي 
از متخلفان اعالم ش��كايت كرده س��پس موضوع را 
پيگي��ري خواهيم كرد همچني��ن متخلفان را براي 
پيگيري و رس��يدگي قضايي به قوه قضاييه معرفي 
خواهيم كرد. اين مق��ام حقوقي با بيان اينكه طبق 
قانون تا قبل از رسيدگي به پرونده نمي توان اسامي 
متخلف��ان را اعالم كرد، اظهار ك��رد: تا قبل از طرح 
شكايت، اسامي افراد متخلف اعالم نمي شود اما بعد 
از صدور حكم قطعي افشاي اسامي آنان مجاز است. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در نشستي كه با دعوت ايشان از رييس جمهور و اعضاي هيات دولت برگزار شد مطرح كردند؛
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كمال خرازي موضع ايران در برابر سياست هاي امريكا را اعالم كرد

راهبرد مقابله به جاي مذاكره
گروه ايران|

درحالي رييس جمهور امريكا از بازگش��ت ايران 
ب��ه ميز مذاكره با اين كش��ور س��خن مي گويد كه 
مقامات ارشد ايران تاكيد مي كنند مذاكره با اياالت 
متحده در دستور كار نيست؛ چراكه به اعتقاد آنان 
نمي توان به دولت ترام��پ اعتماد كرد. اين موضع 
ايران را براي چندمين بار كمال خرازي كه در چين 
به س��ر مي برد، اعالم كرد. رييس شوراي راهبردي 
روابط خارجي جمهوري اس��المي كه اين روز ها در 
قامت يك ديپلمات پر كار شده در حاشيه هفتمين 
مجم��ع صلح جهان��ي در پكن در ي��ك كنفرانس 
خب��ري تاكيد كرد كه اي��ران وارد مذاكره جديد با 
امريكا نخواهد ش��د. چراكه به گفته او ايران هر بار 
ك��ه به امريكا اعتماد كرده و وارد گفت وگو ش��ده- 
ازجمله در مورد افغانستان و توافق هسته يي- نتيجه 
عكس ديده و همواره اين كش��ور به توافقات پشت 
كرده است. خرازي در عين حال گفت كه مقام هاي 
ايران براي مقابله با تحريم ه��اي امريكا و اقدامات 
اين كش��ور عليه برجام، متحد هستند و از جامعه 
بين الملل��ي و كش��ورهاي عضو توافق هس��ته يي 
انتظار دارد به مس��ووليت هاي خ��ود در اين زمينه 
پايبند باش��ند. او همچنين در پاسخ به سوال يكي 
از خبرن��گاران در مورد اختالف��ات داخلي در ايران 
درخص��وص مقابله يا مذاكره با امريكا گفت، منافع 
ايران ايجاب مي كند كه مسووالن و ملت يكپارچه 
و متحد در برابر زياده خواهي واشنگتن ايستادگي 
كنن��د. رييس ش��وراي راهبردي رواب��ط خارجي 

جمهوري اسالمي ايران، اظهارنظرهاي مختلف در 
ايران را نشانه يي از پويايي سياسي در كشور دانست 
و گفت موضع كلي ايران اين است كه نمي تواند در 

برابر زورگويي امريكا تسليم شود. 
خ��رازي درباره مواضع امري��كا و قلدرمآبي اين 
كشور افزود: دولت امريكا در ساليان گذشته همواره 
عليه ايران گام برداش��ته و سعي كرده است، منافع 
ملت ايران را ناديده بگيرد. البته امريكا نه فقط در 
براب��ر ايران بلكه امروز در برابر دنيا و ازجمله چين 
با مشكل تراشي هاي تجاري خود مانع ايجاد مي كند 
و الزم��ه همكاري جامعه بين المللي براي مقابله با 
يكجانبه گرايي واشنگتن بيشتر از هر زماني احساس 
مي ش��ود. او گفت بر خالف فش��ارهايي كه امريكا 
وارد مي آورد، ايران همواره به صورت مس��تقل و با 
داش��تن منابع كافي و با رايزني هاي سياسي خود 
كوش��يده است تا فشارها و تحريم ها را خنثي كند 
و با برخ��ورداري از ضريب امنيت ب��اال مي تواند با 
داش��ته هاي خود و با حمايت كش��ورهاي ديگر با 
فشارهاي يكجانبه امريكا مقابله كند. رييس شوراي 
راهبردي روابط خارجي جمهوري اس��المي ايران 
تاكيد كرد: چطور مي توان به امريكا اعتماد كرد در 
شرايطي كه سند امضا شده دولت خود را نقض  و 
موج بي اعتمادي ايجاد مي كند و توافقات بين المللي 
را مورد بي اعتنايي قرار مي دهد. ملت ايران به داليل 
فراوان به امريكا بي اعتماد است«. به اعتقاد خرازي 
موضوع به چالش كش��يدن ايران از س��وي امريكا 
مورد تازه يي نيست و از بدو پيروزي انقالب اسالمي، 

امريكا تالش هاي مذبوحانه يي عليه تهران داشته اما 
ايران بر اي��ن اقدامات مديريت كرده و با تجربيات 
حاصله در زمينه هاي اقتصادي، نظامي، سياس��ي، 
ديپلماتيك و صنعتي پيشرفت هاي چشمگيري نيز 

به دست آورده است. 

 وهابيت، منشأ تروريسم در منطقه
خرازي پي��ش از حضور در كنفرانس خبري در 
هماي��ش جهاني صلح در دانش��گاه »چينگ هوا« 
پكن نيز سخنراني كرد. سخنراني كه رييس شوراي 
راهبردي روابط خارجي جمهوري اس��المي در آن 
به نفوذ گروه هاي تروريس��تي و بنيادگرا در منطقه 

خاورميانه و آسياي ميانه پرداخت. 
او ب��ا ابراز نگران��ي از نفوذ داع��ش در برخي از 
مناطق افغانستان نيز گفت: ضروري است به صورت 
مرتب نشست هايي براي تبادل اطالعات و مقابله با 
اين پديده شوم بين ايران، پاكستان، چين، روسيه و 
كشورهاي آسياي ميانه برگزار شود و براي اقدامات 
هماهنگ و مش��ترك در مبارزه با آن برنامه ريزي 
ش��ود. ريي��س ش��وراي راهبردي رواب��ط خارجي 
جمهوري اس��المي ايران گفت: نظ��ر به اينكه اين 
مكتب فكري در جوامع مختلف و بر حسب شرايط 
مي تواند محرك تشكيل گروه هاي تروريستي تحت 
نام هاي متفاوت باش��د، ضرورت دارد رس��انه هاي 
جمعي نس��بت به آگاه س��ازي م��ردم به خصوص 
جوانان اقدام كنند و آنها را نسبت به نقش مخرب 

اين مكتب فكري آموزش دهند. 

خرازي اظهار كرد: اگر به فعاليت هاي تروريستي 
اين گروه در افغانس��تان كه درحال افزايش اس��ت 
دقت كنيم، متوجه مي شويم كه يكي از اهداف مهم 
داعش و حاميان آن خاك افغانستان در همسايگي 

ايران، چين، روسيه و پاكستان است. 
او همچنين به تاريخچه ش��كل گيري داعش و 
مكات��ب فكري منحرف نيز اش��اره كرد و گفت كه 
در چند دهه اخير شاهد ظهور گروه هاي تروريستي 
بنيادگ��راي بزرگ و مخوفي در منطقه خاورميانه و 
شمال آفريقا بوده ايم كه ظاهري مذهبي دارند ولي 
در عمل اقدامات آنها ضد ديني اس��ت برخي از اين 
گروه ها موفق ش��دند، سرزمين به دس��ت آورند و 
حكومت و دولت تش��كيل دهند. وزير اسبق وزارت 
خارج��ه افزود: القاع��ده، طالبان، داع��ش، النصره، 
بوكوح��رام و... ازجمل��ه اين گروه هاي تروريس��تي 
مخوف هس��تند از ميان همه اين گروه ها دو گروه 
طالبان و داعش موفق شدند، حكومت تشكيل دهند 
ولي به جهت رويكرد شديدا خشونت بار آنها با وجود 

استقبال اوليه مردم، خيلي زود پايگاه هاي خود را از 
دست داده و در مقابل مردم قرار گرفتند. به اعتقاد 
رييس ش��وراي راهبردي روابط خارجي جمهوري 
اس��المي ايران، داع��ش قوي ترين و خش��ن ترين 
گروهي بود كه توانس��ت در سطح منطقه گسترش 
يابد و حتي در س��طح بين المللي از 8۰كشور نيرو 
ج��ذب كند اما س��وال اساس��ي اين اس��ت آيا اين 
گروه هاي تروريستي بنيادگرا كه زماني قدرت زيادي 
نيز داش��تند خود به خود قدرت گرفتند و كشورها 
و مناطق جغرافيايي را به آتش كش��يدند يا مجري 
پروژه يي بودند ك��ه براي اهداف خاص طراحي و از 
حمايت قدرت هاي منطقه يي و بين المللي برخوردار 
بودند. به گفته خرازي واقعيت آن است ريشه فكري 
اين گروه هاي افراطي كه س��لفي ناميده مي شوند، 
وهابيت اس��ت كه در عربستان پايه گذاري و ترويج 
ش��ده در سال هاي گذشته مبلغان وهابي زيادي به 
مدارس مذهبي در سراس��ر جهان اعزام شده اند تا 

مسلمانان را با مباني اين مكتب آشنا كنند. 

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم انقالب 
اس��المي صبح ديروز )يك شنبه( در نشستي كه با 
دعوت ايشان از رييس جمهور و اعضاي هيات دولت 
برگزار ش��د، با تاكيد بر توانايي كشور براي عبور از 
مشكالت اقتصادي با برخورداري از روحيه انقالبي 
و مجاهدت، كار و تالش ش��بانه روزي مسووالن و 
همكاري و همراهي آحاد مردم، ش��رايط و الزامات 
استمرار پيش��رفت و حركت پر ش��تاب به سمت 
اهداف را بيان كردند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر مقام معظم رهبري؛ حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در اين جلسه، شرط اصلي موفقيت در همه عرصه ها 
را برخورداري از »روحيه قوي، انگيزه، ش��جاعت و 
عزم راسخ« دانستند و افزودند: همه مديران دولتي 
بايد در مقابل مشكالت با تحرك بيشتر و با احساس 

مسووليت مضاعف عمل كنند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي، تيم اقتصادي دولت 
را ميان��دار و مح��ور اصلي كار و تحرك در كش��ور 
خواندند و همه دس��تگاه ها را ب��ه هماهنگي با آن 
فراخواندند. ايشان ش��رط ديگر غلبه بر تنگناها را 
ارسال تصويري مقتدر از دولت برشمردند و افزودند: 
تصوير دولت در چش��م مردم باي��د تصويري توانا، 
كارآمد و تالش��گر باشد، زيرا نفس تالشگري براي 

مردم جذاب و اميدواركننده است. 
رهبر معظم انقالب اسالمي همچنين صداوسيما 
و دستگاه هاي تبليغاتي را به انتقال تصوير درست 
از اقدامات دولت توصيه كردند و افزودند: البته بيان 
انتقادهاي منطقي اشكالي ندارد، ضمن اينكه بخش 
عمده يي از تصويرسازي درست از دولت وابسته به 
عملكرد مس��ووالن است، يعني مس��ووالن بايد به 
مي��ان مردم، كارگران و صناي��ع بروند و از نزديك 
با آنها ارتباط برقرار كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
ب��ا مقتدرانه توصيف ك��ردن مواضع رييس جمهور 
كش��ورمان در اروپا افزودند: نش��ان دادن اقتدار در 
مقابل بيگانگان به ويژه امريكايي ها امري الزم است 

و اين كار بايد بهنگام، صريح و قاطع انجام ش��ود. 
»دنب��ال كردن جدي كارها با اس��تفاده از امكانات 
و توانايي هاي كشور« س��فارش ديگر رهبر معظم 

انقالب اسالمي به مسووالن بود. 
ايشان افزودند: البته طرف هاي اروپايي موظفند 
تضمين هاي الزم را درخص��وص برجام بدهند اما 
نبايد اقتصاد كشور به اين موضوع گره زده و معطل 
آن شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر »لزوم 
گسترش روزافزون ديپلماسي و ارتباطات خارجي«، 
افزودند: جز موارد معدودي همچون امريكا، روابط 
كش��ور با ش��رق و غرب بايد هر چه بيشتر تقويت 
ش��ود و تح��رك عملياتي و هدفمند ديپلماس��ي 
افزايش يابد. رهبر معظم انقالب اس��المي در ادامه 

به بيان چند توصيه و راهكار براي حل مش��كالت 
اقتصادي پرداختند. ايشان تهيه »نقشه راه اقتصاِد 
با ثبات« را الزم دانس��تند و افزودند: اگر نقشه راه 
اقتصاد تهيه شود، مردم و فعاالن اقتصادي تكليف 
خود را خواهند دانست و با احساس ثبات و آرامش 
ب��ه كمك دولت خواهند ش��تافت. »تقويت بخش 
خصوصي« و »ضرورت برخورد قاطع با متخلفان« 

دو توصيه ديگر حضرت آيت اهلل خامنه اي بود. 
ايشان در همين زمينه به نمونه هايي از تخلفات 
برخي دس��تگاه ها و افراد در مس��ائل اخير سكه و 
ارز اش��اره و تاكيد كردند: باي��د با متخلفان در هر 
س��طحي كه هس��تند برخورد ش��ود. رهبر معظم 
انقالب اسالمي دس��تور روز گذشته رييس جمهور 

براي برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب 
خواندند و افزودند: البته اين دستورها بايد پيگيري 

شود تا به نتيجه مطلوب برسد. 
ايشان »اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادالت 
مالي براي جلوگيري از عمليات مخرب نظير قاچاق 
و پولشويي« را ضروري دانستند و با اشاره به برخي 
تخلفات انجام  شده در استفاده از ارز دولتي گفتند: 
بايد با سامانه هاي مربوط يا مقررات قانوني جلوي 

چنين تخلفات آشكاري گرفته شود. 
»جدي گرفتن سياست هاي اقتصاد مقاومتي«، 
»اقدام بهنگام و عالج واقعه قبل از وقوع« و »مبارزه 
واقعي با فساد« محورهاي بعدي مورد تاكيد رهبر 

معظم انقالب اسالمي در اين نشست بود. 

ايشان با تاكيد بر اينكه در مبارزه با مفاسد ابتدا 
بايد با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به طور 
شفاف اطالع رساني شود، گفتند: البته مساله برخورد 
با مفاسد در وهله اول به عهده مسووالن دستگاه ها 
است و پس از آن بايد موضوع به قوه قضاييه واگذار 
ش��ود. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي، »ح��رف زدن 
رودرروي مسووالن با مردم و بيان شرايط« را الزم 
دانس��تند و خاطرنشان كردند: مشكالت را با مردم 
در ميان بگذاريد و ضمن ارائه اقدامات خود، نقشه 

دشمن را براي آنها تبيين كنيد. 
ايش��ان در پاي��ان گفتند: جدا معتق��دم دولت 
به ش��رط انجام اقداماِت الزم، خواهد توانس��ت بر 
مش��كالت فائق آيد و توطئه هاي امري��كا را ناكام 
بگ��ذارد. در اين جلس��ه، روحان��ي رييس جمهور 
خطاب به رهبر معظم انقالب اس��المي گفت: همه 
ت��الش خود را به كار مي بنديم تا نكاتي را كه بيان 

فرموديد، عملياتي و اجرايي كنيم. 
رييس جمهور با اش��اره به تالش دش��من براي 
نگران كردن مردم از آينده و ايجاد انتظارات تورمي، 
اف��زود: با وجود همه تالش ه��اي رواني و اقتصادي 
دش��منان ايران، درآمدهاي ارزي و ريالي كشور در 
سه ماهه اول امسال بيش از سه ماهه اول سال قبل 
بوده و در بخش عمراني ۲۲ برابر سال قبل اعتبارات 

الزم تخصيص داده و تامين شده است. 
روحاني با تاكيد بر اينكه برخي مسائل همچون 
اشكاالت نظام بانكي و نقدينگي، ارتباطي با تحريم 
و فشارهاي خارجي ندارد و از گذشته وجود داشته 
است، به برنامه دولت براي حل اين مسائل اشاره 
كرد و گفت: حل اين مس��ائل جزو دستوركارهاي 
اساس��ي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و ستاد 

اقتصادي دولت است. 
رييس جمه��ور همچني��ن هماهنگ��ي كامل 
قوا و دس��تگاه ها براي خنثي ك��ردن توطئه هاي 

امريكايي ها را ضروري دانست. 
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چهرهها

معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
توس��عه منطقه يي وزير كشور گفت: 
تم��ام ت��وان و توجه دول��ت تدبير و 
امي��د به مس��ائل معيش��تي مردم و 
رفع مش��كالت اقتصادي آنهاست. به 
گزارش ايرنا، بابك دين پرست ديروز 
در جلس��ه س��تاد اقتص��اد مقاومتي 
استان كرمانشاه افزود: دولت در راستاي بهبود وضعيت معيشتي 
مردم پيگير اتمام طرح هاي نيمه تمام در س��طح كشور است. 
او اجراي سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي كه مورد تاكيد رهبر 
معظم انقالب اس��ت را يكي از دستور كارهاي جدي دولت در 
راستاي بهبود وضعيت اقتصادي كش��ور، رفع بيكاري و ايجاد 
اش��تغال دانس��ت. معاون اقتصادي وزير كشور در ادامه يكي از 
موارد مورد تاكيد رييس جمهوري را واگذاري شركت هاي دولتي 
در راس��تاي اجراي اصل 44 قانون اساس��ي دانست و گفت: با 
پيگيري هاي وزارت كشور 4۲9 پروژه بنگاه اقتصادي در كشور 
به بخش خصوصي واگذار ش��ده كه از اين تعداد هش��ت پروژه 
مربوط به اس��تان كرمانشاه اس��ت. دين پرست گفت: بر اساس 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده 3۰۱ طرح اقتصاد مقاومتي با 9۲ 
هزار ميليارد تومان در دهه فجر در كشور افتتاح مي شود. معاون 
وزير كشور بر تالش همه مديران براي بهبود وضعيت اقتصادي 
كش��ور تاكيد كرد و افزود: بايد امسال تو دهني جدي به همه 
دش��منان كه براي ايجاد مش��كالت براي مردم و كشور تالش 
مي كنند، بزنيم. او يكي ديگر از برنامه هاي مهم و موثر در توسعه 
استان هاي مرزي را ش��وراي توسعه پايدار شرق و غرب كشور 
دانس��ت و گفت: 9 اس��تان كش��ور از جمله كرمانشاه مشمول 

اجراي اين طرح هستند.

 اولويت اول دولت توجه به
مسائل معيشتي مردم است

س��خنگوي قوه قضايي��ه گفت: 
رييس قوه قضاييه به دادستان تهران 
دستور داده است كه براي رسيدگي 
به موارد ارز، سكه و... چند شعبه ويژه 
با بازپرسان ويژه اختصاص داده شود. 
به گزارش ايس��نا، محسني اژه اي در 
نشست خبري ديروز خود اظهار كرد: 
از جمله موضوعاتي كه اين روزها داشته و داريم بحث تخلفات 
ارز، س��كه، واردات برخي كااله��ا از جمله تلفن همراه و ورود 
برخ��ي خودروها به صورت غيرقانوني بوده اس��ت. وي عنوان 
كرد: همان طور ك��ه مردم بحق انتظار دارند در اين ش��رايط 
با متخلفان و مفس��دان اقتصادي به  ش��دت برخورد شود و تا 
جايي كه قانون اجازه مي دهد به صورت روشن و شفاف همه 
مردم در جريان قرار بگيرند، قوه قضاييه هم قاطع تر رسيدگي 
كند. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: دادسراي تهران در مورد 
ارز، س��كه، خودرو ورود كرده و بازپرس ويژه اختصاص داده و 
پرونده خاص تشكيل داده است. از ادارات مختلف مانند وزارت 
دارايي، بانك مركزي و س��اير دس��تگاه هايي كه در اين موارد 
نقش دارند خواسته شده است كه هر چه سريع تر با موضوعات 
مشخص در جمع آوري اطالعات كمك كنند. محسني اژه اي در 
خصوص وارد كردن ماش��ين هاي لوكس به صورت غيرقانوني 
گفت: نخس��تين نهاد سازمان بازرس��ي بود كه وارد شد و در 
گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم آن را تكميل كرد و 
ابتدا برخي مسووالن منكر بودند و بعد از ورود رييس جمهور 
مش��خص ش��د و امروز دول��ت از ناحيه مس��ووالن دولتي و 
غيردولتي در زمينه خودروهاي لوكس و خسارت هايي كه به 

بار آمده به آن اذعان كرده و در گزارش دولت منتشر شد.

 استفاده از بازپرس ويژه
براي رسيدگي به تخلفات ارز و سكه

 س��فير تركيه در اي��ران تاكيد 
كرد: مدل تهات��ر نفت در برابر كاال 
درخص��وص روابط تج��اري ايران و 
تركيه صدق نخواه��د كرد؛ چراكه 
وقتي ما به ارقام تجارت بين خودمان 
نگاه مي كنيم ع��دم تعادلي به نفع 
تهران وجود دارد. رضا هاكان تكين، 
س��فير تركيه در ايران در نشستي خبري در پاسخ به سوال 
خبرن��گاري مبني بر موضع اين كش��ور در قبال تحريم هاي 
امريكا هم گفت: تا امروز كه دهم جوالي است هنوز از طرف 
دولت اياالت متحده پيامي رس��مي مبني بر اينكه توقع چه 
اقداماتي از سوي ما در قبال ايران را دارند، گفته نشده است 
اما در آينده نزديك منتظر هياتي از اياالت متحده هس��تيم 
تا درخواست هايش��ان را به ما منتقل كنند. سفير تركيه در 
ايران تاكيد كرد: مي دانيم امريكايي ها در تالش هستند چه 
رويك��ردي را در قبال ايران پيش بگيرند. آنها مي خواهند در 
حوزه اقتصادي تهران را در تنگنا قرار دهند اما از طرف ديگر 
اظهارنظرهاي آنها متناقض اس��ت. ب��راي مثال اظهارنظري 
دارن��د مبني بر اينكه مي خواهند ص��ادرات نفت ايران را به 
صفر برس��انند اما پس از آن مي گوين��د، حاضرند در برخي 
موارد اس��تثنا قائل شوند اما سياس��ت تركيه همواره در اين 
خصوص آشكار است و در عالي ترين سطوح هم مطرح شده 
اس��ت. او با بيان اينكه م��ا تحريم هاي يكجانبه عليه ايران را 
نه تنها مشروع بلكه مفيد هم نمي دانيم، گفت: كشوري هم 
نيستيم كه سياس��ت هايمان را براساس نظر ديگران تعيين 
كنيم. درخصوص تحريم ها پيشينه تركيه مشخص است؛ ما 

از ابتدا در كنار مردم ايران قرار گرفتيم. 

مدل تهاتر نفت در برابر كاال درباره روابط 
تجاري تهران و آنكارا صدق نمي كند

عض��و مجمع نمايندگان اس��تان 
ته��ران بر ضرورت اص��الح قانون در 
راس��تاي اس��تفاده از ظرفيت ديوان 
در  فس��اد  كاه��ش  در  محاس��بات 
شهرداري تاكيد كرد. محمود صادقي 
درخصوص فس��اد در ش��هرداري ها 
گف��ت: اي��ن مس��اله متاس��فانه از 
گذش��ته هاي دور در ش��هرداري وجود داش��ته و فساد بيشتر 
در حوزه س��اخت و س��ازها و صدور مج��وز در اين بخش بوده 
اس��ت به عنوان مثال امضا هاي طاليي زمينه ساز زد و بند هاي 
مفسده انگيز است؛ بنابراين راه حل مقابله با فساد در شهرداري 
ش��فافيت و نظارت درس��ت بر اجراي قوانيني ازجمله انتشار و 
دسترسي آزاد به اطالعات، ارتقاي سالمت نظام اداري و مبارزه 
با فساد است كه همه دستگاه ها مكلف به اطالع رساني عملكرد 
خود هس��تند. نماينده تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و 
پرديس در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه شوراي شهر 
بايد با دقت بيش��تري وظيفه نظارتي خود را انجام دهد، افزود: 
همچنين نكته مهم در اين زمينه با وجود مخالفت هاي بسيار 
تحت پوش��ش قرار گرفتن شهرداري زير نظر ديوان محاسبات 
است؛ البته طبق يك تفسير شهرداري ها چون از بودجه دولت 
اس��تفاده نمي كنند از شمول قانون محاس��بات عمومي خارج 
هس��تند اما برخي معتقدند ورود ديوان محاس��بات هم سبب 
كندي كار مي شود. او با بيان اينكه مي توان قانون را در راستاي 
ورود ديوان محاسبات به مفاسد شهرداري ها اصالح كرد، تصريح 
كرد: البته در اليحه مديريت ش��هري پيش بيني ش��ده كه در 
دستگاه شهرداري سازوكاري شبيه ديوان محاسبات به عنوان 

ديوان محاسبات شهري تاسيس و حسابرسي ها كنترل شود .

 قانون نظارت ديوان محاسبات بر
عملكرد مالي شهرداري تصويب شود
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3 كالن
 ۱۱ مدير دولتي

پاداش نجومي گرفتند
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه 
برخي حقوق هاي بس��يار باال و پاداش هاي پايان خدمت 
نجومي درپي خألهاي قانوني پرداخت شده است، گفت: 
»يازده نفر از اين افراد درخواس��ت بازنشس��تگي داده و 
پاداش خود را دريافت كردند و مجددا در سال ۹۷ اعاده 

به كار شدند.« 
محمد حسيني با اش��اره به پاداش هاي يك ميليارد 
توماني پايان كار برخي مدي��ران دولتي گفت: »مجلس 
براي اين ارقام س��قف تعيين كرد تا از پرداخت رقم هاي 
باال خودداري ش��ود؛ بنابراين بسياري از مديران تقاضاي 
بازنشستگي دادند تا با قوانين قبلي پاداش خود را دريافت 
كنند.« وي ادامه داد: »بس��ياري از دوستان اعالم كردند 
با اي��ن كار منجر به خروج نخبگان از دولت مي ش��ويد؛ 
بنابراين ما عملكرد ها را از دستگاه هاي نظارتي درخواست 
كرديم و بر اساس اين گزارش شاهد بوديم هيچ پرداختي 

خالف قانون صورت نگرفته است.«
حسيني در توضيح اين مطلب افزود: »حتي آن فردي 
كه يك ميليارد تومان پاداش پايان خدمت دريافت كرده، 
حقوق بس��يار بااليي داش��ته كه وقتي ضرب در 30 ماه 

شده، پاداشي معادل 30 ماه دريافت كرده است.«
وي با ابراز تاسف از اينكه برخي حقوق هاي بسيار باال 
و پاداش هاي پايان خدمت نجومي درپي خألهاي قانوني 
پرداخت ش��ده اس��ت، ادامه داد: »يازده نفر از اين افراد 
درخواس��ت بازنشس��تگي داده و رييس دستگاه ها نيز با 
اين بازنشستگي موافقت و پاداش خود را براساس قانون 
دريافت كرده اند و جالب اينجاست كه مجددا در سال ۹۷ 
اعاده به كار شده اند.« حسيني در ادامه مصاحبه با راديو 
گفت وگ��و با اعالم اينكه چنين اقدامي در دس��تگاه هاي 
اجراي��ي خالف قانون نبوده و بر اس��اس خألهاي قانوني 
ص��ورت گرفته اس��ت، گفت: »هم اينك باي��د طرحي را 
پيگيري كنيم كه در مجلس تصويب شود تا ديگر شاهد 

چنين اقداماتي نباشيم.«

استيضاح وزير اقتصاد با ۹۰ امضا
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه 
تيم اقتصادي دولت را در بروز مشكالت اقتصادي مقصر 
مي داني��م گفت: اس��تيضاح وزير اقتصاد را ب��ا ۹0 امضا 

تحويل هيات رييسه داده ايم. 
حس��ينعلي حاجي دليگاني با اعالم اينكه مش��كالت 
فعلي اقتصادي درپي تحريم هاي عملياتي و تهديدات رخ 
نداده اس��ت، افزود: »با وجود اين ظرف ماه هاي گذشته 

ثبات اقتصادي را از دست داده ايم.«
وي بخش عمده مشكالت اقتصادي را ناظر بر ضعف 
مديريت دانست و گفت: »تيم اقتصادي دولت را در بروز 
مشكالت مقصر مي دانيم. چون يا با هم هماهنگ نيستند 

يا به وظايف خود عمل نمي كنند.«
حاجي دليگاني با اعالم اينكه مجلس از اختيارات 
خود و براس��اس قانون اساس��ي در قبال وزرا كوتاه 
نخواهد آمد، گفت: »استيضاح وزير اقتصاد را با ۹0 
امضا تحويل هيات رييس��ه داده ايم و در برابر وزراي 
ديگ��ر نيز اگر الزم باش��د از ابزار قانوني اس��تفاده 
مي كني��م.« اين نماين��ده مجلس گف��ت: »برخي 
م��وارد ازجمله اس��تيضاح رييس بان��ك مركزي يا 
مع��اون اقتصادي رييس جمه��ور در اختيار مجلس 
نيس��ت و از اي��ن رو از رييس جمه��ور انتظار داريم 
تصميم گيري كن��د!« حاجي دليگاني با اعالم اينكه 
در چنين مواردي نبايد تعلل كرد، افزود: »متاسفانه 
فعال در زمان تعطيالت مجلس به س��ر مي بريم ولي 
ما در حوزه هاي انتخابيه برس��ر كار هس��تيم.« وي 
گفت: »ما ب��ا تعطيلي مجلس مخالفت كرديم؛ اين 
تعطيلي يك هفته عقب افتاد ولي كنس��ل نش��د.« 
حاج��ي دليگاني اف��زود: »اميدواريم رييس جمهور 
زودتر تصمي��م بگيرد؛ چراكه اين م��وارد از جمله 
تعيي��ن تكليف رييس كل بان��ك مركزي و معاون 

اقتصادي در اختيار ايشان هست.«

يكي از بزرگ ترين بدهكاران 
بانكي دستگير شد

»ح. ه« به دليل بدهي 1000 ميليارد توماني به بانك 
سرمايه توسط يكي از نهادهاي امنيتي بازداشت و مدت 

سه هفته است كه در زندان اوين به سر مي برد. 
پيگيري خبرنگار فارس حاكي اس��ت وي با شكايت 
بانك س��رمايه به دليل اخذ وام 1000 ميليارد توماني با 
وثايق ناچيز و با حكم دادس��راي پولي و بانكي در زندان 
اوي��ن به س��ر مي برد و اكن��ون مرحله دادس��را و حكم 

بازداشت موقت خود را سپري مي كند. 
وي در تالش است زمين هايي كه ارزش مالي چنداني 
ندارند و در اس��تان هاي فارس، بوشهر و تهران به نامش 

ثبت شده به جاي اين بدهي پرداخت كند. 

ضرورت ورود جوانان 
تصميم ساز به مديريت كشور

در اختتاميه جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد 
ايران مسعود نيلي، دستيار ويژه رييس جمهور اظهار 
كرد كه ورود جوانان ب��ا دانش و با انگيزه به حوزه 
تصميم س��ازي اتفاق مباركي اس��ت كه بايد محقق 
ش��ود و سورنا س��تاري معاون علمي رييس جمهور 
نيز با انتقاد به نفتي بودن اقتصاد گفت: درآمدهاي 
نفتي مانع از ش��كل گيري هرگونه نوآوري شده و از 

اين محل غالبا شرايط رانتي حاصل مي شود. 
به گ��زارش »تعادل«، جش��نواره پژوهش��گران 
جوان اقتصاد ايران به كار خود پايان داد. در مراسم 
اختتاميه اين جشنواره مس��عود نيلي دبير شوراي 
راهبري جش��نواره گزارشي از فرآيند انجام كار اين 
جش��نواره ارائه كرد و گفت: جز مطالعات ارزشمند 
صورت گرفته كه مي تواند گره گشاي مسائل اقتصاد 
كش��ور باش��د، تعامل ش��كل گرفته ميان نهادهاي 
آموزش��ي و مراكز پژوهش��ي مجري اي��ن رويداد، 
دس��تاورد ديگر جش��نواره اس��ت كه بايد آن را به 
ف��ال نيك گرفت. همچنين ورود جوانان با دانش و 
انگيزه به حوزه تصميم سازي اتفاق مبارك ديگري 
اس��ت كه به واس��طه برگزاري چني��ن رويدادهايي 

محقق شده است.«

اخبار كالن

طبق گزارش بانك مركزي تحقق 6۰ درصدي بودجه عمراني سال ۹6 

پروژه هاي نيمه تمام همچنان وبال گردن دولت
بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي از بودجه 
۷1 هزار و 3۷0 ميليارد توماني عمراني سال 13۹6، 
60 درصد آن پرداخت شده است. اين در حالي است 
كه طبق پيوس��ت يك اليحه بودجه ۹۷ كه مربوط 
به اعتب��ار طرح هاي تملك دارايي هاي س��رمايه يي 
است، معادل ارزشي 486 هزار ميليارد تومان پروژه 
عمراني نيمه تمام در كش��ور وج��ود دارد كه دولت 
بايد فكري براي ساماندهي آنها بكند. پروژه هايي كه 
البته نقدهاي بس��ياري بر آنها وارد شده مثال اينكه 
لزوم��ا اجراي اين پروژه ها ضروري نبوده ولي بعضي 
وزارتخانه ها و نمايندگان مجلس براي زورآزمايي با 
يكديگر آنه��ا را كليد زده اند يا اينكه كليد زدن اين 
پروژه ها و تامين مناب��ع آن از محل بودجه عمراني 
دولت را فربه كرده اس��ت. انتقادها هر چه كه باشد 
اكنون پروژه هاي عمراني به يك مساله مهم تبديل 
ش��ده اند و دول��ت چاره يي ندارد كه ب��راي حل آن 
چاره جويي كند، چه خود منابع مالي اتمام آن را به 
عهده بگيرد و چه اجرا و بهره برداري آن را به بخش 

خصوصي واگذار كند. 
پروژه ه��اي عمران��ي از دو جه��ت حايز اهميت 
هستند؛ از يك سو اين دست پروژه ها اشتغال بااليي 
ايجاد مي كنند و از س��وي ديگر با ايجاد زيرساخت 
و امكانات رفاهي در مناطق توس��عه نيافته مي تواند 
شرايط را براي رش��د متوازن اقتصادي فراهم كند. 
با اين همه بررس��ي ها نش��ان مي دهد در يك دهه 
گذش��ته هيچ گاه دولت ها در پرداخ��ت بودجه هاي 
عمراني موفق نبودند. بررس��ي ها نش��ان مي دهد در 
10سال گذشته فقط يك بار در سال 138۷ عملكرد 
بودجه عمراني به باالترين حد خود يعني ۹6 درصد 
تحقق رس��يد. در س��ال ۹0 ميزان تحقق به كمتر 
از 40 درص��د رس��يد كه كمترين رقم در ده س��ال 
گذش��ته محسوب مي شود. در س��ال 13۹5 بودجه 
مص��وب عمراني 5۷ هزار و 480 ميليارد تومان بود 
كه تنها 42 ه��زار و 100 ميليارد تومان آن محقق 
ش��د كه به معناي تحقق ۷3 درصدي آن است. در 
س��ال 13۹4 نيز از 4۷ ه��زار و 385 ميليارد تومان 
بودجه مصوب تنه��ا 2۷ هزار و 6۹۹ ميليارد تومان 
پرداخت ش��د. يعني 5۷ درصد بودجه عملي ش��د. 
آمارهاي اخير بانك مركزي هم نش��ان مي دهد 60 
درصد از بودجه عمراني سال گذشته پرداخت شده 
اس��ت. در اي��ن زمينه ه��ادي حق ش��ناس نماينده 
اس��بق مجلس و اقتصاددان با بي��ان اينكه هيچ گاه 

بودجه ه��اي عمران��ي به ش��كل 100درصد محقق 
نشده، توضيح داده است: »تقريبا در تمام سال هاي 
گذشته حدود 30 تا 50 درصد از بودجه هاي عمراني 
كش��ور تخصيص داده نشده است. به عبارت ساده تر 
بودجه هاي عمراني هميش��ه ص��رف بودجه جاري 
مي ش��ود و در سال هايي كه اين اتفاق هم نمي افتد، 
به ط��ور كلي درآمدها محقق نش��ده اند. لذا هنگامي 
ك��ه روند بلندمدت بودجه عمراني را در مقابل خود 
قرار مي دهيم، مشاهده مي شود در خوش بينانه ترين 

حالت ۷0درصد اين بودجه عملي مي شود.«
او درب��اره داليل محقق نش��دن بودجه عمراني 
س��ال 13۹6گفت: » در س��ال 13۹6 ه��م يكي از 
اين دو اتفاق س��بب ش��د تا 18 هزار ميليارد تومان 
از بودجه عمراني كش��ور محقق نش��ود. به هر حال 
باي��د متوجه بود كه اين رويه پيام هايي دارد. به طور 
مشخص وقتي بودجه عمراني كم تصويب مي شود يا 
به طور كامل محقق نمي شود به معناي آن است كه 
پروژه ها زمان بيشتري براي به بهره برداري رسيدن 
نياز دارند. در گزارشي كه پيش تر مركز پژوهش هاي 
مجلس منتش��ر كرده بود، پيش بيني شده بود زمان 
اجراي پروژه هاي عمراني كش��ور س��ه تا چهار برابر 
بي��ش از زم��ان اوليه به ط��ول خواه��د انجاميد.« 
حق ش��ناس ب��ا اعالم اينك��ه تعويق اجرايي ش��دن 
پروژه هاي عمراني مشكل ساز خواهد بود، ادامه داد: 
»عارضه اصلي اما جايي است كه بودجه عمراني در 
هزينه هاي جاري دولت صرف مي شود. اين امر سبب 
مي شود دولت حجيم تر شود و مشكالت دوچنداني 
براي اداره كش��ور به وجود مي آورند.«  البته در اين 
مي��ان انتق��ادات ديگر هم به بودج��ه عمراني ايران 
مطرح مي شود. از جمله اينكه بسياري از پروژه هاي 
عمراني مشكالت منطقه يي يا ملي را حل نمي كنند 

و به داليل سياسي مصوب شدند. 

 از خوب و بد پروژه هاي عمراني
در اي��ن زمين��ه جعفر خيرخواهان كارش��ناس 
اقتصادي ب��ه »تعادل« گفت: »يك��ي از مهم ترين 
مش��كالت پروژه هاي عمراني در كش��ور، اين است 
ك��ه متاس��فانه محور اين دس��ت پروژه ه��ا گهگاه 
براي فايده اجتماعي آنها نيس��ت، بلكه بيشتر يك 
زورآزماي��ي ميان نمايندگان مجلس و مس��ووالن 
وزارتخانه هاست. نمايندگان مجلس به وزارتخانه ها 
فشار مي آورند تا پروژه هايي را آغاز كنند كه بيشتر 

براي راي جمع كردن نماين��دگان كارايي دارد. در 
نتيجه اكنون پروژه هاي زيادي در كشور وجود دارند 
كه سال ها تا به مرحله بهره برداري فاصله دارند. اين 
در حالي است كه هنوز مشخص نيست اين پروژه ها 
تا چه اندازه مي توانند مشكالت كشور را رفع كنند. 
وي ادامه داد: »آنچه در س��ال هاي گذشته مشاهده 
ش��ده حاكي از اين است كه بس��ياري از پروژه هاي 
عمران��ي تنها ب��راي جنبه هاي نمايش��ي و اهداف 
سياسي بودند تا مشكالت واقعي موجود. اين رويه 
كه الب��ي نمايندگان مي تواند اج��راي اين پروژه ها 
را در دس��تور بگذارد، يك��ي از اصلي ترين هدررفت 
منابع كشور اس��ت.«به گفته خيرخواهان بسياري 
از بودجه عمراني دفاع نمي كنند، چون باور دارند 
اين پروژه ها در راس��تاي توس��عه و بهبود جامعه 
نيس��ت. اين مدرس اقتصاد افزود: »عالوه بر اين 
بايد مدنظر داش��ت كه دولت ها همواره بودجه را 
دس��ت باال مي بندند و هزينه ه��ا را باالتر تعريف 
مي كنند. باور دولتي ها اين اس��ت كه ابتدا تقاضا 
را ايجاد مي كني��م و بعد تا هر ميزاني كه ممكن 
بود را عمل��ي مي كنيم. در اين ص��ورت چنانچه 
درآمدهاي باال محقق ش��د، پروژه هاي بيش��تري 
عملي مي شود و اگر هم درآمدها كافي نبودند از 

حجم پروژه ها كاسته مي شود.«
اوراق قرضه به اس��نادي گفته مي ش��ود كه به 
موجب آن شركت انتش��اردهنده متعهد مي شود 
مبالغ مش��خص را در زمان هايي خاص به دارنده 
آن پرداخ��ت و در زمان مش��خص اصل را مبلغ 
را بازپرداخ��ت كن��د. اوراق قرض��ه دولتي هم به 
مجموع��ه اوراق قرضه هاي��ي گفته مي ش��ود كه 
توس��ط دولت منتشر مي شود و سررسيد طوالني 
دارند. دولت براي تامين كس��ري بودجه يا تامين 
سرمايه مورد نياز طرح هاي عمراني خاص يا عام 
اقدام به انتش��ار اين اوراق مي كند. براساس آمار 
س��ال گذش��ته دولت چيزي در حدود 60 هزار و 
1۷0 ميلي��ارد تومان از اي��ن اوراق در قالب هايي 
چ��ون اوراق مش��اركت و اس��ناد خزانه منتش��ر 
ك��رده كه طبق گفته محمدباقر نوبخت بخش��ي 
از آن ب��راي تامي��ن بودجه عمراني صرف ش��ده 
اس��ت. بهمن ماه سال گذش��ته نيز وقتي رييس 
سازمان برنامه و بودجه آمارهايي را درباره ميزان 
تحقق بودجه هاي عمراني ارائه مي داد، بيان كرد 
كه دولت از محل بودجه كش��ور حدود 2۹ هزار 

ميليارد تومان پ��ول براي پروژه عمراني پرداخت 
ك��رده كه اي��ن ميزان 40 درص��د ميزان مصوب 
بوده اس��ت. نوبخت قول داده بود كه باقي هزينه  
مصوب عمراني را از محل استفاده از منابع اوراق 

مشاركت تامين كند. 
در اي��ن زمين��ه خيرخواه��ان در پاس��خ ب��ه 
س��والي مبني بر اينكه اس��تفاده اوراق مشاركت 
چه قدر مفيد اس��ت، پاس��خ داد: » خطر فروش 
اوراق مش��اركت در س��ال هاي بعد خود را نشان 
مي دهد. با توجه به ش��رايط فعلي كشور و حجم 
باالي نقدينگي اكنون اين تصميم درس��ت است 
و مي تواند بخش��ي از نقدينگي كش��ور را به اين 
سمت س��وق دهد. هدايت نقدينگي موجود يكي 
از مهم ترين وظايف دولت است، چرا كه با اين كار 
مي ت��وان در مقابل افزايش نرخ تورم از طريق باال 

بودن ميزان نقدينگي جلوگيري كرد.«
خيرخواهان افزود: » اين يك سمت ماجراست، 
از س��وي ديگر بايد ديد دولت توانايي كافي براي 
بازپرداخ��ت اص��ل و ف��رع اوراق را دارد يا خير. 
پروژه هايي كه س��وددهي و توجي��ه ندارند، طبعا 
بازگشت سرمايه ندارند و احتمال دارد مشكالت 
دول��ت را ه��م افزايش دهند. از س��وي ديگر اگر 
دول��ت موفق نش��ود برنامه ريزي درس��تي براي 
منابع خود انجام دهد، ممكن است در بازپرداخت 

پول ها دچار مشكل شود.«
ه��ادي حق ش��ناس البت��ه پرداخ��ت بودجه 
عمراني از محل اوراق قرضه را روش��ي همه گير 
در جهان دانس��ت و گفت: » اي��ن روش در همه 
جاي جهان مرسوم است كه به معناي استقراض 
از م��ردم براي اجراي پروژه هاي زيربنايي اس��ت. 

اين ام��ر در كوتاه مدت منجر به كاهش نقدينگي 
خواهد بود اما اگ��ر از محل آن پروژه نتوان اصل 
و ف��رع پول را بازگرداند، آنگاه تبديل به مطالبات 
مع��وق مي ش��ود. در نتيجه افزاي��ش نقدينگي و 
متعاقب آن تورم هم براي كش��ور ايجاد مي شود. 
لذا اوراق را زماني مي توان روشي مطلوب دانست 
كه پروژه  به سوددهي برسد وگرنه عوارض منفي 
آن به اندازه يي مالل آور اس��ت كه بهتر اس��ت از 
هم��ان ابت��دا از آن صرفنظر كرد. اي��ن روش به 
معن��اي ق��رض گرفت��ن از مردم و نش��ان دهنده 
يك نوع كس��ري بودجه اس��ت. اگر دولت امكان 
اين را داش��ته باش��د كه بي نياز از منابع مردمي 
پروژه ي��ي را انج��ام دهد، قطعا خ��ود را وارد يك 
چالش نمي كند اما به هر حال بايد عواقب آن هم 

به طور كامل بررسي شود. 

واگذاري پروژه ها
طبق اطالعات موجود اكنون حدود 480 هزار 
ميليارد تومان پول الزم است كه پروژه هاي نيمه 
تمام به اتمام برس��ند. مبلغي ك��ه دولت نه تنها 
در س��ال جاري نمي توان��د آن را تامين كند بلكه 
با توجه ب��ه منابع محدود بودجه يي امكان تامين 
آن را در س��ال هاي آتي هم ندارد. شايد به همين 
دليل است كه دولت به فكر آن افتاد كه بخشي از 
پروژه هاي سود ده را واگذار كند. پروژه هايي كه با 
توجه به موضوع غير ضرور بودن و سودده نبودن 
آنها معلوم نيست كه چقدر مورد استقبال بخش 
خصوصي قرار بگيرد حاال بايد منتظر گزارش هاي 
دولت ماند و ديد كه تصميم براي واگذاري ها چه 

نتيجه يي به دنبال خواهد داشت؟ 

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي امكانات ضد تحريمي اتحاديه اروپا را بررسي كرد

تشكيك در كارايي»قانون انسداد«
گروه اقتصادكالن|

 مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به بررسي 
امكانات حقوقي توسل به قانون انسداد توسط اتحاديه 
اروپا براي مقابله با تحريم هاي امريكا پرداخته اس��ت. 
مقرره مسدودسازي يكي از راه هايي است كه اتحاديه 
اروپ��ا مي خواهد با توس��ل به آن تا ح��دودي مانع از 
اثرگذاري تحريم هاي اياالت متحده شود. اين گزارش 
معتقد است كه اين مقرره داراي 4 ايراد اساسي شامل 
ابه��ام، عدم جامعيت، اجراي فردي و تحمل ريس��ك 
است و بر همين اساس اجراي آن ابتدا به اراده سياسي 
كشورهاي اروپايي برمي گردد. از نظر اين گزارش حتي 
در صورت وجود اراده سياسي كشورهاي اروپايي مبني 
بر اجراي مقرره مسدودسازي »اگر نگوييم شركت هاي 
بزرگ تجاري كه در دوران اجراي برجام به بازار ايران 
وارد شده اند نخواهند خواست تا محروميت از بازارهاي 
اياالت متحده را متحمل ش��وند باي��د گفت پذيرش 

چنين نتيجه يي توسط آنها محل تامل است.«

 پيشينه مقرره مسدودسازي 
به گزارش »تع��ادل« از زمان خروج اياالت متحده 
از برجام، مواردي به عنوان راه هاي پيش��نهادي براي 
مذاك��ره با اروپا مطرح ش��ده اند. يك��ي از راه هايي كه 
تصور مي ش��ود، اتحاديه اروپا مي تواند با توسل به آن 
تا حدودي مانع از اثرگذاري تحريم هاي اياالت متحده 
ش��ود »مقرره مسدودسازي« است. اين مقرره در واقع 
يك نوع اقدام متقابل است. مركز پژوهش هاي مجلس 
در گزارشي تالش كرده است تا سابقه اقدامات متقابل 
اتحادي��ه اروپ��ا در برخ��ورد با اين دس��ت از قوانين و 
مقررات اياالت متحده تبيي��ن و مباني حقوقي آن را 
روش��ن كند. در نتيجه امكان توس��ل اتحاديه اروپا به 
چنين مباني حقوقي بعد از بازگرداندن تحريم ها توسط 
اياالت متحده مورد س��نجش ق��رار گرفته و قوت آنها 
و امكان تكيه بر آنان توس��ط جمهوري اسالمي ايران 

بازشناسي شده است. 
گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس ابت��دا با بيان 
اينكه اجراي قوانين فراس��رزميني ملي يكي از بحث 
برانگيز تري��ن موضوع��ات مربوط به نظ��م اقتصادي 
بين المللي و اجراي قوانين فراسرزميني به معناي آن 
اس��ت كه قوانين ملي يك كشور نسبت به اعمالي كه 
جزئي ي��ا كال خارج از س��رزمين تحت صالحيت آن 
كش��ور رخ داده اند، اعمال ش��ود، مي نويسد: بسياري 
از كش��ورها داراي قوانيني هس��تند كه اج��راي آنها 
فراسرزميني تلقي مي شود، اما درجه اين نوع از اعمال 

فراسرزميني متفاوت است. 
در واق��ع كش��وري كه ب��ه وضع و اعم��ال قوانين 
فراس��رزميني مبادرت مي كند از طرفي، آثار اقدامات 
انجام ش��ده در خارج از قلمرو سرزميني خود را بسيار 
موسع قلمداد مي كند و براساس اين نوع تفسير دست 
ب��ه وضع مقررات و اجراي آنها مي زند و از طرف ديگر، 

قصد دارد تا مرتكبان آن اعمال را مجازات كند. 
مطابق اين گزارش اساسا وضع قوانين فراسرزميني 
براس��اس يك��ي از اين س��ه مبناي متف��اوت صورت 

مي گيرد: اول منافع ملي يك كشور؛ در واقع براساس 
اينكه يك كشور تشخيص دهد در امري داراي منافع 
خاصي است مبادرت به وضع چنين قوانين و مقرراتي 
مي كند. دوم مشتركات جهاني؛ مواردي مانند حفاظت 
از محيط زيس��ت در زمره مصاديق اين مفهوم است. 
سومين مبنا به منافع جامعه بين المللي برمي گردد كه 

موضوعاتي مانند حقوق بشر را در ذيل خود دارد. 
اثر اجراي قوانيني كه به صورت فراسرزميني وضع 
ش��ده اند، آن اس��ت كه تابعان با عدم قطعيت مواجه 
مي ش��وند. به طور منطقي هر شخصي كه در سرزمين 
يك كش��ور فعاليت دارد، تحت حكومت قوانين همان 
كشور است و با نظر به رعايت آن قوانين عمل خواهد 
كرد. در حالي كه اگر قوانين يك كشور ديگر به نحوي 
وي را مقي��د يا محدود كند، نخواهد توانس��ت تبعات 
اعمال خود را به راحتي و به طور كامل پيش بيني كند. 
در چنين مواردي ع��الوه بر »رقابت تقنيني« بين دو 
كش��ور موضوع ديگري نيز بروز مي كند. موضوع دوم 

عبارت است از: »انتخاب سودآور.«
در واقع كنشگر و فعال اقتصادي به دنبال سرزميني 
خواهد بود كه منافع ناش��ي از فعاليت وي در آنجا به 
بهترين نحو و به بيشترين ميزان تامين شود و احتمال 
تحميل آثار جانبي مضاعف در آنجا وجود نداشته باشد. 
يك��ي از مصاديق ب��ارز اين ن��وع از قوانين و اتخاذ 
سياست هاي تقنيني موسع، تصويب قانون هلمز برتون 
1۹۹6 توس��ط اياالت متحده اس��ت. اين قانون براي 
تحت فش��ار قرار دادن تجارت خارجي كوبا وضع شده 
اس��ت. مصداق ديگر اين ن��وع از قوانين، قانون تحريم 

ايران و ليبي اس��ت كه بعدها با خ��روج مقررات ناظر 
ب��ر ليبي به قانون تحريم ايران بدل ش��د. اين رويكرد 
خصمانه اياالت متحده نس��بت به جمهوري اسالمي 
ايران با وضع قانون »تحريم هاي جامع، بي بهره سازي 
و پاسخگويي ايران« شدت يافته است. رويكرد اياالت 
متحده براي وض��ع چنين قوانيني، مب��ارزه و مقابله 
با س��اختار حكومت هايي بوده اس��ت كه با آنها داراي 
اختالف��ات ايدئولوژيك اس��ت. در واقع قانون مقابله با 
تجارت كوبا در جهت تضعيف يك حكومت كمونيستي 
و قان��ون تحريم ايران در جهت مقابله با يك حكومت 

اسالمي است. 

 وضع قوانين تقابلي
اين گ��زارش مي گويد: زماني كه اختالفات مربوط 
ب��ه رقابت تقنيني و دفع آثار قوانين فراس��رزميني به 
حد اع��الي خود مي رس��ند، مقررات مسدودس��ازي 
وضع مي ش��وند. اين نوع از مق��ررات به عدم متابعت 
از قوانين فراس��رزميني دستور مي دهند. يكي ديگر از 
واكنش هايي كه ممكن اس��ت در قبال اين دس��ت از 
قوانين رخ دهد وضع قوانين تقابلي اس��ت. اين نوع از 
قوانين به جبران منافع محدود ش��ده ناشي از اجراي 

قوانين فراسرزميني مبادرت كنند. 
مق��رره مسدودس��ازي اتحادي��ه اروپ��ا ك��ه ابتدا 
ب��راي مقابله با شناس��ايي قوانين اي��االت متحده در 
محدودسازي تجارت كوبا وضع شد، بعدا در خصوص 
اقدامات محدودساز در برابر تجارت با ايران نيز اعمال 
شد. اين مقرره اشاره داشته است كه قوانين و مقررات 

مشمول اين سند در پيوست آن مشخص خواهند شد 
و اين امكان وجود دارد كه تعداد آنها كم يا زياد شود. 
اين مقرره همچنان الزم االجراست و در سال 2014 نيز 
براي آخرين بار اصالح شده است. البته همچنان اسناد 
ضميمه شده يي كه مشمول اين مقرره مي شوند همان 
موارد قبلي هس��تند كه عبارتند از: س��ه قانون و يك 
مقرره اياالت متحده كه تنها قانون مربوط به جمهوري 
اس��المي ايران، قانون تحريم ايران و ليبي سال 1۹۹6 
است. اين قانون به محدوديت سرمايه گذاري در حوزه 
نفت ايران مربوط مي شود. اين در حالي است كه دامنه 
تحريم هاي اياالت متحده بعد از س��ال 2010 بس��يار 

گسترده شده است. 
مطابق با مقرره اروپا اشخاصي كه از اجراي قوانين 
فراسرزميني يك كشور متضرر مي شوند، مي توانند با 
مراجعه با دادگاه هاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه 
در آنجا فعاليت مي كنند يا داراي اموال هستند، اقامه 
دعوي كنند. خس��ارت اين اشخاص از طريق مصادره 
اموال يا فروش دارايي هاي كشور واضع اين نوع قوانين 
پرداخت خواهد ش��د. گفتني اس��ت، مطابق با اعالم 
برخي مقامات اتحادي��ه اروپا آنها قصد دارند با خروج 
اياالت متحده از برجام از س��ازوكارهاي مسدودسازي 

استفاده كنند. 

 محدوديت هاي مقرره مسدودسازي
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه مقرره 
اتحاديه اروپا را از چند جهت داراي ايراد و محدوديت 
مي دان��د. محدوديت هايي كه در س��ه بخش »ابهام«، 

»تحمل ريسك«، »اجراي فردي مقرره مسدودسازي« 
و »عدم جامعيت« نقسيم بندي شده است. 

بر اساس اين گزارش مهم ترين ايراد مقرره اتحاديه 
اروپا آن اس��ت كه مشخص نيست آيا نسبت به تمام 
مبادالت اعمال مي ش��ود يا خي��ر؟ مقرره عنوان كرده 
»اگر عدم اجراي قواعد اياالت متحده منتج به خسارات 
شديدي شود، اجراي اين مقرره متوقف مي شود.« در 
صورتي كه عبارت در مقرره توضيح داده نش��ده است 
و بسته به تفسير قضايي است. شركت هاي اروپايي كه 
قصد دارند با توسل به مقرره مسدودسازي عليه اياالت 
متحده اقامه دعوي كنند، در واقع مقامات اين كش��ور 
را به ستيزه مي طلبند. از آنجا كه مبادالت اقتصادي با 
جمهوري اسالمي ايران براي اين شركت ها داراي خطر 
خواهد ب��ود كه در نهايت مي تواند به از دس��ت دادن 
بازار اياالت متحده تبديل شود. لذا استفاده از مقررات 
مسدودسازي ريس��ك دارد. اين امكان وجود دارد كه 
مقام��ات امريكايي، متعاقب اقدام ش��ركت اروپايي از 

مجازات هاي سنگين تري عليه آن استفاده كنند. 
همچنين مقرره مسدودسازي از كشورهاي اتحاديه 
اروپا خواس��ته است تا هر يك از آنها به صورت فردي 
آن را به اجرا در آورند. متعاقب اين مقرره تنها تعدادي 
از كشورهاي اروپايي مجازات هايي را براي نقض قواعد 
مقرره مسدودس��ازي در نظر گرفته اند. مشكل تنها به 
مساله وضع مجازات محدود نمي شود و در عرصه اجرا 
نيز ابهام هايي به چشم مي خورد. براي مثال تا به حال 
هيچ كش��وري در برابر نقض مقرره مسدودس��ازي به 
تحميل مجازات هاي وضع شده، مبادرت نكرده است. 

در نهايت گفته ش��ده كه مقرره اتحاديه اروپا تنها 
شامل قانون تحريم ايران و ليبي مصوب 1۹۹6 )بعد از 
2006 فقط ايران( است. براي اينكه مقرره اتحاديه اروپا 
بتواند نس��بت به تمام قوانين تحريمي اياالت متحده 
مش��مول برجام اعمال ش��ود بايد قانون تحريم جامع 
ايران، پاسخگويي و بي بهره س��ازي، قانون مجوز دفاع 
ملي 32012 و قانون آزادي ايران و مقابله با اشاعه به 
فهرست قوانين مندرج در ضميمه آن اضافه شود. در 
غير اين صورت جامع نخواهد بود. عالوه بر اين قوانين، 
بايد فرامين اجرايي نيز كه در برجام مورد اش��اره قرار 
گرفته است به فهرست ضميمه اين مقرره اضافه شوند. 
در نهايت اين گزارش نتيجه گيري خود را در قالب 
4 پيش��نهاد زير خالصه مي كند: اوال استفاده از قانون 
انس��داد به تنهايي نمي تواند راهگشا باشد و در صورت 
اجرا تنه��ا مي تواند قدرت چانه زن��ي اتحاديه اروپا در 
تعامل با اياالت متحده را ارتقا بخشد. ثانيا براي اينكه 
قانون انسداد بتواند اثرگذاري هرچند محدودي داشته 
باشد بايد به نحوي اصالح شود تا شامل تمام قوانين و 
فرامين اجرايي اياالت متحده مندرج در برجام شود. اين 
موارد عبارتند از: قانون تحريم جامع ايران، پاسخگويي 
و بي بهره سازي، قانون مجوز دفاع ملي 22012 و قانون 
آزادي اي��ران. ثالثا اتحاديه اروپا بايد تمام اعضاي خود 
را ملزم به وضع مجازات براي خودداري از اجراي مفاد 
قانون انس��داد كند. رابعا ضروري اس��ت اصالحاتي در 
مقرره به عمل  آيد كه قلمرو و دامنه آن را شفاف كند. 
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رشد 26درصدي حق  بيمه هاي 
كوثر در سه  ماهه اول 

حجم حق  بيمه هاي  توليدي شركت بيمه كوثر در 
سه ماهه ابتداي سال 1397 با 26درصد رشد نسبت  به 
مدت مش��ابه سال گذشته بالغ بر 364ميليارد تومان 
ش��د. به  گزارش روابط  عمومي و ريي��س اداره آمار و 
داده كاوي بيمه  كوثر؛ هدف گذاري شركت براي اصالح 
تركيب پرتفو در س��ال 97 موجب شد طي اين مدت 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل سهم رشته شخص 
ثالث و سرنش��ين و درم��ان از 56درصد به 49درصد 
و س��هم بيمه هاي زندگي از 26درص��د به 28درصد 
افزايش يابد. محمدحس��ين بصيرت خاطرنشان كرد: 
در اين دوره رش��ته هاي آتش سوزي، باربري، حوادث 
و زندگي ش��ركت ه��ر كدام  به ترتيب با رش��د 317، 
242، 132 و 36درصد نس��بت  به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته بيشترين درصد رش��د فروش را ميان ساير 
رشته ها داشته  است. وي اظهاركرد: خسارت پرداختي 
ش��ركت بيمه  كوثر به بيمه گذاران در سه ماهه ابتداي 
س��ال1397 مبلغ 146ميلي��ارد تومان بوده اس��ت 
كه سهم رشته ش��خص ثالث و سرنشين 42درصد، 
سهم بيمه درمان 19درصد و سهم بيمه هاي زندگي 
20درص��د از كل پرداختي خس��ارت ها بوده اس��ت. 
همچنين نسبت خسارت ش��ركت از 46درصد سال 

گذشته به 40درصد كاهش پيدا كرده است. 

مجمع عمومي قرض الحسنه 
مهر ايران برگزار شد

مجمع عمومي عادي ساالنه بانك قرض الحسنه 
مهر اي��ران با حض��ور نمايندگان صاحبان س��هام، 
مديرعامل، اعضاي هيات مدي��ره و نمايندگان بانك 
مرك��زي جمهوري اس��المي و وزارت امور اقتصادي 
و دارايي در محل س��الن جلس��ات اين بانك برگزار 
ش��د. به گزارش روابط عمومي بانك قرض الحس��نه 
مهراي��ران، برگ��زاري مجمع عادي س��االنه بانك با 
حضور نمايندگان صاحبان س��هام بر اساس دستور 
جلس��ه و با قرائ��ت كالم ا... مجيد رس��ميت يافت. 
پس از قرائت گزارش هيات مديره و استماع گزارش 
حس��ابرس و ب��ازرس قانوني در م��ورد صورت هاي 
مالي س��ال منتهي به تاريخ 96/12/29، درخصوص 
محورهاي مطرح ش��ده تبادل نظ��ر صورت گرفت و 
صورت هاي مالي سال 1396 به تاييد مجمع رسيد. 
استماع گزارش هيات مديره و ارائه گزارش حسابرس 
و ب��ازرس قانون��ي در مورد صورت هاي مالي س��ال 
منتهي به تاريخ 29 اس��فند 96، بررس��ي و تصويب 
صورت ه��اي مالي، تصميم گيري در زمينه تقس��يم 
س��ود، انتخاب روزنامه هاي كثيراالنتش��ار، انتخاب 
حس��ابرس و بازرس قانوني بانك براي س��ال مالي 
ج��اري و تعيين حق الزحمه آنها ازجمله محورهايي 
است كه در مجمع عمومي عادي بانك قرض الحسنه 
مهر ايران به تصويب اعضا رس��يد. شايان ذكر است 
عالوه بر حضور ريي��س و اعضاي هيات مديره بانك 
و نماين��دگان بانك هاي س��هامدار در اين جلس��ه، 
ب��رات كريمي نماين��ده بانك ملي اي��ران به عنوان 
رييس، هيات داوديان نماينده بانك س��په و محمد 
علي دهقان دهنوي نماينده بانك مس��كن به عنوان 
ناظ��ر و همچنين مرتضي اكب��ري مديرعامل بانك 
قرض الحسنه مهر ايران نيز به عنوان منشي در جلسه 

مجمع حضور داشتند.

انتصاب سرپرست بيمه 
مركزي ايران

وزير امور اقتص��ادي و دارايي طي حكمي پرويز 
خوشكالم خسرو شاهي را به سمت سرپرست بيمه 
مركزي جمهوري اس��المي اي��ران منصوب كرد. به 
گزارش ش��ادا، در متن حكمي كه از س��وي مسعود 
كرباس��يان صادر ش��ده، آمده اس��ت: نظر به تعهد، 
تخصص، دانش و توانمندي هاي ارزنده جنابعالي، به 
موجب اين حكم به س��مت سرپرست بيمه مركزي 
جمهوري اس��المي ايران منصوب مي شويد.  انتظار 
مي رود تمام مس��اعي خود را با جلب توان تخصصي 
همكاران، كارشناس��ان و صاحب نظ��ران براي انجام 
وظايف قانون��ي به ويژه بندهاي من��درج در بخش 
اولويت هاي عمومي و تخصصي ابالغي رييس جمهور 
محترم و در راس��تاي اهداف و برنامه هاي مندرج در 
سند راهبردي، سياست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي 
و تبيين و اجراي ماموريت هاي محوله به كار گيريد. 
موفقي��ت روز افزونتان را در تقويت ع��زت و اقتدار 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران از خداوند منان 

مسالت مي نمايم.

راه اندازي سامانه خدمات 
ارزي محصوالت فناوري

با راه اندازي اين سامانه كليه فرآيندهاي اجرايي و 
عملياتي خدمات ارزي حوزه فعاالن فناوري اطالعات 
كش��ور )ويژه خدمات و محصوالت ن��رم افزاري( در 
بستر خدمات الكترونيكي به انجام خواهد رسيد. به 
گزارش ايس��نا، خدمات ارزي اين س��امانه شامل دو 
گروه س��ازمان هاي دولتي و حاكميتي، شركت هاي 
خصوصي و ش��ركت هاي نوپ��ا )startup( خواهد 
شد كه فعاليت ها و حوزه هاي خدماتي و محصوالت 
مختلف در اين حوزه را ش��امل مي شود. شبكه هاي 
اطالعاتي )بند 9(، بازاريابي ديجيتال )بند 9(، خدمات 
مشاوره كارشناسان خارجي، خدمات كارشناسي در 
نصب و راه اندازي و آموزش تجهيزات، نظارت بر نصب 
و راه اندازي، تست و تعمير دستگاه هاي اعزام شده به 
خارج، استفاده از شبكه خدمات رايانه يي اينترنتي و 
اجاره دستگاه هاي مرتبط، اسناد طراحي و مهندسي، 
حق ليسانس، دانش فني و نرم افزار از جمله فعاليت ها 
و حوزه هاي خدماتي و محصوالتي است كه مشمول 
ارائه خدمات ارزي مي ش��ود. همچني��ن، درصورت 
استفاده از ساير عناوين مش��ابه در معرفي خدمات 
و محصوالت، بررس��ي و تش��خيص مش��مول بودن 
خدمات ارزي متقاضي، با نظر كميته هاي تخصصي و 

نظرات كارگروه هاي كارشناسي خواهد بود.

اخبار

جهش ۱۷۳ هزار توماني قيمت سكه

توزيع بيش از 660 هزار سكه از 26 تير ماه
شايعات خروج طالي آب شده قيمت سكه را گران كرد

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري| 
در آس��تانه توزيع مرحله دوم س��كه هاي پيش 
فروش ش��ده با سررس��يد 3ماهه ك��ه پيش بيني 
مي شود بيش از 660 هزار سكه به بازار توزيع شود 
تحت تاثير ش��ايعات مختلف مبني بر پولشويي و 
جمع آوري طالي آب ش��ده و خروج آن از كشور... 
مي��زان تقاضاي ط��ال تا حدودي افزاي��ش يافته و 
نرخ ها نيز ظرف 3روز گذشته بار ديگر افزايش يافته 
ب��ه طوري كه نرخ هر گرم ط��الي 18عيار خام به 
241هزار تومان در روز يك شنبه 24تير ماه رسيد و 
نرخ سكه نيز متاثر از افزايش نرخ طال به 2.9ميليون 

تومان معامله شد. 
به گزارش »تعادل« در يك هفته اخير متاثر از 
ايجاد بازار ثانويه ارز كه روي نرخ دالر اثر گذاشت و 
نرخ دالر را در حاشيه بازار كاهش داد، قيمت سكه 
نيز تا 300هزار تومان كاهش يافت و نرخ س��كه از 
3ميليون به 2.7ميليون تومان كاهش يافت. اما در 
3روز گذشته بار ديگر شايعات مربوط به پولشويي 
همچنين خروج طال از كش��ور باعث شده كه نرخ 
طال و س��كه بار ديگر افزايش يابد اما كارشناس��ان 
معتقدند كه با عرضه س��كه هاي پيش فروش شده 
بار ديگر قيمت سكه و طال كاهش خواهد يافت زيرا 
به ميزان 600 هزار سكه توزيع خواهد شد كه باعث 

كاهش نرخ ها خواهد شد. 
در اين راس��تا، قيمت انواع سكه روز يك شنبه 
24تير ماه در بازار تهران افزايش يافت به طوري كه 
نرخ سكه طرح جديد 173هزار تومان رشد داشت 
در شرايطي كه نرخ هر اونس طال با 2دالر افزايش 
به 1242دالر رسيد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد)امامي( به 2ميليون و 896 هزار تومان 
به فروش رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم با 130هزار تومان رشد نسبت به 
روز شنبه به ارزش 2ميليون و 704هزار تومان داد 

و ستد شد. 
از س��وي ديگر در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه 
بهار آزادي با 80 هزار تومان رش��د نس��بت به روز 
شنبه يك ميليون و 383هزار تومان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز با 40ه��زار تومان افزايش به ارزش 
712هزار تومان معامله ش��د. براساس اين گزارش 
هر قطعه سكه گرمي با 5 هزار تومان رشد به قيمت 

404هزار تومان معامله شد و قيمت هر گرم طالي 
18عيار نيز با رشد 10هزار و 600 توماني به ارزش 

239هزار و 600 تومان فروخته شد. 
در بازار ارز رس��مي هر دالر امريكا بدون تغيير 
نس��بت به روز ش��نبه 4هزار و 327تومان قيمت 
خ��ورد. هر يورو بدون تغيي��ر 5 هزار و 56 تومان و 
هر پوند نيز 5 هزار و 726تومان ارزش گذاري شد. 

كارشناسان بازار معتقدند، بازار آزاد سكه طال در 
تهران در آستانه عرضه سكه هاي پيش فروش شده 
به بازار با ترفند دالالن براي جلوگيري از زيان شاهد 
آن ب��ود كه بهاي هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي 
ط��رح جديد افزايش يافت. زي��را 26تير ماه موعد 
تحويل س��كه هاي پيش فروش شده در سررسيد 
3ماهه اس��ت و انتظار مي رود ب��ا ورود بالغ بر 660 
هزار س��كه جديد به بازار بخشي از حباب قيمتي 
موجود در بازار از بين برود اما دالالن و سفته بازان 
در اين بازار بيكار ننشس��ته اند و بار ديگر به صورت 

مصنوعي قيمت ها را باال برده اند تا با ورود سكه هاي 
جديد متضرر نشوند. اين موضوع مورد تاييد فعاالن 
بازار سكه و طال نيز هس��ت؛ آنها گفته اند با وجود 
آنكه قيمت ها باالست، فروش چنداني در بازار وجود 
ندارد و تشديد تقاضا وجود ندارد و از اين رو افزايش 

قيمت ها به دور از واقعيت است. 

 شايعات قيمت سكه را گران كرد
 رييس اتحاديه فروش��ندگان و توليدكنندگان 
طال و جواهر از افزايش قيمت ها در بازار طال و سكه 
خبر داد و گفت: علت افزايش قيمت سكه شايعات 

مطرح  شده درخصوص پولشويي است. 
محمدولي درباره علت افزايش قيمت ها توضيح 
داد: اگر به تعهدات درست عمل شود در كوتاه مدت 
در كاهش قيمت اثرگذار اس��ت در غير اين صورت 
هم قيمت ها افزايش خواهد داش��ت و هم نوسانات 
و ش��دت چالش ها بيشتر مي شود. اين روزها حرف 

و حدي��ث و ش��ايعات در بحث ارز و س��كه مطرح 
مي ش��ود و زمزمه هايي در بحث پولشويي شده كه 
باعث افزايش قيمت ها ش��ده است. رييس اتحاديه 
فروش��ندگان و توليدكنندگان طال و جواهر اظهار 
كرد: در قيمت طالي داخلي با قيمت جهاني خيلي 
فاصل��ه نداريم. عرضه و تقاضا هم روي بازار س��كه 
اثرگذار است و از طرفي بحث تحريم هاست كه روز 
به روز نزديك تر مي ش��ود و افراد هم ممكن است 
حرف هاي��ي را بي��ان كنند كه در بح��ث طال و ارز 

اثرگذار باشد. 
محمدولي در پاس��خ به اينكه آيا افزايش تقاضا 
از روز گذش��ته باعث افزايش قيمت س��كه ش��ده 
اس��ت، گفت: افزايش تقاضا اثرگذاري جزئي دارد 
اما در روزهاي اخير علت اصلي افزايش قيمت طال 
افزايش تقاضا نبوده است. ممكن است افراد حضور 
پيدا كنند و بخواهند به صورت هاي خاصي س��كه 
و طالهاي آب  ش��ده خريداري و سرمايه خود را از 

مملكت خارج كنند ام��ا اينكه افراد مصرف كننده 
مراجعه كرده و تقاضاي س��كه داشته باشند، بعيد 
اس��ت و ظواهر اين را نش��ان نمي دهد. وي با بيان 
اينكه نمي ش��ود ب��ا وضعيت موج��ود قيمت ها را 
پيش بين��ي كرد، گف��ت: اگر همي��ن روالي كه در 
يكي- دو روز اخير بوده ادامه پيدا كند، ممكن است 
افزايش قيمت داشته باشيم اما اگر نوسانات آرامش 
پيدا كند، ممكن است كاهش قيمت داشته باشيم. 

 راه اندازي قرارداد اختيار معامله سكه
مديري��ت بازار مش��تقه ب��ورس كاالي ايران به 
راه ان��دازي اختيار معامالت س��كه ط��ال مربوط به 
سررس��يد دي ماه 1397 اش��اره ك��رد و گفت كه 
قيم��ت بازگش��ايي اي��ن نماده��ا از دو ميليون و 

700هزار تا 2ميليون و 900هزار تومان است. 
از 26تير ماه س��ال جاري قرارداد اختيار معامله 
سكه طال سررسيد دي ماه 1397 راه اندازي شد و 
به اين ترتيب از سه ش��نبه اين هفته اين معامالت 
قاب��ل انجام خواهد بود.  اين طور كه مديريت بازار 
مش��تقه بورس كاالي ايران اعالم كرده در صورت 
افزايش قيمت سكه به بيش از 2ميليون و 900هزار 
تومان يا كاهش آن به كمتر از 2ميليون و 700هزار 
تومان مطابق با نحوه درج قراردادهاي اختيار معامله 
در مش��خصات قرارداد، نم��اد معامالتي جديد به 
نمادهاي معامالتي روز سه شنبه اضافه خواهد شد. 

 پيش  بيني كاهش قيمت طالي جهاني
بان��ك بي ان پي فرانس��ه در تازه تري��ن گزارش 
خ��ود پيش بيني كرده كه قيم��ت جهاني طال در 

كوتاه مدت به كمتر از 1200دالر خواهد رسيد. 
به گزارش كيتكو نيوز، تحليلگران بانك بي ان پي 
پاريباس فرانسه به سرمايه گذاران بين المللي هشدار 
دادند كه قيمت جهاني طال احتماال در كوتاه مدت 
با كاهش بيش��تري روبه رو خواهد ش��د. براساس 
اين گزارش تحليلگ��ران بي ان پي اعالم كردند كه 
قيمت جهاني هر اونس طال در كوتاه مدت به كمتر 
از 1200دالر خواهد رس��يد. پيش بيني مي ش��ود، 
فدرال رزرو امريكا طي ماه هاي آينده نيز نرخ بهره 
را افزايش دهد كه اين مساله به ضرر قيمت جهاني 

طال و به نفع ارزش دالر خواهد بود. 

سياست تسهيل مقداري در شرايط ركودي اقتصاد ايران با چالش هاي متعدد مواجه است

چالش تسهيل مقداري در ايران؛ از نرخ سود باال تا عملكرد بانك ها
گروه بانك و بيمه |

ش��ماره پايي��ز 96 فصلنامه روند در گزارش��ي 
ب��ا عنوان بررس��ي ابعاد نظري و تجربي سياس��ت 
تس��هيل مقداري به قلم دكتر صديق��ه قليزاده و 
محمد اخباري به ارزيابي سياست تسهيل مقداري 
در كشورهاي جهان و اقتصاد ايران و سياست هاي 
پولي نامتعارف به ويژه سياس��ت تسهيل مقداري، 
نظريه سياس��ت پولي نامتعارف و سازوكار انتقالي 
آن ش��واهد تجربي از اجراي اين سياست در برخي 
از كش��ورها و اثرات آن ب��ر بازارهاي مالي، ترازنامه 
بانك ه��ا و پول و تورم پرداخته و نكاتي را در مورد 
سياست تسهيل مقداري در ايران مطرح كرده است. 
به گزارش »تعادل« در اين گزارش آمده اس��ت: 
يكي از راهكارهاي خروج از وضعيت ركودي در هر 
اقتصادي، اس��تفاده از سياست هاي پولي انبساطي 
و به كارگيري ابزار نرخ بهره اس��ت. در اين شرايط 
بانك مركزي با كاهش نرخ بهره س��عي در افزايش 
تقاضاي مصرفي و سرمايه گذاري در نتيجه تحريك 
اقتصاد دارد ام��ا در بحران اقتصادي با كاهش نرخ 
بهره تا س��طح صفر درصد اين ابزار سياستي بي اثر 
شده و اعمال سياس��ت پولي از طريق كاهش نرخ 
بهره براي بسط فعاليت هاي بخش واقعي اقتصاد در 
عمل امكان پذير نخواهد بود در نتيجه به كارگيري 
سياست هاي پولي نامتعارف نظير تسهيل مقداري 
در دستور كار بس��ياري از كشورهاي توسعه يافته 
مانند امريكا، انگلس��تان، ژاپن و اتحاديه اروپا قرار 

گرفته است. 
نكته اصلي در به كار گيري سياس��ت تس��هيل 
مقداري، ناكارايي ابزارهاي سياستي مرسوم است. 
كشورهاي مجري اين سياست قصد دارند با خريد 
اوراق قرض��ه دولت��ي و دارايي هاي ديگ��ر مالي، 
س��ازوكار انتقال پولي را فعال تر ك��رده و اقتصاد 
كش��ور را از ركود خارج كنند. بديهي اس��ت لزوم 
به كارگيري اين سياس��ت و ني��ز اثرگذاري آن به 

ش��رايط اقتصاد كالن، ابزاره��اي در اختيار بانك 
مركزي همچنين س��اختار اقتصادي كش��ورهاي 

مجري اين سياست ها بستگي دارد. 

 تسهيل مقداري در ايران 
پيش ش��رط اج��راي سياس��ت هاي تس��هيل 
مقداري، حاكم بودن ش��رايط ركودي در اقتصاد و 
همزماني آن ب��ا از كار افتادن كاركرد نرخ بهره در 
متعادل سازي اقتصاد است. مروري بر شاخص هاي 
مختلف بخش واقعي اقتصاد ايران در سال هاي بعد 
از اعم��ال تحريم هاي بين الملي حاك��ي از بروز و 
دوام ش��رايط ركودي در اقتصاد كشور تا سال 94 
بوده اس��ت اين درحالي است كه اقتصاد ايران پس 
از برجام توانست در سال هاي 96و 95 نشانه هايي 
مبني بر خروج تدريج��ي از ركود را در كنار ثبات 
قيمت ها نشان دهد. ليكن كماكان وضعيت كالن 
اقتصادي كشور حاكي از وجود ظرفيت هاي بااليي 

براي رشد اقتصادي است.
 اينكه آيا دولت ها در چنين مواقعي نقشي دارند 
يا خير و اينكه خود بازار و دس��ت نامرئي است كه 
نقش اصلي را در رفع ركود اقتصادي و بازگرداندن 
ثب��ات به اقتصاد بر عهده دارد با توجه به ش��واهد 
عمل��ي و تجربي كش��ورها مردود اس��ت. تحوالت 
مثبت و منفي اقتصادي كشورها همواره با اقدامات 
مثبت و منفي دولت ها همراه بوده است. براي مثال 
بروز بحران اقتصادي عمدتا در قالب ركود اقتصادي 
در برخي از كشورها با وجود ثبات قيمت ها موجب 
شد كه به طور خاص بانك هاي مركزي نقش فعال 
و موثري در به كارگيري سياست هاي مختلف نظير 
سياست پولي غيرمتعارف داش��ته باشند درحالي 
كه در ادبيات كالس��يك اقتصادي هدف دستيابي 
به ثبات قيمت ها ب��راي بانك هاي مركزي متصور 
شده كه از اين منظر وضعيت كشورهاي مذكور در 

شرايط مناسبي قرار داشته است.

با توجه به واقعيت هاي اقتصاد ايران الزم است، 
سياس��ت هاي اقتصادي در قالب دو وضعيت عادي 
و بحراني براي اقتصاد كش��ور انديش��يده شوند. به 
عبارتي با در نظر گرفت��ن اينكه اقتصاد ايران طي 
سال هاي اخير به ميزان بيشتري در معرض شوك ها 
و تحريم هاي مالي و اقتصادي قرار داشته است لزوما 
سياس��ت هاي مالي، پولي و ارزي در شرايط عادي 

قابل تعميم به شرايط بحراني نخواهد بود

 چسبندگي نرخ سود
وضعيت صورت هاي مالي بانك ها ش��اهدي بر 
اين مدعا اس��ت كه عملكرد بخش قابل توجهي از 
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري كشور مطابق با 
استانداردهاي جهاني نبوده است در چنين شرايطي 
چسبندگي نرخ هاي س��ود با وجود نرخ هاي باالي 

رشد كل هاي پولي قابل پيش بيني است. 
هنگامي كه نرخ هاي سود و بهره كارايي خود را 
از دست مي دهند، يكي از سياست هاي مناسب در 
اين مسير استفاده از سياست هاي تسهيل مقداري 
است. عالوه بر اين سياست تسهيل مقداري بدون 
اجراي سياس��ت هاي مكمل آن ب��ا توجه به اثرات 
نامطلوب��ي كه بر تورم دارد بايد در وضعيتي به كار 
گرفته ش��ود كه بانك مركزي در كنترل انتظارات 
تورمي به خوبي عمل كرده و در نتيجه نرخ تورم در 
سطح پاييني قرار داشته باشد. در غير اين صورت 
اج��راي اين سياس��ت موجب افزايش ت��ورم براي 
كشورهايي كه سيستم بانكي و مالي كمتر توسعه 

يافته دارند، خواهد شد. 
نكته مهم آن اس��ت در تمامي كش��ورهايي كه 
از اي��ن ابزار اس��تفاده كرده اند، مالحظه مي ش��ود 
ك��ه به دليل پايي��ن بودن نرخ به��ره عمال اجراي 
سياس��ت هاي پولي متداول تاثي��ري روي كاهش 
بيش��تر نرخ بهره نداش��ته اس��ت كه اين موضوع 
موج��ب گراي��ش بانك ه��اي مركزي ب��ه اجراي 

سياس��ت هاي غيرمتعارف پولي ازجمله سياس��ت 
تس��هيل مقداري شده اس��ت. اما تجربه سال هاي 
گذشته كشور نش��ان مي دهد كه سياستي مشابه 
با سياس��ت تسهيل مقداري با عنوان طرح مسكن 
مهر و طرح ارائه تس��هيالت خودرو اجرا ش��ده اند 
البته سياست هاي ياد شده بر خالف ديگر كشورها 
كه وام دهي بانك ها به علت افزايش ريس��ك نكول 
تسهيالت گيرندگان متوقف شده بود، اجرايي نشد. 
بلكه بانك ها و موسس��ات پولي و اعتباري براساس 
رويه هاي گذشته خود همچنان در فرآيند خلق پول 
فعال بودند و گرايش كمتري به ارائه تسهيالت به 

فعاليت هاي مولد داشتند. 
 در چنين شرايطي كه دليل اصلي عدم انتقال 
منابع مالي به سوي فعاليت هاي مولد، باالتر بودن 
نرخ بازده فعاليت هاي غيرتوليدي است، پيش شرط 
اوليه اجراي چنين سياس��ت هايي در اقتصاد ايران 
تمرك��ز بر ترمي��م معايب مكانيس��م انتقال پولي 
اس��ت كه الزمه آن نيز تمركز بررسي ابعاد نظري 

و تجربي سياست تس��هيل مقداري بر دو موضوع 
كليدي اس��ت، نخست افزايش هزينه انتقال منابع 
ب��ه فعاليت ه��اي غيرمولد و ديگ��ري اصالح نظام 
بانكي. درخصوص افزاي��ش هزينه انتقال منابع به 
فعاليت هاي غيرمولد الزم است، سياست هاي ارزي، 
پولي، مالي و تعرفه يي كشور همراه با سياست هاي 
بهبود فضاي كس��ب وكار در مس��يري س��ازگار و 
معطوف به هدف به كار گرفته ش��وند. درخصوص 
اصالح نظام بانكي نيز تمركز بر ارتقاي شاخص هاي 

سالمت نظام بانكي و ثبات مالي ضروري است. 
به ط��ور كلي در چنين ش��رايطي كه وضعيت 
و حام��ي  توليدگ��را  نهاده��اي  و  زيرس��اخت ها 
فعاليت ه��اي مولد اقتص��ادي در حداقل خود قرار 
دارند، معرفي ابزارهاي سياس��ت پولي غيرمتعارف 
نظير سياس��ت تس��هيل مقداري موجب انبساط 
بيش��تر پايه پولي و نقدينگي و ش��كل گيري رانت 
و فس��اد در اقتصاد خواهد ش��د كه نتيجه آن بروز 

نرخ هاي تورم باالست. 

عض��و كميس��يون برنام��ه، بودج��ه و محاس��بات مجلس 
اظهارداش��ت: نبايد براي افزايش سرمايه بانك ها از روش تزريق 
منابع دولتي اس��تفاده ش��ود. ب��ه گزارش خانه مل��ت عزت اهلل 
يوس��فيان مال درباره راهكارهاي افزايش سرمايه بانك ها، گفت: 
در ح��ال حاضر بس��ياري از توليدكنن��دگان زماني كه به بانك 
ب��راي دريافت تس��هيالت مراجع��ه مي كنند بانك ه��ا عنوان 
مي كنند با محدوديت منابع روبه رو هستند؛ بنابراين براي رشد 
تس��هيالت دهي بانك ها در شرايط فعلي، ميزان سرمايه بانك ها 
بايد افزايش يابد. عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس بر لزوم اصالح سيس��تم بانكي كشور تاكيد كرد و ادامه 
داد: روش افزايش سرمايه بانك ها بسيار مهم است چراكه با هر 
روشي نمي توان سرمايه بانك ها را افزايش داد. ميزان درآمدهاي 
دولت محدود اس��ت و باتوجه به تداوم كارش��كني دشمنان كه 

روي ميزان درآمدهاي دولتي تاثيرگذار است؛ بنابراين نبايد براي 
افزايش سرمايه بانك ها از روش تزريق منابع دولتي استفاده شود. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاس��بات يادآور شد: حدود 
80درصد از بودجه كش��ور جاري اس��ت كه مي توان به حقوق 
كارمندان دولت اشاره كرد و نمي توان از اين منابع صرف افزايش 
س��رمايه بانك ها شود از طرفي اگر از بودجه محدود عمراني نيز 
منابعي به افزايش س��رمايه بانك ها اختصاص داده شود تبعات 
خاص خود مانند بيكاري را در پي دارد. فروش اموال غيرمنقول 
و امالك بانك ها يكي از راهكارهاي مهم براي افزايش سرمايه 
بانك ها محس��وب مي ش��ود كه بايد بانك ها به انجام اين مهم 
توجه كنند. بانك ها معوقات كالن دارند كه بايد وصول ش��ود 
از طرف��ي در ارائه وام هاي كالن بانكي بايد دقت و حساس��يت 

بيشتر وجود داشته باشد تا تبديل به معوق هاي كالن نشود. 

مسووالن سازمان توس��عه تجارت، بانك مركزي و نهادهاي 
نظارتي درخصوص بررسي نحوه تخصيص ارز پتروشيمي ها به 

واردكنندگان به كميسيون اقتصادي فرا خوانده شدند. 
به گزارش ايلنا، پس از انتش��ار اخباري مبني بر سوءاستفاده 
شركت هاي پتروشيمي از ارز حاصل از صادرات سيدفريد موسوي 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در نامه يي به 

رييس كميسيون اقتصادي نسبت به اخبار واصله هشدار داد. 
در نامه فريد موسوي به رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
آمده است: در ماه هاي گذشته باتوجه به نوسانات بازار ارز دولت 
دس��تور داد تا كليه صادركنندگان كه شركت هاي پتروشيمي 
نيز ش��امل آن مي ش��وند بايد ارز حاصل از ص��ادرات خود را به 
نرخ ارز دولت��ي دراختيار واردكنندگان كاال ق��رار دهند تا آنها 
بتوانند كاال را با قيمت كمتري وارد كشور كنند. دستور فوق در 

حالي از سوي دولت صادر شده است كه برخي از واردكنندگان 
كاال مدعي هس��تند كه ارز را با نرخ باالتر از س��وي شركت هاي 
پتروش��يمي دريافت كرده اند و بنابراين در نهايت كاال با قيمت 
باال در اختيار مصرف كننده قرار گرفته است. سيد فريد موسوي، 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در نامه يي به 
پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي از وي درخواست كرد: 
گزارشي توس��ط كميسيون اقتصادي مجس ش��وراي اسالمي 
درخصوص نحوه هزينه كرد ارز حاصل از صادرات پتروش��يمي 
تهيه و به مجلس شوراي اسالمي گزارش شود تا در صورت عدم 
صحت ادعاي واردكنندگان كاال، ش��ركت هاي واردكننده كه به 
بهانه قيمت ارز گرانفروشي كردند، به دستگاه هاي نظارتي معرفي 
ش��وند و در صورت تاييد ادعاي واردكنن��دگان نيز عدم اجراي 

قانون توسط پتروشيمي ها مورد بررسي واقع شود. 

جلسه كميسيون اقتصادي درباره نحوه تخصيص ارز پتروشيمي ها افزايش سرمايه بانك ها با تزريق منابع دولتي امكان پذير نيست
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5 بورس و فرابورس
 داليل افزايش سود ۹۶ »شپنا«: شركت پااليش 
نفت اصفهان در س��ال مالي گذش��ته ۸۹۱ريال س��ود 
شناسايي كرد كه نسبت به دوره قبل ۵۵درصد افزايش 
داشت. بر اين اساس شركت »شپنا« در دوره ۱۲ ماهه 
منتهي به پايان اسفند ۹۶ به ازاي هر سهم ۸۹۱ ريال 
سود محقق كرد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزايش ۵۵ درصدي داش��ت. اين شركت در ۱۲ ماهه 
منتهي به پايان اسفند ۹۵ به ازاي هر سهم ۵۷۳ ريال 
س��ود محقق كرده بود. اين در حالي اس��ت كه بررسي 
صورت هاي مالي اين ش��ركت نش��ان مي دهد، س��ود 
انباش��ته پايان دوره در س��ال مالي ۹۶ نسبت به دوره 
مشابه قبل رشد خيره كننده ۱۳۹ درصدي داشته و از 
۵ هزار و ۱۴۸ ميليون ريال به ۱۲ هزار و ۲۸۲ ميليون 
ريال رسيده است. همچنين سود انباشته ابتداي دوره 
نيز افزايش��ي ۲۰۳ درصدي را ثبت ك��رده و در پايان 
اسفند ۹۶، ۵ هزار و ۱۴۸ ميليون ريال اعالم شده است. 
افزون بر اين، رش��د ۳۹ درصدي س��ود ناخالص، رشد 
۲۸درصدي درآمدهاي عملياتي و افزايش ۵۵درصدي 
س��ود خالص ش��ركت ني��ز از ديگر ن��كات قابل توجه 
صورت ه��اي مالي بود. اين در حالي اس��ت كه ماليات 
بر درآمد ش��پنا در س��ال مالي مورد بررسي ۵۵درصد 
افزايش يافته و همچنين بهاي تمام ش��ده درآمدهاي 
عملياتي نيز با افزايش ۲۷ درصدي رو به رو بوده اس��ت. 
نگاهي به آمار توليد و فروش ش��ركت در سال گذشته 
نش��ان مي دهد كه توليد، فروش و مبلغ فروش افزايش 
يافته است. در حالي توليد ش��پنا ۱.۵ درصد و فروش 
آن ح��دود ۳درصد رش��د كرده كه مبل��غ فروش اين 
شركت پااليشي معادل ۲۸درصد رشد كرده است. اين 
گزارش حاكي اس��ت، نماد شپنا در تير ماه سال جاري 
با معامالتي متع��ادل اما منفي مواجه ب��وده كه باعث 
شده قيمت سهم از حدود ۴۹۷ تومان تا محدوده هاي 
۴۳۰تومان كاهش يابد. بر اين اساس روند معامالت تا 
پايان ۲۳ تيرماه حاكي از خروج سرمايه گذاران حقيقي 
و حمايت حقوقي ها از اين نماد است به اين ترتيب كه 
بيش از ۵۰ميليون س��هم در ۱۵روز معامالت با تغيير 

مالكيت حقيقي به حقوقي مواجه شده است.
 انتشار تعديل مثبت معدني و صنعتي گل گهر: 
شركت معدني و صنعتي گل گهر اطالعات و صورت هاي 
مالي ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را حسابرسي 
نشده و با سرمايه معادل ۳۰ هزار ميليارد ريال منتشر 
كرد. همچنين شركت در پايان سال مالي ۹۶ مبلغ ۲۰ 
هزار و ۷۱۳ ميليارد و ۵۴۸ ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۶۹۰ ريال سود به ازاي 
هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل ۱۰۵درصد افزايش داشت. افزون بر 
اين »كگل«  در سال مالي ۹۵ مبلغ ۳۳۶ ريال سود 
به ازاي هر اختصاص داده بود. به س��ود خالص دوره 
نيز س��ود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت 
مبل��غ ۲۲هزار و ۶۴۵ ميلي��ارد و ۸۷۳ ميليون ريال 
سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 بررس�ي صورت هاي مالي فوالد آلياژي ايران: 
شركت فوالد آلياژي ايران اطالعات و صورت هاي مالي 
۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ اس��فند ماه ۹۶ را حسابرس��ي 
نش��ده و با س��رمايه معادل ۴هزار و ۹۹۰ ميليارد ريال 
منتشر كرد. اين در حالي است كه شركت در پايان سال 
مالي ۹۶ مبلغ ۹۱۵ ميليارد و ۸۱۸ ميليون ريال س��ود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۱۸۴ريال سود 
به ازاي هر س��هم كنار گذاش��ت كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال مالي قبل معادل ۱۶درصد افزايش داشت. 
همچنين »فوالژ« در س��ال مالي ۹۵ مبلغ ۱۵۸ريال 
سود به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. افزون بر 
اين، به س��ود خالص دوره نيز س��ود انباشته ابتداي 
س��ال اضافه ش��د و در نهايت مبل��غ ۹۸۸ ميليارد و 
۳۳۲ ميلي��ون ريال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 افزاي�ش درآم�د داده پ�ردازي ايران: ش��ركت 
داده پ��ردازي اي��ران با انتش��ار اطالعيه يي در خصوص 
فعالي��ت خود در خردادماه توضيح داد. بر اين اس��اس 
ش��ركت در يك ماهه منتهي به خرداد ۹۷ مبلغ حدود 
۹ ميليارد تومان درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش 
كاال داش��ته است كه نس��بت به ماه قبل )۴.۷ ميليارد 
تومان درآمد داش��ته( رشد ۹۰درصدي دارد. همچنين 
درآمد ش��ركت از دو محل ف��روش كاال و ارائه خدمات 
اس��ت كه درآمد حاصل از ارائه خدمات وزن بيشتري 
دارد. خدمات داده پردازي، سيس��تم كاربردي، خدمات 
آموزش��ي و ش��بكه هاي ارتباطي جزو بخش خدماتي 
هستند كه در خرداد ماه همگي رشد قيمتي داشته اند. 
بنابر اين گزارش ش��ركت در سه ماه بهار سال گذشته، 
مبلغ ۱۷ميليارد و ۴۵۱ ميليون تومان درآمد داش��ت، 
با اين وجود در س��ه ماه بهار س��ال ج��اري با كاهش 
۷درص��دي مبل��غ ۱۶۲.۳۳۳ميليون ريال س��ودآوري 
داشته است. بر همين اساس »مداران« در اين سه ماه 
توانست ۱۱درصد بودجه خود را پوشش دهد كه البته 
در دوره مش��ابه سال قبل هم در همين حدود پوشش 

داشته است. 
 شفاف سازي س�راميك هاي صنعتي اردكان: 
شركت سراميك هاي صنعتي اردكان درباره تغييرات 
ب��ا اهمي��ت در عملكرد ش��ركت هاي تح��ت كنترل 
توضيح داد. بر اين اس��اس، ش��ركت درباره تغييرات 
با اهميت ش��ركت مهندسي معدني زرين پودر نوين 
كس��را از ش��ركت هاي زيرمجموعه خود كه مالكيت 
بي��ش از ۶۰ درص��دي آن را برعه��ده دارد، توضيح 
داد. اين ش��ركت تاريخ رويداد را اول تير ماه س��ال 
جاري اعالم كرد. شرح موضوع شامل داليل رويداد و 
سهم ناشر از تغييرات در عملكرد شركت مورد بحث 
توضيح داده شده است. به اين ترتيب »كسرا« اعالم 
كرد به دنبال افش��اي اطالعات در تاريخ ۲۱اس��فند 
۹۶ در س��امانه كدال در خصوص ق��رارداد چادرملو 
به ميزان ۱۵۰تن كانس��تانتره س��نگ آهن هماتيتي، 
ش��ركت مهندس��ي معدني زرين پودر نوين كس��را 
جه��ت تحويل مقدار ق��رارداد مذكور در س��ال ۹۷ 
با نرخ ميانگين قيمت ش��مش فوالد خوزس��تان در 
دوره ه��اي ۳ ماه��ه اعالمي در بورس آه��ن را مورد 
محاس��به و تعديل قرار داد و اقدام به راه اندازي خط 
توليد كنسانتره كرده است كه از ابتداي تيرماه ۹۷به 
بهره برداري خواهد رس��يد. در همين خصوص كسرا 
از توقف خام فروش��ي در معدن، افزايش حجم توليد 
و فروش، افزايش حاش��يه س��ود، افزايش صادرات و 
تغيير شرايط فروش از اعتباري به فروش نقدي خبر 

داده است.

رويخطشركتها

»تعادل« از اقدامات تازه سازمان بورس در حوزه ناشران و سهامداران گزارش مي دهد

افزايش شفافيت و نقد شوندگي در دستور  كار 

گروه بورس|
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
در معام��الت روز گذش��ته ب��ا ري��زش ۸۴۴ 
واح��دي رقم ۱۰۸ هزارو ۷۲ واحد را به خود 
اختص��اص داد. از همي��ن رو، ش��اخص كل 
ه��م وزن با كاهش ۳۵واح��دي رقم ۱۸ هزار 
و ۳۴۸ واح��د را تجرب��ه كرد. ع��الوه بر اين، 
شاخص سهام آزاد ش��ناور نيز با كاهش يك 
ه��زار و ۵۴ واحدي به رقم ۱۱۷ هزار و ۳۴۰ 
واحد دس��ت ياف��ت. اين در حالي اس��ت كه 
ش��اخص بازار اول با كاهش ۷۷۷ واحدي به 
رقم ۷۸ هزار و ۳۴۸ واحد رس��يد و شاخص 
ب��ازار دوم با كاه��ش ۹۳۶ واحدي رقم ۲۲۱ 
هزار و ۲۹۸ واحد را ب��ه خود اختصاص داد. 
بر اس��اس اين گزارش، ديروز معامالت سهام 

در نماد معامالتي شركت هاي سرمايه گذاري 
توسعه معادن و فلزات با ۲۱۶واحد، هلدينگ 
پتروشيمي خليج فارس با ۱۴۴واحد و معدني 
و صنعت��ي چ��ادر ملو ب��ا ۱۰۱ واحد كاهش 
بيش��ترين تاثير منفي را بر برآورد ش��اخص 
كل ب��ورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي 
پتروشيمي پارس با ۱۹۳ واحد، پااليش نفت 
بندرعب��اس با ۴۱واحد و س��ايپا با ۳۴ واحد 
افزايش، بيشترين تاثير مثبت را در محاسبه 
اين نماگر به دوش كش��يدند. بر اس��اس اين 
گ��زارش، ارزش كل معامالت دي��روز بورس 
ته��ران در حالي ب��ه بي��ش از ۱۷۶ ميليارد 
تومان نمايش داده ش��د كه ناشي از دست به 
دست شدن بيش از ۸۶۳ ميليون و ۴۹۴ هزار 
سهم و اوراق مالي قابل معامله طي ۶۲ هزار و 

۷۳۳ نوبت داد و ستد بود. 

 امروز؛ سومين عرضه اوليه 
از س��وي ديگر در معامالت روز گذش��ته 

ش��اخص كل فرابورس ب��ا كاهش ۵ واحدي 
همراه ش��د و در نهايت رقم يك هزارو ۲۱۹ 
واحدي را به ثبت رس��اند. بر اين اساس روز 
يك شنبه بازار هاي فرابورس ايران در مجموع 
ش��اهد جا به جايي بيش از ۲۰۰ميليون ورقه 
بهادار به ارزش بيش از ۲هزار و ۱۰۴ميليارد 
ري��ال بودند ك��ه اين مي��زان از معامالت در 
۵۵ ه��زار نوب��ت معامالتي ص��ورت گرفت و 
در پايان س��اعت معامالت، داد و س��تد بيش 
از ۷۳ ميليون س��هم به ارزش بيش از ۱۵۲ 
ميلي��ارد ريال براي ب��ازار اول فرابورس ثبت 
ش��د. همچنين بازار دوم ني��ز ميزبان معامله 
نزديك به ۶۲ ميليون س��هم به ارزش بيش 
از ۱۷۴ ميلي��ارد ريال بود ك��ه در اين ميان 
نماد »شغدير« متعلق به شركت پتروشيمي 
غدي��ر در حال��ي بيش��ترين حج��م و ارزش 
معامالت��ي را در مجموع دو ب��ازار اول و دوم 
ب��ه خود اختصاص داد ك��ه نماد هاي »دي« 
و »زاگ��رس« در ب��ازار دوم ب��ه ترتي��ب ب��ا 
بيش��ترين حج��م و ارزش معامالتي روبه رو 

ش��دند. همچنين در اين بازار امروز دوشنبه 
۲۵ تير  ماه ۹۷، ۱۰درصد از س��هام ش��ركت 
كش��ت و دام قيام اصفهان در نماد »زقيام« 
عرض��ه خواهد ش��د كه اين س��ومين عرضه 
اوليه فرابورس ايران در سال جاري محسوب 
مي ش��ود. از سوي ديگر در قالب معامالت در 
سه تابلو بازار پايه ديروز بيش از ۵۸ ميليون 
س��هم به ارزش بي��ش از ۱۰۰ميليارد ريال 
ميان معامله گران دست  به دست شد كه نماد 
شركت توس��عه بازرگاني آهن و فوالد ميالد 
در نماد »بميال«، بيش��ترين حجم معامالتي 
را در ميان اين س��ه تابل��و به خود اختصاص 
داد. بر اساس اين گزارش، نگاهي به معامالت 
اوراق به��ادار در بازار اوراق با درآمد ثابت نيز 
حاكي از نقل و انتقال يك ميليون و ۸۰۰ هزار 
ورقه به��ادار به ارزش بي��ش از يك ميليارد 
و ۵۳۷ هزار ريال اس��ت ك��ه »اخزا۶۲۲« با 
معامل��ه ۱۵۱ هزار ورقه ش��اهد بيش��ترين 
حج��م معامالتي و »اخ��زا۶۰۱« با معامالتي 
ب��ه ارزش بيش از ۱۳۵ميليارد ريال ش��اهد 

بيش��ترين ارزش معامالتي در اين تابلو بود. 
در اين ب��ازار نماد معامالت��ي »اخزا۶۰۱۱« 
براي پرداخت مبالغ اسمي در پايان معامالت 
روز چهارشنبه ۲۷ تير ماه ۹۷ متوقف خواهد 
شد. همچنين تابلو تسهيالت مسكن با تغيير 
مالكي��ت بي��ش از ۸۸ هزار ورق��ه به ارزش 
نزديك به ۶۱ ميليارد ريال به معامالت پايان 
داد كه در اين ميان اوراق تس��هيالت مسكن 
خ��رداد ۹۷ با رقم زدن حج��م معامالتي به 
ميزان بيش از ۲۶ه��زار ورقه به ارزش بيش 
از ۱۸ميليارد ريال، بيش��ترين حجم و ارزش 

معامالتي را در اين تابلو تجربه كرد. 
همچني��ن بررس��ي وضعي��ت نماد ه��اي 
فرابورس��ي در روز گذشته نيز نشان مي دهد 
كه س��ه نماد »ش��غدير«، »زبين��ا« و »دي« 
ب��ه ترتيب پر بيننده ترين نماد ها و س��ه نماد 
»زاگرس«، »ارف��ع« و »ميدكو« منفي ترين 
اهرم ها ب��ر افت آيفك��س در معامالت امروز 
بودند به طوري  كه منجر به كاهش ۶واحدي 

شاخص كل فرابورس شدند.

گروه بورس|
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان 
بورس و اوراق بهادار معتقد اس��ت كه س��ازمان 
بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه دو هدف 
اصلي افزايش س��طح ش��فافيت و نقد شوندگي 
بازار س��رمايه را در دس��تور كار خود قرار داده 
اس��ت. ب��ه گفته حس��ن اميري، ط��ي چندماه 
گذشته دستورالعمل تغيير در مكانيسم توقف و 
بازگشايي نمادها در بازار اجرا شده و اين موضوع 
تحوالت مهمي را براي ناش��ران و سهامداران به 
وج��ود آورده اس��ت. آمارها نش��ان مي دهد كه 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار توانس��ته در اين 
حوزه به موفقيت هاي نس��بي مهم و ملموس��ي 
دس��ت يابد. وي بيان كرد: در اين مدت، برخي 
از اقدام��ات س��ازمان بورس ب��ه اركان مختلف 
بازار تفويض ش��ده اس��ت و در زمينه بازگشايي 
و توقف نماده��ا، نظارت بورس و فرابورس قابل 
تقدير اس��ت. وي در ادامه و خطاب به ناش��ران 
بورس��ي بيان كرد: ناش��ران اگر تصور مي كنند 
اطالعات با ارزش��ي وج��ود دارن��د و در فرم ها 
درج نش��ده است، اطالعات را به سازمان بورس 
منعكس كنند تا مورد بررس��ي قرار گيرد. عضو 
هيات مديره سازمان بورس ادامه داد: نهاد ناظر 
ع��الوه بر اقدام��ات انضباطي، س��امانه پيامكي 
را ب��راي درج اطالع��ات ناش��ران طراحي كرده 
اس��ت كه براي اعضاي هيات مديره و مسووالن 
ش��ركت ها اطالعاتي را مبني بر مهلت افش��اي 

اطالعات ارسال مي كند. 

 رشد سرعت ارائه اطالعات
وي اف��زود: اين موضوع باعث ش��د تاخير در 
افش��اي اطالعات كاه��ش قابل توجهي داش��ته 
باش��د. در اين زمينه شاهد هس��تيم كه از زمان 
راه اندازي اين پيامك ها، تاخير در ارائه اطالعات 
بس��يار كمتر شده اس��ت. اميري همچنين بيان 
ك��رد: س��رعت ارائه اطالع��ات در بازار س��رمايه 
رش��د داشته است، كه بايد از اين بابت از ناشران 
تشكر ويژه ش��ود. امروزه بطور ميانگين ۲۰ نماد 
متوقف داريم كه برخي آنها مربوط به توقف نماد 
ب��ه علت برگزاري مجامع اس��ت و فقط ۱۰ نماد 

هس��تند كه به صورت بلندمدت متوقف شده اند. 
وي ادام��ه داد: نهاد ناظر هي��چ تمايلي ندارد كه 
نماد يك ش��ركت تحت احتياط بازگشايي شود، 
از همين رو در مدت اخير موضوع را مدنظر قرار 
داديم كه اطالعات به طور كامل افش��ا ش��وند و 
نم��اد تحت احتياط باز نش��ود. معاون نظارت بر 
بورس ها و ناش��ران سازمان بورس و اوراق بهادار 
ادامه داد: شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه 
وجوه در مس��ير خدمات زيرساختي بازار سرمايه 
فعاليت هاي بس��ياري داشته است. به دليل اينكه 
دارايي ه��اي م��ردم در اي��ن ش��ركت نگهداري 
مي ش��ود اعتمادي كه بايد در اين شركت وجود 

داشته باشد با هيچ چيز قابل مقايسه نيست. 

 اقدامات اساسي در بازار سرمايه
حسن اميري با اش��اره به سه اقدام مهم اين 
شركت به سامانه سجام اشاره كرد و گفت: پروژه 

س��جام مي تواند كمك بزرگي به نهاد ناظر براي 
شناس��ايي افراد بازار سرمايه باش��د. وي افزود: 
يكي ديگر از مهم ترين اقدامات ش��ركت سمات 
مرب��وط به برگ��زاري مجامع الكترونيك اس��ت. 
اگ��ر بتواني��م در اي��ن زمينه به اه��داف مدنظر 
برس��يم پيش��رفت قابل مالحظه ي��ي در كاهش 
زمان بندي و برگ��زاري مجامع صورت مي گيرد. 
عضو هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
با اش��اره به لزوم توزيع س��ود يكپارچه س��هام 
ش��ركت ها گفت: اين موض��وع، از ديگر اقدامات 
مهم س��ازمان ب��ورس به ش��مار م��ي رود كه با 
همكاري س��پرده گذاري مركزي در حال نهايي 
ش��دن اس��ت. اگر س��مات در اين زمينه اعالم 
آمادگ��ي كن��د و زيرس��اخت هاي الزم به وجود 
بيايد، ناش��رين موظف مي ش��وند فرآيند توزيع 
س��ود سهام خود را از طريق سمات انجام دهند. 
وي در بخ��ش ديگري از اظهارات��ش بيان كرد: 

آخرين اقدام س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
زمين��ه تحوالت در قوانين مرب��وط به حاكميت 
ش��ركتي اس��ت. طي يك م��اه و نيم گذش��ته 
جلس��ات متعددي با حضور اف��راد از بخش هاي 
مختلف بازار برگزار ش��ده است. اميري در ادامه 
خبر داد: دستورالعمل و پيش نويس اوليه، نهايي 
ش��ده و فراخ��وان عمومي در س��ايت س��ازمان 
بورس نيز قرار داده ش��ده اس��ت. معاون نظارت 
بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس همچنين 
در زمين��ه اقدامات نهادناظر در خصوص كاهش 
زمان ثبت افزايش س��رمايه گفت: در اين راستا 
سامانه پيامكي راه اندازي شده كه به مديرعامل 
و مديرمالي ش��ركت، به صورت پيامكي از روند 
پروسه افزايش سرمايه اطالع داده مي شود. اين 
ام��ر كمك مي كند تا س��رعت ارائ��ه اطالعات و 
درنهايت بهبود كلي فرآيند افزايش س��رمايه را 

شاهد باشيم. 

 گزارش تفسيري مديريتي 
از سويي ديگر، سعيد محمد عليزاده مدير نظارت 
 بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در اين برنامه، 
با اش��اره ب��ه عارضه يابي تغييرات اعمال ش��ده در 
بازار س��رمايه اين تحوالت را در س��ه بخش اصلي 
گزارش تفس��يري مديريت، گزارش فعاليت ماهانه 
شركت ها، افش��اي اطالعات با اهميت تشريح كرد. 
وي بيان كرد: عدم ارائه اطالعات تحليلي مناسب و 
كاستي در ارائه اطالعات آينده نگر از جمله ايرادات 
گزارش تفس��يري ش��ركت هاي بورس��ي به شمار 
م��ي رود. مدير نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس 
همچنين عنوان كرد: ضعف در برخي گزارش هاي 
منتشر ش��ده طي مدت اخير، انتقاداتي را از سوي 
س��هامداران به همراه داشته است. در اين زمينه با 
راهكارهاي نوين نهاد ناظر تالش داريم اين انتقادات 
را ب��ه حداقل برس��انيم. وي در ادامه بي��ان كرد: از 
آنج��ا كه اطالع��ات با اهميت به هس��ته معامالت 
متصل اس��ت، كماكان امكان سيگنال دهي در بازار 
وجود دارد. از اين رو ناش��ران بايد در افشاي دقيق 
اين اطالعات توجه الزم را داش��ته باش��ند تا دست 
برخي سوءاستفاده گران در بازار، كوتاه بماند. عليزاده 
در ادامه با طرح اين س��وال كه گزارش تفس��يري 
مديريت چيست، گفت: اين گزارش شرحي روايت 
گونه از ديدگاه ناش��ر است. اين گزارش، تكرار اقالم 
صورت هاي مالي نيس��ت بلكه مكمل آن به ش��مار 
مي رود. وي افزود: گزارش تفس��يري مديريتي دربر 
گيرن��ده اطالعات مالي و غيرمالي شركت هاس��ت. 
اين گزارش عملكرد فعلي شركت را با عملكرد آتي 
آن پيوند مي دهد و باور هاي مديريت ش��ركت را در 
قالب جمالت آينده نگر بي��ان مي كند. عليزاده در 
ادامه افزود: مهم ترين ضعف گزارش تفسيري بحث 
گزارش هاي آتي است. اطالعاتي كه در صورت هاي 
مال��ي مطرح نيس��ت اما بر تصميم س��رمايه گذاران 
تاثيرگذار اس��ت. ب��ه بيان ديگ��ر، ارائ��ه اطالعاتي 
درخصوص كيفيت و تنوع درآمدها و جزئيات نقدي 
 كه مي تواند بس��يار مهم باش��د. وي در ادامه افزود: 
در راس��تاي رفع اين ايرادات اقدامات مهمي صورت 
گرفته است. در اين زمينه فايل هايي در اختيار ناشران 
قرار داده شده كه اين فايل ها به صورت سيستمي در 

آينده يي نه چندان دور اعمال خواهد شد.

مروري بر آمار معامالت ديروز

تداوم ريزش بورس

تداوم اصالح قيمتي بازار سهام تطابق چنداني با روند بنيادي 
بازار س��هام ن��دارد. از اين رو، انتظار اصالح قيمتي بيش��تر دور 
از انتظار اس��ت و اين گمانه زني ها وجود دارد كه بازار براس��اس 
مولفه ه��اي اثرگذار، در مس��ير صع��ودي قرار بگي��رد. روح اهلل 
حسيني مقدم معاون ناشران و امور اعضاي شركت بورس تهران، 
با اشاره به مطالب فوق بيان كرد: بازار سهام از اواسط خردادماه، 
روندي را آغاز كرد كه بس��ياري از س��رمايه گذاران در انتظار آن 
بودند. به گزارش سنا، وي در ادامه بيان كرد: افزايش نرخ در بازار 
ارز از ماه هاي پاياني س��ال گذشته، از دو جهت پتانسيلي ايجاد 
كرد كه بازار س��هام با اقبال قابل توجهي مواجه شود. نخستين 
موض��وع درخصوص افزايش ن��رخ ارز و اثر آن بر ش��ركت هاي 
وابس��ته به صادرات و مورد دوم نيز مرب��وط به موضوع جريان 
نقدينگي و سرمايه گذاري بود. حسيني مقدم در تشريح اين دو 
موض��وع بيان ك��رد: افزايش نرخ ارز ش��رايطي را به وجود آورد 
كه ش��ركت هاي صادرات محور بتوانند شرايط مناسبي را از اين 
رخداد كس��ب كنند. از سويي، نوسانات ش��ديد در اين دو بازار 
)ارز و سكه( نيز شرايطي را ايجاد كرد كه سرمايه گذاران به دنبال 
كشف يك بازار امن و كم ريسك براي كسب سود باشند. نهايتا 
در اواخر فصل بهار ش��اهد روانه شدن موج نقدينگي تازه نفس 

به بورس بوديم. 

 اختالف قيمت سهام نسبت به ارزش واقعي 
معاون ناش��ران و امور اعضا ش��ركت بورس ته��ران در ادامه 
درخصوص ش��رايط اي��ن روزهاي بورس بيان ك��رد: مهم ترين 
مشخصه اين روزهاي بورس تهران اختالف قيمت سهام نسبت 
ب��ه ارزش واقعي اس��ت. وي در توضيح اي��ن موضوع بيان كرد: 
بررس��ي قيمت بسياري از سهام مهم بازار حاكي از آن است كه 
با وجود رش��د قيمتي در مدت اخير، كماكان قيمت بس��ياري 
از س��هام ب��ا ارزش ذاتي فاصله دارد. حس��يني مقدم همچنين 
عن��وان كرد: عالوه بر اين موض��وع رويكرد مثبت دولت به بازار 
س��رمايه را نبايد ناديده گرفت. تصميم دولت درخصوص توجه 
ويژه به بورس، عالمت بس��يار مهمي براي سرمايه گذاران است. 
اين مقام مس��وول افزود: طي چند هفته اخير تشويق مردم به 
س��رمايه گذاري در بازار شفافي چون بورس شدت گرفته است، 
در اين ميان دستور رييس جمهور درخصوص ورود شركت هاي 
سودده دولتي به بورس نيز نويد چشم انداز روشن براي اين بازار 
است. در همين راس��تا دولت مي تواند مزيت هاي ديگري براي 
بازار سرمايه و شركت هاي بورسي ايجاد كند. عاملي كه مانع از 
ورود شركت ها به بورس مي شود، هزينه شفافيت يا شفاف شدن 
اس��ت. بخش زيادي از كشور غيرشفاف اس��ت و بر اين اساس 
شركت بورسي، هزينه زيادي بابت شفافيت مي دهد. بهتر است 

دولت هزينه ش��فافيت را براي ش��ركت هاي بورسي كم كند و 
مزيت هاي ديگري براي اين دسته از بنگاه ها درنظر بگيرد. لزوما 
اين مزيت ها مادي نبايد باشد ولي سهامدار عمده يا مدير شركت 
بورسي بايد احساس كند كه به دليل شفاف بودن، نگاه متفاوت و 

مناسب تري به او مي شود. 
ايجاد مس��ير س��بز در دس��تگاه ها و ارگان هاي دولتي براي 
ش��ركت هاي بورس��ي ش��فاف، مي تواند كمك موثري باش��د. 
ش��ركت هاي بورسي كه سه سال گذش��ته از نمره اطالع رساني 
و ش��فافيت بهتري برخوردار بودن��د در اداره ماليات، گمرگ و 
حتي ثبت شركت ها دفتر ويژه يي وجود داشته باشد كه سريع تر 
به امور اين ش��ركت ها رس��يدگي ش��ود. همچنين از آنجا كه 
شركت هاي بورسي سهامدار دارند و مديران اين شركت ها بايد 
به آنها پاسخگو باشند در تسعير ارز اين شركت ها امكان دادوستد 
ارز به قيمت بازار را داش��ته باش��ند. امكان رصد اين شركت ها 
هميشه وجود دارد و درنتيجه نبايد درخصوص نظارت روي اين 
شركت ها نگران بود. بازار سرمايه و سرمايه گذاران نيز مي توانند 

در نظارت به دستگاه هاي نظارتي كمك كنند. 

 كاهش نرخ ماليات و عرضه هاي اوليه 
روح اهلل حس��يني مقدم با اش��اره به تازه ترين تصميم دولت 
درخصوص كاهش نرخ ماليات فروش س��هام و حق تقدم سهام 
گفت: كاهش نرخ ماليات از ۰.۵ به ۰.۱درصد، يكي ديگر از خبرهاي 
 خوب براي س��رمايه گذاران بورسي اس��ت. وي بيان كرد: دولت 
در راستاي تش��ويق، حمايت از گسترش بازار سرمايه و هدايت 
نقدينگي به سرمايه گذاري نرخ ماليات فروش سهام و حق تقدم 

س��هام را كاهش داد. اين اقدام موجب مي شود تا در بلندمدت 
ب��ا كاهش هزينه معامالتي، نقدش��وندگي ب��ازار افزايش يابد و 
همچني��ن معامالت الگوريتمي و پربس��امد ني��ز داراي توجيه 
ش��ود. حس��يني مقدم همچنين با مثبت خواندن مصوبه دولت 
در زمينه معافيت مالياتي افزايش س��رمايه هاي توسعه يي بيان 
كرد: اين موضوع از چند جهت مي تواند رهاورد هاي مثبتي براي 
بورس تهران داشته باشد. باتوجه به اينكه اين معافيت مشمول 
افزايش سرمايه طرح هاي توس��عه يي مي شود، مي تواند توسعه 
طرح اقتصادي و افزايش فرصت هاي ش��غلي را به همراه داشته 
باش��د، همچنين اين موضوع مي تواند انگيزه شركت ها را براي 
توس��عه افزايش دهد.  موضوع مهم ديگري كه معاون ش��ركت 
ب��ورس به عنوان عدم پايداري ش��رايط اصالحي بازار بيان كرد، 
درخصوص عرضه اوليه بود. وي در تش��ريح اين موضوع گفت: 
ش��ركت بورس همواره به دنبال زمان مناسب براي عرضه اوليه 
سهام شركت هاي در انتظار ورود به اين بازار است. در اين زمينه 
عرضه اوليه سهام شركت پتروشيمي پارس به عنوان يك شركت 
بزرگ از اهميت بس��ياري برخوردار است. حسيني مقدم افزود: 
پتروشيمي پارس با س��رمايه قابل توجه و پتانسيل هاي الزم از 
جذابيت بس��يار خوبي براي س��رمايه گذاري برخوردار اس��ت. 
باتوجه به سرمايه اوليه اين شركت پيش بيني مي شود، از محل 
عرض��ه اوليه، نقدينگي وارد بورس ش��ود. وي در بخش ديگري 
 از اظهاراتش بيان كرد: اگرچه نمي توان ريس��ك هاي سياس��ي 
پيش روي را منكر ش��د، اما در شرايطي كه بورس از بنيان هاي 
قوي براي رش��د برخوردار اس��ت، نمي توان خطر چنداني را در 

كمين بازار دانست.

امكان ثبت ش��ماره شباي مشموالن در س��امانه سهام عدالت 
از روز يك ش��نبه بيس��ت و چهارم تيرماه تا روز دوشنبه پانزدهم 
مردادم��اه ب��راي مدتي مح��دود فعال ش��د. به گزارش س��ازمان 
خصوصي س��ازي، دريافت شماره ش��باي بانكي مشموالن جهت 
واريز س��ود سال مالي ۱۳۹۵ ش��ركت هاي سرمايه پذير به حساب 
مش��موالن درحالي از ۳۰ فروردين ماه س��ال ۹۶ تاكنون از طريق 

سامانه سهام عدالت در حال اجرا بوده است كه از يكم تيرماه سال 
جاري، س��امانه س��هام عدالت در بخش مربوط به دريافت شماره 
شباي مشموالن براي به روزرساني و همچنين بررسي درخصوص 
نحوه ادامه دريافت شماره شبا از مشموالن سهام عدالت از دسترس 
خارج و امكان ثبت شماره شباي بانكي جديد در اين سامانه فراهم 
نبود. بر اين اساس باتوجه به درخواست هاي مكرر مشموالن سهام 

عدال��ت، اين امكان از روز ۲۴ تيرماه تا روز دوش��نبه ۱۵ مردادماه 
براي مدتي محدود فراهم ش��ده اس��ت تا مشموالن اقدام به ثبت 
 شماره شباي حساب بانكي خود در سامانه سهام عدالت به نشاني
www.samanese.ir كنن��د. نكته قابل تاكيد اينكه پس از اين 
مدت دوباره امكان ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت غيرفعال 
خواهد شد. بنا به اين گزارش، سازمان خصوصي سازي به مشموالن 
س��هام عدالت كه تاكنون اقدام به ثبت ش��ماره شباي بانكي خود 
ننموده اند اعالم كرده  است كه از اين فرصت ايجاد شده زماني در 

جهت ثبت و وارد نمودن شماره شباي بانكي خود اقدام نمايند.

معاون شركت بورس تهران:

دولت هزينه شفافيت را براي شركت هاي بورسي كم كند

ثبت شماره شباي مشموالن در سامانه سهام عدالت

خصوصيسازي
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چرا با مردم درباره مشكالت 
صحبت نمي كنيم؟

كيوان كاشفي|
عضو هيات رييسه اتاق ايران|

حدود شش ماه از آغاز دور جديد التهابات ارزي در كشور 
مي گذرد. بحراني كه قبال نيز تجربه شده بود و شبيه آن در 
سال 1390-1391 مشاهده شد كه شاهد تنزل فوري ارزش 
پول ملي به يك س��وم بوديم. بحران اخير كه موجب به هم 
ريختن نظم حاكم بر بازار بعد از حدود پنج سال ثبات نسبي 
قيمت ارز ب��ود، روند واردات و صادرات را با معضالت جدي 
مواجه ك��رد. هم زمان به تبعيت از قوانين اقتصادي، بازار به 
س��رعت خود را باقيمت هاي باال و نرخ آزاد وفق داد. اين امر 
از يكسو موجب كاهش ناگهاني و سريع قدرت خريد مردم 
ش��د و از س��وي ديگر، موجي از نگراني به آينده را در تمام 

دهك هاي درآمدي جامعه به وجود آورد. 
دول��ت در ماه ه��اي اخي��ر، اقدامات مختلف��ي را براي 
كنترل نوس��ان ش��ديد بازار ارز به اجرا گذاشت كه بسياري 
از آنان به جهت سراس��يمگي و عدم پندآموزي از تجربيات 
قبل��ي، ناكام ماند و به تعبيري، مي توان اين قبيل اقدام هاي 
غيركارشناس��ي را شبيه استفاده از نفت و بنزين براي مهار 
آتش دانست. به نظر مي رس��د كه قرار نيست هيچ وقت در 
كش��ور از آزمون وخطاه��اي مكرر خوي��ش درس بگيريم. 
اقداماتي از قبيل تعطيلي صرافي ها كه شريان اصلي دادوستد 
ارز كشور هس��تند و در سال هاي اخير، جور عدم ارتباطات 
بانكي را كشيده اند. ايجاد فضاي امنيتي و پليسي بر بازار ارز، 
اع��الم تك نرخي ظاهري ارز و اعالم قيمت 4200 توماني و 
زيرزميني كردن بخش مهمي از مبادالت ارزي، شايعه هاي 
متعدد و نگراني از روند تخصيص ارز به افراد خاص و كاالهاي 
غيرضروري، از ديگر اقداماتي بود كه همچنان تنور ارز را در 
كش��ور گرم و سوزان نگه داشته است.  اما چيزي كه در اين 
بين جلب توجه مي كند، سكوت سنگين مسووالن در قبال 
تحوالت ارزي كشور است. در اين زمان و با وجود نگراني هاي 
ش��ديد مردم در مورد آينده قيمت ها و بالتكليفي بزرگ در 
بازار كش��ور، تقريبا هيچ مس��وولي حاضر نشد با حضور در 
صداوس��يما يا در جمع خبرنگاران، ريشه بحران ها و راهكار 
و برنامه ه��اي دولت را ب��راي تنظيم اين مولفه تاثيرگذار در 
اقتصاد كش��ور تش��ريح كند. جالب تر اينكه در همين ايام، 
نرخ تورم همچنان تك رقمي و زير 10درصد اعالم مي شود! 
اين گون��ه برخورده��ا در كنار انفعال مجلس و كميس��يون 
اقتصادي آن، فضا را ب��راي پيش بيني هاي اغراق آميز و گاه 
بدون جايگاه كارشناسي محكم بازكرده و بر التهاب و نگراني 
و تش��ديد عوارض منفي رواني در جامع��ه دامن مي زند. در 
اين بين سوالي كه همواره مطرح مي شود اين است كه چرا 
مسووالن، همواره مردم را محور شعارهاي خود قرار مي دهند 
اما شعور عمومي را ناديده مي گيرند. چگونه است كه برخالف 
هميشه كه مردم را پشتيبان واقعي نظام و دولت مي دانيم و 
ازقضا مردم نيز اين مهم را بارها با حضور خود در صحنه هاي 
بسيار خطيرتر از موقعيت فعلي نشان داده اند، در اين مورد به 
 يك بار با آنان بيگانه مي شويم؟ هيچ يك از مسووالن، كمكي 
به ايج��اد آرامش ذهني و رفتاري م��ردم نمي نمايد و خود 
را موظف ب��ه جوابگويي نمي داند. جالب اينكه با وجود بروز 
چنين بحراني كه نتيجه پرهيز مسووالن از آينده نگري است، 
حتي يك تغيير كوچك در حد معاونان و مديران وزارتخانه ها 

و نهادهاي مسوول مشاهده نمي شود. 
ما را چه مي شود؟ چگونه انتظار داريم با چنين رفتارهايي، 
سرمايه اجتماعي موجود در كشور تحليل نرود؟ چگونه انتظار 
داريم مردم موج عظيم اخبار فسادها و سوءاستفاده ها را كه 
گاها نيز اش��تباه اس��ت را نپذيرند؟ امروز اعتماد به مردم و 
طرح صادقانه مشكالت كش��ور و درخواست كمك از آنان، 
مهم ترين راهكارهاي غلبه بر مش��كالت اس��ت. مردم ايران 
همواره نشان داده اند با خدمتگزاران صادق با احترام برخورد 
كنند و چنانچه از طريق حاكمان به خوبي هدايت گردند، بر 
بزرگ ترين مشكالت نيز فائق خواهند شد. پس بياييم با مردم 
با آرامش و صداقت صحبت كنيم. از بيان مشكالت نهراسيم 
و به مردم اعتماد كنيم. كاري كه بزرگان دين هميشه بدان 

اقدام و تاكيد كرده اند با مردم خود صحبت كنيد. 

اعمال سليقه فردي در دولت؛ 
دشمن توسعه بخش خصوصي

محمداميرزاده|عضو هيات نمايندگان اتاق تهران|
 ش��رايط امروز محصول سرعت باالي تحوالت اقتصادي 
نيست بلكه بايد اسم بحران را روي آن گذاشت و متناسب با 
اين اس��م رفتار كرد. يك علت مهم در بروز بحران اقتصادي 
كنوني به بازي نگرفتن بخش خصوصي است. سرمايه هاي 
اقتصادي به دس��ت افرادي در س��ال هاي گذشته رسيد كه 
مولد نبودند. اين س��رمايه به جاي تقويت اقتصاد تبديل به 
س��يل نقدينگي شده اس��ت و تمام بخش هاي اقتصادي از 

جمله بخش خصوصي و دولت آسيب زده است. 
از س��وي ديگر عملكرد س��ازمان هاي دولتي نسبت به 
بخش خصوصي مبهم اس��ت. مي توان گفت هيچ شفافيتي 
بي��ن اين دو بخش وجود ن��دارد. حتي زماني كه مناقصاتي 
براي مش��اركت بخش خصوصي ش��كل مي گي��رد، طرف 
دولتي قادر اس��ت جريان مناقصه را به سمت و سوي مورد 
نظر خود هدايت كند. در ش��رايط كنوني توسعه اتوماسيون 
و قطع دس��ت افراد از دخالت در پيش��برد پروژه هاي بزرگ 
بايد درنظر گرفته ش��ود. مطالب��ه جدي بخش خصوصي از 
دولت راه اندازي سايت ش��فافيت است كه در آن مقررات و 
قوانين به طور روش��ن در دس��ترس قرار بگيرد. تا زماني كه 
دولت نتواند تهديد اعمال سليقه فردي در اجراي طرح ها را 
از بين ببرد، اميدي به توس��عه فعاليت هاي بخش خصوصي 
وجود نخواهد داشت. مدت هاست كه وقت روي خوش نشان 
دادن به بخش خصوصي فرا رسيده است اما نگرش غلطي كه 
از چهار دهه گذشته بر اقتصاد سلطه يافته، همه چيز را به نفع 
دولت مصادره كرده است و امروز اثري از است كارخانه هاي 
مولد گذشته ديده نمي شود. اكنون خبري از ارج و آزمايش 
نيست. موسسات توليدي داخلي به تعطيلي كشانده شدند 
در حالي كه اگر به حيات ش��ان ادام��ه مي دادند و بازارهاي 
منطقه حفظ مي ش��د، در ش��اخص هاي مختلف اقتصادي 
و اجتماع��ي ازجمله درآمدهاي مالياتي، اش��تغال و كاهش 
اس��ترس هاي جامعه به امتيازات قابل توجهي مي رسيديم. 
دولت هاي مختلف در چهار دهه گذشته از همكاري بيشتري 
بخش خصوصي حرف زدن��د و اين بخش تالش كرده نگاه 
مثبتي به دولت ها داش��ته باشد. در دوره دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم رييس جمهور از كارخانه هاي س��ودده در بورس 

مي گويد كه حركت خوب و مباركي است.

يادداشت

نظر

اتاق تهران، اروپا را هدف گرفته است

ظرفيت هاي بخش خصوصي در صورت تشديد تحريم

دبير انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه سازي كشور خبر داد

افت ۵۰ درصدي توليد خودرو به دنبال بدهي ۸۰۰ ميليون دالري قطعه سازان
براس��اس مصوبه دولت بايد مواد اوليه قطعه سازان و خودروسازان 
در گروه يك كااليي براي تخصيص ارز قرار گيرد كه عدم اجراي اين 
مصوبه موجب ش��ده تا قطعه س��ازان براي واردات برخي مواد اوليه و 
قطعات نيم س��اخته يي كه همچنان در گروه دوم و سوم كااليي قرار 

دارند، مجبور به كسب مجوز هاي متعدد شوند. 
احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروس��ازان پيش از اين عنوان 
ك��رده بود كه ط��ي نامه يي به وزير صنعت گفت��م از آنجا كه صنعت 
خودرو جزو تحريم هاي اوليه اس��ت بايد با س��رعت قطعات مورد نياز 
خودروها كه بعضا الكترونيكي هس��تند وارد شوند. يعني قطعه سازان 
بتوانند مواد اوليه خود را حداقل تا 4 ماه ذخيره سازي كنند و در مدت 
تحري��م بتوانند منبع ديگري براي تامين قطعات مورد نياز خود پيدا 
كنند يا حداقل داخلي س��ازي دنبال شود، اما به آن نامه توجهي نشد 
و اكنون مي بينيم كه در ليست گيرندگان ارزي اسمي از قطعه سازان 
نيست. وي تصريح كرد: قطعه سازان خيلي قبل تر از برخي شركت ها 
كاالي خود را ثبت سفارش كرده بودند و منتظر تخصيص ارز از سايت 

نيما بودند اما متاسفانه برخي از رانت ها مانع از اجراي درست خواسته 
انجمن خودروسازان شد. در اين ارتباط آرش محبي نژاد دبير انجمن 
تخصصي صنايع همگن قطعه سازي كشور در گفت وگو با اگزيم نيوز 
در خصوص چالش به وجود آمده براي صنعت قطعه س��ازي كه دامان 
خودروسازان را نيز گرفته با بيان اينكه برخي از مواد اوليه يي كه وارد 
گمرك ش��ده اند با موانع فراوان براي ترخيص روبه رو هس��تند، اظهار 
داش��ت: برخي از مواد اوليه يي كه وارد گمرك ش��ده است با مشكل 
پرداخت ارز مواجه ش��ده و طرف خارجي به دليل عدم تسويه حساب 
قطعه س��ازان، اسناد خريد را تحويل نمي دهد كه بر اين اصل گمرك 
نيز مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته مورد نياز قطعه سازان را ترخيص 
نمي كند. وي با بيان اينكه شرايط ايجاد شده بر روند توليد قطعه سازان 
و خودروسازان تاثير گذاشته و موجب افت ۵0درصدي توليد روزانه دو 
شركت بزرگ خودروسازي كشور شده است، يادآور شد: قطعه سازان 
براي ترخيص مواد اوليه و قطعات نيم س��اخته يي ك��ه در گروه دوم 
و س��وم كااليي قرار دارند با مش��كل جدي مواجه ش��ده اند در حالي 

كه براس��اس مصوبه دولت بايد مواد اوليه قطعه سازان و خودروسازان 
در گروه يك كااليي ق��رار گيرد. دبير انجمن تخصص صنايع همگن 
 قطعه س��ازي كشور با بيان اينكه پيش پرداخت اوليه خريد كه حدود 
10 تا 30درصد به صورت ارز متقاضي بوده پرداخت شده، عنوان كرد: 
در اين زمان كه از كار سامانه نيما مي گذرد ارز دولتي و مبادله يي به 
ميزان مورد نياز به قطعه س��ازان پرداخت نشده و قطعه سازان تنها از 
طريق بخشي كه در قالب يوزانس درنظر گرفته شده بود توانستند ارز 
دولتي، متقاضي و مبادله يي دريافت كنند. محبي نژاد با اشاره به اينكه 
قطعه سازان حدود ۸00 ميليون دالر به طرف هاي خارجي بدهكارند، 
گفت: اين ميزان بدهي مربوط به قبل از تشكيل سامانه نيما و تالطم 
در بازار ارز اس��ت. ام��ا در حال حاضر پروس��ه طوالني تخصيص ارز 
موجب شده كه با وجود ورود قطعات و كاالهاي مورد نياز به گمرك، 
طرف هاي خارجي به دليل عدم تس��ويه حس��اب قطعه سازان، اسناد 
فروش را تحويل ندهند كه متعاقب آن گمرك هم مواد اوليه و قطعات 
نيمه ساخته مورد نياز قطعه سازان را به دليل عدم ارائه اسناد ترخيص 

نمي كند. وي در ادامه افزود: اين ثبت س��فارش ها مربوط به فروردين 
و اوايل ارديبهش��ت و حتي برخي آنها متعلق به آذر و دي ماه س��ال 
گذشته است كه كاال وارد شده، اما يا در گمرك مانده و ترخيص نشده 
يا برخي نيز كه به صورت خريد اعتباري بوده به نسبت حمل، پرداخت 
پ��ول صورت گرفته اما همچنان در گمرك مانده اس��ت. دبير انجمن 
تخصصي صنايع همگن قطعه سازي كشور علت اصلي افت ۵0درصدي 
توليد روزانه خودروس��ازان را مشكل تامين قطعات وارداتي دانست و 
عنوان كرد: در ش��رايط فعلي قطعه سازان به دليل عدم برخورداري از 
تامين نقدينگي و مواد اوليه مورد نياز، قادر به تامين قطعات مورد نياز 
خطوط توليد خودروسازان نيستند و اين امر موجب شده است كه در 
ميزان توليد شركت هاي خودروسازي افت قابل توجهي را شاهد باشيم. 
وي در ادامه افزود: براساس برنامه توليد تعريف شده براي دو شركت 
خودروساز ايران خودرو و سايپا، اين دو شركت مي بايست روزانه 6 هزار 
دستگاه خودرو توليد كنند اما در حال حاضر به دليل بروز اين مشكالت 

اين رقم به 3 هزار دستگاه در روز تقليل يافته است. 

بعد از قطعي شدن خروج امريكا از برجام دو انتقاد 
اساس��ي متوجه بخش خصوصي ايران شد. انتقاد اول 
عدم اس��تفاده مناس��ب از فرصت طالي��ي برجام بود. 
انتق��اد دوم اين ب��ود كه فرصت چند ماهه تا ش��روع 
دور جدي��د تحريم ه��ا در حال گذر اس��ت اما بخش 
خصوصي كه مطمئنا مث��ل دوران قبل قرباني اصلي 
مشكالت و تحريم ها خواهد بود منفعل عمل مي كند. 
با اين وجود باالخره حركتي مثبت از بخش خصوصي 
را شاهد هس��تيم و اتاق تهران روز دوشنبه جلسه يي 
مهم با حض��ور فعاالن بخش خصوص��ي، معاون اول 
رييس جمهور، وزير امور خارجه و100س��فير و رايزن 

بازرگاني كشورهاي خارجي برگزار خواهد كرد. 

 طرف هاي خارجي در جريان واقعيت هاي 
ايران نيستند

مس��عود خوانس��اري در اين مورد گف��ت: با توجه 
به تحوالت چندماهه گذش��ته نياز ب��ه تعامل هرچه 
بيشتر، گس��ترش روابط و معرفي دقيق پتانسيل هاي 
اقتصاد ايران به كشورهاي اروپايي وجود دارد. ما طي 
سال هاي گذشته در مورد پتانسيل هاي ايران در داخل 
كش��ور حرف هاي زيادي زده ايم ولي به نظر مي رس��د 
ك��ه طرف ه��اي خارجي ب��ا جزيي��ات در جريان اين 
واقعيت هاي اقتصاد ايران نيستند. اين درحالي است كه 
در مقطع كنوني اقتصاد ايران به شدت به همكاري هاي 

بين المللي نياز دارد. 
رييس اتاق تهران ادام��ه داد: پس از خروج امريكا 
از برج��ام، بخ��ش مهم��ي از روابط اقتص��ادي ايران 
باكش��ورهاي اروپايي و ش��رق آسيا ش��كل مي گيرد. 
اما پيچيدگي هاي روابط اقتص��ادي، ارتباطات بخش 
خصوصي كشورهاي موردتوجه ايران با اقتصاد امريكا 
و همچنين محدوديت هاي اعمال ش��ده، ش��رايطي را 
به وجود آورده كه توس��عه رواب��ط اقتصادي دوجانبه 
و چندجانبه با دش��واري پيش برود. متاسفانه بخشي 
از مش��كالت هم به محافظه كاري كش��ورهاي طرف 
همكاري با اي��ران بازمي گردد كه البت��ه اين موضوع 
هم در چارچوب منطق اقتصادي كشورهاي موردنظر 
قابل ارزيابي و تحليل اس��ت. بخش ديگري از نواقص 
هم مرب��وط به رفتارهاي داخلي م��ا در زمينه فضاي 
كسب وكار اس��ت. اما قطعا ش��اه بيت آغاز اين مسير 

تعامل و گفت وگوست.
خوانس��اري ادامه داد: آنچه ميان ما و كش��ورهاي 
ط��رف هم��كاري فاصله مي ان��دازد تا ح��دود زيادي 
وابسته به موضوع عدم شناخت دوطرفه، عدم معرفي 
پتانسيل هاي ايران يه كشورهاي اروپايي، عدم توسعه 
روابط ش��ركتي و در يك كالم ارتباطات توسعه نيافته 
اس��ت. رييس اتاق تهران تصريح كرد: به همين جهت 
اتاق تهران روز دوش��نبه – امروز - همايشي با حضور 
مع��اون اول رييس جمهور، وزير ام��ور خارجه، فعاالن 
بخش خصوصي و س��فراي بيش از 100كشور جهان 

را در ته��ران برگزار مي كند. خوانس��اري افزود: هدف 
از برگ��زاري اين همايش در ق��دم اول، آغاز دوره تازه 
گفت وگوهاي ميان بخش خصوصي ايران و كشورهاي 
موردنظر اس��ت. باوجود تمام مكانيزم ه��اي ارتباطي 
متاس��فانه رابطه پيوس��ته و نظام من��دي ميان بخش 
خصوصي ايران، سفراي كشورهاي خارجي و درنهايت 
ش��ركت هاي بخش خصوصي بين المللي وجود ندارد. 
رابط��ه اقتصادي ايران و اروپ��ا عموماً در حوزه تجارت 
يا سرمايه گذاري هاي چند كمپاني اروپايي در صنايع 
باالدستي اقتصاد ايران خالصه شده است. اين در حالي 
اس��ت كه اقتصاد اي��ران به جذب س��رمايه، همكاري 
ش��ركت هاي اروپايي با ش��ركت هاي ايران��ي و ايجاد 

مكانيزم هاي منطقي براي تبادالت مالي نياز دارد. 

 استفاده از ظرفيت هاي اروپا عليه 
سياست هاي ترامپ

ريي��س اتاق تهران بيان داش��ت: ما اعتقادداريم 
كه در صورت وحدت داخلي، مي توان از پتانس��يل 
مخالفت كش��ورهاي اروپايي باسياست هاي ترامپ 
به نفع اجماع سازي جهاني عليه او استفاده كرد. اما 
بايد دقت كرد كه در جهت تحقق اين هدف نيازمند 
تعامل هرچه بيشتر با كشورهاي موردنظر هستيم. 
آنچه در سياس��ت و اقتصاد ما كمتر موردتوجه قرار 
مي گي��رد، امكان تعامالت بين الملل��ي براي مبارزه 
علي��ه يك هدف جهاني اس��ت. در حال حاضر اروپا 
اين پتانسيل را دارد. در اين شرايط بخش خصوصي 

ايران از تمام ابزارهاي خود در جهت تحقق اين هدف 
استفاده مي كند. خوانساري با اشاره به همايش تهران 
افزود: سه ضلع توسعه روابط يعني دولت، نمايندگان 
كشورهاي هدف و بخش خصوصي در اين همايش 
حضور دارند. ما براي جلب همكاري كشورهاي هدف 
به تضمين و پشتيباني دولت در ايران، همكاري سفرا 
براي توسعه روابط در كشورهاي مقصد و حضور موثر 
و فعال بخ��ش خصوصي در جري��ان مذاكرات نياز 
داري��م. در اين همايش تالش كرده ايم كه اين س��ه 
ضلع كنار هم قرار دهيم و امكان مذاكرات بيش��تر 

را فراهم آوريم. 
ريي��س ات��اق تهران بيان داش��ت: توس��عه روابط 
اقتص��ادي با كش��ورهاي ديگ��ر جه��ان درواقع يك 
ضرورت ملي است. توسعه اقتصاد ايران بدون سرمايه، 
تكنول��وژي روز جهاني و اس��تفاده از فرصت  بازارهاي 
بين المللي ممكن نيست. ما اين خواسته ها را داريم و 
اروپايي ها هم مي دانند كه با حض��ور در ايران به بازار 
400 ميلي��ون نفري منطقه دسترس��ي پيدا مي كند. 
مزيت هاي اقتصاد ايران مانند امنيت، زيرس��اخت ها و 
نيروي كار ارزان و ماهر همچنان پابرجاست ولي بايد 
اين اصل را بپذيريم كه طي چند سال گذشته موفق به 

ارتباط موثر با اقتصاد جهاني نشده ايم. 
خوانس��اري افزود: بخش خصوص��ي ايران در كنار 
دولت آماده اس��ت ت��ا دوره جديد فعاليت هاي خود را 
آغاز كند. اميد ما اين اس��ت كه بتوانيم با اجماع سازي 

جهاني و وحدت داخلي از اين دوره عبور كنيم. 

 سهم ۰. 6 درصدي ايران از صادرات اروپا
همچنين كميس��يون تس��هيل تجارت و توس��عه 
صادرات اتاق تهران در جلس��ه اخي��ر خود به همين 
مس��اله پرداخت. در ابتداي اين كميس��يون، محسن 
بهرامي ارض اقدس، رييس اين كميس��يون با اش��اره 
به خروج امري��كا از برجام و نيز اهميت حفظ تجارت 
ايران با اتحاديه اروپا گفت: اروپا پس از چين و امارات، 
س��ومين ش��ريك تجاري ايران تلقي  مي شود و ارزش 
م��راودات تجاري ايران و اروپ��ا از 7.۵ ميليارد يورو در 
سال 2014 به 21 ميليارد يورو در سال 2017 افزايش 
يافته است. البته س��هم ايران از حجم تجارت اروپا به 

كمتر از ۵ درصد  مي رسد. 
بهرامي با اش��اره به س��خنان محمدجواد ظريف، 
وزيرامورخارجه ايران مبني بر شكل گيري كارگروهي 
متش��كل از بنگاه هاي كوچك و متوسط در اروپا براي 
بررس��ي راه هاي تداوم همكاري با اي��ران، گفت: الزم 
است در اتاق هاي تهران و ايران نيز چنين كارگروهي 
تشكيل شود تا راهكارهايي براي توسعه مراودات و نيز 
تكمي��ل اقدامات نيمه تمام باقيمان��ده از دوره اجرايي 

شدن برجام احصا شود. 
 پ��س از ارائه اي��ن توضيحات، اش��رف مرتضايي، 
كارشناس اين كميسيون، گزارشي از وضعيت مبادالت 
تجاري اي��ران و اروپا ارائه كرد. او با بيان اينكه تا قبل 
از تحريم ها اتحاديه اروپا درجايگاه بزرگ ترين شريك 
تجاري ايران قرار داش��ته اس��ت، ادامه داد: در س��ال 
2017 بيش از يك هزار و ۸79 ميليارد و 431 ميليون 

يورو انواع كاال از اتحاديه اروپا به كش��ورهاي مختلف 
صادر ش��ده است كه س��هم ايران 0. 6 درصد و سهم 
امريكا 20 درصد بوده اس��ت. امريكا، چين، س��ويس، 
روس��يه و تركيه پنج مقصد اصل��ي صادراتي اتحاديه 
اروپا هس��تند. همچنين اتحاديه اروپا در سال 2017 
يك ه��زار و ۸2۸ ميليارد و 2۵7 ميلي��ون يورو انواع 
كاال از كشورهاي مختلف وارد كرده كه بيشترين سهم 
واردات آن با رقم 20.2 درصد متعلق به چين و سپس 
امريكا با سهم 13.۸ درصد و روسيه با سهم 7.۸ درصد 
است. سهم ايران از واردات اتحاديه اروپا نيز 0.۵ درصد 
برآورد  مي شود. مرتضايي افزود: تجارت ايران و اتحاديه 
اروپا در 10س��ال اخير از 24.17 ميليارد يورو در سال 
2007 با روند نس��بتا افزايشي به 27.۸2 ميليارد يورو 
در س��ال 2011 رس��يد اما با تش��ديد تحريم ها روند 
نزولي به خود گرفته اس��ت، بطوري ك��ه اين رقم در 
سال 2014 به كمتر از 7.6 ميليارد يورو رسيده است. 
مج��ددا با بهبود روابط حجم تج��ارت ايران و اتحاديه 
اروپا به رقم 20.96 ميليارد يورو در سال 2017 رسيد. 
در سال 2017 بيش از 16 درصد حجم تجارت ايران 
با جهان متعلق به اتحاديه اروپا بوده اس��ت. او با بيان 
اينك��ه مجموع تجارت كااليي ايران و اتحاديه اروپا در 
س��ال 2017 بيش از 23 ميليارد و 602 ميليون دالر 
بوده اس��ت، افزود: اين رقم 21 درصد تجارت ايران را 
تش��كيل  مي دهد. حال آنكه ش��ركاي اصلي ايران در 
اتحاديه اروپا ش��امل ۵ كشور  مي شود كه ايتاليا با 24 
درصد، فرانسه 1۸ درصد، آلمان 16 درصد، اسپانيا 10 
درصد و هلند 9 درصد در مجموع بيش از 1۸ ميليارد 
و 19۸ ميلي��ون دالر تجارت با ايران داش��ته اند و 77 
درص��د حجم تجارت اتحاديه اروپ��ا و ايران متعلق به 
اين پنج كشور بوده اس��ت. مرتضايي افزود: بر اساس 
آمار گمرك، ايران در سال 1396، بيش از 13 ميليون 
و 6 ه��زار تن انواع كاال به ارزش بيش از 14 ميليارد و 
24 ميليون دالر از اتحاديه اروپا وارد كرده كه نس��بت 
به مدت مشابه سال قبل، 9۵ درصد وزني و 4۸ درصد 
از لحاظ ارزش��ي افزايش داشته اس��ت.  او در ادامه به 
وضعيت واردات ايران از اتحاديه اروپا در س��ال 2017 
پرداخت و گفت: در س��ال 2017 بيش از 12 ميليارد 
و 110 ميلي��ون دالر انواع كاال از اتحاديه اروپا به ايران 
صادر شده اس��ت كه اين رقم 24 درصد واردات ايران 
را تش��كيل  مي دهد. همچنين ص��ادرات اتحاديه اروپا 
به امريكا در س��ال 2017 حدود 41۸ ميليارد و ۸۵3 
ميليون دالر و بيش از 34 برابر صادرات به ايران است. 
 مرتضايي سپس گفت كه در سال 2017 بيش از 
11 ميلي��ارد و 491 ميليون دالر انواع كاال از ايران به 
اتحاديه اروپا صادر ش��ده است كه اين رقم 1۸ درصد 
صادرات ايران را تش��كيل  مي ده��د. حال آنكه واردات 
اتحادي��ه اروپ��ا از امريكا در س��ال 2017 حدود 2۸4 
ميليارد و 137 ميليون دالر و بيش از 2۵ برابر صادرات 

ايران به اتحاديه اروپا است. 

با وجود آنكه قيمت شيرخام در 4 سال اخير با مصوبه ستاد 
تنظيم بازار 1440 تومان اعالم ش��د اما در عمل كارخانه هاي 
لبن��ي به بهانه هاي مختلف ت��ن به اجراي اين ن��رخ ندادند و 
درنهايت افزايش قيمت نهاده هاي دامي و س��اير عوامل توليد، 
كار را به جايي رس��اند كه در ماه هاي پاياني س��ال گذش��ته، 
دامداران از س��ازمان حمايت خواس��تار بررسي دفاتر قانوني و 

قيمت تمام شده توليد شدند. 
البته ناگفته نماند كه با گذش��ت چند ماه از بررسي اسناد 
مالي و دفاتر قانوني دامداري ها در شرايطي كه قرار بود نرخ شير 
خام تعيين تكليف ش��ود، برخي مسووالن اعالم كردند كه اين 
نرخ همچنان روي ميز وزير صنعت قرار دارد و درنهايت كار به 
جايي رسيد كه وزير جهاد كشاورزي مستقيما به رييس جمهور 

نامه يي نوشت و خواستار افزايش قيمت شير خام شد. 
شنيده ها حاكي از آن است كه قيمت شير خام و به تبع آن 
لبنيات، تعيين و تكليف شده است و در يكي الي دو روز آينده 

پس از امضاي وزرا ابالغ خواهد شد. 
در همي��ن رابط��ه احمد مقدس��ي ريي��س انجمن صنفي 
گاوداران درب��اره آخرين وضعيت تعيين تكليف نرخ ش��يرخام 
پ��س از ماه ها ك��ش و قوس اظهار كرد: با توج��ه به نامه وزير 
جهاد كش��اورزي به رييس جمهور و پيشنهاد افزايش نرخ شير 
خ��ام بر پايه 1700 تومان، اين نرخ به تصويب نرس��يد چراكه 

رييس جمهور با افزايش بيش از ده درصد مخالف بود. 
به گفته وي افزايش 9درصدي نرخ خريد شيرخام از دامدار 
به تصويب رسيد كه درنهايت اين نرخ پس از امضاي وزرا ابالغ 
خواهد شد. مقدس��ي با اشاره به اينكه نرخ 1۵70 تومان براي 
خريد هر كيلو شيرخام از دامدار به تصويب رسيده است، بيان 
ك��رد: با ابالغ اين مصوبه ديگر دامدار زياني را متحمل نخواهد 

ش��د. رييس انجمن صنفي گاوداران متوسط قيمت كنوني هر 
كيلو ش��يرخام از دامدار را يك ه��زار و 300 تومان اعالم كرد 
و اف��زود: با اجراي مصوبه جدي��د در روزهاي آتي، دامداران در 

فروش هر كيلو شيرخام 7 تومان سود خواهند كرد. 
وي در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه درص��د افزايش قيمت 
لبنيات چقدر است، بيان كرد: اگرچه قيمت لبنيات متناسب 
با نرخ 1۵70 توم��ان افزايش خواهد يافت، اما درصد دقيق 
را نمي توان اعالم كرد. مقدسي در پايان با بيان اينكه خريد 
توافقي ش��يرخام همچنان اس��تمرار خواهد داشت، تصريح 
كرد: با وجود آنكه دامداران هميش��ه مورد بي مهري صنايع 
لبني هس��تند؛ بنابر دس��تور وزير جهاد، خريد توافقي شير 
خام ادامه دارد چراكه اين محصول كاالي حساس��ي اس��ت 

كه كمتر از يك ساعت در گرماي تابستان فاسد مي شود. 
رض��ا باكري دبير انجمن صنايع لبني گفت: پس از ماه ها 
كش و قوس، نرخ جديد ش��ير خام مشخص شد كه پس از 
امضاي وزرا ابالغ خواهد ش��د. وي در پاسخ به اين سوال كه 
افزايش قيمت شير و لبنيات در راه است، افزود: بنده اطالع 
دقيق��ي ندارم كه در مصوبه جديد نرخ ش��ير خام و به تبع 
آن لبنيات افزايش پيدا كرده است يا خير؟باكري ادامه داد: 
نرخ جديد شيرخام براساس قيمت تمام شده توليد از سوي 
ستاد تنظيم بازار ابالغ خواهد شد. دبير انجمن صنايع لبني 
در پاي��ان تصريح كرد: س��ازمان حمايت پ��س از مراجعه به 
گاوداري ها و بررسي و حسابرسي دفاتر قانوني و اسناد مالي 
دامداري ها، عددي را ابالغ خواهد كرد كه با اين وجود جاي 
هيچ گونه گاليه يي از س��وي كارخانه ها و دامداران نخواهد 
بود چراكه قيمت كارشناس��ي اعالمي مبتني بر اسناد مالي 

شركت هاست. 

قيمت شيرخام پس از ماه ها كش و قوس تعيين تكليف شد
محمد الهوتي درخصوص سياس��ت هاي اخير دولت براي 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات ازجمله ابالغيه كاهش مهلت 
بازگش��ت ارز صادراتي گفت: اينكه دولت نياز به ارز دارد و بايد 
از طرق مختلف ارز را به داخل كشور بياورد، مورد تاييد است و 
دولت در راستاي كنترل و مديريت ارز، حق دارد كه برنامه هاي 
مديريت��ي خود را اجرا كن��د و بخش خصوصي نيز اين رويه را 
تاييد مي كند اما اگر در اين مسير راهكارهاي غيرقابل اجرا و در 
واقع غير عملياتي به كار ببندد، چالش هاي جدي براي بخش 

خصوصي را به دنبال دارد. 
عض��و هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اذعان داش��ت 
بس��ياري از كاالهاي ما، مخصوصا كاالي 20درصدي و بخشي 
از كاالي ۸0درص��دي ما در حوزه مع��دن، از زماني كه از مرز 
خارج مي شود تا به مقاصد صادراتي برسد، بعضا تا دو ماه زمان 
صرف مي ش��ود و به دليل اينكه كشور از سيستم نقل و انتقال 
پول و موقعيت گشايش اعتبار برخوردار نيست، فعال صادراتي 

نمي تواند فروش قطعي داشته باشد. 
وي اف��زود: همه فروش ما در بخ��ش 20درصدي به صورت 
امان��ي و توافقي اس��ت و حتي ممكن اس��ت زماني كه كاال به 
مقصد صادراتي مي رسد، مدت زماني را در انبار سپري كند تا 

به مرحله فروش برسد. 
الهوتي در ادامه گفت: پروس��ه ف��روش برخي كاالها مانند 
فرش دس��تباف از گذش��ته هاي دور، به ص��ورت اماني انجام 
مي ش��ده و تا حتي يك س��ال ممكن است فرش در انبار باقي 
بماند و به مرحله فروش نرس��د، در برخ��ي كاالها صادرات از 
كش��ور ثالث استفاده مي شود و خود به خود جريان صادرات را 
به عملياتي زمان بر تبديل مي كند يا به دليل بعد مسافت گاها 
تا 4۵ روز كاال در مسير انتقال از طريق درياست و در مجموع 

محاسبه عدد دو ماه براي فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
با شرايطي كه بخشي از آن ذكر شد همخواني ندارد. 

رييس كنفدراسيون صادرات بيان داشت: اعالم ناگهاني دو 
م��اه فرصت براي بازگردان��دن ارز حاصل از صادرات آن هم در 
قالب اصالحيه ابالغيه اول جدا از اينكه تداعي كننده اين موضوع 
است كه همه كساني كه 21 فروردين كاال صادركرده اند تا 21 
خرداد مشمول اين ابالغيه مي شوند و مي بايست ارز صادراتي 
خود را به كشور برگردانند، افزايش ابهام و بروز نگراني در بخش 

خصوصي را در پي خواهد داشت
محمد الهوتي گفت: نقده��اي بخش خصوصي مبتني بر 
مشكالت ناشي از دستورالعمل هاي دولت است و اين در حالي 
است كه بر اساس دس��تورالعمل معاون اول رياست جمهوري، 
قرار بر اين بوده است كه تمام تصميم گيري هايي از اين دست با 
مشورت بخش خصوصي و نظرخواهي از اين بخش اتخاذ شود. 
 وي با تاكيد بر ضرورت بهره گيري از نظرات بخش خصوصي 
در سياس��ت گذاريهاي تج��اري گف��ت: رويه به اي��ن صورت 
اس��ت كه ابتدا تصميم گيري هاي حساس در بخش اقتصادي 
گرفته مي ش��ود و بعد از بروز مش��كالت ناشي از عدم سالمت 
تصميم گيري هاي انجام شده، از بخش خصوصي مي خواهند كه 
نظر خود را در اين باره اعالم كند و نقاط قوت و ضعف تصميم 
اتخاذ شده را روشن كند. به گفته رييس كنفدراسيون صادرات، 
عدم نظرخواهي از بخش خصوصي و اعمال تصميم گيري هاي 
اشتباه در حوزه هاي مختلف اقتصادي، مشكالتي كه در حوزه 
ارزي پيش آمده را خود به خود دامن مي زند؛ در كنار مس��اله 
تحريم ه��ا و بداخالقي هاي موجود در كش��ور، از دولت انتظار 
مي رود كه با تصميم گيري هايي مناس��ب تر در حل مشكالت 

موجود گام بردارد. 

چالش  بخش خصوصي براي بازگشت 2 ماهه ارز صادرات
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رسميت مالكيت خصوصي در كوبااتخاذ تدابير امنيتي شديد در بغدادمعرفي بزرگ ترين اقتصادهاي آفريقا
گروه جهان| 

صن��دوق بين الملل��ي پول بر اس��اس جديدترين برآوردهاي خود فهرس��تي 
از اقتصاده��اي برتر ق��اره آفريقا ارائه و نيجريه را بزرگ ترين اقتصاد قاره س��ياه 
معرفي كرد.  به گزارش بيزين��س ريپورت، طبق جديدترين برآوردهاي صورت 
گرفت��ه توس��ط صندوق بين المللي پول ت��ا پايان س��ال ۲۰۱۷ نيجريه با توليد 
ناخال��ص داخلي ۳.۳۷۶ميليارد دالري بزرگ ترين اقتصاد آفريقايي بوده اس��ت. 
پ��س از نيجيريه ني��ز آفريقاي جنوبي با توليد ناخال��ص داخلي ۳49.۳ ميليارد 
دالري دومين اقتصاد بزرگ قاره آفريقا محس��وب مي ش��ود. مصر نيز با اقتصاد 
۲۳۷ميليارد دالري خود سومين اقتصاد بزرگ اين قاره به شمار مي رود. آفريقاي 
جنوبي كه پيش تر بزرگ ترين اقتصاد قاره آفريقا بود به دليل فس��اد گس��ترده 
سيستماتيك و كاهش شديد ارزش پول ملي خود با كاهش رشد اقتصادي و در 
نتيجه از دست دادن رتبه نخست در رده بندي اقتصادهاي برتر قاره مواجه شد. 
الجزاي��ر با تولي��د ناخالص داخل��ي ۱۷8.۳ميليارد دالري، آنگ��وال با اقتصاد 
۱۲4.۲ميلي��ارد دالري، مراك��ش با اقتص��اد ۱۰9.8 ميلي��ارد دالري، اتيوپي با 
اقتص��اد 8۰.9ميلي��ارد دالري، كنيا ب��ا اقتصاد ۷9.5ميليارد دالري، س��ودان با 
اقتصاد 58.۲ميليارد دالري و تانزانيا با اقتصاد 5۱.۷ميليارد دالري به ترتيب در 

رده هاي چهارم تا دهم بزرگ ترين اقتصادهاي قاره آفريقا قرار دارند. 
صن��دوق بين الملل��ي پول همچنين اع��ام كرده با در نظ��ر گرفتن عملكرد 
اقتصادي كش��ورهاي آفريقايي از سال ۲۰۱۱ تاكنون كشورهاي موريس و گابن 
بهترين عملكرد اقتصادي را داش��ته اند و توانس��ته اند با مديريت درس��ت منابع 
انساني بسيار و منابع مالي اندك خود، بيشترين ارزش افزوده را به دست آورند. 

در اين رده بندي نيجريه در رده پانزدهم و مصر در رده شانزدهم قرار دارند. 
الجزاي��ر با تولي��د ناخالص داخل��ي ۱۷8.۳ميليارد دالري، آنگ��وال با اقتصاد 
۱۲4.۲ميلي��ارد دالري، مراك��ش با اقتص��اد ۱۰9.8ميلي��ارد دالري، اتيوپي با 
اقتص��اد 8۰.9 ميلي��ارد دالري، كنيا با اقتصاد ۷9.5ميليارد دالري، س��ودان با 
اقتصاد 58.۲ميليارد دالري و تانزانيا با اقتصاد 5۱.۷ميليارد دالري به ترتيب در 

رده هاي چهارم تا دهم بزرگ ترين اقتصاد هاي قاره آفريقا قرار دارند. 

گروه جهان|
معترض��ان عراق��ي در ادامه تظاهرات هاي خود به وضعيت بد معيش��تي 
مناطق ش��ان به س��اختمان اس��تانداري كربا يورش بردن��د، اين در حالي 
اس��ت كه دس��تگاه امنيتي عراق تدابير امنيتي شديدي را در بغداد در نظر 
گرفته و اعتراضات را در همان محدوده جنوب كش��ور نگه داش��ته است. به 
گزارش ايس��نا، معترضان عراقي شنبه به س��اختمان استانداري شهر كربا 
واق��ع در جنوب عراق يورش بردند. نيروهاي امنيتي نيز در بغداد مس��تقر 
ش��ده و تدابير امنيتي شديدي را در خيابان هاي اين شهر در پيش گرفتند. 
همچني��ن وزارت دفاع ع��راق اعام كرده، نيروهاي امنيتي اين كش��ور در 
راس��تاي آمادگي براي مقابله با هرگون��ه اقدامي عليه امنيت ملي در حالت 

آماده باش كامل هستند. 
در جن��وب عراق تظاه��رات اعتراضي به بصره و اس��تان هاي اطراف آن 
محدود ش��د و ده ها نفر از س��اكنان منطقه س��فوان در بصره پيش از ظهر 
در ورودي گ��ذرگاه م��رزي اين منطقه تجمع كرده و خواس��تار بهبود ارائه 
خدمات و افزايش فرصت هاي شغلي شدند. نيروهاي امنيتي در استان نجف 
بار ديگر با موج تازه تظاهرات ها قانون منع آمد و ش��د را اعمال كردند. اين 
درحالي اس��ت كه زهير الجبوري عضو شوراي استانداري نجف اعام كرده 
بود، آرامش در مركز شهر نجف برقرار شده و فعاليت ها در فرودگاه اين شهر 
از س��ر گرفته ش��ده اند. كابينه امنيت ملي عراق هشدار داده، برخي گروه ها 
در ميان تظاهركنندگان هس��تند كه در راس��تاي تخريب كشور و حمله به 
نهاده��اي دولتي ت��اش مي كنند. اين كابينه بر لزوم اتخ��اذ تمام اقدامات 
بازدارن��ده در مورد اين گروه ها و پيگرد و بازداش��ت آنها تاكيد كرد. كابينه 
امنيت ملي عراق پيش تر نشس��تي فوق العاده را به رياس��ت حيدر العبادي 
نخس��ت وزير عراق براي بررسي وضعيت امنيتي پيش  آمده در پي تظاهرات 
اخير در برخي ش��هرها برگزار ك��رد. اين كابين��ه در بيانيه يي ضمن اعام 
حمايت خود از خواس��ته هاي تظاهر كنندگان تاكيد كرد: دولت تمام تاش 

خود را براي ارائه خدمات به شهروندان انجام مي دهد. 

گروه جهان|
كوبا از اين پس بازار آزاد و مالكيت خصوصي را به رس��ميت خواهد شناخت. 
دولت كوبا اطاعات جديدي از طرح هاي خود براي تغيير ساختار دولت، دادگاه 
و اقتصاد اين كشور ارائه كرده كه قرار است از طريق اصاح قانون اساسي محقق 
ش��ود. قانون اساس��ي فعلي كوبا تنها مالكيت دولتي، تعاوني، زراعي، شخصي و 
اش��تراكي را به رسميت مي شناس��د. اگرچه جزئيات دقيق قانون اساسي جديد 
اين كشور سوسياليستي اعام نشده اما دولت كمونيستي كوبا مالكيت خصوصي 

را به رسميت خواهد شناخت. 
به گزارش آسوشيتدپرس، اصاحاتي كه براي تغيير قانون اساسي ۱9۷۶ كوبا 
در نظر گرفته ش��ده، جايگاه نخس��ت وزير اين كشور را در كنار رييس جمهوري 
قرار خواهد داد و نقش رييس دولت را از رييس جمهوري جدا مي كند. اين قانون 
اساس��ي همچنين حزب كمونيست را به عنوان تنها قدرت سياسي كشور حفظ 
كرده و تسلط بر اقتصاد را در اختيار اين حزب قرار مي دهد؛ از سوي ديگر بازار 
آزاد و دارايي هاي خصوصي در جامعه كوبا به صورت جديدي تعريف مي ش��ود. 
در قان��ون جديد اصل »فرض بر بي گناهي« در سيس��تم قضايي اين كش��ور به 

اجرا در مي آيد. 
پيش بيني  مي شود كه اين اصاحات قانون اساسي ماه جاري از طريق مجلس 
ملي اين كش��ور تصويب  و س��پس در يك همه پرسي ملي به راي گذاشته شود. 
مقامات كوبا مي گويند: قانون اساس��ي سال ۱9۷۶ ميادي پاسخگوي تغييراتي 
كه در س��ال هاي اخير در اين كش��ور صورت گرفته، نيست. با به روي كار آمدن 
حكومت كمونيستي فيدل كاسترو در سال ۱959 خريد و فروش ملك در كشور 
ممنوع شد كه تا سال ۲۰۱۱ اين ممنوعيت پا بر جا بود. هر چند به طور رسمي 
داشتن ملك خصوصي به رسميت شناخته نمي شد. قرار است هفته آينده قانون 
اساس��ي جديد كوبا در پارلمان به راي گذاش��ته شود كه انتظار مي رود تصويب 
ش��ود. سپس پيش نويس قانون اساس��ي در ماه هاي آينده به همه پرسي عمومي 
گذاشته مي ش��ود. محدود كردن دوره رياست جمهوري از ديگر اصاحاتي است 

كه در قانون اساسي جديد گنجانده شده است. 

 آماده باش كره جنوبي
براي جنگ تجاري 

گروه جه�ان| وزارت تجارت كره جنوبي كه پيش تر 
گفته بود تحت تاثير روياروي��ي تجاري امريكا و چين 
قرار نمي گيرد، يك شنبه از آماده باش براي مقابله با موج 
درگيري هاي اقتصادي دو كش��ور خبر داد. به گزارش 
يونهاپ، كره جنوبي پيش از اين اعام كرده بود جنگ 
تجاري چين و امريكا تاثير زيادي بر تجارت كره جنوبي 
نخواهد داش��ت اما شاخص هاي سهام كره  نيز در حال 
افت اس��ت كه نش��ان دهنده واكنش منفي بازار به اين 
شرايط است. وزارت تجارت، انرژي و صنايع اين كشور 
در بيانيه ي��ي آورده يك تيم در حال بررس��ي تاثيرات 
اي��ن درگيري تجاري روي ش��ركت ها، صنايع محلي و 
صادرات اس��ت. قرار اس��ت كانگ  سونگ چيون معاون 
اين وزارتخانه، نشست هايي را با دست اندركاران صنايع 
و بخش هاي مختلف توليدي و فدراسيون هاي تجاري 
كره جنوب��ي برگزار كند.  موسس��ه تج��ارت و اقتصاد 
صنعتي كره جنوب��ي هم در تحقيقاتي آورده كه جنگ 
همه جانب��ه تجاري چين و امريكا باعث كاهش رش��د 
تولي��د ناخالص ملي آنها مي ش��ود و تجارت و صادرات 
كشورهاي ديگر نظير كره جنوبي را تحت تاثيرات منفي 
قرار خواه��د داد. امريكا تصميم گرفته روي نزديك به 
۶هزار قلم از كاالهاي وارداتي چين تعرفه ۱۰درصدي 
در نظر گيرد كه ش��امل ۲۰۰ ميليارد دالر از اين اقام 
مي شود. اين فهرست، كاالهاي مختلفي از مواد غذايي 
و معدني گرفته تا اقام مصرفي را شامل مي شود و اين 
مي تواند شرايط را براي تجارت كره جنوبي هم دگرگون 
كند. نخستين مرحله اعمال تعرفه روي ۳4 ميليارد دالر 
از كاالهاي چيني از ابتداي ماه جوالي آغاز شده است. 
در نظرسنجي كه توسط بلومبرگ از ۳۱اقتصاددان 
و تحليلگ��ر به عم��ل آمده، پيش بين��ي زمان جنگ 
تج��اري در بازه ي��ي مي��ان ۳ ماه تا ۳ س��ال بوده و 
ميانگين برآوردها ۱۲ ماه بوده اس��ت. براي حداكثر 
ارزش كاالهاي وارداتي از چين كه تعرفه هاي امريكا 
تا پاي��ان ۲۰۱9 بر آنها اعمال مي ش��ود، تحليلگران 
به ط��ور ميانگي��ن ۲۰۰ ميلي��ارد دالر را پيش بيني 
كرده اند، اما پيش بيني هايي هم بوده كه ۳4 ميليارد 
دالر كنون��ي يا 5۰5 ميليارد دالر واردات س��االنه از 
چين را هدف تعرفه ها مي دانس��ته اند.  هفته گذشته 
پ��س از آنكه امريكا تعرفه هاي تجاري ۲5درصدي را 
روي 8۱8 قلم از كاالهاي چين به ارزش ۳4 ميليارد 
دالر اعمال كرد، پكن اقدامات متقابل برابري را عليه 
واردات محصوالت امريكاي��ي انجام داد و تعرفه هاي 

خود روي برخي محصوالت امريكا را افزايش داد. 

تغيير ساختار شوراي عالي 
نظامي تركيه 

س��اختار ش��وراي عالي نظامي تركيه بر اس��اس 
بخشنامه در حكم قانون رياست جمهوري اين كشور 
تغيير يافت. به گزارش ايرنا، بر اس��اس اين تصميم، 
ستاد كل ارتش تركيه زيرمجموعه وزارت دفاع قرار 
گرفته و پروفس��ور محمد چليك مع��اون مديركل 
ش��ركت صنايع دفاعي نظامي تركيه )آسلس��ان( به 
عنوان عضو شوراي آموزش عالي انتخاب شده است. 
همچنين شوراي امنيت ملي اين كشور با درخواست 
ش��خص رييس جمهوري هر دو ماه يك بار تشكيل 
جلسه خواهد داد و معاون رييس جمهوري در غياب 
وي رياست جلسات را بر عهده خواهد داشت. شوراي 
عالي نظامي تركيه از ۱9۷۲ تشكيل شده و حداقل 
ساالنه يك جلسه رسمي تشكيل مي دهد. اين شورا 
عالي تري��ن مرجع تصميم گيري نيروهاي مس��لح و 

قواي نظامي تركيه به شمار مي رود. 

امريكا پايگاه نظامي جديد 
در عراق مي سازد

با وجود اعتراض  شخصيت هاي سياسي و اعضاي 
پارلمان عراق به حضور نظامي امريكا در اين كش��ور 
دولت امريكا قصد دارد، پايگاه هاي جديدي در عراق 
تاسيس كند. به گزارش اسپوتنيك، امريكا قصد دارد 
پاي��گاه هوايي جديدي را در نزديكي ش��هر قائم در 
اس��تان انبار افتتاح كند. پايگاه هوايي جديد امريكا 
به طور مش��ترك با دو پايگاه عين االس��د و الحبانيه 
فعاليت خواهد كرد. استان انبار با سوريه كه نيروي 
هوايي امري��كا هنوز در آن در ح��ال انجام حمات 

هوايي است، مرز مشترك دارد. 

خونين ترين روزهاي 
غيرنظاميان افغانستان

۶ماهه نخس��ت ۲۰۱8 خونين تري��ن روزها براي 
غيرنظاميان افغانس��تان را رقم زده است. به گزارش 
يورونيوز، س��ازمان ملل اعام ك��رده از اول ژانويه تا 
۳۰ ژوئ��ن ۲۰۱8 مي��ادي ۱۶9۲ غيرنظام��ي در 
حمات گروه هاي مختلف در افغانس��تان جان خود 
را از دس��ت داده اند. اين بيش��ترين شمار از ۱۰سال 
پيش به اين سو است. به گفته سازمان ملل نيمي از 
حمات توسط داعش انجام شده و مسووليت حدود 

4۰درصد از حمات نيز برعهده طالبان است. 

 اصالح قانون اقامت
و كار خارجي ها در آذربايجان 
قان��ون مهاجرت جمه��وري آذربايجان ش��امل 
مقررات اقام��ت و كار اتباع خارجي در اين كش��ور 
اصاح و از سوي الهام علي اف رييس جمهوري براي 
اجرا اباغ ش��د. بر اساس قانون جديد، اتباع خارجي 
چنانچه بيش از ۱5روز قصد اقامت در اين كش��ور را 
داشته باشند، بايد با مراجعه به ادارات مهاجرت محل 
اقامت خود را به ثبت برس��انند. در قانون قبلي اين 
مدت ۱۰ روز بود كه باعث شلوغي ادارات مهاجرت و 

نارضايتي گردشگران خارجي مي شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

رييس جمهوري امريكا از بريتانيا خواست از اتحاديه اروپا شكايت كند

بحران ترامپي »ترزا مي«
گروه جهان| طال تسليمي|

نخست وزير بريتانيا افشا كرد كه رييس جمهوري 
امريكا در ديداري خصوصي به او توصيه كرده به 
ج��اي مذاكره با اتحاديه اروپ��ا درباره برگزيت از 
اين بلوك ش��كايت كند. اما ت��رزا مي  تاكيد كرد 
كه خاف توصيه ترامپ همچنان باور دارد منافع 
لندن در مذاكره با بروكسل بهتر تامين مي شود. 
او همچنين در واكنش به انتقادهاي هفته گذشته 
ديوي��د ديويس وزير پيش��ين برگزي��ت از طرح 
چك��رز دفاع كرد و گفت دليل تنظيم اين برنامه 
اين بوده كه اتحاديه اروپا همه طرح هاي پيشين 
را غير قابل مذاكره مي دانسته است. ترزا مي  اين 
اظهارات را ديروز يك شنبه در مصاحبه با برنامه 
اندرو مار در بي بي س��ي بيان كرد. در همين حال 
در روزنامه »ميل آن س��اندي« مطلبي منتش��ر 
كرد كه در آن ترزا مي  هشدار داده با تاش هايي 
ك��ه برخي قانونگ��ذاران بريتانيايي براي تضعيف 
طرح چكرز انجام مي دهند، ممكن است هيچ گاه 

خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا عملي نشود. 

 توصيه  بي رحمانه
در برنامه اندرو مار از نخست وزير بريتانيا درباره 
توصيه »بي رحمانه« مرتب��ط با مذاكرات برگزيت 
كه ترامپ در كنفرانس خبري مش��ترك مقامات 
دو كشور در مقابل خانه يياقي چكرز از آن سخن 
گفت، سوال پرسيده شد و ترزا مي  براي نخستين 
مرتبه افش��ا كرد: »او به م��ن گفت بايد از اتحاديه 
اروپا شكايت كنم. از آنها شكايت كنم و نه اينكه با 
آنها سر ميز مذاكره بنشينم.« نخست وزير افزود كه 
اين توصيه را نپذيرفته و تصميم دارد به مذاكره با 
طرف اروپاي��ي ادامه دهد. ترامپ روز جمعه گفت 
كه به نخس��ت وزير بريتانيا درب��اره گفت وگوهاي 
برگزي��ت پيش��نهادي داده كه احتم��اال از نظر او 
زيادي »بي رحمانه« اس��ت. ترامپ در ادامه گفت: 
»همه  چيز مرتب است. من به او پيشنهادي دادم. 
توصيه نكردم. فكر مي كنم كاما درك مي كنم كه 

چرا آن را اندكي سرسختانه مي پندارد.«
به گ��زارش گاردين، دونال��د ترامپ در جريان 
سفرش به بريتانيا آشكارا به انتقاد از سياست هاي 
ت��رزا مي  در زمين��ه برگزيت پرداخ��ت و حتي از 
شايس��تگي هاي بوريس جانس��ون وزي��ر خارجه 
مستعفي بريتانيا براي رسيدن به مقام نخست وزيري 
س��خن گفت. او همچني��ن در مصاحبه با روزنامه 
»س��ان« هش��دار داد كه ترزا مي  با عقب نش��يني 
در زمين��ه برگزيت توافق تجاري ب��ا امريكا را نيز 
به خطر انداخته اس��ت. با اي��ن حال ترامپ بعدتر 
به ط��ور خصوص��ي از ترزا م��ي  عذرخواهي كرد و 
در كنفرانس خبري مش��ترك گف��ت بريتانيا بايد 

در مذاكرات برگزيت سياس��ت گذاري هاي خود را 
داشته باشد، اما از امكان تجارت دوجانبه با امريكا 

كسب اطمينان كند. 
ترزا مي  در واكنش به اظهارات رييس جمهوري 
امريكا گفته بود با برنامه يي كه براي برگزيت دارد، 
بريتاني��ا براي توافق تجاري با امريكا يا هر كش��ور 
ديگري به مش��كل بر نخواهد خورد. نخس��ت وزير 
بريتانيا كه معتقد اس��ت، خ��روج از اتحاديه اروپا 
فرصت��ي تازه براي گس��ترش روابط كش��ورش با 
امريكا خواهد بود، به دنبال يك پيمان تجارت آزاد 

با اياالت متحده است. 
مصاحب��ه بي بي س��ي با ت��رزا مي  در ش��رايط 

حس��اس سياس��ي صورت گرفت. نخست وزير با 
راي اعتماد بر س��ر رهبري ح��زب محافظه كار و 
چش��م انداز افش��اي داليل بوريس جانسون وزير 
خارجه براي استعفايش مواجه است. گزارش هاي 
يكي، دو روز اخير از اين مس��اله حكايت دارد كه 
ح��دود 4۰ نفر از مجموع 48 قانونگذار مورد نياز 
براي برگزاري جلس��ه راي ع��دم اعتماد به رهبر 
ح��زب، نامه درخواس��ت خود در اي��ن زمينه را 
تس��ليم كرده اند. انتقادها از ترزا مي  به  ويژه پس 
از انتش��ار خبرها درباره طرح تاييد ش��ده توسط 
كابينه دول��ت در چكرز درباره روابط تجاري آتي 
با اتحاديه اروپا تش��ديد ش��دند. ديويد ديويس و 

بوريس جانسون وزراي برگزيت و خارجه بريتانيا 
نيز بر س��ر اختاف نظر با نخس��ت وزير از سمت 

خود كناره گيري  كردند. 

 دفاع »ترزا مي«  از طرح چكرز
در همين حال ترزا م��ي  در مصاحبه با روزنامه 
»ميل آن ساندي« هشدار داد كه با ادامه خط مشي 
كنوني قانونگ��ذاران، اين خطر وج��ود دارد كه در 
نهايت هي��چ برگزيتي در كار نباش��د. او همچنين 
اع��ام كرده كه لن��دن در دور آينده گفت وگوها با 
بروكسل، مواضع سخت گيرانه يي اتخاذ خواهد كرد. 
نخس��ت وزير بريتاني��ا در دف��اع از طرحي كه براي 
برگزي��ت تهيه كرده اس��ت، اف��زود: »برخي گمان 
مي كنند كه برگزيت، يك نقطه شروع براي بازگشت 
به عقب و پس��رفت است. اجازه دهيد اين را روشن 
كن��م كه اين طرح يك فهرس��ت طوالني از آرزوها 
نيست كه مذاكره كنندگان شروع به انتخاب از ميان 
آنها كنند؛ بلكه طرحي جامع با مجموعه يي از اسناد 

غيرقابل مذاكره است.«
ديويد ديويس هفته پيش با انتشار مطلبي در 
فايننش��ال تايمز نخست وزير را مستقيما به چالش 
كشيده و نوشته بود طرح هاي ترزا مي  فرصت هاي 
بريتانيا در ارتباط با ترك اتحاديه اروپا را به خطر 
مي ان��دازد. او افزود: طرحي ك��ه اوايل ماه جاري 
مي��ادي در چكرز م��ورد توافق اعض��اي كابينه 
دولت قرار گرفته، ماهي��ت بريتانيا به عنوان يك 
دموكراس��ي را زير س��وال مي برد. اما ترزا مي  در 
مصاحبه با بي بي س��ي از امتيازدهي هاي مرتبط با 
طرح چكرز دفاع كرد و گفت: طرح هاي پيش��ين 
به اين دليل منتفي ش��دند ك��ه اتحاديه اروپا آنها 
را »غير قابل مذاكره« مي دانست. در برنامه چكرز 
اين مساله مطرح شده كه بريتانيا پس از برگزيت 
قوانين��ي مربوط به واردات كاال را در هماهنگي با 
قواني��ن اتحاديه اروپا تنظي��م مي كند و در زمينه 
صنايع خدماتي هم انعطاف پذيري بيشتري نشان 

خواهد داد. 

رييس جمهوري فرانسه به ديدار همتاي روس خود رفت 

در هلسينكي چه خبر است؟

گروه جهان|
رس��يدن تيم مل��ي فرانس��ه به فين��ال جام 
جهاني روس��يه اين فرصت را به امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانس��ه، داد تا ي��ك روز پيش 
از دي��دار مهم والديمير پوتي��ن و دونالد ترامپ 
روساي جمهوري روس��يه و امريكا، در هلسينكي 
با همتاي روس��ي خود ديدار كند؛ تاش��ي براي 
كاستن از نگراني هاي رهبران اروپايي از آنچه در 

فناند اتفاق خواهد افتاد. 
نيويورك تايمز نوشته، با رسيدن تيم ملي فرانسه 
به فينال جام جهاني، پوتين از امانوئل ماكرون دعوت 
كرد تا يك ش��نبه از نزديك اين بازي را تماشا كند. 
ماكرون از اين فرصت نه فقط براي تشويق تيم ملي 
فوتبال فرانسه، كه گفت وگو درباره چندين موضوع 

مهم با مقام هاي روسي استفاده كرد. اين ديدار پس 
از آن برگزار شد كه متحدان اروپايي و ديگر اعضاي 
ناتو در بروكسل با دونالد ترامپ ديداري جنجالي و 
نه چندان دوستانه داشتند. دونالد ترامپ در جريان 
نشس��ت دو روزه بروكسل بارها از اعضاي ناتو انتقاد 
ك��رده و افزاي��ش بودجه نظامي ديگ��ر اعضاي اين 

پيمان را خواستار شد. 
كاخ الي��زه پيش تر گفته ب��ود امانوئل ماكرون 
درباره س��وريه، اوكراين و ايران با پوتين گفت وگو 
مي كن��د. ترامپ در ماه مه خ��روج امريكا از توافق 
هسته يي با ايران را اعام كرد و گفت كه تحريم ها 
عليه تهران را بازمي گردان��د. اين اقدام با مخالفت 
ديگر طرف هاي توافق كه روسيه و فرانسه ازجمله 

آنها هستند مواجه شد. 

ماك��رون در ش��رايطي با پوتين دي��دار كرده 
كه متحدان اروپايي به ش��دت نگران نتايج ديدار 
رييس جمهوري روس��يه با همتاي امريكايي آن 
در بروكس��ل هس��تند. اكونوميست يك شنبه در 
اين باره نوش��ته: »4 سال پيش در اجاس سران 
گروه ۲۰ در اس��تراليا، هنوز اجاس تمام نشده 
ب��ود كه ناگهان پوتين تصمي��م گرفت خود را از 
اين نشس��ت منف��ك كند. پايي��ز ۲۰۱4 بود كه 
جنگ در شرق اوكراين باال گرفته بود و همزمان 
گروه ۲۰ در اس��تراليا تشكيل جلس��ه داده بود. 
سران كشورهاي غربي حاضر در اجاس استراليا 
ب��ه پوتين بي اعتنايي كردن��د. او پيش تر از گروه 
8 بيرون انداخته ش��ده بود. باراك اوباما روس��يه 
را ط��رد ش��ده خطاب ك��رده ب��ود. دوربين هاي 
تلويزيوني صحنه يي از پوتين را ش��كار كردند كه 
در سالن ناهارخوري اجاس استراليا تنها نشسته 
و همچ��ون يك بچه مدرس��ه يي از كاس بيرون 
افتاده، به تنهايي ناهار مي خورد. ناگفته نماند كه 
از آن زمان تاكنون مواضع روس��يه بس��يار تغيير 

كرده است؛ البته؛ زمان هم همين طور.«

 عدم تقارن در هلسينكي 
آندري كورتونوف رييس شوراي روابط بين الملل 
روسيه، مي گويد: »در هلسينكي يك عدم تقارن وجود 
دارد. براي روسيه اين اجاس في نفسه؛ يك موفقيت 
است. از تجلي نمادها كه بگذريم هيچ كس در روسيه 
توق��ع ندارد ك��ه از دل اين اجاس، دس��تاوردهايي 
فوق العاده درخش��ان استخراج ش��ود. بلكه برعكس؛ 
بيشتر مردم مذاكرات دوشنبه را ادامه گفت وگوهاي 

ناتمام سال هاي اخير دو كشور مي دانند.«
مح��ور  هلس��ينكي،  در  نوش��ته،  يوروني��وز 
گفت وگوها تقريبا مش��خص اس��ت. اين محورها 

مي توان��د از دخالت روس��يه در انتخابات امريكا 
گرفت��ه تا تحوالت س��وريه، اوكراي��ن و موضوع 
كنترل س��اح باش��د. در مورد موض��وع كنترل 
س��اح؛ دو طرف از اينكه پيم��ان مهم نيروهاي 
هس��ته يي ميان ب��رد مصوب س��ال ۱98۷ نقض 
ش��ده، ناراح��ت هس��تند و مي خواهن��د كه اين 
پيمان زن��ده بماند. دو ط��رف همچنين از بابت 
نقض ش��دن پيم��ان كاهش تس��ليحات جديد 
اس��تراتژيك مصوب ۲۰۱۰ هم ناراحت هس��تند 
و مايل ان��د در هلس��ينكي مقدم��ات كار براي از 
س��رگيري مذاكرات در اين زمينه چيده ش��ود. 
مهلت اعتبار اين پيمان س��ال ۲۰۱۰ است. ساير 
محوره��اي گفت وگو فوق العاده خطير و دش��وار 
هستند. احتماال روس��يه در هلسينكي بار ديگر 
نارضايت��ي خود را از گس��ترش بي رويه ناتو ابراز 
خواهد كرد. روس��يه در ضم��ن ناراحتي خود را 
بابت اينكه روس��اي جمهور گرجستان و اوكراين 
در اجاس اخير س��ران ناتو در بروكس��ل حضور 
داش��تند نشان خواهد داد. پوتين سخت كنجكاو 
خواه��د بود بدان��د نظر ترامپ درم��ورد اوكراين 
چيس��ت. اگر ترامپ آن طور ك��ه پيش تر مطرح 
كرده، الحاق كريمه به خاك روسيه را به رسميت 
بشناسد؛ پوتين از شادي در پوست خود نخواهد 
گنجيد. البته رييس جمهور امريكا به طور قانوني 
اي��ن حق را ن��دارد چنين چيزي را به رس��ميت 
بشناسد. به همان ترتيب، روسيه هم مي داند كه 
كنگره س��رانجام پاي ترامپ را نيز به تحريم هاي 
روس��يه كش��انده اس��ت. منتها پوتين دوس��ت 
دارد بدان��د كه ضمانت اجراي��ي اين تحريم ها تا 
كجاست. يك مس��اله مهم ديگر؛ موضوع فروش 
س��اح روسيه به شركاي امريكا به خصوص هند 
و ويتنام است. پوتين عاقه مند است نظر ترامپ 

را در اي��ن زمين��ه هم جويا ش��ود. در ادامه اين 
گزارش آمده: به نظر مي رسد اين نشست آرايش 
جدي��دي را در خاورميان��ه ب��ه نماي��ش درآورد 
به ويژه اينكه برخي رسانه ها از احتمال هم سويي 
)حداقل در ظاهر( پوتين ي��ا ترامپ در تحوالت 
س��وريه خبر داده اند. گمانه زني ها زماني تقويت 
ش��د كه مسكو اعام كرده قصد ندارد به مسابقه 
تس��ليحاتي با امريكا ورود پي��دا كند و از همين 
رو ب��ا تاكيد ب��ر منافع ملي خ��ود در منطقه، به 
دنبال حل منازعات كرملين و كاخ س��فيد است. 
ترامپ همچني��ن گفته در ديدار با پوتين درباره 
دخالت روس��يه در انتخابات امريكا نيز گفت وگو 
خواهد كرد. اگر اين نكته را بپذيريم كه روس��يه 
تاش كرده در انتخابات رياست جمهوري امريكا 
هي��اري كلينت��ون شكس��ت بخ��ورد و ترامپ 
رييس جمه��وري ش��ود، اين موض��وع بيانگر آن 
اس��ت كه بس��ياري از منازعات و سياس��ت هاي 
اعان��ي كاخ س��فيد و كرملي��ن فرمايش��ي و به 
عبارت��ي دعواي زرگري اس��ت و اگ��ر تعريف و 
تمجيده��اي پوتين و ترام��پ در دوران تبليغات 
ترام��پ را ني��ز در كنار اين نكته ق��رار دهيم، به 
نظر مي رسد كه روسيه و امريكا در اين ايام بيش 
از ه��ر دوران ديگري از همگرايي سياس��ت هاي 
اعمالي برخوردار هس��تند؛ اگرچه طبيعي اس��ت 
كه هر كش��وري ماحظات منافع ملي خود را در 
سياست خارجي اش جست وجو مي كند. با وجود 
اين بايد منتظر نشس��ت تا پس از ديدار روساي 
جمهور روس��يه و امريكا، به بررسي اشتراك ها و 
افتراق هاي هلس��ينكي و گوادلوپ نشست؛ اما به 
نظر مي رس��د روسيه و امريكا خاورميانه جديدي 
را با منافع مش��ترك مبتني بر يك بازي برد-برد 

دنبال مي كنند. 
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جامجهاين8
بلژيك با شكست انگليس 

سوم شد
تيم ملي فوتبال بلژي��ك در ديدار رده بندي جام 
جهاني 2018 روس��يه تيم ملي انگليس را شكست 

داد و عنوان سوم اين رقابت ها را از آن خود كرد. 
در اين ديدار كه در ورزش��گاه »سن پترزبورگ« 
برگزار ش��د، بازيكن��ان تيم ملي بلژي��ك، تيم ملي 
انگلي��س را با نتيجه 2 بر صفر شكس��ت دادند و در 

جايگاه سوم جام جهاني 2018 روسيه ايستادند. 
»توماس مونيه« در دقيقه چهار و »ادن هازارد« 
در دقيق��ه 82 براي تيم ملي بلژيك گلزني كردند و 

عنوان سومي را براي تيمشان به ارمغان آوردند. 
ديدار تيم ه��اي ملي بلژيك و انگليس در نيمه 
نخس��ت ديدني و ج��ذاب بود و گ��ردش توپ در 
زمين س��رعت بااليي داشت و جز در دقايق مياني 
اين نيمه توپ بيشتر در نزديك محوطه جريمه دو 
تيم در جريان بود و با وجود شكس��ت يك بر صفر 
تيم مل��ي انگليس برابر بلژيك اما اين ش��اگردان 
»گرت س��اوت گيت« بودند كه در آمار نسبت به 

حريف برتري داشتند. 
در دقايق ابتدايي نيمه نخست بازيكنان تيم ملي 
بلژيك كه شروع كننده اين ديدار بودند، توپ و ميدان 
را در اختيار داشتند و شاگردان»گرت ساوت گيت« 
در تيم ملي انگلي��س در اين دقايق با دفاع از درون 
زمين حريف قصد داش��تن آنان را تحت فش��ار قرار 
دهند كه در يك ضد حمله س��ريع تيم ملي بلژيك 
ب��ه گل رس��يد. در دقيقه 4 چادلي از س��مت چپ 
دروازه تيم ملي انگليس نفوذ كرد و توپ ارس��الي او 
ب��ه محوطه جريمه را »توماس مونيه« با يك بغل پا 

ساده درون دروازه تيم ملي انگليس جاي داد. 
ملي پوشان انگليس براي جبران گل خورده جلو 
كشيدند اما تالش آنان مفيد نبود و به گل نرسيدند. 
در دقيقه 11 »كوين دين بروينه« بازيكن تيم ملي 
بلژيك در محوطه جريمه حريف صاحب توپ شد اما 
شوت او را » جوردن پيكفورد« دفع و مانع از گلزني 

اين بازيكن شد. 
در دقيق��ه 13 ه��ازارد در موقعي��ت گلزني قرار 
داشت اما موفق نبود. در دقيقه 14 »لوفتس چيك« 
ملي پوش انگليس در محوطه جريمه بلژيك فرصت 
سرزني پيدا كرد كه اين ضربه را »كورتوا« دروازه بان 
تيم ملي بلژيك مه��ار كرد. در دقيقه 17 »لوكاكو« 
پس از يك و دو با هازارد در پش��ت محوطه جريمه 
انگليس وارد محوطه جريمه اين تيم ش��د اما ضربه 
آخر وي دقت الزم را نداشت و توپ را پيكفورد جمع 
كرد. در دقيقه 19 لوفتس چيك از س��مت راس��ت 
وارد محوطه جريمه تيم ملي بلژيك شد و دو مدافع 
اين تيم را پش��ت سر گذاشت اما مهاجمان اين تيم 
ازپاس ارسالي اين بازيكن نتوانستند استفاده كنند و 

مدافعان حريف توپ را دفع كردند. 
در دقيقه 24 »رحيم استرلينگ« با پاسي عرضي 
در پش��ت محوطه جريمه تيم مل��ي بلژيك »هري 
كين« را در موقعيت گلزني قرار داد اما كاپيتان تيم 
ملي انگليس با شوتي نااميد كننده اين فرصت را به 

راحتي از دست داد و موفق به گلزني نشد. 
در دقيقه 33 شوت هازارد در محوطه جريمه به 
يكي از مدافعان پرتع��داد تيم ملي انگليس برخورد 

كرد و راهي كرنر شد. 
در دقيقه 34 ضربه برگردان »آلدرويرلد« مدافع 
پيش تاخته تيم ملي بلژيك با فاصله كمي از ديرك 
افق��ي دروازه تيم ملي انگليس به بي��رون رفت. در 
دقايق باقي مان��ده از اين ديدار اتفاق خاصي نيفتاد 
و بازي در نيمه نخس��ت با نتيجه يك بر صفر تمام 
شد و بازيكنان با سوت عليرضا فغاني داور اين ديدار 

به رختكن رفتند.
»گرت س��اوت گيت« سرمربي تيم ملي انگليس 
كه عنوان سومي جام جهاني را از دست رفته مي ديد، 
نيم��ه دوم را با دو تغيير همزم��ان آغاز و لينگارد و 
راشفورد را به ترتيب جانشين رز و استرلينگ كرد و 
با اين تغييرات تيمش هجومي تر شد و انگليسي ها با 
تريپير و لينگارد در موقعيت گلزني قرار گرفتند ولي 

تالش آنان براي گلزني كافي نبود.
شاگردان »روبرتو مارتينز« در تيم ملي بلژيك در 
اين دقايق تنها چش��م به ضد حمالت داش��تند و با 
حركات س��ريع و به موقع خود بارها دروازه تيم ملي 

انگليس را تهديد كرد. 
در دقيق��ه 57 »رومرلو لوكاكو« با پاس عمقي و 
زيباي ادن هازارد در محوطه جريمه تيم ملي انگليس 
در موقعيت گلزني قرار گرفت اما نتوانست از موقعيت 
تك به تك با پيكفورد س��نگربان تيم ملي انگليس 
استفاده كند و ناكام ماند. در دقيقه 62 »دلف« مدافع 
تيم ملي انگليس يك فرصت 100درصدي گل را از 
ادن ه��ازارد گرفت و با تكلي به موقع مانع از گلزني 
مهاج��م تيم ملي بلژيك ش��د. در دقيقه 69 »داير« 
بازيكن هافبك تيم ملي انگليس به دنبال يك حركت 
تركيبي از نيمه ميدان وارد محوطه جريمه تيم ملي 
بلژيك شد و اما توپ او در آستانه ورود به دروازه اين 

تيم با حضور به موقع »آلدرويرد« راهي كرنر شد. 
در دقيق��ه 73و 74 لينگارد وتريپير در موقعيت 
گلزني قرار گرفتند اما توپ اين دو با بد اقبالي از كنار 

دروازه بلژيك به بيرون رفت. 
در دقيق��ه 79 و درحالي كه تي��م ملي انگليس 
سرتاس��ر حمله بود، ملي پوشان تيم ملي بلژيك در 
يك ضد حمله سريع كه از چند پاس دقيق صورت 
گرفت در آس��تانه گلزني ق��رار گرفتند اما پيكفورد 
س��نگربان تيم ملي انگليس شوت سنگين مونيه را 

دفع كرد. 
در دقيق��ه 82 و با همين تاكتيك بازيكنان تيم 
ملي بلژيك به دروازه تيم ملي انگليس نزديك شدند 
و اين  بار ادن هازارد پاس درعمق كوين دي بروينه را 

دريافت كرد و گلزني كرد. 
در ادامه ملي پوش��ان تيم مل��ي بلژيك از به هم 
ريختگي تيم ملي انگليس كه انتظار چنين نتيجه يي 
را نداشتند دو بار ديگر صاحب موقعيت گلزني شدند 
اما موفق نبودند و ديدار شصت و سوم جام جهاني با 
نتيجه 2 بر صفر به سود تيم ملي بلژيك تمام شد و 

اين تيم سوم شد. 
عليرضا فغاني به همراه رضا سخندان و محمدرضا 
داور بين المللي كشورمان با نشان دادن كارت زرد به 

استونز و مگوئائر اين بازيكنان را جريمه كرد. 

ردهبنديجامجهاني

 هري كين؛ عجيب ترين آقاي گل جام جهاني
ه��ري كين بازيكن تيم مل��ي انگليس در حالي 
آق��اي گل جام جهاني 2018 ش��ده كه برخي اين 
عنوان را شانسي مي دانند. كين بيش از همه عنوان 
آقاي گلي خود را مديون 2 تيم نسبتا ضعيف گروه 
G جام جهاني اس��ت. او در بازي نخس��ت انگليس 
براب��ر تونس مرد اول ميدان بود و 2 گل به اين تيم 
آفريقايي زد. در بازي دوم هم كاپيتان سه شيرها به 
يكي از ضعيف ترين تيم هاي جام بيس��ت و يكم 3 
گل زد ت��ا در همان گام دوم خودش را 5 گله كند. 
گل ششم هري كين هم در مرحله حذفي به كلمبيا 
بود كه البته از روي نقطه پنالتي به ثمر رس��يد و از 
آن پس ديگر پاي اميد اول گلزني س��اوت گيت به 

گل باز نشد. 
ش��ايد جالب باشد كه االن 6 گلي كه هري كين 
در جام جهاني 2018 به ثمر رس��انده را مرور كنيم. 
گل اول او به تونس در حالي كه دروازه بان ضربه سر 
استونز را مهار كرده بود، با زدن يك ضربه راحت در 
محوطه 6 قدم به ثمر رسيد. گل دوم در همان بازي 
و با ش��رايطي مش��ابه و روي ضربه كرنر وارد دروازه 
تونس ش��د. در بازي با پاناما مي توان كين را خوش 
ش��انس ترين مرد ميدان دانس��ت. در حالي كه داور 
2 پنالتي به س��ود انگليس اعالم ك��رد، او هر 2 بار 
پشت توپ ايستاد و تعداد گل هايش را به 4 رساند. 
س��پس هري وقتي قصد داشت از مسير شوت يكي 

از همبازيان��ش كن��ار برود، توپ ب��ه پايش برخورد 
كرد و به تور چس��بيد تا يك گل كامال شانس��ي به 
ثمر برس��اند و يك هت تريك به نامش ثبت ش��ود. 
ششمين گل كاپيتان سه شيرها هم در مرحله يك 
هش��تم نهايي برابر كلمبيا از روي نقطه پنالتي بود. 
اگ��ر بخواهيم 6 گل هري كين را تفكيك كنيم، به 
اين نتيجه مي رس��يم؛ 3 پنالتي، 2 گل روي كرنر و 

يك گل هم به صورت اتفاقي. 
 سالنكو عجيب تر بود يا كين؟

اولگ سالنكو، مهاجم تيم ملي فوتبال روسيه در 
ج��ام جهاني 1994 به همراه اس��تويچكف با 6 گل 
عنوان آقاي گل اين دوره از رقابت ها را به دست آورد. 
برخي او را عجيب ترين آقاي گل تاريخ جام جهاني 
مي دانن��د چون در يك بازي 5 گل به ثمر رس��اند. 
سالنكو در يك بازي 5 گل به كامرون زد؛ اتفاقي كه 
در تاريخ جام جهاني بي نظير به حس��اب مي آيد. او 
در ساير مسابقات فقط يك گل به ثمر رساند؛ اما در 

نهايت  با گلزني در 2 مسابقه آقاي گل شد. 
 كلوزه و مولر، ركورددار ضعيف ترين آقاي گل

در ج��ام جهاني 2014 هم خام��س با 6 گل از 
كلمبي��ا به عنوان آقاي گلي دس��ت ياف��ت؛ اما در 
جام ه��اي جهان��ي 2006 و 2010 كه ژرمن ها اين 
عنوان را كس��ب كردند، ضعيف ترين آمارها را ثبت 
كرده بودن��د. از جام جهاني 1998 كه اين رقابت ها 
با 32 تيم برگزار مي ش��ود، رونالدو با 8 گل در جام 

جهان��ي 2002 بهترين آمار را ثبت كرده؛ اما كلوزه 
در جام جهاني 2006 و توماس مولر در جام جهاني 
2010 ضعيف تري��ن آم��ار را ب��ا 5 گل زده دارن��د. 
ميروسالو كلوزه كه برترين گلزن تاريخ جام جهاني 
به شمار مي رود در شرايطي كه آلمان به نيمه نهايي 
جام جهاني 2006 در كشور خودش رسيد، نتوانست 

بيش از 5 گل وارد دروازه حريفان كند. 
 امباپه، رونالدو بعدي فوتبال خواهد بود

گ��ري لينه كر، اس��طوره فوتبال انگليس معتقد 
اس��ت كه كيليان امباپ��ه توانايي اينك��ه جايگزين 
كريستيانو رونالدو ش��ود را دارد. ستاره 19 ساله به 
فرانسه كمك كرد تا به فينال جام جهاني صعود كند. 
لينه كر كه سال 1986 توپ طال را از آن خود كرد، 
معتقد است كه امباپه توانايي اينكه جانشين رونالدو 
شود را دارد. او گفت: »امباپه هيوالي آينده فوتبال 
است. آينده او بس��يار بزرگ خواهد بود. عملكرد او 
در نيم��ه نهايي جام جهاني ب��راي بازيكني به اين 
جواني فوق العاده اس��ت. سرعت، تكنيك و فروتني 
او اس��تثنايي اس��ت. به نظرم او پختگي خاصي در 
فوتبالش دارد و بهترين بازيكن جواني اس��ت كه تا 
به حال ديده ام. تمام آنچه الزم است تا به كريستيانو 
رونالدو بعدي تبديل شود در او وجود دارد. راستش 
را بخواهي��د، او من را ي��اد رونالدو برزيلي مي اندازد. 
قدرت مشابه، حركات انفجاري مشابه، سرعت مشابه، 
فوق العادگي مشابه و هر چيزي كه فكرش را كنيد 

دارد. انگار تحت تاثير فشار ها قرار نمي گيرد.«
 مقصد ستاره بلژيك در جام جهاني كجاست؟

رفتن كريس��تيانو رونالدو به يوونتوس، شايعات 
پيوس��تن هازارد به رئال مادريد را داغ كرده اس��ت 
و ح��اال بازيك��ن بلژيكي، حرف هايي زده اس��ت كه 
احتم��ال جدايي او از چلس��ي را تقويت مي كند. به 
گزارش كريستوف تروير، خبرنگار بلژيكي حاضر در 
روس��يه، ادن هازارد پس از رسيدن به مقام سومي 
ج��ام جهاني، در مورد آينده اش و احتمال جدايي از 
چلس��ي، گفت: پس از 6 سال فوق العاده در چلسي، 
شايد زمان جس��ت وجو براي چيزي متفاوت باشد. 

قطعاً بعد از اي��ن جام جهاني، من مي توانم تصميم 
بگيرم كه بمانم يا بروم. اما چلسي تصميم نهايي را 
مي گيرد. اگر آنها اجازه خروج به من بدهند، ش��ما 
مقصد را مي دانيد. در همين ارتباط، برايان الدروپ، 
ستاره سابق بايرن و چلسي در مورد هازارد به نشريه 
اسپورتسكي نووستي گفت: »چند روز پيش با هازارد 
صحبت كردم و او به من گفت كه آماده اس��ت تا به 
رئال ب��رود. اين انتقال براي او و رئال بس��يار خوب 
خواهد بود. هازارد يك بازيكن كالس جهاني است.« 
گفته مي شود كه رئال قصد دارد براي جذب هازارد، 
پيشنهادي 150 ميليون پوندي به چلسي ارائه دهد.

مترجم: مجيد اعزازي|
منبع: نيويورك تايمز|

صدها بار اين صحنه را در جام جهاني ديده ايم 
كه بازيكني موقعيتي را از دست مي دهد و دستانش 
را فورا روي سرش مي گذارد. چرا؟ علم روانشناسي 

به اين سوال پاسخ مي دهد. 
دس��تيابي به »گل« در بازي فوتبال بسيار كم 
و ن��ادر اتفاق مي افتد، ام��ا به توضيح ماهيت اغلب 
جش��ن ها و ش��ادي هاي فوتبالي كم��ك مي كند. 
برخي بازيكنان لباس خ��ود را در مي آورند يا روي 
زان��وي خود مي افتند و روي زمين س��ر مي خورند 
و در نهاي��ت اي��ن ش��ادي را با كوپه ش��دن روي 

هم تيمي هاي خود پايان مي دهند. 
در همين ح��ال، بازيكناني هس��تند كه به هر 
دليلي يك موقعيت گل را از دست مي دهند. وقتي 
چنين اتفاقي مي افتد، همگي آنها كار يكساني انجام 
مي دهند: دس��ت هاي خود را ب��اال مي آورند و روي 
س��رخود مي گذارند. ظاهرا اي��ن حركت، يك زبان 
بدن جهاني براي انتقال اين مفهوم اس��ت كه چرا 
و چگونه من اين موقعيت منحصر به فرد در جهان 

را از دست دادم؟
اگر مسابقات جام جهاني امسال روسيه را دنبال 
كرده باشيد، به احتمال بسيار زياد، يك دو جين از 
اين لحظات خلق شده توسط بازيكنان كشورهاي 

گوناگون را ديده ايد. 
ليونل مس��ي و كريس��تيانو رونال��دو در همين 

بازي ه��ا چني��ن كاري را انج��ام دادن��د. بازيكنان 
فرانس��ه، بلژيك، انگليس و كرواسي كه همگي به 
نيمه نهايي جام جهاني 2018 راه يافتند، اين ژست 
حاكي از يأس و نااميدي را در لحظاتي از بازي ها از 
خود نشان دادند. براساس مطالعات جانورشناسان، 
روانشناسان و ساير دانشمنداني كه چنين چيزهايي 
را بررسي مي كنند، چنين حركتي هيچ اثري روي 
بازيك��ن فوتبال و هر چيزي كه روي روان انس��ان 

موثر باشد، نمي گذارد. 
»جسيكا تريسي« استاد روانشناسي در دانشگاه 
»برتيش كلمبيا« در اين باره گفت: اين زبان بدن به 
اين معني اين است كه »شما مي دانيد كه موقعيت 
را خراب كرده ايد«، او افزود: اين ژست به ساير افراد 
اي��ن پيام را مخابره مي كند كه »من متاس��فم كه 
موقعيت را از دست دادم، بنابراين، شما نبايد من را 
از گروه و تيم اخراج كنيد يا مستحق اخراج بدانيد. 

نبايد من را بكشيد و حذفم كنيد.«
البته انجام چنين حركتي منحصر به بازيكناني 
كه به سوي دروازه شوت مي زنند، نيست و بازيكناني 
كه از راه دور نمي توانن��د توپ را وارد دروازه خالي 

كنند نيز چنين حركتي را به نمايش مي گذارند. 
در س��ال 2008، تريس��ي به همراه همكارش 
»ديوي��د متس��وموتو« نتايج پژوهش��ي قابل توجه 
را منتش��ر كرد كه در آن پژوه��ش، آنها زبان بدن 
ورزشكاران بينا و نابيناي المپيك را هنگام پيروزي 
و شكست بررسي كردند. آنها مداركي را يافتند كه 

نشان مي دهد كه نمايش رفتارهاي شرم و شادي، 
ذاتي و جهاني هستند. 

تريسي گفت: »وقتي سر در ميان دست ها باشد، 
به معني ش��رم اس��ت. چون در اين حالت، بازيكن 
دس��ت هاي خودش را دور سرش مي گيرد و به اين 
ش��يوه تقريبا خودش را كوچك تر نش��ان مي دهد. 
اين حالت ها، عناصر بس��يار كالسيك نمايش شرم 

هستند.«
»كوبي جونز« كس��ي كه به م��دت طوالني در 
تيم ملي فوتبال مردان اياالت متحده امريكا اشتغال 
داشته و هم اينك تحليلگر تلويزيوني است، در يك 
مصاحبه تلفني گفت: »هيچ كس بهتر از بازيكناني 
كه موقعي��ت گل را خراب كرده ان��د، نمي داند كه 
چه اتفاقي افتاده اس��ت. به همين دليل اس��ت كه 
بازيكنان ه��ر روز براي قرار دادن ت��وپ در دروازه 
تمرين مي كنند و آموزش مي بينند. از اين رو، گل 
زدن مساله و موقعيت ساده و تمرين شده يي است 

كه بازيكن نبايد آن را از دست بدهد. 
اين ژس��ت همچنين پس از اينك��ه دروازه بان 
ب��ه زيبايي، توپي را كه از چارچ��وب دروازه بيرون 
مي كش��د نيز رخ مي ده��د. يكي از مش��هورترين 
مثال هاي مرتبط با اين مس��اله در بازي فينال جام 
جهان��ي 2006 رخ داد. اواخ��ر وق��ت اضافه بازي، 
زين الدين زيدان ستاره فرانسوي با ضربه سر توپ 
را روانه چارچوب دروازه كرد و گمان برد كه تقدير 
او و تيمش بردن اين مس��ابقه است. اما زماني كه 

ديد »جان لوئيجي بوفون« دروازه بان ايتاليايي ها، با 
اشاره انگشتان دستش، توپ را از روي تيرك افقي 
دروازه به خارج چارچوب هدايت كرد، ناگهان زيدان 

دستانش را روي سر بدون موي خود قرار داد. 
از اي��ن رو، خ��واه به دليل بي دقت��ي، توپ وارد 
دروازه نش��ود يا به دليل شيرجه يا حركت زيباي 
دروازه بان توپ به تور بوسه نزند، واكنش بازيكنان 
در هر دو حالت يكس��ان است. »ديويد گلدبالت« 
تاريخ نويس انگليسي فوتبال در همين رابطه گفت: 
»دقيقا واقعيت هاي آماري يكس��ان هستند. شما 
شانس خودتان را داريد اما آن را از دست مي دهيد، 
دروازه بان آن را س��يو مي كند يا هر اتفاق ديگري 
مي افتد، مكانيس��مي كه توس��ط آن به اين نقطه 

مي رسيد ديگر نه اينجا است و نه آنجا.«
جونز اين تجربه بازيكن��ان مهاجم را در هر دو 
صورت، حالتي »ش��وك آمي��ز« توصيف مي كند. 
»داچ��ر كلتنر« اس��تاد روانشناس��ي در دانش��گاه 
بركل��ي واقع در كاليفرنيا ني��ز در اين رابطه گفت: 
»اف��راد وقت��ي ناگهاني وحش��ت زده مي ش��وند، 
دست هاي شان، تقريبا در يك حركت محافظتي به 

سمت باال و سرشان حركت مي كند. 
كلتنر در س��ال 1996 نتايج پژوهش��ي درباره 
واكنش هاي هيجاني افراد نس��بت به پارازيت هايي 
همچون صداي انفجارهاي ناگهاني را منتشر كرد. 
آزمايش ش��وندگان آن پژوهش، واكنش��ي شبيه 
واكنش فوتباليست هنگام از دست دادن موقعيت 

گل داشتند. كلتنر گفت: »شما صدايي واقعا بلند را 
مي ش��نويد و اين مساله شبيه اين است كه چيزي 
ممكن اس��ت به س��ر ش��ما برخورد كند و به آن 
آسيب بزند، در اين حالت شما از سرخودتان دفاع 
مي كنيد. عضوي از بدن كه آس��يب پذير و حياتي 
است. هر كنشي مانند از دست دادن موقعيت گل، 
به عن��وان منبع درد رواني، آن حركت هاي دفاع از 

سر را به دنبال خواهد داشت. 
ش��ايد ژست اصلي با ژس��تي كمكي نيز همراه 
باشد. ممكن اس��ت بازيكنان صورت هاي خود را با 
دست ها يا با لباس خود يا ساير عناصر نشان دهنده 
شرم بپوشانند. يا ممكن است آنها سرشان را رو به 
آسمان بگيرند و به گفته گلدبالت، به طور تلويحي 
»درخواست كنند كه از دست رفتن موقعيت گل به 
عنوان پيامد ناشي از تقدير و سرنوشت تفسير شود 

نه ناشي از اشتباه آنها.« 
كلتن��ر در اين باره گفت: »وقتي افراد وحش��ت 
زده مي ش��وند، به باال نگاه مي كنن��د.« به گفته او، 
ورزشكاران جدي شانس ها و موقعيت ها را بيش از 
طرفداران ورزش تشخيص مي دهند. نگاه به آسمان 
مي تواند حاكي از تش��خيص بازيكنان نس��بت به 

چيزيي فراتر از درك عامل انسان باشد.«
طرفداران نيز از ژست دست ها روي سر همزمان 
با بازيكنان استفاده مي كنند. از آنجا كه طرفداران 
بيشتر تماشاچي هستند تا مشاركت كننده در بازي، 

حركت هاي آنها مي تواند متفاوت باشد. 

حاشيه 2018

رييس كميته داوران فدراسيون فوتبال ايران 
گفت: تا امروز هيچ يك از مس��ووالن فدراسيون 
و س��اير مس��ووالن ورزش خواهان خداحافظي 
عليرضا فغاني از داوري نشده اند و نبايد به برخي 

حواشي توجه كرد.
انتشار عكسي از عليرضا فغاني داور كشورمان 
در جام جهاني 2018 روس��يه حواش��ي زيادي 
ايج��اد ك��رده و حتي برخ��ي خب��ر از احتمال 
خداحافظ��ي اي��ن داور داده اند؛ ب��ه گونه يي كه 
گفته مي ش��ود ب��ه احتمال ف��راوان فغاني ديگر 
در لي��گ ايران قض��اوت نخواهد ك��رد. فريدون 
اصفهانيان روز گذش��ته در گفت وگ��و با ايرنا در 

اين خصوص اظهار داش��ت: بهتر اس��ت به جاي 
پرداختن به حواشي، به اشتباه كم و قضاوت هاي 
خوب فغاني در جام جهاني روسيه و به خصوص 
ديدار حس��اس رده بندي توجه كنيم. وي ادامه 
داد: فغاني يكي از معدود داوراني بود كه در تمام 
مس��ابقات با كيفيت عالي قضاوت كرد و ش��ايد 

كمترين بهره را از ويديو چك برد.
رييس كميته داوران فدراس��يون فوتبال در 
خصوص ندادن قضاوت دي��دار فينال به فغاني 
اظهار داشت: در اينكه او شايسته ترين داور جام 
جهاني ب��راي قضاوت اين دي��دار بود، ترديدي 
وجود ن��دارد اما براي قض��اوت در ديدار فينال 

غير از توانايي فردي به مسائل ديگري هم توجه 
مي ش��ود. وي در خصوص حواش��ي ايجاد شده 
براي عليرضا فغاني در رابطه با دس��ت دادن با 
داور زن خارج��ي گفت: اين اتفاق در حاش��يه 
جام جهاني رخ داده و بايد منتظر بازگشت او از 
روس��يه باشيم تا بتواند در اين رابطه توضيحات 
دقيق��ي ارائه كند. ب��ه نظر من اص��ال نبايد به 

اين گونه حواشي پرداخت.
ريي��س كميته داوران فدراس��يون فوتبال در 
رابطه با شايعه اخير مبني بر اينكه برخي خواهان 
خداحافظي فغاني از داوري شده اند، اظهار داشت: 
اين مس��اله از پايه و اساس صحت ندارد و هيچ 
فردي تا اين لحظه خواهان خداحافظي فغاني از 
داوري نش��ده است. وي افزود:  اي كاش حواشي 
اينچنيني پيش از ديدار رده بندي مطرح نمي شد 

تا فغاني با تمركز بيشتري وارد ميدان مي شد. 

روان شناسان توضيح مي دهند چرا بازيكنان پس از خراب كردن يك موقعيت گل، سر خود را با دو دست مي گيرند

رمزگشاييازشيوهابرازحسرتفوتباليستها

رييس كميته داوران فدراسيون فوتبال: 

هيچمسووليخواهانخداحافظيفغانينشدهاست
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تحليل بلومبرگ از اقتصاد ابرقدرت اول جهان

بازار رهن امريكا همچنان شكننده
10 سال پس از بحران مالي سال 2008، معايب مهم، نياز به اصالح دارند

قانون  گ��ذاران پس از بحران س��ال 2008 
تغيي��رات گس��ترده يي را در نظام مالي اعمال 
كردن��د منتهي از اصالح منش��أ اي��ن بحران 
كه ب��ازار رهني امريكا بود، غافل ش��دند. اين 
موضوع غفلتي اس��ت كه   باي��د پيش از اينكه 
بحران بعدي به وقوع بپيوندد به آن رسيدگي 

شود. 
ب��ا نگاهي به گذش��ته به آس��اني مي توان 
دليل آس��يب  پذيري بازار تامي��ن مالي امريكا 
را مش��خص ك��رد. يك��ي از پرمخاطره  تري��ن 
روش هاي قرض دادن، ايجاد بدهي كوتاه  مدت 
براي ش��ركت  هايي اس��ت كه تح��ت كنترل 
قوانين ق��رار ندارن��د. از طرفي ش��ركت  هاي 
ارائه  دهن��ده خدمات تس��هيالتي كه ش��رايط 
پرداخ��ت و رواب��ط با تس��هيالت گيرندگان را 
مديري��ت مي كنند فاقد مناب��ع و انگيزه الزم 
براي رس��يدگي به تخلفات هس��تند. به موارد 
فوق اي��ن مس��اله را نيز بايد اضاف��ه كرد كه 
وام  هاي مس��كن خصوصي)كه توس��ط دولت 
تضمين نش��ده اند( با مكانيس��م  هاي بس��يار 
ضعيفي وارد س��بد بهادارس��ازي ش��ده  اند و 
مس��ووليت تصميم گي��ري در رابط��ه با تقلب 
يا وجود تسهيالت سررس��يد گذشته در بين 
آنه��ا به عهده س��رمايه  گذاران يا وام  دهندگان 

گذاشته شده است. 
ب��ه محض اينك��ه وام  گيرندگان ش��روع به 
عدم بازپرداخت تس��هيالت كنند، هرج و مرج 
آغاز مي ش��ود. با كمبود نقدينگي يا س��رمايه، 
وام  دهندگان غير بانكي تسهيالت مسكن رو به 
تسهيالت،  مي  روند. خدمات  دهندگان  نابودي 
وام  گيرندگان را در نوس��انات تنها مي  گذارند و 
حت��ي برخي از آنها از اين كس��ب وكار خارج 
مي ش��وند به دليل اينكه مش��اهده مي كنند، 
مسدود كردن تسهيالت  دهي نسبت به اصالح 
ش��رايط وام  ها ب��راي آنها درآمد بيش��تري به 
ارمغان مي  آورد. از طرفي بخش هاي درگير در 
بهادارسازي، گرفتار دعواهاي قانوني مي شوند 
تا مش��خص ش��ود چه كس��ي، چه چيزي را 
بدهكار اس��ت، دعواهايي كه همين امروز نيز 

وجود دارد. 
پ��س از بح��ران، كنگ��ره و قانون  گ��ذاران 

اقدامات��ي را ب��راي پيش��گيري از تك��رار آن 
انجام دادند. قواني��ن جديد تا حدودي اوضاع 
نابس��امان بازار تس��هيالت را بهبود بخش��يد 
همچنين بهبود نسبت كفايت سرمايه بانك ها 
آنه��ا را تا حدودي در مقابل بحران  هاي آينده 

مقاوم  تر كرد. 
در س��ال هاي اخير، موسس��اتي كه نظارت 
قانوني بسياري بر آنها اعمال مي شود همچون 
بان��ك امري��كا )ك��ه جريمه هاي بس��ياري را 
متحمل ش��ده است( از بازار تسهيالت مسكن 
اجتناب كرده  اند و در عوض بيش��تر تمايل به 
ارائ��ه اعتبار كوتاه  مدت در ب��ازار وام واقعي به 
موسس��ات غيربانكي همچون كوئيكن لونز و 

پني مك دارند. 
اين موضوع باعث ش��ده اس��ت كه درحال 
حاضر موسس��ات غيربانكي منش��أ حدود 60 
درصد از تس��هيالت مس��كن جديد باش��ند.

)نمودار شماره 1(. 
از اي��ن جهت كه اين انتق��ال باعث عرضه 
تس��هيالت رهن��ي جديد)كه معموال توس��ط 
بانك ها ناديده گرفته مي شد( به بازار بود، اين 
انتقال را مي توان س��ودمند تلقي كرد منتهي 
از آنجا كه معم��وال نظارت كمتري بر اينگونه 
موسسات اعمال مي شود، اين انتقال مي تواند 
خطرناك باش��د؛ به همين دليل قوانين ايالتي 
و ضمانت  هاي دولتي، اس��تانداردهايي را براي 
سرمايه و نقدينگي اين موسسات لحاظ كردند؛ 
هر چن��د ضعف منابع و عدم ارائه اطالعات به 
مقاماتي همچون ف��درال رزرو اين اقدامات را 
با خطر مواجه كرد، منتهي در ش��رايط بحران 
مال��ي، بانك ها ممكن اس��ت خطوط اعتباري 
تس��هيالت  گيرندگان را دقيق��ا در زمان��ي كه 
فع��االن اقتصادي به منابع جدي��د نياز دارند، 
مسدود كند؛ اين اقدام بانك ها مي تواند منجر 
به پرداخت هزينه هاي تس��هيالت سررس��يد 
گذش��ته از جي��ب ماليات دهندگان ش��ود در 
صورتي كه در اين شرايط موسسات غيربانكي 
مي توانن��د، اقدام ب��ه پرداخت تس��هيالت به 

فعاالن اقتصادي كنند. 
موسس��ات غيربانكي همچون نيشن استار 
و اكوين در ش��رايط فعلي رش��د قابل توجهي 

داش��ته  اند و در حال حاضر 1/3بازار تسهيالت 
مس��كن را در اختي��ار دارند، منته��ا آنها   بايد 
بتوانن��د با بحران  ها مقابله كنند و با اس��تفاده 
از روش ه��اي پرداخ��ت پيش��رفته در زماني 
كه تس��هيالت از مس��ير خود منحرف ش��د، 
نقدينگي زيادي را براي س��رمايه  گذاران تهيه 
كنن��د. ع��الوه بر م��وارد فوق مس��اله كفايت 
سرمايه براي جذب زيان  هاي احتمالي و حفظ 
ارزش دارايي  هايي كه به سرعت از ارزش آنها 
كاسته مي ش��ود، اهميت زيادي براي اينگونه 

موسسات دارد. 
همانطور كه در نمودار ش��ماره 2 مالحظه 
مي كني��د در پاي��ان س��ال 2017 مجم��وع 
3 فق��ره از بزرگ تري��ن معامالت موسس��ات 
غيربانك��ي خدماتي بدين  گونه ب��ود كه كمتر 
از 4000ميلي��ارد دالر آن روي دارايي  ه��اي 
ملم��وس و بيش��تر از 6000 ميليارد دالر آن 
روي حق خدمات بود همچنين در اين نمودار 
مي توان نشانه هاي كوچكي از بهبود شرايط را 

مشاهده كرد. 
در بازار اوراق بهادار خصوصي نيز وضعيت 
بهتري براي كاهش ريسك  هاي ذاتي تسهيالت 
مسكن متصور نيست. مشاركت  كنندگان اصلي 
اين بازار كه عبارتن��د از: وزارت خزانه  داري و 
گروه صنعتي مالي س��اختار يافته)يك انجمن 
معام��الت( توصيه ه��اي مفي��دي را در جهت 
ايجاد تعادل بين تقاضاهاي س��رمايه  گذاران و 

قرض دهندگان ارائه مي كنند. 
يك ايده اين اس��ت كه سرمايه  گذاران، در 
معامالت همواره مراقب نرخ  هاي سرمايه گذاري 
و مش��كالت احتمالي باش��ند و خ��ود را براي 
هرگونه بي  انضباطي مالي آماده نگه دارند ولي 
متاس��فانه ضامنين اوراق بهادار با اين موضوع 
موافق��ت نمي كنند و حتي بعضي از آنها اجازه 
نمي دهند كه سرمايه  گذاران تا پيش از انحالل 
و ف��روش دارايي  ها)كه ممكن اس��ت چندين 
سال زمان ببرد( تسهيالت مشكوك را بررسي 
كنند. اينگونه مسائل حل نشده نشان مي دهد 
كه چرا هنوز بازار تسهيالت مسكن در حالت 

ركود قرار دارد)نمودار شماره 3(. 
براي دس��تيابي به راه ح��ل قانون  گذار   بايد 

در ه��ر دو حال��ت وام  ده��ي يا ارائ��ه خدمات 
تس��هيالتي، بانك ها و موسس��ات غيربانكي را 
مش��ابه هم در نظ��ر بگيرد. اين مه��م احتياج 
ب��ه قوانين واضح و ش��فاف همچنين نس��بت 
كفايت سرمايه و الزامات نقدينگي باالتر براي 

موسسات غيربانكي دارد. 
س��رمايه گذاري  بزرگ  موسسات  همچنين 
همچون صندوق هاي بازنشس��تگي براي ورود 
به ب��ازار اوراق بهادار نياز ب��ه رعايت قوانين و 
استانداردهاي بيشتري دارند تا مطمئن شوند 
كه ش��ركت  هاي خدمات  دهن��ده نهايت تالش 
خود را براي افزايش ارزش تسهيالت پرداختي 
آنها)افزاي��ش ارزش اوراق خريداري ش��ده( به 
كار مي  بندن��د. اگ��ر اين موسس��ات روي اين 
مسائل اصراري نداشته باشند، دولتمردان   بايد 

با قانون  گذاري آنه��ا را وادار به پذيرش چنين 
استانداردهايي بنمايند. 

به هر حال ترميم بازار تس��هيالت مس��كن 
پيش شرط رسيدن به وضعيت ثبات و ارتقاي 
اين كس��ب وكار است. نظارت  هاي پيش گفته 
در زمان بحران سال 2008 نيز وجود داشت، 
منته��ا بخش خصوصي   بايد در زمان بحران  ها 
آمادگي خروج هر چه سريع تر از بازار را داشته 

باشد. 
در پايان بايد متذكر شد كه هيچ دو بحران 
مالي اي كامال ش��بيه هم نيس��تند ولي تاريخ 
به م��ا آموزش هايي مي دهد كه از اش��تباهات 

گذشته اجتناب كنيم. 
مترجمان: زهيل چايچي نصرتي، سيدميثم جليلي 
دانشجويان دوره دكتري علوم اقتصادي 

٧2,٩ درصد از زنان روستايي 
كشور باسواد هستند

براس��اس گزارش مرك��ز آمار ايران، بيش��ترين 
ن��رخ باس��وادي در اس��تان هاي كش��ور، مربوط به 
اس��تان هاي تهران با 92.9، البرز با 92.2 و سمنان 
91.5درص��د و كمترين نرخ مربوط به اس��تان هاي 
سيستان وبلوچس��تان با 76، كردس��تان با 81.5 و 

آذربايجان غربي با 82درصد بوده است. 
نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 
حاكي است تعداد باس��وادان كشور از 57 ميليون و 
362 هزار نفر و نرخ 84.8درصد در س��ال 1390 به 
ع��دد 62 ميليون و 667 هزار نفر و نرخ 87.6 درصد 

در سال 1395 رسيده است. 
نرخ باس��وادي در س��ال 1390 ب��ه تفكيك در 
مناطق ش��هري در ميان مردان و زن��ان، به ترتيب 
91.5 و 85.6درصد بوده اس��ت كه در س��ال 1395 
اي��ن نرخ افزايش يافته و به رق��م 93.5 و 88درصد 
رسيده است. در مناطق روستايي به ترتيب در ميان 
مردان و زنان از80.6 و 69.4درصد در س��ال 1390، 
به رقم 83.9 و 72.9درصد در س��ال 1395 رسيده 
است. به عبارتي در مناطق روستايي در سال 1395 
نسبت به سال 1390، نرخ باسوادي مردان و زنان به 

ترتيب 3.3 و 3.5 واحد درصد افزايش يافته است. 
نتايج اين سرشماري نشان مي دهد بيشترين نرخ 
باسوادي در گروه سني 14-10 سال با 98.7درصد 
ب��وده كه اين ن��رخ در بين م��ردان 98.7 و در زنان 

98.6درصد است. 
بيش��ترين نرخ باسوادي در اس��تان هاي كشور، 
مربوط به اس��تان هاي تهران با 92.9، البرز با 92.2 
و س��منان 91.5 درص��د و كمترين ن��رخ مربوط به 
اس��تان هاي سيستان وبلوچستان با 76، كردستان با 

81.5 و آذربايجان غربي با 82درصد بوده است. 
در نقاط ش��هري استان هاي كش��ور، بيشترين 
نرخ، مربوط به استان هاي تهران با 93.5، سمنان 
ب��ا 93.2 و البرز ب��ا 92.8درص��د و كمترين نرخ 
مربوط به اس��تان هاي سيس��تان و بلوچس��تان با 
84.2، كردس��تان ب��ا 85.3 و آذربايجان غرب��ي با 

86.2درصد، بوده است. 
همچنين در نقاط روستايي استان هاي كشور، 
بيش��ترين نرخ، مربوط به اس��تان هاي بوش��هر با 
85.3، الب��رز ب��ا 85، س��منان ب��ا 84.5درصد و 
كمتري��ن ن��رخ مربوط به اس��تان هاي سيس��تان 
و بلوچس��تان ب��ا 68.2، كردس��تان ب��ا 72.3 و 

آذربايجان شرقي با 74درصد، بوده است. 
رييس كميس��يون بودجه مجلس، از بررس��ي 
صح��ت و س��قم افزايش 6 ت��ا 12درصدي حقوق 

كاركنان با حضور دولت خبر داد. 

 بررسي صحت و سقم
افزايش حقوق كاركنان

غالمرضا تاجگردون، با اشاره به انتشار اخباري 
مبني بر افزايش 6 تا 12درصدي حقوق كاركنان، 
گفت: خبرهايي در اين زمينه ش��نيد ه ام و برخي 
ب��ه بنده چنين موضوعي را منتق��ل كرده اند؛ اما 

مستدل اجراي چنين حكمي را نديده ام. 
رييس كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ش��وراي اس��المي، افزود: اگر افزايش 6 تا 
12درصدي حقوق كاركنان رخ داده باش��د مجدد 
با دولت جلس��ه برگزار و تاكيد مي شود كه حتما 
بايد اين حكم اصالح شود و افزايش تا 20درصدي 
به ص��ورت پلكاني ب��راي كمترين مي��زان حقوق 
اعمال شود.  نماينده گچساران در مجلس شوراي 
اس��المي، تصريح كرد: اگر احكامي صادر شده كه 
تخلف افزايش 6 ت��ا 12 درصدي حقوق كاركنان 
در آن ص��ورت گرفته به مجلس منتقل ش��ود كه 

حتما در صورت وقوع اين اتفاق اصالح مي شود. 

 تاثير نقدينگي
در التهابات ارزي

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ب��ا انتقاد از 
عملك��رد بانك ه��ا در كنترل نقدينگ��ي گفت: اگر 
سيس��تم بانكي عملكرد مناسبي داش��ت بازار ارز و 

سكه تا اين اندازه با تالطم روبه رو نمي شد. 
شهاب نادري درخصوص التهابات بازار ارز وسكه 
طال گفت: بخش��ي از باال رفتن قيمت ارز ناش��ي از 
مولفه هاي اقتصادي اس��ت؛ اما بخشي از تالطم هاي 
بازار ارز و س��كه با مديريت و اعمال سياس��ت هاي 

صحيح اقتصادي قابل كنترل بود. 
عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��المي با بي��ان اينكه مي��زان نقدينگي به بيش 
از1500 هزار ميليارد تومان رس��يده است، ادامه 
داد: ميزان نقدينگي در كش��ور در سال هاي روند 
صعودي داش��ت و اين منابع ب��ه بخش هاي مولد 

اقتصادي سوق داده نشد. 
نماينده مردم اورامانات در مجلس شوراي اسالمي 
ادام��ه داد: مديري��ت ضعيف اقتصادي باعث ش��ده 
نقدينگي به سمت بازار سوداگري ارز و طال بروند از 
طرفي عملكرد سسيتم بانكي نيز در سوق نقدينگي 
به بخش توليد نامناسب بود در نتيجه تالطم شديد 

ارزي ايجاد شد. 
ن��ادري در ادامه گفت وگوي خ��ود با خانه ملت، 
ادامه داد: اگر سيستم بانكي عملكرد مناسبي داشت 
بازار ارز و سكه تا اين اندازه با تالطم روبه رو نمي شد 
در هر صورت عملك��رد ضعيف بانك ها و همچنين 
بنگاهداري بانك ها يكي از عوامل موثر در تش��ديد 

التهابات ارزي كشور بوده است. 
وي ب��ا انتق��اد از كاهش ش��ديد ارزش پول ملي 
گفت: از اواخر س��ال 97بارها در جلسات كميسيون 
اقتصادي از مسووالن سيستم بانكي كشور درخواست 

شد كه مانع از روند صعودي نرخ ارز شوند. 
عض��و كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��المي ادامه داد: با توجه ب��ه موضوعات مذكور و 
عدم مديريت مناس��ب بازارهاي ارز و س��كه و ادامه 
تالطم در بازارهاي ارز و سكه ضرورت دارد تحقيق و 
تفحصي در زمينه فعاليت هاي بانك ها و تراكنش هاي 

بانكي انجام شود.

اخبار كالن

يك عضو هي��ات علمي دانش��گاه تهران با 
بي��ان اينكه ما بعد از انقالب هميش��ه با جنگ 
اقتصادي روبه رو بوده ايم گفت كه براي پيروزي 
در اين جنگ عالوه بر س��اختارهاي اقتصادي، 
ساختارهاي سياسي و اجتماعي هم بايد دچار 

تحوالتي شوند. 
ابوالقاسم عربيون  عضو هيات علمي دانشگاه 
تهران، با بيان اينكه در فضاي جنگ اقتصادي 
ق��رار گرفته اي��م، گف��ت: در دنياي ام��روز در 
كشورهاي پيشرفته، سياست هاي اقتصادي در 
اولوي��ت قرار دارد. در حالي كه در كش��ورهاي 
ديگر مانند كشورهاي در حال توسعه، اقتصاد 
تحت الش��عاع مس��ائل سياس��ي قرار دارد. اين 
ش��رايط باعث مي ش��ود تا اقتصاد كش��ورهاي 

پيشرفته بسيار پوياتر شود. 
وي ب��ا بي��ان اينكه كش��ورهاي پيش��رفته 
هميش��ه از اب��زار اقتص��ادي براي دس��تيابي 
به اهداف سياس��ي خ��ود اس��تفاده مي كنند، 
ادام��ه داد: اين قضيه در طول تاريخ هميش��ه 
وجود داش��ته و اين بار آنه��ا براي جلوگيري از 
دستيابي ايران به اهداف خود در منطقه از ابزار 
اقتص��ادي خود كه يكي از آنها تحريم اس��ت، 

استفاده مي كنند. 

اين اس��تاد دانش��گاه با بيان اينك��ه ما بعد 
از انقالب هميش��ه با جنگ اقتص��ادي روبه رو 
بوده اي��م، اضاف��ه كرد: مس��ووالن م��ا در هر 
برهه ي��ي مقابل��ه با اين جنگ اقتص��ادي را به 
گونه ي��ي مط��رح كرده ان��د مث��ال در آن اوايل 
انق��الب بح��ث اقتص��اد مبتني بر كش��اورزي 
مطرح شد. بعد از آن اقتصاد بدون نفت و حاال 
نيز اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري 
مطرح ش��ده اس��ت. با اين همه ما تنها زماني 
مي توانيم در تحقق اين مقابله موفق باشيم كه 
از توصيفات و تعاريف آنچناني دست برداريم و 

به عمق مساله بپردازيم. 
وي ب��ا بيان اينكه مس��ائل اقتصادي در هم 
تنيدگي زيادي با مس��ائل آموزش��ي، نهادهاي 
اجتماعي، ان��دازه بازار، تكنول��وژي و... دارند، 
اظه��ار كرد: ما اگر واقعا به دنبال حل مس��ائل 
اقتص��ادي هس��تيم، ناگزي��ر باي��د به س��مت 
بازس��ازي س��اختارهاي اقتص��ادي معيوب در 

اقتصاد برويم. 
س��اختارهاي  ك��ه  اس��ت  اي��ن  واقعي��ت 
اقتص��ادي در مملكت ما ايرادات��ي دارد كه به 
همين نسبت برخي س��اختارهاي سياسي هم 
بايد اصالح ش��ود. عربي��ون با بي��ان اينكه ما 

نمي توانيم با يكسري ساختارهاي قديمي كل 
مسير آينده را ادامه دهيم، گفت: مسووالن به 
هشدارهاي پولي و بانكي در سال هاي گذشته 
توجه نكرده اند اگ��ر ارزش پول ملي ما از بين 
برود، س��اختارهاي اقتصادي و به تبع آن ديگر 
س��اختارهاي امنيتي و مل��ي و حتي اجتماعي 

هم تضعيف مي شوند. 
وي با بيان اينكه ما اگر مي خواهيم در مقابل 
جنگ اقتصادي بايس��تيم نبايد از ساختارهاي 
اجتماعي غافل شويم، گفت: واقعيت اين است 
كه ضريب اعتماد عمومي مردم به دولتمردان 
كاهش پيدا كرده اس��ت و ما اگ��ر نتوانيم اين 
اعتم��اد را دوب��اره برگرداني��م، آث��ار و عواقب 
بيش��تري را در پي خواهد داش��ت. در شرايط 
فعلي بس��ياري از مسائل بانكي، پولي، در كنار 
مثال��ي مانند بي آبي باعث حس��اس تر ش��دن 

شرايط در كشور شده است. 
گفتني اس��ت در ماه هاي گذش��ته امريكا با 
خروج از برجام و وعده برگرداندن تحريم هاي 
اقتصادي رس��ما آغ��از جنگ اقتص��ادي عليه 
ايران را اعالم كرد. اعالم افزايش توليد نفت در 
اوپك و همچنين افزايش توليد نفت عربستان 

و روسيه در همين راستا تفسير مي شود.

براي مقابله با احتكار خأل قانوني نداريماقتصاد ايران زير سلطه سياست
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس تاكيد دارد كه براي مقابله با احتكار خأل 
قانوني نداريم بلكه بايد نظارت بازرس��ان وزارت 
صنعت بر بازار تقويت و با شناس��ايي محتكران با 

آنها برخورد قاطع شود. 
منصور مرادي با اش��اره به افزايش ش��كايت 
مردم از عدم فروش كاالها، اظهار كرد: با افزايش 
ن��رخ ارز، ش��اهد اثرات منف��ي اي��ن اتفاقات بر 
بازارهاي اقتصادي مختلف در كش��ور هستيم در 
اين ميان برخي فروش��ندگان از فروش كاالهاي 

خود خودداري مي كنند. 
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس، ادامه داد: با سركش��ي از بازارها متوجه 
شده ايم كه فروشندگان با توجه به نوسانات ارز و 
گراني ها به دنبال آن هس��تند كه اجناس خود را 
نگه دارند تا در آينده با قيمت بيشتري به فروش 
برس��انند و در اين ميان س��ود بيش��تري ببرند.  
نماين��ده مردم مريوان در مجلس دهم ش��وراي 
اسالمي با تاكيد براينكه براي مقابله با احتكار خأل 
قانوني وج��ود ندارد، گفت: براي مقابله با احتكار 
قوانين متعددي وجود دارد، بنابراين در اين مسير 
نيازي به قانون جديد نيست؛ اما ضعف در نظارت 
و بازرسي ها اس��ت با اين حساب بايد ضعف اين 

بخش برطرف شود. وي تاكيد كرد: اگر بازرسان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با دقت بيشتري بر 
بازار نظارت داشته باشند و در اين ميان اتحاديه و 
اصناف نيز براساس وظايف خود بررسي هاي خود 
را افزايش دهند مي تواند محتكران را شناسايي و 

با آنها برخورد كرد. 
م��رادي در ادام��ه گفت وگو با خان��ه ملت، با 
بيان اينكه قان��ون به اندازه كافي براي برخورد با 
محتكران وجود دارد، اظهار داش��ت: مجلس نيز 
مي تواند با افزايش نظارت خود بر عملكرد سازمان 
بازرس��ي، تعزيرات حكومتي و بازرس��ان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، نظارت مستقيم تري بر 

بازارهاي اقتصادي كشور داشته باشد. 
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه مي توان با 
بس��ته هاي حمايتي توليد را افزايش داد، عنوان 
كرد: اگر توليدكنندگان حمايت و تشويق شوند، 
بر ميزان توليد داخلي افزوده مي ش��ود و ديگر با 
كاهش كاال و اجناس در بازار مواجه نمي ش��ويم 
با اين كار هم ش��عار مق��ام معظم رهبري تحقق 
مي ياب��د، هم مي توان جايگزين��ي براي كاالهاي 
قاچ��اق و خارج��ي داش��ت و هم مان��ع احتكار 

فروشندگان شد. 

ديدگاه

رييس دانشگاه تهران با اشاره به وضعيت كنوني بازار اقتصادي 
كش��ور و اينكه اين امر ناشي از اشتباهات گذشته ما بوده است، 
گفت: بر اين اساس دانشگاه تهران در تالش است كه اكوسيستم 
كارآفريني و كسب و كار را ايجاد كند تا دانش آموختگان به جاي 

استخدام قابليت كارآفريني داشته باشند. 
محم��ود نيلي احمدآبادي با بيان اينكه ام��روزه همه درباره 
ارتباط صنعت با دانش��گاه صحبت مي كنن��د و هر كدام طرف 
مقاب��ل را در عدم اين ارتباط مقص��ر مي دانند، اظهار كرد: ولي 
آنچه در كش��ور رخ داده است، نش��ان مي دهد كه نه مشكل از 
دانشگاه است و نه از صنعت، بلكه اين مشكل مربوط به اقتصاد 

ملي ما مي شود. 
وي ب��ا بيان اينكه در روزگاري ايران توليدكننده تلويزيون و 
يخچال و خودرو بوده اس��ت، اف��زود: در روزگاراني ايران يكي از 
كشورهاي صادركننده محصوالت صنعتي در منطقه بوده است. 
نيل��ي با تاكيد ب��ر اينك��ه در زماني ايج��اد كارخانه هاي 
ذوب آه��ن به عنوان ش��اخص صنعتي ش��دن در دنيا مطرح 
بود، گفت: ايران صاحب كارخانه ذوب آهن بوده اس��ت، ولي 
ما امروز ش��اهديم كه ايران تبديل به يكي از واردكننده هاي 
تلويزيون شده است و خودروهاي با فناوري 30 سال گذشته 
را در اختي��ار مردم قرار مي دهند.  رييس دانش��گاه تهران با 
تاكيد بر اينكه در اين ميان كس��ي نمي پرسد كه چه شد كه 
ايران به وارد كننده تلويزيون تبديل ش��د، خاطرنشان كرد: از 
س��وي ديگر كسي هم از دانش��گاهيان علت اين امر را جويا 
نش��د. وي با اشاره به برگزاري جشنواره ايده پردازي در حوزه 

صناي��ع معدني، اظهار كرد: با برگزاري اين رويداد و همكاري 
س��ازمان ايميدرو با دانشگاه ها كسي از اين سازمان علت آن 
را جويا نش��د و از س��وي ديگر به دانشگاه ها هم خرده گرفته 

نمي شود كه چرا با بخش هاي صنعتي همكاري ندارند. 
نيلي احمدآبادي با انتقاد از وضعيت كنوني بازار ايران با بيان 
اينكه زماني كه مي توان با خريد و فروش ارز و س��كه درآمدي 
كسب كرد، چرا بايد كشور به سمت صنعت حركت كند، ادامه 
داد: اين در حالي است كه اگر قوانين و دستورالعمل ها و مسائل 
اقتصادي و مالي در جهت توسعه فناوري باشد و از آن پشتيباني 

كند، بخش صنعت نيز فعال خواهد شد. 
ريي��س دانش��گاه تهران ب��ا تاكيد بر اينك��ه برگزاري اين 
جش��نواره به همين دليل از اهميت زيادي برخوردار اس��ت، 
يادآور ش��د: همكاري ايميدرو با دانش��گاه تهران مي تواند به 

عنوان يك الگو مطرح شود. 
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه امروزه ما مس��ووليت ملي مهمي را 
برعهده داريم، خاطرنشان كرد: اتفاقات امروز در حوزه اقتصادي 
ناشي از اشتباهات ما در گذشته است، چرا كه ما امروز شاهديم 
كه فردي در كش��وري عربده كش��ي مي كند و اقتصاد ما به هم 

مي ريزد. اين امر نشان از كم كاري هاي ما دارد. 
نيل��ي در عين ح��ال تاكيد ك��رد: امروزه اي��ن ذهنيت كه 
دانش��گاه ها تنها وظيفه تامين و تربيت نيروي انساني را برعهده 
دارند، كم رنگ ش��ده اس��ت، چراكه ما امروزه بايد ظرفيت هاي 
جديدي در دانش آموختگان ايجاد كنيم و دانشگاه ها نيز بايد در 

حل مسائل و توسعه كشور مشاركت داشته باشند. 

تهاتر نقتي بايد منطبق با نياز ايران باشداقتصاد ايران را اشتباهات به هم ريخت
ي��ك كارش��ناس اقتصادي در م��ورد تهاتر نفت��ي ايران و 
روسيه گفت: بحث تهاتر نفتي ايران با روسيه موضوع چندان 
جديدي نيست و در گذشته هم مباحث و توافق هايي صورت 
گرفته بود كه با قرارداد هس��ته يي كنار گذاش��ته ش��د و در 

شرايط كنوني دوباره مطرح شده است. 
وي ادام��ه داد: در تحريم ه��اي پيش��ين هم كه ش��رايط 
اقتصادي تقريبا مش��ابه امروز بود تهات��ر نفت در برابر برخي 
كاالها با برخي كشورها مانند چين صورت مي گرفت و اين بار 

هم در مورد روسيه مطرح شده است. 
اين كارش��ناس مسائل روسيه در مورد كاالهاي مبادله يي 
گف��ت: با اين وجود، بحث تهات��ر با اما و اگرهايي مانند محل 
تحويل نفت ايران به روس��يه، نوع كاالهاي دريافتي در قبال 
نفت همراه اس��ت. در مورد كااله��ا هم بايد مذاكراتي صورت 
بگيرد و اين بس��تگي به نياز ايران و توان روس��يه در برطرف 
كردن آنها دارد يا اينكه اين كاالها شامل كاالهاي استراتژيك 

مي شود يا متعارف. 
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه تحريم هاي امريكا درصدد به 
صفر رساندن صادرات نفت ايران است اين تهاتر مي تواند گامي 
براي دور زدن تحريم ها باش��د و با برداشتن موانع بانكي موجب 

تشكيل تجارت مستقيم بين دو طرف شود. 
بهمن با اش��اره به نقش روس��يه در صادرات تكنولوژي به 
ايران گفت: ش��ايد از برخي جهات تكنولوژي غربي برتر باشد 
اما بايد توجه كرد كه روس��يه هم داراي تكنولوژي پيشرفته 
اس��ت كه در برخ��ي حوزه ها توانايي قاب��ل مالحظه يي دارد. 

همچني��ن از نظ��ر تاريخي هي��چ تكنولوژي برت��ر يا صنايع 
زيربنايي توس��ط كش��ورهاي غربي به ايران وارد نشده است 
و صنايعي مانند فوالد، ماشين س��ازي و تراكتورسازي توسط 

روسيه يا بلوك شرق وارد ايران شده است. 
وي ادامه داد: در حالي كه تكنولوژي وارداتي از كشورهاي 
غرب��ي از صنايع مونتاژي فراتر نرفته اس��ت و در صنعت نفت 
و گاز هم س��رمايه گذاري آنها م��داوم نبوده و در صورت بروز 
مشكالت تحريمي سريع ايران را ترك كرده اند كه اين نشان 

مي دهد در اين زمينه سابقه روسيه روشن تر از غرب است. 
اين كارش��ناس مسائل اوراس��يا در مورد ديگر توافق هاي 
اقتص��ادي ايران و روس��يه گفت: عالوه بر بح��ث نفت و گاز 
در زمين��ه تب��ادل مالي و اقتصادي به واس��طه پول هاي ملي 
توافق هاي��ي صورت گرفته و در اين مورد زمينه س��ازي هايي 
ش��ده اس��ت اما در مرحله اجرا با چالش هاي��ي رو به رو بوده 
اس��ت. البته اگر كش��ورها وارد اين حوزه شوند دو طرف قادر 

خواهند بود كه فشارهاي غرب و تحريم ها را كاهش دهند. 
وي اظه��ار ك��رد: همچني��ن روس��يه تماي��ل زي��ادي به 
سرمايه گذاري در بخش انرژي نشان داده است و در مذاكرات 
آق��اي واليتي و وزي��ر انرژي روس��يه هم مطرح ش��ده بود. 
به طوري كه پوتي��ن اعالم كرد كه حاضر به س��رمايه گذاري 

50ميليارد دالري در بخش نفت و گاز ايران است. 
بهم��ن اف��زود: عالوه بر اينك��ه اين رقم بااليي اس��ت، در 
ش��رايط كنوني حامل پيام به كشورهاي غربي مبني بر ادامه 

همكاري با ايران است.
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 »خدمات پس از ف��روش در ايران معنايي 
ن��دارد« اي��ن جمله يي اس��ت كه بس��ياري از 
خري��داران ب��ه آن اعتق��اد دارن��د و معتقدند 
پرداخ��ت هزينه براي خدم��ات پس از فروش 
صرف��ا هزينه يي اضافي اس��ت كه ب��ه خريدار 
تحميل مي شود و ارائه دهندگان خدمات پس 
از ف��روش در صورت نقص يا مش��كل با هزار 
و ي��ك بهانه از ارائه خدم��ات طفره مي روند و 
ضمان��ت و گارانت��ي در ايران هي��چ جايگاهي 
ندارد و اندك خريداراني هستند كه حاضرند با 
تمام اين تفاسير اقدام به پرداخت هزينه براي 

خدمات پس از فروش بكنند. 
اما در اين بين برخي فروش��گاه هاي آنالين 
اقدام به فروش كاالهاي غيراورجينال به اس��م 
اورجين��ال مي كنن��د، كاالهايي كه در س��ايت 
اورجين��ال معرفي مي ش��ود و داراي گارانتي و 
ضمانت اصل بودن اس��ت ولي وقتي به دس��ت 
كاربر مي رس��د مشخص مي شود كه اين كاالها 
غيراورجين��ال هس��تند و خريدار ب��ا پرداخت 
قيم��ت اورجين��ال كاال، كاالي غيراورجين��ال 
خريده اس��ت. ام��ا اين مس��اله ب��راي يكي از 
اتفاق  اينترنتي كشور  بزرگ ترين فروشگاه هاي 
افتاده است.  فروشگاهي كه توانست روز به روز 
به تعداد مش��تريانش بيفزايد ولي طي چند روز 
گذش��ته اتفاقاتي در حال وقوع است كه به نظر 
مي رسد اين فروشگاه بزرگ اينترنتي هم پايبند 
به فروش كاالي اورجينال و ضمانت اصل بودن 
كاال نيس��ت. در فيلمي كه در برخي شبكه هاي 
اجتماعي دس��ت به دست مي ش��ود تعدادي از 
فروش��ندگان بازار تلفن هم��راه اقدام به خريد 
تع��دادي هندزفري كرده ان��د و وقتي محموله 
خود را دريافت كرده ان��د متوجه غيراورجينال 
بودن اين كاالها ش��ده اند و با انتش��ار ويديويي 
در ش��بكه هاي اجتماعي درصددند كه اعتراض 
خود را به گوش مس��ووالن اين فروشگاه بزرگ 

اينترنتي در كشور برسانند. 
همچنين مشتري كه گوشي تلفن همراهي 
را از سايت اين فروشگاه اينترنتي خريده است 
و با وجود دارا ب��ودن گارانتي و ضمانت وقتي 

گوشي با مشكل مواجه مي شود، اين فروشگاه 
اقدام به تعويض گوش��ي نمي كند و مس��ائل و 
مش��كالتي كه اي��ن خريدار مط��رح مي كند و 
دس��ت آخر اقدام ب��ه خرد كردن گوش��ي در 

مقابل دفتر اين فروشگاه مي كند. 
ب��ه نظر مي رس��د اينگون��ه اتفاق��ات براي 
بس��ياري از خريداران اينترنتي از س��ايت هاي 
مختلف افتاده باش��د ول��ي تنها برخي كاربران 
و خري��داران اقدام به اطالع رس��اني مي كنند، 
ازس��وي ديگر به نظ��ر مي رس��د اعتقادي كه 
بس��ياري از كاربران و خري��داران به گارانتي و 
خدمات پس از فروش دارند تاحدودي درست 
اس��ت چراكه ش��ركت هاي ارائه دهنده و حتي 
فروشندگان كاال فقط و فقط به دريافت هزينه 
بيشتر فكر مي كنند و اعتقادي به ارائه خدمات 
ندارند و وقتي كاال با مشكل مواجه مي شود با 
بهانه و داليل مختلف خريدار را دس��ت به سر 

مي كنند و دس��ت آخر يا خري��دار از پيگيري 
منصرف مي ش��ود يا به صنف مربوطه شكايت 
مي كند، ش��كايتي كه مستلزم پيگيري و زمان 
بس��ياري اس��ت و نتيج��ه آن بازه��م انصراف 

خريدار از شكايت مي شود. 
در هر صورت به نظر مي رس��د خدمات پس 
از ف��روش و گارانتي همچنان حلقه مفقوده يي 
اس��ت كه خريدار و فروش��نده به آن اعتقادي 
ن��دارد و در اين بين فقط برخ��ي كاربران آن 
هم به خاطر خري��د بااليي كه مي كنند حاضر 
به پرداخ��ت هزينه خدمات پ��س از فروش و 

گارانتي هستند. 
چندي پيش ابراهيم درستي رييس اتحاديه 
لوازم ص��وت و تصوير و تلفن هم��راه درمورد 
ف��روش گوش��ي هاي قاچ��اق در س��ايت هاي 
اينترنت��ي گفته بود: ف��روش اكثر قاچاق ها در 
سايت هاي فروشگاهي انجام مي شود. ما صدها 

هزار سايت فروش اينترنتي داريم اين سايت ها 
از انبار قاچاق به فروش��ندگان كاالها را ارسال 
مي كنند. اين در حالي است كه به نظر مي رسد 
باتوجه به ش��رايط بازار و افزايش قيمت دالر و 
ناياب ش��دن برخي كاالها با برند هاي مشخص 
برخي فروش��گاه هاي اينترنتي اقدام به فروش 
كااله��اي غيراورجينال مي كنند و در اين بين 
كاالي غيراورجينال را ب��ا قيمت اورجينال به 

مشتريان خود مي فروشند. 
اين در حالي اس��ت كه محم��د طحان پور 
رييس اتحادي��ه لوازم خانگي نيز چندي پيش 
با اشاره به اينكه برخي فروشگاه هاي اينترنتي 
اقدام به عرضه ل��وازم  خانگي قاچاق مي كنند، 
گفت��ه بود: به اين دليل كه اين كاالها گارانتي 
ندارن��د يا گارانت��ي معتبر ارائ��ه نمي دهند به 
ض��رر مصرف كننده عمل مي كنن��د. برخي از 
اين فروشگاه ها با نام برندهاي مشهور و خريد 

تع��داد كم��ي از محص��والت اي��ن كارخانه را 
خريداري كرده و مابين اين كاالها، محصوالت 
قاچ��اق را به راحتي به مش��تريان خود عرضه 

مي كنند. 
باتوجه به اين ش��رايط برنده��اي مطرح از 
فروش كاالهاي خود به برخي از اين فروشگاه ها 
خودداري مي كنند زيرا امكان سوءاس��تفاده از 
ن��ام و برند اين محصوالت بس��يار زياد خواهد 
بود. اين فروشگاه با درخواست خريد كاالهاي 
برند با قيمت پايين ت��ر از نمايندگي در تالش  
است تا بتواند كاال را در سايت خود، زير قيمت 
بازار به فروش برس��اند اما باتوجه به لطمه يي 
كه اين ش��ركت از كاهش فروش و سود خود 
در نمايندگي ه��ا مي بين��د، ترجي��ح مي دهد 
نمايندگي ه��ا محصوالتش را عرضه كنند و به 

فروشگاه هاي اينترنتي كاال  ندهد. 
برخ��ي فروش��گاه هاي اينترنت��ي ب��ه درد 
ش��ركت هاي لوازم خانگي نخ��ورده و با خريد 
محص��والت برخي برنده��ا بازار ف��روش اين 
ش��ركت ها را به كل��ي خراب ك��رده از اين رو 
ارزان فروشي مطلق به نفع توليدكننده نخواهد 
ب��ود، در حالي ك��ه برخي از اين فروش��گاه ها 
باتوجه به تخفيفي كه از كارخانه ها مي گيرند، 
محصول خريداري  شده را زير قيمت كارخانه 
عرض��ه كرده كه بازار اي��ن محصوالت را دچار 

التهاب خواهد كرد. 
در ه��ر صورت ب��ه نظر مي رس��د كه برخي 
فروش��گاه هاي اينترنتي كه روز به روز به تعداد 
آنها اضافه مي ش��ود فقط و فقط به سود بيشتر 
فكر مي كنند و براي فروش بيشتر برخي قوانين 
و ضواب��ط را زير پا مي گذارن��د كه نمونه آن در 
گزارش عنوان ش��د. به نظر مي رس��د مسووالن 
بايد نظارت بيشتري روي اين فروشگاه ها داشته 
باش��ند اينكه فروش��گاهي اينترنت��ي در ابتدا با 
جلب حس اعتماد توانس��ته در سراس��ر كشور 
مش��تري جذب كند و امروز بسياري از قوانتين 
و ضواب��ط را زير پا مي گذارد و به دلخواه خود با 
مش��تري رفتار مي كند بيانگر نظارت كمرنگ يا 
عدم رضايت برخي مس��ووالن و دست اندركاران 

در اين حوزه است. 

انگجت| اگرچه توليد انواع اشيا 
و محصوالت با استفاده از چاپگرهاي 
سه بعدي در جهان متداول شده اما 
تهيه قطعات و محصوالت حساس 
بدين ش��يوه هنوز چندان گسترده 

نشده است. 
ش��ركت الكهيد مارتي��ن براي 
نخستين بار يك قطعه بسيار مهم 
و ب��زرگ فلزي را كه قرار اس��ت در 
مخزن س��وخت يك ماهواره مورد 

استفاده قرار بگيرد با استفاده از چاپگرهاي سه بعدي تهيه و توليد كرده است.  درحال 
حاضر آخرين تست هاي كنترل كيفيت روي اين قطعه گنبدي شكل درحال انجام است. 
اين گنبد تيتانيومي بزرگ بخشي بسيار مهم از مخزن سوخت مذكور است و با توجه به 
حساسيت و ظرافت هاي مربوط به طراحي تا به حال با استفاده از چاپگرهاي سه بعدي 

تهيه نشده بود. 
پيش از اين، بزرگ ترين قطعه مورد استفاده در حوزه فناوري فضايي كه با استفاده از 
چاپگرهاي سه بعدي تهيه شده بود، يك محفظه الكترونيك بود كه ابعاد آن به اندازه يك 
دس��تگاه برشته كردن نان است. گنبد فلزي طراحي شده براي ذخيره سازي ۲۸۰ ليتر 
سوخت مايع ظرفيت دارد. گنبد مذكور از جنس تيتانيوم بوده است. استفاده از اين فلز 
موجب كاهش وزن اين گنبد شده و در عين حال مقاومت آن را هم افزايش داده است. 
در صورت اس��تفاده از روش هاي س��نتي براي ساخت اين گنبد تا ۸۰ درصد از مواد 
مورد اس��تفاده دور ريخته مي شد. اما با استفاده از اين روش هيچ ضايعاتي به بار نيامده 

است. سرعت ساخت گنبد مذكور هم به اين شيوه افزايش چشمگيري يافته است. 

آسينايج| مقامات چيني روز 
گذشته از شناس��ايي و برخورد با 
اعضاي يك گروه قمارباز در فضاي 
مجازي خبر داده اند كه از ارزهاي 
مخف��ي كاري  ب��راي  ديجيت��ال 

استفاده مي كردند. 
ارزش فعاليت ه��اي اي��ن گروه 
خالفكار بالغ ب��ر 1.5ميليارد دالر 

عنوان شده است. 
اي��ن قماربازان با ش��رط بندي 

روي نتايج بازي هاي جام جهاني داد و س��تدهاي كالني داش��ته اند و براي پرداخت 
پ��ول تنها از ارزه��اي ديجيتال مانند بي��ت كوين يا اتريوم اس��تفاده مي كرده اند تا 

هويتشان مخفي بماند. 
اين نخس��تين بار اس��ت كه يك گروه قمارباز اينترنتي بزرگ در چين شناسايي 
ش��ده كه براي فعاليت هاي غيرقانون��ي خود از ارزهاي ديجيتال اس��تفاده مي كند. 
عمليات شناسايي و دستگيري اعضاي اين گروه هشت ماه به طول انجاميده است. 
س��ايتي كه اعضاي اين گروه در بخش تاريك و ناش��ناخته وب براي فعاليت هاي 
خ��ود داير كرده بودند حدود ۳۳۰هزار كاربر داش��ته كه از نق��اط مختلف جهان به 
آن مراجعه مي كردند. س��ايت يادش��ده داراي ۸۰۰۰ اپراتور بوده كه براي پذيرش و 
ثبت نام اعضاي جديد از آنها كميسيون دريافت مي كرده اند. تا به حال 5۴۰ مظنون 
در همين ارتباط دس��تگير ش��ده اند و ۲۶۰ميليون يوآن پول نيز در ارتباط با همين 
موضوع بلوكه ش��ده اس��ت. تالش براي شناس��ايي ديگر گروه هاي قمارباز مشابه در 

چين ادامه دارد. 

ناسا| ناو كيهاني »سايوز ام. اس-
1۰« كه قرار است 11 اكتبر ۲۰1۸ 
با دو فضانورد راهي ايستگاه فضايي 
بين المللي شود در پايگاه بايكونور در 
دس��ت آزمايش است. اين سفينه از 
دي��روز طبق نظر كارشناس��ان فني 
داخ��ل محفظه خأل ق��رار گرفت تا 
اطمين��ان كاف��ي از كارآي��ي آن در 
ش��رايط بيرون از جو مورد بررس��ي 
قرار بگيرد.  »سايوز ام. اس-1۰« در 

چند روز آينده در اين محفظه از ابعاد مختلف حرارتي، برودتي و نشتي بررسي خواهد شد. 
اين تنها يكي از مراحل آزمايش قبل از پرتاب سفينه هاي فضايي است.  پس از آن، اين ناو 
در اختيار بخش آزمايشي ديگري در بايكونور قرار خواهد گرفت كه سالن آزمايش شماره 
۲5۴ ناميده مي شود و سامانه هاي سفينه بعد از تحمل خأل درجه حرارت باال و پايين مورد 

بررسي قرار مي گيرد تا كارشناسان از درستي عمل آنها در سفر فضايي مطمئن شوند. 
پرتاب ناو كيهاني »س��ايوز ام. اس-1۰« قرار اس��ت با موشكي از نوع »سايوز-ف.گ« 
يك گروه دو نفره شامل الكسي آوچينين فضانورد روسكاسموس)سازمان فضايي فدرال 
روس��يه( و نيك هيگ فضانورد ناسا به ايستگاه فضايي بين المللي برود. اين گروه تا 15 

آوريل ۲۰1۹ در فضا فعاليت خواهند داشت. 
نيك هيگ فضانورد تازه كار ناسا، افسر نيروي هوايي امريكا است كه در سال ۲۰1۳ به 
جرگه فضانوردان امريكا پيوست. اما الكسي آوچينين كه او هم يك سرگرد نيروي هوايي 
روسيه بود و در سال ۲۰۰۶ به عنوان فضانورد انتخاب شد، تجربه فضايي دارد و در سال 

۲۰1۶ سفري 1۷۲روزه به ايستگاه فضايي بين المللي داشت.
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رويداد فضافراسو

اعتراضصنفرايانهبهدريافت
ارزدولتيبهغيرصنفيها

مه�ر| رييس اتحادي��ه رايانه با اش��اره به گراني 
كااله��اي كامپيوتري و عدم ترخي��ص برخي اقالم 
توس��ط گمرك، از نامه نگاري ب��ا وزير صنعت براي 
حل مش��كل خب��ر داد و گفت: دراين ب��ازار برخي 

غيرصنفي ها ارز دولتي گرفتند. 
س��يدمهدي ميرمهدي با بيان اينكه متاسفانه 
وضعيت بازار رايانه و اقالم كامپيوتري كساد است 
و نوس��انات نرخ ارز باعث سردرگمي صنف شده و 
ثبت و س��فارش انجام نمي شود، گفت: ارز دولتي 
در ح��وزه صن��ف كامپيوتر در مجم��وع به حدود 
۳۰ش��ركت حقيقي و حقوقي كه در نخستين روز 
ثبت نام ك��رده بودند، اختصاص يافت و پس از آن 
ديگر ارزي تخصيص داده نش��د و ثبت و سفارش 

انجام نشده است. 
ريي��س اتحاديه صن��ف فناوران رايان��ه با بيان 
اينك��ه البته عده ي��ي افراد غيرصنف��ي نيز دراين 
مي��ان ارز ۴۲۰۰توماني گرفتند و به قيمت ۹هزار 
تومان در بازار فروختند، ادامه داد: نوسان نرخ ارز 
باعث بالتكليفي خريداران و فروش��ندگان در بازار 
كامپيوتر شده و به دليل عدم رونق كسب وكار در 
اين شرايط عده يي فعاليت خود را تعطيل كرده يا 

تعديل نيرو داشتند. 
ميرمه��دي از نامه نگاري با وزي��ر صنعت و نيز 
معاون وي براي حل اين مش��كل خبر داد و گفت: 
هم اكن��ون با افزايش قيم��ت و كمبود كاال در اين 
بازار مواجه هستيم و از وزير خواسته ايم تمهيدي 
بينديش��د تا برخ��ي كاالها كه در گم��رك مانده، 

سريع تر ترخيص شود. 
ريي��س اتحاديه صنف فن��اوران رايان��ه با تاكيد 
براينكه كاالهاي رايانه يي در گمرك بلوكه ش��ده و 
ثبت و سفارش و ترخيص نمي شود، خاطرنشان كرد: 
در اي��ن باره با قائم مقام وزير صنعت نيز جلس��ه يي 
داش��تيم تا كاالهاي مانده در گمرك ترخيص شود.  
وي ادامه داد: برخي از واردكنندگان با گذشت بيش 
از ۴5روز از ثب��ت و س��فارش و پرداخت هزينه ها از 
س��وي بانك هاي عام��ل با عدم درياف��ت ارز مواجه 

شده اند و بانك هاي عامل ارز تحويل نمي دهند. 
ميرمهدي با بيان اينكه ش��واهد نش��ان مي دهد 
تاكن��ون نظارت��ي از س��وي س��ازمان حماي��ت از 
مصرف كنندگان در بازار براي گراني هاي اخير صورت 
نگرفته اس��ت، اف��زود: درصورتي كه س��ازمان هاي 
نظارتي صن��ف را موظف به تبعي��ت از قيمت هاي 
مصوب كنند و بر اجراي آن، نظارت داش��ته باشند 

شرايط فعلي تغيير خواهد كرد. 

انتقاد»مايكروسافت«
ازدولتامريكا

فيز| مامور حقوقي مايكروسافت خواستار تنظيم 
مقررات براي فناوري تشخيص چهره شد. 

»برد اس��ميت«)Brad Smith( مامور حقوقي 
مايكروسافت، به علت حفظ حريم خصوصي و حقوق 
بشر، از دولت خواستار تنظيم مقررات براي فناوري 

تشخيص چهره شد. 
اس��ميت گفت: فناوري تشخيص چهره نگراني 
حقوق بش��ر براي حفظ حريم خصوصي را افزيش 
داده اس��ت. تصور كني��د كه دول��ت مي تواند هر 
جايي كه شما طي ماه هاي گذشته حتي بي هدف 

رفته ايد را رديابي كند. 
وي افزود: اس��تفاده از اين فناوري در كس��ب و 
كار براي مثال استفاده در فروشگاه ها براي رديابي 
رفت و آمد مش��تريان مناس��ب اس��ت درحالي كه 
اين فن��اوري مي تواند كاربردهاي خوبي مانند پيدا 
كردن كودكان گمش��ده يا تروريس��ت داشه باشد 
ام��ا مي تواند حريم ش��خصي اف��راد را نيز به خطر 
بياندازد. مايكروس��افت و ساير شركت هاي فناوري 
س��ال ها از فناوري تش��خيص چهره براي كارهايي 
نظير س��ازماندهي عكس هاي ديجيتالي اس��تفاده 
مي كردند. اسميت در انتها افزود: بنابراين ما تصميم 
گرفتيم ارائه اين سرويس را براي برخي سازمان ها 
كاه��ش دهيم و نتيجه گرفتيم ك��ه اين كار باعث 

حفظ حريم خصوصي و حقوق بشر مي شود. 

افزودهشدنقابليتجديد
بهاعالنهاي»واتسآپ«

ايس�نا| واتس اپ به تازگي اعالم كرده با انتشار 
نس��خه به روزرساني شده خود گزينه جديدي را به 
اعالن هاي باالي گوشي كاربران اضافه كرده است. 

اي��ن روزها كه اپليكيش��ن هاي مختل��ف اعم از 
ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رس��ان ها هر يك براي 
جلب نظ��ر و رضاي��ت كاربرانش��ان از قابليت هاي 
شگفت انگيز و جديدي رونمايي مي كنند، پيام رسان 
وات��س آپ نيز قص��د دارد با انتش��ار يك نس��خه 
به روزرس��اني جديد گزينه جديدي را تحت عنوان 
mark as Read ب��ه ن��وار آدرس ب��ار اعالن هاي 

واتس آپ در گوشي هوشمند كاربران اضافه كند. 
اي��ن نس��خه جدي��د ك��ه ورژن ۲.1۸.۲1۴  از 
واتس آپ اس��ت به كاربران اين امكان را مي دهد تا 
در صورت مشغله داشتن و كمبود وقت، اعالن هاي 
واتس اپ در نوار باالي گوش��ي را »ديده و خوانده 
ش��ده« تلقي كنند و از نمايش مج��دد اين اعالن 
و نوتيفيكيش��ن ها در نوار آدرس بار باالي گوش��ي 

جلوگيري كنند. 
شركت فيس بوك با در اختيار گرفتن و تصاحب 
شركت واتس اپ در س��ال ۲۰1۴، 1۹ميليارد دالر 
كس��ب كرد و از آن زمان تاكن��ون نيز با معرفي و 
اف��زودن قابليت هاي جديد بدنب��ال جذب و حفظ 

طرفداران اين پيام رسان محبوب بوده است. 
بر اس��اس گزارش هاي رسمي توسط واتس اپ، 
اين اپليكيش��ن داراي ح��دود 1.۳ميليارد كاربر در 
سراس��ر جهان است و در ماه سپتامبر سال گذشته 
۲۰1۷ مي��الدي به ركوردي در ميان ش��بكه هاي 
اجتماعي دس��ت يافت و آن هم جاي دادن بيش از 

۸۰۰ ميليون كاربر فعال در ماه بود. 

ايس�نا| مشتريان انگليس��ي از اين پس قادر خواهند بود 
خودروه��اي موردعالقه خود از برند بي. ام.دبليو را با پرداخت 
ارزه��اي ديجيتال��ي رمزنگاري ش��ده همچ��ون بيت كوين 

خريداري كنند. 
 به نظر مي رسد كه ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده اين  بار 
پا به عرصه خريد و فروش صنعت خودرو نيز گذاشته اند چراكه 
طبق گزارش هاي منتشره، مشتريان خودروهاي شركت آلماني 
بي . ام . دبليو در انگلستان از اين پس قادر خواهند بود با پرداخت 
ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري ش��ده به ص��ورت آنالين خودروي 

مورد عالقه خود را خريداري و تهيه كنند. 
نمايندگي استفان جيمز كه يكي از بزرگ ترين نمايندگي هاي 
مجاز ش��ركت خودروس��ازي بي . ام . دبليو آلمان در ش��هر لندن، 
پايتخت انگلس��تان، به شمار مي رود به تازگي با انتشار پيامي در 
صفحه كاربري توييتر خود اعالم كرده كه از اين پس مش��تريان 
ق��ادر خواهند بود با پرداخت ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري ش��ده 
همچون بيت كوين به خريد خ��ودرو مورد عالقه خود بپردازند. 
مدير اين مركز كه اس��تفان جيمز نام دارد، بر اين باور اس��ت كه 
قب��ول پرداخت هاي بيت كويني نظر و توج��ه خيل عظيمي از 
مش��تريان انگليس��ي را به خود جلب خواهد كرد كه اين امر در 

نهايت به افزايش سودآوري و درآمدزايي آن منجر خواهد شد. 
اين نمايندگي با اس��تفاده از درگاه بي��ت پي)BitPay( كه 
ب��راي تبادالت و نقل و انتق��االت مالي ميان بازرگانان و تجار از 
طريق ارزهاي مجازي همچون بيت كوين طراحي و توسعه داده 
شده است، به مشتريان خود اين امكان را مي دهد تا با استخراج 
ارزهاي ديجيتالي س��پس پرداخت بيت كوين خودروهاي مورد 
عالقه خود را تهيه كنند. بيت كوين يك ارز ديجيتالي رمزنگاري 
ش��ده اس��ت كه بايد توسط سيس��تم هاي رايانه و با استفاده از 

الگوريتم هاي پيشرفته استخراج يا ماينينگ شود. 

سال هاس��ت كه ارزهاي مجازي رمزنگاري شده همچون بيت 
كوي��ن، بازارهاي نقل و انتقاالت مالي جهان را تحت س��لطه خود 
درآورده اند اما در دو س��ال اخير شهرت آنها تحت تاثير افزايش و 
توسعه پلت فرم هاي استخراج بيت كوين به صورت آنالين و اينترنتي 
رو به افزايش بوده اس��ت به گونه يي ك��ه ارزش هر بيت كوين در 
چند ماه خير به شدت افزايش يافت. در ابتداي محبوبيت ارزهاي 
مجازي، دولت هاي بسياري از جمله برخي از كشورهاي اروپايي 
تصمي��م گرفتند ك��ه اقداماتي را براي جلوگيري از پولش��ويي، 
فرار مالياتي و جرايم س��ايبري انجام دهند اما پس از مدتي، به 
فك��ر تعيين قوانين و مقررات جديدي براي اعمال محدوديت و 

كنترل روي جابه جايي هاي مالي در كشور خود افتادند. 
اما در عين حال بس��ياري ديگر از كشورهاي جهان هستند 
كه س��عي مي كنند اين پول بي افسار را كنترل كرده و معامالت 
ب��ا آن را تا ح��د امكان محدود كنند چراكه آنه��ا بر اين باورند 
بيت كوين به تجارت هاي غيرقانوني و غيرمجاز همچون تجارت 
اسلحه، تجهيزات تروريستي، قاچاق دارو و مواد مخدر دامن زده 
و به علت آنكه مقامات قضايي و پليس نمي توانند طرفين معامله 

را شناسايي و ردگيري كنند، باعث سهولت آن مي شود.

رويترز| شبكه اجتماعي توييتر روز گذشته با دستور بازرس 
ويژه امريكا دو حساب كاربري را كه در اقدامات مداخله جويانه 
روسيه در جريان انتخابات رياست جمهوري ۲۰1۶ امريكا دست 

داشتند به حالت تعليق درآورد. 
ش��بكه هاي اجتماعي نظير فيس ب��وك، توييتر و يوتيوب 
در جري��ان انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا كه در س��ال 
۲۰1۶ميالدي برگزار ش��د به انتشار اخبار كذب و همچنين 
اج��ازه دادن به فعاليت جاسوس��ان و هكرهاي تحت حمايت 
دولت روسيه متهم شدند. پس از آن اين شبكه هاي اجتماعي 
از جمل��ه توييتر موظف ش��دند كه براي پاكس��ازي محيط و 
پلت فرم فضاي مجازي خود از عوامل مش��كوك مرتبا با ارائه 
گزارش هايي دقيق شفاف سازي كرده و آن دسته از صفحات 
كاربري مشكوكي را كه در اقدامات مداخله جويانه، تروريستي 

و... فعاليت مي كنند، مسدود كنند. 
اي��ن غول ه��اي تكنولوژي)توييتر، گ��وگل و فيس بوك( 
پ��س از آنكه از جانب مقامات امريكايي اس��تيضاح ش��دند، 
اس��ناد و مداركي دال بر دخالت روس��يه در جريان انتخابات 
رياس��ت جمهوري اياالت متحده امريكا يافته اند كه بر اساس 
اي��ن مدارك، مي ت��وان دريافت كه روس��يه قصد داش��ته با 
استفاده از پلت فرم هاي تبليغاتي اين شبكه هاي اجتماعي بر 
اذهان عمومي جامعه امريكا تاثير گذاشته و جريان انتخابات 

را به سمت و سويي كه آنها تمايل داشتند، سوق بدهند. 
حاال توييتر در روز گذش��ته اعالم كرده است كه با تالش و 
پيگيري هاي دادس��تان رابرت مولر به عنوان بازرس ويژه دولت 
ترامپ كه در ماه مه ۲۰1۷ به س��مت تحقيق درباره تالش هاي 
روسيه براي مداخله در انتخابات رياست جمهوري ۲۰1۶ امريكا 
منصوب ش��د، دو اكانت و حس��اب كاربري را كه در اين حوزه 
فعاليت مي كرده اند، مس��دود كرده و ب��ه حالت تعليق درآورده 

Gu @DCLeaks_ و @- اس��ت.  اين دو حساب كاربري كه
cifer_۲ نام دارند، با تحقيقات بازرس ويژه ترامپ درخصوص 
مداخالت روسيه در انتخابات رياس��ت جمهوري ۲۰1۶ اياالت 

متحده امريكا ساعاتي پيش مسدود شده اند. 
روز جمع��ه هيات داوري ارش��د ف��درال 1۲مامور امنيتي 
روسي را كه در هك و دسترسي به سيستم رايانه هاي حزب 
دموكرات دست داش��تند را شناسايي و آنها را به مداخله در 

امور امريكا متهم كردند. 
سخنگوي شبكه اجتماعي توييتر با انتشار بيانيه يي در اين 
ب��اره عنوان كرد: اين دو حس��اب كاربري ب��ه اتهام همكاري با 
مقامات مداخله گر و انجام فعاليت هاي مشكوك و غيرقانوني كه 
همگي قوانين و مقررات پلت فرم شبكه اجتماعي توييتر را نقض 

مي كنند، مسدودشده و به حالت تعليق درآمده اند. 
توييتر تا بحال ميليون ها اكانت و حساب كاربري را تحت تاثير 
همين قوانين شفاف س��ازي مسدود كرده است و از سال ۲۰1۶ 
تاكنون همچنان بدنبال مقابله با جريان س��ازي در ش��بكه هاي 
اجتماعي و جلوگيري از انتشار و ارسال اخبار دروغين است و در 

اين راستا تالش هاي بسياري كرده است.

تعليقدوحسابكاربريدر»توييتر«بادستوربازرسويژهامريكاخريدبي.ام.دبليو.با»بيتكوين«

زاويهدريچه
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چهره هاي استاني

معاون اشتغال وزير كار: 

روستايياندارايچكبرگشتيواماشتغالميگيرند
تصويب 2 هزار و 800 ميليارد تومان طرح اشتغال ساز روستايي

»ايرانول« از روغن موتورهايي با باالترين سطح كيفي رونمايي كرد

گروه بنگاه ها|
معك��وس كردن روند مهاجرت روس��تاييان به 
شهرها يكي از مهم ترين پروژه هايي بود كه دولت 
تدبير و اميد از س��ال 92 تالش ك��رد تا از طريق 
بهبود شاخص هاي اشتغال در روستاها آن را تحقق 
بخش��د؛ ايده يي كه از دول��ت از طريق تخصيص 
تس��هيالت ويژه روس��تايي و افزاي��ش دامنه هاي 
مهارت آموزي براي توس��عه در روستاها و... تالش 
كرد تا زمينه عملياتي ساختن آن را فراهم كند. بر 
اس��اس اين دورنماي اجرايي است كه وزير تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي مي گوي��د: 12 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت روستايي با نرخ سود 4 تا 6 درصد 
به متقاضيان پرداخت مي شود كه مراحل عملياتي 

آن در استان ها شروع شده است. 
عل��ي ربيع��ي ك��ه ب��راي افتت��اح پروژه ه��اي 
اش��تغال زايي راهي اردبيل شده در جلسه كارگروه 
اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان پارس آباد اظهار 
ك��رد: در حوزه دام بيش��ترين ثبت نام ه��ا را با رقم 
 18هزار ميليارد تومان ش��اهد بوديم كه قرار است

بر اس��اس ضواب��ط تعيي��ن ش��ده و اصالحيه اخير 
پرداخت تسهيالت به حوزه دام روستايي انجام شود. 
در كنار ربيعي ساير معاونان وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي نيز با حضور در جلسات مربوط به 
توسعه اشتغال زايي بخشي از برنامه هاي دولت براي 
بهبود در شاخص هاي اشتغال زايي را تشريح كردند؛ 
عيسي منصوري معاون اشتغال و كارآفريني وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز از برنامه هاي دولت 
براي حمايت از روس��تايياني كه هر يك به نوعي 
با چالش هاي اقتصادي دس��ت به گريبان هستند، 
خبر داد و اعالم كرد كه تس��هيالت ويژه يي براي 
چك هاي برگشتي روس��تاييان تدارك ديده شده 
تا با بهبود فضاي كس��ب و كار در روستاها فرآيند 
توسعه روستايي با سرعت بيشتري عملياتي شود. 

 استقبال روستاييان از برنامه هاي 
اشتغال زايي

علي ربيعي ب��ا بيان اينكه در ح��وزه دام براي 
اصالح نژاد و دامداري هاي صنعتي نيز تس��هيالت 
روستايي پرداخت خواهد شد، خاطرنشان كرد: ما 
مراقبت مي كنيم تا عده يي ب��ه صورت تكراري يا 
چرخش��ي از اين تسهيالت اس��تفاده نكنند و اين 
منابع مخصوص ساكنان مناطق روستايي و محروم 

است. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دليل بيكاري در 
حوزه كشاورزي را غفلت از گرايش به سمت توليد 
محصوالت گلخانه يي، صناي��ع تبديلي و تكميلي 
اعالم و تصريح ك��رد: از طريق صندوق كارآفريني 
ب��ه عنوان يك��ي از مجموعه هاي موف��ق پرداخت 

تس��هيالت به خوبي انجام مي شود و ضرورت دارد، 
متقاضي��ان به ويژه س��اكنان مناطق روس��تايي با 
بهره مندي از تس��هيالت ارزان قيمت به توسعه اين 
صناي��ع كمك كنند. ر بيعي به خأل ش��ركت هاي 
صادراتي در اس��تان اردبيل اش��اره كرد و گفت: ما 
در اين اس��تان نيازمند چندين ش��ركت صادراتي 
براي ورود به بازار آس��ياي ميانه هستيم كه انتظار 
مي رود مس��ووالن استان اردبيل با همراهي فعاالن 
اين عرصه زمينه راه اندازي اين شركت ها را با توجه 

به قابليت بي نظير استان اردبيل فراهم كنند. 
وي توسعه كشت مبتني بر قرارداد را با تجربه 
موفق در توليد زعفران و توجه به اش��تغال دست 
دوم در حوزه كش��اورزي ضروري خواند و تصريح 
ك��رد: با توجه به س��رمايه گذاري يك هزار و 500 
ميليارد توماني در حوزه آب و خاك دش��ت مغان 
و تبدي��ل 35 ه��زار هكتار اراضي دي��م به آبي در 
مرحله اول و همچني��ن افزايش يك ميليون تني 
محصوالت به يقين راه اندازي چنين شركت هايي 

بسيار راهگشا در مسير اشتغال خواهد بود. 
وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين به 
راه اندازي پنجره واحد اش��تغال روس��تايي اشاره 
كرد و افزود: در اس��تان اردبيل اين پنجره واحد 
با ابتكار اس��تاندار آغاز شده و اميدواريم از نتايج 
آن همه اهالي منطقه بهره مند ش��وند. منصوري 
گف��ت: با ابالغ وزي��ر كار به 4 بانك و موسس��ه 

عامل مقرر ش��د تا برخ��ي متقاضي��ان دريافت 
تسهيالت با وجود داشتن چك برگشتي و معوقه  
البته مش��روط به قواعدي بتوانند از تس��هيالت 

اشتغال زايي استفاده كنند. 

 6 هزار ميليارد تومان براي اشتغال روستايي
در ادامه اين نشس��ت عيس��ي منصوري معاون 
اش��تغال وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي با بيان 
اينكه با شرايط اقتصادي كشور انتظار داريم، مسائل 
و موضوعاتي مانند اشتغال به صورت ويژه تري مورد 

حمايت قرار گيرد. 
او تصريح كرد: تجربه انحراف منابع برنامه هاي 
اش��تغال زايي و فرصت طلبي برخي سودجويان در 
دوره هاي گذش��ته را داشته ايم بنابراين بايد پيش 
از جلوگيري از انحراف منابع به اين موضوع توجه 
بيش��تر كرد. منصوري تصريح ك��رد: صرفا قاعده 
پرداخت تسهيالت نمي تواند منجر به اشتغال شود، 
بنابراين اگ��ر برنامه هاي اش��تغال صرفا متكي به 
پرداخت تسهيالت باشد، نتيجه آن انحراف منابع 

خواهد بود.
مع��اون كارآفرين��ي وزي��ر كار با بي��ان اينكه 
قوانين كس��ب و كار و اقتص��اد در روش هاي اجرا 
و تخصيص منابع بايد رعايت ش��ود، افزود: درباره 
راه هاي جلوگيري از انحراف منابع بانكي اگر دولت 
به جاي پرداخت تسهيالت در ارائه ضمانتنامه هاي 

بانكي و كاهش ريس��ك براي شبكه بانكي كشور 
متمركز شود، در نتيجه پرداخت تسهيالت آسان تر 
خواهد ب��ود. او به انعقاد تفاهمنام��ه ميان وزارت 
كار با 4 صن��دوق ضمانت س��رمايه گذاري جهت 
پرداخت تس��هيالت اشتغال روس��تايي اشاره كرد 
و گف��ت: به دليل آنكه اي��ن صندوق هاي ضمانت 
منابع الزم را در اختيار نداشتند، بنابراين بر اساس 
آيين نامه تبصره 18 قانون بودجه پيشنهاد داده ايم 
كه سرمايه صندوق هاي سرمايه گذاري ضمانت به 
صورت تعهدي افزايش يابد كه اين آيين نامه امروز 

توسط دولت بررسي و تصويب مي شود. 

 متقاضيان تسهيالت با وجود
چك برگشتي وام مي گيرند

معاون توس��عه كارآفريني  و اشتغال وزير تعاون 
در ادامه به مشكالت چك برگشتي و اقساط معوقه  
تسهيالت اشتغال زايي اش��اره كرد و گفت: با ابالغ 
وزير كار به 4 بانك و موسس��ه عامل مقرر ش��د تا 
برخي متقاضيان دريافت تسهيالت با وجود داشتن 
چك برگش��تي و معوقه  البته مشروط به قواعدي 

بتوانند از تسهيالت اشتغال زايي استفاده كنند. 
او يادآور شد: در چنين شرايط اقتصادي بسياري 
از فعاالن اقتصادي با مشكل چك برگشتي و اقساط 

معوقه  روبه رو هستند. 
منصوري با بيان اينكه برخي نمايندگان مجلس 

از نظام بانكي درباره پرداخت تسهيالت اشتغال به 
متقاضياني ك��ه آورده اوليه ندارند، تقاضاي كمك 
كرده اند، گفت: به طور قطع منابع صندوق توس��عه 
مل��ي و منابع بانك ها از پول بيت المال اس��ت و ما 
نمي تواني��م به ف��ردي كه حت��ي آورده اوليه براي 

اشتغال زايي ندارد، تسهيالت پرداخت كنيم. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه بايد اش��تغال در ش��رايط 
فعلي اقتصادي كش��ور تصويب شود، گفت: قاعده 
سياس��ت گذاري در اين شرايط موجب مي شود كه 
نسبت به ثبات اشتغال، حساسيت بيشتري داشته 
باشيم و در اين زمينه مقرر شد كه از منابع صندوق 
بيمه بيكاري جهت پرداخت تسهيالت به واحد هاي 

توليدي اقدام كنيم. 

 حجم صادرات فرش به 500 تن رسيد
منصوري با بيان اينكه شغل هايي مانند دامداري 
و فرش دس��تباف به عنوان ش��غل هاي پرتقاضا در 
سامانه كارا هستند، گفت: در 9 سال گذشته ميزان 
صادرات فرش ما 5 هزار تن در سال بوده اما با توجه 
ب��ه آنكه هم  اكنون حجم ص��ادرات ما به 500 تن 
رسيده است، بايد گفت ما نمي توانيم منابع اشتغال 
را به سمت بازاري ببريم كه هيچ توجيه اقتصادي 
ندارد. او افزود: در اين شرايط پرداخت تسهيالت به 
اين متقاضيان باعث خواهد ش��د كه آنها تبديل به 

بدهكاران  بانكي شوند. 
منصوري با بيان اينكه براي رفع مشكل اشتغال 
در تعاوني هاي مرزي بايد نظام انگيزش��ي  خاصي 
ايجاد ش��ود،  گفت: در اين زمينه بايد سياست هاي 
جلوگي��ري از قاچ��اق كاال مطرح و با س��اماندهي 
واردات بتوانيم اش��تغال در اين تعاوني ها را بهبود 
ببخش��يم. در اين خصوص با معاون تعاون وزارت 
كار توافق ش��د كه از ظرفيت هاي بخش تعاون در 
11 استان مرزي كشور استفاده شود. تمام فعاالن و 
مسووالن اتاق تعاون ايران بايد براي ارائه طرح هاي 
ملي به معاونت توسعه كار آفريني وزارت كار اقدام 
كنند. منصوري تصريح كرد: روانسازي  و دسترسي 
روستاييان به تس��هيالت اشتغال زايي از مهم ترين 
اولويت هاي برنامه هاي ما به شمار مي رود، هم اكنون 
54درصد از تس��هيالت نظام بانكي ب��ه تهراني ها 
پرداخت مي شود و همين موضوع دسترسي وام ها 

به روستاييان را سخت تر كرده است. 
او با اش��اره به اينكه از بهمن ماه س��ال گذشته 
برنامه اشغال روس��تايي اجرايي شده است،  گفت: 
تاكنون 6 هزار ميليارد تومان از محل منابع صندوق 
توس��عه ملي و منابع داخلي بانك هاي عامل براي 
اجرا اي��ن برنامه ملي تخفيف يافته و حدود 2هزار 
و 800ميليارد تومان طرح اش��تغال ساز مصوب و 

منجر به قرارداد با بانك ها شده است. 

مراسم رونمايي از چهار محصول جديد ايرانول 
با باالترين س��طح كيفي )س��وپررونيا، سوپررونيا 
هيبريدي، سوپر رويال و سينتيوم( داراي تاييديه 

بنز و رنو در هتل هماي تهران، برگزار شد.
به گزارش »تعادل« به نقل از روابط عمومي و 
تبليغات شركت نفت ايرانول، دراين مراسم كه با 
شكوه خاص در شب والدت حضرت معصومه)س( 
و با حض��ور مخدومي مديرعام��ل تاپيكو، آقايان 
چگين��ي مديرحراس��ت شس��تا، خس��روي عضو 
هيات مديره تاپيكو و معاون اداري و مالي صندوق 
س��رمايه گذاري سازمان بازنشستگي برگزارشد، از 

چهار محصول جديد ايرانول رونمايي شد.
عيسي اسحاقي مديرعامل شركت نفت ايرانول 
در اين مراسم طي سخناني، گفت: چهار محصول 
جديد ايران��ول داراي باالترين س��طح كيفي روز 
دنيا اس��ت كه روغن موتور س��وپر رونيا با سطح 

كيفي SN و گريد 5W30 مناس��ب براي تمامي 
خودروهاي خارجي در ايران، سوپر رونيا هيبريدي 
كه براي نخس��تين بار توليد ش��ده و داراي سطح 
كيف��ي SN و گرانروي 0W20 اس��ت مناس��ب 
براي تمامي خودروهاي هيبريدي، س��وپر رويال 
با س��طح كيفي SM و گري��د 5W40 كه حتي 
براي ون هاي ديزلي نيز مناس��ب است و سينتيوم 
محص��ول مش��ترك ايرانول و پتروناس با س��طح 
كيف��ي SN و گرانروي 5W30 اس��ت كه عرضه 

شده است.
او تاكيدكرد: خوش��حالم كه در س��ال حمايت 
از كاالي ايران��ي چه��ار محصول ب��ا كيفيت را به 
ب��ازار عرضه خواهيم ك��رد تا از خ��روج ارز براي 
واردات روغ��ن موت��ور جلوگيري ش��ود و تمامي 
خودروهاي واردات��ي و هيبريدي مي توانند روغن 
خ��ود را با كيفيت همس��طح روغن هاي مش��ابه 

خارج��ي و حدود 40درصد قيم��ت كمتر تامين 
كنند. مديرعامل شركت نفت ايرانول كيفيت برتر 
را ش��عار كليدي و اس��تراتژي اين شركت دانست 
وگفت: ب��ا افزايش كيفيت و تن��وع محصوالت و 
تكميل س��بد كاالي خود توانس��تيم فروش انواع 
روغ��ن موتورهاي ايرانول را با ح��دود 50 درصد 
افزاي��ش از 110 ميليون ليتر س��ال 94 به 160 
ميليون ليتر در س��ال 96 برس��انيم و سهم بازار 
ايرانول را از 19 به حدود 27درصد افزايش دهيم. 
اس��حاقي تصريح كرد: چند محصول جديد ديگر 
بنزيني و ديزلي نيز جزو برنامه هاي اين ش��ركت 
اس��ت كه طي ماه هاي آينده و پس از آماده شدن 

اطالع رساني خواهد شد. 
گفتني است؛ در اين مراسم از ماكت محصوالت 
جديد ايرانول رونمايي گرديد كه به زودي به بازار 

عرضه خواهند شد. 

اصفه�ان   ريي��س اتحاديه طال 
و جواهر ته��ران مي گوي��د: صادرات 
درهش��ت سال گذش��ته در حد صفر 
بوده چراك��ه با وج��ود موانع، تالش 
ب��راي ص��ادرات منجر به پش��يماني 
مي شود. به گزارش ايسنا، ابراهيم آيت 
محمدولي ديروز در همايش فرصت ها 
و چالش هاي صنعت طال و جواهر كشور در اصفهان، اظهاركرد: 
مشكالت و موانعي كه در صنعت طال و جواهرات وجود دارد را 
شنيده ايد اما متاس��فانه گوش شنوا وجود نداشته است. رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران با تاكيد بر اينكه واحدهاي صنفي كل 
كشور به اجبار و ناخواسته به دليل نداشتن توان توليد مجبور، 
به تعطيلي ش��ده اند، افزود: براي مواد اوليه مانند ورود ش��مش 
به داخل كش��ور 9درصد ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده كه 
قدرت رقابت را از توليدكننده، توزيع كننده و س��ازنده مي گيرد. 
محمدول��ي با بيان اينكه چگونه توليدكننده رقابت كند؟ گفت: 
هزينه صنعت طال و جواهر بس��يار باالس��ت و با توجه به اينكه 
80 درصد ابزار مصرفي، وارداتي است، در مشكالتي كه اخيرا به 
وجود آمده توليدكننده چگونه مي تواند در گردونه قرار گيرد؟ او 
با انتقاد به كم توجهي نسبت به اين مسائل، ابرازاميدواري كرد: 
مسووالن كمك كنند چراكه صنعت طال و جواهرات بسيار مهم 
اس��ت و قابليت بااليي در هنر، طراحي، توليد و اش��تغال دارد. 
ريي��س اتحاديه طال و جواهر تهران معتقد اس��ت كه نگاه هاي 
منفي براي صنعت طال آزار دهنده اس��ت و اگر نگاه هاي منفي، 

مثبت شود صنعت طال و جواهرات حرفي براي گفتن دارد. 

صنعت طال و جواهر نيازي به كمك دولت ندارد

فارس   مديركل ميراث فرهنگي 
استان فارس با اشاره به كاهش تعداد 
گردشگران خارجي در شرايط كنوني، 
بر ل��زوم تالش ب��راي افزايش جذب 
گردشگر داخلي تاكيد كرد.  به گزارش 
تعادل به نقل از روابط عمومي ميراث 
فرهنگ��ي فارس، مصي��ب اميري در 
نشست تخصصي گردش��گري، گفت: ميراث فرهنگي با هدف 
توس��عه گردش��گري در فارس تالش مي كند با استفاده از خرد 
جمع��ي و راهكارهاي اجراي��ي تخصصي، نشس��ت هايي را در 
حوزه هاي مختلف برگزار كند. اميري يادآور شد: اين نشست هاي 
تخصصي در حوزه هاي گردشگري، صنايع دستي و رسانه به شكل 
برنامه ريزي شده برگزار مي شود. مديركل ميراث فرهنگي فارس 
با اشاره به كاهش جمعيت گردشگري خارجي با توجه به شرايط 
كنوني، گفت: بايد با برنامه هاي ضربتي و عملياتي شرايط را براي 
تحرك پذيري گردشگري داخلي و درون استاني متمركز نمود. 
اميري گفت: مي توان با بهره گيري از ظرفيت هاي غني شناخته 
شده و ناشناخته استان فارس در حوزه هاي مختلف گردشگري 
و با همكاري بخش خصوصي بسته هاي ارزان قيمت براي جذب 
گردشگران داخلي تهيه و اجرايي كرد. مديركل ميراث فرهنگي 
فارس با بيان اينكه اضافه شدن يك روز به تعطيالت آخر هفته  
از موارد در دست پيگيري است، گفت: اين موضوع مي تواند در 
پويايي سفرهاي درون اس��تاني موثر باشد. اميري همچنين از 
 رايزني با بخش زيارتي ديگر استان ها و مبادله تفاهم نامه هايي با 

هدف ارتقاء ظرفيت گردشگري مذهبي خبر داد. 

كاهش تعداد گردشگران خارجي در استان فارس

 سي�ست�ان و ب�لوچ�س�تان 
در ش��رايطي ك��ه اي��ن روزها برخي 
رس��انه ها از پايان سرمايه گذاري هاي 
مش��ترك هن��د در كش��ورمان خبر 
مي دهند، مديركل بنادر و دريانوردي 
سيستان و بلوچستان مي گويد: خروج 
يكجانبه امريكا از برجام، بر روبط ايران 
با ساير كشور ها از جمله روابط تجاري ايران با هند و افغانستان 
در موافقتنام��ه چابهار تاثيري نخواهد داش��ت. بهروز آقايي در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به مراودات اقتصادي ايران 
و هند گفت: مناسبات تجاري ايران، هند و افغانستان در راستاي 
منافع ملي و بر مبناي همكاري هاي اقتصادي مشترك در مسير 
توسعه تجارت و استفاده از قابليت هاي تجاري و بازرگاني منطقه 
اس��ت. ما به دنبال ارتباطي پايدار و همه جانبه با هندوستان و 
افغانستان هستيم، توافقي كه به هيچ وجه تحت تاثير تحوالت 
مقطعي و رفتار هاي يك جانبه ساير كشور ها قرار نخواهد گرفت. 
فصل جديدي از آغاز گسترش مناسبات تجاري بين ايران، هند 
و افغانستان خصوصا در موضوعات مرتبط با حمل و نقل دريايي 
آغاز شده اس��ت به صورتي كه همه فعاليت هاي انجام شده در 
جهت رفع نيازها، پيوند منافع ملي 3 كشور و حركت به سمت 
افزايش مراودات تجاري و فرهنگي 3 طرف بوده است. همكاري 
مشترك شركت هاي اپراتوري بندري ايران و هند كمك مهمي 
به جذب كاالي بيشتر و ايجاد پيوند تجاري عميق بين كشور ها 
خواهد كرد. بر اساس بازاريابي هاي صورت گرفته و مشوق هاي 
اعطا شده شاهد ترافيك بار و كاال در اين بندر اقيانوسي هستيم.

هند از توسعه بندر چابهار كنار نمي كشد

مازن�دران  مدي��ر ش��ركت ملي 
پخ��ش فرآورده ه��اي نفت��ي منطقه 
س��اري گفت: آبياري بيش از 10هزار 
متر مربع فضاي سبز انبار نفت ساري 
با تصفيه آب فاضالب، آبياري مي شود. 
به گزارش »تع��ادل« به نقل از روابط 
عمومي، حس��ينعلي طالب��ي با بيان 
اينكه پديده كم آبي و خشكسالي تهديدي جدي براي كشورمان 
اس��ت، گفت: در بخش شهري با اصالح الگوي مصرف واستفاده 
از تجهيزات مناسب در بخش صنعت با بازيافت و استفاده مجدد 
از آب، ميزان وابستگي به آب شرب در آبياري را مي توان كاهش 
داد. او اف��زود: براي حفظ ذخاير آبي و مبارزه با پديده كم آبي و 
اثرات ناشي از آن 2دستگاه پكيج فاضالب بهداشتي با ظرفيت 5 
متر مكعب در انبار نفت ساري براي آبياري فضاي سبز درحال 
كار است. طالبي اذعان كرد: اين پكيج ها قادر هستند كه فاضالب 
بهداش��تي را مطابق با اس��تانداردهاي سازمان حفاظت محيط 
زيست ايران تصفيه كنند و از پس آب اين پكيج ها مي توان براي 
آبياري فضاي سبز طبق استانداردهاي زيست محيطي استفاده 
كرد. او افزود: براي آبياري فضاي س��بز در ادارات بهتر اس��ت از 
روش هاي مدرن آبياري مانند آبياري قطره يي اس��تفاده شود تا 
هدررفت آب به حداقل برسد.  او ادامه داد: درحال حاضر پروژه 
انتقال پساب بهداشتي فضاي سبز ساختمان اداري اين شركت 
به دس��تگاه پكيج فاضالب بهداش��تي انبار نفت ساري با هدف 
اس��تفاده در فضاي سبز در دستور كار كميته راهبردي شوراي 

انرژي منطقه ساري قرار گرفته است. 

سهم منطقه ساري در صرفه جويي مصرف آب

 تاكيد بر ايجاد فضاي امن براي گردش�گران 
خارج�ي در خراس�ان رض�وي؛ مش�هد|  معاون 
استاندار خراسان رضوي بر ارتقاي امنيت گردشگران 
خارجي در استان با هدف افزايش گردشگر در كشور 
تاكيد كرد. محمدرحيم نوروزيان گفت: ايجاد فضاي 
امن براي گردشگران خارجي موجب افزايش ورود آنان 
به كشور و افزايش درآمد پايدار براي كشور مي شود. 
محمدرحيم نوروزيان در جلس��ه ستاد ارتقاي امنيت 
گردشگران خارجي افزود: ساالنه حدود 8ميليون تردد 
اتباع خارجي در خراسان رضوي ثبت مي شود. از اين 
رو بايد ورود گردشگر از كشورهاي مختلف با تصدي 
آژانس ه��اي تخصصي مجوز دار تخصصي ش��ود، زيرا 
ارتقاي امنيت اين گردشگران مي تواند به افزايش ورود 

زائران خارجي كمك كند.  
 پرون�ده تج�اوز ايرانش�هر به كجا كش�يده 
ش�د؟؛ زاه�دان| رييس كل دادگستري سيستان و 
بلوچستان گفت: از 4 متهم پرونده تجاوز در ايرانشهر 
3 نفر تاكنون بازداش��ت ش��دند و نف��ر چهارم تحت 
پيگرد قانوني اس��ت. حجت االسالم ابراهيم حميدي 
اظهار داش��ت: دس��تور قضايي براي بازداش��ت چهار 
 متهم پرونده تجاوز به ايرانش��هر صادر شده و تاكنون

3 متهم بازداش��ت و تحويل مرجع قضايي ش��دند. او 
اف��زود: نفر چهارم ه��م تحت پيگيرد قانوني اس��ت 
و ان ش��اءاهلل به زودي بازداش��ت مي ش��ود، ما منتظر 
بازداشت او و تحويلش نمي مانيم و روند قضايي پرونده 

با بازداشت اين افراد هم ادامه پيدا مي كند. 
 اس�تان تهران 300 م�گاوات صرفه جويي برق 
داش�ته است؛ تهران|  استاندار تهران از صرفه جويي 
300 مگاوات��ي برق در تهران ب��زرگ از ابتداي اجراي 
طرح تغيير ساعات اداري خبر داد. محمدحسين مقيمي 
با بيان اينكه اين مي��زان صرفه جويي به اندازه مصرف 
يك نيروگاه عظيم است، افزود: تهران امسال با كمبود 
4000 مگاواتي برق مواجه اس��ت كه يكي از مهم ترين 
داليل آن كاهش نزوالت آس��ماني و كمبود منابع آبي 
پشت سدهاس��ت. او گفت: كمبود منابع آبي در تهران 
باعث شده است تا توليد برق نيروگاهي حاصل از آب از 
9 هزار به 5 هزار مگاوات كاهش يابد و هم اكنون تهران 

با كمبود 4 هزار مگاواتي برق مواجه است. 
 90درصد اصفهاني ها آب را مطابق الگو مصرف 
مي كنند؛ اصفهان| معاون خدمات مشتركين شركت 
آبفا استان اصفهان در نشس��ت با فرماندار و مديران 
دستگاه هاي اجرايي شهرستان برخوار پيرامون تغيير 
سبك زندگي اظهار داشت: مشتركان را به دو بخش 
خانگي و غيرخانگي تقس��يم كرديم و براي مديريت 
مصرف، نخستين قدم شناسايي مشتركان پرمصرف 
ب��ود كه در ابتدا با درج پيام هايي مبتني بر چگونگي 
مصرف بهين��ه روي قبوض مش��تركان را ترغيب به 
مديريت مصرف كرديم. رضايي افزود: در س��ال 93، 
تعداد مشتركان كه مطابق الگو، آب مصرف مي كردند 
83 ح��دود درصد بودند كه در س��ال 96 اين رقم به 
86درص��د رس��يد درحالي كه هم اكن��ون 90 درصد 

مشتركان مطابق با الگو مصرف مي كنند. 
 خطر انفجار در پااليشگاه شازند بر اثر برداشت 
از س�فره هاي زيرزمين�ي؛ اراك| عضو كميس��يون 
كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس گفت: برداشت 
بي رويه از سفره هاي زيرزميني در دشت شازند به قيمت 
انفجار در پااليش��گاه شازند تمام مي ش��ود. ابراهيمي 
درباره وضعيت برداشت بي رويه از سفره هاي زيرزميني 
دشت شازند گفت: تذكرات پي در پي براي جلوگيري 
از برداش��ت بي رويه از آب هاي سفره هاي زيرزميني از 
دشت شازند تاثيري نداش��ته است، بنابراين مسووالن 
بايد اين موضوع را درك كنند، زيرا با اين اوصاف مسلم 
است كه خطر انفجار پااليشگاه شازند را تهديد مي كند. 
 پيمان�كاران مح�ور »اي�الم - مه�ران« نگران 
اعتب�ار نباش�ند؛ اي�الم| اس��تاندار اي��الم گف��ت: 
پيمانكاران نگران اعتبار نباش��ند و در راهسازي محور 
»ايالم – مهران« به كيفيت كار توجه داش��ته باش��ند. 
»قاسم سليماني دشتكي« در نشست بررسي پيشرفت 
محورهاي اربعين بر اهميت به س��رانجام رسيدن اين 
محوره��ا در موعد مقرر تاكيد و اظهار كرد: پيمانكاران 
با تالش به فعاليت خود ادامه دهند و نگران تخصيص 
اعتبار نباش��ند. او گفت: راهسازي ها بايد مطابق برنامه 
و در موع��د مق��رر و با باالترين كيفيت انجام ش��ود تا 
عبور مردم از اس��تان براي زيارت عتبات و ش��ركت در 

پياده روي اربعين به بهترين شكل انجام شود.

اخبارشهرستانها

 تمام خودروهاي پژو 2008 
ثبت نامي تحويل مي شود 

مديرعامل شركت ايكاپ اعالم كرد: تمام خودروهاي 
2008 ثبت نام شده در برنامه پيش فروش به مشتريان 
تحويل داده مي ش��ود به گ��زارش »تعادل« و به نقل از 
ايكو پرس، محمدرضا معتمد مدير شركت ايكاپ ضمن 
عذرخواهي از مش��تريان 2008 به دلي��ل ديركرد در 
تحويل خودروهاي ثبت نامي تاكيد كرد: اين ش��ركت 
متعهد به تحويل تمام خودروهاي 2008 ثبت نام شده 
است و مشتريان نگراني درباره توليد و تحويل محصول 
نداشته باش��ند. وي افزود: براي پاسخگويي مناسب تر، 
مش��تريان مي توانن��د ضم��ن اس��تفاده از كانال هاي 
قبلي تماس در خصوص س��واالت حض��وري به محل 
مديريت ارتباط با مش��تريان ايكاپ تقاطع يادگار امام 
و خياب��ان آزادي مراجعه كنند. بر مبناي اين گزارش، 
2008 نخس��تين محصول مشترك ايران خودرو و پژو 
است كه از ارديبهش��ت سال گذشته به توليد رسيده، 
تاكنون بيش از 5000 دس��تگاه تحويل مشتريان شده 
و از نخستين حضور در جدول ارزيابي شركت بازرسي 
كيفيت و استاندارد ايران كه موفق به كسب چهار ستاره 

كيفيت شد، همواره اين جايگاه را حفظ كرده است. 

اخبارشهرستانها
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اقتصاد اجتماعي12
زنان ۸۰ درصد از تماس گيرندگان 

با خط ملي اعتياد
 رييس سازمان بهزيستي كشور گفت: زنان بيش 
از ۸۰ درصد از تماس گيرندگان با خط ملي اعتياد با 
شماره ۰۹۶۲۸ بوده اند. انوشيروان محسني بندپي در 
جش��نواره روز دختران افزود: خانواده نخستين ركن 
جامع��ه پويا و خالق و با انرژي اس��ت. زنان به عنوان 
نيمي از جمعيت كشور به مراتب تاثيرگذارتر هستند. 
براي مثال در تماس با خط مشاوره ۱۴۸۰ بيش از ۸۳ 

درصد از تماس گيرندگان زنان بودند. 
بندپ��ي با اش��اره ب��ه پژوه��ش انج��ام گرفته در 
يك��ي از مراكز نگه��داري كودكان زير ۱۸س��ال در 
اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان اظهار كرد: در بين 
۱۵۰پرسش��نامه يي كه در اين مركز پر ش��ده است 
۵۱ درصد كودكاني كه دچار اعتياد بودند، مادرش��ان 
ني��ز معتاد بودن��د. اين مس��اله نش��ان دهنده نقش 
محوري زنان در آس��يب هاي اجتماعي اس��ت. وي با 
اش��اره به وظايف س��ازمان بهزيستي در حمايت هاي 
روان��ي و اجتماعي جوانان و نونهاالن گفت: رش��د و 
تكام��ل يكپارچه دختران و پس��ران، طرح نماد براي 
دانش آم��وزان با همكاري س��ازمان آموزش و پرورش 
و مدرس��ه دوستدار زندگي، گسترش شبكه اورژانس 
اجتماعي در تمام شهرهاي داراي جمعيت باالي ۵۰ 
هزار نفر ازجمله اين اقدامات است همچنين خانه هاي 
امن گس��ترش يافته و حدود ۴۱مركز در اين زمينه 
راه اندازي ش��ده است. بندپي با بيان اينكه مسووليت 
ديگر س��ازمان بهزيستي در ارتباط با گسترش مراكز 
ش��به خانواده و پرورش كودكان اس��ت، گفت: مراكز 
نگهداري از كودكان را به س��مت مراكز شبه خانواده 
س��وق دادي��م و اميدواريم اليحه حماي��ت از حقوق 
كودكان هر چه سريع تر تصويب شود تا با استفاده از 

اين اليحه اقدامات خود را پيش ببريم. 

داروي كليه رايگان شد
با پيگيري هاي انجمن خيريه حمايت از بيماران 
 كليوي ايران و دستور فوري مسووالن وزارت خانه هاي

بهداش��ت و رفاه يك��ي از پرمصرف تري��ن داروهاي 
بيم��اران پيوندي كليه كه در ماه هاي اخير با رش��د 
دو براب��ري قيم��ت روبه رو ش��ده ب��ود از ام��روز در 
داروخانه هاي سراس��ر كشور به صورت رايگان توزيع 
ش��د. در روزهاي گذش��ته داريوش آرم��ان، رييس 
انجمن حمايت از بيماران كليوي نسبت به مشكالت 
ج��دي بيماران پيون��د كليه براي تهي��ه اين داروي 
گران قيم��ت كه در ماه هاي اخير با رش��د دو برابري 
روبه رو ش��ده بود، هش��دار داده ب��ود. وي با تقدير از 
اقدام به موقع وزارتخانه هاي بهداش��ت و رفاه، گفت: 
با توجه به مشكالت جدي كه افزايش قيمت داروي 
»راپاميون« براي بيماران پيوند كليه به وجود آورده 
بود، جاي تش��كر دارد كه وزراي بهداشت، و تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در اقدامي انسان دوستانه دستور 
توزي��ع رايگان اين دارو را دادن��د و از امروز اين دارو 
در داروخانه هاي سراس��ر كشور در دسترس بيماران 
پيوند كليه قرار گرفته اس��ت. آرمان گفت: اميدواريم 
اين روند ادامه يافته تا بخش��ي از مش��كالت هزاران 
بيمار پيوندي برطرف ش��ود. همچنين انتظار داريم 
وزراي بهداش��ت و رفاه تدابيري اتخاذ كنند تا ساير 
داروهاي پرمصرف اين بيماران نيز با قطع فرانشيز به 
صورت رايگان در اختيارشان قرار گيرد تا گوشه يي از 

مشكالت مالي اين افراد كاهش يابد. 

 خود مراقبتي
عامل ارتقاي سالمت جامعه

سرپرست آموزش و ارتقاي سالمت وزارت بهداشت 
گفت: بايد به عدالت در تخصيص منابع توجه ويژه يي 
داشته باشيم چراكه مي تواند در جهت ارتقاي سالمت 

موثر و مفيد واقع شود. 
محمدمهدي گلمكاني در آستانه برگزاري ششمين 
سمپوزيوم و سومين جش��نواره ملي خود مراقبتي و 
آموزش بيمار درخصوص اهميت خودمراقبتي گفت: 
 »يكي از توصيه هاي مهم س��ازمان بهداش��ت جهاني 
براي ارتقاي س��المت، مش��اركت جامعه و حمايت از 
اصول خودياري است تا مردم براي پيدا كردن راه هايي 
جهت مديريت سالمت جامعه خويش تشويق شوند. 
در اي��ن توصيه ها به اثرگ��ذاري نقش مردم در حفظ 

سالمت خود و جامعه اشاره شده است.«
گلمكاني اظهار كرد: مهارت هاي خودمراقبتي در 
انواع س��المت جسمي، س��المت اجتماعي، سالمت 
رواني و سالمت معنوي تعريف مي شود. اين مهارت ها 
بس��يار ضروري هس��تند كه افراد ب��ا يادگيري آنها 
مي توانند در ش��رايط و موقعيت هاي مختلف فردي، 
اجتماع��ي و خانوادگي صحيح ترين رفت��ار را از خود 

بروز دهند. 
سرپرست آموزش و ارتقاي سالمت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي گفت: همايش خودمراقبتي 
و كنگره هاي همانند آن به نقش اثرگذار مردم و تاثير 
نظام سالمت بر ارتقاي سطح خودمراقبتي مي پردازد. 
ما به عنوان متوليان سالمت كشور براي آحاد جامعه 
به ارتقاي سطح س��المت نيازمنديم. اين امكان پذير 
نيست مگر اينكه در درجه اول مشاركت معنادار مردم 
را داشته باشيم و براي ارتقاي آن در بخش هاي مختلف 
بسترس��ازي الزم صورت گيرد و نهايتا بايد به عدالت 
در تخصيص منابع توجه ويژه يي داشته باشيم چراكه 
مجموعه آنها مي تواند در جهت ارتقاي سالمت موثر 
و مفيد واقع ش��ود. گلمكاني اظهار كرد: خودمراقبتي 
در همه گروه هاي سني كه توانايي درك آنها را داشته 
باش��د، قابليت آموزش دارد البته اين آموزش ها براي 
اقش��ار و گروه هاي سني مختلف متفاوت است. مثال 
آموزش هاي خودمراقبتي براي كودكان با آموزش به 
ميانساالن متفاوت است همچنين افرادي كه مشاغل 
متفاوتي دارند نيز آموزش هاي خودمراقبتي مخصوص 
به خود را خواهند داش��ت. شش��مين س��مپوزيوم و 
سومين جشنواره ملي خود مراقبتي و آموزش بيمار 
۲مرداد مصادف با روز جهاني خود مراقبتي در مجتمع 
بيمارس��تاني امام خميني)ره( تاالر ام��ام)ره( برگزار 
مي ش��ود. عالقه مندان جهت كسب اطالعات بيشتر 
مي توانند با ش��ماره تلفن ۶۶۵۸۱۵۶۰ داخلي ۱۳۹ 

تماس بگيرند. 

اخبار

۸۰۰ميليون تن رسوب، مانع ورود جريان آب به تاالب انزلي شده است

تاالبانزليجانميدهد

رييس سازمان امور اجتماعي كشور: 

فروش نوزاد را كتمان نمي كنيم
رييس س��ازمان امور اجتماعي كش��ور با بيان 
اينكه موض��وع فروش ن��وزاد را كتمان نمي كنيم، 
گفت: اصل فروش نوزاد جرم است و قطعا از سوي 

مقامات انتظامي و قضايي قابل پيگيري است. 
تقي رس��تم وندي، در پاس��خ به س��والي درباره 
ميزان آس��يب هاي اجتماعي به ايلن��ا گفت: نبايد 
در خصوص آسيب هاي اجتماعي كلي نظر بدهيم، 
چراكه با تنوع موضوع در اين گونه آسيب ها مواجه 
هس��تيم. نمي توانيم وضعيت طالق، اعتياد و ديگر 
آسيب ها را با هم يكي كنيم. باتوجه به نوع آسيب 
در برخي موارد ممكن اس��ت به مرز تهديد رسيده 
باش��د و برخي موضوعات نيز ممكن اس��ت از مرز 
تهديد گذشته و بتوانيم اين گونه تعبير كنيم كه به 

مرحله بحران رسيده است. 
وي با بيان اينكه بيش از ۲۰ تا ۲۵ نوع آس��يب 
در كش��ور وجود دارد، گفت: آسيب هاي اصلي كه 
مقام معظم رهبري نيز آنها را مش��خص كرده اند، 
بايد توجه جدي به آنها داش��ته باشيم، چراكه اگر 
ب��ه معرض تهديد برس��ند، قطعا آس��ايش جامعه 
و س��عادت مردم ب��ه خطر مي افت��د. به طور مثال 
در آس��يبي مانند اعتياد بايد فهم همه جانبه يي از 

موضوع داشته باشيم. 
رييس سازمان امور اجتماعي كشور با بيان اينكه 
س��ه كانون براي توليد موادمخدر در جهان وجود 
دارد، گفت: جمهوري اسالمي ايران در بزرگ ترين 
كانون توليد موادمخدر جه��ان و هرم طاليي قرار 
دارد و س��االنه ح��دود ۸۰۰ تن ميزان كش��فيات 
موادمخدر است، در حالي كه ساالنه چيزي حدود 

چهار برابر اين مقدار يعني نزديك به س��ه هزار تن 
موادمخدر از كشور به سمت اروپا ترانزيت مي شود. 
رس��تم وندي با بيان اينكه ترانزيت مواد مخدر 
 را باي��د ب��ه عنوان يك تج��ارت ب��زرگ و جهاني 
در نظر بگيريم، خاطرنش��ان كرد: اين تجارت يك 
ش��بكه مافياي��ي در پيوند با تروريس��م در منطقه 
است و جمهوري اس��المي در صف مقدم خطري 
به اين بزرگي قرار دارد، بنابراين عملكرد كشور در 
موضوع موادمخدر را بايد با توجه به اين موقعيت ها 
درنظر بگيريم به ويژه اينكه در سال گذشته توليد 
مواد مخدر دو برابر و به بيش از ۹ هزار تن رسيده 
است و اين نشان مي دهد، توطئه بزرگ و همكاري 
بزرگي بين تروريسم منطقه يي و باندهاي مافياي 

موادمخدر در منطقه وجود دارد. 
وي با بيان اينكه در س��ال ۹۰ حدود ۳ ميليون 
و ۴۹۰ ه��زار مصرف كننده مواد مخدر در كش��ور 
شناسايي ش��ده اند، گفت: اما در سال ۹۴ براساس 
پيمايشي كه صورت گرفت؛ دو ميليون و ۸۰۸ هزار 
نفر مصرف كننده موادمخدر در كش��ور شناس��ايي 
ش��دند ك��ه نش��ان از كاه��ش مصرف كنن��دگان 

موادمخدر در كشور دارد. 
رييس س��ازمان ام��ور اجتماعي كش��ور درباره 
فروش نوزاد گفت: درخصوص اين موضوع اطالعات 
دقيقي ندارم و بايد اين آمار بررس��ي ش��ود، اما به 
هر حال وقتي مقوله اعتياد فراگير مي ش��ود، يكي 
از مباح��ث نامطلوب آن، اين موضوع اس��ت البته 
اصل فروش كودك جرم اس��ت و اگر كسي چنين 
موضوع��ي را اط��الع دهد، قطع��ا از طريق مراجع 

قضايي و انتظامي قابل برخورد است، اما متاسفانه 
فروش كودك از آن دس��ت جرم هايي است كه به 
صورت مخف��ي صورت مي گي��رد و باتوجه به اين 
موضوع هيچ كس��ي نمي تواند درباره فروش نوزاد 

آمار دقيقي را اعالم كند. 
وي ب��ا بيان اينك��ه موضوع فروش ن��وزاد قابل 
كتمان نيست، خاطرنش��ان كرد: چه بسا يك فرد 
معت��اد به علت تامين ني��از موادمخدر خود چنين 
اقدامي را انجام دهد، اما همان طور كه گفتم هنوز 
هيچ كار پيمايشي و پژوهشي در اين خصوص كه 
نشان دهد، ابعاد اين ماجرا چگونه است، در كشور 

انجام نشده است. 
رس��تم وندي با بي��ان اينكه اي��ن موضوع قابل 
پيش بين��ي اس��ت و ما ني��ز در اي��ن خصوص به 
شنيده هايي برخورديم، تصريح كرد: معتقدم باتوجه 
به اقداماتي كه درخصوص فقرزدايي و تامين حداقل 
غذا براي كس��اني كه در كش��ور دچار فقر مطلق 
هستند، صورت گرفته، بعيد مي دانم مادري به دليل 
فقر مطلق نوزاد خود را بفروش��د، اما همان طور كه 
گفتم ما نيز ش��نيده ايم كه م��ادر معتادي به دليل 
سوءمصرف، نوزاد خود را به فروش برساند. معتقدم 
مبح��ث م��ادر و كودك ك��ه درخصوص م��ادران 
معتاد در حال انجام اس��ت، باي��د ارتقا پيدا كند و 
كمبودهايي در اين زمينه وجود دارد كه بايد چتر 
پوشش��ي با توجه به اينكه مخاطرات ما در زمينه 

زنان معتاد بيشتر است، افزايش پيدا كند. 
رييس سازمان امور اجتماعي كشور خاطرنشان 
كرد: هدف اين سازمان اين است كه زيرساخت هاي 

كاهش آسيب اجتماعي را در كشور تقويت و ارتقا 
ده��د. وي درخصوص پخش اعتراف��ات دختر ۱7 
ساله از صدا و سيما گفت: اين موضوع را مي توان از 
چند منظر مورد بررسي قرار داد؛ اول اينكه فرهنگ 
كشور ما آن قدر باسابقه و داراي غناي محتوايي است 
كه بعضا موضوعاتي اينچنيني نبايد در اين حد در 
كشور بزرگ شده و مساله آفرين و حاشيه ساز شود. 
ما فرهنگ غني داريم كه مبتني بر عفاف، حجاب، 
نجابت، شرم و حياست كه مي شود در رفتار عمومي 
مردم در دهه ها و سده هاي گذشته آن را ديد و در 
حقيقت سرچشمه از تعاليم اسالمي دارد. اين گونه 
مسائل را بايد آسيب هاي مصداقي مدنظر قرار داد 
كه ناش��ي از غفلت هاي تربيتي است، چراكه ما در 

حوزه خانواده كمتر سرمايه گذاري كرده ايم. 
رييس سازمان امور اجتماعي كشور با اشاره به 
پژوهش هاي صورت گرفته در اين حوزه خاطرنشان 

كرد: با پيگيري  آسيب هاي شبيه اين مورد به اين 
نتيجه مي رس��يم كه سرنخ اصلي مربوط به ضعف 
تربيت در خانواده، تنش هاي خانوادگي، دور شدن 
از ارزش ه��اي دين��ي و ملي اس��ت. معتقدم به هر 
حال در اين ۸۰ ميليون جمعيتي كه در كش��ور ما 
مطابق با هنجارها و اصول ارزشي در كشور زندگي 
مي كنند، بخش��ي هم هستند كه كج روي داشته و 
دچار انحراف رفتار مي ش��وند. البته امروزه به دليل 
فراگير بودن و عموميت داشتن فضاي مجازي اين 
مس��ائل برجسته  شده و جلوي چش��م ما مي آيد. 
در اي��ن موارد عمدت��ا بايد با ف��رد صحبت كرد و 
اگر قابليت ارش��اد و راهنماي��ي دارد، از اين منظر 
با او برخورد كرد. رس��تم وندي ب��ا بيان اينكه صدا 
و سيما مي توانست در اين زمينه حرفه يي تر عمل 
كند، تصريح كرد: پخش اين فيلم با استانداردهاي 

حرفه يي فاصله زيادي داشت.

ريحانه جاويدي|
روزگاري ت��االب انزل��ي را ب��ه نيلوفرهاي آبي 
مي ش��ناختند، گل هاي صورتي رنگي كه سراس��ر 
اين تاالب بين الملل��ي را قلمرو خود كرده بود و از 
مي��ان نيزارهاي قد كش��يده رخ نمايي مي كرد اما 
چند س��الي است در زير اليه نيلوفري خوش رنگ 
و لعاب اين تاالب ، بستري از فاضالب هاي صنعتي، 
خانگي و بيمارستاني، ضايعات كشتارگاهي، سموم 
كشاورزي، پس��ماندها و نخاله ها گسترده مي شود 
و س��اخت و س��از در حريم تاالب، ورود رس��وبات 
از رودخانه ها و انتقال آلودگي ازدريا و نوس��انات و 
برداش��ت هاي بي رويه آب، زندگي را در اين تاالب 
نيلوفري به ش��ماره مي اندازد و سبب رشد بي رويه 
گياهان آبزي مي ش��ود كه اگرچه بس��تر سبزي بر 
تاالب مي س��ازند اما حي��ات را از آن مي گيرند. از 
طرف ديگر س��طح آب تاالب انزلي در س��ال هاي 
گذشته آن قدر كم شده كه پيش بيني كارشناسان 
بر اين است كه تاالب انزلي، سراشيبي خشكسالي 
را زودت��ر از آنچه بايد، ط��ي مي كند، چرا كه ۸۰۰ 
ميليون تن رس��وب همچون س��دي شده كه مانع 

رسيدن آب به تاالب است.

 وخيم ترين روزهاي تاالب انزلي
از س��ال ۱۳7۴ تاكنون حدود ۱۳۰ سانتي متر 
كاهش آب س��طح درياي خزر ثبت ش��ده كه آثار 
آن به خشك شدن تدريجي اين تاالب منجر شده 
اس��ت. در كنار اين عوامل جاده كنارگذري هم در 
حاشيه تاالب ساخته ش��ده كه گرچه هنوز كامل 
نيست اما به گفته كارشناسان، خود يكي از عوامل 
مهم در تخريب تاالب است. به گفته محققان حجم 
باالي رسوب گذاري و رشد گسترده گياهان آبزي، 
موجب تغييرات ش��ديدي در س��اختار و عملكرد 
تاالب انزلي و تبديل بخش هاي ش��رقي، جنوبي و 
مركزي اين تاالب به نيزار، چمنزار و جنگل ش��ده 
است. به عبارتي در طول ۳۰سال گذشته تغييرات 
آب و هوايي كره زمين و فقدان مديريت كارآمد در 
حوزه آبخيز و اراضي باالدس��ت تاالب انزلي سبب 
ش��ده تا ارزش هاي آن يكي پس از ديگري از بين 
ب��رود تا آنجا كه به گفته مديركل محيط زيس��ت 
استان گيالن، تاالب انزلي در بدترين شرايط خود 

قرار دارد. 
قربانعلي محمدپور درب��اره اين موضوع گفت: 
»متاس��فانه كلبه هايي كه در اطراف تاالب انزلي 
ق��رار دارند و فعاليت مي كنند، فاضالب هاي خود 

را به تاالب مي ريزند و هيچ نظارتي هم بر فعاليت 
اين كلبه ها نمي ش��ود كه همين موضوع موجب 
آلودگي هاي زيس��ت محيطي و همچنين نابودي 
زيس��تگاه هاي حي��ات وحش از جمل��ه پرندگان 
مهاجر مي ش��ود. بازسازي و ساماندهي كلبه هاي 
شناور و توسعه گردشگري در منطقه مي تواند از 
بروز آلودگي هاي زيست محيطي جلوگيري كند. 
اگر برنامه توسعه و بهس��ازي تاالب انجام نشود، 
اين تاالب نيز مانند س��اير تاالب هاي مهم كشور 

خشك مي شود. «
وي اف��زود: »بايد اش��خاصي ك��ه وارد تاالب 
مي ش��وند را نس��بت به وضعيت زيست محيطي 
تاالب حس��اس كني��م و اين موض��وع زماني رخ 
مي دهد كه مردم به محيط زيس��ت خود اهميت 
دهند. تاالب انزلي هم  اكنون در بدترين ش��رايط 
خ��ود قرار دارد، چراكه بر اس��اس گزارش وزارت 
ني��رو، آب درياي خزر با كاهش ت��راز يك و نيم 
متري مواجه شده و همين موضوع باعث كاهش 
آب تاالب انزلي ش��ده اس��ت. بخش هاي جنوبي 
تاالب كامال خش��ك شده و همين مساله موجب 
سوءاس��تفاده افراد س��ودجو ب��راي بهره برداري 

غيرعلمي از بخش خشك شده تاالب شده است. 
ت��راز و ارتفاع بخش هايي از ت��االب كه آب دارد، 
ش��ايد به كمتر از ۴۰ سانتي متر رسيده باشد كه 
همي��ن موضوع خطر تص��رف عدواني مناطقي از 
تاالب توس��ط اهالي منطقه را با خ��ود به همراه 

دارد. «
اظه��ارات محمدپور در حالي اس��ت كه نايب 
دبير شبكه سمن هاي محيط زيست استان گيالن 
هم معتقد اس��ت عم��ق بس��ياري از بخش هاي 
عميق انزلي كه به يك متر رس��يده بود، امس��ال 
در همي��ن بخش ها نيم مت��ر آب هم وجود ندارد. 
 زهرا جنس��ي درب��اره اي��ن موضوع بي��ان كرد:

» انزلي يكي از تاالب هاي استراتژيك است و غير 
از اينكه يك تاالب بين المللي اس��ت، در صورتي 
كه خشك ش��ود پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي 
بس��يار زيادي هم براي مردم خواهد داشت يعني 
اگر نخواهيم از دريچه محيط زيس��ت به آن توجه 
كنيم درصورتي كه تاالب انزلي خش��ك شود، با 
مش��كالت عديده يي روبه رو خواهيم شد و همين 
اتفاق براي خيلي از تاالب ها با وسعت كم يا زياد 

در حال وقوع است.« 

عضو جمعيت زنان و جوانان مبارزه با آلودگي 
محيط زيس��ت گيالن با بي��ان اينكه تاالب انزلي 
به  ش��دت درگير آلودگي است، تاكيد كرد: براي 
نج��ات انزلي بايد ورودي هاي انزلي را پاكس��ازي 
كرد، زرج��وب و گوهر رود از جمل��ه آلوده ترين 
رودخانه هايي اس��ت كه شايد در دنيا وجود دارد 
و م��ا در كن��ار اي��ن رودخانه هاي آل��وده زندگي 
 مي كني��م. متاس��فانه رودخانه ه��اي زرج��وب و 
گوهر رود درگير فاضالب هاي شهري و همچنين 
صنعتي هس��تند. منطقه س��راوان سال هاست به 
محل دپوي زباله تبديل ش��ده است. شيرابه هاي 
زباله با بار  آلودگي باال به اين رودخانه ها وارد شده 

و در نهايت وارد تاالب انزلي مي شوند. 
جنس��ي افزود: عم��ده بار آلودگي ك��ه انزلي 
تحم��ل مي كند به دليل س��رريز اين دو رودخانه 
و محل دفن زباله اس��ت ك��ه نيازمند همت ملي 
اس��ت و با بودجه هاي اس��تاني برطرف نمي شود. 
متاسفانه طرح هايي انجام مي شود اما اين طرح ها 
مشكالت را حل نمي كنند، چراكه سرعت تخريب 
صدها برابر سرعت بهبود است و نتيجه مثبتي با 

وجود تالش ها ايجاد نمي شود. 

 طرح هايي كه چاره ساز نبود
پيش��گيري از تخريب تاالب ه��ا يكي از وظايف 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت كشور است. اين 
س��ازمان سال هاس��ت كه از وخامت ح��ال تاالب 
انزلي و در كنار آن برنامه هايي براي نجات آن خبر 
مي ده��د. آخرين راه حل ارائه ش��ده، »طرح جامع 
مديريت حوزه آبريز تاالب انزلي« اس��ت كه جايكا 
از ۱۳۸۴ ت��ا ۱۳۸۶ تهيه كرد. اي��ن طرح ۶برنامه 
عملياتي شامل ارائه طرح و اجراي مديريت پسماند، 
مديريت پساب، مديريت رسوب، طرح هاي آموزشي 
و ارتقاي آگاهي هاي عموم��ي و جوامع بهره بردار، 
اجراي برنامه هاي بهره برداري خردمندانه و مديريت 
اكوتوريسم و اصالح ساختارهاي مديريتي و ارتقاي 
كيفيت مديريت بر تاالب انزلي را تشكيل مي شود، 
اما تاالب انزلي هنوز هم از پساب، فاضالب و رسوب 
رنج مي برد و نفسش به شماره مي افتد. با اين وجود 
عالوه بر طرح هاي انجام شده دانشگاه اصفهان هم 
قرار اس��ت به مي��دان آيد تا ش��ايد درد اين تاالب 
اين بار چاره ش��ود. روز گذش��ته جبار كوچكي نژاد 
عضو هيات رييس��ه فراكس��يون محيط زيس��ت و 
توسعه پايدار مجلس با اعالم اين خبر گفت: ۸۰۰ 
ميليون تن رس��وب،  مانع ورود آب به تاالب انزلي 
مي شود. او درباره طرح دانشگاه اصفهان براي نجات 
تاالب انزلي افزود: »طرح آزمايش��ي كه قرار است 
توسط دانشگاه اصفهان اجرا شود از ورود رسوب ها 
ب��ه تاالب جلوگيري و آنه��ا را از بين مي برد. از هر 
طرح و روش��ي كه بتوانند رسوبات تاالب را حذف 
كنند، اس��تقبال مي كنيم. براي مش��اهده قابليت 
اجرايي اين ط��رح ابتدا به صورت آزمايش��ي اجرا 
خواهد ش��د. اميدوارم با اجرايي ش��دن اين طرح 

تاالب از خطر خشكي نجات پيدا كند. «
اين نماينده مجلس با اش��اره به زمان و هزينه 
اجرايي شدن طرح احياي تاالب انزلي گفت: »اين 
طرح به زودي به صورت آزمايش��ي ش��روع به كار 
مي كند. تا زماني كه اين طرح به صورت آزمايشي 
اجرا مي ش��ود، س��ازمان محيط زيست هزينه هاي 
م��ورد ني��از م��ورد را از اعتب��ارات داخلي خودش 
پرداخت مي كند. اگر اين طرح نياز به هزينه بيشتر 
داشته باشد، الزم اس��ت در بودجه ۹۸ ديده شود. 
تاالب انزلي و درياچه اروميه به منابع خيلي زيادي 
احتياج دارن��د و به دليل محدوديت، بس��ياري از 
طرح ها با مش��كل اجرايي مواجه مي شوند. يكي از 
داليلي كه اجراي اين كارها را با كندي مواجه كرده، 

محدوديت منابع است. «

معاون وزير و رييس سازمان غذا و دارو گفت: به دليل تفاوت 
قيمت ارز دولتي با آزاد، متاسفانه برخي شركت هاي تجهيزات 

پزشكي احتكار مي كنند. 
غالمرض��ا اصغري در يكصد و شش��مين اجالس روس��اي 
دانش��گاه هاي علوم پزشكي كش��ور، افزود: بايد از فرصت هاي 
پيش رو استفاده كنيم، چراكه دشمنان منتظرند در ميان مردم 

نارضايتي ايجاد شود. 
وي گفت: در فضاي مجازي در برخي موارد، شايعات و اخبار 
نادرس��ت در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي ديده مي شود كه 
مي تواند منجر به ترويج نااميدي در ميان مردم شود. بايد براي 

تداوم توليد داروي داخلي تالش خود را ادامه دهيم. 
معاون وزير بهداش��ت ادامه داد: در مورد داروهاي وارداتي، 
مذاكراتي داش��ته ايم تا افزايش نرخ ارز روي قيمت اين داروها 
تاثيري نداشته باش��د و تنها ۹ درصد براي داروهاي وارداتي و 

۱۲درصد براي داروهاي توليد داخل افزايش قيمت داشتيم. 
وي با عنوان اين مطلب كه قيمت داروها روي سايت سازمان 
غذا و دارو اعالم ش��ده اس��ت، افزود: نظارت كامل روي ميزان 
مورد نياز مواد اوليه دارو، توليد و توزيع آنها از س��وي سازمان 

غذا و دارو در حال انجام اس��ت. اصغ��ري تاكيد كرد: چنانچه 
يك پزش��ك، دارويي كه در فهرس��ت دارويي كشور نيست را 
تجويز كند، بايد به عنوان پزش��ك متخلف به س��ازمان نظام 
پزشكي كشور معرفي شود. وي گفت: خريد راهبردي در سطح 
استان هاي كشور مهم است و تنها در دانشگاه هاي علوم پزشكي 
تهران، ايران، شيراز و كرمانشاه خريد راهبردي صورت مي گيرد 
و الزم اس��ت بقيه دانش��گاه هاي علوم پزشكي خريد راهبردي 
را انجام دهند. رييس س��ازمان غذا و دارو ادامه داد: هيچ گونه 
تف��اوت كيفيت ميان داروي برند ژنريك با ژنريك وجود ندارد، 
به همين دليل بهتر است داروي ژنريك كه ارزان قيمت است، 
توس��ط بيمارس��تان ها خريداري ش��ود. وي افزود: بزرگ ترين 
معضل ما در بخش دارو و تجهيزات پزش��كي، نقدينگي است 
و اميدواريم س��ازمان برنامه و بودجه به قولش عمل كند و به 
سيستم بيمه يي اعتبارات مورد نياز را تخصيص دهد. اصغري 
گفت: به دليل تفاوت قيمت ارز دولتي با آزاد، متاسفانه برخي 
ش��ركت هاي تجهيزات پزش��كي احتكار مي كنند، لذا ضروري 
است دانشگاه ها نظارت خود را تشديد كنند و چنانچه محصولي 

با قيمت باال ارائه شد، بايد با آنها برخورد شود.

برخي شركت هاي تجهيزات پزشكي احتكار مي كنند
رييس مركز برنامه ريزي منابع انس��اني وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به اينكه طبق وعده سازمان سنجش نتايح 
آزمون اس��تخدامي آموزش و پرورش ت��ا هفته اول مرداد 
اعالم مي ش��ود، گفت: مصر هس��تيم تا شهريور گزينش را 
انجام دهيم و پذيرفته شدگان از مهر وارد دوره حرفه آموزي 

يك ساله در دانشگاه فرهنگيان شوند. 
اسفنديار چهاربند در پاس��خ به پرسشي مبني بر زمان 
اع��الم نتايج، گزين��ش و برگ��زاري دوره ه��اي صالحيت 
حرفه يي براي پذيرفته ش��دگان آزمون اس��تخدامي وزارت 
آموزش و پرورش كه تيرماه امس��ال برگزار ش��د به ايسنا 
گفت: همكاران ما در س��ازمان س��نجش به ما قول داده اند 
كه نتايج مرحله اول و معرفي شدگان دو برابر ظرفيت را در 

هفته اول مرداد به ما اعالم كنند. 
وي افزود: معتقديم پذيرفته شدگان حتما يك سال دوره 
صالحيت حرفه يي را در دانشگاه فرهنگيان بگذرانند و اين 
بر خالف برخي تص��ورات بود كه به ما علت كمبود نيرو با 
برگزاري دوره يك ماهه حرفه آموزي، پذيرفته شدگان را از 

مهر امسال روانه كالس هاي درس مي كنيم. 

رييس مركز برنامه ريزي منابع انس��اني وزارت آموزش و 
پرورش با بيان اينكه مصر هس��تيم ط��ي دو ماهه مرداد و 
شهريور پذيرفته شدگان دور اول، مراحل مربوط به معاينه، 
مصاحب��ه و گزين��ش را طي كنند و از ابت��داي مهر ماه به 
كالس هاي دانش��گاه فرهنگيان بروند و به مدت يك س��ال 
و تا مهر آينده دوره ببينند گفت: همكاران ما در س��ازمان 
س��نجش هفته اول مرداد ق��ول داده اند پذيرفته ش��دگان 
دوبراب��ر ظرفيت مرحل��ه اول را معرفي كنن��د و ما تا ۲۵ 
شهريور فرصت داريم، مراحل مصاحبه و گزينش را انجام و 
ليست يك برابر ظرفيت را تحويل سازمان سنجش بدهيم 
تا پذيرفته شدگان نيمه دوم شهريور در دانشگاه فرهنگيان 

ثبت نام كنند. 
چهاربند در پاسخ به پرسش ديگري درباره مصوبه اخير 
كميس��يون آموزش مجلس مبني ب��ر به كارگيري و تعيين 
تكليف حق التدريس��ي ها و آموزشياران نهضت سوادآموزي 
در دو مرحله عنوان كرد: هنوز پيش نويس طرح را نديده ام. 
احتماال اي��ن مصوبه هفته آين��ده در صحن علني مجلس 

شوراي اسالمي مطرح شود. 

اعالم نتايج آزمون استخدامي در هفته اول مرداد 
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پارلمان شهري پايتخت به كليات اليحه دستورالعمل نحوه اعمال تخفيف و تقسيط هزينه هاي كفن و دفن راي داد

فروش قسطي قبر در بهشت زهرا )س( 
گروه راه و شهر سازي | آزاده كاري| 

جلسه روز گذش��ته شوراي ش��هر تهران سه 
مصوبه داشت. معرفي 30 نفر از كاركنان شهرداري 
به عنوان قائم مقام ذي حساب در واحدهاي تابعه 
نخستين دستور جلسه شوراي شهر تهران بود كه 
در جريان بررس��ي آن اختالف هايي بين اعضاي 
شوراي ش��هر از جمله محسن هاشمي و ابراهيم 
اميني به وج��ود آورد، ام��ا در نهايت به تصويب 
رس��يد. در ادامه اليحه دستورالعمل نحوه اعمال 
تخفي��ف و تقس��يط هزينه هاي خدمات بهش��ت 
زهرا)س( نيز مورد بررس��ي قرار گرفت و كليات 
آن به تصويب رس��يد. همچنين اصالحيه مصوبه 
تعيي��ن بهاي خدم��ات قابل عرضه در س��ازمان 
بهش��ت زه��را )س( كه هفته گذش��ته در صحن 
علني شوراي اسالمي شهر تهران مطرح شده بود، 

با راي مثبت اكثريت اعضا به تصويب رسيد. 
به گزارش »تعادل« س��عيد خ��ال مديرعامل 
س��ازمان بهش��ت زه��را )س( كه براي تش��ريح 
جزئي��ات دس��تورالعمل نحوه اعم��ال تخفيف و 
تقس��يط هزينه ه��اي خدمات س��ازمان بهش��ت 
زهرا)س( در صحن ش��ورا حض��ور يافته بود، بعد 
از تصوي��ب دو اليحه مذكور گف��ت: اين لوايح از 
چند منظر قابل توجه و بررسي هست؛ اول تقدير 
از اعضاي محترم شوراي شهر و كميسيون ها كه 
ساعت ها وقت گذاشته و اين اليحه را در راستاي 
شفاف س��ازي و همچنين رفاه ح��ال خانواده هاي 
داغ��دار و ب��ه ويژه ك��م بضاعت تهي��ه و تدارك 
ديده اند. واقعيت اين اس��ت كه اي��ن لوايح چند 

سالي بود كه روند اجرايي آن متوقف شده بود. 
سعيد خال در اين باره توضيح داد: با تصويب 
اين لوايح ش��رايطي فراهم شد تا مراجعان داغدار 
بتوانن��د از خدماتي كه در جه��ت رفاه حال آنها 
در نظر گرفته ش��ده اس��تفاده كنن��د؛ به موجب 
اي��ن اليحه كم��اكان يك طبقه قبر در س��ازمان 
بهش��ت زهرا )س( به صورت راي��گان اختصاص 
مي يابد و هر ش��هروند كه به سازمان بهشت زهرا 
)س( مراجعه كند از س��ه طبق��ه قبر يك طبقه 
را به صورت راي��گان دريافت مي كند و دو طبقه 
باقيمانده خالي را به صورت يارانه يي با قيمت يك 

ميليون تومان دريافت خواهد كرد. 
خال افزود: حتي اگر كسي توان پرداخت همين 
مبلغ يا مبلغ اندك خدمات شست وش��و، تكفين و 
تدفين را هم نداش��ته باش��د به موجب اين اليحه 
س��ازمان بهش��ت زهرا )س( مي تواند تا ۱۲ قسط 
آن را تقس��يط كند. بايد عنوان كنم كه در س��ال 
۱3۹۶ سازمان بهش��ت زهرا )س( حدود ۲۲۵00 
قبر رايگان به شهروندان عزيزمان اهدا كرده است. 

 16ميليون تومان حداكثر قيمت قبر
مديرعامل س��ازمان بهش��ت زهرا )س( ادامه 
داد: نكته مه��م بعدي اينكه تصوي��ب اين لوايح 
در ش��وراي اسالمي ش��هر تهران خط بطالني بر 
شايعه هاي وجود قبر نجومي و قبر ميلياردي و... 
بوده است. به موجب اين لوايح حداقل قيمت قبر 
در بهش��ت زهرا )س( به صورت رايگان و حداكثر 
قيمت قبر در قطعات قديمي سازمان كه بيش از 
۴۵سال از عمر آن گذش��ته حداكثر ۱۶ ميليون 
تعيين ش��ده اس��ت و بنابراين هيچ گونه افزايش 
قيمت��ي در زمين��ه قيمت قبور نداش��ته و صرفا 
شرايط و تسهيالت براي افراد كم بضاعت تسهيل 

شده است. 
وي گفت: تصوي��ب اين لوايح يكي از اقدامات 
مهم و شايسته و قابل توجه شوراي اسالمي شهر 
تهران بود كه براي چند سال روند آن در شوراي 
قبلي متوقف شده بود. در حوزه خدمات سازمان 
بهش��ت زهرا )س( براي نخس��تين بار به صورت 
ش��فاف قيمت خدمات به تصويب رسيده كه در 
اين خصوص قيمت هاي س��اير شهرس��تان هاي 
كش��ور در نظر گرفته ش��ده اس��ت و در قياس با 
حتي شهرس��تان هاي كش��ور قيمت هاي تهران 
بس��يار مناسب اس��ت تا افراد نيازمند در مراجعه 

به اين س��ازمان دچار مشكل نش��وند. به گزارش 
»تع��ادل« در ادام��ه جلس��ه، معرف��ي 30 نفر از 
كاركنان شهرداري به عنوان قائم مقام ذي حساب 
در واحد هاي تابعه ش��هرداري در دستور كار قرار 
گرف��ت و مجيد فراهاني ريي��س كميته بودجه و 
نظارت شوراي شهر تهران توضيحاتي در اين باره 
ارائه ك��رد و گفت: پس از ارائه اليحه قائم مقامان 
ذي حساب دو از سوي شهرداري به شورا و ارجاع 
از س��وي كميس��يون به كميته بودجه و نظارت 
مالي در گام نخس��ت نس��بت به تدوين نظامنامه 
ذي حس��ابي و ارائ��ه آن به كميس��يون برنامه و 
بودجه اق��دام كرد كه اي��ن نظامنامه به تصويب 
كميس��يون رسيد و هم اكنون به عنوان يك طرح 
تقديم هيات رييس��ه ش��ورا شده اس��ت. مجيد 
فراهاني افزود: براي اعالم ارزيابي فني و تخصصي 
در تاريخ ۲۹ و 30 خرداد ۱3۹۷ با دعوت از افراد 
معرفي شده از سوي شهرداري نسبت به ارزيابي 

دانش و تسلط نسبت به قوانين و مقررات، ارزيابي 
و گزارشگري يك سند مالي اقدام شد. همچنين 
پيش از اين در خصوص استعالم افراد از حراست 
و بازرس��ي اقدام ش��ده بود كه بر اس��اس نتايج 
ارزيابي و اس��تعالم فهرست افراد واجد صالحيت 

جهت تصويب ارائه مي شود. 
رييس كميته بودجه و نظارت ش��وراي ش��هر 
تهران اظهار كرد: در اليحه ارائه ش��ده از س��وي 
ش��هرداري ما برخالف ادوار گذش��ته كه مصوبه 
ش��ورا صرفا به فهرس��ت افراد را براي قائم مقامي 
ذي حساب در يك واحد معين بسنده مي كرد، اما 
در اين طرح تغييرات اساس��ي براي شفاف سازي 
انجام ش��ده كه مهم ترين آنها به اين شرح است: 
تبيين انتظارات ش��ورا از قائم مقامان ذي حساب، 
ل��زوم تحويل و تحول ب��ا قائم مقام ذي حس��اب 
پيش��ين و ارائه صورت جلس��ه تحويل و تحول و 
ارس��ال رونوشت به خزانه دار شورا، تعيين تكليف 

خرج خالف قانون و لزوم ارسال رونوشت گزارش 
به ش��ورا، تعيين تكليف نظارت بر حسن فعاليت 
قائم مقام��ان ذي حس��اب و ارائه گ��زارش نظارت 
به ش��ورا، مح��دود ك��ردن فعالي��ت قائم مقامان 
ذي حساب در واحد تعيين شده و الزام شهرداري 
به اخذ مصوبه ش��ورا در ص��ورت تغيير، محدود 
ك��ردن دوره فعاليت قائم مقامان ذي حس��اب در 
واح��د تعيين ش��ده و الزام ش��هرداري به لحاظ 
ك��ردن تغيير ذي حس��اب بدون تداخ��ل با دوره 
رس��يدگي و استقرار حس��ابرس منتخب شورا از 

جمله اين تغييرات بود.

 تشكيل سريع ديوان محاسبات شهري
افشين حبيب زاده عضو كميسيون حمل و نقل 
شوراي شهر در مخالفت با اين طرح صحبت كرد 
و گفت: تعداد افراد معرفي شده به عنوان قائم مقام 
ذي حساب 30 نفر است در حالي كه اكنون ۶0 نفر 

ديگر به عنوان ذي حساب در شهرداري مشغول به 
كار هستند كه تاييديه شوراي پنجم را ندارند. اين 
۶0 نفر در سازمان ها و مناطق شهرداري به مدت 
س��ه سال از شوراي دوره چهارم تاييديه گرفته اند 
و ب��ا وجود آنكه هنوز زمان دارند اما اين از حقوق 
ش��وراي پنجم است كه تمام ذي حسابان را تاييد 
كند. از اين رو، درخواس��ت مي كنم كه اين اليحه 
بازگ��ردد و پس از آنك��ه تمام ذي حس��اباني كه 
مشغول به كار هستند اضافه شدند، يكجا معرفي 
و مورد بررس��ي قرار گيرند. وي بر لزوم تس��ريع 
در تش��كيل ديوان محاسبات شهري تاكيد كرد و 
گفت: اين ذي حسابان استخدام رسمي شهرداري 
بوده و سال ها در شهرداري مشغول به كار بوده اند. 
اكن��ون هم اين افراد ب��راي تطبيق عملكرد مالي 
شهرداري با قوانين و مقررات منصوب شده اند. در 
واق��ع افرادي از خود ش��هرداري بر عمليات مالي 
ش��هرداري نظارت دارند در حالي ك��ه در ديوان 
محاس��بات ش��هري اين افراد قرار است، زير نظر 
شورا باشند تا نظارت شورا به صور ت كامل محقق 

شود. 

 معرفي غيابي 30 ذي حساب شهرداري 
محمد س��االري رييس كميس��يون معماري و 
شهرس��ازي ش��وراي ش��هر نيز در جريان معرفي 
ذي حسابان با اشاره به رويه هاي قبلي اي كه در اين 
خصوص وجود داشته است، گفت: پيش از اين، اين 
افراد در صحن حاضر ش��ده و اعضاي ش��ورا با آنها 
آشنا مي شدند سپس راي گيري صورت مي گرفت. 
در ادامه جلسه اعتراضات ساالري به جايي نرسيده 
و ب��ا توجه به لزوم انتخاب هر زودتر ذي حس��ابان 
همه افرادي كه از س��وي كميت��ه بودجه و نظارت 
معرفي ش��ده بودند، راي اعضاي ش��وراي شهر را 
كس��ب كردند. در نهايت همه افرادي كه از س��وي 
كميته بودجه و نظارت معرفي ش��دند، توانس��تند 
راي اعضاي شوراي شهر تهران را كسب و به عنوان 

قائم مقامان ذي حساب دو معرفي شدند. 

 اكران طرح برگزيده درياچه چيتگر 
همچنين روز گذش��ته پي��روز حناچي معاون 
معماري و شهرس��ازي ش��وراي ش��هر تهران در 
مورد طرح برگزيده مسابقه طراحي پهنه جنوبي 
درياچه چيتگر توضيحاتي را ارائه كرد و گفت: اگر 
مي خواهيم شهر را نفروشيم، نيازمند آن هستيم 

كه از اين قبيل پروژه ها حمايت كنيم. 
معاون شهردار تهران با بيان اينكه نيمه شمالي 
درياچه با وجود رستوران و... مورد استقبال مردم 
ق��رار گرفته اما نيمه جنوب��ي درياچه هنوز مورد 
غفلت قرار گرفته اس��ت، گفت: با احداث بزرگراه 
حكيم امكان اتصال پارك چيتگر و درياچه فراهم 
شده اس��ت و پتانسيل اس��تفاده از پهنه جنوبي 
درياچه را افزايش داده اس��ت به همين دليل در 
خرداد ماه امس��ال مس��ابقه طراحي پهنه جنوبي 
درياچه چيتگر آغ��از و از ميان ۲0 طرح، ۵طرح 
انتخاب ش��دند. وي با بي��ان اينكه تي��م داوران 
تقريب��ا همان افرادي بودند ك��ه در هيات داوري 
پل طبيعت قرار داش��تند، گفت: دسترس��ي آرام 
و ايمن، قابليت س��رمايه گذاري بخش خصوصي، 
ايجاد فضاي مناس��ب، توسعه محور پياده و ايجاد 
فضاه��اي آرام و... از اهداف اين مس��ابقه بود كه 

نهايتا طرح آرش مظفري برگزيده شد. 
حناچي با بيان اينك��ه نگاه هاي اينچنيني به 
شهر سبب مي شود كه مردم به قدري از فضاهاي 
پر ازدحام دور و به پروژه هاي مردم محور س��وق 
داده ش��وند، گف��ت: اين طرح تاييد ش��ده اما در 
مرحله ايده اس��ت و بايد به كميسيون ماده پنج 
رفته تا بتواند مجوزه��اي الزم را اخذ كند و بعد 
از آن فراخوان عمومي براي جذب س��رمايه گذار 
منتشر مي شود و اين مجموعه ها به گونه يي است 
كه هزينه هاي اجرا به س��رعت تامين مي ش��ود و 
البت��ه اين اي��ده در مرحله ابتدايي اس��ت و بايد 

پرونده به كميسيون ماده پنج ارسال شود. 

 مبارزه با فساد
يا اصالح سياست ها؟

مجيد اعزازي| دبير گروه راه و شهرسازي|
رييس جمه��ور دو روز پيش در گ��زارش به مردم، از 
فساد سازمان يافته دولتي در واردات خودرو پرده برداشت 
و ضمن صدور دستورهاي جديد به سه وزارتخانه و معاون 
حقوقي رياس��ت جمهوري، از رييس قوه قضاييه خواست 
ترتيبي اتخاذ كند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به 
اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات 
قانوني برس��ند و اموال و س��ودهاي كالن نامش��روع به 
بيت المال بازگردد. همزمان با فرمان حسن روحاني، ستاد 
تشديد مبارزه با احتكار و اختفاي كاال براي ثبات بازار و 
نظ��ارت بر عرضه و احتكار كاالهايي كه با ارز دولتي وارد 
ش��ده اند از روز شنبه آغاز به كار كرد تا حركت افشاگرانه 

وزير جوان كابينه دولت دوازدهم عقيم نماند. 
دولتمردان انتظار دارند با انجام چنين اقداماتي، ضمن 
فس��ادزدايي از اقتصاد، بار ديگر اعتماد و اميد را به جامعه 
ايران��ي بازگردانند. اگرچه آمار و اطالعات دقيقي از ميزان 
اعتم��اد مردم به دولت و حكومت در دس��ت نيس��ت، اما 
بي گمان در اين روزها، ميزان اعتماد و اميد در ميان مردم 
به ش��دت كاهش يافته است. از سوي ديگر، طي پنج ساله 
گذش��ته هم شاهد انعكاس نوسان اعتماد و اميد مردم در 
فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي نيز بوده ايم. پنج س��ال 
پيش، پي��روزي روحان��ي در انتخاب��ات يازدهمين دوره 
رياست جمهور، خون جديدي را به كالبد روحاني جامعه 
تزريق كرد. سه س��ال پيش نيز، دستيابي ايران به توافق 
هسته يي با كشورهاي عضو گروه ۱+۵ چنين اثري داشت. 
اثر دومين پيروزي روحاني در انتخابات رياس��ت جمهوري 
ني��ز اگر چه به قوت پيروزي نخس��ت او نبود، اما بار ديگر 
موج��ي از اعتماد و اميد را در پي داش��ت. ام��ا اين روند 
مثبت در زمستان سال گذش��ته به واسطه برخي عوامل 
دروني و بيروني و از جمله نوس��ان ن��رخ ارز جاي خود را 
ب��ه بي اعتمادي و نا اميدي از سياس��ت هاي دولت داد. در 
روزهاي پاياني ارديبهش��ت امس��ال نيز با خروج امريكا از 
برجام، بار ديگر اين مساله تشديد شد و به شدت در افزايش 
نرخ ارز بازتاب يافت. حاال در شرايطي كه اغلب مسووالن 
اقتصادي و غيراقتص��ادي همصدا با مردم از وخامت حال 
اقتصاد مي گويند، خودافشايي دولت و تالش براي جبران 
مافات را مي توان به فال نيك گرفت و اميدوار بود كه اين 
مس��ير تداوم داشته باش��د. در همين حال، از ساير قوا و 
دس��تگاه ها نيز انتظار مي رود ك��ه همچون قوه مجريه در 
فس��ادزدايي از زيرمجموعه هاي خود پيش قدم ش��وند تا 
ميزان اعتماد و اميد مردم به حاكميت و آينده افزايش يابد. 
در عين حال، به نظر مي رس��د، اقتصاد ايران بيش از 
مبارزه با تالي فاسد، نيازمند و تشنه اصالح عامل يا عوامل 
موجده فس��اد است. بطور نمونه، در ريشه يابي دو مساله 
فسادانگيز »ثبت سفارش خودرو« و »واردات كاال با نرخ 
ارز ۴۲00 و فروش آن با نرخ ارز آزاد« كه منجر به صدور 
دو فرمان ضد فساد اشاره شده در ابتداي اين مطلب شد، 
در درجه اول رد پاي سياست گذاري اشتباه و در سطحي 
عميق تر وجود ساختارهاي اقتصادي معيوب آشكار است. 
طي چند س��اله اخير، بزرگان اقتص��اد ايران همواره 
با برش��مردن چالش ه��اي اقتصادي بر اص��الح هر چه 
سريعتر آنها پاي فش��رده اند، اما متاسفانه در عمل اقدام 
موثري صورت نگرفته اس��ت. اصالح نظام بانكي در زمره 
فوري ترين موارد نيازمند اصالح بوده و هس��تند. افزايش 
سرس��ام آور نقدينگي و ك��وچ گاه ب��ه گاه آن از بازاري 
ب��ه بازار ديگر نف��س اقتصاد را بن��د آورده و به بي ثباتي 
دامن زده اس��ت. زيست موسس��ات مالي و اعتباري در 
زمين نظ��ام بانكي، آنگونه كه دولتمردان و در راس آنان 
عباس آخوندي، وزير راه و شهرس��ازي طي يادداش��تي 
در تاريخ ۲3 دي ماه س��ال گذش��ته شرح داد، به عنوان 
يكي از عوامل فس��ادزا در سيستم بانكي كشور منجر به 
عامل تحريك اعتراضات دي ماه ش��د. مساله يي كه خود 
به گردش س��ريع تر نقدينگي در جامع��ه دامن مي زند. 
بي گمان، دولتمردان و اقتصاددانان راهكار مهار نقدينگي 
و س��اير مش��كالت اقتصادي را مي دانند و درباره آن در 
محافل خود سخن مي گويند. اما دانستن اين مساله كافي 
نيس��ت و انتظار مي رود، براي جلب حمايت و مشاركت 
ساير دستگاه ها در رفع مش��كالت اقتصادي تالش و در 

برخي موارد راسا اقدام كنند. 

تكذيب اظهارات عبده تبريزي 
از سوي شركت عمران پرديس

مديرعامل ش��ركت عمران پرديس به اظهارات عبده 
تبريزي مش��اور وزير راه و شهرس��ازي مبن��ي بر اينكه 
۷0درصد واحدهاي مسكن مهر اين شهر در دادگاه است 

واكنش نشان داد و آن را تكذيب كرد. 
به گزارش تسنيم، حسين عبده تبريزي گفته بود: دولت 
با آنكه اصال اعتقادي به مسكن مهر نداشت اما يك ميليون 
و 3۵0 واحد را به اتمام رس��انده اس��ت، فقط مسكن مهر 
پرديس باقي ماند كه ۷0درصد مس��كن مهر اين ش��هر در 
دادگاه است. اين در حالي است كه شركت عمران پرديس 
ب��ه اين اظهارات واكنش نش��ان داده و بر پاس��خگويي به 
مطالبات بحق مالكان محترم مسكن مهر تاكيد كرده است. 
سعيد غفوري مديرعامل شركت عمران پرديس اظهار كرد: 
از نظر ش��ركت عمران ش��هر جديد پرديس كساني كه به 
عنوان متقاضي مس��كن مهر در پرديس ثبت نام كرده اند، 
اكثر قريب به اتفاق افراد محقي بوده اند كه شرايط دريافت 
واحد مس��كن مهر را احراز كرده اند. او ادامه داد: ش��ركت 
عمران مانند گذش��ته حق كامل را به متقاضيان مي دهد 
و بر اين باور اس��ت كه بايد حقوق آنها را به صورت كامل 
ك��ه همانا تحوي��ل واحدها و تكميل خدم��ات زيربنايي و 
روبنايي اس��ت، انجام دهيم. او افزود: متاسفانه تاخيرهايي 
در واگذاري واحدهاي مس��كن مهر وجود داشته كه خود 
متقاضيان به خوبي دالي��ل آن را مي دانند و روزانه پيگير 

مسائل و رفع اين مشكالت هستند. 
غف��وري با تاكيد ب��ر اينكه قطع��ا اين گونه نب��وده كه 
بخ��ش عمده يي از مس��كن مهر پرديس مش��كل حقوقي 
 داش��ته و مس��ائل آن در دادگاه باش��د، تصري��ح ك��رد: 
در واقع بخش��ي از مش��كالت حقوقي مرب��وط به عدم رفع 
معارضان ملكي در ابتداي پروژه به خصوص در قسمت شرقي 
فاز 8 و تا حدودي هم در فاز ۵ و ۹ جديد اس��ت و بخش��ي 

هم كه به عدم انجام تعهدات پيمانكاران كم كار برمي گردد.

سرمقاله

خبر

آرش حسيني ميالني رييس كميته محيط زيست شوراي اسالمي 
ش��هر تهران با اشاره به معضل كم آبي در كشور به ويژه شهر تهران 
به ش��ركت آب و فاضالب استان تهران پيشنهاد كرد كه دو شاخص 
مصرف روزانه آب ش��رب و تغييرات هفتگي مخازن س��دهاي شهر 

تهران را به صورت برخط به شهروندان اطالع رساني كند. 
وي در اين باره گفت: حدود سه ماه پيش براي نخستين بار براي 
ش��هري بين المللي و با جمعيت چهار ميليون نفر روز صفر در حال 
رخ دادن بود. روز صفر روزي اس��ت كه همه براي زندگي آب بسيار 

كمي معادل ۲۵ ليتر در روز خواهند داشت. 
بارش هاي معجزه آسا در شهر ما از روز صفر رهايي داشت. تجربه 
ش��هر كيپ پان زنگ خطر آثار تغيير اقليم در منابع آبي ش��هرهاي 

بزرگ را به صدا درآورد. 
ميالني با بيان اينكه سال هاس��ت كه ش��هر تهران با معضالت و 
بحران هاي نام آش��نايي روبه روس��ت، تاكيد كرد: همه ش��هروندان 
تهران��ي با بح��ران آلودگي هوا، تخري��ب باغات، ترافيك و... آش��نا 
هس��تند، اظهار كرد: در هم��ه اين بحران ها هر چن��د در مقاطعي 
گام هايي براي كاهش آن آالم بر تن شهر رنجور شهر تهران برداشته 
ش��ده اما به دليل مقطع��ي بودن اقدامات، ب��ه كارگيري روش هاي 
ناكارآم��د و ديرهنگام بودن روش هاي پيش��گيري، نتيجه اقدامات 
چندان چش��مگير نبوده اس��ت. مس��اله آب در تهران ب��ه گونه يي 
اس��ت كه ما براي تامين منابع آب شرب ش��هروندان حفظ ميراث 
طبيعي ش��هر و صيانت و ماندگاري فضاي سبز شهري چاره يي جز 
جراحي هاي بزرگ نداريم تا بتوانيم ضمن كنترل وضعيت به تثبيت 

حداقل هاي موجود بپردازيم. 
ميالني با تشريح وضعيت كنوني آب در تهران ادامه داد: 8۷ سال 
پيش پايتخت ش��هري بود با 300 هزار نفر جمعيت كه ۴8 رش��ته 
قن��ات، آب آن را به مي��زان 3۱.۵ ميليون مترمكعب تامين مي كرد 

اما در سال گذشته مصرف آب شرب شهر 8.۵ميليون نفري تهران، 
يك ميليارد مكعب فراتر رفته اس��ت. در سال هاي نرمال ۷0 درصد 
اين حجم از پنج سد واقع در شعاع ۱۵0 كيلومتري تامين مي شود. 
وسعت حوزه آبخيز اين سدها مجموعا بالغ بر ۴8۴۷ كيلومتر مربع 

با بيش از ۶ برابر وسعت شهر تهران است. 
اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران افزود: اگر به ظرفيت بناهاي 
قديمي تهران ظرفيت مجاز برداشت از آب هاي زيرزميني به ميزان 
۲۵0 ميليون متر مكعب را بيفزاييم ش��هر تهران بر اساس پتانسيل 

طبيعي خود مي توانست حداكثر پذيراي سه ميليون نفر باشد. 
وي با تاكيد بر اينكه ميانگين مصرف آب ش��رب هر تهراني ۹۱ 
مترمكعب در سال يا معادل ۲۵0 ليتر در روز است و تقريبا دوبرابر 
نرم جهاني اس��ت، افزود: حدود ۱0 درصد شهروندان تهراني از آب 
شرب تسويه شده براي پر كردن استخرهاي خود استفاده مي كنند. 
همچنين همپاي توس��عه پايتخت رشد س��االنه تقاضاي آب شرب 
خانگي در دو دهه گذش��ته به طور ميانگين 3درصد در س��ال بوده 
و در حال حاضر ش��تاب اين رش��د به شهرهاي مجاور تهران تسري 

پيدا كرده است. 
وي با تاكيد بر اينكه بر اساس برآوردهاي مقدماتي از مجموع ۱۴۷ 
ميليون مترمكعب نياز آبي فضاي س��بز تهران، حدود 33 درصد يعني 
معادل ۴۹ ميليون مترمكعب به چمن اختصاص دارد، افزود: وس��عت 
چمن كاري در تهران ۱0 درصد وسعت فضاي سبز درون شهري است 
و هنوز برنامه هدفمندي براي كاهش طرح چمن كاري در جايگزيني 

گياهان بومي به شوراي شهر تهران ارائه نشده است. 
پيش��نهاد مي ش��ود براي آگاهي بخش��ي گس��ترده تر، دو شاخص 
»مصرف روزانه آب ش��رب ش��هر تهران« و »تغييرات هفتگي مخازن 
س��دهاي ته��ران« همچون ش��اخص كيفيت هوا به ص��ورت برخط و 
مستمر توسط شركت آب و فاضالب استان تهران اطالع رساني شود. 

پيشنهاد اعالم ميزان مصرف آب به شهروندان 

بانك مركزي كارنامه ساخت و ساز در نيمه نخست 96 را منتشر كرد

رشد 12.4درصدي سرمايه گذاري در بخش ساختمان
 بر اس��اس تازه ترين آمار بانك مركزي، س��رمايه گذاري 
بخش خصوصي در فعاليت هاي س��اختماني در نيمه نخست 
س��ال ۹۶ نس��بت به مدت مشابه س��ال ۹۵ افزايش يافته و 
در اين بخش واحدهاي مس��كوني بيش��ترين جذب سرمايه 

را داشته اند. 
نتاي��ج بررس��ي ۷۹ ش��هر نمون��ه كش��ور درب��اره آمار 
س��اختمان هايي ك��ه از جانب بخش خصوص��ي در مناطق 
ش��هري اح��داث مي ش��ود، نش��ان مي دهد ك��ه در ۶ماهه 
نخست سال ۹۶، مجموع سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
ساختمان هاي جديد مناطق ش��هري ايران به قيمت جاري 
نزديك 38هزار و ۱۱۱ميليارد تومان بوده اس��ت. طبق اين 
گزارش س��رمايه گذاري بخش خصوصي در س��اختمان هاي 
جديد ۱۲.۴درصد نسبت به ۶ماهه اول سال ۱3۹۵ افزايش 
داشته و از كل مبلغ س��رمايه گذاري مذكور، ساختمان هاي 

مسكوني با ۷0.۴درصد بيشترين سهم را داشته است. 

 كاهش 1.9درصدي ساختمان هاي شروع شده
در ۶ماه��ه اول س��ال ۱3۹۶، اح��داث ۶۷ ه��زار و 83۷ 
دس��تگاه س��اختمان از جانب بخش خصوص��ي در مناطق 
ش��هري ايران شروع شده كه در مقايسه با دوره مشابه سال 

قبل ۱.۹درصد كاهش داشته است. 
براي اين ساختمان ها نزديك 3۴ هزار و 38 ميليارد تومان 
هزينه و 3۷.۴ميليون مترمربع س��طح كل زيربناي طبقات 

پيش بيني ش��ده است. متوس��ط هزينه بناي ساختمان هاي 
شروع شده حدود ۵0۱ ميليون و 800 هزار تومان، ميانگين 
سطح كل زيربناي آنها ۵۵۲ مترمربع و هزينه يك مترمربع 
بناي اين س��اختمان ها 0.۹۱ميليون تومان بوده اس��ت كه 
نس��بت به ۶ماهه اول س��ال ۱3۹۵، متوسط هزينه و هزينه 
ي��ك مترمربع بن��اي س��اختمان ها به ترتي��ب ۲.3درصد و 
۷.۲درصد افزايش داش��ته در حالي كه س��طح كل زيربناي 

ساختمان ها ۴.۵درصد كاهش داشته است. 

 رشد 0.8 درصدي ساختمان هاي شروع شده
در ۶ماهه اول سال ۱3۹۶، تعداد ۵۶ هزار و ۵۶۵ دستگاه 
از كل س��اختمان هاي شروع ش��ده در مناطق شهري ايران 
به ساختمان هاي مس��كوني اختصاص داشته كه 0.8درصد 
بيش��تر از دوره مش��ابه س��ال قبل بوده اس��ت. ب��راي اين 
س��اختمان ها نزديك ۲۴ ه��زار و ۷۶3 ميليارد تومان هزينه 
 و ح��دود ۲۷.۹ميليون مترمربع س��طح كل زيربناي طبقات 

در نظر گرفته شده است. 
همچنين براي هر دستگاه ساختمان مسكوني شروع شده 
در مناطق شهري ايران به طور متوسط حدود ۴3۷ ميليون و 
800 هزار تومان هزينه بنا، ۴۹3 مترمربع سطح كل زيربنا و 
حدود 0.8۹ميليون تومان هزينه يك مترمربع بنا پيش بيني 
ش��ده است كه نس��بت به ۶ماهه اول س��ال ۱3۹۵ متوسط 
هزينه و هزينه يك مترمربع بناي اين ساختمان ها به  ترتيب 

۱.۱درصد و 8درصد افزايش داش��ته در حالي كه سطح كل 
زيربناي اين ساختمان ها ۶.۵درصد كاهش داشته است. 

 افزايش ساختمان هاي تكميل شده
در ۶ماهه اول س��ال ۱3۹۶، تعداد ۵۲ هزار و 8۱ دستگاه 
س��اختمان در مناطق شهري ايران از جانب بخش خصوصي 
تكميل شده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۴.۷ درصد 

افزايش داشته است. 
ب��راي احداث اين س��اختمان ها كه س��طح كل زيربناي 
طبقات آنها نزدي��ك به 3۲.۶ ميليون مترمربع بوده بيش از 

۲8 هزار و ۷۵3 ميليارد تومان هزينه شده است. 
متوس��ط هزينه بناي س��اختمان هاي ف��وق حدود ۵۵۲ 
ميلي��ون و۱00 هزار توم��ان، ميانگين س��طح كل زيربناي 
آنها ۶۲۶ مترمربع و هزينه ي��ك مترمربع بناي آنها نزديك 
0.88ميلي��ون توم��ان بوده كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه 
سال قبل متوس��ط هزينه بنا و ميانگين سطح كل زيربناي 
س��اختمان ها ب��ه ترتيب ۵.۶ درص��د و ۱۷.8 درصد كاهش 
داش��ته در حالي كه متوس��ط هزينه يك مترمربع بناي اين 

ساختمان ها ۱۴.۹ درصد افزايش نشان مي دهد. 
بر اس��اس اين گزارش، در ۶ماهه اول سال ۱3۹۶، از كل 
تعداد س��اختمان هاي تكميل ش��ده در مناطق شهري ايران 
۴3 هزار و 8۹8 دس��تگاه مس��كوني بوده است كه نسبت به 

دوره مشابه سال قبل ۵۹.۹ درصد افزايش نشان مي دهد. 

هزينه بناي س��اختمان هاي فوق ح��دود ۲0 هزار و ۵8۲ 
ميليارد تومان و سطح كل زيربناي طبقات آنها ۲۴.۲ميليون 
مترمربع است. ميانگين هزينه بناي ساختمان هاي مسكوني 
تكميل ش���ده در مناطق شهري ايران حدود ۴۶8 ميليون و 
۹00 هزار تومان، متوسط سطح كل زيربناي ساختمان هاي 
ف��وق ۵۵0 مترمربع و هزينه يك مترمرب��ع بناي آنها بيش 
از0.8۵ ميليون تومان بوده است كه در مقايسه با ۶ ماهه اول 
سال ۱3۹۵ متوسط هزينه و سطح كل زيربناي ساختمان ها 
ب��ه ترتيب ۷ درصد و ۲0.۴درصد كاهش و متوس��ط هزينه 
ي��ك مترمربع بناي اي��ن س��اختمان ها ۱۶.8درصد افزايش 

نشان مي دهد. 
اين گزارش همچنين حاكي است كه در ۶ماهه اول سال 
۱3۹۶، از كل تع�داد ۴8 هزار و ۴۱۱ دس���تگاه س��اختمان 
»مسكوني« و »مس��كوني و غيرمسكوني توام« تكميل شده 
ازجانب بخش خصوصي، بناهاي داراي يك واحد مسكوني با 

3۲.۷درصد بيشترين سهم را دارد. 
 همچنين س��اختمان هاي ش��امل دو واحد مس��كوني با 
۲3.۲درصد و هفت واحد مس��كوني و بيشتر با ۱3.۹درصد 
در رديف ه��اي بعدي ق��رار گرفته اند. تع��داد كل واحدهاي 
مس��كوني ايجاد شده در ساختمان هاي فوق برابر ۱8۷ هزار 
و 880 دس��تگاه است. متوسط سطح زيربناي اين واحدهاي 
مسكوني ۱۵3 مترمربع بوده است كه نسبت به دوره مشابه 

سال قبل ۱0.۹درصد افزايش داشته است. 
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مجتبي خسروتاج در گفت وگوي اختصاصي با روزنامه »تعادل« شفاف سازي كرد

واردكنندگان ذي نفوذ؛ مقصران تخلف خودرويي 

تعادل| فرشته فريادرس- مهدي حاتمي| 
»ب�ا واردكنندگان�ي در افتاده اي�م كه در 
اي�ن پرون�ده ذي نف�ع بوده اند و ح�ال چون 
مناف�ع ميلياردي ش�ان ب�ه خطر افت�اده، با 
نفوذ رس�انه يي و پولي ك�ه دراختيار دارند، 
مي خواهن�د ب�ا اتهام زن�ي به دول�ت ضربه 
بزنن�د.« اين بخش�ي از صحبت هاي مجتبي 
خس�روتاج متولي سازمان توس�عه تجارت 
اس�ت كه در گفت وگو با »تعادل« از جزئيات 
جديدي در پرونده تخلف واردات خودرويي 
پرده برداش�ته اس�ت. وقتي از او درباره اين 
مي پرس�يم، ك�ه چرا ب�ا وجود اينك�ه وزير 
صنعت، در دومين نامه خود خطاب به حسن 
روحاني تاكيد كرده ك�ه به زودي از جزئيات 
كشف فساد در واردات خودرو سخن خواهم 
گف�ت؛ اما در اعام اس�امي متخلفين تعلل 
ص�ورت مي گي�رد، ، مي گويد: »مگ�ر ما اين 
كار را نكرديم؟ مگر ما مدعي نيس�تيم؟ مگر 
ما به س�ازمان تعزيرات حكومتي، س�ازمان 
حماي�ت مصرف كنن�دگان و توليدكنندگان 
و حراس�ت وزارت صنع�ت در اي�ن م�ورد 
اطاع رس�اني نكردي�م؟« از اي�ن رو، بن�ا به 
اظهارات خسروتاج، مي توان مقصران اصلي 
اين پرونده را همان واردكنندگاني دانس�ت 

كه با نف�وذ و قدرتي كه دارند، توانس�ته اند 
برخي كارمندان را در ساختار وزارت صنعت 
با رش�وه با خودش�ان همراه كنن�د و به اين 
ترتي�ب آنها را هم آلوده كرده ان�د. در ادامه 
مشروح گفت وگوي روزنامه تعادل با مجتبي 
خس�روتاج رييس سازمان توس�عه تجارت 
براي دريافت جزئيات بيش�تر پرونده تخلف 

خودرويي را بخوانيد: 
  

 فرمان جدال با مافياي خودرويي
تخلف خودرويي واردات 6 هزار و 400دستگاه 
خودرو لوكس كه ماه ها است از سوي جريان هاي 
مختل��ف دنب��ال مي ش��ود؛ ظاهرا ب��ه يك كالف 
س��ردرگم تبدي��ل ش��ده ك��ه ب��ازار ش��ايعات و 
گماني زني ه��ا را داغ ك��رده اس��ت. اگرچه دراين 
مدت اين پرونده جنجالي از س��وي دستگاه هاي 
ذي رب��ط و نهاده��اي نظارتي مورد بررس��ي قرار 
گرفته و متهم��ان مختلفي براي آن پيدا ش��ده، 
ام��ا هر روز انگش��ت اتهام به س��مت ي��ك تن يا 
س��ازمان مي چرخد. ي��ك روز از هكرها به عنوان 
مقص��ران اصل��ي تخلف نام برده مي ش��د، اما روز 
ديگر اين موضوع تكذيب مي شد. البته برخي  هم 
واردكنندگان يا ش��ركتي كه خدمات انفورماتيك 
سامانه را مي دهد، متهم اصلي معرفي مي كردند. 

با همه اينها، هنوز هم مشخص نيست اين كالف 
س��ردرگم قرار اس��ت تا كجا پيچيده تر شود و راز 
اين تخلف خودرويي قرار اس��ت با كليد چه كسي 

باز شود؟
آنچ��ه مش��خص اس��ت اينكه تيم بررس��ي 
وزارتخان��ه صنع��ت، مع��دن و تج��ارت هم به 
م��وازات س��اير دس��تگاه هاي نظارتي بررس��ي 
پرونده تخلف واردات خودرو را پيگيري كردند. 
ام��ا ماجرا ت��ا جايي پيش رفت ك��ه 10 تيرماه 
97 رييس جمه��وري ب��راي معرف��ي متخلفان 
واردات غيرقانون��ي يا توزي��ع در صنعت خودرو 
ضرب االجل تعيين كرد. برهمين اساس، حسن 
روحان��ي به وزي��ر صنعت دس��تور داد تا ظرف 
1۵ روز موض��وع تخل��ف در واردات خ��ودروي 
خارجي و نيز توزيع خودرو توسط خودروسازان 
داخلي را بررس��ي و هر گون��ه تخلف را صريحا 
به مردم و دس��تگاه قضايي اعالم كند. عصر روز 
جمع��ه 22 تيرماه قب��ل از پايان مهلت 1۵روزه 
رييس جمه��ور، س��كاندار وزارتخان��ه صنع��ت، 
گ��زارش 20 صفحه ي��ي را ب��ه رييس جمهوري 
ارس��ال كرد و همزمان در توئيتي نوش��ت: »در 
راستاي ش��فافيت، گزارش وزارت صمت درباره 
واردات خ��ودرو و فس��اد زنجيره يي به جا مانده 
از قبل، به رييس جمهوري محترم تقديم شد.« 

از آن سو، حس��ن روحاني نيز فرداي همان روز 
يعن��ي ش��نبه 23 تيرماه، با انتش��ار گزارش به 
مردم، نه تنه��ا جزئيات پرونده تخلف واردات 6 
هزار و 400 خودرو خارجي را براي مردم تشريح 
كرد، بلكه در دس��توراتي به بخش هاي مختلف 
دولت طي 6 فرمان از آنها خواس��ت تا در همه 
ابعاد اين پرونده، به مسووليت قانوني خود عمل 
و با متخلفان در حيطه مسووليت خود برخورد 
كنند. از اين رو، خيلي ها فرمان روحاني در مورد 
برخورد جدي با اين تخلف گسترده را گام بلند 
دولت در شفافيت و فس��ادزدايي عنوان كردند، 

كه آن را از خود آغاز كرده است. 
در پي دستور روحاني به نهادهاي مختلف براي 
برخورد جدي و خارج از نوبت با متخلفين واردات 
غيرقانوني خودرويي، وزير صنعت، معدن و تجارت 
روز گذش��ته 24 تيرم��اه در دومي��ن نامه خود، 
عنوان كرد: به زودي درباره جزييات كش��ف فساد 
در واردات خ��ودرو با مردم س��خن خواهم گفت. 
محمد شريعتمداري همچنين در صفحه شخصي 
خود در فضاي مجازي نوش��ت: »گ��زارش جامع 
و ش��فاف وزارت صنعت درباره فس��اد زنجيره يي 
از س��وي دكتر روحاني مورد توجه واقع ش��د، از 
رييس جمهور سپاسگزارم كه شجاعانه گزارش را 
پذيرفتند و دستور راهگشا براي خارج كردن غده 
فس��اد با ش��روع از بدنه دولت دادند، به زودي با 

مردم از جزييات آن سخن خواهم گفت.«
در نامه دوم ش��ريعتمداري به حسن روحاني 
آمده است: »احتراما، تدبير و قاطعيت حضرتعالي 
در برخورد با پرونده تخلف در واردات خودروهاي 
خارجي و دس��تور آغاز مبارزه با فس��اد از دولت، 
قوت قلبي بود براي همه كساني كه فعاليت سالم 
اقتصادي در كش��ور دارند. از توجه ويژه و سريع 
آن جناب به گ��زارش 20 صفحه يي اينجانب در 
شفا سازي اين تخلف كه در نيمه اول سال 1396 
قب��ل از آغاز دولت دوازدهم آغاز ش��ده و در اين 
دولت با گزارش مردمي و رسيدگي دقيق حراست 
وزارت صمت و بررسي هاي دقيق سايبري كشف 
و به نهادهاي قضايي و اطالعاتي منعكس ش��د، 
سپاس��گزارم. وزارت صنعت، ب��ا نصب العين قرار 
دادن دس��تور حضرتعال��ي، متخلفين را عالوه بر 
معرفي به دس��تگاه اطالعاتي به هيات رسيدگي 
به تخلفات اداري و مراجع قضايي به حسب مورد 
معرفي مي كند. همچنين سامانه يكپارچه كنترل 
صادرات و واردات )س��امانه جامع تجارت( را كه 
مدتي اس��ت با همكاري وزارت اطالعات در حال 
گسترش است، در اس��رع وقت تكميل تا امكان 
هرگونه سوءاس��تفاده را بخشكاند. در پايان الزم 
مي دانم از همه كس��اني كه در پنج ماه گذش��ته 
در مجموعه وزارت صمت براي كشف اين تخلف 

بزرگ همكاري كردند تشكر و قدرداني و از اقدام 
ش��جاعانه رياست جمهوري در ش��روع برخورد با 

فساد از درون دولت سپاسگزاري نمايم.«
البته در ميان استنباط برخي افراد و رسانه ها، 
از نامه دوم شريعتمداري اين بود كه او وزير سابق 
صم��ت را متهم اين اقدام س��ازمان يافته معرفي 
كرده اس��ت. البته رييس س��ازمان توسعه تجارت 
در گفت وگو با »تعادل« بر اين گفته شريعتمداري 
كه اين تخلف در زمان وزير پيشين صورت گرفته، 
صحه گذاشت. اما از آنسو، خبر ديگري در رسانه ها 
مطرح بود كه حكايت از دست نوش��ته محمدرضا 
نعمت زاده وزير س��ابق صنعت خط��اب به معاون 
خ��ود، مجتبي خس��روتاج داش��ت. همين كافي 
بود تا انگش��ت اتهام اين ب��ار به صورت جدي تر به 
سمت رييس س��ازمان توسعه تجارت نشانه برود، 
كه خس��روتاج در ي��ك گفت وگ��وي اختصاصي 
ب��ا روزنامه »تع��ادل«، از جزئي��ات جديدي پرده 
 برمي دارد و س��عي مي كند، بي پرده، تكه هاي اين 
پ��ازل را كنار هم ق��رار داده و كمي ش��فاف تر از 
جزئيات اين تخلف سخن بگوييد. شايد مهم ترين 
گفته خسروتاج اين باشد كه به ما مي گويد: »ما با 
واردكنندگان درافتاده ايم. آنها داراي قدرت، پول و 
رسانه هستند و از آنجا كه منافع ميلياردي شان به 
خطر افتاده اس��ت از هيچ تهمتي دريغ نمي كنند 
و اين روزها با اتهام هايي كه هيچ كدام آن درست 

نيست، دولت را زير سوال مي برند.«
ام��ا در ميان تمام��ي روايت ه��ا، موضوعي كه 
توجه ها را جل��ب كرد، صحبت هاي نادر قاضي پور 
نماينده مجلس از دستگيري مدير متخلف سيستم 
ثبت س��فارش مرتبط با پرونده واردات غيرقانوني 
خودرو بود كه با نام اختصاري »س.خ« معرفي شد. 
بعد از آن بود كه نام س.خ ، مدير اس��بق سازمان 
توسعه تجارت و متولي وقت سيستم ثبت سفارش 
در فضاي مجازي دست به دست چرخيد، كه گفته 
مي شد، اين مدير متخلف با حمايت خسروتاج به 
اين بخش آمده بود. موضوعي كه از سوي خسروتاج 
به شدت تكذيب شد و در اين باره به »تعادل« گفت: 
اين فرد هيچ مسووليتي از جانب من دريافت نكرده 
اس��ت. البته نامبرده در گذشته و در زماني كه در 
س��ازمان توسعه تجارت حضور داشته، تخلفاتي را 
در پرونده خود دارد.« از آن س��و، اما مدير اس��بق 
سيس��تم ثبت س��فارش وزارت صنعت، با اشاره به 
اتهامات مطرح شده عليه او در فضاي مجازي مبني 
بر دس��تگيري مرتبط با پرونده واردات خودرو به 
مهر گفت: بنده ارتباطي با پرونده تخلف در واردات 
خودرو و سيستم ثبت سفارش نداشته و دستگير 
نش��ده ام. وي افزود: 4 سال است كه كاري با دفتر 
مقررات ص��ادرات و واردات و موضوعات مرتبط با 

ثبت سفارش ندارم.

اولويت بندي تقاضاي 
واردات توسط وزارتخانه ها

ريي��س س��ازمان توس��عه تج��ارت اي��ران گفت: 
وزارتخانه ه��اي مرتبط با ام��ر توليد و مصرف موظفند 
تقاضاي ثبت سفارش واردات كاال با ارز رسمي را بررسي 
و اولويت بندي كنند. مجتبي خسروتاج در مورد داليل 
توقف ثبت س��فارش واردات كاال با ارز رس��مي گفت: 
وزارتخانه هاي اصلي مرتبط با امر توليد و مصرف موظف 
ش��ده اند، تقاضاهاي آمده به سيستم بانكي را بررسي و 
اولويت  بندي كنند. رييس س��ازمان توسعه تجارت در 
گفت وگو با فارس اف��زود: بنابراين اولويت هاي وارداتي 
را ك��ه عمدتا تاكيد بر تامين كاالهاي اساس��ي، دارو و 
تجهيزات بيمارس��تاني، مواد اوليه واحدهاي توليدي و 
ماش��ين آالت دارد، با بررسي تقاضاها تعيين كنند و از 
طريق سيس��تمي به ش��بكه بانكي براي اختصاص ارز 
اعالم نمايند. ثبت سفارش واردات كاال با ارز رسمي به 
دستور وزير صنعت، معدن و تجارت متوقف شد.  در اين 
باره يك مقام آگاه دولتي نيز گفت: وزير صنعت، معدن 
و تجارت طي نامه يي خواس��تار ش��ده تا ثبت سفارش  
واردات كاال ب��ا ن��رخ ارز رس��مي كه هن��وز ارز به آنها 
تخصيص داده نشده، در راستاي بررسي و اولويت بندي 
متوقف ش��ود. او افزود: بنابراين با دس��تور جديد وزير 
صنعت ثبت سفارش هاي انجام شده براي واردات كاال 
بايد متوقف ش��ود، تا اولويت بندي ها مش��خص شود و 
احتماال متقاضيان براي ثبت سفارش هاي جديد با ارز 
رسمي بايد ابتدا اولويت بندي انجام دهند و سپس ثبت 
س��فارش كنند. او افزود: براس��اس دستور وزير صنعت 
اعالم شده است تا به دليل محدوديت منابع ارزي و در 
راستاي تخصيص ارز براي تامين مواد اوليه و كاالهاي 
ض��روري، فرآيند تخصيص ارز از دفاتر تخصصي كه در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت 
جهاد كشاورزي تعريف شده انجام شود و متقاضيان ارز 

رسمي براي واردات از اين دفاتر مجوز بگيرند. 

راه اندازي بورس بين الملل 
در مناطق آزاد

نشس��ت هيات موسس بورس بين الملل در مناطق 
آزاد با حضور مرتضي بانك مشاور رييس جمهور و دبير 
ش��وراي عالي مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتصادي و محمد 
خزاعي رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي در تهران 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومي مناطق آزاد كشور، 
مرتضي بانك در اين نشست با اشاره به ضرورت استفاده 
از منابع پايدارتر براي تضمين فعاليت هاي اقتصادي در 
مناطق آزاد گفت: تاكيد دولت بر اين است كه فعاليت 
مناط��ق آزاد تجاري- صنعتي ب��راي حيات اقتصادي 
كشور ضروري است. او ادامه داد: مناطق آزاد مي توانند 
الگوهاي جديدي در فعاليت هاي اقتصادي كشور خلق 
كنن��د و فرصت تعميم نتايج اين الگوها به كل كش��ور 
از مناط��ق آزاد مورد انتظار اس��ت. دبير ش��وراي عالي 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: اس��تفاده از ظرفيت 
»ب��ورس بين الملل« در مناط��ق آزاد براي تامين مالي 
ارزي از مح��ل منابع خارجي در دس��تور كار قرار دارد. 
اين ماموريت بر اس��اس سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
ابالغ��ي مقام معظم رهبري و با مش��اركت و همكاري 
سازمان س��رمايه گذاري خارجي، صندوق توسعه ملي، 
بانك مركزي، س��ازمان بورس، وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، فعاالن اقتصادي كشور و صاحبنظران اين حوزه 
صورت مي پذيرد.  دبير شوراي عالي مناطق آزاد افزود: 
آيين نامه ب��ورس بين الملل در مناطق آزاد كش��ور در 
شوراي عالي بورس به تصويب رسيد و پس از تصويب 
نهايي در ش��وراي عالي مناط��ق آزاد تجاري-صنعتي 
اج��را خواهد ش��د. مرتضي بانك تاكيد ك��رد: »بورس 
بين الملل در مناطق آزاد« س��كوي پرت��اب اقتصاد به 
س��وي موفقيت هاي بيشتر اس��ت و مناطق آزاد كشور 
ب��ه ابزارهاي نوين كس��ب و كار همچون مراكز پولي و 
مالي، بازار س��رمايه و بورس بين الملل مجهز مي شوند. 
او اظه��ار كرد: امروزه اس��تفاده از امكانات و توانمندي 
بازارهاي پول��ي- مالي و بازار س��رمايه در مناطق آزاد 
براي بهره برداري هر چه بهتر فعاالن اقتصادي و رش��د 
و توس��عه منطقه بيش از هر زمان ديگري اولويت دارد 
و در ادامه ايجاد مراكز آزاد مالي به مناطق آزاد كش��ور 
كمك مي كند تا فرصت هاي سرمايه گذاري اين مناطق 
به صورت جامع و كامل به مخاطبان هدف ارائه ش��ود.  
بان��ك ادامه داد: هر روز اتفاق��ات جديدي در بازارهاي 
پولي و مالي جهان در حال رخ دادن است و مناطق آزاد 
با وجود محدوديت ها و سياست هاي عمومي نبايد از اين 
جريان كسب و كار نوين باز بماند. مشاور رييس جمهور 
با بيان اينكه تاكيد مستمر بر استفاده از منابع داخلي تا 
يك فرصتي و زمان خاصي امكان پذير است گفت: براي 
توسعه و پيشرفت مطمئنا هر روز بايد به سمت منابع 

جديد برويم و آنها را كشف و احصاء كنيم. 

همكاري دو سازمان براي 
احياي صنايع كوچك

نشست همياري و مشاركت ميان سازمان مديريت 
صنعتي و س��ازمان بسيج مهندس��ين صنعتي برگزار 
ش��د. هدف از اي��ن همكاري كمك به رونق كس��ب و 
كار و توانمندسازي صنايع كوچك و متوسط از طريق 
عارضه ياب��ي و ارائه راه حل هاي موثر بهبود و كمك به 
احياي صنايع كوچك اس��ت. به گزارش روابط عمومي 
سازمان مديريت صنعتي، در اين جلسه مقرر شد، براي 
هم افزايي و همنشيني تجارب در كشور و پرهيز از انجام 
كارهاي موازي و جزيزه يي دو س��ازمان در اسرع وقت 
ي��ك مدل جامع مورد توافق ارائه دهند تا با تقس��يم و 
تسهيم كارها فرآيند اجرايي بهبود فضاي كسب و كار و 
احياي صنايع كوچك و متوسط مستقر در شهرك هاي 

صنعتي با محوريت سازمان متولي به انجام برسانند. 
 MBA از آن س��و، قرار داد برگزاري دوره آموزشي
با گرايش مديريت فناوري و نوآوري به صورت مشترك 
ميان سازمان مديريت صنعتي و انجمن مديريت فناوري 
ايران منعقد شد. ابوالفضل كياني بختياري مديرعامل 
سازمان مديريت صنعتي در اين نشست تعاملي ضمن 
معرفي فعاليت هاي سازمان اظهار كرد: سازمان آمادگي 
 IMI100 دارد تا در حوزه رتبه بندي شركت هاي برتر
و نيز برگزاري جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري با 

انجمن مديريت فناوري ايران همكاري نمايد. 

در ادامه اين گزارش، مشروح گفت وگوي روزنامه تعادل 
ب�ا مجتبي خس�روتاج رييس س�ازمان توس�عه تجارت را 

مي خوانيد:
  

چ�را ب�ا وج�ود فش�ار روزاف�زون رس�انه ها در م�ورد 
پرون�ده تخل�ف واردات خودروي�ي و حتي اذعان بازرس�ي 
رياست جمهوري به شناس�ايي متخلفين در داخل سازمان 
توسعه تجارت، وزارتخانه صنعت همچنان در معرفي اسامي 

متخلفين تعلل مي ورزد؟ آيا دليل خاصي وجود دارد؟ 
بارها در مصاحبه هاي مختلف، به زمينه هاي ش��كل گيري اين 
تخلف در ش��ركت هاي واردكننده و حتي ساختار وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت اش��اره كرده ام. براي بررس��ي اي��ن موضوع بايد 
ببينيم چه كس��اني به سامانه ثبت س��فارش دسترسي داشته اند 
و اصوال دسترس��ي به اين سامانه به چه ش��يوه هايي ممكن بوده 
اس��ت. با همه اينها، رسيدگي به اين موضوع نيازمند بررسي هاي 
فني در ابعاد گس��ترده اس��ت و همين موضوع موجب تعدد افراد 
مظنون در بخش هاي مختلف ش��ده است. از طرف ديگر، با توجه 
به اينكه موضوع در حال حاضر به هيچ وجه قطعي نشده و تنها در 
حد حدس و گمان است، امكان اعالم اسامي، نه به لحاظ قانوني، 
نه به لحاظ ش��رعي و نه به لحاظ عرف��ي وجود ندارد. در واقع، تا 
زماني كه موضوع در قوه قضاييه طرح نشود و تخلف افراد به شكل 
قطعي محرز نشده باشد، امكان طرح آنها در رسانه ها وجود ندارد 

و نمي توان با آبروي افراد بازي كرد. 
آقاي خس�روتاج! عدم اعام اس�امي و طرح شايعات در 
فضاي مجازي موجب شده عده يي توپ را به زمين سازمان 
توس�عه تجارت بيندازند و البته اين ادعا را هم مطرح كنند 
كه آقاي »خ« كه از او به عنوان متخلف اصلي در اين پرونده 

ياد شده، توسط شما منصوب و به كار گماشته شده است. 
همان طور كه عرض كردم، تا زماني كه دس��تگاه قضايي كشور 
در زمينه اين پرونده به قطعيت نرسيده باشد، امكان انتشار اسامي 
وجود ندارد و البته خود من هم نمي دانم دقيقا نام چه كس��اني به 
عنوان افراد مظنون در رس��انه ها مطرح شده است. سازمان توسعه 
تجارت مرجع تشخيص تخلفات نيست و اين مراجع نظارتي هستند 

كه بايد متخلفان را اعالم كنند. 
آيا فردي از بدنه وزارت صنعت يا سازمان توسعه تجارت 

در ارتباط با اين پرونده دستگير شده است؟
در همين حد مي توانم بگويم ك��ه تاكنون فردي از بدنه وزارت 
صنعت بازداش��ت نشده است. از پرسنل سازمان توسعه تجارت هم 
كه در بخش ثبت سفارش واردات خودرو فعاليت مي كنند، تاكنون 

كسي بازداشت نشده است. 
اما در مورد متخلفين اصلي در س�ازمان توس�عه تجارت 
نام افراد مختلفي در رس�انه ها مطرح ش�ده است. به عنوان 
نمونه، گمانه زني برخي رس�انه ها اين بود، ف�ردي به نام )خ( 
كه به عنوان مدير متخلف در اين پرونده معرفي ش�د، همان 
»س.خ« است كه ظاهرا ايشان توسط شما در سازمان توسعه 
تجارت منصوب ش�ده اند. اگرچه خود ايش�ان اين موضوع را 
در گفت وگو با يكي از خبرگزاري ها تكذيب كردند؛ آيا چنين 

موضوعي صحت دارد؟ 
اين موضوعي كه ش��ما مطرح مي كنيد را نشنيده ام و البته 
ط��رح اين موضوعات پيش از ورود دس��تگاه قضايي به پرونده 
را ه��م به صالح نمي دانم. با اين حال اگر منظور از آقاي »خ« 
فرد مورد اش��اره شما باش��د، هيچ حكمي از طرف بنده براي 
ايش��ان صادر نش��ده است. آخرين حضور ايش��ان در سازمان، 
در زمان رياس��ت ولي اهلل افخمي در س��ازمان توس��عه تجارت 
و به عنوان مس��وول ثبت س��فارش بوده اس��ت. بعد از آن هم 
ب��ه دليل پرونده تخلفي كه داش��ته اند، از س��مت خود بركنار 
ش��ده اند. بنابراين، طرح اين موضوع كه اين فرد منصوب بنده 
بوده، اساس��ا بي معني است؛ چراكه در زمان فعاليت ايشان در 
سازمان، بنده در سمت رياست سازمان توسعه تجارت نبوده ام. 
البته عده يي هم مي گويند، افراد مظنون در اين پرونده، 
با ش�ما نس�بت خانوادگي داش�ته اند. اين موضوع را تاييد 

مي كنيد؟
اين موضوع هم به هيچ وجه صحت ندارد. فهرس��ت كساني كه از 
بنده حكم گرفته اند مشخص اس��ت و در مورد حوزه واردات خودرو، 
تنها دو نفر چنين حكمي دريافت كرده اند كه نسبتي با بنده ندارند. 

موضوع ديگري كه به نظر مي رس�د، بايد شفاف سازي 

دقيقي درباره آن صورت بگيرد، اين است كه روز گذشته 
وزير صنعت، مع�دن و تجارت در دومين نامه خود خطاب 
به رييس جمهور، تلويحا مدعي ش�د ك�ه تخلف در زمينه 
واردات چن�د ه�زار دس�تگاه خ�ودرو در زم�ان وزارت 
محمدرضا نعم�ت زاده صورت گرفته اس�ت؛ آيا اين بدان 
معناست كه اين تخلف با امضاي نعمت زاده صورت گرفت 
اس�ت؟ چراكه انگش�ت اتهام برخي رس�انه ها به س�مت 

ايشان نشانه گرفته شد. 
اينكه محمد ش��ريعتمداري عنوان كردند، اين تخلف در زمان 
وزارت محمدرضا نعمت زاده صورت گرفته، حرف درس��تي اس��ت، 
چراكه حراس��ت وزارت صنعت در نيمه ابتدايي س��ال 1396 و در 
زمان��ي كه هن��وز دولت دوازدهم آغاز به كار نك��رده بود و طبيعتا 
هن��وز وزير جديد ب��ه وزارتخان��ه نرفته بود، تخل��ف خودرويي را 
كش��ف كرد. البته از اواخر س��ال 139۵، محمدرضا نعمت زاده به 
اين نتيجه رس��يده بود كه اي��ران نبايد تنها خري��دار خودروهاي 
خارجي باشد و به همين جهت شرطي براي خودروسازان خارجي 
گذاشته بود كه بايد در ايران س��رمايه گذاري كنند. واردكنندگان 
قبل از بررس��ي اين موضوع در هيات دولت از ماجرا باخبر ش��دند 
و موج گس��ترده يي از ثبت سفارش واردات خودرو در كشور كليد 
خ��ورد. به دنبال اين موضوع، آقاي نعم��ت زاده در قالب يك متن 
 دس��ت نويس دستور داد كه سايت ثبت سفارش واردات خودرو در 
اس��رع وقت بسته ش��ود. البته خود ايش��ان مي گويند تغيير دولت 
باع��ث تاخير ۵ ماه��ه در بررس��ي و تصميم گي��ري در مورد اين 
موضوع ش��د. درنهايت هم با واردات انبوه، قيمت خودرو به شكل 

چشم گيري افزايش پيدا كرد. 
منظور ش�ما اين اس�ت كه تخلف قبل از ممنوعيت ثبت 

سفارش در نيمه دوم سال اتفاق افتاده است؟
بل��ه، تخلف در نيمه اول س��ال و در دوره تصدي وزير قبلي رخ 
داده اس��ت. البته بايد به اين نكته هم توجه داش��ته باشيم كه آمار 
ثبت سفارش هميش��ه بيش��تر از آمار قطعي واردات است؛ چراكه 
افراد در بس��ياري موارد و به داليل متعدد، از انجام واردات منصرف 
مي ش��وند. در اينجا هم آمار ثبت سفارش ها مشكوك حدود 6400 
دس��تگاه بوده و البته آمار نهايي و قطع��ي واردات در حدود 1900 

دس��تگاه بوده اس��ت و اين آماري است كه به گمركات اظهار شده 
است. اين آمار شامل اشخاص حقوقي و حقيقي مي شود. اين نكته 
را هم اضافه كنم كه وقتي گزارش تخلف در ثبت سفارش خودرو در 
زمان بسته  بودن سايت ثبت سفارش به ما رسيد، بالفاصله نهادهاي 

مربوطه را در جريان گذاشتيم. 
موض�وع مرتبط ديگر در اين زمينه، درياف�ت مبالغ 5 تا 20 
ميليون توماني رشوه هنگام ثبت سفارش واردات خودرو است 
كه در اين مورد هم ظاهرا برخي اس�امي مطرح ش�ده اما هنوز 

رسانه يي نشده است. ماجراي اين رشوه ها چيست؟
من تعجب مي كنم كه چرا رس��انه ها به جاي جس��ت وجو براي 
يافتن مقصران، به مسائل حاشيه يي توجه مي كنند. چرا نمي گوييد 
رش��وه گيرنده و رشوه دهنده چه كس��اني بوده اند؟ چرا نمي گوييد 
ذي نفعان اين تخلف چه كس��اني بوده اند؟ كدام ش��ركت ها در اين 

ميان نفع برده اند؟
آقاي خسروتاج! قطعا رسانه ها به دنبال شفافيت هستند 
و ما هم مي خواهيم پاس�خ پرسش هايي كه مطرح كرديد را 

بدانيم... 
م��ن در مصاحبه يي كه با ارگان رس��مي دول��ت انجام دادم، 
به صراح��ت اعالم كردم كه بخش��ي از واردكنندگان خودرو در 
اي��ن پرونده ذي نفع بوده ان��د و به دليل در اختيار داش��تن نفوذ 
رس��انه يي و پول، مي خواهند از اي��ن آب گل آلود به ضرر دولت 
ماهي بگيرند. هدف آنها هم نه فقط س��ازمان توس��عه تجارت يا 

وزارت صنعت كه كل مجموعه دولت است. 
اگر شما اعتقاد داريد كه عده يي مي خواهند تخلف را به 
گردن سازمان تحت مديريت ش�ما بيندازند، مي توانيد نام 

آنها را افشا كنيد... 
مگ��ر ما اين كار را نكرديم؟ مگر ما مدعي نيس��تيم؟ مگر ما به 
س��ازمان تعزيرات حكومتي، س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان و حراس��ت وزارت صنعت در اين مورد اطالع رساني 
نكردي��م؟ واردكنندگان خودرو نفوذ رس��انه يي دارن��د و قصد آنها 
هجمه به دولت است. آنها آن قدر ثروت دارند كه توانسته اند برخي 
كارمندان را در ساختار وزارت صنعت با رشوه با خودشان هم مسير 

كنند و به اين ترتيب آنها را هم آلوده كرده اند. 

ريي��س اتاق اصناف ايران ضمن اع��الم اينكه تك نرخي 
ش��دن ارز جواب ن��داد و برخي از آن سوء اس��تفاده كردند، 
گفت: نگراني مردم براي گراني ها بحق است، اما به بازاريان 
ربطي ندارد. از سوي ديگر با 1200 بازرس بدون حقوق در 
اصناف نمي توان بازاري را كه بيش از چهار ميليون كس��به 
دارد، بازرس��ي كرد. علي فاضلي در گفت وگو با ايسنا بيان 
كرد: در زمينه كاالهاي اس��تراتژيك و اساسي هيچ مشكلي 
براي تامي��ن، توزيع و كنترل و نظارت ب��ر بازار آنها وجود 
ن��دارد اما برخ��ي از كاالهاي توليد صنعتي دچار مش��كل 
ش��ده اند كه هيچ ارتباطي به اصناف و بازار ندارد. او با بيان 

اينكه اگر در حوزه بازار و اصناف كس��اني كه در حلقه آخر 
توزيع كاالها هس��تند، عامل گراني و افزايش قيمت باشند، 
مرتكب تخلف ش��ده و ب��ا آنها برخورد مي ش��ود، افزود: به 
عن��وان مثال كس��به و بازاريان حق دارند 12 درصد س��ود 
نهاي��ي روي كاالهاي مختلف براي خودش��ان اضافه كنند 
و اگر بيش��تر از اين ميزان باش��د، تخلف است. رييس اتاق 
اصن��اف ايران تصريح كرد: برخي از كاالها كه در گروه دو و 
سه اولويت بندي براي تخصيص ارز قرار گرفته اند، با مشكل 
قيمت و بازار مواجه ش��ده اند ام��ا تخصيص ارز ارتباطي به 
اتاق اصناف ندارد و هيچ ارزي به بنگاه صنفي براي واردات 

يك كاال يا مواد اوليه ارزي دريافت نكرده اند. فاضلي گفت: 
بلكه برخي ش��ركت ها آن را وارد كرده اند كه اين مساله هم 
در حيط��ه وظايف و اختيارات اتاق اصناف نيس��ت كه چه 

ميزان ارز گرفته و تا چه حد كاال وارد كرده اند. 
فاضل��ي گف��ت: گرچه ت��ك نرخ��ي ش��دن ارز جواب 
ن��داد و برخي از آن سوءاس��تفاده كردند، اما ش��ايد برخي 
سياس��ت گذاري ها مانند اولويت بندي ب��راي تخصيص ارز 
به موقع انجام نش��د، اما هم اكنون در حال اصالح س��اختار 
هستيم. البته وضعيت امروز را هم پيش بيني نكرده بوديم. 
او اظهار كرد: بيش از چهار ميليون عرضه كننده، بنگاه خرد 
و كوچك و دس��تفروش در بازار وجود دارد اما همه ساختار 
نظارت��ي در مجموع اصناف 1۸00 نف��ر بوده كه 30درصد 
آنها س��تادي هس��تند و نمي توان با ح��دود 1200 نفر اين 
بازار گس��ترده را مديريت ك��رد كه حتي آن 1200 نفر هم 

حقوق ندارند. 

ريي��س اتاق اصناف ادامه داد: همه بنگاه داران و كس��به 
بازار عاري از تخلف نيستند و هيچ كس نمي تواند اين ادعا 
را مط��رح كند اما با تخلف چند نفر نمي توان همه چيز را به 
پاي كليت بازار نوش��ت. حتي اگر براس��اس نرم جهاني هم 
بخواهي��م 3 درصد از بازاريان را درنظ��ر بگيريم كه تخلف 
مرتكب ش��ده اند، به حدود ۸0 هزار نفر مي رسيم كه تعداد 
بس��يار زيادي اس��ت. بنابراين نبايد بازار را متخلف قلمداد 
كنيم. البته زمينه تخلف فراهم ش��ده است، چراكه درست 
مديريت نكرده اي��م. او همچنين درخصوص شفاف س��ازي 
دولت براي دريافت كنندگان ارز و اولويت بندي كردن كاالها 
اع��الم كرد: باي��د اولويت بندي كااله��ا و تخصيص ارزهاي 
متفاوت به آنها شكل مي گرفت، چراكه در تك نرخي شدن 
آن برخي سوءاستفاده كردند و نتيجه آن را ديديم. البته از 
همان روز اول اولويت بندي ارز را پيش��نهاد دادم اما برخي 

بي توجهي كردند. 

 رييس اتاق اصناف ايران مطرح كرد

تك نرخي شدن ارز جواب نداد
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15 نفت و انرژي
احتمال افزايش توليد نفت روسيه

تس�نيم| به گزارش رويترز، الكساندر نواك وزير 
انرژي روس��يه گفت اگر كمبود عرضه به بازار جهاني 
نفت لطمه بزند، روس��يه و ديگر توليد كنندگان مهم 
نفت ممكن است توليد نفت را باز هم افزايش دهند. 

كاه��ش احتمالي صادرات نفت ايران در س��ال 
ج��اري ميالدي ب��ه دلي��ل تحريم ه��اي امريكا و 
همچني��ن كاهش تولي��د نفت در ونزوئ��ال، ليبي، 
كانادا و درياي شمال موجب شده تا قيمت نفت در 

هفته هاي اخير افزايش يابد. 
اوپك و متحدانش از جمله روسيه در ماه ژوئن 
توافق كردند كه توليد خود را مجموعا يك ميليون 
بشكه افزايش دهند كه سهم روسيه از اين افزايش 

200 هزار بشكه است. 
نواك گف��ت: اگر ما ب��ه بيش از ي��ك ميليون 
بش��كه نفت نياز داش��ته باش��يم، من اين احتمال 
را رد نمي كن��م كه بتوانيم ب��ه صورت فوري آن را 
مورد بحث قرار دهيم و يك تصميم فوري بگيريم. 
وي افزود: كشورهاي مهم توليد كننده نفت ممكن 
اس��ت دور هم جمع ش��وند و وضعيت ب��ازار را از 

طريق كنفرانس تلفني مورد بحث قرار دهند. 
وي همچنين گفت، روس��يه ممكن اس��ت در 
صورت نياز، توليد خود را بيش از 200 هزار بشكه 

افزايش دهد. 

كاهش واردات نفت 
كره جنوبي از ايران

ايس�نا| ب��ه گ��زارش رويت��رز، واردات نفت خام 
كره جنوبي از ايران در ژوئن نس��بت به مدت مش��ابه 
سال گذشته 40.3درصد كاهش يافت و به پايين ترين 

ميزان از ژانويه سال 20۱۵ تاكنون رسيد. 
آمار گمركي نشان مي دهد كره جنوبي كه يكي از 
مشتريان آس��يايي بزرگ نفت ايران است، ۶۸۶ هزار 
و ۸4۹ تن يا معادل ۱۶۷ هزار و ۸20 بش��كه در روز 
نفت ايران را در ژوئن وارد كرد كه در مقايسه با ۱.۱۵ 
ميليون تن در ژوئن سال 20۱۵، به ميزان 40.3درصد 
كاهش داش��ت. همچنين در مقايسه با ميزان واردات 

در ماه مه، ۹.۵درصد كاهش نشان داد. 
در س��ه ماهه نخست سال ميالدي جاري، خريد 
نفت ك��ره جنوبي از ايران 33.۹درصد در مقايس��ه 
 با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته كاه��ش يافت و به

۶.۱3 ميليون تن يا معادل 24۸ هزار و 3۶۷ بشكه 
در روز رسيد. 

اين كاه��ش در آس��تانه بازگش��ت تحريم هاي 
امريكا عليه ايران روي داده است. با اين حال سئول 
سرگرم مذاكره با واش��نگتن براي دريافت معافيت 
از تحريم ه��ا و ادام��ه واردات نف��ت از ايران اس��ت. 
مناب��ع آگاه به رويترز گفته اند كه در ماه آگوس��ت 
واردات نفت كره جنوبي از ايران ممكن اس��ت براي 

نخستين بار در ۶سال گذشته به صفر برسد. 

تشكيل كميته راهبردي گاز 
ايران و عمان

ش�انا| مهران اميرمعيني مديرعامل شركت ملي 
صادرات گاز ايران، درباره تازه ترين تحوالت مذاكرات 
ايران و عمان براي صادرات گاز به اين كش��ور اظهار 
كرد: پس از نهايي ش��دن چارچوب همكاري بين 2 
كشور و امضاي آن از سوي وزيران نفت ايران و عمان، 

فراخوان براي انتخاب پيمانكار داده مي شود. 
وي با بيان اينكه مذاكره بر سر مسائل حقوقي اين 
ق��رارداد نيز ادامه دارد، تاكي��د كرد: البته بايد به اين 
نكته توجه داشت كه مسائل حقوقي پيچيدگي خاص 
خود را دارد و زمان بر است. اميرمعيني به سفر هيات 
عماني به ايران در اواخر ارديبهش��ت ماه اشاره كرد و 
افزود: در اين سفر درباره بخشي از چارچوب همكاري 

ميان 2 كشور بحث شد. 
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران پيش تر 
در اي��ن مورد گفته بود: پروژه ص��ادرات گاز ايران به 
عمان قرار اس��ت با همكاري 2 كشور انجام شود. گاز 
تحويل��ي در صحار خواهد بود و در كارخانه ال ان جي 
عمان به ش��كل ال ان جي تحويل ايران مي شود كه به 
نوعي سوآپ گاز است. بايد گفت كه بازاريابي آن نيز 
ازسوي شركت ملي نفت ايران انجام مي شود. در اين 
زمينه هر كشور داراي قوانين خودش است، بنابراين 
پروژه پيچيده مي شود. در اين زمينه بحث هاي فراواني 

شده و حل كامل آن به زمان نياز دارد.

 بيانيه اوپك؛
مالك سهميه توليد 

ايس�نا| رييس كميته قراردادهاي نفتي ايران 
گفت: مالك سهميه توليد هر كشور بيانيه سازمان 
اوپك است اين بيانيه در اجالس اوپك به تصويب 
همه اعضا رس��يده و به تمام ش��ركت هاي نفتي و 
توليد كنن��دگان و مصرف كنندگان اطالع رس��اني 

شده است. 
علي ادياني با اش��اره به اظه��ارات وزير انرژي 
عربس��تان مبني بر اينكه نظارت مشترك وزيران 
اوپك و غيراوپك ديگر پايبندي كشورها را نسبت 
به سهميه توليد رصد نمي كند بلكه توافق كنوني 
بنا را بر س��قف توليد جمعي مي گذارد گفت: اين 
نظر ش��خصي ايش��ان اس��ت و نظر اوپك نيست. 
آنچ��ه در بياني��ه اعض��اي اوپك بود و در س��ايت 
س��ازمان اوپك وج��ود دارد مبناي عمل اس��ت و 
به تم��ام ش��ركت هاي نفت��ي و توليد كنندگان و 
مصرف كنن��دگان نفت اطالع داده ش��ده اس��ت. 
مبناي عملكرد بيانيه يي اس��ت كه سازمان اوپك 

اعالم كرده است. 
وي در ادام��ه گفت: مص��وب اعضاي اوپك اين 
ب��ود كه اجم��اع 20۱۶ را تاييد ك��رد؛ اتفاقي كه 
افتاد اين بود كه از سال 20۱۶ تاكنون حدود يك 
ميليون ۸00 هزار بش��كه كاهش توليد نسبت به 
س��قف مصوب 20۱۶ داشته ايم كه يك ميليون و 
200 هزار بش��كه مربوطه ب��ه توليد اعضاي اوپك 
بوده و ۶00 هزار بش��كه مربوطه با كاهش اعضاي 

غيراوپك بوده است.

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« براساس آمارهاي مستند بررسي مي كند 

عراق؛ داستان زندگي با بي برقي براي 2 دهه

احتمال تحريم  نفتي ايران و تنگناي حاكم، عدم قطعيت را بر فضاي كوتاه  مدت بازار حاكم كرده است 

دورنماي خاكستري بازار نفت
گروه انرژي|عليرضا كياني|

رصد آنچه در بازار نفت مي گذرد، بيننده را 
گيج مي كند. با خواندن تفاس�ير و برآوردهاي 
اس�امي ب�زرگ در ح�وزه ان�رژي بين المل�ل 
مي ت�وان ب�ه اين نتيجه رس�يد ك�ه نيروهاي 
مختل�ف و گاه متضادي در ب�ازار وجود دارند. 
از يك س�و دونالد ترامپ مترصد اين است تا 
ب�ه هر قيمتي نفت اي�ران را از بازارهاي نفتي 
جهاني حذف كند. اين امر آس�ان نخواهد بود 
چراكه درگيري ها در ليبي، كاهش توليد نفت 
در كانادا و سقوط توليد نفت ونزوئال به خودي 
خود، آتش تنگناي عرضه را تندتر كرده اند. از 
ط�رف ديگر ترامپ نگران افزايش قيمت نفت 
و به تبع آن بنزين اس�ت. اين مساله مي تواند 
در انتخابات ميان دوره يي كنگره كه 4ماه ديگر 
برگزار خواهد شد براي رييس جمهور و حزب 
حاكم در اياالت متح�ده تبعاتي منفي در پي 
داشته باشد. از اين رو رييس جمهور امريكا به 
افزايش توليد متحد نزديك خود در خاورميانه 
يعني عربستان س�عودي دلبسته است. براي 
درك بهتر ش�رايط بازار با مرتضي بهروزي فر، 
كارشناس موسسه مطالعات بين المللي انرژي 

به گفت وگو نشستيم. 

تا چه اندازه ش�رايط كنوني بازار نفت نسبت 
ب�ه ش�رايط ب�ازار در زم�ان تحريم ه�اي اوباما 

متفاوت است؟
فش��اري كه ترامپ در مورد تحريم  كردن ايران 
روي بازار گذاشته بسيار بيشتر از فشاري بود كه اوباما 
به بازار تحميل كرد. عالوه  بر اين در اين مدت اياالت 
متحده تمامي روزنه هايي كه از طريق آنها ايران در 
زمان تحريم هاي دوره پيش نفت خود مي فروخت و 
پول آن را دريافت مي كرد را شناسايي كرده است. به 

طوري  كه حتي امريكا مي تواند صادرات نفت ايران 
را به زير ۵00 هزار بشكه برسانند. 

چند مدت پيش اين خبر منتش�ر شد كه در 
صورت عقب نش�يني اروپا، ژاپن و كره از خريد 
نفت ايران، چين راغب خواهد بود كه جاي آنها 
را پركند. فكر نمي كنيد اين مساله صادرات نفت 

ايران را در سطوح باالتري حفظ كند؟
حدود يك ميليون بش��كه از نفت ما به كشورهاي 
اروپايي صادر مي ش��ود. در نتيجه اروپ��ا بازار بزرگي 
براي نفت ماست. به  عالوه اروپا به ما پول با ارزشي را 
مي دهد كه ما به  شدت به آن نيازمنديم. اين درحالي 
اس��ت كه ما آنچنان به يوآن احتي��اح نداريم. اگر ما 
نفت خود را چين بفروشيم و يوآن تحويل بگيريم بايد 
نهايتا از بازار چين خريد كنيم و اين انتخاب كش��ور 
در تامين مناب��ع مورد نياز داخلي را محدود مي كند. 
از هم��ه اينها مهم تر در دور پيش��ين تحريم ها يعني 
همين 4س��ال پيش اگر چين و روسيه مي خواستند 
واقعا از ايران حمايت كنند- مثال آن  طور كه روس��يه 
از سوريه حمايت كرد- آنگاه حتي يك قطعنامه عليه 
ايران وضع نمي شد. دليل اينكه چندين قطعنامه عليه 
ايران وضع ش��د اين بود كه منافع روسيه و چين در 
اين بود كه با امري��كا همراهي كنند. حاال هم منافع 
چين با 4سال پيش آنچنان متفاوت نيست. هم چين 
و هم روسيه به دنبال منافع ملي خود مي گردند. اين 
را مي توان در همكاري روس��يه و عربس��تان سعودي 
ب��راي افزايش توليد نفت و پر ك��ردن جاي ايران در 
بازار در صورت حذف عرضه كشورمان مشاهده كرد. 
در دوران تحريم ه��اي نفتي پيش��ين، اوباما رويكرد 
محافظه كارانه تري نسبت به همراهي كشورها با امريكا 
داش��ت و در همان زمان روسيه و چين با اين كشور 
همكاري كردند. در شرايط كنوني و با توجه به روحيه 
ترام��پ احتماال امريكا همراهي بيش��تري از چين و 

روسيه طلب خواهد كرد. 

حت�ي با وجود جن�گ تجاري مي�ان امريكا 
و چي�ن اعتقاد داريد كه چين به خواس�ته هاي 

امريكا تن خواهد داد؟
به مناف��ع درآمدي چين از امري��كا و ايران توجه 
كنيد. حجم تجارت چين با امريكا به حدي است كه 
چين نمي تواند از بازار امريكا چشم پوشي كند اما اين 
مس��اله در مورد ايران صادق نيس��ت. از همين رو با 
وجود جنگ تجاري، چين حاضر نخواهد بود كه منافع 
خود از بازار امريكا را با منافع حاصل از تجارت با ايران 

معاوضه كند. 
اكنون در بازار ش�اهد وجود تنگناي عرضه 
هس�تيم. اص�ال اگر مس�ائل داخل�ي را در نظر 
نگيريم، آيا بازار جهاني كش�ش كاهش عرضه 

بيشتر از اين را دارد؟
ب��از الزم نيس��ت خيلي به عقب برويم. در س��ال 
20۱۷ اوپك و غيراوپك موفق ش��د كه يك ميليون 
و ۸00 هزار بش��كه را از ب��ازار خارج كنند. همچنين 
ص��ادرات ايران در اين م��دت هيچ وقت به 2ميليون 
۵00 هزار بش��كه نرسيده اس��ت. به عالوه با توجه به 
ظرفيت مازاد كشورهاي عربي، پر شدن شكاف عرضه 
و تقاضا آنقدر س��خت نيس��ت. بعضي از تفسيرهاي 
داخل��ي و خارجي از قيمت 2۵0دالري براي نفت در 
ص��ورت توقف صادرات نفت اي��ران مي گويند اما اين 
اتفاق بعيد اس��ت كما اينكه 4سال پيش كه صادرات 
نف��ت ايران كاهش قابل مال حظه يي پيدا كرد، قيمت 

نفت آنچنان باال نرفت. 
البته در آن دوران توليد ش�يل هر روز ركورد 
مي زد اما االن با اينكه موقعيت افزايش وجود دارد 
اما مشكل خط لوله رشد توليد را كند كرده است. 
حتي اگر موقعيت ش��يل را ثابت در نظر بگيريم، 
ظرفيت مازاد توليد عربس��تان سعودي چيزي بيشتر 
از ۱ميليون بش��كه نفت در روز است؛ به عبارتي اگر 
بخواه��د مقدار بيش��تري نفت خام وارد ب��ازار كند، 

مي تواند. اگر مس��اله تحوالت ژئوپليتيك مثال ايجاد 
يك درگيري در منطقه را كنار بگذاريم، آنگاه مي توان 
گفت كه صرف تحريم  ايران قيمت نفت را متاس��فانه 

دچار نوسان زيادي نمي كند. 
از نظر ش�ما تنگه هرمز تا چه انداز مي تواند 

برگ برنده ايران باشد؟
فارغ از اطالعات نظامي و سياس��ي كه من از آنها 
برخوردار نيستم در زمان جنگ تحميلي و اوج جنگ 
نفتكش ها تنگه هرمز براي يك روز هم بس��ته نشد. 
از ط��رف ديگر ما نبايد دنيا را با خود دش��من كنيم. 
االن بيشتر نفتي كه از تنگه هرمز مي گذرد به سمت 
كشورهاي درحال توسعه يي مانند چين و هند مي رود 
و از اين رو بسته شدن تنگه هرمز اين كشورها را متاثر 

مي كند تا امريكا. واردات نفت امريكا از كل كشورهاي 
اوپك كمت��ر از واردات نفت امريكا از كاناداس��ت. به 
عبارت ديگ��ر در 2يا 3دهه گذش��ته نقش اوپك در 

تامين نفت اياالت متحده به  شدت كم شده است. 
از ط��رف ديگ��ر ترامپ ني��ز غيرقابل پيش بيني 
اس��ت و مشكالت داخلي خود در امريكا بخواهد در 
خاورميانه ش��يطنت كند. عالوه بر اين سياستي كه 
بارها توس��ط رييس جمهور و وزير نفت تكرار شده 
اين بوده كه ما از نفت به عنوان اس��لحه اس��تفاده 
نمي كنيم. اعراب در س��ال ۱۹۷3 اي��ن كار را كرد 
اما ايران از اين منظ��ر كارنامه پاكي دارد. از همين 
نظر حتي صحبت در اين زمينه مي تواند كشورهاي 

دوست ما را در مقابل ما قرار دهد. 

گروه انرژي| نادي صبوري| 
جن��وب و مركز عراق در چند روز اخير ناآرام 
بوده و »ضعف خدمات رس��اني در برق« يكي از 
عوامل پايه يي اين ناآرامي ها بوده است. در همين 
راستا روز شنبه قاسم  الفهداوي وزير نيروي اين 
كش��ور به تهران سفر كرده و با بيژن زنگنه وزير 
نف��ت، رضا اردكانيان وزير نيرو و ولي اهلل س��يف 
ريي��س كل بانك مرك��زي ديدار ك��رد. در اين 
گزارش سعي كرده ايم با آمار و مستندات به اين 
پرسش ها پاس��خ دهيم كه كمبود دسترسي به 
ب��رق در عراق در چه چيزي ريش��ه دارد؟ از چه 
زماني شروع شده است؟ دليل سفر وزير نيروي 
عراق در اين روزها به تهران چيست و در نهايت 
چه افقي پيش روي بخش برق عراق قرار دارد. 

ديروز خبرگزاري ها نوش��تند ك��ه پليس در 
اعتراض به معترضان عراقي كه س��عي داش��تند 
س��اختمان دولتي در بص��ره را به محاصره خود 
در بياورن��د ش��ليك هوايي كرده اس��ت. رويترز 
در پوش��ش خب��ري خ��ود انگي��زه معترضان را 
»ضعف خدم��ات عمومي« و »بيكاري« توصيف 
كرد. كمبود دسترس��ي به برق يكي از مهم ترين 
ضعف ه��اي مورد توج��ه معترضان بوده اس��ت. 
حيدرالعب��ادي نخس��ت وزير ع��راق روز جمعه 
گفته اس��ت كه دولتش اعتباراتي را براي بهبود 
وضعيت آب، برق و س��المت در بصره تخصيص 
خواه��د داد. اما الزم اس��ت بداني��م كه ماجراي 

كمبود برق در عراق تازگي ندارد. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، بيش��ترين گزارش ها 
در خصوص وضعيت برق��ي عراق در طول چند 
دهه اخير توس��ط نهاده��اي دولتي يا خصوصي 
اياالت متحده تهيه ش��ده است. ديوان محاسبات 
اياالت متحده ماه مي س��ال 200۷ در گزارش��ي 
تاريخچه ي��ي از برق در عراق را منتش��ر كرده و 
نوش��ت: »هم زمان با درگيري ع��راق در جنگ 
با كويت، در س��ال ۱۹۹0 ظرفيت نصب ش��ده 
برق در اين كش��ور ۹.2۹۵ م��گاوات بود، تقاضا 
 در آن زم��ان در حال��ت پي��ك خود ب��ه حدود

۵ هزار مگاوات مي رس��يد. قري��ب به ۸۷ درصد 
م��ردم ع��راق در آن زم��ان به برق دسترس��ي 
داش��تند. جنگ، تحريم، ونداليسم و مواردي از 
اين دس��ت زيرساخت هاي برق عراق را به درجه 

شديدي تخريب كرد.«
 به گ��زارش »تع��ادل« جن��گ خليج فارس 
يكي از پربس��امدترين اين تخريب ها را رقم زد. 
ش��مار زيادي از خطوط انتقال از مدار خارج شد 
و ايس��تگاه هاي برق زيادي آس��يب ديد. بخشي 
از اين تخريب اما تا س��ال ۱۹۹۹ جبران ش��د و 
ظرفيت نيروگاهي عراق را به 4۵00 مگاوات در 
روز رساند. در اين سال بخش برق عراق از وزارت 

صنعت اين كشور جدا شد. 
 در ادامه اگرچه »زيرس��اخت هاي توليد برق 
عراق« چندان از جنگ 2003 آسيب نديدند، به 
واس��طه تركيبي از مس��ائلي چون ركود، كمبود 
قطع��ات و انجام ن��دادن برنامه ه��اي نگهداري، 
ظرفي��ت توليد برق ب��ه روزانه 3 ه��زار و 300 

مگاوات كاهش يافت. 
ع��راق از س��ال 2003 برنامه ه��اي ج��دي 
بازس��ازي نيروگاهي خ��ود را آغاز ك��رد. انعقاد 
قرارداد براي وارد كردن برق از ايران نيز 2 سال 
پ��س از 2003 اتفاق افتاد و از آن زمان تاكنون 
طبق آمارهاي دولتي، ايران روزانه بين ۱۵00 تا 

2000 مگاوات برق به عراق صادر كرده است. 

بنياد تامپسون رويترز در سال 20۱4 گزارش 
داد كه بين س��ال هاي 2003 ت��ا 20۱2 بعد از 
4 دهه جن��گ و تحريم، 2۷ ميليارد دالر صرف 
بازتواني حوزه برق عراق ش��ده است، نتيجه اما 
باز هم با كف ايده آل هاي مردم نيز فاصله داشت. 
انديش��كده سياس��ت گذاري بروكينز امريكا در 
سال 20۱0 گزارش داد كه كل عراق و همچنين 
بغداد در فوريه اين س��ال به طور متوسط در روز 
۱۵.۵ ساعت به برق دسترسي داشته اند. اين در 
حالي است كه بغداد قبل از جنگ روزانه به طور 
متوس��ط ۱۶ ال��ي 24درصد به برق دسترس��ي 
داش��ت. البته در آن زمان نيز اوضاع ديگر نقاط 
عراق بس��يار نابه س��امان بوده و تنها در 4 الي ۸ 
س��اعت از روز به برق دسترس��ي وجود داش��ته 

است. رقمي كه بعد از جنگ كاهش نيز يافت. 
همانطور كه دولت ها در عراق در تالش بودند 
كه بر ميزان عرض��ه برق اضافه كنند، تقاضا نيز 
ش��دت مي گرفت. به گزارش »تع��ادل« عراق از 
س��ال 200۷ تاكنون همواره نرخ رشد جمعيتي 
باالي 3درصد داش��ته كه به معناي اضافه شدن 
بر تقاضا براي برق است. طبق آمار وزارت انرژي 
عراق در تاريخ ۱۸جوالي 20۱4 تقاضاي روزانه 
براي برق در اين كش��ور مع��ادل ۶ هزار و 400 
مگاوات ب��ود در حالي كه خروجي نيروگاه ها در 
حالت متوس��ط روي 4 هزار و 4۷0 مگاوات قرار 
داش��ت. پيك تابس��تاني مصرف در اين سال به 
۷۵00 م��گاوات در روز نيز نزديك ش��د. حدود 
30درصد از تقاضا در س��اعت پيك اين سال در 

عراق، ارضا نمي شد. 
طبق اطالعاتي كه از سوي گروه برنامه توسعه 
سازمان ملل تهيه شده است، در اين سال بغداد 
پايتخت ۶ميليون نفري عراق از برنامه »3 ساعت 
روش��ني، 3ساعت خاموشي« پيروي مي كرد. در 
روز 2۶ ج��والي اين س��ال، بخش هايي از بغداد 

براي ۱۶ تا 2۱ ساعت بدون برق ماندند. 
در س��ال 20۱4 يكي از مقام��ات وزارت برق 
عراق به خبرنگاران همكار با يك برنامه تحقيقي 
تامسون رويترز گفت كه در اين سال 4.۷ ميليارد 
دالر از س��وي دول��ت ع��راق ب��راي تخصيص به 

ساخت واحدهاي نيروگاهي و فايننس پروژه هاي 
موج��ود درنظر گرفته ش��ده اس��ت. البته وزارت 
نيروي عراق در اين سال درخواست بودجه يي ۱2 
ميليارد دالري را براي بازسازي بخش نيروگاهي 
كرده ب��ود. مصعب المدريس س��خنگوي وزارت 
نيروي عراق ظرفيت نصب شده برق در عراق در 
 اين س��ال را ۱2 ه��زار و ۱00 مگاوات و تقاضا را

۱۶ هزار و ۵00 مگاوات اعالم كرده بود. 
المدري��س در آن زمان گفته ب��ود كه عراق 
قص��د دارد تا پايان س��ال 20۱4 معادل ۷۵00 
مگاوات و تا پايان سال 20۱۵ معادل همين رقم 
به ظرفيت نصب شده نيروگاهي اين كشور اضافه 
كند. تامپسون رويترز در آن زمان به اين موضوع 
نيز پرداخته بود كه عمليات س��اخت 4 نيروگاه 
در عراق به پايان رس��يده اما به دليل كمبود گاز 

نمي توانند وارد مدار شوند. 
ام��ا چند م��اه پس از بيان اي��ن صحبت ها از 
سوي س��خنگوي وزارت برق عراق، روند شديد 
كاهش��ي قيمت نفت آغاز شد. اين در حالي بود 
ك��ه عراق در اين س��ال به عنوان »س��ريع ترين 
رش��د در افزايش صادرات« دس��ت پي��دا كرده 
بود و رقم عرض��ه خارجي خود را به حدود 2.۹ 
ميليون بش��كه در روز نزديك كرد. طبق بررسي 
»تعادل« از گزارش ساالنه اوپك، درآمد عراق از 
محل صادرات نف��ت از بيش از ۸۹ ميليارد دالر 
در س��ال 20۱3 به كمت��ر از 4۹ ميليارد و ۵00 
ميلي��ون دالر افت كرد. اين به معناي از دس��ت 
رفت��ن نزديك به 40 ميليارد دالر درآمد بود كه 
قرار بود بودجه پروژه ه��اي مختلفي در عراق را 

تامين كند. 
افت ش��ديد درآمده��اي نفتي ع��راق، روي 
واردات مح��دود ب��رق از ايران نيز اثر گذاش��ت. 
ايران آخرين روز دس��امبر سال 20۱۶ )دي ماه 
۹۵( صادرات برق به عراق را به دليل بدهي قطع 
ك��رد. حميد چيت چيان وزير س��ابق نيرو ايران 
بعدها رق��م بدهي عراق به اي��ران در اين زمان 
را يك ميلي��ارد و 200 ميليون دالر اعالم كرد. 
چيت چيان ارديبهش��ت ماه س��ال ۹۶ در جمع 
خبرنگاران اعالم كرد كه عراق 3۵0 ميليون دالر 

از اين بده��ي را پرداخت كرده و مابقي نيز قرار 
است طي اقساط پرداخت شود. اتفاقي كه باعث 
ش��د صادرات برق ايران به عراق از س��ر گرفته 

شود. 
اما تير ماه امسال، مصعب المدريس سخنگوي 
وزارت برق ع��راق اعالم كرد كه ص��ادرات برق 
ايران به اين كش��ور به دليل بدهي قطع ش��ده 
اس��ت. خبرگزاري آناتولي ۷ جوالي نوش��ت كه 
آقاي مدريس رقم بدهي ب��ه ايران را نزديك به 

يك ميليارد دالر عنوان كرده است. 
المانيتور در گزارش��ي كه به تازگي منتش��ر 
كرده ادعا كرده اس��ت كه رقم بدهي برقي عراق 
به ايران در پاره يي از مواقع به 2 ميليارد دالر نيز 
رس��يده اس��ت. البته مقامات داخلي در عراق از 
جمله حيدرالعبادي بيش از هر چيز دليل قطعي 
را به افزايش تقاضاي داخلي برق در ايران مرتبط 
مي دانند اما تقريبا واضح است كه اين قطعي نه 
در فص��ل گرم بلكه در فصل��ي كليد خورده كه 

ايران در پيك مصرف قرار ندارد. 
طبق تازه ترين آمارها توليد برق عراق در حال 
حاض��ر حدود ۱۵ هزار و ۷00 مگاوات اس��ت و 
تقاضا به بيش از روزانه 23 هزار مگاوات رسيده 
اس��ت. سفر روز شنبه آقاي قاسم الفهداوي وزير 
ني��روي ع��راق به ته��ران و برنامه دي��دار او نيز 
مش��خص مي كند ماجراي اصلي بدهي عراق به 
ايران اس��ت. الفهداوي روز شنبه با وزراي نفت و 
نيروي ايران ديدار كرد كه پرسش برانگيز نيست. 
اما ديدار او با رييس كل بانك مركزي مش��خص 

مي كند، پاي مسائل مالي در ميان است. 
اين مسائل مالي صرفا به صادرات برق مربوط 
نيست. ايران از سال گذشته تاكنون به 2 نيروگاه 
در بص��ره و بغداد گاز ارس��ال كرده اس��ت. اين 
صادرات با مس��ائلي همچون باز نش��دن ال سي 
از س��وي عراق براي پرداخت ها روبرو بوده است. 
به نظر مي رس��د سفر وزير نيروي عراق به تهران 
با 2 هدف افزايش خريد گاز مورد نياز نيروگاه ها 
از يك س��و و احياي خريد ب��رق از ايران صورت 
گرفته اما مشخص نيس��ت چه پشتوانه مالي اي 

داشته است.

نامه نماينده ايران در اوپك به ترامپ
حسين كاظم پور اردبيلي نماينده ايران در سازمان كشورهاي صادركننده نفت، اوپك در ايميلي از دونالد 
ترامپ رييس جمهور اياالت متحده خواس��ت تا به جاي توس��ل به ذخاير راهبردي نفت امريكا، SPR، براي 
كاه��ش بهاي نفت به تحريم صادرات نفتي ايران پايان دهد. نماينده ايران در اوپك در ايميل خود به دونالد 
ترامپ نوشت: »آقاي رييس جمهور، توصيه من به شما اين است كه براي كاهش قيمت ها از ذخاير راهبردي 

نفت امريكا استفاده نكرده و در عوض دست از تحريم نفت ايران  برداريد.« 
به گزارش رويترز و به نقل از منابع مطلع، با افزايش فشارهاي سياسي و نزديك شدن به انتخابات كنگره 
در ماه نوامبر، دولت ترامپ در نظر دارد تا به ذخاير راهبردي نفت امريكا متوسل شود. ترامپ همچنين درصدد 

است تا پس از خروج از توافق هسته يي با ايران جلو صادرات نفت اين كشور را نيز بگيرد. 
كاظم پور در ادامه نوشت: »آقاي رييس جمهور، همان طور كه پيش بيني كرده بودم، چون ظرفيت الزم براي 
جبران خأل حاصل از صادرات نفت ايران وجود ندارد، مي خواهيد به ذخاير راهبردي نفت امريكا متوسل شويد. 
اما اين اقدام پيامدهاي بي شماري خواهد داشت.« ترامپ عربستان سعودي و برخي ديگر از اعضاي اوپك را 
براي جبران خأل حاصل از تحريم صادرات نفتي ايران به دست امريكا تحت فشار قرار داده است. ايران روزانه 
2.۵ميليون بش��كه نفت صادر مي كند و براس��اس تخمين هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي با اجرايي شدن 
تحريم هاي امريكا در چهارم نوامبر اين مقدار به نصف خواهد رس��يد. اين خبرگزاري به نقل از نماينده ايران 
در اوپك افزود: »عربس��تان س��عودي، امارات متحده عربي و روسيه ادعا كردند كه مي توانند خأل 2.۵ميليون 
بش��كه يي را در روز جبران كنند. اين يك اشتباه محاس��باتي بوده است آقاي رييس جمهور! شما به دام آنها 
افتاده ايد و قيمت نفت باال خواهد رفت.« به گزارش بلومبرگ، اين نخستين بار نيست كه اين مقام ايراني به 
سياست هاي ترامپ واكنش نشان داده است. كاظم پور اوايل ماه جاري گفته بود كه توييت هاي ترامپ در انتقاد 
به اوپك، بهاي هر بشكه نفت را ۱0 دالر افزايش داده است. كاظم پور همچنين در نامه خود نوشت: »اگر ما در 
ايران تنها يك ماه صادرات نفت مان را متوقف مي كرديم تا نشان دهيم كه مي توانيم چه باليي بر سر اقتصاد 

دنيا بياوريم، در تصميم خود تجديدنظر مي كرديد. اما ما يك كشور متمدن و يك دولت مسوول هستيم. «

نيروگاه هاي حرارتي

ظرفيت استاننام نيروگاه
)مگاوات در روز( 

۱2۸0بابِلمسيب
۶40بغداددوره، بغداد

۱320صالح الدينبيجي
3۵۵بغدادجنوب بغداد 

2۱00موصلالشمال
400بصرههارثه
۸40ذي قارناصريه
۶۹3۵عراقمجموع

نيروگاه هاي گازي

ظرفيت استان نام نيروگاه
)مگاوات در روز( 

222كركوكمال عبد اهلل
۵00بصرهخور الزبير
۷2۸دياليمنصوريه
۱۶42. ۶االنباراالنبار

۱2۵0بصرهشط البصره
۱۵00اربيلاربيل

24۶بغدادجنوب بغداد ۱
400بغدادجنوب بغداد 2

۱4۶بغداددوره ۱
۷00بغداددوره 2
۹4بغدادرشيد ۱
۱۵۶بغدادتاجي ۱
۱۶0بغدادتاجي 2
۱۶0بغدادصدر

4۵0بغدادقدس ۱
4۵0بغدادقدس 2
۵00بغدادقدس 3
۵00البصرهالنجيبي

۱۵00السليمانيهالسليمانيه
۵00دهوكدهوك
۱4۶0بصرهرميله
2۹2كركوكتازه
2۵0بابلالحله
2۵0كربالكربال
430نجفنجف

۱44۸۶.۶عراقمجموع

نيروگاه هاي برق آبي

ظرفيت استاننام نيروگاه
مگاوات در روز

2۷صالح الدينسد عظيم
24۸سليمانيهسد دربندخان

400سليمانيهسد دوكان
۶۶0االنبارسد حديثه
۵0دياليسد حمرين
۸4صالح الدينسد سامراء
۱0۵2نينواسد موصل
سد موصل-
۶2نينوارگيوالتور

2۵۸3عراقمجموع
منبع: رصدخانه جهاني انرژي 

معترضان عراقي در حال حمل تابوت كهربا )برق(
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بازارهنر

زردآلويطالييارمنستانبرايايران
فیلم »يوا« دو جايزه بهترين فیلم و 
بازيگري و »يك كامیون غروب« جايزه 
بهترين فیلمنامه جشنواره فیلم زردآلوي 

طاليي ارمنستان را از آن خود كردند. 
به گزارش ايسنا، پانزدهمین جشنواره 
فیلم »زردآلوي طاليي« ارمنس��تان در 
ش��هر ايروان به كار خود پايان داد و در 
نهايت فیلم »ي��وا« از آناهید آباد جايزه 
بهترين فیلم بخش »پانوراماي سینماي 

ارمنس��تان« و همچنین جاي��زه بهترين بازيگر مرد 
)ش��انت هاروتیونی��ان( را از آن خود ك��رد و جايزه 
بهترين فیلمنامه نیز به س��جاد افشاريان و ابوالفضل 

صفاري براي فیلم »يك كامیون غروب« رسید. 
هر دو فیل��م »يوا« و »يك كامی��ون غروب« در 
بخش »پانوراماي س��ینماي ارمنس��تان« جشنواره 

زردآلوي طاليي ارمنستان حضور داشتند. 
اما در بخش رقابتي اصلي اين رويداد س��ینمايي 
كه اصغر فرهادي رياس��ت هیات داوران را بر عهده 
داش��ت، جايزه زردآل��وي طاليي بهتري��ن فیلم به 

فیل��م »آتش فش��ان« س��اخته »رومن 
بوندارچوك« محصول مشترك اوكراين 
و آلمان اعطاء ش��د و جاي��زه زردآلوي 
نقره يي نیز ب��ه »فورتونا« به كارگرداني 
»جرمینال روكس« از كش��ور س��ويس 
رس��ید. در بخش مس��تند جش��نواره 
زردآل��وي طاليي ارمنس��تان كه فیلم 
»متهمان دايره بیس��تم« ساخته حسام 
اس��المي نیز ب��ه نمايندگي س��ینماي 
ايران حضور داشت، جايزه بهترين فیلم به »صورت 
فلكي دور« به كارگرداني »شوان میزراهي« محصول 
مشترك امريكا، تركیه و هلند اختصاص يافت. امسال 
فیلم اس��پانیايي زبان »همه  مي دانن��د« جديدترين 
اصغر فره��ادي نیز در بخش غیررقابتي جش��نواره 
فیلم »زردآلوي طاليي« ارمنس��تان روي پرده رفت 
و از اصغر فرهادي، »دارن آرنوفسكي«، »شین بیكر« 
و »جانفرانك��و رس��ي« به پاس نقش چش��مگیر در 
س��ینماي جهان با اعطاي جايزه يك عمر دستاورد 

سینمايي تقدير به عمل آمد. 

فصلمشتركدرگالريسيحون
نمايش��گاه »فض��اي خال��ي، فصل 
مشترك« با آثاري از صديقه فتح اله زاده 
و اوره��ان اوم��وت در گالري س��یحون 
داير اس��ت. در اين نمايشگاه 13 تابلو از 
فتح اله زاده و 14 تابلو از اوموت به نمايش 
درآم��ده اس��ت كه همگي ب��ا اكريلیك 
روي بوم نقاش��ي شده اند. فتح اله زاده در 
گفت وگو با هنرآنالين درباره شكل گیري 
اين نمايشگاه مشترك گفت: از چند سال 

پیش به واسطه شركت در چند ورك شاپ با تعدادي 
از هنرمندان اهل تركیه آشنا شدم و يك گروه هنري 
شكل داديم تا بتوانیم نمايشگاه هاي مشتركي را برگزار 
كنیم. او ادامه داد: شیوه كاري ما تا حدودي به يكديگر 
نزديك است و همگي كار فیگوراتیو انجام مي دهیم. از 
ابتدا عنوان »فضاي خالي، فصل مشترك« را انتخاب 
كرديم چون همه ما تحت تاثیر زندگي در خاورمیانه 
هس��تیم و دغدغه هاي مش��تركي داريم كه در آثار 
هر يك از ما به ش��كلي ديده مي شود. اين نمايشگاه 
نخستین كار از مجموعه نمايشگاه هايي است كه در 
ادامه برگزار خواهیم كرد و تالش مي كنیم اشتراكات 
و دغدغه هاي خود را بیان كنیم. فتح اله زاده افزود: در 
آثار من و اورهان اوموت تالش��ي براي نش��ان دادن 
حاالت روح��ي آدم ها وجود دارد. اين رويكرد در آثار 
قبلي هر يك از ما هم وجود داش��ت و اين نمايشگاه 
را مي توان ادامه يي بر آثار گذش��ته ما دانست، اما در 

اين مجموعه سعي كرديم با عنواني كه 
براي نمايشگاه انتخاب كرده ايم هماهنگ 
ش��ويم. او درباره ويژگي آثار خود گفت: 
تاكید من بر تصنعي كردن احساس��ات 
انس��ان اس��ت و ي��ك درد اغراق آمیز را 
به تصوير كش��یدم. گاهي ديده نش��دن 
احساسات اش��خاص باعث مي شود آنها 
اغراق زيادي در نمايش آن انجام دهند و 
حتي حالتي تمسخرآمیز پیدا كنند. اين 
درد در بعضي از آثارم خیلي جنبه جسماني دارد اما 
نگاه من متوجه دردهاي عمیق تري است كه در روح 
انس��ان وجود دارد. عالقه زيادي دارم كه چهره زنان 
را نقاش��ي كنم و دغدغه هاي آنان را به تصوير بكشم. 
فتح اله زاده درباره همكاري با هنرمندان خارجي گفت: 
برگزاري اين نمايش��گاه اتفاق بسیار خوبي بود كه با 
استقبال مخاطبان مواجه شد. مناطقي كه ما در آنها 
زندگي مي كنیم باعث شده است دغدغه هاي مشترك 
زيادي داشته باشیم و به شكل هاي مختلف با موضوع 
درد برخورد كنیم. تجربه يي كه در اين نمايش��گاه به 
دست آورديم باعث شد براي نمايشگاه هاي مشترك 
بع��دي در اي��ران و تركیه بهتر عم��ل كنیم و تعداد 
بیشتري از دوستان را در آنها شركت دهیم. نمايشگاه 
»فضاي خالي، فصل مش��ترك« ب��ا آثاري از صديقه 
فتح اله زاده و اورهان اوم��وت تا 27 تیرماه در گالري 

سیحون داير است. 

فعاليت300استادزبانفارسيدرجهان
نشس��ت خبري هش��تاد و پنجمین 
دوره دانش افزايي زبان فارسي با حضور 
غالمعلي حداد عادل مدير بنیاد سعدي، 
گلم��راد صحراي��ي معاون آموزش��ي و 
پالیزدار معاون بین الملل در محل بنیاد 
سعدي برگزار ش��د. حداد عادل در اين 
مراسم در سخناني گفت: از هفته آينده 
نخس��تین دوره تدري��س مهارت ه��اي 
معلمي را براي اساتید بومي زبان فارسي 

در كشورهاي مختلف جهان برگزار مي كنیم. اين دوره 
چهار هفته است و در تهران و در محل بنیاد سعدي 
برگزار مي ش��ود. بنیاد با حدود ش��ش س��ال سابقه 
تالش كرده اس��ت آموزش زبان فارسي را سامانمند 
كن��د. او ادامه داد: يك��ي از برنامه هاي ما تالیف انواع 
كتاب هاي درسي بر پايه روش هاي تخصصي آموزش 
زبان فارسي به خارجي هاست. تعدادي از اين كتاب ها 
هم اكنون منتشر شده است. امروز از نظر كتاب درسي 
وضع ما در آموزش زبان فارسي بسیار بهتر از گذشته 

ش��ده اس��ت. عالوه بر اين آموزش زبان 
اس��تانداردهاي  رعايت   فارسي مستلزم 
آكادمیك اس��ت، ما تالش زيادي براي 
پايبندي و س��طح بندي آموزش زبان و 
رعايت آموزش زبان به جهانیان كرديم. 
مدير بنیاد سعدي ادامه داد: غیر از تالیف 
كتاب و تالیف استانداردهاي فعالیت هاي 
گس��ترده با برگزاري انواع دوره ها براي 
فارس��ي آم��وزان معلمان زبان فارس��ي 
اس��ت. ما در سه سال گذشته 55 دوره آموزش براي 
تربیت مدرس زبان فارسي برگزار كرديم. دوره جديد 
مفصل ترين دوره هاس��ت و در نوع خود نخستین به 
ش��مار مي رود. اين دوره شامل معلمان زبان فارسي 
است. با توجه به تجربه سه تا چهار سال اخیر به اين 
نتیجه رسیده ايم كه معلمان فارسي را از فارسي آموزان 
جدا كنیم. امسال دوره ما منحصرا براي معلمان است 
و دوره مس��تقل ديگري براي غیر معلمان نیز در دي 

ماه برگزار خواهیم كرد. 

روزهايتلخكودكانمهاجر
نيويوركتايمز: 

اين روزنامه در صفحه 
از  گ��زارش  خ��ود،  اول 
شرايط نامناسب كودكان 
مهاجر بازداش��ت ش��ده 
در مرز مكزيك منتش��ر 
كرده اس��ت. طب��ق اين 
س��ختي  قوانین  گزارش 
بر كودكان مهاجر اعمال 
شده كه باتوجه به شرايط 

نامناس��ب آنها، انگش��ت اتهام بار ديگر به سمت 
سیاست هاي مهاجر ستیزي ترامپ رفته است. به 
گ��زارش نیويورك تايمز، يك��ي از قاضیان دادگاه 
فدرال امريكا با درخواس��ت دولت اين كشور براي 
بازداشت بلندمدت كودكان مهاجران غیرقانوني در 
مرز مكزيك مخالفت كرد. آنطور كه گفته ش��ده، 
قاض��ي »دالي جي« از قاضی��ان دادگاه فدرال در 
لس آنجلس پیش��نهاد وزارت دادگس��تري امريكا 
درخصوص بازداشت بلندمدت كودكان مهاجران 
غیرقانوني در مرز امريكا با مكزيك را غیر قانع كننده 
و مشكوك دانست. يك قاضي دادگاه كالیفرنیا روز 
جمعه اعالم كرد كه به جاي مجبور كردن والدين 
به پرداخت، اين دولت امريكاس��ت كه بايد هزينه 
پیوستن دوباره كودكان مهاجر به خانواده هاي شان 
را بپردازد. دستگاه اجرايي امريكا هم اكنون مشغول 
بازگرداندن حدود 2 هزار كودكي است كه به اجبار 
در مرز مكزيك از پدر و مادرهايشان جدا شده اند 
و والدين ش��ان به عنوان بخش��ي از سیاست هاي 
ضدمهاجرت��ي »تحم��ل صف��ر« دونال��د ترامپ، 
در بازداش��ت به س��ر مي برند. دولت مي گويد كه 
بازگردادن اين كودكان، پروس��ه يي هزينه بر است 
و شامل مراحلي از جمله انجام آزمايش دي ان اي، 
بررسي پیشینه كیفري والدين وارزيابي توان آنها 

براي نگهداري از فرزندان شان مي شود. 

الپايس:
بح��ران جدايي طلبي 
كاتالونیا هن��وز به پايان 
اسپانیا، شاهد  و  نرسیده 
گسترده يي  اعتراض هاي 
در اي��ن زمین��ه اس��ت. 
آن ط��ور ك��ه در صفحه 
اول اين روزنامه اسپانیايي 
گفته ش��ده، هزاران نفر 
اسپانیا  بارسلون  از مردم 

ش��نبه شب باش��عار »نه زنداني نه تبعید، شما را 
در خان��ه مي خواهیم«، خواس��تار آزادي زندانیان 
اس��تقالل طلب و بازگشت سیاس��تمداران فراري 
به كشور ش��دند. طبق اين گزارش، برگزاري اين 
تظاه��رات كه به گفته پلی��س 110 هزار نفر و به 
گفت��ه س��ازماندهندگان 200 هزار نفر ش��ركت 
داشتند، از سوي جنبش هاي استقالل طلب ايالت 
كاتالونیا ازجمله مجلس مل��ي  كاتالونیا، اومنیوم 
كولتورال و انجمن حقوق مدني كاتالونیا متشكل 
از خانواده ه��اي سیاس��تمداران زندان��ي و فراري 
برنامه ريزي شده بود. سیاستمداران استقالل طلب 
زنداني در حالي  در حبس بسر مي برند كه »پابلو 
يارن��ا« قاضي ديوان عالي  اس��پانیا، آنها را از اواخر 
س��ال 2017، به جرم شورش، فتنه و اختالس به 
زندان محكوم كرده است. افزون بر آزادي زندانیان، 
تظاهركنندگان از »پدرو س��انچز« نخس��ت وزير 
اسپانیا درخواست نمودند كه رهبران جدايي طلبي 
كه از اس��پانیا فرار كرده اند، ب��دون هیچ نگراني و 
دادگاه��ي، به كش��ور بازگردن��د. جدايي خواهان 
كاتالونی��ا معتقدند جداي��ي اين ايال��ت از دولت 
مركزي به س��ود آن خواهد بود چراكه 27درصد 
صادرات اس��پانیا از اين منطقه است و 25درصد 
توريست هاي اسپانیا نیز مقصدشان كاتالونیا است. 
همچنین معتقدند س��همي كه كاتالونیا از دولت 
مركزي مي گیرد 15 میلیارد يورو كمتر از سهمي 

است كه كاتالونیا به خزانه مركزي مي پردازد. 

كيوسك

هيچجاييرااندازهايراندوستندارم
بهمن فرمان آرا مي گويد: من خودم را يك فیلمساز چريك نمي بینم اما سعي مي كنم به جاي بازنشسته شدن تا آخر كار 
كنم. چون واقعیت اين است كه هیچ جايي را اندازه ايران دوست ندارم و ناراحت مي شوم وقتي مي بینم كشوري با اين همه 
ثروت و زيبايي داريم و بعد جايي مثل دوبي به ما فخرفروشي مي كند. به گزارش ايسنا، كارگردان فیلم هاي »شازده احتجاب« 
و »خاك آشنا«، پنج سال قبل؛ پس از اينكه در اواخر دهه 70 و نیز دهه 80 »يك بوس كوچولو«، »خانه يي روي آب« و »بوي 
كافور عطر ياس« را با موضوع مرگ كارگرداني كرد و سه گانه يي ماندگار براي سینماي ايران به جا گذاشت، به دنبال ساخت 
فیلمي رفت كه تاكید داشت برخالف آن سه گانه درباره »زندگي« است و »امید« وجه بارز و پررنگ آن است. وي با تاكید بر 
اينكه متنفر است از اينكه پیشكسوت خطاب شود، ادامه داد: در عین حال معتقدم سینما مثل هر حرفه ديگري به خون تازه 

احتیاج دارد و بايد هواي فرهادي، درمیشیان، امیريوسفي و روستايي را داشت، چون اينها آينده هستند. 

چهرهروز

نگاهيبهشماراخراجوپاكسازيهاپسازكودتاينافرجام2016تركيه

كشوريباكمبودنيرويدولتي
الههباقري|

دو س��ال از كودت��اي نافرجام تركیه 
مي گ��ذرد و همچنان، اين كش��ور رنگ 
آرام��ش به خود نديده اس��ت. در 15 جوالي 2016، 
ارتش تركیه در اقدامي ناگهاني دست به كودتا علیه 
دولت وقت اين كشور به رياست جمهوري رجب طیب 
اردوغان زد. به دنبال اين كودتا فرودگاه اس��تانبول و 
آن��كارا دراختیار نیروهاي ارتش قرار گرفت و راه هاي 
ارتباطي به اين پايتخت مس��دود شد. هر چند كه به 
گفته برخي سیاستمداران، اين كودتا مشكوك بوده 
و احتمال اينكه اين كودتا توسط خود اردوغان كلید 
خورده باش��د، وجود دارد. دلیل اين كودتا هر چه كه 
بود، ناآرامي هاي وسیعي در سراسر تركیه ايجاد كرد. 
طبق گزارش هاي منتشر شده، پس از اين كودتا 1۹0 
نفر كشته، بیش از يك هزار و 400 نفر زخمي و حدود 
3هزار نفر از نیروهاي مس��لح اين كش��ور بازداش��ت 
شدند. همچنین در روزهاي پس از اين كودتا، دولت 
تركی��ه اعالم كرد كه قدرت را دوباره دراختیار گرفته 
اس��ت. رجب طیب اردوغان ريیس جمهور نیز اعالم 
كرد كودتاگران به ش��دت مجازات خواهند شد و قول 
داد كه نیروهاي ارتش را تصفیه خواهد كرد. همچنین 
گفته شده كه گذرنامه بسیاري افراد را به جرم ارتباط 
با كودتا، لغو كرد. بر اين اساس، بسیاري از تحلیلگران 
بر اين باورند كه اين كودتا، اقدامي از س��وي اردوغان 
بوده كه بتواند اختیار عمل گس��ترده يي در خصوص 
اخراج و پاكسازي نیروهاي دولتي داشته باشد. آن طور 
 كه گفته ش��ده، مجموع اخراج  نیروه��اي دولتي در

 2 س��ال گذش��ته به 110 هزار نفر رس��یده اس��ت. 
ه��ر چند باي��د يادآور ش��ده كه اي��ن اخراج ها، تنها 
مخصوص روزهاي پس از كودتا نبوده اس��ت. آنطور 
كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده، تسويه حساب 
اردوغان هنوز تمام نشده و در هشتم جوالي 2016، 
كمت��ر از 2 هفته گذش��ته، حدود 1۹ ه��زار نیروي 
دولت را اخراج و پاكسازي كرد. آنطور كه گفته شده، 
اين اخراج ها، پس از تغییرات اعمال ش��ده در قانون 
اساسي درباره اختیارات تازه ريیس جمهوري تركیه، 
افزايش قابل توجهي پیدا كرده اس��ت. طبق تازه ترين 

آمار منتشر ش��ده، نیروهاي پلیس تركیه، مهم ترين 
مظنونین��ي بودند ك��ه اردوغان، وعده مج��ازات آنها 
را داده بود. براس��اس گزارش ها، در آس��تانه سالگرد 
كودت��ا، حدود ۹ هزار نی��روي پلیس در تركیه از كار 
خود اخراج شدند. اين آمار در حالي اعالم شد، كه در 
هفتم جوالي 2018، اردوغان اعالم كرد كه نیروهاي 
بیش��تري از پلیس و ارتش اين كشور اخراج خواهند 
شد. پس از گس��ترش اختیارات رياست جمهوري در 
قانون اساسي تركیه، در هش��تم جوالي 2018 نیز، 
نیروهاي ارتش كه شغل خود را به جرم دست داشتن 
در كودتا علیه دولت اردوغان از دس��ت داده اند، بیش 
از 3 هزار نفر اعالم ش��ده اس��ت. آن طور كه پیش از 
اين در بس��یاري از گزارش ها گفته شده بود، مقامات 
تركیه پس از كودتايي كه در شب پانزدهم و شانزدهم 
جوالي 2016 توس��ط تعدادي از نظامیان اين كشور 
صورت گرفت، پرونده وسیعي را در ادارات دولتي اين 
كشور براي شناسايي افرادي كه در اين كودتا دست 

داشته اند، آغاز كرد. 
در تازه ترين آمار منتشر شده، در هفته گذشته، 
ح��دود 2 ه��زار خلبان و پرس��نل نی��روي هوايي، 
همچنین بی��ش از يك هزار نی��روي دريايي تركیه 

نیز اخراج شدند. وسعت اين اخراج هاي كینه جويانه 
اردوغان به حدي اس��ت كه بر اس��اس گزارش هاي 
منتشر شده، پاكسازي هاي گسترده در نیروي هوايي 
تركیه به اتهام دس��ت داش��ت در كودتاي نافرجام 
2016، نیروي هوايي اين كش��ور را با كمبود خلبان 

روبه رو ساخته است. 
براس��اس آمار اعالم ش��ده، بیش از ه��زار نفر از 
كاركنان دادگس��تري، صدها نفر از كارمندان ديگر 
وزارتخانه ها، كارمندان دانشگاه  و دانشسراهاي عالي و 
همچنین  اعضاي شوراي دولت، در ادامه اخراج هاي 

دولت تركیه، پست هاي خود را از دست داده اند. 
تصمیمات و اختیارات جديد رجب طیب اردوغان 
در تركی��ه، نه تنها منج��ر به افزاي��ش ناآرامي هاي 
داخلي شده، در بسیاري ازگزارش ها نیز گفته شده 
كه دس��تگیري ها و اخراج هاي گسترده پس از اين 
كودتاي نافرجام، سبب شده شمار پناهجويان تركیه 
به آلمان و س��اير كش��ورهاي اروپايي افزايش يابد؛ 
موضوعي كه نگراني هاي بسیاري براي دولت آلمان 
ايجاد كرده است؛ چراكه ممكن است بحران داخلي 
تركیه از طريق میلیون ها شهروند ترك ساكن آلمان، 

به اين كشور سرايت كند. 

آمارنامه

تاريخنگاري

استعفايمصدق،انتصابقوام
مصدق از مجلس تقاضاي 6 ماه اختیارات تام كرد و از محمدرضا پهلوي خواست 
كه »وزارت جنگ« را با همه اختیارات به او بسپارد كه پذيرفته نشد و مصدق »روز 
25 تیر بدون اطالع دوستان ، همكاران ، مشاوران يا وزيران كابینه استعفا كرد... « 
و حتي »براي مردم يك پیام راديويي نفرستاد.« همايون كاتوزيان با تاكید اضافه 
مي كند: »ظاهرا مي خواس��ته اس��ت نفس راحتي بكشد. روز بعد خبر كناره گیري 
مصدق و انتصاب قوام به نخس��ت وزيري اعالم شد. همه حیرت زده شدند. « دكتر 

مصدق بعدها در »خاطرات و تالمات « مي نويسد: 
»اكنون اعتراف مي كنم كه راجع به استعفا خطاي بزرگي مرتكب شدم . چنانچه 
قوام السلطنه آن اعالمیه كذايي را نمي داد و با مخالفت صريح مردم مواجه نمي شد 
و دولت خود را تشكیل مي داد و قبل از اينكه دادگاه )الهه ( اعالم راي كند، دولتین 
ايران و انگلیس روي اين نظر كه اختالف در صالح دولتین نیست دعواي خود را 
از ديوان الهه پس مي گرفتند و كار به نفع دولت انگلیس تمام مي ش��د و زحمات 
هیات نمايندگي ايران به هدر مي رفت . « پس از پنج ماه كشمكش هاي پارلماني  
در 25 تی��ر ماه 1331 مصدق به ناگاه با اس��تفاده از حق قانوني نخس��ت وزير در 
تعیین وزير جنگ ، كش��مكش را به يك بحران مهم ملي تبديل كرد. هنگامي كه 
محمدرضا پهلوي فرد مورد نظر مصدق را نپذيرفت ، وي بدون توجه به نمايندگان 
و با نوشتن استعفانامه يي  مستقیما به مردم متوسل شد. مصدق در استعفانامه خود 
به اين موضوع اشاره كرده بود كه چون به وزير جنگ مورد اعتمادي نیازمند بود و 
شاه هم فرد مورد نظر را نپذيرفت ، استعفا مي دهد تا محمدرضا پهلوي، فرد مورد 
اعتماد و مجري سیاس��ت هايش را به نخست وزيري تعیین كند. براي نخستین بار 
يك نخست وزير آشكارا از شاه به دلیل نقض قانون اساسي انتقاد مي كرد. دربار را 
به دلیل مقاومت در برابر مبارزه ملي محكوم  و جس��ارت مي كرد تا مشكل قانون 

اساسي را مستقیما براي ملت مطرح كند. شاه و نمايندگان هوادارش در مجلس  در 
برآورد میزان جدي بودن نهضت ملي و نفوذ رهبران آن  دچار اشتباهي بزرگ شدند. 
در 26 تیر 1331 مجلس در غیاب نمايندگان عضو »جبهه ملي « به نخست وزيري 
احمد قوام )قوام السلطنه ( راي تمايل داد و شاه نیز فرمان نخست وزيري او را صادر 
كرد. خبر انتصاب قوام و مخالفت قاطع آيت اهلل كاشاني و فراكسیون جبهه ملي در 
مجلس ش��ورا با او ، تهران را در ناآرامي و تظاهرات اعتراض آمیز فرو برد و از همان 
روز 26 تی��ر بی��ن مردم و قواي نظامي برخوردهاي پراكنده ي��ي رخ داد. وحدت و 
هماهنگي مردم در برابر دربار كه بازتابي از اتحاد رهبران مذهبي و سیاس��ي بود، 

برگ ديگري بر قهرماني هاي مردم ايران افزود. 

ميراثنامهايستگاه

كشففيلمنامه60سالهكوبريك
فیلمنامه نوش��ته »استنلي كوبريك« 
ك��ه بعد از بیش از 60 س��ال پیدا ش��ده 
فاصل��ه كمي تا تكمیل دارد و مي تواند به 
يك فیلم بلند س��ینمايي تبديل شود. به 
گزارش گاردين، فیل��م »راه هاي افتخار« 
به عنوان نخستین درام جنگي كالسیك 
»كوبريك« يكي از قدرتمندترين فیلم هاي 

ضد جنگ تاريخ سینماس��ت و همچون فیلم حماس��ي »اسپارتاكوس« ديگر 
س��اخته وي از شاهكارهاي سینمايي محسوب مي شوند و حاال يك فیلمنامه 
گمش��ده از اين كارگردان بزرگ پس از بیش از 60 س��ال پیدا شده كه بخش 
عمده آن نوش��ته شده و با تكمیل مي تواند به يك فیلم بلند سینمايي تبديل 
شود. اين فیلمنامه كه »راز سوزان« نام دارد، اقتباسي از رمان كوتاهي نوشته 
»اشتفان تسوايگ« در سال 1۹13 است و داستان آن درباره مردي است كه با 
يك كودك 10 س��اله دوست مي شود تا از اين طريق خود را وارد خانواده اين 
كودك كند، فیلمنامه يي كه داستان آن رابطه يي عكس با فیلم »لولیتا« دارد. به 
گزارش ايسنا، »كوبريك« اين فیلمنامه را در سال 1۹56 و با همكاري »كالدر 
ويلینگهام« نوشت كه س��ال بعدش با وي براي نگارش فیلمنامه درام جنگي 
»راه هاي افتخار« نیز همكاري كرد. اين فیلمنامه توسط »ناتان آبرامز« پروفسور 
فیلم در دانشگاه بنگور ولز و يكي از متخصصان سینماي »كوبريك« پیدا شده و 
اعالم كرده بسیار از پیدا كردن اين فیلمنامه كه گمان مي شد براي همیشه گم 
شده هیجان زده شده است. او اين فیلمنامه را در حالي پیدا كرده كه مشغول 
تحقیق براي نگارش كتاب جديدش با عنوان »چشمان باز كامال بسته: استنلي 
كوبريك و س��اخت آخرين فیلمش« بوده كه قرار است، سال آينده میالدي از 

سوي انتشارات آكسفورد منتشر شود. 

عمارتيكهرنگعوضميكند
»تنه��ا بن��اي قاجاري باق��ي مانده در 
مجموعه زندان قصر اين  روزها بین حصار 
آبي رنگ��ش در حال رن��گ عوض كردن 
است. اما به نظر مي رسد تغییر رنگش بدون 
استعالم از میراث فرهنگي در حال انجام 
باش��د.« به گزارش ايسنا، از قديمي ترين 
كاخ هاي دوره قاجار را پادشاهان آن دوره 

در نزديكي چهارراه قصر امروزي يا همان ايس��تگاه قصر، در محل تالقي جاده 
قديم شمیران )خیابان دكتر ش��ريعتي( با خیابان عباس آباد )خیابان بهشتي 
امروزي( س��اخته بودند. قصر قاجار را يكي از كاخ هاي يیالقي دوران فتحعلي 
شاه قاجار مي دانند كه بعد از دوره پادشاهي او تقريبا به فراموشي سپرده شد 
و ديگر پادش��اهان قاجار هم چندان به آن توجهي نداش��تند، شايد به همین 
دلیل بود كه رضا پهلوي هم آنها را خراب كرد و جايش زندان قصر را ساخت. 
اما در میاِن س��اختمان هاي »قصر« يك كوشك از تخريب ها جاِن سالم به در 
بُرد؛ كوش��كي كوچك در میانه فضاي قصرگونه آن دوره كه امروز كنار يكي از 
آب نماهاي مجموعه پارك »قصر« است. اين عمارت كاله فرنگي كه تنها يادگار 
دوران قاجار در محوطه وس��یع زندان قصر به ش��مار مي رود، يك پالن هشت 
ضلعي منتظم با مس��احتي در حدود 100مترمربع و يك زيرزمین است كه از 
زمان ساخِت موزه زندان قصر و بعد از انقالب مدتي به عنوان انبار تاسیسات و 
پس از آن به عنوان انبار سیمان مورداستفاده قرار گرفته بود. عمارت كاله فرنگي 
يك اتاق چندوجهي كوچك با ايواني در اطراف است كه اطراف بنا و در جلوي 
ايوان، هشت ستون با گچ بري و سرستون هاي كرنتي وجود دارد، نماي خارجي 
آن نیز در سطوح پشتي و بغل بناي ايوان با كاشي و نماي داخلي پوشش ايوان 

نیز با قاب بندي چوبي تزيین شده است. 
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