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دربدترينش��رايط،سكانهدايتبانكمركزيرابه
دستگرفت.مدتهابودكهكارشناساناقتصادياز
طيفهايفكريمختلفروييكبحثتوافقداشتند
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درفضايمجازيقراردارد،بنابرايندستگاههاي
س��رويسدهندهبرايحفاظتازاطالعاتمردم
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 ديپلمات اقتصادي
تربيت كنيم

ديپلماس��ياقتص��اديدردس��توركاردولتو
بخشخصوصيقرارگرفت.درهمينراستا،وزير
امورخارج��هدرپارلمانبخ��شخصوصيحضور
يافتتانقشتسهيلگردولتدرتقويتمبادالت
تجاريبخشخصوصيباكش��ورهايهدفرابه
اجرابرساند.روزگذشتهنخستينهمايشمشترك
سفراوروساينمايندگيهايايرانبافعاالنبخش
خصوصياستارتخورد،كهدراينهمايشسفرا
وفعاالنبخ��شخصوصيدرقال��ب51كارگروه
بهبررس��يمس��ائلمرتبطباتجارتبا51كشور
هدفپرداختند.ازاي��نرو،رييسپارلمانبخش
خصوصيدرحضوروزيرامورخارجهسهپيشنهاد
مهمرامطرحكرد.نخس��تينپيش��نهاد،اينبود
كهكميتهييمش��تركبينتجاروكارشناس��ان
ات��اقايرانونماين��دگانوزارتامورخارجهبراي
تربيتديپلماته��اياقتص��اديونيروهايزبده
برايپيش��بردمذاكراتبينالملليشكلگيرد.دو

پيشنهادديگربخشخصوصي...

 فراز جبلي   

نمايندگانمجلسبهطرحتفكيكوزارتصنعت،معدنوتجارترايمنفيدادند

تكرار مخالفت پارلمان با تغيير ساختار دولت



 اي�ران با تحريم از هم نمي پاش�د؛ تس�نيم| 
رييس جمه��ور تركيه با اش��اره به تحري��م ايران كه 
يك تجربه ناموفق اس��ت، گفت: ايران با اين تحريم 
از هم پاشيد؟ ما همان زمان هم به اوباما گفتيم كه 
متاسفيم ما از ايران گاز مي خريم. اگر از ايران نخرم 
از كجا تهيه كنم؟ در فصل زمستان شهروندانم اذيت 
خواهند ش��د. اين را چطور جبران كن��م؟ اين را به 
ترامپ هم گفته ام دوباره. آنها درباره روسيه نيز همين 
را مي گويند كه با خريد گاز از اين كش��ور، روسيه را 
ثروتمن��د مي كنيد. گفتيم كه چاره يي نداريم و بايد 

گاز خود را تامين كنيم. 

 اس�تيضاح وزير علوم منتفي شد؛ ايرنا| علي 
اصغر يوسف نژاد روز يكشنبه از منتفي شدن استيضاح 
منص��ور غالمي وزير عل��وم به دلي��ل از حد نصاب 
افت��ادن امضاها خبر داد و گفت: موضوع اس��تيضاح 
در كميس��يون آموزش با حضور استيضاح كنندگان 
بررسي شد و تعداد زيادي از نمايندگان قانع شدند و 
اعالم انصراف كردند. عضو هيات رييسه مجلس ادامه 
داد: تعداد امضاهاي باقي مانده كمتر از 10 امضا است 
بنابراين بر اس��اس آيين نامه داخلي مجلس موضوع 

استيضاح وزير علوم منتفي و بايگاني شد. 

 انتخاب اعضاي هيات رييسه كميسيون اصل 
90؛ تعادل| اعضاي هيات رييس��ه جديد كميسيون 
اصل 90 مجلس ش��وراي اسالمي انتخاب شدند. بر 
اين اساس، فرهاد تجري و محمدرضا اميرحسنخاني 
به ترتيب به عنوان نواب اول و دوم و بهرام پارسايي 
نيز به عنوان سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس 
با راي اكثريت اعضاي كميس��يون انتخاب ش��دند. 
همچنين ولي داداشي و امير خجسته نيز به ترتيب 
به عنوان دبيران اول و دوم هيات  رييس��ه كميسيون 
اصل 90 مجلس انتخاب ش��دند. داوود محمدي نيز 
پيش تر با راي اكثريت نمايندگان مجلس به عنوان 
رييس كميس��يون اصل 90 پارلمان براي يك دوره 

يك ساله انتخاب شده بود. 

 عمان براي كاهش تنش ميان ايران و امريكا 
ميانجيگري مي كند؛ ايرن�ا| روزنامه العرب چاپ 
لندن نوش��ت: سفر روز جمعه يوسف بن علوي وزير 
خارجه عمان به واش��نگتن و ديدار با جيمز متيس 
وزي��ر دفاع امريكا ب��راي ميانجيگري اين كش��ور و 
كاه��ش تنش ميان اي��ران و امريكا ص��ورت گرفته 
است. به نوشته العرب به نقل از محافل ديپلماتيك 
عربي، س��فر وزير خارجه عمان به واشنگتن پس از 
ديدار اخي��ر محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران از 
سلطنت عمان صورت گرفت. اين روزنامه افزود: سفر 
بن علوي به واشنگتن تاكيدي بر ميانجيگري مسقط 
ميان تهران و واشنگتن است؛ همانند آنچه در سال 
2013 صورت گرفت و در نهايت به توافق هسته يي 

)برجام( در تابستان 2015 ختم شد. 

 روحان�ي دو قان�ون جدي�د اب�اغ كرد؛پاد| 
رييس جمه��ور، دو قان��ون مصوب مجلس ش��وراي 
اسالمي را براي اجرا ابالغ كرد. روحاني رييس جمهور 
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي، 
»قانون اصالح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 
قانون اساسي« را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و 
دارايي و »قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك 
دارايي هاي سرمايه يي و مالي سال 1396 كل كشور« 

را به سازمان برنامه و بودجه كشور ابالغ كرد.
 

حق�وق  منش�ور  گ�زارش  مردادم�اه   ۱۴  
شهروندي اعام مي ش�ود؛ ايسنا|دستيار ويژه 
رييس جمه��ور در امور حقوق ش��هروندي گفت: با 
توجه به اينكه 14 مردادماه هم سالگرد مشروطيت 
و هم سالگرد تحليف رييس جمهور است، اين روز را 
انتخاب كرديم تا گزارش منشور حقوق شهروندي 
امس��ال را ارائه كنيم. ش��هين دخت موالوردي در 
ارتب��اط ب��ا تصويب اليح��ه حمايت از ك��ودكان و 
نوجوانان در مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: اين 
اليحه حدود 10 س��ال است كه در چند مجلس و 
چند دولت مطرح ش��ده و كلياتش تصويب شده و 
هفته گذشته هفت ماده آن با حضور خانم ابتكار در 

مجلس شوراي اسالمي تصويب شده است.
 

 هيات همراه رييس جمهور در سفر نيويورك 
7 نفره خواهد بود  |بهمن حسين پور معاون مراسم 
و تش��ريفات دفتر رييس جمهوري در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه آيا در سفرهاي خارجي، اعضاي خانواده 
رييس جمهور، او را همراهي مي كنند؟گفت: همسر و 
اعضاي خانواده رييس جمهوري تاكنون در هيچ كدام 
از سفرهاي خارجي آقاي روحاني را همراهي نكرده اند، 
اين در حالي است كه همراهي اعضاي خانواده روساي 
جمهور در س��فرهاي خارجي از حق��وق و اختيارات 
آنها اس��ت و در گذشته نيز بعضي روساي جمهور در 
برخي س��فرها خانواده خود و حتي همكارنشان را به 
همراه مي بردند. حسين پور در پاسخ به اين سوال كه 
رييس دولت دهم در آخرين سفر به نيويورك از 220 
همراه استفاده كرد اين عدد براي سفر امسال روحاني 
چه تعداد اس��ت گفت: »در دوره هاي قبل س��فرهاي 
پر جمعيت بس��ياري در اين ليس��ت وجود دارد، اما 
تنها اين س��فر معروف شد. در حال حاضر حدود 55 
نف��ر به عنوان هيات همراه، رييس جمهور را همراهي 
مي كنند. در س��فر نيويورك پي��ش رو )احتمالي( نيز 

تعداد هيات اصلي تنها هفت نفر خواهد بود.
 

 هيچ كس از تغييرات در دولت مطلع نيست؛ 
ايلنا |مشاور رييس جمهور تاكيد كرد: درباره اينكه 
چه كساني در دولت تغيير مي كنند و چه تغييراتي 
ايجاد مي ش��ود، هيچ كس مطلع نيس��ت. مرتضي 
بانك درخصوص ترمي��م كابينه گفت: همانطور كه 
آقاي واعظ��ي، رييس دفتر رييس جمه��ور گفته اند، 
آق��اي رييس جمهور ترميم كابينه را مورد مطالعه و 
بررس��ي قرار داده  و با توجه به شرايط كنوني كشور، 
اين تغييرات مي تواند بخشي از مشكالت را حل كند. 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد در پاسخ به اين سوال 
كه آيا با شما براي تصدي وزارتخانه يي صحبت شده 
است؟  اظهار داشت: خير، با من در اين باره صحبتي 

تاكنون نشده است. 

روي موج خبر

نمايندگان مجلس به طرح تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت راي منفي دادند

تكرار مخالفت پارلمان با تغيير ساختار دولت

معاون سياسي استاندار خراسان رضوي: 

تهديدكننده نمايندگان مجلس احضار شد 
اليحه الح��اق ايران به كنوانس��يون مبارزه با 
تامين مالي تروريس��م يكي از لواي��ح اثرگذاري 
اس��ت؛ كه براي نخس��تين بار در 30 ارديبهشت 
9۷ ب��ه ص��ورت غيرعلني در مجل��س با حضور 
علي ش��مخاني دبير ش��وراي عالي امنيت ملي، 
محم��د ج��واد ظريف وزي��ر امور خارجه، س��يد 
عباس عراقچي معاون سياس��ي وزير امور خارجه 
و مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. مسووالن دولتي 
در اين جلس��ه با تش��ريح اين اليحه از ضرورت 

تصويب آن سخن گفتند. 
22خردادماه بود كه علي رضا رحيمي نماينده 
اصالح طل��ب ته��ران در حس��اب توييتري خود 
نوشت: »امروز از گزارش پيامكهاي حاوي تهديد 
و توهين به نمايندگان در حضور دكتر الريجاني 
مشخص شد مركز طراحي و سازماندهي پيامكها 
عليه نماين��دگان و مجلس )با ه��دف رد اليحه 
مقابله با تامين مالي تروريس��م( ش��هر مش��هد 
بوده اس��ت.« خبري كه بالفاصله پس از انتشار 
حاش��يه هاي فراوان��ي را در س��طح رس��انه هاي 
گروهي ايج��اد كرد و زمزمه هاي��ي در خصوص 
مشاركت برخي رقباي انتخاباتي رييس جمهوري 

در شهر مشهد در اين پروژه شنيده شد.
 ي��ك م��اه از انتش��ار خب��ر شناس��ايي يكي 
از عام��الن ارس��ال پيامك ه��اي تهديدآمي��ز به 
نماين��دگان مجل��س گذش��ته و اكن��ون معاون 
سياس��ي استانداري مش��هد به خبرنگار ان خبر 

احضار او را داده است. 
خيلي وقت نيس��ت كه آتش توپخانه مخالفان 
اليحه الحاق ايران به كنوانس��يون مبارزه با جرايم 
س��ازمان يافته فرامل��ي )پالرمو( علي��ه خانه ملت 
خبرس��از ش��ده اس��ت. نمايندگان از پيامك هايي 
صحبت مي كردند كه آنها را تهديد و تحقير مي كرد. 
چيزي نگذشت كه نمايندگان خبر دادند، كد اغلب 
ش��ماره هايي كه پيامك ها از آنها فرس��تاده شده، 
مربوط به مش��هد است؛ اين خبري بود كه عليرضا 
رحيمي، نماينده تهران منتش��ر و گروه ديگري از 
بهارس��تاني ها، ازجمله به��روز نعمتي، عضو هيات 

رييسه مجلس آن را تاييد كردند. 
علي مطهري، نائب رييس مجلس نيز س��رنخ 
ديگ��ري در اين باره داده و ب��ه تابناك گفته كه 
گويا عامالن اين پيامك ها، همان كساني هستند 
كه به كنس��ولگري عربس��تان در مش��هد حمله 

كردند. 

 احضار عامل پيامك هاي تهديدآميز
بعد از انتش��ار اين اخبار بود كه محمدرحيم 
نوروزيان، معاون سياسي استانداري مشهد پرده 
از اين ماجرا برداش��ت و براي نخس��تين بار خبر 
از پيگيري و شناس��ايي عامالن آن داد. به گفته 
وي، زني شناس��ايي ش��ده، اما خب��ري مبني بر 

دستگيري اش وجود ندارد. 
حاال يك ماه بعد از انتشار اين خبر، نوروزيان 
در گفت وگو ب��ا ايرنا درباره پيگيري ماجراي اين 
پيامك ه��ا و منبع آن در مش��هد، خب��ر تازه يي 
مي ده��د. ب��ه گفت��ه وي، يكي از دس��تگاه هاي 
امنيت��ي، اي��ن خانم را شناس��ايي كرده اس��ت. 
نوروزي��ان مي گويد: تا جايي كه بنده اطالع دارم 
اي��ن خانم احضار ش��ده و توضيحاتي از ايش��ان 
خواس��ته اند. اقدامات��ي نيز در اي��ن زمينه انجام 

داده اند، اما بنده از آنها مطلع نيستم. 

 قول الريجاني براي پيگيري  هيات رييسه
البته ماجرا محدود به پيگيري هاي اس��تانداري 
مشهد نمي شود. علي الريجاني، رييس مجلس دهم 
نيز در جلسه بررسي اليحه پالرمو كه 20 خردادماه 
برگزار شد، در واكنش به تذكر علي ادياني، نماينده 

قائم شهر كه با استناد به ماده 124 آيين نامه داخلي 
مجلس به اين اقدام اعتراض كرد و شأن نمايندگي 
را اج��ل از اين رفتارها دانس��ت، گفت: » معتقدم 
اين موضوع بايد در هيات رييس��ه بررس��ي شود تا 
ب��راي آن چاره يي يافته و مانع از ادامه پيامك هاي 
تهديدآميز به نمايندگان ش��ويم، چرا كه برخي ها 
از طري��ق پيامك ه��ا مانع از تفق��د نمايندگان در 

موضوعات مختلف مي شوند. «
عالوه ب��ر اين، عل��ي مطهري، نائ��ب رييس 
مجل��س دهم در اين باره گف��ت: »بايد پيگيري 
اطالعات��ي و امنيتي خاص��ي روي اين پيامك ها 
صوت گيرد تا منشأ اصلي آن پيدا شود. حتي اگر 
الزم است، بايد پيگيري هاي قضايي انجام گيرد. 

چراكه در برخي از اين پيامك ها به نماينده هاي 
مجلس هم توهين شده است. « در شرايطي كه 
افكار عمومي ايرانيان منتظر اطالع رساني شفاف 
در اين زمينه هس��تند تا مش��خص شود چه فرد 
ي��ا گروهي به خود اجازه مي ده��د تا نمايندگان 
مجلس را به عنوان يكي از مهم ترين اركان كشور 
تحت فشار رسانه يي قرار دهند و از طريق تهديد 
آنه��ا را مجبور به تصويب يا عدم تصويب طرحي 
كنند؛ بايد ديد كه آيا س��رانجام مشخص خواهد 
كه پش��ت پرده ارس��ال پيامك هاي تهديد آميز 
ب��ه نمايندگان به كجا ختم خواهد ش��د يا اينكه 
اين پرونده هم در رديف بس��ياري از پرونده هاي 

ناگشوده باقي خواهد ماند. 

گروه ايران|
طرح ه��ا و لواي��ح ب��راي تغيي��ر در س��اختار 
دولت يكي پ��س از ديگري در صحن مجلس رد 
مي شود. ماه گذشته اليحه اصالح ساختار دولت 
ك��ه تفكيك س��ه وزارتخانه بود، رد ش��د، ديروز 
هم دو فوريت بررس��ي طرح تفكي��ك وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت با راي منفي نمايندگان 
ب��ه بايگان��ي رف��ت. گوي��ي پارلمان ب��ا هرگونه 
تغيير در س��اختار دولت مخالف اس��ت؛ چنانكه 
عل��ي الريجاني هم تاكيد ك��رد مجلس با تغيير 
تش��كيالت قوه مجريه موافق نيست و دولت بايد 
مس��ير ديگري برود. هر چند طراح اين طرح بر 
بررس��ي با قيد فوريت اين طرح اصرار داش��ت و 
آن را س��بب افزايش كاراي��ي دولت در دو حوزه 
صنعت و بازرگاني مي دانس��ت؛ در عين حال كه 
معتق��د بود ب��ا تفكيك وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت فس��اد نيز در اين بخش كاهش مي يابد. 
سبحاني فر كه اين طرح را تدوين كرده، در دفاع 
از آن توضيح داد: »اگر مي بينيد شبكه هاي فساد 
ايجاد مي ش��وند، به اين لحاظ اس��ت كه توليد و 
توزيع همه در يك مجموعه هستند. اين ساختار 
به نحوي اس��ت كه خودكنترلي وجود ندارد و به 

صورت شبكه يي است.«
ب��ه باور اي��ن نماينده مجل��س، 50 درصد از 
مش��كالت بخش صنعت به تفكيك وظايف وزير 
در بخ��ش صنع��ت و بازرگاني مربوط مي ش��ود، 
چنانچ��ه تولي��دات توليدكنن��دگان م��ا در بازار 
و انباره��ا باقي مانده چراكه بازرگاني رها ش��ده 
است. او دليل طرح دو فوريت آن را هم وضعيت 
بحراني فعلي عنوان كرد كه به گفته او سازمان ها 
بايد براي بودجه سال 98 از االن پيش بيني هاي 
الزم را انجام دهند؛ از اين رو بايد در اين باره به 
سرعت تصميم گيري شود. اما اكثريت نمايندگان 
مجلس با باورهاي س��بحاني ف��ر همراه نبودند و 
ه��م ب��ه دو فوريت و هم يك فوري��ت طرح راي 
منف��ي دادند؛ 120 راي مخالف براي بررس��ي با 
قي��د دو فوري��ت و 131 راي ه��م در مخالفت با 

بررسي يك فوريت طرح. 

 ناكامي لوايح و طرح هاي تفكيكي
اين تصميم مجلس در حالي است كه طي يكسال 
گذش��ته بارها اكثريت نماين��دگان با طرح و لوايح 
درباره تفكيك وزارتخانه ه��ا مخالفت كرده بودند. 
در همي��ن ارتباط، پس از اص��رار دولت به تصويب 
اليحه اصالح ساختار دولت كه هدفش تفكيك سه 
وزارتخانه راه، مسكن و شهرسازي، صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت ورزش و جوانان بود و ارائه تعدادي 
طرح در خصوص تش��كيل وزارتخانه هاي جديد از 
سوي نمايندگان، كميسيوني ويژه براي بررسي اين 
موارد تشكيل شد. اين كميسيون ماموريت يافت تا 
هر چه طرح و اليحه در اين باره ارائه شده است را 
بررس��ي كند. در اين كميسيون از مقامات دولتي، 
مركز پژوهش هاي مجلس و كارشناسان دعوت شد 
تا ديدگاه خود را درباره تفكيك وزارتخانه ها يا آنچه 

دولت تحت عنوان اصالح ساختار دولت به مجلس 
داده، ارائه كنند. برآيند جلس��ات اين كميس��يون 
ه��م مخالفت با طرح تفكيك ب��ود. در آخر هم در 
ارديبهش��ت ماه امس��ال پس از برگزاري چندين 
جلسه، اعضاي كميسيون مشترك به اليحه اصالح 
ساختار دولت راي منفي دادند تا با اصرار دولت به 
بررسي اليحه به صحن بيايد؛ هر چند در صحن هم 
اين اليحه راي نياورد. آن طور كه رييس كميسيون 
مشترك گفت، رد اين اليحه داليل مختلفي داشته 
است؛ از عدم داشتن پشتوانه علمي گرفته تا ناقص 
بودن آن. الياس حضرت��ي در اين باره توضيح داد: 
برخي از اعضاي كميس��يون مشترك معتقد بودند 
اين اليحه پشتوانه مطالعاتي ندارد و دولت در اين 
زمينه درس��ت عمل نكرده است، تنها در دو برگ 
اليحه يي را براي بررس��ي به مجلس فرستاده است 

درحالي كه اين اليحه بايد به همراه گزارشي مفصل 
از عقبه آن به مجلس تقديم مي شد. حضرتي معتقد 
ب��ود » دولت بايد در اليحه خود توضيح مي داد كه 
پس از گذش��ت چند سال از ادغام وزارتخانه ها چه 
زيان هايي متوجه عملكرد دولت شده و با تفكيك 
آنها چه گره هايي از كار باز مي شود. « از سوي ديگر 
تعدادي از نمايندگان هم بر اين باور بودند ساختار 
دولت با تفكيك اي��ن دو وزارتخانه اصالح نخواهد 
ش��د و اگر چنين هدفي دنبال مي شود، دولت بايد 

آستين باال زده و اليحه يي جامع تر ارائه كند. 
اليحه يي كه برخالف نمايندگان، رييس جمهور 
بر س��ر تصويب آن اصرار داش��ت. تا آنجا كه چند 
روز پس از پيروزي در انتخابات رياس��ت جمهوري 
دوازده��م تصويب اليحه را در دس��تور كار هيات 
دولت قرار داد تا پيش از معرفي وزرا، سه وزارتخانه 

صنعت، معدن و تجارت، راه، مسكن و شهرسازي و 
وزارت ورزش و جوانان تفكيك شده باشند. هر چند 
مجلس در آن زمان هم با دو فوريت بررس��ي طرح 
مخالفت كرد تا دولت در رسيدن به اين خواسته اش 

ناكام بماند. 

 چربش مخالفان تفكيك بر موافقان
به نظر مي رسد در خارج از دولت و مجلس هم 
اتفاق نظر درباره تفكيك يا ادغام وزارتخانه ها وجود 
ندارد. به خصوص بر س��ر تفكي��ك وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ك��ه اختالف عميقي ميان فعاالن 
بخش صنعت و بازرگاني در اين رابطه وجود دارد. هر 
چند به گفته نايب رييس كميسيون تسهيل كسب 
و كار اتاق بازرگاني تهران وزن مخالفان تفكيك به 
موافق��ان چربش دارد. احمد كيميايي اس��دي در 
مصاحبه ي��ي در اين رابطه گفته ك��ه موافقان اين 
طرح بيشتر بخش بازرگانان اتاق بازرگاني هستند و 
عالقه مندند كه بازرگاني از زير سايه صنعت و معدن 
بيرون  آيد اما اكثر توليدكنندگان مخالف هستند. 
نائب رييس اتاق ايران هم از مخالفان تفكيك اين 
وزارتخانه است. به اعتقاد مسعود خوانساري »پس 
از ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت و معدن در 
دولت گذشته گفتند كه اين كار كارشناسي نشده 
بود و به نظر مي رس��د، در مورد جداسازي هم كار 
كارشناسي انجام نشده است. « او معتقد است ادغام 
دو وزارتخانه ميلياردها تومان هزينه داش��ت و يك 
سال زمان براي آن صرف شد، تا وزارتخانه ها ادغام 
شوند، بنابراين جداسازي آن هم باز اين موارد را در 

پي خواهد داشت. 
از سوي ديگر، دولت كه پس از رد اليحه تفكيك 
وزارت راه، مس��كن و شهرس��ازي، وزارت ورزش و 
جوانان و صنعت و معدن و تجارت توسط مجلس؛ 
اليح��ه تفكي��ك وزارت تعاون، كار، رف��اه و تامين 
اجتماع��ي را با قيد دو فوريت به پارلمان داده بود، 
پ��س از راي منفي چندباره نمايندگان به هر گونه 
تغيير در ساختار دولت، از تصميم خود منصرف شد 
و به گفته علي رستميان عضو كميسيون اجتماعي 

اليحه تفكيك وزارت كار را پس گرفت. 
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چهرهها

 معاون هماهنگ��ي امور اقتصادي 
و توسعه منطقه يي وزير كشور گفت: 
ترامپ ثبات رفت��اري و كالمي ندارد 
و هيچكدام از حرف ها، پيش��نهادات 
و وعده هاي��ش قابل اعتم��اد و اعتبار 
نيست. »بابك دين پرس��ت« با اشاره 
به ادعاي امريكايي ها براي جلوگيري 
از صادرات نفت ايران گفت: آقاي دكتر روحاني پاس��خ قاطع و 
روش��ني به اين ادعاي خنده دار دادند و موضع خود را ش��فاف 
بيان كردند. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه يي 
وزير كشور با بيان اينكه رهبر معظم انقالب نيز از موضع گيري 
رييس جمهوري حمايت كردند، گفت: اكنون يكپارچگي و اتحاد 
كامل در تمام س��طوح نظام ايجاد شده است؛ مردم نيز همين 
اتحاد و انس��جام را از مسووالن توقع دارند. . دين پرست با بيان 
اينكه مسووالن امريكايي درك درستي از واقعيات جامعه داخل 
ايران ندارند، اظهار داش��ت: با وجود گذش��ت 40 سال مقاومت 
و ايس��تادگي ملت ايران، متاسفانه هنوز براي آنها تجربه نشده 
است كه اين تفاوت هاي تاكتيكي در راستاي اصل تفكيك قوا، 
استقالل اركان و مراكز اصلي تصميم گيري و دستگاه هاي اجرايي 
كشور اس��ت. دين پرست با اش��اره به نامه اخير فرمانده نيروي 
قدس سپاه به رييس جمهوري افزود: سردارسليماني با آن پيام 
دلنشين و آرام بخش خود مشت محكمي به دهان همه دشمنان 
و ياوه گويان كوبيد. او يادآور شد: آنها خيال مي كنند اگر عده يي 
از مردم انتقاد و اعتراضي نس��بت به مسائل صنفي و معيشتي 
خود دارند و براي بيان مش��كالت خود بعضا به خيابان مي آيند 
تا بتوانند صداي خود را به گوش مس��ووالن برس��انند، با اصل 
نظام مخالفند؛ البته گاهي در بين برخي اعتراضات مسالمت آميز 

مردم، عده يي از اين تجمعات سوءاستفاده مي كنند.

ترامپ ثبات رفتاري و كامي ندارد

كارگ��زاران  ح��زب  دبي��ركل   
س��ازندگي در پاس��خ به پرسش هاي 
مختل��ف ايرنا گف��ت: حرف��ي براي 
گفتن ندارم. غالمحس��ين كرباسچي 
دي��روز در گفت وگو با ايرنا درپاس��خ 
به س��والي درباره اظهارات »اسماعيل 
گرامي مقدم« سخنگوي حزب اعتماد 
ملي و وزن كشي احزاب اصالح طلب و لزوم سرشاخگي سه حزب 
اعتمادملي، اتحاد ملت و كارگ��زاران گفت: راجع به حرف هاي 
ديگران نظري ندارم. هركس��ي يك حرفي مي زند و اينكه بيايم 
درباره س��خنان ديگ��ران نظر بدهم آن وقت ب��ه كارهاي خود 
نمي رس��م. اصال راجع به اين مساله صحبت نمي كنم. دبيركل 
حزب كارگزاران سازندگي در خصوص اظهارات برخي چهره هاي 
اصالح طل��ب در مورد عبور از دولت و اينك��ه اقدامات دولت به 
پاي اصالح طلبان نبايد نوشته شود، گفت: عرض كردم من راجع 
به حرف هاي ديگران صحبت نمي كنم اگر حرفي داش��ته باشم 
خودم مي زنم اينكه »عبدالعلي زاده« يك چيزي گفته اس��ت يا 
»كواكبي��ان« فالن مطلب را گفته اس��ت، وظيفه دبيركل اين 
نيست كه نس��بت به اظهارات ديگران واكنش نشان دهد، مگر 
من حاش��يه نويس هستم؟شهردار پيش��ين تهران در خصوص 
ترمي��م كابينه گفت: در اي��ن مورد بايد از دولت س��وال كنيد 
دولت و مجلس ترميم كابينه را انجام مي دهند. كرباس��چي در 
مورد اظهاراتش درباره باال بودن ميانگين س��ني مديران كشور 
اظهارداش��ت: قب��ال در اين م��ورد صحبت كردم و گفتم س��ن 
باالي مديران را خوب نمي دانم. او در مورد دس��تور روز گذشته 
رييس جمهوري براي بررسي پرونده تخلفات در واردات خودرو، 
گفت: رييس جمهوري كارش همين است و اگر از جايي گزارشي 

رسيده است بايد دستور رسيدگي بدهد.

حرفي براي گفتن ندارم

ريي��س كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس شوراي 
اسالمي از حل مشكل شركت روسي 
»گاز پروم« پس از جلس��ه با س��فير 
روس��يه در ايران خبر داد. به گزارش 
ايرن��ا، حش��مت اهلل فالحت پيش��ه 
درخصوص ديدار با سفير روسيه در 
ايران، گفت: در ديداري كه با سفير روسيه داشتيم، دو مشكل 
مطرح و بررسي شد. ابتدا مشكلي كه براي شركت روسي »گاز 
پروم« در تهران به وجود آمده بود، مورد بررس��ي قرار گرفت. 
همچنين در وزارت دارايي روس��يه، پيرامون طرح اينچه برون 
در ايران مش��كالتي به وجود آمده بود ك��ه اين موضوع مورد 
بررس��ي قرار گرفت. فالحت پيش��ه ادامه داد: پس از توافق در 
اين جلسه كه منجر به رفع اختالف شد، پيگيري قضايي اين 
پرونده متوقف مي ش��ود تا شيوه جديدي براي رفع اختالف را 
پيگيري كنيم. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: قرار بر اين شد كه موضوع وزارت 
دارايي روس��يه را سفير اين كش��ور پيگيري كند و من نيز به 
عنوان رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
موضوع شركت »گاز پروم« را پيگيري كنم. وي اظهار داشت: 
»گاز پروم« ده ها ميليارد دالر در ايران سرمايه گذاري حساس 
در ميادين مش��ترك نفت و گاز كرده بود، اگر درخصوص رفع 
اختالف توافق انجام نمي ش��د ممكن بود كه دفتر گاز پروم در 
تهران تخليه شود، كه البته حساب  هاي شركت گاز پروم مسدود 
ش��ده ولي اكنون اين مشكل حل شد. نماينده مردم اسالم آباد 
غرب و داالهو در مجلس ش��وراي اسالمي بيان كرد: مقرر شد 
جلسه يي مشترك با مديران ارشد »گاز پروم« در تهران برگزار 

شود و آنها به سرمايه گذاري در تهران دعوت شوند.

مشكل شركت گاز پروم در تهران حل شد

به��روز نعمتي نماين��ده تهران در 
مجل��س درب��اره مباحث مرب��وط به 
تحريم هاي نفتي كه از سوي مقامات 
امريكايي مطرح  مي شود، با بيان اينكه 
من از بسته هاي اقتصادي دولت براي 
مقابله با تحريم ها اطالعي ندارم گفت: 
اينكه صادرات نفت ايران به صفر برسد 
بيشتر به يك جوك شبيه است؛ چرا كه ما مشتري هاي خود را 
داريم. نعمتي در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اتفاقاتي كه در ليبي، 
الجزاير، ونزوئال و عراق رخ داده اس��ت، تصريح كرد: اين  اتفاقات 
پازل هايي هستند كه اگر ما اينها را در كنار هم بگذاريم، شرايط 
را به گونه يي نشان مي دهد كه نياز بازار بيشتر از اظهارات ترامپ 
اس��ت. بنابراين صادرات نفت ما به صفر نخواهد رس��يد اما اگر 
ترامپ قدري بيشتر به بازار نفت فشار بياورد، قيمت نفت بيشتر 
از 120 دالر خواهد شد. او گفت: ما تحريم ها را در ادوار مختلف 
داشته ايم و هركدام به نوعي بوده است. اين دوره نگاه امريكايي ها 
به تحريم نگاه جديدي است و ما هم حتما سناريو هاي مختلفي 
ب��راي اين نوع نگاه خواهيم داش��ت. من فك��ر نمي كنم كه اين 
تحريم ها آنقدر تاثيرگذار باشد كه ما نتوانيم به اهدافمان برسيم. 
امريكايي ها دش��من ما هستند، آنها به دنبال اين هستند كه ما 
اس��راييل را به رسميت بشناس��يم اما رژيم صهيونيستي نه به 
رسميت ش��ناخته مي ش��ود و نه براي ما وجود خارجي خواهد 
داشت. وي در پاسخ به سوالي درباره بحث استيضاح وزراي دولت 
كه در مجلس پيگيري مي ش��ود با طرح اين پرسش كه »متولي 
يك مجموعه 1600 هزار ميليارد توماني در كش��ور دولت است 
يا قواي ديگر؟« گفت: آيا اين مش��كالت اقتصادي ارز و خودرو و 
گراني ها كه در كشور وجود دارد وزراي مربوطه توانسته اند بر اين 

موضوع فائق بيايند يا نه. اينها سواالتي جدي است. 

از بسته هاي اقتصادي دولت اطاعي ندارم
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3 كالن
 جزئيات شناسايي

و دستگيري شهرام جزايري 
ايس�نا| ماموران گمرك بازرگان ش��ب گذشته 
ش��هرام جزاي��ري را از داخ��ل يك دس��تگاه تريلر 
خروج��ي از كش��ور كه حام��ل بار ترانزيت��ي بود، 

دستگير كردند. 
اي��ن تريل��ر تركيه يي حامل بار ع��دس بود و از 
مبدا تركمنس��تان عدس بارگيري كرده و قرار بود 
از كشورمان خارج شود، اما ماموران گمرك با رصد 
اطالعات محموله و به كمك دس��تگاه هاي كنترلي 
ايكس ري كاميوني اقدام به اسكن محموله مي كنند 
كه پس از اس��كن محموله مشخص مي شود دو نفر 

در داخل بار تريلر مخفي شده اند. 
با مش��كوك ش��دن به محموله ح��اوي قاچاق 
انس��ان، ماموران گم��رك اقدام به بازرس��ي كامل 
محموله كرده و موفق مي ش��وند دو نفر را در داخل 
بار عدس شناسايي و به جرم قاچاق انسان و خروج 

غيرقانوني از كشور بازداشت كنند. 
پس از بازداش��ت دو نفر يكي از افراد خود را به 
نام ف. ف و تبعه ايراني معرفي و نفر بعدي خود را 
تبعه افغانس��تان و به نام حبيب ا... احمدي معرفي 
مي كند، اما در بازجويي هاي بيش��تر مداركي براي 

شناسايي به ماموران گمرك ارائه نمي دهد. 
بنابراين گزارش، با توجه به اينكه فرد دوم فاقد 
مدارك شناس��ايي بوده بررسي هاي بيشتر انجام و 
متهم جهت شناسايي بيش��تر به نهادهاي امنيتي 
تحويل داده مي ش��ود ك��ه نهايتا اين فرد توس��ط 
نهادهاي امنيتي شناسايي و در بررسي هاي بعدي 
اعالم مي ش��ود كه فرد بازداشتي ش��هرام جزايري 
اس��ت. گمرك بازرگان در حال حاضر مجهز به دو 
دستگاه ايكس ري كاميوني است كه يك دستگاه از 
اين ايكس ري ها هفته گذشته به بهره برداري رسيد 
و نخس��تين ايكس ري كاميوني س��اخت داخل به 
شمار مي رود كه با حمايت گمرك در داخل كشور 

توليد و به بهره برداري رسيده است.

قرارداد عامليت تسهيالت 
ارزي از منابع صندوق توسعه

فارس| در ۴ ماه نخس��ت س��ال جاري تاكنون 
مبلغ��ي ح��دود 51 ميلي��ارد دالر ب��راي پرداخت 
تس��هيالت ارزي ب��ه صورت ق��رارداد عامليت بين 
صندوق توسعه ملي و بانك هاي خصوصي و دولتي 

اختصاص يافته است. 
صندوق توس��عه ملي، مبلغ ۴1 ميليارد و 058 
ميليون دالر از منابع صندوق توسعه ملي به قرارداد 
عامليت با 02 بانك كشور اختصاص يافته است كه 
تاكنون مبلغي مع��ادل 31 ميليارد و 051 ميليون 

دالر از آن با 71 بانك اجرا شده است. 
ضمنا ق��رارداد عامليت با بانك هاي پارس��يان، 
انصار و گردش��گري نيز در ش��رف انعقاد و اجرايي 
ش��دن اس��ت. جدول قراردادهاي جدي��د از طريق 
.www وب سايت صندوق توس��عه ملي به آدرس

ri.fdn قابل دسترسي است. 
ب��ا هدف حماي��ت از بخش خصوص��ي و نقش 
آفريني موثر در توسعه كشور، حفظ منابع صندوق 
به عنوان سهم نسل هاي آينده از درآمدهاي ناشي 
از ف��روش نفت و گاز و ميعانات گازي و تبديل اين 
منابع به س��رمايه هاي زاينده و مولد ساالنه قسمت 
عمده يي از منابع اين نهاد اقتصاد كالن كشور براي 
ارائه تسهيالت ارزي به متقاضيان بخش خصوصي، 
تعاون��ي و نهاده��اي عمومي غير دولت��ي از طريق 

عامليت بانك هاي كشور اختصاص مي يابد. 
هم��واره انعق��اد قرارداده��اي عاملي��ت ارزي و 
س��پرده گذاري ريال��ي در بانك ه��اي عامل مطابق 
اساسنامه صندوق توس��عه ملي، تكاليف قانوني بر 
مبناي منابع قابل تخصيص صندوق توس��عه ملي 
و بر اساس درخواست هاي رسيده از سوي بانك ها، 
حوزه تخصصي بانك مورد نظر و عملكرد پيش��ين 
آن بان��ك در اس��تفاده از مناب��ع صن��دوق صورت 

مي گيرد. 

 با تغيير افراد
منتظر معجزه نيستيم

عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه ومحاس��بات 
مجل��س مي گويد تغيير اف��راد نمي تواند بر كاهش 

نرخ دالر در بازار ارز معجزه آفريني كند. 
محمدرضا تابش، با اشاره به دالر 10 هزار توماني 
در بازار آزاد اظهار كرد: با تغيير رييس بانك مركزي 
اين موضوع مخابره شده بود كه همتي باعث كاهش 
قيمت دالر مي شود، اين در حالي است كه ساختار 

سيستم براي مديريت نرخ ها اصل است. 
عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه ومحاس��بات 
مجل��س، تاكيد كرد: اف��راد در فراز و ف��رود دالر، 

كاهش و افزايش ارزش پول ملي نقش ندارند. 
نماينده مردم اردكان در مجلس دهم ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه دو عنصر ساختار و جو رواني 
بر قيمت ها اثرگذار هس��تند، گفت: در حال حاضر 
س��اختار اقتصادي كشور فرسوده است و جو رواني 
منفي از س��وي دشمنان، امريكا و ترامپ به جامعه 
پمپاژ مي شود، به همين دليل شاهد نوسانات در ارز 

و سكه هستيم. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه اف��راد نمي توانند معجزه 
كنند، اظهار داش��ت: با اين وج��ود اعتقاد دارم كه 
تصميمات خردمندانه ما مي توانست جلوي التهابات 
را بگيرد، در راستاي تصميمات خردمندانه از ابتدا 

درباره بازار ثانويه و سامانه نيما تذكراتي داده ايم. 
تابش در ادامه گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، 
توضيح داد: بايد در بازار ثانويه نياز همه افراد به ارز 
تامين كنيم و از طرف ديگر تمام ايرادات س��امانه 
نيما حل ش��ود؛ اما مشكالت س��امانه و بازار ثانويه 

حل نشد و شاهد نرخ و بازار سوم ارزي هستيم. 
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: انتظار مي رود 
ك��ه ريي��س كل بان��ك مركزي با ش��وراي پول و 
اعتب��ار تصميمات خردمندانه اتخاذ كنند و جلوي 

نوسانات را بگيرند. 

اخبار كالن

تشكيك در صحت نرخ تورم
يك كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به نرخ 
تورم اعالم ش��ده از س��وي مركز آمار، اين نرخ 
را برآمده از قيمت كاالهايي كه بايد مطابق ارز 
۴200 توماني فروخته شوند نه قيمت هايي كه 

واقعا در بازار وجود دارد، ارزيابي كرد. 
عبداهلل مشكاني- كارش��ناس حوزه مسائل 
اقتصادي، با اش��اره به تفاوت ن��رخ تورم اعالم 
شده توس��ط مركز آمار با وضعيت واقعي تورم 
در بازار اظهار كرد: واقعيت اين اس��ت كه طبق 
برآوردهاي مختلفي كه انجام شده و همچنين 
آنچه استيو هنكي )اقتصاددان و استاد دانشگاه 
جان هاپكينز( برآورد كرده، نرخ واقعي تورم در 

ايران بيش از 100 درصد است. 
وي در توضيح علت تفاوت نرخ واقعي تورم 
و نرخ اعالم ش��ده توس��ط مركز آم��ار و بانك 
مركزي بيان كرد: كارشناس��ان اين سازمان ها 
براي س��نجش نرخ تورم اطالعات قيمتي اقالم 
مختلف را جمع آوري مي كنن��د؛ اما از آنجايي 
كه اين كارشناس��ان قيمت اقالم مصرفي را بر 

مبن��اي ارز دولتي داده ش��ده به واردكنندگان 
و قيمتي كه بايد آنها كاالهايش��ان را بفروشند 
محاس��به مي كنند، لذا نرخ تورم بسيار كمتر از 
اندازه واقعي آن برآورد مي ش��ود. اين در حالي 
اس��ت كه همه ما مي دانيم ك��ه واردكنندگان 
اجن��اس خود را ب��ر مبناي دالر ب��ازار آزاد به 
فروش مي رسانند و نه بر مبناي نرخ دالري كه 

دريافت كرده اند. 
اين كارش��ناس اقتصادي با بي��ان اينكه ارز 
دولتي تخصيص داده ش��ده ب��ه واردكنندگان 
صرف��ا باعث ايجاد فضا براي مفاس��د اقتصادي 
ش��ده اس��ت ادامه داد: واقعيت اين اس��ت كه 
واردكنن��دگان كااله��اي خود را ب��ا قيمت ارز 
آزاد مي فروشند و اگر هم بخواهند با قيمت ارز 
دولتي بدهند، كاالها را به يكس��ري از نزديكان 

خود و افراد خاص مي فروشند. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه تخصيص دالر ۴200 
توماني به واردكنندگان باعث ايجاد سود براي 
سوداگران ش��ده اس��ت گفت: برآورد مي شود 

ح��دود 100 ه��زار ميلي��ارد توم��ان از محل 
تخصيص ارز ۴200 توماني فس��اد ايجاد شده 
باش��د. اين پول فقط ب��ه جيب دالالن و برخي 
افراد خاص رفته اس��ت و م��ردم عادي كه اين 
سيس��تم براي حمايت از آنها طراحي شده بود 
ابدا از آن بهره مند نش��ده اند؛ چرا كه در حال 
حاضر و با اين قيمت ها مردم اساسا به كاالهاي 

وارد شده با ارز دولتي دسترسي نداشته اند. 
مش��كاني در ادام��ه ب��ا بي��ان اينك��ه عدم 
تخصيص يك ب��اره اين ارز يارانه ي��ي مي تواند 
باعث بروز شوك هاي قيمتي و حتي اجتماعي 
شود گفت: مس��اله مهم در اينجا از بين بردن 
اين فضاي عظيم رانت و فس��ادي اس��ت كه با 

دالر ۴200 توماني به وجود آمده است.
اگ��ر دولت همين مبال��غ را صرف كاالهاي 
اساس��ي كن��د و از طريق نظ��ام جيره بندي و 
كوپن كاالهاي اساسي به حمايت از مردم اقدام 
كند بس��يار مي تواند براي مردم و قشر ضعيف 

جامعه موثرتر باشد. 

وي در پاي��ان با اش��اره ب��ه عملكرد ضعيف 
تي��م س��ابق بانك مرك��زي اظهار ك��رد: بانك 
مرك��زي و ش��وراي اقتص��اد ب��ا تصميم��ات 
نادرس��ت و سياس��ت هاي ناكارآمدي كه اجرا 
كردند عمال باعث به وجود آمدن اين مس��ائل 
و سوءاس��تفاده ها ش��دند و الزم است نهادهاي 
نظارت��ي ب��ا جديت به مفاس��د پي��ش آمده و 

ارتب��اط بعض��ي كارتل هاي اقتص��ادي با بدنه 
تصميم سازي كشور ورود كنند. 

گفتني اس��ت، مركز آمار ايران در برآوردي 
كه از ميزان تورم در اقتصاد داش��ته است نرخ 
تورم تيرماه را 8.7 درصد اعالم كرد. در همين 
ح��ال بانك مركزي نرخ ت��ورم تيرماه را 10.2 

درصد اعالم كرد. 

يك اقتصاددان مي گويد بعد از تغيير رييس 
كل بانك مركزي مساله ديگر معرفي جايگزيني 
براي وزارت اقتصاد اس��ت ك��ه دانش اقتصادي 
داش��ته باش��د يا قرار گرفتن چن��د اقتصاددان 

مشاور كنار وزير اقتصاد كنوني است. 
مه��دي تق��وي، اقتص��اددان، ب��ه تس��نيم 
مي گويد: در خصوص انتصاب عبدالناصر همتي 
مهم ترين نكته اين است كه او اقتصاددان است، 
در صورت��ي كه ولي اهلل س��يف دانش اقتصادي 
نداش��ت و فق��ط به كم��ك معاون خ��ود اكبر 
كميجاني به مديري��ت مي پرداخت، كه به امور 

اقتصادي آشنا بود. 
وي مي افزاي��د: قرار گرفتن همتي در جايگاه 
ريي��س كل بانك مركزي اين مس��اله را ايجاد 
كرده اس��ت كه آيا نياز است مسعود كرباسيان، 
وزي��ر اقتصاد هم با ي��ك فرد اقتص��اد خوانده 
جايگزين شود. چرا كه كرباسيان نيز اقتصاددان 
نيست. البته بديهي اس��ت كه جايگزين كردن 

وزير اقتص��اد با تصميم رييس جمهور اس��ت و 
اگ��ر هم يك وزير اقتصاد از علم اقتصاد بهره يي 
نداشته باش��د، بهترين اقدام اين است كه چند 
مش��اور اقتصاددان داشته باش��د. اما بسياري از 
كش��ورها قائل به اين هس��تند كه وزير اقتصاد 

بايد اقتصاددان باشد. 
اين اقتصاددان در خصوص اينكه با توجه به 
تغيير رييس كل بانك مركزي، چه موضوع هايي 
در دوره جديد در اولويت اس��ت، تاكيد مي كند: 
يكي از اصلي ترين موضوع ه��ا توجه به افزايش 
قيم��ت دالر و جلوگيري كردن از ش��وك هاي 
قيمتي در ماه هاي آينده خواهد بود. بايد توجه 
داشت قيمت دالر طي ماه هاي گذشته در حالي 
باال رفت ك��ه با هيچ ك��دام از تئوري هاي علم 

اقتصاد همخواني نداشت. 
تق��وي ادامه مي ده��د: دو عام��ل در تغيير 
نرخ ارز داراي اهميت اساس��ي هس��تند. عامل 
اول موض��وع ن��رخ تورم اس��ت و ديگري حجم 

پول اس��ت. بر اس��اس نظريه يي كه رابطه ميان 
نرخ تورم و افزايش نرخ ارز بررس��ي مي ش��ود، 
هر زم��ان نرخ عمومي ت��ورم افزايش پيدا كند 
مي بايست قيمت دالر هم صعود كند. در حالي 
ك��ه بر اس��اس گزارش هاي رس��مي دولت طي 
سال هاي گذش��ته نرخ تورم توسط دولت مهار 

شده است و به زير 10درصد رسيده است. 
اين اقتص��اددان پيرامون رابط��ه ميان نرخ 
دالر و سياست هاي پولي در قالب نظريه پولي 
مي گوي��د: هر زم��ان حجم پولي ك��ه در يك 
كشور منتشر مي ش��ود، زياد شود متعاقب آن 
ارزش پول ملي كم ش��ده و نرخ ارزش افزايش 
پيدا مي كند. ح��ال اگر اصول اين نظريه را در 
كنار نرخ ت��ورم كاهش يافته س��ال هاي اخير 
مورد بررس��ي ق��رار دهيم مالحظ��ه مي كنيم 
افزايش نرخ ارز طي ماه هاي گذش��ته بيش از 

انتظار بوده است. 
تق��وي تاكيد مي كند: انتظ��ار بر اين بود كه 

در محدوده افزاي��ش 10 درصدي تورم، ارزش 
پ��ول ملي ب��ه ميزان 10 درص��د كاهش و نرخ 
ارز ه��م به همين ميزان افزاي��ش پيدا كند. در 
حال��ي كه در عمل به دليل نابس��اماني بازار ارز 
و تخل��ف صرافي ها آنه��ا ارز را از بانك مركزي 
مي گرفتن��د اما به بازار تزري��ق نمي كردند بلكه 
به قيمت گران تر به دست دالل ها مي سپردند. 

اي��ن اقتصاددان حام��ي دولت با اش��اره به 
اينك��ه مديري��ت بانك مركزي بايد به س��رعت 
چاره انديش��ي كند تا ديگر ش��اهد نوسان هاي 
ارزي نباش��يم، تصري��ح كرد: افزاي��ش نرخ ارز 
باعث گراني كاالها و واردات مي ش��ود و زندگي 
را براي مردم سخت مي كند. بنابراين چگونگي 
بان��ك مركزي  سياس��ت گذاري هاي دول��ت و 
داراي اهمي��ت زي��ادي اس��ت و اولويت اصلي 
سياس��ت هاي ارزي بانك مركزي جلوگيري از 

نوسان در كوتاه مدت است. 
تقوي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا قبول 

دارد دولت در موضوع افزايش نرخ ارز، به دنبال 
جبران كسري بودجه خود است، اين طور پاسخ 
مي دهد: دولت يازده��م و دوازدهم بيش از دو 
س��ال اس��ت كه فروش نفت خ��ود را در دوران 
پس��ابرجام انجام دادند و افزايش سقف فروش 
نف��ت خام به همراه قيم��ت باالي آن در جهان 
زمينه ي��ي را فراهم كرد كه دولت نمي بايس��ت 

دچار كسري بودجه مي شد. 
در حال��ي ك��ه اي��ن اقتص��اددان در م��ورد 
جبران كسري بودجه با افزايش نرخ ارز چيزي 
نمي گويد، ادام��ه مي دهد: در حال��ي كه بانك 
سياس��ت گذاري هاي  ب��ا  مي توانس��ت  مركزي 
درس��ت طي سال هاي گذشته جلوي نابساماني 
ب��ازار ارز را بگيرد، اين اتف��اق نيفتاد و اتفاقاتي 
در ب��ازار ارز رخ داد كه به هيچ وجه قابل توجيه 
نبوده اس��ت و امي��د مي رود ريي��س كل بانك 
مركزي بتوان��د جلوي تكرار اين آش��فتگي در 

بازار ارز را بگيرد. 

توصيه يك اقتصاد دان درباره وزارت اقتصاد

رييس مركز آمار خبر داد

شناسايي افراد با سه كد
گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|

براي گذر از نظام آماري س�نتي به مدرن 
تمامي دس�تگاه هاي اجرايي موظف شده اند 
كه اطالعات اش�خاص مربوط ب�ه خود را در 
قالب س�ه كد جمع آوري و به صورت يكسان 
به مركز آم�ار ارائه كنند. اين نظام مربوط به 
يكپارچه سازي داده ها و ريزداده ها بر مبناي 
سه كد )اشخاص، اماكن و نقاط و كسب وكار( 
مي شود تا اطالعات دستگاه ها قابل اتصال به 
يكديگر باش�د. سال گذش�ته از سوي مركز 
آمار اعالم شد كه قرار است نظام سنتي آمار 
ك�ه بر مبناي مراجعه ب�ه نمونه هاي آماري و 
خود اظهاري و اصطالحاً س�نتي قرار دارد به 
نظام آماري مدرن بر مبناي ثبتي مبنا تغيير 
كند. بر همين اساس رييس مركز آمار ايران 
روز گذش�ته از برنامه ه�اي و اقدام�ات اين 
س�ازمان براي تحول مذكور س�خن گفت و 
از موظف كردن قانوني دس�تگاه هاي دولتي 
و اجراي�ي ب�ه ارائ�ه داده ه�ا و ريزداده هاي 
م�ورد نياز مركز آمار هس�تند، خبر داد. وي 
گفته اس�ت: »پيش بيني مي كنيم تا هش�ت 
س�ال آينده به طور كلي سرش�ماري سنتي، 
اينترنت�ي تركيبي و برمبن�اي خوداظهاري 
مردم را كنار گذاش�ته و سرشماري مدرن را 
مبني بر اطالعات آماري ثبتي مبنايي محقق 
كنيم. « گفته مي ش�ود كه پيش نويس طرح 
نظام آماره�اي ثبتي مبناي�ي و كد يكتايي 
كس�ب وكارها در معاونت اقتص�ادي وزارت 
اقتص�اد به تصويب رس�يده و قرار اس�ت به 
زودي در هي�ات دول�ت ب�ه ثب�ت برس�د تا 
آماره�اي دريافتي از دس�تگاه هاي اجرايي، 

ثبت كامل شود. 

 روش هاي مدرن جمع آوري اطالعات
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« اصلي تري��ن عنص��ر 
متمايزكننده ي��ي كه يك نظام آم��اري را مدرن 
مي كند در روش هاي جمع آوري اطالعات است. 
در ق��رون 19 و 20 كه نظام ه��اي آمارگيري در 
بدو ش��كل گيري خود قرار داش��ت، اطالعات از 
طريق سرشماري )عمدتا در قرن 19( و آمارهاي 
نمونه يي )در قرن 20( جمع آوري مي شد كه اولي 
بر مصاحبه رو  در  رو و دومي به روش هاي پستي، 
تلفن��ي يا تركيبي از ابزاره��اي ارتباطي مدرن و 
سنتي متكي بود. شيوه تحليل ديتاها هم عمدتا 
 ICR و ONMR از طريق محاسبات دستي يا
انج��ام مي گرفت. ام��ا در قرن 21 با پيش��رفت 
تكنولوژي هاي كامپيوتري و پوش��ش سراس��ري 
اينترنت روش هاي جم��ع آوري و آناليز اطالعات 
با تحوالت چش��مگيري مواجه ش��د. جمع آوري 
داده ها در كش��ورهاي توس��عه يافته ديگر نه به 
واس��طه رجوع به محل سكونت افراد بلكه بدون 
هيچگونه ارتباط فيزيكي و حتي مجازي صورت 
مي گيرد. دو نوع از اين روش ها به آمارهاي ثبتي 
مبنا و Big Data موس��وم اس��ت ك��ه در آنها 
پرسشنامه و آمارگير حذف و آمارگيري هاي ثبت 
مبنا براي اطالعات گيري به كار گرفته مي ش��ود. 
تحليل ديتاها در اين روش با استفاده از پردازش 
آم��اري بانك هاي داده و اس��تفاده از تبلت انجام 

مي گيرد. 
در واق��ع آمارگي��ري ثبت��ي مبنا ش��كلي از 
آمارگيري اس��ت ك��ه برخ��الف آمارگيري هاي 

)مانن��د  داده  اختصاص��ي  س��نتي جم��ع آوري 
سرشماري و نمونه گيري( ندارد و از ريزداده هاي 
 Administrative micro( موج��ود  اداري 

data( استفاده مي كند. 
در اي��ن ش��كل از آمارگيري ديگ��ر ماموران 
سرش��ماري ديگر به م��ردم مراجع��ه نمي كنند 
بلكه دس��تگاه هاي اجرايي با سامانه هاي مدرن، 
آمارهاي مدنظر مركز آمار را تهيه خواهند كرد. 
س��ال 2011 ميالدي 9 كش��ور )كش��ورهاي 
اس��كانديناوي( توانس��تند به سرش��ماري ثبتي 
مبنا دست يابند. كش��ورهاي ديگر نظير پرتغال 
و انگلس��تان تا س��ال 2021 به اين روش آماري 
پيشرفته خواهند رسيد. به عنوان نمونه مي توان 
عنوان كرد ك��ه پيش تر اطالعات س��اختمان از 
خانواده ها سوال مي ش��د، اما از سال 1387 قرار 
ش��د كه در يك س��امانه موضوع اجاره، خريد و 
ف��روش ثبت ش��وند و عم��ال آمارگي��ري براي 
س��اختمان تعطيل ش��د. هم اكنون نيز اطالعات 
از اين س��امانه قابل دريافت خواهد بود. به گفته 
پارسا، تغيير از آمار سنتي به آمارهاي ثبتي مبنا 
تا 80 درصد هزينه هاي آماري را كاهش مي دهد. 
در مت��ون كارشناس��ي»كاهش هزينه ه��اي 
اطالع گي��ري«، » بي نيازي ب��ه مراجعه حضوري 
آمارگي��ران«، »افزاي��ش ش��فافيت اطالعات��ي« 
جمل��ه  از  آمارگي��ري«  در  خط��ا  »كاه��ش  و 
ويژگي هاي آمارگيري »ثبتي مبنا« عنوان ش��ده 
است. مس��ووالن عنوان كردند كه رويكرد جديد 
آماري مي تواند هزينه هاي آماري را تا 80 درصد 

كاهش دهد. 

 ايجاد سه كد اختصاصي
اميدعل��ي پارس��ا، رييس مركز آم��ار قبال در 
خصوص برنامه هاي س��ازمان تحت تابعيت خود 
ب��راي آم��اده س��اختن زيربناهاي نظ��ام آماري 
م��درن با بيان اينكه در نظام آم��اري ثبتي مبنا 
آمارهاي مورد نياز در قالب س��امانه اس��تاندارد 
كه در همه بخش هاي اجرايي مس��تقر مي ش��ود 
در س��طح ريز جمع آوري و به بس��تر شبكه ملي 
اطالعات منتقل مي ش��ود، گف��ت: مقدمات كار 
فراهم است و بايد قانون و مقررات الزم در قالب 
برنامه ملي آمار ايجاد و دنبال ش��ود تا ما بتوانيم 
نظ��ام آم��اري م��درن را جايگزين نظ��ام آماري 
س��نتي كنيم. پارسا همچنين گفته بود: در نظام 
آماري مدرن قرار اس��ت هر شخصي در هر كجا 
ك��ه زندگي مي كند و اينكه چه كس��ب و كاري 
دارد داراي كد ويژه يي ش��ود و هرگونه تغيير در 
آن حداكثر ظرف 15 روز در دستگاه هاي مرتبط 
اجرايي ثبت و ضبط ش��ود و به مركز آمار ارسال 

ش��ود. بر اساس گفته هاي پارس��ا به اين ترتيب 
مرك��ز آم��ار نيازي ندارد كه هر 5 س��ال يك بار 
سرشماري عمومي نفوس و مسكن را انجام دهد 
بلك��ه مي تواند هر ماه يك ب��ار آخرين تغييرات 

سرشماري را به دست آورد. 
ريي��س مركز آمار ايران گفته بود: ما به دولت 
نيز گفته ايم كه به دنبال سرش��ماري 5 سال بعد 
نيس��تيم و همه وقت و انرژي خود را روي برنامه 
 مل��ي آمار گذاش��ته ايم ت��ا ديگر نياز نباش��د هر

5 سال سرشماري انجام دهيم. 
سخنان گفته ش��ده از زبان رييس مركز آمار 
دقيقا يك س��ال پيش بيان ش��ده اس��ت و حاال 
بعد از يكس��ال اين مس��وول اقدامات مركز آمار 
را ب��راي ورود ب��ه اين نظام جديد تش��ريح كرد. 
پارس��ا روز گذشته در نشس��ت خبري در سالن 
دول��ت الكتروني��ك نمايش��گاه الكام��پ از اين 
برنامه ها س��خن گفت��ه و اعالم كرده اس��ت كه 
تمام دس��تگاه هاي دولتي موظف شده اند كه سه 

كد را براي هر ش��خص س��اكن در كشور تعريف 
كنند. به گفته پارس��ا موضوع يكپارچه سازي سه 
كد اختصاصي اش��خاص، اماكن و كس��ب وكارها 
از جمله برنامه هاي در دس��ت اق��دام مركز آمار 
ب��ا همكاري دس��تگاه هاي مرتبط دولتي اس��ت 
تا با يكسان س��ازي اين كدها در كش��ور بتوانند 
موض��وع آمارگيري را به س��مت اس��تانداردهاي 
موردنظر پيش ببرن��د. وي با بيان اينكه موضوع 
آدرس جغرافياي��ي يكي از مواردي اس��ت كه در 
كش��ور بايد به سمت يكسان س��ازي پيش برود، 
افزود: هم اكنون هر نفر در كش��ور داراي آدرس 
جغرافيايي يكسان نيست و اين بايد اصالح شود. 
در عين حال يكسان س��ازي كد كس��ب وكارهاي 
فع��ال در كش��ور از ديگ��ر ملزوم��ات آمارگيري 
اس��تاندارد اس��ت كه در اين زمين��ه پيش نويس 
آيين نامه اين موضوع تدوين شده و به زودي در 

دولت به تصويب مي رسد. 
پارس��ا اعالم كرد تمامي دستگاه هاي اجرايي 
موظفند كه در اطالعاتش��ان اين سه كد را نصب 
كنند تا تمامي آمارها به صورت يكسان ارائه شود 
و مطاب��ق با ابالغيه معاون اول رييس جمهوري و 
ب��ر مبناي ماده 9 قانون مركز آمار مصوب س��ال 
53، هر دس��تگاه اجرايي موظف اس��ت تكاليف 
آماري خ��ود را در اختيار مركز آم��ار قرار دهد. 
در اي��ن زمينه مطابق با ابالغيه س��ازمان برنامه 
و بودجه نيز در صورتي كه دس��تگاه هاي اجرايي 
تكالي��ف نظ��ام آم��اري خ��ود را انج��ام ندهند، 
تخصيص اعتبارشان معلق خواهد شد كه تاكنون 
برخي دستگاه ها در اين زمينه كم كاري كرده اند 

و تكاليف خود را به اتمام نرسانده اند. 
رييس مرك��ز آمار ايران با بي��ان اينكه طبق 
قان��ون دس��تگاه هاي دولت��ي و اجراي��ي موظف 
به ارائه داده ه��ا و ريزداده هاي م��ورد نياز مركز 
آمار هس��تند، گفت: بايد بتوانيم به طرح »نظام 
آماره��اي ثبت��ي مبنايي ايران« كه ب��ا نام ايران 
استارز شناخته مي ش��ود، دست يابيم. اين نظام 
مربوط به يكپارچه س��ازي داده ها و ريزداده ها بر 
مبناي س��ه كد )اشخاص، اماكن و نقاط و كسب 
وكار( مي شود تا اطالعات دستگاه ها قابل اتصال 

به يكديگر باشد. 
وي ب��ا تاكيد بر محرمان��ه بودن اطالعاتي كه 
در اختي��ار مركز آمار ق��رار مي گيرد، اظهار كرد: 
موض��وع امنيت اطالع��ات در اين آم��ار رعايت 
مي ش��ود. پيش نويس طرح نظام آمارهاي ثبتي 
مبناي��ي و كد يكتايي كس��ب وكارها در معاونت 
اقتصادي وزارت اقتصاد به تصويب رسيده و قرار 
اس��ت به زودي در هيات دولت به ثبت برسد تا 
آمارهاي دريافتي از دس��تگاه هاي اجرايي، ثبت 

كامل شود. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه نخس��تين سرش��ماري 
اينترنت��ي در س��ال 95 انجام ش��د و ۴8 درصد 
مردم به صورت اينترنتي، خود اظهاري داش��تند 
ك��ه در دنيا رك��وردي برجاي گذاش��ت، افزود: 
هم اكنون سرش��ماري از مدل س��نتي به سمت 
سرشماري مدرن در حركت است و ما نيز مانند 
س��اير كشورها به اين سمت در حركت هستيم و 
پيش بيني مي كنيم تا 8 س��ال آينده به طور كلي 
سرشماري س��نتي، اينترنتي تركيبي و برمبناي 
خوداظهاري مردم را كنار گذاش��ته و سرشماري 
مدرن را مبني ب��ر اطالعات آماري ثبتي مبنايي 

محقق كنيم. 

در نظام آماري مدرن قرار است هر شخصي در هر كجا كه زندگي مي كند و اينكه 
چه كسب و كاري دارد داراي كد ويژه يي شود و هرگونه تغيير در آن حداكثر ظرف 
15 روز در دستگاه هاي مرتبط اجرايي ثبت و ضبط شود و به مركز آمار ارسال شود. 
بر اساس گفته هاي پارسا به اين ترتيب مركز آمار نيازي ندارد كه هر 5 سال يك بار 

سرشماري عمومي نفوس و مسكن را انجام دهد بلكه مي تواند هر ماه يك بار آخرين 
 تغييرات سرشماري را به دست آورد. ما به دولت نيز گفته ايم كه به دنبال سرشماري

5 سال بعد نيستيم و همه وقت و انرژي خود را روي برنامه ملي آمار گذاشته ايم تا 
ديگر نياز نباشد هر 5 سال سرشماري انجام دهيم
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روز اول كاري آقاي رييس كل
فراز جبلي|

باالخ��ره رييس كل جديد پس از توديع و معارفه در 
بدترين شرايط، سكان هدايت بانك مركزي را به دست 
گرفت. مدت ها بود كه كارشناسان اقتصادي از طيف هاي 
فك��ري مختلف روي يك بحث توافق داش��تند كه تيم 
اقتصادي دولت نياز به ترميم دارد. با اين وجود روحاني 
با وجود تمام فشارها صبر كرد تا دوران پنج ساله سيف 
به انتها برس��د و سپس عبدالناصر همتي را براي پست 
جديد معرفي كرد. گروهي صبر روحاني را به اعتقاد وي 
به تيم اقتصادي فعلي تعبير كردند اما زماني كه همتي 
پس از تنها چند روز سفارت در چين براي رياست بانك 
مركزي به تهران بازگش��ت منتقدان دولت اين نكته را 
مطرح كردند كه دولت به قدري بدون برنامه اس��ت كه 
از چند ماه قبل اطالع نداشته چه كسي را مي خواهد به 

رياست بانك مركزي تعيين كند. 
با تمام اين تفاس��ير باالخره رييس كل جديد پس از 
توديع و معارفه بر سر كار آمد اما شايد بدترين هفته كاري 
انتظار وي را مي كش��د. همتي تجربه مديريت نهادهاي 
بحران زده را دارد، قبل از سفارت مسووليت بيمه مركزي 
را در شرايطي قبول كرد كه شاهد تغييرات گسترده به 
دليل پرونده حقوق هاي نجوم��ي بود. بانك ملي نيز به 
مانند بسياري از بانك هاي ايراني آبستن بحران هايي بود 
كه همتي پيش از بيمه مركزي آنجا را مديريت كرد. اما 
وضعيت بانك مركزي حتي در روزهاي عادي نيز متفاوت 
است چه رسد به اين روزها كه شرايط اصال عادي نيست. 
افت شديد ارزش پول ملي، راه هاي انتقال ارزهاي ايران 
در خارج كش��ور، از دست رفتن استقالل بانك مركزي 
در تصميم گيري ه��اي پولي با توجه به بخش��نامه هاي 
مكرر معاون اول و س��تاد اقتصاد مقاومتي تنها بخش��ي 
از مشكالت پيچيده يي است كه اين روزها فكر ميرداماد 
نشين ها را به خود مش��غول كرده است.  روز اول كاري 
همتي يك هفته پيش از تحريم هايي است كه اتفاقا طال 
و فلزات مهم را هدف گرفته است. نبايد فراموش كرد كه 
تا امروز عمال هيچ اتفاق خاصي جز جو رواني ناش��ي از 
تشديد تحريم ها رخ نداده است و همه تحريم هاي واقعي 
از هفته بعد آغاز مي شود. با اين وجود از هم اكنون شاهد 
التهاب شديد در بازار بوديم. از اواسط روز سكه و طال به 
سمت افزايش شديد سوق پيدا كرد و حتي شاهد معامله 
س��كه امامي به نرخ 4 ميليون و 400 هزار تومان بوديم، 
طالي 18 عيار حتي 311 هزار تومان به ازاي هر گرم را 
تجربه ك��رد و يورو در بازار آزاد تا 12هزار و 900 تومان 
هم معامله شد. پس از ظهر كم كم بازار كمي آرام گرفت 
ولي ديگر س��كه 4 ميليون تومان را رد كرده بود و نرخ 
12هزار تومان به ازاي هر يورو نرخي پذيرفته شده است. 
احتماال اگر ش��رايط بخواهد مانند چند شوك سال هاي 
گذش��ته باشد تا روزتحريم ها بازارها ملتهب است و فردا 
اج��راي تحريم ها جو رواني كاهش مي يابد تا چند هفته 
بعد با مشاهده اثر واقعي تحريم ها مجددا شاهد اتفاقات 
جديد باشيم. اما سوال اساسي اين است كه واقعا برنامه 
همتي چيست؟ وي اهدافي را در سخنراني خود نام برد 
اما چگونه قرار اس��ت اين اهداف محقق شود؟ وضعيت 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه به عنوان 
دو نهاد اصلي كه بر سياست هاي بانك مركزي اثر دارند 
هنوز مش��خص نيست و شايعات زيادي درباره تغيير در 
اين بخش ها مطرح مي ش��ود. با توجه به حكم س��فارت 
همتي دور از ذهن نيس��ت كه خ��ود وي نيز تا چندي 
قبل نمي دانست كه براي اين سمت برگزيده مي شود به 
همين دليل برنامه وي نيز چندان روش��ن نيست. زمان 
هم به سرعت در حال گذر است. ترميم كابينه كه چند 
ماه پيش مي توانس��ت شوكي مثبت به اقتصاد وارد كند 
ام��روز اثري به مراتب كمت��ر دارد و طبيعتا اگر روحاني 
تصمي��م خود براي تغييرات در تيم اقتصادي را به چند 
ماه ديگر موكول كند شايد ديگر اين تغييرات هيچ اثري 
نداش��ته باش��د و كار از كار بگذرد. روز اول كاري همتي 
شايد براي وي شوكه كننده باشد ولي به خوبي شرايطي 
كه قرار است در آينده با آن روبه رو باشد را نشان مي دهد. 
بحران هاي اقتصادي حال حاضر ايران به گونه يي نيست 
كه با گذر زمان و مسكن هاي مقطعي خود به خود اصالح 
شود و نياز به طرحي نو از سوي رييس كل جديد كامال 

احساس مي شود. 

تقدير از سرمايه گذاري 
صنايع شيميايي ايران 

بختي��ار عل��م بيگي ريي��س هيات مدي��ره انجمن 
صنايع ش��وينده، بهداشتي و آرايش��ي ايران از شركت 
س��رمايه گذاري صنايع شيميايي ايران به خاطر تالش 
در عرضه موثر محصول در داخل كشور و توقف فروش 
صادراتي تقدير ك��رد. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
بان��ك صنع��ت و مع��دن، وي در نامه ي��ي خطاب به 
داريوش حميدي مديرعامل ش��ركت س��رمايه گذاري 
صنايع ش��يميايي ايران از گ��روه بانك صنعت و معدن 
آورده است: مراتب قدرداني اين انجمن را از تصميمات 
شايس��ته جنابعالي در راستاي عرضه هاي موثر داخلي 
LAB تا سقف ظرفيت توليد آن شركت و توقف فروش 
صادرات��ي در يك م��اه اخير و ممانع��ت از كمبود اين 
محصول كه اصلي ترين ماده در توليد پودرهاي شوينده 

و مايعات ظرفشويي است، اعالم مي دارد. 

 پرداخت تسهيالت
به شركت هاي دانش بنيان

تسهيالت اعطايي شبكه بانكي كشور به شركت هاي 
دان��ش بني��ان از خ��رداد 1396 ت��ا خ��رداد 1397 به 
50084.4ميليارد ريال رس��يد. به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، تس��هيالت پرداختي بانك هاي خصوصي 
شده، بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري و بانك هاي 
دولتي به ش��ركت هاي دانش بني��ان در مدت مذكور به 
ترتيب 23605.5، 14825.7 و 11653.2 ميليارد ريال 
بوده اس��ت.  بر اين اساس در سه ماهه منتهي به خرداد 
ماه 1397 معادل 12785.5 ميليارد ريال تس��هيالت به 
377 شركت دانش بنيان )به طور متوسط به هر شركت 

33.9ميليارد ريال( اعطا شده است.

سرمقاله

اخبار

» تعادل« در تحليلي بررسي مي كند

داليل ركورد سكه و دالر
رشد ۴۰۰ هزار توماني سكه به دنبال سخنان روساي پيشين و فعلي بانك مركزي

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
به دنبال س��خنان روز ش��نبه ولي اهلل س��يف، 
عبدالناصر همتي و اسحاق جهانگيري در مراسم 
تودي��ع و معارفه رييس كل بان��ك مركزي، بازار 
ارز و ط��ال واكنش نش��ان داد و در حالي كه نرخ 
سكه با 400 هزار تومان افزايش به محدوده چهار 
ميليون تا چهار ميليون و 400هزار تومان رسيد 
ام��ا دوباره به 4.1 ميليون كاهش يافت، نرخ دالر 

نيز در حاشيه بازار 5 رقمي شده است. 
ب��ه گزارش تع��ادل، روز ش��نبه 6 مرداد 97، 
ولي اهلل س��يف رييس كل پيش��ين بانك مركزي 
در س��خنان خود گفت��ه بود كه بان��ك مركزي 
مي توانست بازار ارز را كنترل كند اما منافع ملي 
و مصلح��ت را در اولويت ق��رار داديم، همچنين 
عبداالناصر همتي اعالم كرد كه براي كنترل بازار 
ارز برنامه يي دارد كه به رييس جمهور ارائه كرده 
و در روزه��اي آينده اطالع رس��اني خواهد ش��د. 
اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري 
نيز با اش��اره به ش��رايط خطير اقتصادي كشور، 
خواس��تار رس��يدگي به وضعيت ب��ازار ارز و طال 

شده بود. 
برخي فعاالن اقتصادي با اشاره به اين سخنان 
معتقدن��د ك��ه نزديك ش��دن به زم��ان اجراي 
تحريم هاي امريكا از 13 مرداد و همچنين اعالم 
اين نكته كه بانك مرك��زي ذخاير خود را حفظ 
كرده و ب��راي كنترل بازار كمتر از آن اس��تفاده 
مي كند و بيشتر به دنبال تامين كاالهاي اساسي 
و شرايط س��خت تحريم ها در آينده است، باعث 
ش��ده كه معامله گران ارز و طال ب��ه اين نتيجه 
برس��ند كه عرضه ارز توسط بانك مركزي كمتر 
از انتظار اس��ت و بازار بايد بيشتر به ارز حاصل از 
صادرات غير نفتي و... اتكا داش��ته باشد و همين 
موضوع باعث رش��د نرخ دالر در حاش��يه بازار و 

قيمت طال متاثر از نرخ دالر شده است. 
همچنين افزايش نرخ دالر رسمي در روزهاي 
اخير كه از مرز 4403 تومان گذشته نشان دهنده 
اين واقعيت اس��ت كه دولت و بانك مركزي نيز 
براي كس��ب نقدينگي بيش��تر نرخ ارز را افزايش 
داده اند و همين موضوع انتظارات تورمي و رش��د 
نرخ دالر را ايجاد ك��رده و انتظار افزايش قيمت 
در آينده باعث كاهش عرضه ارز ش��ده و همين 
موضوع نيز باعث فشار تقاضا و رشد نرخ بيش از 
حد طبيعي ش��ده اس��ت و اگرچه بازار ارز و طال 
با حباب بسيار مواجه است اما انتظارات افزايش 
قيمت در آينده، باعث ش��ده كه عده يي حباب را 

بپذيرند تا از رشد قيمت ها عقب نمانند. 
در اين راس��تا، باوجود پايين بودن نرخ اونس 
جهان��ي در حد 1222 دالر به خاطر رش��د نرخ 
دالر در حاش��يه بازار، هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي طرح جديد روز يكش��نبه هفتم مردادماه 
97 در ب��ازار تهران با 490 ه��زار تومان افزايش 
قيم��ت با رق��م 4 ميليون و 16 ه��زار تومان به 
فروش رسيد و در ساعات عصر نيز به 4.4ميليون 

تومان رسيد. 
همچني��ن هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي 
طرح قديم ب��ا 150 هزار تومان رش��د به ارزش 

3ميليون و 355 هزار تومان داد و س��تد شد. هر 
قطعه نيم س��كه به��ار آزادي با 111 هزار تومان 
افزاي��ش ي��ك ميليون و 855 ه��زار تومان و هر 
قطعه ربع بهار آزادي نيز با 69 هزار تومان رش��د 

به ارزش 942 هزار تومان معامله شد. 
هر قطعه سكه گرمي با 24 هزار و 500 تومان 
رش��د به 486 هزار تومان معامله ش��د و قيمت 
ه��ر گرم طالي 18 عيار نيز با رش��د 28 هزار و 
700تومان��ي به ارزش 308 ه��زار و 700 تومان 
فروخت��ه ش��د.  در بازار ارز رس��مي نيز هر دالر 
امريكا 4هزار و 403 تومان قيمت خورد. هر يورو 
ب��دون تغيير 5 هزار و 134 تومان و هر پوند نيز 

5 هزار و 769 تومان ارزش گذاري شد. 
رييس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر در اين 
زمينه گفت: قيمت سكه تمام طرح جديد به چهار 
ميليون و 10 هزار تومان رس��يده كه نسبت به روز 

گذشته 400 هزار تومان افزايش يافته است. 
ابراهي��م محمدولي اظهار كرد: س��كه از روز 
شنبه س��ير عجيب صعودي به خود گرفته و هر 
مثقال طالي 17 عي��ار يك ميليون و 336 هزار 
تومان، ه��ر مثقال طالي 18 عيار يك ميليون و 
421 هزار و 200 تومان و هر گرم طالي 18عيار 

308 هزار و 400 تومان بوده است. 
ري��س اتحاديه ط��ال و جواهر با بي��ان اينكه 
متاس��فانه كليه بازارها متاثر از رشد سكه و دالر 
دچار س��ردرگمي و ركود شده است، گفت: علت 
افزاي��ش عجي��ب و غريب قيمت ط��ال و دالر به 
عوامل داخلي برمي گ��ردد. تصميمات آني بانك 
مركزي و دولت در ايجاد تالطم موثر بوده است. 

چند نرخي بودن بازار ارز هم باعث ايجاد اوضاع 
نابس��اماني ش��ده كه اثرات منفي خود را بر تمام 
بازارها مي گذارد. درخصوص عوامل خارجي بايد 
گفت قيمت��ي كه هر اونس ط��الي جهاني دارد 
نش��ان دهنده اين است كه نوس��انات آنها نرمال 
اس��ت و تجارت بين الملل نمي تواند دليل ايجاد 
التهاب در بازار ايران باش��د؛ ل��ذا علت اصلي به 

مسائل داخلي مربوط مي شود. 

 يك سال پر تنش براي ارز و طال 
ماجراي پرحاش��يه ارز حدود يك س��ال پيش 
ش��روع ش��ده و تاكنون نيز بازار آرامشي به خود 
ندي��ده اس��ت. دالر از ح��دود 3800 توم��ان در 
شهريور 1396 تا بيش از 10 هزار تومان افزايش 
داشته و پيش بيني هم براي زمان پيش رو وجود 
ن��دارد. اين در حالي اس��ت كه در س��ال جاري با 
وجود اينكه دولت در سياست ارزي خود تغييراتي 
ايج��اد ك��رد اما به هر حال پاس��خگوي ش��رايط 

موجود نب��ود و به گونه يي سياس��ت گذاري كرد 
كه كارشناسان از همان ابتداي امر آن را شكست 
خورده و بي نتيجه دانسته بودند. زماني كه دالر تا 
م��رز 6000 تومان پيش رف��ت، به يك باره و طي 
يك سياست دستوري آن را تك نرخي و با قيمت 
4200 توم��ان براي واردات و صادرات اعالم كرده 
و در سويي ديگر بازار ارز را به رسميت نشناخت. 

 نظر همتي و سيف در مورد جريان بازار ارز
ام��ا اينكه چرا ب��ازار ارز به اين س��مت پيش 
رفته در كنار مسائلي كه كارشناسان به آن اشاره 
مي كنند، ديدگاه ولي اهلل سيف -رييس كل سابق 
بان��ك مرك��زي- و همچني��ن عبدالناصر همتي 
-رييس كل جديد بان��ك مركزي- در اين مورد 
قابل توجه اس��ت. سيف در زماني كه در رياست 
بانك مركزي ب��ود، داليل تاثيرگذار بر ش��رايط 
و تح��والت بازار ارز را از س��ال گذش��ته تاكنون 
اينگون��ه تحليل كرد كه تحوالت نرخ ارز در بازار 

آزاد تا نيمه اول سال گذشته در مسيري سازگار 
با متغيرهاي بنيادي اقتصادي قرار داش��ته اما به 
دنبال التهاب آفريني هاي امريكا نسبت به برجام 
همراه با تزريق انتظارات منفي در بازار ارز توسط 
برخي عوامل داخلي بازار دچار التهاب ش��د و در 
نهايت با توجه به ش��رايط حاكم بر آن و نيز لزوم 
كاهش آس��يب پذيري در مقابل تكانه هاي ناشي 
از التهاب آفريني هاي خارجي بوده كه سياس��ت 

جديد ارزي اجرا شده است. 
سيف معتقد بود كه در كنار انتظارات و عوامل 
روان��ي، علل اقتص��ادي نيز بر تح��والت بازار ارز 
اثرگذارن��د و در اين رابطه تقويت انضباط پولي و 
مهم تر از آن تقويت انضباط مالي، مديريت رشد 
نقدينگي، تقويت توليد داخلي و ارتقاي سالمت 
و حل مش��كل انجماد دارايي ها از عوامل مهم در 

ايجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. 
ريي��س كل س��ابق بانك مرك��زي در آخرين 
اظهارات خود در مراسم توديع و معارفه به ايجاد 
ثبات در ب��ازار ارز در ابتداي حضورش در دولت 
يازدهم در بانك مركزي به عنوان دس��تاوردهاي 
خود اش��اره كرد و البته توضيح داد كه در ادامه 
مجموعه ي��ي از رويدادهاي خارجي و داخلي اين 
روند را معكوس و بازار را ملتهب كرده است. وي 
تاكيد داشت كه انباشت برخي تعادل هاي موجود 
در اقتصاد كالن طي سال هاي قبل و اصرار براي 
ثبات نرخ ارز طي اين س��ال ها زمينه ساز تشديد 
التهاباتي شد كه اكنون در بازار ارز و جود دارد. 
اما در سويي ديگر همتي، رييس كل جديد 
بانك مركزي، نظر ديگري در رابطه با التهابات 
ب��ازار ارز داش��ته گفت: وضعي��ت كنوني بازار 
ارز محصول عدم تع��ادل ترازنامه نظام بانكي، 
بي تدبيري در اس��تفاده از ابزارهاي سياس��ت 
پولي و سردرگمي در اعمال سياست هاي ارزي 
است. دليل اصلي ايجاد نابساماني در بازار ارز از 
نگاه او عدم كنترل و هدايت جريان نقدينگي، 
خلق نقدينگي بي ضابطه توس��ط شبكه بانكي 
و نب��ود ابزاره��اي جايگزي��ن مناس��ب ب��راي 
دارايي هايي مانند ارز و سكه و طال و همچنين 
الق��اي جو بدبين��ي و انتظارات نقدي توس��ط 
دش��منان با هدف ايجاد تصويري نامطمئن از 

آينده در ذهن مردم است. 
ب��ا اين ح��ال رييس جمه��وري و مع��اون اول 
وي در زم��ان صدور حكم رياس��ت بانك مركزي 
ب��راي همتي تاكيد داش��تند كه مس��ائل ارزي و 
حفظ ذخاي��ر و همچنين كنترل ش��رايط ارز در 
اولوي��ت كاري وي ق��رار گيرد. ريي��س كل بانك 
مرك��زي البته تاكيد دارد ك��ه برنامه هاي خاصي 
براي بازار ارز داش��ته و حفظ ق��درت ارزي را در 
صدر برنامه هايش قرار داده اس��ت. بر اين اس��اس 
مجموع��ه مردم به ويژه فعاالن اقتصادي منتظرند 
تا رييس كل جديد بانك مركزي به زودي برنامه ها 
و راهكارهاي خود براي ساماندهي شرايط ارزي را 
اعالم كرده و ثبات به بازار ارز برگردد، چرا كه اين 
روزه��ا عدم تعادل در ن��رخ ارز و بي ثباتي موجود 
مان��ع از هر گونه برنامه ريزي و س��رمايه گذاري از 

سوي فعاالن اقتصادي شده است. 

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
در حالي كه س��رمايه در گردش براي روپا ماندن 
واحدهاي اقتصادي همچنان با رقم 74 هزار ميليارد 
توماني، سهم 63 درصدي از كل تسهيالت بهار 97 
با رقم 117 هزار ميليارد تومان را داشته است، سهم 
ايجاد، توسعه و تعمير كه امور توسعه يي و گسترش 
توليد و اش��تغال را شامل مي ش��ود روي هم معادل 
17 هزار و 156 ميليارد تومان يا 14.55 درصد كل 
تسهيالت بوده و سهم دو نوع تسهيالت خريد كاالي 
شخصي و خريد مسكن نيز كه به رشد تقاضا و رونق 
توليد كمك مي كن��د، روي هم 11.7 درصد معادل 
13760 ميليارد تومان از كل تس��هيالت را به خود 

اختصاص داده است. 
به گزارش »تعادل«، اين ارقام نش��ان مي دهد كه 
در س��ال هاي اخير با وجود رش��د باالي 30 درصد 
تس��هيالت در سال 95 و رش��د 24 درصدي آن در 
س��ال 96 و همچنين رشد 16 درصدي در بهار 97، 
همچنان واحده��اي اقتصادي تالش مي كنند كه با 
دريافت تسهيالت و تامين نقدينگي، روي پاي خود 
بمانن��د و از توقف توليد و فعاليت جلوگيري كنند و 
همچنان س��هم ايجاد و توسعه و تعميرات يا كمك 
به رش��د تقاضا و خريد در اولويت هاي بعدي اس��ت 
و سهم باالي س��رمايه در گردش نشان مي دهد كه 
حفظ حيات واحدهاي اقتصادي همچنان در اولويت 

بانك ه��ا و اقتصاد كش��ور اس��ت و تا رونق نس��بي، 
اشتغال زايي و بهبود ساختار توليد و فعاليت اقتصادي 
فاصله داريم و همچنان روند سال هاي اخير در حال 
تداوم است و با وجود رشد تسهيالت باالي نرخ تورم، 
تغييري در ساختار تسهيالت و به كار گيري نقدينگي 

در بخش توليد و فعاليت اقتصادي رخ نداده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، تسهيالت 
پرداخت��ي بانك ه��ا ط��ي 3 ماهه س��ال 1397 به 
بخش هاي اقتصادي مبلغ 117 هزار و 860 ميليارد 
تومان بود كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال قبل 
مبلغ 165 هزار ميليارد تومان )معادل 16.3 درصد( 

افزايش داشته است. 
به گزارش تع��ادل، هدف از دريافت تس��هيالت 
پرداختي در بخش هاي اقتصادي طي 3 ماهه س��ال 
1397 نش��ان مي دهد كه سهم تسهيالت پرداختي 
در قال��ب س��رمايه در گردش در كلي��ه بخش هاي 
اقتص��ادي طي 3 ماهه س��ال جاري مبل��غ 742.9 
هزار ميليارد ريال معادل 63 درصد كل تس��هيالت 
پرداختي اس��ت كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال 
قبل مبلغ 80.2هزار ميليارد ريال معادل 12.1 درصد 
افزايش داشته است. سهم تسهيالت پرداختي بابت 
تامين س��رمايه در گردش بخ��ش صنعت و معدن 
در 3 ماهه س��ال جاري معادل 295.7 هزار ميليارد 
ريال بوده اس��ت كه حاكي از تخصيص 39.8 درصد 

از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش تمامي 
بخش هاي اقتصادي است. 

 از 345.7 هزارميليارد ريال تسهيالت پرداختي 
در بخ��ش صنعت و معدن مع��ادل 85.5 درصد آن 
)مبلغ 295.7 هزار ميليارد ريال( در تامين س��رمايه 
در گردش پرداخت ش��ده اس��ت كه بيانگر توجه و 
اولويت دهي به تامين منابع براي اين بخش توس��ط 
بانك ها در سال جاري است. سهم سرمايه در گردش 
در ه��ر بخش اقتصادي نيز نش��ان مي دهد كه در 
بخش كشاورزي 67 درصد، در مسكن و ساختمان 
18.5 درص��د، در بازرگان��ي 72درصد، در خدمات 
52 درصد، و در كل بخش  هاي اقتصادي 63 درصد 

متعلق به سرمايه در گردش بوده است. 

 سهم 1۴.5 درصدي ايجاد و توسعه
در بخ��ش ايجاد و توس��عه و تعمير كه فعاليت 
توسعه يي محسوب مي شود معادل 9070 ميليارد 
توم��ان مع��ادل 7.7 درصد كل تس��هيالت براي 
ايج��اد، 6424 ميليارد تومان مع��ادل 5.5 درصد 
كل تسهيالت براي توسعه، و 1661 ميليارد تومان 
معادل 1. 4 درصد كل تس��هيالت براي تعميرات 
پرداخ��ت ش��ده ك��ه روي هم مع��ادل 17 هزار و 
156ميليارد تومان يا 14.55درصد كل تسهيالت 

را شامل مي شود. 

 خريد كاالي شخصي و مسكن 
خريد كاالي ش��خصي و خريد مسكن نيز كه به 
رشد تقاضا كمك مي كند، در سه ماه بهار 97، معادل 
7854 ميلي��ارد تومان وام خريد كاالي ش��خصي با 
سهم 6.7 درصدي، و 5906 ميليارد تومان وام خريد 
مس��كن با س��هم 5 درصدي از كل تسهيالت بوده 
اس��ت. اين دو نوع تس��هيالت روي هم 11.7 درصد 
معادل 13760 ميليارد تومان از كل تسهيالت را به 
خود اختصاص داده اند كه مي تواند روي بخش تقاضا 
براي كاال اثرگذار باش��د و در شرايط ركود نسبي به 

بخش هاي توليدي كمك كند. 

 ميانگين 71 ميليون وام براي هر واحد
تع��داد 1 ميلي��ون و 662 هزار واح��د اقتصادي 
ب��ه ميزان 117ه��زار و 857 ميلي��ارد تومان تومان 
تس��هيالت دريافت كرده اند كه متوسط دريافت هر 
واحد اقتصادي معادل 71 ميليون تومان بوده است. 

 همچني��ن تع��داد 51015 فق��ره تس��هيالت 
ب��ه بخش صنع��ت و معدن با ميانگي��ن پرداختي 
هر فق��ره 680 ميليون تومان پرداخت ش��ده كه 
بيش��تر از ميانگين پرداختي س��اير بخش ها است. 
در بخ��ش بازرگاني نيز 212 ه��زار فقره به مبلغ 
16457ميليارد تومان ب��ا ميانگين 77.5 ميليون 

تومان پرداخت شده است. 

درضمن در بخش خدمات تعداد 917544 فقره 
تس��هيالت با ميانگين پرداخت هر فقره 52 ميليون 
تومان پرداخت شده است. دربخش مسكن 222هزار 
فق��ره مع��ادل 9890 ميلي��ارد تومان ب��ا ميانگين 
44.4 ميليون تومان پرداخت ش��ده است. در بخش 
كش��اورزي 258 هزار فقره ب��ه مبلغ 8906 ميليارد 
توم��ان با ميانگين ه��ر فقره 34.5 ميلي��ون تومان 

دريافت كرده اند. 
بخش خدمات با 47934 ميليارد تومان و س��هم 
بيش از 40 درصد از كل تسهيالت، صنعت و معدن با 
34569 ميليارد تومان و بيش از 29 درصد تسهيالت، 
بازرگاني با 16457 ميليارد تومان و سهم 14 درصد 
تسهيالت، مسكن و ساختمان با 9890ميليارد تومان 
و س��هم بيش از 8 درصد تس��هيالت، كش��اورزي با 
8906 ميلي��ارد تومان با س��هم 7.5 درصدي از كل 
تسهيالت، به ترتيب بيشترين تا كمترين تسهيالت 

را به خود اختصاص داده اند. 
 بان��ك مركزي تاكي��د كرده ك��ه همچنان بايد 
در تداوم مس��ير جاري مالحظات مربوط به كنترل 
ت��ورم را نيز در نظر گرفت و هم��واره مراقب قدرت 
گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در 
اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش 
توان مالي بانك ها از طريق افزايش س��رمايه و بهبود 
كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيالت غيرجاري و 
بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك ها، 
افزايش بهره وري بانك ها در تامين سرمايه در گردش 
توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك ها 
و ترغيب بنگاه هاي توليدي به س��مت بازار سرمايه 
ب��ه عنوان يك اب��زار مهم درتامي��ن مالي طرح هاي 

اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه يي كرد. 

برخي فعاالن اقتصادي با اشاره به سخنان روساي پيشين و فعلي بانك مركزي، 
نزديك شدن به زمان اجراي تحريم هاي امريكا از 13 مرداد و همچنين اعالم اين 
نكته كه بانك مركزي ذخاير خود را حفظ كرده و براي كنترل بازار كمتر از آن 

استفاده مي كند و بيشتر به دنبال تامين كاالهاي اساسي و شرايط سخت تحريم ها در 
آينده است، باعث شده كه معامله گران ارز و طال به اين نتيجه برسند كه عرضه ارز 

توسط بانك مركزي كمتر از انتظار است و بازار بايد بيشتر به ارز حاصل از صادرات 
غير نفتي و... اتكا داشته باشد و همين موضوع باعث رشد نرخ دالر در حاشيه بازار و 

قيمت طال متاثر از نرخ دالر شده است

                                                                                                      

ساختار تسهيالت بانك ها در سال هاي اخير همچنان در بهار 1397 نيز ادامه يافت

 سرمايه در گردش همچنان دو برابر تسهيالت توسعه اي و خريد كاال 

گروه بانك و بيمه|
رييس كل بانك مركزي پس از مراس��م معارفه روز شنبه 
6 مردادماه، در نخستين روز كاري رسمي خود طي جلسه يي 
ب��ا مديران عامل بانك ها، بر نظارت مس��تمر بانك مركزي در 
كنار حمايت و همراهي ش��بكه بانكي تاكيد كرد و ش��نونده 
مسائل و مش��كالت امروز شبكه بانكي از سوي مديران عامل 

بانك ه��ا بود. به گزارش رواب��ط عمومي بانك مركزي، در اين 
جلس��ه عبدالناصر همتي بر همراهي نظ��ام بانكي براي ثبات 
و آرام��ش اقتصادي تاكيد ك��رد و رعايت دس��تورالعمل ها و 
بخش��نامه هاي بانك مرك��زي را از ضرورت ه��اي اصلي مورد 
انتظار برشمرد. مديران عامل بانك ها نيز در اين جلسه ضمن 
تش��كر از ريي��س كل بانك مركزي براي برگزاري نخس��تين 

جلس��ه پس از اتمام مراسم معارفه، بانك ها را همراه و همگام 
با سياس��ت هاي بانك مركزي عن��وان كردند و همگي تصريح 
كردند كه منطبق با سياس��ت ها و اص��ول بانك مركزي و در 
همان مسير، برنامه ريزي و حركت مي كنند. تالش براي ثبات 
اقتصادي، اعتمادس��ازي به نظام بانك��ي، رتبه بندي بانك ها، 
انضباط مالي، اصالح ساختار نظام بانكي، پرهيز از رقابت هاي 

ناسالم در ش��بكه بانكي، تالش براي انطباق با استانداردهاي 
بين المللي، افزايش سرمايه بانك ها، برگزاري به موقع مجامع 
بانك ها و كاهش فشار تسهيالت تكليفي از مسائل مورد بحث 
در اين جلس��ه ب��ود.  همچنين در اين جلس��ه بر تالش براي 
حل مش��كالت تاكيد و مقرر ش��د بانك ها مسائل خود را طي 

گزارشي به رييس كل بانك مركزي اعالم كنند.  

جلسه همتي با مديران عامل بانك ها
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5 بورس و فرابورس
 نرخ ارز محرك بالقوه

بازار سهام است
در حال حاضر با توجه ب��ه گزارش هاي عملكرد 
ماهانه شركت ها و نيز عملكرد فصل اول سال جاري 
مي توان گفت كه بازار سهام تنها بازار دارايي است كه 
سهام شركت ها بر اساس ارز 4200 توماني در حال 

قيمت خوردن است. 
س��ود خالص ش��ركت هاي پذيرفته شده در بازار 
سهام در سه ماهه ابتدايي سال جاري با افزايش 38 
درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل به رقم 144 

هزار ميليارد ريال رسيده است. 
 مديرعامل شركت تامين س��رمايه نوين با بيان 
اين مطلب به س��نا گفت: صنايع ش��يميايي، فلزات 
اساسي و فرآوردهاي نفتي به مدد افزايش نرخ ارز و 
قيمت هاي باالي مواد خام در بازار جهاني توانسته اند 
به عنوان گروه پيش��رو در بازار باش��ند، اما اين سود 

توجيه كننده ارزش بازار سهام نيست. 
ولي نادي قمي افزود: به نظر مي رسد فعاالن بازار 
سهام تقريباً مطمئن هستند كه نرخ ارز و به تبع آن 
قيمت فروش محصوالت شركت هاي پيشرو در بازار 
سهام آزاد خواهد ش��د. اين كارشناس بازار سرمايه 
تصريح ك��رد: در حال حاضر با توجه به گزارش هاي 
عملكرد ماهانه ش��ركت ها و ني��ز عملكرد فصل اول 
س��ال جاري مي توان گفت كه بازار سهام تنها بازار 
دارايي است كه قيمت سهام شركت ها بر اساس ارز 

4200 توماني در حال قيمت خوردن است. 
وي ب��ا بيان اينكه اين موضوع ناش��ي از مقاومت 
در براب��ر قيمت هاي بازاري ارز اس��ت، افزود: به نظر 
مي رسد كه سياست گذاران معتقدند قيمت ارز حبابي 
است و با گشوده شدن گره روابط بين المللي، قيمت 
ارز ب��ه اعداد و ارقام تعادلي )حدود 4200تومان( باز 

مي گردد. 
ن��ادي قمي خاطرنش��ان كرد: به نظ��ر برخي از 
كارشناسان ارزش واقعي ارز بيش از اين اعداد و ارقام 
اس��ت؛ همچنين با نگاهي به رشد كميت هاي پولي 
طي س��ال هاي اخير و عدم انعكاس آن در نرخ تورم 
به جهت عدم تحرك نقدينگي )به دليل پيش��نهاد 
نرخ باال براي سود سپرده هاي بانكي( مي شد انتظار 
داش��ت كه با سيال شدن نقدينگي قيمت ها در بازار 

دارايي ها منجمله ارز دچار تالطم شود. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با اش��اره به اينكه 
نرخ هاي تورم كش��ور در س��ال هاي اخير چند برابر 
تورم كش��ورهاي توس��عه يافته بوده، اظهار داشت: 
تورم انتظاري سال جاري به مراتب باالتر از نرخ تورم 
بين المللي اس��ت؛ لذا مي توان انتظار داشت كه نرخ 
تعادلي ارز در حالتي كه همه گره هاي روابط خارجي 
گشوده شود، حدود 60 درصد بيشتر از نرخ تعادلي 
مد نظر سياست گذاران باشد؛ بنابراين در حال حاضر 

محرك بالقوه بازار سهام نرخ ارز است. 
مديرعام��ل ش��ركت تامين س��رمايه نوين ادامه 
داد: البته رش��د انتظاري بازار سهام به واسطه تغيير 
محرك هاي بنيادي بازار س��هام مثل افزايش قدرت 
س��ودآوري ش��ركت ها )در نتيجه افزايش بهره وري 
يا گس��ترش ب��ازار ف��روش محصوالت( ي��ا كاهش 
ريسك هاي س��رمايه گذاري نيس��ت؛ بلكه صرفاً به 
جهت بزرگنمايي مقياس ها يا همان جبران كاهش 

ارزش پول ملي است. 
نادي قمي با اش��اره به اينكه با مراجعه به سابقه 
تاريخي سال 1391 مي توان سنجه يي براي ارزيابي 
آينده بازار سهام طي چند ماه آينده به دست آورد، 
تصريح كرد: رش��د انفجاري كميت هاي پولي طي 
س��ال هاي قبل از س��ال 1391، باالخره اثر خود را 
در قيمت ارز و س��اير دارايي ها و نيز كاال و خدمات 
نش��ان داد. وي افزود: قيمت دالر در ابتداي س��ال 
1391 ح��دود 1800 تومان ب��ود و در پايان همان 
سال به حدود 3500 تومان رسيد )يعني رشد 94 
درصدي( . اما در همان سال شاخص كل بورس از 
حدود رق��م 26 هزار واحد به رق��م 38 هزار واحد 
رس��يد يعني رش��د حدود 46 درصد. در واقع بازار 
س��هام توانس��ت كمتر از نصف تغييرات )افزايش( 

ارزش دالر را جذب كند. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه تاكيد كرد: رش��د 
انفج��اري ش��اخص كل ب��ورس در س��ال 1392 را 
نمي ت��وان به واكنش ت��وأم با تاخير بازار س��هام به 
افزايش ارزش دالر در س��ال گذش��ته نس��بت داد، 
بلكه محرك اصلي بازار سهام در آن سال، انتخابات 
رياس��ت جمهوري و به پيروزي رس��يدن تيم دولت 
تدبير و اميد بود، به نحوي كه با وجود كاهش قيمت 
دالر از 3500 توم��ان ب��ه كمتر از س��ه هزار تومان، 
بازار سهام توانست رش��د حدود 60 درصدي را بعد 
از انتخابات تجربه كند و به اوج تاريخي خود در دي 

ماه 1392 برسد. 
ن��ادي قمي ادام��ه داد: در حال حاض��ر اگر بازار 
سهام بخواهد كل تغييرات ارزش دالر را جذب كند، 
بايد اتفاقات با اهميتي در حوزه سياست بين المللي 
و در جه��ت كاهش ريس��ك ها رخ بدهد. بنابراين با 
ادامه روند موجود حداكثر شاهد انعكاس 50 درصد 
تغيي��رات نرخ ارز در بازار س��هام خواهيم بود كه به 

نظرمي رسد احتمال وقوع آن چندان باال نباشد. 
مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين اظهار كرد: 
در صورت افزايش ريسك هاي بين المللي و افزايش 
تحريم ه��ا به نظر مي رس��د كه ح��دود 25 الي 30 
درصد تغييرات ارزش دالر در قيمت سهام شركت ها 

منعكس خواهد شد. 
وي ادام��ه داد: چنانچ��ه خوش بين��ي زم��ان 
انتخابات سال 1392 حاكم شود، با لحاظ كاهش 
قيمت دالر و تثبيت آن بر روي قيمت هاي واقعي، 
مي توان انتظار داش��ت كه ش��اخص بازار سهام تا 

100 درصد رشد كند. 
ن��ادي قمي با بيان اينكه رونق بازار س��هام لزوما 
بيانگر رش��د اقتصادي در سال 1397 نيست، افزود: 
انتظار مي رود با انجام اصالحات اقتصادي بتوان آينده 

خوبي را رقم زد. 
مديرعامل ش��ركت تامين سرمايه نوين در پايان 
اي��ن گفت وگو تاكيد كرد: اصالح نظام بانكي بايد در 
صدر اقدامات قرار گيرد و اين موضوع از طريق تزريق 
نقدينگي و افزايش س��رمايه بانك ها، كنترل س��ود 
جريانات، ادغام بانك ها و تسهيل ارتباطات بين المللي 

آنها امكان پذير خواهد بود. 

ديدگاه

»تعادل« از رشد همگام بازار سرمايه و ساير بازار هاي موازي گزارش مي دهد

نگاه غلط بورس به تغييرات ارز
گروه بورس| مسعود كريمي|

افزايش نرخ دالر در بازار  هاي غير رس��مي در 
مرز 11000 تومان، رشد 400 هزار توماني قيمت 
س��كه در يك روز معامالتي گذشته و رسيدن به 
رقمي بيش از 4 ميليون تومان نشان از يك هرج 
و مرج تمام عيار در بازار هاي مالي كش��ور دارد. 
چرا كه طي چند روز اخير ش��اهد اتفاقي تازه در 
حوزه اقتصادي و سياسي كشور نبوديم كه در پي 
آن افزايش افسار گسيخته قيمت ها در بازار امري 
طبيعي محسوب شود. در همين حال با توجه به 
اين موضوع كه افزايش نرخ ها بدون هيچ توجيه 
و پش��توانه منطقي صورت گرفته است، مشاهده 
مي ش��ود كه در حال حاضر نقدينگي موجود در 
س��طح جامعه به حالتي س��رگردان تبديل شده 
اس��ت و بازار هدف خود را فق��ط با معيار ميزان 
بازده��ي در معامالت روزان��ه ارزيابي مي كند. بر 
اين اس��اس، اينگونه رفتار هاي مالي كه متاسفانه 
بدون هيچ توجهي به تحليل هاي بنيادي صورت 
مي گي��رد در نهايت چيزي جز ت��ورم و بي ثباتي 
را براي اقتصاد كش��ور به ارمغ��ان نخواهد آورد. 
از همين رو، در صورتي كه نقدينگي س��رگردان 
جامعه ب��ه بخش مول��د اقتصادي تزريق ش��ود 
به ط��ور قطع رون��د هيجاني افزاي��ش نرخ ها در 
بازار ه��اي م��وازي با كاهش چش��م گيري همراه 
خواهد شد. از س��ويي، كارشناسان بازار سرمايه 
بر اين باورند كه افزاي��ش حدود 5000 واحدي 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در 2 روز 
اخي��ر معامالتي تحت تاثير ن��گاه غلط بورس به 
تغييرات لحظه يي نرخ ارز و س��كه است. اين در 
حالي است كه، انتشار گزارش هاي 3 ماهه و رشد 
ارزش جايگزيني ش��ركت ها در صعود هاي اخير 

بي تاثير نبوده اند. 

 كاناليزه كردن نقدينگي 
در همين رابطه، حميدرضا مهرآور مديرعامل 
كارگزاري بانك س��امان در خصوص چرايي رشد 
5000 واح��دي ب��ورس ط��ي 2 روز معامالت��ي 
اخير در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: رش��د 
نقدينگ��ي از اصلي تري��ن عوام��ل تاثير گذار در 
روند افزايش��ي ش��اخص بورس تهران محسوب 
مي ش��ود. وي خاطرنش��ان كرد: مطابق با آمار ها 
ميزان نقدينگي بس��يار بااليي در س��طح جامعه 
وج��ود دارد. اين در حالي اس��ت كه بخش��ي از 
اين نقدينگي در گذش��ته وارد بازار مس��كن شد 

و در نهاي��ت اين بازار را با رش��د همراه كرد. اين 
كارش��ناس بازار سرمايه با اشاره به شرايط فعلي 
اقتصاد گفت: در حال حاضر بازار مسكن جذابيت 
گذش��ته را ن��دارد. بر اي��ن اس��اس، در صورت 
كاناليزه كردن نقدينگي به س��مت بازار س��رمايه 
به دليل وجود آثار تورمي مثبت، مي توان ش��اهد 
نقش قابل توجه اين بازار در رش��د و ش��كوفايي 
اقتصادي كش��ور بود. حميدرضا مه��رآور تاكيد 
ك��رد: در صورتي كه ارزش بازار و ش��ركت ها به 
صورت دالري مورد محاس��به قرار گيرد مشاهده 
مي ش��ود كه ش��ركت  هاي فعال در بازار سرمايه 
از ش��فافيت ب��اال و ارزندگ��ي قاب��ل مالحظه يي 
برخوردار هس��تند. مديرعامل كارگ��زاري بانك 
سامان معتقد اس��ت كه بازار سرمايه در شرايط 
فعلي بهترين گزينه براي س��رمايه گذاري بشمار 
مي رود. وي با اشاره به اين موضوع كه رشد چند 
روز اخير بازار ها كاناليزه نيس��ت، افزود: در حال 
حاضر افزايش ش��ديد قيمتي دالر و سكه بدون 
پش��توانه منطقي صورت گرفته است. از طرفي، 
رش��د فعلي در بازار س��رمايه بس��يار منطقي و 

توجيه پذير خواهد بود. 

اي��ن تحليلگر ب��ازار س��رمايه تصري��ح كرد: 
بررس��ي ها حاك��ي از افزاي��ش ارزش جايگزيني 
ش��ركت  ها به دليل رش��د ن��رخ ارز در بازار   هاي 
رس��مي و غير رس��مي اس��ت. بنابراين پتانسيل 
براي تداوم رش��د بورس در بازار همچنان وجود 
دارد. حميدرض��ا مه��رآور به عوام��ل تاثير گذار 
در رش��د ب��ورس پرداخت و گف��ت: گزارش هاي 
مطل��وب 3 ماه��ه و افزاي��ش ارزش جايگزيني 
شركت ها از مهم ترين داليل صعود شاخص ها در 
بازار محس��وب خواهد ش��د. اين كارشناس بازار 
سرمايه درباره افزايش هيجاني بورس طي 2 روز 
اخير بيان كرد: روند معامالتي در بازار سرمايه به 
صورت دستوري نيست و بر اساس عرضه و تقاضا 
داد و س��تد ها صورت مي گيرد. بر اين اساس، در 
صورتي كه بازار با ش��يب ماليم تري رش��د پيدا 
مي كرد به طور قطع مناس��ب تر ارزيابي مي ش��د. 
به گفته وي، ش��تاب زياد در بازار  هاي موازي در 
نهاي��ت بورس را نيز تحت تاثير قرار داده اس��ت. 
اين تحليلگر بازار سرمايه گفت: هيجان غير قابل 
انكار است اما رفتارهايي كه در ساير بازار ها اعم از 
ارز و سكه صورت مي گيرد به طور طبيعي هيجان 

را به بازار س��هام هم منتقل كرده اس��ت كه اين 
مه��م در جريان معامالتي بازار س��رمايه منطقي 
ارزياب��ي نمي ش��ود. مديرعامل كارگ��زاري بانك 
سامان با اشاره به چشم انداز بازار نيز خاطرنشان 
كرد: سال 1397براي بازار سرمايه بسيار مناسب 
ارزياب��ي مي ش��ود. چرا ك��ه تصميم گيرن��دگان 
اقتص��ادي و سياس��ت گذاران بان��ك مركزي در 
نهايت ناچار به اس��تفاده از پتانسيل بازار سرمايه 
در راستاي توسعه اقتصادي كشور خواهند شد. 

 حفظ ارزش پول ملي
از سويي ديگر، ايوب باقر تبار عضو هيات مديره 
ب��ورس ان��رژي در خصوص داليل رش��د همگام 
بازار   ه��اي مال��ي در گفت وگو با »تع��ادل« بيان 
كرد: در حال حاضر ش��ركت هاي بورس��ي تحت 
تاثي��ر افزايش نرخ دالر ش��اهد تغيي��ر در ارزش 
جايگزيني خود هس��تند. اين در حالي است كه، 
بازار سهام نسبت به ساير بازار هاي مالي تاكنون 
از رش��د كمتري برخوردار بوده است و همچنان 
پتانسيل صعودي در بورس وجود خواهد داشت. 
وي تاكيد كرد: متاس��فانه مش��اهده مي شود كه 

به روش هاي مختلف، ش��ركت هاي بورس��ي كه 
متش��كل از سهامداران عام هس��تند مورد فشار 
ب��راي عرض��ه  كاالهاي خود با قيمت��ي ارزان در 
ب��ورس كاالي ايران قرار مي گيرند. اين در حالي 
اس��ت كه، همان كاال با قيمت��ي باالتر در خارج 
از ب��ازار مورد معامل��ه قرار مي گي��رد. از طرفي، 
عرضه ارز حاصل از صادرات با قيمتي پايين تر از 
ديگر نكات قابل توجه محسوب خواهد شد. اين 
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اين موضوع كه 
رشد بورس طبيعي ارزيابي مي شود، عنوان كرد: 
افزايش ش��اخص ها در بازار س��هام ناشي از رشد 
نرخ دالر و قيمت كاال ها و خدمات در داخل است 
كه اي��ن موضوع در ش��ركت هاي صادرات محور 

تاثير بسزايي خواهد داشت. 
 ايوب باقر تبار تاكيد كرد: در دولت هاي گذشته 
زماني ك��ه تفاوت نرخ آزاد و دولت��ي زماني كه به 
رقم 400 توماني مي رسيد، مورد انتقاد تمام اقشار 
جامع��ه قرار مي گرفت. اين در حالي اس��ت كه، در 
شرايط فعلي تفاوت نرخ بيش از 6000 تومان است. 
بر اين اس��اس، افزايش رانت و كم رنگ شدن نقش 
توليدكنندگان از مض��رات اين مهم در نظر گرفته 
مي شود. عضو هيات مديره بورس انرژي ابراز داشت: 
انتش��ار گزارش هاي مطل��وب 3 ماهه، پيش بيني 
گزارش هاي مناس��ب 6 و 9 ماهه با توجه به تفاوت 
قيم��ت كاال ها و خدمات به دلي��ل افزايش قيمت 
دالر از داليل رونق بورس در اين روز ها محس��وب 
مي شود. اين تحليلگر بازار سرمايه بر اين باور است 
كه بورس نس��بت به ساير بازار ها عقب مانده است 
و انتظار مي رود كه رش��د ش��تاباني را تجربه كند. 
به گفته وي، س��هامداران با توج��ه به تغييرات در 
سياس��ت  و تاثير گذاري آن در روند قيمتي س��هام 
ش��ركت ها به يك باره پس از قطعي ش��دن اثرات 
مثبت در بورس، وارد جريان معامالتي مي ش��وند. 
ايوب باقر تبار پيش بيني كرد : سرمايه گذاران براي 
حفظ ارزش پول خود در صورتي كه بخشي از منابع 
خود را در بورس س��رمايه گذاري كنند به طور قطع 
متضرر نخواهند شد. وي تصريح كرد: نگهداري دالر 
در ش��رايط فعلي قاچاق محسوب مي شود. بر اين 
اساس، در صورتي كه س��رمايه گذار احساس كند 
ارزش پول ملي رو به كاهش اس��ت بهترين گزينه 
تبديل س��رمايه به كاال خواهد بود. بر اين اس��اس، 
خريد س��هام ش��ركت هاي خ��وب و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري، قدرت خريد و ارزش پول مردم را 

حفظ خواهد كرد.

نگاهي به تحوالت بازارصعود مستمر شاخص
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار روز گذشته با رشدي 
نزدي��ك ب��ه 2 هزار واحد، س��ومين روز مثبت خود را به 
پايان رساند. در پايان معامالت روز يك شنبه 7 مرداد ماه 
97 ب��ا افزايش 1974 واح��دي به رقم 113 هزار و 852 
واحد رسيد. شاخص كل هم  وزن اما با كاهش 4 واحدي 
عدد 18 هزار و 345 واحد را به نمايش گذاشت. شركت 
پاالي��ش نفت بندرعب��اس،  فوالد مبارك��ه اصفهان،  ملي 
صناي��ع مس ايران و معدني صنعتي گل گهر بيش��ترين 
تاثيرگذاري مثبت را در ش��اخص كل داشتند، در حالي 
كه گروه مپنا، پااليش نفت اصفهان و صنايع پتروشيمي 
خلي��ج فارس روز گذش��ته با منفي ش��دن س��هام خود، 
بيش��ترين تاثير گذاري منفي را در بازداري ش��اخص كل 

از حركت صعودي داشتند. 

 صعود فرابورس 
آيفك��س  )ش��اخص كل فرابورس( ني��ز در حالي در 
پايان ساعت معامالت با 19 واحد افزايش به پله 1294 
واحدي رسيد كه در ساعت اول تا ارتفاع 1314 واحدي 
نيز صعود كرده بود و در نزديكي باالترين ارتفاع تاريخي 
خود يعني 1317 واحدي در چهارم تير ماه س��ال جاري 
به ثبت رس��يده بود ق��رار گرفت.  نگاه��ي به معامالت 
س��هام در روز گذش��ته در بازار ش��ركت هاي كوچك و 
متوسط )SME( حاكي از جا به جايي 826 هزار سهم به 
ارزش بيش از 54.5 ميليارد ريال در نماد »ش��گامرون« 
است كه هر س��هم مجتمع پترو صنعت گامرون پس از 
برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان س��هام و تقسيم 
س��ود امروز بازگشايي و در قيمت 66 هزار ريال معامله 

شد.  
در ادامه معامالت سهام، بازار هاي اول و دوم فرابورس 
ايران امروز شاهد نقل و انتقال بيش از 470 ميليون سهم 
ب��ه ارزش بيش از يك ه��زار و 194 ميليارد ريال بودند 
كه تغيير مالكيت بيش از 263 ميليون س��هم به ارزش 
بي��ش از 357 ميليارد ريال در نم��اد »ذوب« منجر به 
صدر نش��يني اين نم��اد به لحاظ ثبت بيش��ترين ميزان 
حجم و ارزش معامالتي در معامالت اين دو بازار ش��د. 
قيمت س��هام اغلب شركت ها به 1000 تومان نمي رسد. 
به گزارش فارس، متوسط نسبت قيمت بر درآمد ناشران 
ب��ورس ته��ران )P/E( در پايان تيرماه ب��ه 6.33 مرتبه 

رسيد. اين در حالي است كه اين نسبت در پايان خرداد 
ماه امسال حداكثر به 6.64 رتبه رسيده بود.  همچنين 
ارزش بازار ناشران بورس تهران در پايان تير ماه به بيش 
از 425 هزار ميليارد تومان بالغ ش��د كه نس��بت به ماه 
قبل معادل 4 هزار ميليارد تومان افزايش نشان مي داد.  
بر اساس اين گزارش، اطالعات دريافتي از بورس اوراق 
بهادار تهران حاكي اس��ت؛ از ميان 326 ش��ركت فعال 
در ب��ورس ته��ران، رتبه اول تا س��وم از نظر ارزش بازار 
به صنايع پتروش��يمي خليج فارس با 313 هزار و 800 
ميليارد ريال، فوالد مباركه اصفهان با 284 هزار و 250 
ميلي��ارد ريال و پتروش��يمي پارس ب��ا 180 هزار و 42 

ميليارد ريال اختصاص يافته است. 
همچنين ش��ركت هاي س��نگ آه��ن گل گهر، ملي 
صنايع مس ايران، ارتباطات س��يار ايران، سرمايه گذاري 
نفت و گاز و پتروشيمي تامين، مخابرات ايران، گسترش 
نفت و گاز پارس��يان پتروش��يمي جم به ترتيب با يك 
ميلي��ون و 160 ه��زار و 488 ميليارد ريال، 157هزار و 
500 ميليارد ريال، 139 هزار و 238ميليارد ريال، 122 
و 413 ميلي��ارد ريال، 112 ه��زارو 440 ميليارد ريال، 
105 هزار و 57ميليارد ريال و 103هزار و 824 ميليارد 
ريال رتبه هاي چهارم تا دهم را به نام خود ثبت كردند.

از س��وي ديگر ش��ركت هاي گرانيت بهسرام، صنايع 
جوش��كاب يزد، درخش��ان تهران، پارس س��رام، نوش 
مازندران، ماشين س��ازي نيرو محركه، صنايع شيميايي 
س��ينا، پياذر، داروس��ازي دامل��ران رازك و لعابيران به 
ترتي��ب در انتهاي اي��ن جدول قرار دارن��د.  به گزارش 
فارس از بين شركت هايي كه در تابلوهاي بورس تهران 
معامله مي ش��وند، 64 ش��ركت دارايP/E  بيش از 20 
مرتبه هس��تند.  همچنين 55 ش��ركت داراي P/E بين 
10 ت��ا 20 مرتبه و 172 ش��ركت دارايP/E  كوچك تر 

از 10 هستند.
اي��ن درحالي اس��ت كه 35 ش��ركت ب��ا پيش بيني 
زي��ان P/E منفي دارند.  قيمت به ازاي هر س��هم براي 
26ش��ركت بيش از هزار تومان و قيمت هر س��هم 126 
شركت نيز بين 300 تا 1000 تومان است. 144 شركت 
ني��ز با قيمتي بين 100 تا 300 تومان در تابلوي بورس 
حاضر هس��تند و قيمت سهم 30 ش��ركت نيز كمتر از 

100تومان دادوستد مي شود. 

 امضاي تفاهم نامه سازمان بورس و سازمان فناوري 
اطالعات: س��ازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان فناوري 
اطالعات با هدف توسعه خدمات فناوري اطالعات در حوزه 
بازار س��رمايه تفاهم نامه همكاري امضا مي كند. به گزارش 
س��نا، تفاهم نامه همكاري س��ازمان بورس و اوراق بهادار و 
س��ازمان فناوري اطالعات، در جريان بيس��ت و چهارمين 
نمايش��گاه بين الملل��ي الكتروني��ك، كامپيوت��ر و تجارت 
الكتروني��ك )الكامپ97( توس��ط ش��اپور محمدي، رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و مس��عود س��راييان، رييس 
سازمان فناوري اطالعات ايران امضا مي شود. بر اين اساس، 
همكاري و ه��م  افزايي توانايي طرفي��ن در ارائه خدمات و 
اج��راي پروژه هاي مش��ترك علمي-پژوهش��ي و كاربردي 
در ح��وزه فناوري اطالعات و ارتباط��ات از اهداف مهم اين 
تفاهمنامه است كه امروز هشتم مردادماه، در محل برگزاري 
نمايش��گاه الكامپ، به امضاي طرفين مي رس��د. همچنين 
ارتقاي زيرس��اخت هاي س��خت افزاري و نرم افزاري فناوري 
اطالعات و بهره مندي از پتانسيل دو سازمان در توسعه بازار 

سرمايه از مهم ترين مفاد تفاهم نامه مذكور است. 
 ارزش ب�ازار ناش�ران ب�ورس در پاي�ان تيرم�اه: با 
ارزش ترين صنايع تاالر شيشه يي در نخستين ماه تابستان 

اعالم شد.
به گزارش س��نا، بر اس��اس آمار و اطالعات بازار منتش��ر 
شده از س��وي بورس تهران، ارزش بازار ناشران بورس در 
پاي��ان تيرماه س��ال جاري به بي��ش از 425 هزار ميليارد 
تومان رس��يد. بر اين اس��اس، از ميان 326 شركت كه در 
بورس تهران فعاليت دارند، رتبه اول تا س��وم از نظر ارزش 
بازار ب��ه »صنايع پتروش��يمي خليج فارس ب��ا 313.800 
ميلي��ارد ريال، فوالد مباركه اصفهان با 284.250 ميليارد 
ريال و پتروش��يمي پارس ب��ا 180.042ميلي��ارد ريال« 
اختصاص يافته اس��ت . همچنين شركت هاي »سنگ آهن 
گل گه��ر، ملي صناي��ع مس ايران، ارتباطات س��يار ايران، 
س��رمايه گذاري نفت و گاز و پتروش��يمي تامين، مخابرات 
ايران، گس��ترش نفت و گاز پارس��يان پتروش��يمي جم به 
ترتيب ب��ا 160.488ميلي��ارد ري��ال، 157.500 ميليارد 
ري��ال، 139.238 ميلي��ارد ري��ال ، 122.413 ميلي��ارد 
ري��ال ، 112.440 ميليارد ري��ال، 105.057 ميليارد ريال 
و 103.824 ميلي��ارد ري��ال« رتبه ه��اي چه��ارم تا دهم 
را ب��ه ن��ام خود ثبت كردند. از س��وي ديگر ش��ركت هاي 

»گرانيت بهس��رام، صنايع جوشكاب يزد، درخشان تهران، 
پارس س��رام، نوش مازندران، ماشين س��ازي نيرو محركه، 
صنايع شيميايي س��ينا، پياذر، داروسازي داملران رازك و 
لعابي��ران« به ترتيب در انتهاي اين ج��دول قرار دارند. از 
سويي ديگر، بر اس��اس اعالم بورس تهران، نسبت قيمت 
بر درآمد ناش��ران بورس ته��ران »P/E« در پايان تير ماه 
ب��ه 6. 33 مرتبه رس��يد. همچنين بين ش��ركت هايي كه 
در تابلوهاي بورس تهران معامله مي ش��وند، 64 ش��ركت 
داراي »P/E« بي��ش از 20 مرتبه هس��تند. بخش ديگري 
از اين آمار منتش��ر ش��ده مشخص مي كند كه 55 شركت 
داراي »P/E« بين 10 تا 20 مرتبه و 172 ش��ركت داراي 
 »P/E«كوچك ت��ر از 10 و 35 ش��ركت نيز با پيش بيني 
زيان،  »P/E«منفي دارند. بر اس��اس اين گزارش، قيمت 
به ازاي هر س��هم براي 26 ش��ركت بيش از 10000 ريال 
اس��ت . قيمت هر س��هم 126 ش��ركت نيز بين 3000 تا 
10000ريال اس��ت . اف��زون بر اين، 144 ش��ركت هم با 
قيمت��ي بي��ن 1000 تا 3000 ري��ال در تابل��وي بورس 
مشاهده مي ش��ود و قيمت سهم 30ش��ركت نيز كمتر از 

1000 ريال دادوستد مي شود. 
 عرضه محصوالت دو پااليش�گاه در ب�ورس انرژي: 
كااله��اي پروپان پااليش نفت ته��ران، بلندينگ نفتا حالل 
410 پااليش نفت شيراز و بوتان پااليش نفت كرمانشاه ديروز 
در رينگ داخلي بورس انرژي عرضه ش��د. به گزارش س��نا، 
بازار ساير اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژي روز شنبه در 
بازار گواهي هاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري پروژه 
و در نم��اد »پرن��د« تعداد 2 ميلي��ون و 950 هزار گواهي از 
گواهي هاي اين صندوق را با ارزش بيش از 10 ميليارد و 761 
ميليون ريال عرضه كرد. از سويي ديگر، بازار برق بورس انرژي 
نيز ش��اهد معامله از 1. 100 ق��رارداد معادل 26 هزارو 400 
كيلووات ساعت به ارزش 11 ميليون و 616 هزار ريال بود و 
نماد بار پايه روزانه مرداد ماه با قيمت 440 ريال بر كيلووات 
س��اعت مورد معامله قرار گرفت. همچنين نمادهاي بارپيك 
روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه3، 4 
و 5م��رداد ماه 97 و بار پيك هفتگي، بار پايه هفتگي، ميان 
باري هفتگي و كم باري هفتگي 31 شهريور ماه 97 گشايش 
و نماده��اي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه 
و كم باري روزانه 10 مرداد ماه 97 در پايان جلسه معامالتي 

متوقف و فرآيند تحويل آنها آغاز شد.

نگاه

يك كارش��ناس بازار سرمايه گفت: رونق اقتصادي موجب ورود 
سرمايه و نقدينگي جامعه به سمت بازار سهام خواهد شد. 

ابراهي��م خليلي در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا گفت: زماني رونق 
پايدار در بازار سرمايه نمايان مي شود كه ركود اقتصادي و مشكالت 
حاكم بر اقتصاد كش��ور از بين بروند. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
با اش��اره به اينكه رونق اقتصادي موجب ورود س��رمايه و نقدينگي 
جامعه به س��مت بازار سهام خواهد شد اظهارداشت: در صورتي كه 
مشكالت صنايع رفع شود و بنگاه هاي توليدي به سودآوري برسند، 

در اينصورت بازار سرمايه مي تواند به رونق پايدار رسيده و از سوي 
ديگر رشد سهام ش��ركت ها نيز موجب خواهد شد تا حجم زيادي 
از نقدينگي جامعه به سمت اين بازار سرمايه شود.  وي با تاكيد بر 
اينكه بازار سرمايه بهترين گزينه براي تامين مالي بنگاه ها و صنايع 
از محل آورده نقدي مردم و سرمايه هاي آنان است، افزود: زماني كه 
ديگر بازارها از جمله مسكن، خودرو و ارز و همچنين سكه با تالطم 
و نيز حضور دالل ها همراه باشد، بدون شك نمي توان انتظار حضور 
نقدينگي در بازار س��هام را داش��ت.  اين كارشناس بازار سرمايه در 

ادامه با اشاره به اينكه سياست كاهش نرخ سود بانكي در چند سال 
گذش��ته بدون داشتن برنامه يي براي نقدينگي مردم يكي از داليل 
اصلي افزايش چش��مگير قيمت ها در ساير بازار شده است گفت: بر 
اين اس��اس ش��ايد باال بردن دوباره نرخ سود بانكي بتواند به عنوان 
ُمسكني براي از ميان بردن تالطم موجود در بازارهاي مختلف موثر 
باشد.  وي در خصوص تاثير افزايش نرخ سود بانكي بر بازار سرمايه 
نيز اظهار داش��ت: افراد و سرمايه گذاراني كه در بازار سهام فعاليت 
مي كنند عمدتا حرفه اي هاي اين بازار هستند و كمتر افراد كم تجربه 
و معمول��ي در اين ب��ازار حضور دارند، بنابراين اين دس��ته از افراد 
ريسك هاي حضور در بازار سرمايه را مي دانند و با علم به اين موضع 
در اين بازار حضور داش��ته و به دنبال كسب سود بيشتري هستند.  

اين كارشناس بازار سرمايه گفت: البته بدون شك افزايش نرخ سود 
بانكي مي تواند تا حدودي موجب خروج بخشي از نقدينگي از بازار 
سهام شود. خليلي با بيان اين موضوع كه حضور سپرده هاي مردم 
در بانك ها به خودي خود اتفاق بدي نيس��ت اظهار داشت: يكي از 
رسالت هاي اصلي بانك ها به كارگيري نقدينگي و سپرده هاي مردم 
در صنعت و توليد كشور است؛ بنابراين از اين نظر نمي تواند انتقادات 
شديدي به سپرده كردن نقدينگي مردم در بانك ها ابراز داشت.  وي 
ادامه داد: عالوه بر اين نرخ سود بانكي همواره تابعي از تورم موجود 
در اقتصاد كش��ور است، بر اين اساس با توجه به تورم قابل توجهي 
كه در اقتصاد كشور وجود دارد، انتظار افزايش نرخ سود بانكي دور 

از ذهن نيست. 

شرط اصلي ورود نقدينگي به بازار سرمايه
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 همه در انتظار
اعالم برنامه دولت

احمد كيميايي اسدي|
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران|

قانون منع به كارگيري بازنشستگان چند سال 
پيش به تصويب رسيد اما استثنائات اين قانون به 
اندازه يي بود كه در عمل بسياري از بازنشستگان 
دستگاه هاي دولتي به پست هاي اداري بازگشتند. 
در اصالحات جديد اين استثنائات كم شده است. 
قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان مي تواند به 
افزايش انگيزه مديران و جوانگرايي در س��اختار 
حاكميت بينجامد. اكنون افكار عمومي در انتظار 
اجراي صحيح اين قانون است، قانوني كه مي تواند 
چابك سازي دولت را به همراه داشته باشد. به نظر 
من گام موثرتر اما در زمينه چابك سازي كاهش 
قوانين متعدد و مقابله با صدور مجوزهاي زيادي 
اس��ت. پيامد جوانگرايي در بدنه مديريت مياني 
دولت مثبت است اما باتوجه به وضع قوانين بايد 
گفت مسير چابك س��ازي از اصالح خود مقررات 

مي گذرد. 
بخ��ش خصوص��ي امي��دوار اس��ت در ادامه 
اصالحاتي از اين دس��ت، دولت بيش از گذش��ته 
به مشاوره هاي بخش خصوصي اهميت دهد. پس 
از اتفاقات��ي كه در چند ماه اخي��ر بازار و اقتصاد 
را درگي��ر كرد و با خروج اي��االت متحده آمريكا 
از برجام تش��ديد ش��د، دولت از بخش خصوصي 
براي حل و فصل مشكالت نظر خواهي و مشورت 
ك��رد اما در نهايت خود تصميم گرفت. يك مثال 
روشن در اين باره تعيين نرخ 4 هزار و 200 تومان 
براي ارز بود. بخش خصوص��ي بارها در نامه ها و 
تذكرات ش��فاهي اع��الم كرد كه ارز ب��ا اين نرخ 
در ش��رايط بحران��ي كنوني تنها باي��د در اختيار 
واردكننده كاالهاي اساس��ي و دارو قرار بگيرد اما 
رييس جمهور و معاونان اقتصادي ايشان در تمام 
جلسه ها گفتند نگران نباشيد و ارز به اندازه كافي 
داري��م. تدابير دولت ام��ا در نهايت منجر به ثبت 
سفارش هاي عظيم و 30 ميليارد دالري در دوماه 

اخير شد و دولت را گرفتار كرد. 
دولت اكنون به حرف بخش خصوصي رسيده 
است و به تازگي در بخشنامه يي از اختصاص ارز 
با ن��رخ 4 هزار و خرده يي تنها به دارو و كاالهاي 
اساس��ي مي گويد واينكه ديگر واردكنندگان بايد 
ارز مورد نيازش��ان را از بازار ثانوي��ه تهيه كنند. 
بي توجهي دولت به حرف بخش خصوصي درباره 
ارز در چند ماه گذش��ته پيامدي جز از بين رفتن 
بي��ت المال و به باد رفتن منابع ارزي كش��ور در 
شرايط بحراني نداشت. درواقع بهانه يي بي اساس 
به س��ركوب نرخ ارز و و عدم پذي��رش نرخ بازار 
منجر شد. اكنون سوال اين است كه دولت براي 
شرايط پيش رو به ويژه در روزهاي پس از نوامبر 
كه درصد بااليي از تحريم ها ش��امل حال كش��ور 

مي شود چه برنامه يي دارد؟ 

 اختفاي كاال در بازار 
انجام مي شود

علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران روز گذش��ته 
در همايش كار آفريني و آموزش هاي فني و حرفه يي 
با اش��اره به كارگيري نيروهاي دانشگاهي در اصناف، 
اظهار كرد: در راس��تاي برنامه هاي آموزش پرورش و 
براي پيوند اصناف و دانشگاه و با توجه به گستردگي 
كار حوزه اصناف در سه سال گذشته قدم هاي خوبي 
در اين حوزه برداشته شده و نخستين تفاهم نامه ميان 

اصناف و وزارت آموزش پرورش منعقد شد. 
رييس اتاق اصناف ايران، تصريح كرد: بحث اصلي 
مربوط به ، به كارگيري توان دانش آموختگان دانشگاه 
علمي كاربردي و نيروي دانشگاهي در سطوح مختلف 

صنعت و اصناف است. 
وي ادامه داد: با وجود ۱۸۵0 واحد صنفي فعال در 
حوزه كارآفريني، حوزه تجارت الكترونيك و استارت 

آپ ها كمي عقب هستيم. 
فاضلي تصريح كرد: طبق برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته يكساله و دوساله رسته هاي صنفي كه عمدتا در 
واحدها صنفي و فني هستند بايد براي كسب مجوز 
فعاليت، آموزش هاي الزم را دريافت كنند، چرا كه در 

غيراينصورت از فعاليت آنها جلوگيري مي شود. 
فاضل��ي در پايان گفت: احس��اس ني��از به رابطه 
صنعت و دانش��گاه در حال ش��كل گيري اس��ت كه 
مي تواند منش��أ تح��والت در حوزه ه��اي اقتصادي، 
اجتماعي و سياس��ي ش��ود. رييس اتاق اصناف ايران 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان با اش��اره به 
روند تخصي��ص ارز به اصناف اظهار كرد: بخش��ي از 
اتحاديه هاي كش��ور كه داراي شركت هاي تعاوني يا 
اقتصادي هس��تند، مي تواند جهت تامين مواد اوليه، 
ماش��ين آالت و ابزار، ارز دولتي دريافت كنند كه اين 
فرايند در بس��ياري از اتحاديه ها در حال اجراس��ت. 
رييس اتاق اصناف با اشاره به جلسه امروز اتحاديه ها با 
معاون توسعه بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت(، تصريح ك��رد: اتحاديه ه��ا تاكنون ضرورت 
احداث ش��ركت ها و تعاوني هايي ب��راي دريافت ارز را 
احساس نكردند اما اين موضوع، امروز در جلسه يي با 
معاون توسعه بازرگاني وزارت صمت مورد بررسي قرا 
مي گيرد تا اصناف كاالي مورد نياز خود را به صورت 
دسته اول و بدون واسط تهيه كنند كه حصول نتيجه، 
نياز به زمان و صبوري دارد. وي با اش��اره به اختفاي 
كاال در بازار تصريح كرد: احتكار كاال در بازار كش��ور 
وجود ندارد، اما اختفا صورت مي گيرد كه اين موضوع 
به دليل عدم اطمينان صاحب سرمايه از تامين كاال با 
همان قيمت است و عمدتا در كاالهاي لوكس و لوازم 
خانگي گزارش شده است و مشكلي در جهت تامين 
كاالهاي اساسي و استراتژيك نيست. فاضلي با اشاره 
به نرخ ارز در كش��ور گفت: بازار ثانويه ارز در صورت 
مديري��ت صحيح و جلوگيري از سوءاس��تفاده برخي 
افراد سودجو مي تواند راهكار مناسبي براي تامين ارز 

مورد نياز فعاالن اقتصادي باشد. 

يادداشت

خبر

خطر شمشير دولبه دور زدن تحريم ها

مناطق آزاد، ابزاري كه مي تواند منجر به فساد شود

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

باز كردن گره صادرات در دست همه نهادهاي اقتصادي
حس��ين س��الح ورزي حل مش��كالت حوزه صادرات را نه 
در ت��وان و قدرت يك وزارتخانه بلك��ه در گرو همكاري همه 
بخش ه��اي مرتبط با حوزه ص��ادرات دانس��ت و گفت: نبايد 
صادرات معطل حل مش��كالت خ��ود در جريان بروكراس��ي 
ادراي باشد و الزم است با عزمي جدي براي برداشتن موانع و 

مشكالت صادرات غير نفتي وارد عمل شد. 
وي با اشاره به اينكه توسعه و پيشرفت كشور در گرو رشد 
صادرات غير نفتي اس��ت گفت: ص��ادرات غير نفتي بر خالف 
درآمدهاي نفتي اين ظرفيت را دارد كه مسير پيشرفت را براي 
ايران هموار كند؛ كش��ورهاي متعددي در دنيا وجود دارند كه 
بدون داشتن منابع خدادادي چون نفت و گاز و صرفا با اتكا بر 
صادرات غير نفتي توانس��ته اند توسعه اقتصادي را براي كشور 

خود به ارمغان بياورند. 
نايب ريي��س اتاق بازرگاني اي��ران مزيت هاي مهم صادراتي 
كش��ور را بر ش��مرد و گفت: با وجود برخورداري از امتياز در 

بخش هايي چون گردش��گري، دانش بني��ان و خدمات فني و 
مهندس��ي به دليل برخ��ورداري از درآمدهاي نفتي و س��ايه 
انداخت��ن آن بر مزيت هاي يادش��ده نتوانس��ته ايم از رش��دي 
در خ��ور در اي��ن بخش ها بهره مند ش��ويم. وي با اش��اره به 
سياست هاي اقتصادي كشور تركيه در ده سال گذشته گفت: 
در حال��ي كه به لحاظ ظرفيت ها كش��ور تركي��ه با ايران قابل 
مقايسه نيست اما آمار نشان مي دهد ارزش صادرات اين كشور 
ب��ه رقم 377 ميليارد دالر رس��يده در حالي كه ايران نزديك 
به 4۵ ميليارد دالر صادرات دارد. اين در ش��رايطي اس��ت كه 
حجم صادرات ايران با وجود تمام تغييرات حدود 4۵ ميليارد 

دالر است. 
حس��ين س��الح ورزي در ادامه گفت: با وجود اين شرايط 
معتقدم مي توان با يك برنامه ريزي دقيق و حس��اب ش��ده به 

اهداف صادراتي دست پيدا كرد. 
 عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تاكيد كرد: دولت بايد 

س��عي كند قوانين و مقرراتي كه دس��ت و پاي صادركنندگان 
را بس��ته، باز كند، صادركنندگان كش��ور اين توانايي را دارند 
كه با وجود مش��كالتي كه در ح��وزه بين المللي براي صادرات 
وجود دارد، رقم صادرات كش��ور را افزايش دهند. سالح ورزي 
اظهار داش��ت: همه مس��ووالن بر اين باورند كه توليدي موفق 
اس��ت كه ضمن حضور در بازارهاي داخلي بتواند به بازارهاي 
خارج��ي نيز دس��ت پيدا كند، در اين مي��ان مرتب واژه يي به 
نام »توليد صادرات گرا« را مي ش��نويم كه براي عملي ش��دن 
آن اق��دام موثري صورت نمي پذيرد. نايب رييس اتاق بازرگاني 
اي��ران عواملي چون هزينه باالي نوس��ازي خطوط توليد، نرخ 
باالي س��ود بانك��ي، حمل و نقل گران و... را ب��ه عنوان موانع 
اصلي بر سر راه رقابتي شدن كاالي ايراني، برشمرد و گفت: با 
اين تفاسير چگونه مي توان از توليد كننده ايراني انتظار داشت 
توليداتش صادراتي باش��د و بتواند با نمونه هاي خارجي رقابت 
كند؛ بنابراين پيش��نهاد من اين است كه همه توان خود را در 

مقول��ه صادرات براي رش��د در حوزه هايي ب��ه كار ببنديم كه 
مزيت توليد داريم.  عضو هيات رييس��ه ات��اق بازرگاني ايران 
در ادامه فقدان ديپلماس��ي اقتصادي براي كشورها يك نقص 
بزرگ دانس��ت و گفت: ايران در شرايط امروز در وضعيتي قرار 
دارد كه ضروري است منابع ارزي قابل توجهي براي تزريق به 
اقتصاد خود تامين كند و همين باعث مي شود ضرورت ارتقاي 
توان ديپلماس��ي اقتصادي، بيشتر از هر زمان ديگري احساس 
شود. وي گفت واقعيت اين است كه كيفيت مناسبات سياسي 
با دنياي پيرامون و فقدان احساس نياز به سرمايه و تكنولوژي 
خارجي موجب ش��ده، ايران ديرتر از س��اير كشورها نسبت به 
اهميت ديپلماس��ي اقتصادي اش��راف پيدا كند. در حالي كه 
تعامل تيم ديپلماسي سياسي كشور با بخش خصوصي شكل 
بهتري به خود گرفته و اميداس��ت با تقويت اين ارتباط بتوان 
راهكاره��اي بهتري از تلفيق تجرب��ه بخش خصوصي و دولت 

براي عبور از مشكالت حال حاضر صادرات يافت. 

از چند ماه قب��ل كه بحث تحريم ها عليه ايران 
ش��دت گرفت، الگوها و روش هاي دور زدن تحريم 
دوباره مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت. نخستين 
مس��اله اين بود ك��ه اصوال بس��ياري از روش هاي 
دور زدن تحريم از پيش شناس��ايي ش��ده بود و به 
همين دليل كارايي كافي نداش��ت. فضاي سياسي 
منطقه نيز دستخوش تغييراتي شده بود و امكاناتي 
همچون اس��تفاده از پتانس��يل هاي امارات متحده 
عربي ديگر وجود نداشت. در چنين شرايطي يكي 
از پيشنهادات گس��ترش مناطق آزاد و استفاده از 
پتانسيل آنها است اما بعضي كارشناسان نسبت به 
چنين مساله يي هشدار مي دهند. اكثر كارشناسان 
تجرب��ه تلخ اختالس ها در اي��ام تحريم را به خاطر 
دارند و معتقد هستند در صورتي كه تخم مرغ هاي 
دور زدن تحريم ها را در س��بد مناطق آزاد بچينيم 
ش��اهد فس��ادهايي خواهيم بود ك��ه در دوره قبل 
تحريم ها گريبان گير اقتصاد ايران ش��د و كماكان 

ادامه دارد. 

 ابزاري براي دور زدن تحريم
مس��ووالن مناطق آزاد در هفته ه��اي اخير به 
موضوع اس��تفاده از پتانس��يل اين مناطق در دور 
زدن تحري��م تاكيد دارند. ب��راي مثال عبدالرحيم 
كردي مديرعامل منطقه آزاد چابهار در مصاحبه يي 
اعالم ك��رد مهم ترين اثري كه تحري��م بر اقتصاد 
كش��ور مي گذارد، افزايش هزينه  مبادالت اس��ت، 
بر اين اس��اس قيمت تمام شده  محصوالت افزايش 
پيدا مي كند و اين يعني كاهش توان رقابتي ما در 
بازارهاي منطقه اي. وي گفت: تجربه نشان مي دهد 
در زماني كه س��خت ترين تحريم ها را هم داشتيم، 
خيلي از نيازها و ضرورت هايمان را با قيمت بسيار 
باالتري تامين مي كرديم؛ بنابراين هر چيزي كه به 
كاهش قيمت تمام ش��ده و هزينه  مبادالت كمك 
كند به بهبود اقتصادي كش��ور و كاهش آثار منفي 

تحريم ها بر اقتصاد كشور كمك مي كند. 
كردي اظهار ك��رد: مناط��ق آزاد به دليل چند 
ويژگ��ي مهمي كه در قيمت تمام ش��ده  كاال ديده 
مي ش��ود، ظرفيت اينكه بستر مناس��بي داشته و 
بخش��ي از تولي��دات را وارد بازاره��اي بين المللي 
كنند را دارا هس��تند. به اين معنا كه بس��ياري از 
توليدات��ي كه در مناطق آزاد انجام مي ش��ود از دو 
ويژگي مهم بخش��ودگي هاي مالياتي و ورود مواد 
اوليه، ماش��ين آالت و تجهيزات بهره مي برند؛ اين 
عوامل قيمت تولي��د را در منطقه كاهش مي دهد 
و به عبارتي هزينه  س��رمايه  ثابت در مناطق آزاد را 
كاهش مي دهد كه در قيمت تمام ش��ده  محصول 
قطع��ا اثرگذار اس��ت، پ��س از اين منظ��ر بايد در 

فضاي فعلي مناط��ق آزاد حتما مورد توجه جدي 
قرار گيرند. مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد چابهار 
در ادامه با اش��اره ب��ه اينكه براي اس��تفاده از اين 
ظرفيت ه��ا موانعي را در مناط��ق داريم و وقت آن 
رسيده كه اين مش��كالت را به صورت جدي مورد 
توج��ه قرار دهيم، گفت: يكي از آن مش��كالت در 
ارتباط با ورود محص��والت توليدي مناطق آزاد به 
سرزمين اصلي اس��ت. دستگاه هاي موازي كه بايد 
برخي از مجوزها را صادر كنند و بخشي از نظارت ها 
را انجام دهند فرآيندها را آنقدر طوالني مي كنند كه 
اساسا توليد در آن منطقه را دچار اشكال مي كند؛ 
به عنوان مثال بعض��ي از كاالهاي توليدي فصل و 
زم��ان دارد. وقتي در بوروكراس��ي اخذ مجوزهاي 
قانوني از س��رزمين اصلي قرار مي گيرد، آنقدر اين 
فرآيند طوالني مي شود كه فصل آن كاال مي گذرد 
ي��ا در اثر زياد ماندن حتي ممكن اس��ت اين كاال 

كيفيت خود را از دست بدهد. 
مع��اون  موس��وي  عل��ي  س��يد  همچني��ن 
سرمايه گذاري س��ازمان منطقه آزاد اروند گفت: با 
توجه به ش��رايط تحريم ها مناط��ق آزاد مي توانند 
به عن��وان دروازه و منفذي براي فعاليت اقتصادي 
و تجارت كش��ور بيش از پيش ديده شوند. معاون 
س��رمايه گذاري و توسعه كس��ب وكارهاي سازمان 
منطق��ه آزاد اروند بيان كرد: در ش��رايط پيش رو 

و اعمال دور جديد تحريم ها مناطق آزاد كش��ور با 
تكيه بر ظرفيت حاصل از قوانين و مقررات حاكم بر 
آن مي توانند به عنوان دروازه و منفذي براي فعاليت 
اقتصادي و تجارت كشور بيش ازپيش ديده شوند. 

وي گف��ت: اين مهم جز با بهره مندي از صنايع 
ديگر كش��ور به خصوص صنايع كوچك و استارت 
آپ ها كه نق��ش آنها در مديري��ت صنعتي امروزه 

جهان نقشي پر رنگ است ميسر نخواهد شد. 

 طرح مناطق آزاد ناموفق است
اما بعضي از فعاالن بخش خصوصي نظري كامال 
متفاوت در اين خصوص دارند. مجيد رضا حريري، 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين ضمن انتقاد 
از تصميم دولت مبني بر افزايش تعداد مناطق آزاد، 
اظه��ار كرد: اگر با ديد كارشناس��ي و تخصصي به 
اين مناطق بنگريم، عدم موفقيت در اجراي اهداف 

مناطق آزاد را به طور واضح لمس مي كنيم. 
وي اف��زود: فضاي حاكم بر مناط��ق آزاد، خبر 
از عدم نظارت در اجراي اهداف و انتخاب اش��تباه 
مكان ها در جهت تغيير كاربري مي دهد و كشور را 
به آبكش��ي براي هدر رفت منابع ملي تبديل كرده 
است. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين ضمن 
اش��اره به اينكه منطقه آزاد يك هدف نيست بلكه 
راه حلي براي رس��يدن به اقتصادي پوياست، اضافه 

كرد: اقتصاد كشور از بازو هاي مختلفي براي افزايش 
س��رعت رشد خود استفاده مي كند كه در اين بين 
مناط��ق آزاد يك��ي از اهرم هاي بهبود ش��رايط در 
جهت توسعه صادرات و توليدات در كشور محسوب 
مي شود. وي تصريح كرد: اما اين سوال مطرح است 
كه آيا در اين مس��ير دولتمردان نقشه راه مناسبي 
پي��ش روي خود ق��رار داده اند؟! قطع��ا خير، زيرا 
فقدان وجود برنامه يي مدون منجر به بروز سرگيجه 
در اين مناطق و رس��وخ اجناس وارداتي غيرقانوني 

به بازار كشور شده است. 
حريري در پاس��خ به اين س��وال كه آيا افزايش 
اين تعداد مناطق آزاد توجيه اقتصادي براي كشور 
دارد؟گفت: گاهي بايد به علت هاي نهان اين طرح ها 
تامل و اين سوال را پرسيد كه آيا مسوول يا نماينده  
ذي ربط، تنها براي برداشت هاي شخصي اقدام به 

موافقت با اين طرح مي كند؟
وي اف��زود: متاس��فانه هيچ زير س��اختي براي 
توس��عه واحدهاي توليدي در اين مناطق مشاهده 
نمي شود، بررس��ي هاي عيني از اين مناطق، تعداد 
باالي س��اختمان هاي تفريحي نسبت به واحد هاي 
توليدي را بيان مي كند، در واقع فروش بيش از حد 
زمين ها براي س��اخت ويال و هتل، فرصت فعاليت 

اقتصادي و توليدي را از فعاالن گرفته است. 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين تش��ريح 

ك��رد: البته الزم به ذكر اس��ت بدانيم كه برخي از 
مناطق هيچ توجيهي براي تبديل شدن به مناطق 
آزاد را ندارن��د، يكي از عوامل مهم در اين امر، عدم 

امكان فنس كشي در اين مناطق است. 
وي در ادامه با بيان اينكه مناطق آزاد به عنوان 
پايلوت��ي براي تمرين واحد هاي توليدي در اقتصاد 
كش��ور اس��ت، گفت: قبل از هر تغيير كاربري در 
شهرهاي پيش فرض )جهت تبديل به مناطق آزاد(، 
بايد زير ساخت هاي الزم اعم از تخصيص زمين به 
احداث كارگاه هاي توليدي، راه هاي وصول صادرات 
و واردات كاال هاي اساسي به اين مناطق را سنجيد، 
س��پس نام آنها را به عنوان گزينه هاي پيشنهادي 

براي مناطق آزاد و ويژه در اليحه بيان كرد. 
حريري ضمن انتقاد از نحوه مديريت اين مناطق 
نيز گفت: پس از تبديل كاربري برخي ش��هرها به 
منطقه آزاد و انتصاب مديرانش، مسووالن همه چيز 
را رها مي كنند، در نهايت مدير بايد تمام منابع مالي 
ادارات و ش��هرداري را تامين كند، شفاف است كه 

غير از واردات راه ديگري را انتخاب نمي كند. 
وي افزود: دولتمردان تصور مي كنند با افزايش 
اين مناطق، از انحصار خارج و به اقتصاد آزاد نزديك 
مي ش��ويم، اما در واقعيت با محدوديت ها بيشتري 
رو به رو مي ش��ويم. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
و چي��ن به اعط��اي امتيازات بيش��تر اين مناطق 
ب��راي واردات اش��اره كرد و گفت: ف��روش بيش از 
ح��د زمين ها، اين مناطق را به س��رزمين برج هاي 

مسكوني تبديل كرده است. 

 37 منطقه اقتصادي ناموفق!
وي با بيان اينك��ه از 37 منطقه ويژه اقتصادي 
كش��ور تنها ۱ منطق��ه موفق بوده اس��ت، گفت: 
عس��لويه به عن��وان يك منطقه موفق در ليس��ت 
مناطق ويژه اقتصادي و آزاد، بايد س��رلوحه س��اير 
شهرها قرار مي گرفت اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. 
حريري در پايان با اشاره به بالتكليفي كاالهاي 
همراه مسافر، گفت: سرپوش هاي مختلفي از سوي 
مسووالن براي واردات پوشاك و انواع اقالم مسافري 
در نقاط مرزي به ويژه غرب كشور گذاشته مي شود 
كه پس از ورود به بازار رسمي ديگر نمي توانيم نام 

قاچاق را روي آنها بگذاريم. 
از سوي ديگر بسياري از مشكالتي كه در نظام 
اقتصادي كش��ور رخ داده اس��ت از همين مناطق 
آزاد بوده است. مسائلي همچون اختالس هايي كه 
در مناطق آزاد رخ داد و دس��تگيري چند مسوول 
منطقه آزاد دقيقا در دوران حادث شد كه به دليل 
تحريم اختيار عمل بيش��تري به اين مناطق داده 

شده بود. 

مسعود دانش��مند رييس فدراس��يون حمل و نقل در واكنش 
ب��ه اعالم خبر معاون وزير راه و شهر س��ازي مبني بر اجراي طرح 
گسترده بيمه تكميلي رايگان رانندگان حمل و نقل جاده اي، اظهار 
داشت: پرداخت حق بيمه رانندگان توسط دولت در برابر مشكالت 

مالي اين صنف عدد بزرگي نيست كه قابل توجه باشد. 
وي با بيان اينكه در جايي كه قيمت الستيك كاميون در مدت 
زمان كوتاه به س��ه براب��ر افزايش پيدا ك��رده، پرداخت حق بيمه 
نمي تواند دردي را دوا كند، گفت: وقتي يك راننده ماهي 3 تا 4 بار 
به بندعباس مي رود و هر سفر را به طور مثال 7 ميليون تومان كرايه 
مي گيرد، اگر 2۱ ميليون درآمد را برايش در نظر بگيريم در كنار 3 
برابر شدن قيمت الستيك كه در حال حاضر به حلقه يي ۵ ميليون 
رسيده و بايد بعد از هر ۱00 هزار كيلومتر تعويض شود، هزينه هاي 
جنبي را هم در نظر بگيريد كه اين موارد امكان ادامه كار را براي 

رانندگان كاميون سلب كرده است. 
رييس فدراس��يون حمل و نقل با اش��اره به هزينه هاي جنبي 
رانندگان گفت: هزينه قطعات اين كاميون ها به دليل فرس��ودگي 
ناوگان در بس��ياري از موارد باال است. هزينه سوخت نيز به دليل 
تردد در مسيرهاي طوالني قابل توجه است ضمن اينكه پرداخت 
عوارض بزرگراه ها، بيمه يي كه بايد براي بار بپردازد، حق كميسيوني 
كه بايد براي صدور بارنامه تحويل دهد و حقوق خود راننده را نيز 

بايد به اين فهرست اضافه كنيد. 
وي با اش��اره به بحث اس��تهالك كاميون ها گفت: رانندگان در 
اكثر موارد به صورت اقساط خودروي خود را خريداري كرده اند و به 
بانك ها مقروض هستند. حاال در كنار اينها هزينه هاي خانواده اين 
اف��راد را هم در نظر بگيريد كه وقتي اين هزينه ها با هم همخواني 
نداشته باشد راننده بدهكار مي شود. به همين خاطر در حال حاضر 
برخ��ي از اين رانندگان با مراجعه به بانكي كه بدهكار هس��تتند، 
ماش��ين خود را تحويل داده و مابه التفاوت پ��ول حاصل از آن را 

س��پرده گذاري مي كنند يا به كار كوچك مي زنند كه اگر اين رويه 
ادامه پيدا كند به زودي ناوگان زميني ما با معضالت عديده يي در 

خصوص حمل و نقل كاال روبرو خواهد شد. 
دانش��مند با تاكيد بر اينكه با توجه به تورم و مواردي از اين 
دست بخش��يدن حق بيمه نمي تواند پاسخگوي مشكالت اين 
صنف باش��د، يادآور ش��د: رانندگان مي گويند نمي توانند با اين 
كرايه حمل هزينه هاي خود را جواب دهند حتي بعد از تحصني 
ك��ه چندي پيش از س��وي اين صنف انجام ش��د و وعده هايي 
از س��وي دولت داده ش��د تاكنون اقدام ج��دي در جهت بهبود 
وضعيت آنها انجام نش��ده است. وي افزود: يك فرمولي ارائه شد 
و گفتند كرايه حمل را بر مبناي تن كيلومتر قرار دهيد درحالي 
ك��ه االن هم همين عدد وجود دارد و اختراع جديدي نيس��ت. 
متاسفانه زبان قابل درك بين رانندگان و دولت وجود ندارد و از 
آنجا كه رانندگان اكثرا تك مالكيتي هستند بنابراين نمي شود 
هم��ه رانندگان را جمع كرد و با آنها صحبت كرد. اگر ش��ركت 
مالكيتي بوديم و چندين ش��ركت بزرگ مسووليت ۵0 درصد 
ن��اوگان را داش��تند و به نمايندگي ب��ا وزارت صنعت به تفاهم 

مي رسيدند بخشي از اين مشكالت حل مي شد. 
به اعتقاد دانشمند منطقي ترين راه براي عبور از اين معضل 
اين است كه تورم و ميزان هزينه ها را با توجه به عدد تورمي كه 
هر سال توس��ط بانك مركزي اعالم مي شود به كرايه رانندگان 
كاميون اضافه كنيم تا بدينوس��يله بخشي از موانع و مشكالت 
اي��ن صنف مرتفع ش��ود. وي با بيان اينكه با هم��كاري وزارت 
راه و شهرس��ازي و راهداري و حمل و نقل جاده يي بخش��ي از 
مش��كالت كاميون داران و فعاالن اين عرص��ه كه مرتبط با اين 
بخش از دستگاه دولتي بود حل شده است، گفت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هنوز به تعهدات خود عمل نكرده است و عمده 

نارضايتي ها به عملكرد وزارت صمت برمي گردد. 

ريي��س انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان با بيان اينكه 
ع��دم انگيزه در بين توليد كنندگان ش��ير، گوش��ت و تخم مرغ به 
دالي��ل گوناگ��ون از جمله قيمت تمام ش��ده ب��االي محصوالت 
پروتئيني مربوط اس��ت، اظهار داشت: قيمت گذاري دولت در اكثر 
موارد پايين تر از قيمت تمام شده براي اين توليد كنندگان است و 

همين امر انگيزه ادامه كار را از آنها سلب كرده است. 
مجيد موافق قديري در تش��ريح دالي��ل باال رفتن قيمت تمام 
ش��ده براي توليد كنندگان گفت: مهم تري��ن عامل افزايش قيمت 
خ��وراك دام و نهاده هاي دامي اس��ت، اما عل��ت افزايش نهاده نيز 
به عوامل ديگري بس��تگي دارد كه با وجود كاهش قيمت جهاني 
اي��ن محصول به دليل مش��كالت بانكي، نوس��انات ارز، جو رواني 
حاكم بر بازار، بحث انرژي و س��وخت، مشكل حمل و نقل داخلي 
و بين الملل��ي و اعتصاب كاميونداران مزيد بر علت ش��ده تا قيمت 
تمام ش��ده نهاده ه��اي دامي و خوراك در واحده��اي پرورش دام 

افزايش پيدا كند. 
رييس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان در ادامه افزود: 
ب��ه همين دليل مرغدارها انگي��زه ندارند كه جوجه ريزي كنند كه 
در صورت تداوم اين وضعيت بازار با كمبود مواجه خواهد ش��د. بر 
همين اساس دولت پيشنهادي را براي تنظيم بازار مطرح كرده كه 
تا چند روز آينده تصويب مي شود و برپايه آن قيمت گوشت مرغ و 

شير افزايش پيدا مي كند. 
موافق قديري با تاكيد براينكه اين افزايش قيمت بايد زيرنظر 
س��تاد تنظيم بازار باش��د، اذعان داش��ت: در جاي��ي كه قيمت 
نهاده ها افزايش پيدا مي كند قيمت محصوالت پروتئيني ما نيز 
افزاي��ش پيدا مي كند چون ح��دود ۸0 درصد قيمت نهاده ها و 
پروتئين ها قيمت تمام شده خوراك دام است كه تاثير مستقيم 
در قيمت نهايي دارد. به همين علت نيز دولت ارز 3۸00 توماني 
براي نهاده هاي دامي تخصيص داده اس��ت تا بتواند فاكتورهاي 

متع��ددي را كه ب��ر قيمت تمام ش��ده محص��والت پروتئيني 
تاثيرگذار است كنترل كند. وي در پاسخ به اين سوال كه گفته 
مي ش��ود واردات كنجاله سويا توسط شركت پشتيباني امور دام 
در متعادل ش��دن اين نه��اده تاثيرگذار بوده اس��ت، گفت: اگر 
شركت هاي متولي تنظيم بازار كشور آنقدر ظرفيت و پتانسيل 
باالي��ي دارند كه مي توانند با توزيع تنها يك كش��تي 40 هزار 
تني كنجاله سويا نوسانات ش��ديد بازار اين نهاده ها را مديريت 
كنند، چرا اين اجازه را دادند كه كنجاله سويا از قرار هر كيلو به 
3000 تومان برسد؟ فراموش نكنيم كه ميانگين مصرف روزانه 
كنجاله سويا در واحدهاي توليد شير، گوشت و تخم مرغ كشور 
٦۵00 ت��ن و اين حجم توزيع دولتي حداكثر كفاف مصرف ۱0 

روز كشور است. 
قديري با بيان اينكه فراموش نكنيم كه تورم و جو رواني منفي 
در بازار و فش��ارهاي سياسي داخلي و خارجي با محوريت تحريم 
اج��ازه نمي دهد بازار نهاده ه��اي دامي به آرامش برس��د، تصريح 
داش��ت: دليل اين ادعا نيز مي تواند اين باش��د ك��ه امروز بيش از 
نياز كشور ذرت دامي موجود است، صادرات آن هم از قبل ممنوع 
و ش��امل عوارض صادراتي بود اما قيم��ت آن در بازار كاهش پيدا 
نكرده است و تا زماني كه سياست مناسب در اين مورد اتخاذ نشود 
شرايط بازار اين محصول با تالطم و نابساماني همراه خواهد بود. 

وي با اشاره به اين نكته كه با بررسي نسبي بازار به اين نتيجه 
مي توان رسيد كه قيمت كنجاله سوياي خارجي تغيير محسوسي 
نداش��ته و ميانگين قيمت آن در س��طح 2۵00 تومان باقي مانده، 
يادآورش��د: اما در خصوص كنجاله س��وياي داخل��ي، قيمت روند 
كاهشي داشته و از ميانگين 24۵0 تومان به ميانگين 2000 تومان 
رس��يد كه مهم ترين دليل كاهش قيمت نيز ورود جدي س��ازمان 
حمايت و تعزيرات به قيمت گذاري و نظارت هاي س��نگين آنها در 

كارخانجات روغنكشي داخلي بود. 

رييس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان خبر داد

افزايش قيمت مرغ و شير در انتظار مصوبه ستاد تنظيم بازار
رييس فدراسيون حمل و نقل بيان كرد

كاميون داران در انتظار افزايش كرايه هاي حمل
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7  جهان
 نگراني برلين از ورود چين

به صنايع ماشين سازي آلمان
گروه جهان| س��رمايه گذاران چيني تالش دارند 
در صنايع ماشين سازي آلمان براي خود جايي باز كنند. 
دولت آلمان اما نگران آن است كه حضور سرمايه گذاران 
چيني راه را براي انتقال تكنولوژي اين صنايع به چين 
و ديگر نقاط جهان باز كند. به گزارش دويچه وله، دولت 
آلمان هفته گذشته با درخواست سرمايه گذاران چيني 
براي مش��اركت در يك كارخانه ماشين سازي مخالفت 
كرده بود. در آن هنگام گفته ش��ده ب��ود كه واگذاري 
بخشي از مالكيت اين كارخانه به سرمايه گذاران خارجي 
مي تواند امنيت آلمان و نظم عمومي اين كش��ور را به 
مخاطره افكند. ش��ركت ماشين س��ازي »اليفلد متال 
اس��پينينگ« شركتي است كه در توليد ماشين آالت و 
افزارهاي صنعتي و از جمله توليد فلزات بس��يار مقاوم 
فعاليت مي كند. محصوالت اين شركت در صنايع هوا و 
فضانوردي و همچنين در توليد تاسيسات اتمي كاربرد 
دارد. دول��ت آلمان از اين رو، قرار واگذاري بخش��ي از 
مالكيت اين كارخانه به سرمايه گذاران چيني را مغاير با 
مصالح و منافع اقتصادي و امنيتي خود ارزيابي كرده و 

با آن مخالفت ورزيده بود. 
كارل مارتي��ن ولكر رييس اتحاديه ماشين س��ازي 
آلمان، سياس��ت دولت در زمينه مخالفت با واگذاري 
بخشي از مالكيت ش��ركت ياد شده به سرمايه گذاران 
چيني را سياس��تي ناصحيح و زيان ب��ار توصيف كرد. 
ريي��س اتحاديه ماشين س��ازي آلم��ان در انتقاد خود 
از سياس��ت دولت آلم��ان در قبال واگذاري بخش��ي 
از مالكي��ت كارخان��ه اليفلد متال اس��پينينگ گفته: 
»سرمايه هاي خارجي براي اقتصاد آلمان بسيار مفيد 
هستند. پيش ش��رط ورود اين سرمايه هاي خارجي به 
اقتصاد آلمان، امكان دسترسي آزاد براي سرمايه گذاران 
خارجي است. چنين چيزي درباره سرمايه گذاري هاي 
آلمان در فراسوي مرزهايي كشور نيز صدق مي كند. «

ب��ه باور ولك��ر، قوانين آلمان حضور س��رمايه هاي 
خارجي در اقتصاد اين كش��ور را پيش بيني مي كند 
و ايجاد هرگون��ه محدوديتي در اين زمينه و با رجوع 
ب��ه داليل تكراري سياس��ت هاي صنعتي، عمال باعث 
ضرر و زيان اقتصادي آلمان مي ش��ود. رييس اتحاديه 
ماشين س��ازي آلمان در عين حال تاكيد كرده نكات 
پيش بيني شده در پروتكل ناظر بر صادرات در سطح 
اروپا عمال مانع از انتقال تكنولوژي به خارج از مرزهاي 

اين اتحاديه مي شود. 

دريچه

»عمران خان« قادر به تشكيل 
دولت ائتالفي است

ح��زب عمران خ��ان اعالم ك��رده براي تش��كيل 
يك دول��ت ائتالف��ي در پاكس��تان، از حمايت كافي 
قانون گذاران منتخب برخوردار ش��ده است. به گزارش 
آسوشيتدپرس، سخنگوي جنبش انصاف از بيان شمار 
دقي��ق قانون گذاراني كه قصد ائتالف ب��ا اين حزب را 
دارند، خودداري كرده اس��ت. نخستين نشست مجمع 
ملي پاكس��تان قرار اس��ت هفته آينده برگزار شود. در 
انتخابات پارلماني پاكس��تان ح��زب عمران خان ۱۱۵ 
كرس��ي را از آن خود كرده است و براي تشكيل دولت 

بايد با احزاب ديگر ائتالف كند. 

اردن تصميمي براي پيوستن 
به ناتوي عربي نگرفته است

يك مقام دولتي اردن در واكنش به اخبار منتشرشده 
در خصوص تالش دولت امريكا براي احياي طرح ناتوي 
عربي گفته كش��ورش اردن تصميمي براي عضويت در 
اين ائتالف نگرفته اس��ت. به گزارش رويترز، اين مقام 
دولتي اردن كه نامش ذكر نشده، گفته امريكا به برخي 
كشورهاي منطقه طرحي را ارائه كرده كه درحال حاضر 
در دس��ت بررسي اس��ت. ماهيت اين طرح ايجاد يك 
مكانيزم براي هماهنگي بيشتر ميان امريكا و برخي از 
كشورهاي منطقه در زمينه مقابله با چالش هاي امنيتي، 

دفاعي و اقتصادي است. 

 عبادي وزير برق عراق را
از كار معلق كرد

نخس��ت وزير عراق، وزير برق اين كش��ور را از كار 
معلق ك��رد. به گزارش س��ومريه نيوز، حي��در عبادي 
دستور تعليق فعاليت قاسم فهداوي وزير برق دولتش 
را ت��ا زمان تكميل ش��دن تحقيقات درب��اره وضعيت 
نامناس��ب برق رس��اني به مناطق و استان هاي جنوبي 
صادر كرد. اين دستور حيدر عبادي در پي درخواست 
آيت اهلل سيس��تاني مرجع عاليقدر شيعه از دولت براي 

پاسخگويي به مطالبات شهروندان اتخاذ شده است. 

كشته شدن ۴ نظامي 
عربستان در مرز با يمن

رس��انه هاي سعودي از كشته ش��دن چهار سرباز 
عربستاني در درگيري با نيروهاي انصاراهلل در مرز يمن 
خبر دادند. به گزارش الجزيره، انصاراهلل تجمع سربازان 
عربستاني در جبل الدود را هدف قرار دادند. نيروهاي 
انصاراهلل در دوره اخير حمالت موش��كي به عربستان 

را در واكنش به تجاوز ائتالف عربي افزايش داده اند. 

آتش سوزي در جنگل هاي 
جمهوري آذربايجان 

بخشي از جنگل هاي اطراف شهرهاي قوبا، شابران 
و سييه زن واقع در شمال شرق جمهوري آذربايجان 
دچار آتش س��وزي شده است. به گزارش ايرنا، وزارت 
حوادث غير مترقبه جمهوري آذربايجان اعالم كرده 
آتش سوزي در مناطق جنگلي قوناق كند و ايسنوف 

رخ داده است. 

كوتاه از منطقه

نهاد بريتانيايي 7 اشتباه بزرگ مالي را معرفي كرد

الگوي تكراري تخلفات در جهان مالي
گروه جهان|

هفت اشتباه بزرگ مالي در چند قرن گذشته 
هم��واره در حال تكرار بوده ان��د چرا كه با وجود 
تش��ديد س��طوح مقررات امنيتي و پيشرفت در 
زمينه فناوري، كالهب��رداران از همان حقه هاي 
قديم��ي براي سركيس��ه كردن س��رمايه گذاران 

استفاده مي كنند. 
ب��ه نوش��ته فايننش��ال تايمز، از انتش��ار خبر 
دروغين كش��ته شدن ناپلئون بناپارت در ۱8۱4 
توس��ط س��رمايه گذاران اوراق قرضه گرفته تا دو 
نويس��نده س��تون »رندهاي ش��هري« در ديلي 
ميرر كه درباره تجارت س��هام توصيه مي كردند، 
يك س��ري »الگوهاي رفتاري مح��دود« همواره 
در كالهبرداري مالي تكرار ش��ده  اند. اين نتيجه 
تحقيقات انجام ش��ده ب��ر 390 پرونده خالف و 
تخلف در بازار مالي در 22۵ سال گذشته توسط 
نهادي اس��ت كه براي كمك به پاكس��ازي شهر 
لندن پس از يك سري رسوايي هاي مالي تاسيس 
شده است. هيات اس��تانداردهاي بازارهاي اوراق 
قرضه )درآمد ثابت( س��هام و ارز سه سال پيش 
توس��ط بانك مركزي لندن و وزارت خزانه داري 
بريتاني��ا در واكن��ش به رس��وايي هاي نرخ بهره 
بين بانكي و تبادالت ارزي تاس��يس ش��د با اين 
هدف ك��ه تحقيقاتش ب��ه ارتقاي نظ��ام مالي و 
تش��ديد كنترل ها و دستگيري عامالن تخلف در 

آينده، منجر شود. 
مارك كارني رييس بانك مركزي بريتانيا گفت 
بررسي انجام شده در »شناسايي عوامل ريشه يي 
س��وء رفتار و يافتن راه هايي براي يادآوري اذهان 
عموم��ي در بازار درباره آنچه در قانون اساس��ي 
پذيرفته شده و اجرايي محسوب مي شود«، تاثير 
بسزايي داشته اس��ت. طبق اين تحقيقات، هفت 
تخلف مالي گس��ترده شناسايي شده عبارتند از: 
دس��تكاري قيمت، اطالعات محرمان��ه، تجارت 

داي��ره وار )غير مس��تقيم(، تاثي��ر قيمت مرجع، 
تباني و به اشتراك گذاشتن اطالعات، رسيدگي 
نامناسب به سفارش ها و گمراه كردن مشتريان. 
در اين بازنگري مش��خص ش��د ك��ه تخلفات 
و س��وء رفتار تكرار ش��ده در سراس��ر بريتانيا در 
طبق��ات اجتماعي گوناگون در س��طوح مختلف 
تطبي��ق با فناوري ه��اي جديد، الگوه��اي تكرار 
ش��ونده داش��ته اند. در اين بازنگري آمده است: 
»فناوري اتفاق جديدي نيس��ت؛ اين مس��اله از 

سال ها پيش يكي از شاخصه هاي بازار بوده است 
و از اين رو، يك س��ري ش��واهدي مبني بر انجام 
تخلفات در فضاي تج��ارت رايانه يي وجود دارد. 
اينچنين رفتارهايي جديد نيستند و رفتارهاي از 
پيش شناخته  شده يي هستند كه با رسانه جديد 

تطبيق يافته اند.«
اي��ن تحقيقات در زمينه دس��تكاري قيمت به 
اين اطالعات دست يافت كه چگونه رسانه يي كه 
اطالعات غلط از طريق آن منتشر مي شود، تغيير 

كرده اس��ت، اما روش ها ثابت مانده اند. در س��ال 
۱8۱4، چارل��ز دي برنگر با س��ر توماس كوچران 
و ش��ش نفر ديگر تبان��ي كردند تا پيش از حضور 
او در دوور و تغيي��ر قياف��ه دادنش به يك افس��ر 
بوربون و گزارش دادن اينكه ناپلئون كش��ته شده 
اس��ت، اندوخته قابل توجهي از اوراق قرضه دولت 
بريتانيا جمع آوري كردند. حقه آنها با ارسال نامه 
به فرماندهي ني��روي دريايي در لندن ادامه يافت 
كه به صورت برگزاري رژه يي روي پل لندن و اعالم 

پيروزي متحدين منعكس شد. ارزش اوراق قرضه 
دولت بريتانيا افزايش يافت و آنها انباشته هاي خود 

را با سود زياد به فروش رساندند. 
حدود ۱99 سال پس از آن، كميسيون بورس 
و اوراق بهادار امريكا مدعي شد كه از يك حساب 
كاربري قالبي در توييتر براي انتشار اخبار اشتباه 
و منفي درباره ش��ركت فناوري آدينس و شركت 
بيوتكنولوژي سارپتا تراپتيكز استفاده شده است. 
كميس��يون مبادالت ارزي همچنين به شواهدي 
حاكي از احتمال كش��يده ش��دن س��وء رفتار در 
بازارهاي غير اينترنتي به ديگر كالس هاي دارايي 
در پلت فرم هاي تجاري موجود اشاره كرد. در اين 
گزارش آمد: »بيش��تر نمونه ه��اي رفتاري از نظر 
تاثيرگ��ذاري بر كالس دارايي، خثني محس��وب 
مي ش��وند؛ بدين معني ك��ه مي توانند در ارتباط 
با هر كالس��ي از دارايي به كار گرفته ش��وند. « 
در اين گ��زارش ب��راي نمونه به م��ورد اوپتايور 
اش��اره شد كه كميسيون تجاري معامالت كاال با 
بازه زماني تحويل امريكا در س��ال 20۱2 كشف 
ك��رده بود؛ در آن زمان نرم اف��زاري تحت عنوان 
»چكش« طراحي و از آن براي كس��ب اطمينان 
از اولويت نفت خام، نفت گرمايشي و بنزين بندر 
نيويورك در فهرس��ت كاالها در بازار اس��تفاده و 
به افزايش قيمت ها در پلت فرم تجاري گلوبكس 

منجر شد. 
اين شيوه از دستكاري قيمت ها چند سال بعد 
توس��ط مركز تحقيقات سرمايه آتن، يك شركت 
تجاري مطرح، هم تكرار ش��د. كميس��يون بورس 
و اوراق به��ادار امريكا در س��ال 20۱4 اين اتهام 
را مطرح كرد كه اين ش��ركت الگوريتمي را تحت 
عنوان »گريوي« طراحي كرده كه به آن در فروش 
و خريد حجم گسترده يي از سهام چند ثانيه پيش 
از بسته شدن بازار كمك مي كرده و بر افزايش يا 

كاهش قيمت ها تاثير مي گذاشته است. 

باال گرفتن دوباره تنش هاي آنكاراـ  واشنگتن 

اردوغان تهديد ترامپ را با تهديد پاسخ داد
گروه جهان|

پس از پيروزي رجب طيب اردوغان در انتخابات 
24 ژوئن تركيه برخي ناظران پيش بيني كردند كه 
ائت��الف اردوغان با احزاب ملي گرا به تندتر ش��دن 
مواضع آنكارا در سياست خارجي منجر خواهد شد؛ 
پيش بيني كه با تهديد يكشنبه اردوغان عليه امريكا 

تاحدي رنگ واقعيت گرفته است. 
به گزارش ديلي  صب��اح، رييس جمهوري تركيه 
يكش��نبه واش��نگتن را تهديد كرده در صورتي كه 
جنگنده ه��اي اف 3۵ را تحويل آنكارا ندهد دس��ت 
ب��ه اقدام ج��دي خواهد زد. رجب طي��ب اردوغان 
همچنين گفته كش��ورش در مقابل تهديد امريكا 
ب��ه تحريم بر موض��ع خود پافش��اري خواهد كرد. 
اين موضع رييس جمهوري تركيه واكنش��ي است 
ب��ه تهديد دونالد ترامپ كه گفته بود اگر كش��يش 
امريكايي زنداني در تركيه آزاد نشود تحريم هايي را 
عليه آنكارا وضع خواهد كرد. كنگره اياالت متحده 

تحويل جنگنده ها به تركيه را متوقف كرده است. 
رج��ب طي��ب اردوغان ك��ه كش��ورش درگير 
چالش هاي جدي اقتصادي هم هست گفته: »االن 
شروع به تهديد كرده اند و مي گويند اف3۵ ها را به ما 
نمي دهند، اما چيزي است به نام داوري بين المللي 
ما به سراغ اين گزينه خواهيم رفت و اگر به آن حد 
برسد جايگزين هاي بسياري وجود دارد. به نظر من 
اين جنگ رواني اس��ت ما هرگ��ز با تحريم ها عقب 
نخواهيم نشس��ت ما در خصوص مس��اله برانسون 
س��ازش نمي كنيم. امريكا نباي��د فراموش كند كه 
ممكن است يك هم پيمان قوي را از دست بدهد. «

دولت ترامپ اخيرا فشارهايش را بر تركيه افزايش 
داده و اين كش��ور را به اعمال تحريم هاي س��نگين 
تهديد كرده است. تازه ترين تنش دو كشور مربوط به 

حكم اخير دادگاه تركيه يي مبني بر انتقال كشيش 
اندرو برانس��ون از زندان و قرار دادن او تحت حبس 
خانگي بعد از 2۱ ماه حبس اس��ت. اين كشيش در 
ح��ال حاضر به اتهام تروريس��م در تركي��ه در حال 
محاكمه اس��ت. وزارت خارجه امري��كا گفته مايك 
پمپئ��و وزير خارجه امريكا، ب��ه مولود چاووش اوغلو 
همتاي تركيه يي خود، موضوع اين كشيش را مطرح 
كرده و گفته كه موضوع براي ترامپ بسيار مهم است. 
اندرو برانسون كشيش امريكايي كه به هواداري 
از كودتاي نافرجام سال 20۱۶ در تركيه متهم شده 
اين اتهام را رد كرده است؛ با اين حال اندرو برانسون 
چهارشنبه گذشته به حصر خانگي منتقل شد. او كه 
دو دهه در تركيه فعاليت داشته، در صورتي كه در 
دادگاه مجرم شناخته شود ممكن است به 3۵ سال 

زندان محكوم شود. 
امري��كا و تركيه عالوه بر پرونده اندرو برانس��ون 
و فروش تس��ليحات نظامي، درباره بحران سوريه و 
نقش كردها در اين كشور نيز با يكديگر اختالف نظر 
دارن��د. رييس جمهوري تركيه اع��الم كرده در نظر 
دارد هفتم س��پتامبر اجالسي را با حضور مقام هاي 
فرانس��ه، آلمان و روسيه در اس��تانبول برگزار كند. 
به گفته اردوغان در اين اجالس موضوعات منطقه يي 

از جمله بحران سوريه بررسي خواهد شد. 

 تحقق يك پيش بيني ؟ 
تهديدهاي اردوغان عليه امريكا در شرايطي است 
كه نشريه فارن پالسي پس از ماه گذشته پيش بيني 
كرده بود كه سياست خارجي آنكارا پس از پيروزي 
اردوغان در انتخابات 24 ژوئن و تغيير نظام سياسي 
اين كش��ور از پارلماني به رياس��ت جمهوري تندتر 
خواهد ش��د. فارن پالسي با اشاره به اينكه اردوغان 

حاال بيش از گذشته قدرت دارد نوشته بود: »شريك 
جدي��د اردوغان در پارلمان كه ناسيوناليس��ت هاي 
جنب��ش ملي گ��را هس��تند، آن��كارا را در موضعي 

جنگجويانه تر و سرسخت تر قرار مي دهند. 
ف��ارن پالس��ي نوش��ته، اردوغ��ان نخس��تين 
رييس جمهوري منتخب تركيه ب��ا ۵3 درصد راي 
مردمي اس��ت. او طيفي از امتي��ازات اجرايي ويژه 
با مس��ووليت سياس��ت گذاري كامل و جامع را به 
دست مي گيرد. او همچنين مسوول اجراي سياست 
خارجي مي ش��ود كه اختيار اجرايي آن در سيستم 
پيشين در دست دفتر نخست وزيري بود كه اكنون 
حذف ش��ده اس��ت. اين تبديل سيستماتيك تاثير 
بسياري روي سياس��ت خارجي بر جاي مي گذارد. 
س��ال ها س��رويس خارجي بس��يار برجسته تركيه 
به طور انحصاري از ديپلمات هاي حرفه يي تشكيل 
ش��ده بود كه سياس��ت خارجي تركي��ه را به اجرا 
گذاش��ته و هدايت مي كردن��د. بدين ترتيب وزارت 
خارجه تركيه به چش��م يكي از س��ه ستون دولت 
تركيه در كنار ارتش و وزارت دارايي ديده مي ش��د؛ 
نهادهايي كه با وفاداري به ملت به جاي وفاداري به 
حزب حاكم متمايز  شده بودند اما از زمان آغاز دور 
اول رياست جمهوري اردوغان در سال 20۱4 وزارت 
خارجه تدريجا نفوذش را به نفع ش��اخه اجرايي از 
دست داد. سرويس خارجي تركيه همچنين شاهد 
رش��د شمار گماشته هاي سياسي ش��د. امروزه ۱0 
درصد نمايندگان در س��طح س��فير تركيه در ۱۵۱ 
هيات، ديپلمات هاي غير حرفه يي هس��تند. عالوه 
بر اين، سياس��ت خارجي تركيه با تبعات انتخاباتي 
ديگري تحت تاثير قرار خواهد گرفت. حزب حاكم 
عدالت و توسعه اكثريت پارلماني قاطع خودش را از 
دست داد. حاال متحد جديد آك پارتي در پارلمان، 

حزب جنب��ش ملي گراي فوق افراط��ي خواهد بود 
ام��ا اين ائتالف ب��ه امور پارلماني مح��دود نخواهد 
ش��د. اين جنبش قدرت موضعش را به عنوان مهره 
تعيين كنن��ده تحكيم خواهد ك��رد و به دنبال نفوذ 
بر تمام سياس��ت گذاري ها حركت مي كند. جنبش 
ملي گراي تركيه با تمركز شديد روي ناسيوناليسم 
تركي تبيين شده است. آنها بر اين باورند كه تركيه 

هيچ دوستي در عرصه بين المللي ندارد. 
ناسيوناليسم بيش از حد حزب مذكور در تركيب 
با سطح حاد امريكاستيزي، تالش ها براي مديريت 
بس��ياري از اختالفات دوجانبه موجود از جمله در 
پرون��ده فتح اهلل گول��ن، روحاني ترك تبار س��اكن 
امري��كا را پيچيده تر خواهد كرد. همچنين مس��اله 
تحريم هاي پيشنهادي امريكا عليه تركيه مرتبط با 
خريد اس 400 از روسيه بغرنج تر مي شود. احتمال 
جريمه سنگين عليه نهاد دولتي هالك بانك نيز به 
دليل نقض  تحريم هاي ايران در گذش��ته و امتناع 
تركيه ب��ه تبعيت از تجديد تحريم هاي ثانويه عليه 
ايران از ديگر حوزه هايي هستند كه تنش ها در آن 

تشديد مي ش��وند. رابطه تركيه با اروپا نيز وضعيت 
بهتري نخواهد داشت. 

در اين شرايط هزينه بيگانگي كامل از غرب، براي 
اقتصاد تركيه كه ش��ديدا به تامين خارجي حدودا 
2۵0 ميليارد دالري در سال وابسته است، هنگفت 
خواهد بود. رش��د تركيه هم دقيقا به دسترس��ي به 
بازاره��اي غرب��ي و جريان س��رمايه گذاري خارجي 
مس��تقيم و فناوري مرتبط است. بنابراين، به طرق 
مختلف، ميراث نس��ل هاي گذشته از رهبران تركيه 
كه آگاهانه به پيشرفت همبستگي اقتصادي تركيه 
با غرب تصميم گرفتند، در خطر قرار خواهد گرفت. 
اين در حالي است كه ابراهيم كالين سخنگوي 
رياس��ت جمهوري تركي��ه، در مقاله ي��ي ك��ه در 
روزنامه ديلي صباح منتش��ر كرده خوش��بينانه از 
امكان نجات روابط امريكا و تركيه س��خن گفته 
است. كالين نوشته: »در صورت درك تهديدهاي 
امنيتي تركيه از س��وي دول��ت امريكا، هنوز هم 
ام��كان نج��ات و احياي رواب��ط ميان آن��كارا و 

واشنگتن وجود دارد.« 

 كاهش شديد محبوبيت
حزب مركل در آلمان

 اعتراض ده ها هزار روس
به افزايش سن بازنشستگي در روسيه

 »پوجدمون« رهبري مبارزات
استقالل كاتالونيا را از سر مي گيرد

گروه جهان|
تازه ترين نظرسنجي ها در آلمان نشان مي دهد حمايت از ائتالف محافظه كار آنگال 
مركل كه بر سر سياست هاي مهاجرتي دچار اختالفات داخلي شده ، به كمترين ميزان 
از سال 200۶ تاكنون كاهش يافته است. به گزارش رويترز، نتايج جديدترين نظرسنجي 
نش��ان مي دهد كه براي نخستين بار از سال 200۶ تاكنون احزاب متحد مسيحي در 
آلمان تنها 29 درصد آراء را در بين ش��هروندان كسب كرده اند. اين نظرسنجي كه از 
طرف موسسه امنيد و به سفارش نشريه بيلد آلمان انجام شده است نشان مي دهد كه 
احزاب سوسيال مسيحي و دموكرات مسيحي با كاهش محبوبيت در بين شهروندان 
آلماني روبرو شده و كمترين ميزان رضايتمندي شهروندان در ۱2 سال گذشته را به 
دست آورده اند. سوسيال دموكرات ها نتوانستند از ضعف اتحاديه احزاب متحد مسيحي 
سودي ببرند و با از دست دادن يك درصد محبوبيت خود، ۱8درصد آراي شهروندان 
را كسب كردند. در محبوبيت حزب راست افراطي جايگزيني براي آلمان هم تغييري 
ايجاد نش��ده و آنها همچنان از حمايت ۱۵ درصدي ش��هروندان آلماني برخوردارند و 
در جايگاه س��ومين حزب قدرتمند قرار گرفته اند. اما سبزها در اين نظرسنجي صعود 
چش��مگيري را تجربه كردند و آراي آنها در مقايس��ه با هفته پيش 2 درصد افزايش 
پيدا كرد و ۱4 درصد ش��هروندان آلماني به اين ح��زب راي دادند. حزب چپ آلمان 
هم ۱0درصد و حزب ليبرال دموكرات هم 9 درصد آراي ش��هروندان را كسب كردند. 
در همين حال كريستين ليندر رييس حزب دموكراتيك آزاد )ليبرال ها( محدود شدن 
دوران صدارت اعظمي در آلمان را به مدت 8 تا ۱0 سال خواستار شد. او گفت معتقد 
اس��ت كه مركل مدت زمان زيادي اس��ت كه در مسند قدرت است و هيچ پيشرفتي 
نداشته است. ليندر افزود: »مركل براي چهارمين بار به عنوان صدراعظم آلمان انتخاب 
شد. او از سال 200۵ در مسند قدرت است كه اين مدت زمان زيادي است. در طول 

۱3 سال صدراعظمي، او در عرصه سياست خسته شده است.«

گروه جهان| 
ده ها هزار تن از ش��هروندان روس��يه در اعتراض به برنامه افزايش سن بازنشستگي 
در تظاهرات ش��هرهاي مختلف روسيه كه از سوي كمونيست ها ترتيب داده شده بود، 
ش��ركت كردند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، به گفته ترتيب دهندگان اين تظاهرات، 
حدود ۱00هزار تن در آن ش��ركت كردند تا اعتراض خود را نس��بت به اين اصالحات 
تحت حمايت دولت كه به پارلمان ابالغ مي ش��ود، نشان دهند. با اين حال گزارشگران 
شمار شركت كنندگان در اين اعتراضات را حدود ۱0هزار تن تخمين زدند. اين يكي از 
معدود اعتراضات مردم روسيه به اصالحات تحت حمايت دولت والديمير پوتين است 
و عريضه يي كه عليه اين برنامه تنظيم شده، از سوي 2.9ميليون شهروند اين كشور به 
امضا رسيده و حزب كمونيست نيز عليه آن راي داده است. پوتين پيش از انتخابات ماه 
مارس اشاره يي به افزايش سن بازنشستگي نكرده بود و پيش از اين نيز متعهد شده بود 
كه سن بازنشس��تگي را افزايش ندهد. بر اساس نظرسنجي هاي صورت گرفته، مطرح 
كردن برنامه افزايش سن بازنشستگي ميزان اعتماد مردم روسيه به او را كاهش داده و 
از 80 درصد به ۶4 درصد رسانده است. طبق پيش نويس اين قانون، سن بازنشستگي از 
۵۵ سال براي زنان و ۶0 سال براي مردان به ۶3 سال براي زنان و ۶۵ سال براي مردان 
افزايش مي يابد. گرچه ميانگين اميد به زندگي در روسيه افزايش يافته، اما ميزان عمر 
متوسط مردان در اين كشور در حال حاضر ۶۷ سال، دوسال پس از آغاز بازنشستگي، 
اس��ت. پوتين هفته پيش گفت، عالقه يي به افزايش س��ن بازنشس��تگي ندارد اما بايد 
اقدامي صورت گي��رد و تاكيد كرد: »بايد تصميمات قاطعي اتخاذ كنيم.« رهبر حزب 
كمونيست در تجمع مسكو گفته: »ده ها هزار تن اينجا جمع شده اند تا به اصالحات سن 
بازنشس��تگي نه بگويند. اين آسيبي به شهروندان روسيه است.« وي افزوده، هم اكنون 
ميانگين سن مرگ براي مردان روسيه در دهه هفتم زندگي آنان است و پيش از آنكه 

از بازنشستگي خود بهره مند شوند جان خود را از دست خواهند داد.

گروه جهان| 
كارلوس پوجدمون رييس پيشين منطقه خودمختار كاتالونيا در بازگشت به بلژيك 
وعده داد كه از »آرمان به حق ملت كاتالونيا« دفاع مي كند و به فعاليت سياس��ي خود 
در راس��تاي اس��تقالل اين منطقه ادامه مي دهد.  به گزارش خبرگزاري اس��پوتنيك، 
پوجدمون صبح ش��نبه در كنفرانسي مطبوعاتي در بروكسل گفت كه پس از بازگشت 
از آلمان به بلژيك، به فعاليت هاي سياس��ي خود در راس��تاي استقالل كاتالونيا ادامه 
مي دهد. او افزود: »فعاليت سياس��ي من مس��تقر در بلژيك و در راستاي تحقق آزادي 
و اس��تقالل كاتالونيا و مردمانش خواهد بود. « رهبر سابق كاتالونيا گفت كه به دنبال 
حصول اطمينان از تحقق خواسته هاي عادالنه كاتاالن ها است. پوجدمون پس از آنكه 
درخواس��ت استردادش توسط اسپانيا از سوي آلمان رد شد، به بلژيك بازگشت.  پس 
از آنكه دولت مركزي اسپانيا اعالم استقالل كاتالونيا توسط قانون گذاران اين منطقه را 
غيرقانوني خواند، پوجدمون به بلژيك گريخت. او از ماه مارس سال جاري ميالدي و در 
پي دستگيري اش در پي صدور حكم بازداشت اروپايي از جانب دولت اسپانيا، در آلمان 
به سر مي بُرد. چهار ماه پيش، پوجدمون در بازگشت از فنالند به بلژيك توسط پليس 
آلمان بازداش��ت شد. پس از آن، اسپانيا از حكم بازداشت بين المللي او صرف نظر كرد.  
پوجدمون در كنفرانس خبري در بروكس��ل گفت: »اين پايان سفر نيست. من به سفر 
خودم تا آخرين گوش��ه قاره مان براي دفاع از آرمان برحق ملت كاتالونيا ادامه خواهم 
داد.« پوجدمون گفته كه هيچ يك از دولت هاي اتحاديه اروپا از او حمايت نخواهند كرد. 
او روز شنبه در يك مراسم استقبال كه در واترلو در حومه بروكسل برگزار  شد، شركت 
كرد. او در خانه يي اقامت خواهد داشت كه »خانه جمهوري« نام گرفته است و از همان 
جا »ش��وراي جمهوري« را متشكل از مقامات جدايي طلب كاتالونيا در تبعيد، رهبري 
خواهد كرد. پوجدمون تاريخ آغاز فعاليت هاي خود در بلژيك را اول اكتبر اعالم كرد كه 

مصادف با سالروز برگزاري همه پرسي استقالل كاتالونيا است. 
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پرونده8
  دولت به باغداران

خسارت نداد
رييس اتحاديه باغداران اس��تان تهران با اش��اره به 
اينكه افزايش قيمت ميوه در بازارناش��ي از سرمازدگي 
باغ��ات در فصل بهار اس��ت، گفت: هزين��ه نهاده هاي 
توليد نس��بت به س��ال گذش��ته افزايش چشمگيري 
داشته اس��ت. مجتبي ش��ادلو در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره افزايش قيمت ميوه در بازار، اظهارداش��ت: 
زمستان گرم و خشك، بهار زود هنگامي كه حدود ۴۰ 
روز زودتر از موعد مقرر در برخي مناطق كش��ور اتفاق 
افتاد و س��رمازدگي اواخر فروردين ماه جاري به باغات 
كش��ور خس��ارت وارد كرد. وي اضافه كرد: اين س��رما 
زدگي عمدتا مناطق سردس��يري و بخشي از نوار نيمه 
گرمسيري كشور را تحت تاثير قرار داد. رييس اتحاديه 
باغداران اس��تان تهران با بيان اينكه اي��ن اتفاق تاثير 
زيادي روي ميوه هاي هسته دار و تابستاني داشته است، 
گفت: عمده تاثير سرمازدگي روي ميوه هاي مثل آلبالو، 
گيالس، آلو، شليل و سيب هايي كه در تابستان برداشت 
مي ش��ود از جمله سيب گالب بوده است. شادلو افزود: 
همچنين برخي از ميوه هاي پاييزي مانند س��يب هايي 
كه در پاييز برداش��ت مي ش��ود، از اين حادثه خسارت 
ديده اند. وي با بيان اينكه صنعت باغباني كشور با تمام 
اين اتفاقات در حال رش��د است، گفت: در واقع قيمت 
ميوه نسبت به سال گذشته گران شده اما ما سال قبل 
شرايط ويژه يي در اين زمينه داشتيم. شادلو افزود: سال 
گذشته حجم توليد خيلي زياد بود و ميوه ها به قيمت 
حدود ۱۰ سال قبل برگشته بودند، در واقع سال گذشته 
قيمت ميوه ها هزينه تمام ش��ده تولي��د، جمع آوري و 
بسته بندي آنها را نيز پوشش نمي داد. وي با بيان اينكه 
در زمين��ه توليد زردآلو با كمبود زيادي مواجه نبوديم، 
گفت: ميوه هايي مانند آلبالو و گيالس خسارت بيشتري 
ديده اند و عرضه آنها كاهش يافته اس��ت؛ سيب گالب 
ني��ز همين وضعيت را دارد. اين مقام مس��وول با بيان 
اينكه در توليد برخي ميوه هاي ديگر نيز نسبت به سال 
گذشته با كمبود مواجه هس��تيم، اضافه كرد: ما براي 
تامين ني��از داخل كمبود قابل توجه��ي نداريم و بايد 
ش��رايط ايجاد شده را مديريت كنيم تا جو رواني پيش 
آمده موجب گران تر شدن قيمت ها نشود. وي با اشاره 
ب��ه اينكه البته فاصله قيمت ميوه از باغ تا مراكز عرضه 
و حتي از عمده فروش��ي تا خرده فروش��ي خيلي زياد 
است، تصريح كرد: اين مسائل بايد به درستي مديريت و 
حل و فصل شود. رييس اتحاديه باغداران استان تهران 
همچنين با بيان اينكه قيمت نهاده هاي دامي مثل كود، 
سم و مكانيزاسيون و... به دليل تغييرات نرخ ارز افزايش 
زيادي در سال جاري داشته است گفت: قيمت بسياري 
از اين نهاده ها حدود ۲ برابر گران ش��ده و افزايش نرخ 
كمتر از ۵۰ درصد در اين حوزه نداريم. ش��ادلو درباره 
اينكه آيا تاكنون دولت مبلغي را به باغداران خس��ارت 
ديده، پرداخت كرده اس��ت؟، افزود: مسووالن مختلف 
از جمله معاونان وزيرجهاد، روس��اي جهاد كشاورزي 
اس��تان ها، مديرعامل صن��دوق بيمه كش��اورزي و... 
از مناطق خس��ارت ديده بازديد و مس��ائل را صورت 
جلسه كرده اند اما هنوز هيچگونه غرامتي به باغداران 
پرداخت نش��ده است. وزارت جهاد كشاورزي پيش از 
اي��ن اعالم كرده بود كه س��رمازدگي و بارش برف در 
بهار امسال به باغات ۱۷ استان كشور از جمله تهران، 
البرز، سمنان، قزوين، زنجان، آذربايجان غربي و شرقي 

آسيب جدي وارد كرده است. 

  تعاون روستايي در پي
خريد شركت خدمات حمايتي

ريي��س هيات مديره و مديرعامل س��ازمان مركزي 
تع��اون روس��تايي اي��ران اعالم ك��رد: اين س��ازمان با 
جديت به دنب��ال تامين نقدينگي براي خريد س��هام 
شركت خدماتي حمايتي كش��اورزي براي ساماندهي 
تامين و عرضه كود اس��ت. به گزارش سازمان مركزي 
تعاون روستايي ايران، »حسين ش��يرزاد« افزود: براي 
ساماندهي كود، رفع موانع و مشكالت موجود در تامين 
و تدارك كودهاي ش��يميايي به ويژه كود اوره جلسات 
هماهنگي با معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي برگزار 
شد تا مساله ناهماهنگي سال هاي گذشته برطرف شود. 
وي اف��زود: ط��ي دو ماه گذش��ته 9۴ ه��زار و 3۴۰تن 
كود اوره از مجتمع هاي پتروش��يمي پنج گانه داخلي 
خريداري و توزيع آن برحسب هماهنگي به عمل آمده با 
معاون بهبود توليدات گياهي استان ها براساس سهميه 
تخصيصي انجام پذيرفته است. وي، خريد شبكه تحت 
پوشش تعاوني هاي روستايي كشور از پتروشيمي هاي 
پنج گانه داخلي را با تعامل معاونت زراعت وزارت جهاد 
كش��اورزي مبني  بر اخذ تاييديه ه��اي الزم از معاونت 
بهبود توليدات گياهي اس��تان ها با توجه به تمهيدات 
صورت گرفته در س��ال جاري، تاييديه تامين و توزيع 
س��هميه كود اوره تخصيصي توسط معاونت زراعت در 
ماه هاي فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه استان ها اخذ 
و اس��ناد براي معاونت زراعت در امر ساماندهي كود و 
بهبود تغذيه گياه ارسال شده است. شيرزاد اظهارداشت: 
هركيلوگ��رم كود اوره با قيمت مص��وب 6 هزار و ۱۲۵ 
ري��ال از مجتمع ه��اي پتروش��يمي پنج گان��ه داخلي 
خريداري شده است. به گفته وي، طبق مصوبه تيرماه 
امس��ال دولت و دستور رياست جمهوري مبني  بر ثابت 
ماندن قيمت كود اوره كه منجر به آزاد ش��دن سهميه 
خرداد ماه از پتروشيمي رازي و خريد تير ماه امسال شد. 
معاون وزير جهادكش��اورزي از راه اندازي سامانه نهاده 
پخش )نپ( در اس��تان ها خبرداد و گفت: اين س��امانه 
به ش��كل آزمايشي در آبسرد دماوند اجرا و از ماه آينده 
در سطح شبكه تحت پوشش تمامي استان ها عملياتي 
خواهد شد. وي افزود: افزايش سهميه توليد و فرآوري 
بذر اصالح شده گندم و جو در شبكه تعاوني هاي توليد 
كش��اورزي كش��ور از ۱۵۰ به ۱۷۰ هزار تن كه با كسر 
از سهميه ش��ركت خدمات حمايتي كشاورزي اتفاق 
افتاده و به سهميه شبكه تحت پوشش در استان هاي 
اردبيل، گلستان، سمنان، همدان، آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي، خراسان رضوي، قزوين و كردستان 
اضافه ش��ده است. ش��يرزاد افزود: چهار واحد فني و 
توليدي، 6 واحد بوجاري و ۲ مركز جمع آوري ش��ير 
در سطح ش��بكه تحت پوشش تعاوني هاي روستايي 
كشور ايجاد و توسعه يافته است كه از اهم فعاليت ها و 

برنامه ريزي هاي جديد اين سازمان است.  

اخبار كشاورزي

تاثيرات خروج امريكا از برجام بر معاهدات كنترل تسليحات

شكسترژيمكنترلوعدماشاعههستهاي

آقازاده هاي نسل نو 
آقازاده هاي نس��ل نو، امروز برخالف گذشته 
روي صحنه جوالن مي دهند تا شايد در مسابقه 
تاراج فرصت ه��ا و اموال عمومي، برتري ژنتيك 

خود را به رخ رقبا بكشند. 
»گي��رم پدر ت��و بود فاض��ل، از فضل پدر تو 
را چ��ه حاصل«؛ اين بيتي اس��ت كه اين روزها 
گويا تعبيري وارونه يافته و براي بسياري »فضل 
پ��در« بهترين راه براي دس��تيابي به »حاصل« 
است. شايد شاعري نو بايد با واژگاني چون »ژن 
خ��وب«، »آقازاده«، »رانت« و... وضعيت كنوني 

را به نظم درآورد. 
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي 
خبري ايرنا، آقازاده ها امروز به مدد رس��انه هاي 
جمع��ي، پرش��مار به نظ��ر مي آين��د. برخي را 
بس��ياري مي شناس��ند و ماهي��ت و خط و ربط 
گروه��ي نيز نقل رس��انه ها اس��ت. آقازاده هايي 
هم هس��تند كه نمي دانيم دقيقا به چه كس��ي 
متصلند اما ناگاه مي ش��نويم و خبردار مي شويم 
كه به واس��طه »ارتباطات قدرتمند« در دنيايي 
متف��اوت از زندگ��ي »معمول��ي ه��ا« زندگ��ي 
مي كنن��د. اينها تنها فرزن��دان و خانواده درجه 

يك متصلين به كانون قدرت و ثروت نيس��تند 
و طيف گسترده يي از برادر و خواهر و برادرزاده 
و خواهرزاده تا داماد و س��اير بستگان سببي را 

نيز دربرمي گيرند. 
آقازادگ��ي در ذات خ��ود يعن��ي نمايش. بر 
اس��اس نظريه »اروينگ گافمن« جامعه شناس 
معاص��ر امريكاي��ي آقازادگي يعن��ي نقش روي 
صحنه و نق��ش روي صحنه برابر همه كارهايي 
است كه اينان براي ديده شدن و تظاهر به آنچه 
دوست دارند از آنها درك و دريافت شود، انجام 

مي دهند.
اين روي صحنه بودن در اينجا اغلب پش��ت 
پرده هاي كش��يده س��ن اتفاق مي افت��اد به اين 
معن��ي كه آق��ازاده به دور از حاش��يه و نظارت 
كار خ��ودش را انجام مي داد. آقازاده هاي نس��ل 
جديد بيش��تر ب��ا معيارهاي گافمن��ي مطابقت 
دارند و در انواع و اقس��ام ش��بكه هاي مجازي و 
در دل رويدادهاي فرهنگي و هنري و ورزش��ي 
و هرآنچه شانس ديده شدن را افزايش مي دهد 
مي كوش��ند خوشبختي، موفقيت و ژن خوبشان 

را به رخ بكشند. 

اگر در نس��ل قبلي، آقازاده تمايل داش��ت تا 
پش��ت صحنه ث��روت بياندوزد ام��ا روي صحنه 
ارزش هاي��ي چون س��اده زيس��تي و قناعت را 
نمايش ده��د، آقازاده هاي نس��ل نوي��ن دقيقا 
برعكس تماي��ل فراواني دارند ت��ا همواره روي 
صحنه باش��ند و فخر بفروشند. اصرار بر نمايش 
خود روي صحنه مس��ابقه هايي را در شبكه هاي 
اجتماع��ي چ��ون اينس��تاگرام ب��ه راه انداخته 
اس��ت. اي��ن عاليق مش��ترك حتي اف��رادي را 
به هم نزديك كرده كه به لحاظ س��بقۀ سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي آقاهايشان فرسنگ ها از هم 

فاصله دارند. 
آق��ازاده و آقازادگي القاب��ي كنايه آميزند كه 
وجدان جمعي در ش��رايطي كه ت��وان و قدرت 
ب��ردن نام آنها را ندارد از آن اس��تفاده مي كند. 
در واق��ع اينان مصداق واقعي »يقه س��فيدها« 
در جامعه شناس��ي به ش��مار مي آيند. جرم يقه 
س��فيد در اش��ارات حقوقي و قانون��ي داللت بر 
سوءاس��تفاده افراد بلندپاي��ه از موقعيت و مقام 
اس��ت كه بيش��تر با جرايم مال��ي در هم تنيده 

مي گردد.

مبح��ث  در  نخس��تين بار  نظري��ه  اي��ن 
جرم شناس��ي از س��وي جرم ش��ناس امريكايي 
»ادوين س��اترلند« در ده��ه ۵۰ ميالدي مطرح  
شد. بر اس��اس تفكرات وي جرايم يقه سفيدها 
بيانگر فعاليت هاي غيرقانوني اس��ت كه از سوي 
اش��خاص سرش��ناس و درخور احترام صوري و 

طبقه باالتر جامعه سر مي زند.
س��اترلند تصريح مي دارد: ش��غل و موقعيت 
اجتماعي و اش��رافي اين دس��ته از جنايتكاران 
ايجاب مي كن��د كه مانند طبق��ه ممتاز جامعه 
بهترين و گرانبهاترين لباس با يقه سفيد پوشند 
و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آنها 
گمان بد نبرند و چپاول و غارتگري را دون شان 

مي انگارند. 
ش��امل  س��فيد  يق��ه  جراي��م  نمونه ه��اي 
كالهب��رداري، رش��وه خواري، معام��الت نهاني، 
اختالس، جراي��م اينترنتي، نق��ض قوانين حق 
تكثير، پول شويي، س��رقت هويت، و جعل سند 

و مدرك است. 
آقازاده ها در هميشۀ تاريخ وجود داشته اند اما 
شايد در هيچ دوره يي به اندازه امروز با افتخار به 

جايگاه و پايگاه خود نباليده اند. سنت آقا زادگي 
در اي��ران معلول يك سلس��له عوامل تاريخي و 
فرهنگي و تداوم آن داراي پيامدهاي سياس��ي، 
اقتص��ادي، فرهنگي و اجتماعي قابل توجهي بر 
توزي��ع نابرابر منابع قدرت، ثروت و منزلت و در 

نهايت گسترش نارضايتي عمومي است. 
نكت��ه قابل توج��ه ديگر اينك��ه آقازادگي به 
عنوان اسلوب پيمودن راه صدساله در يك شب، 
پيشتر بيشتر بسته به فضل پدر و اندوخته مالي 
و اعتبار وي براي ميراثداران و ميراثخواران بود 
اما اينك اين اسلوب از جيب ملت و فرصت هاي 
مح��دود براي م��ردم به وي��ژه جوان��ان ارتزاق 
مي كند و ب��ه همين دليل مفهوم آقازادگي را با 

زالوصفتي پيوند مي دهد. 
در ادامه بايد گفت درمان معضالت آقازادگان 
لزوم پرداختن آس��يب شناسانه به آقا و عملكرد 
او را ضروري مي سازد. چرا كه اين آقايان همان 
كساني هستند كه قرار بود براي گسترش »خير 
و صالح عمومي« مس��ووليتي را برعهده گيرند 
ام��ا گويا ش��انه هاي آنان ياراي برداش��تن باري 
سنگين تر از بار خويشان و ياران را نداشته است. 

 برجام و حل پرونده هسته اي امنيتي شده 
ايران

برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(، توافقي 
بين المللي بر س��ر برنامه هسته يي ايران است 
ك��ه در تاريخ ۱۴ ژوئي��ه ۲۰۱۵ ميان ايران و 
كش��ورهاي گروه ۱+۵ )امريكا، روسيه، چين، 
فرانسه، انگليس و آلمان( در شهر وين صورت 
گرف��ت. مذاك��رات طوالني مدت مي��ان ايران 
و 6 ق��درت جهاني براي دس��تيابي طرفين به 
»برج��ام«، هم زمان با »تواف��ق موقت ژنو« در 
نوامبر ۲۰۱3 آغاز ش��د. پس از توافق ژنو، دو 
طرف مذاكرات را به مدت ۲۰ ماه ادامه دادند 
تا سرانجام در آوريل ۲۰۱۵ به »تفاهم لوزان« 
به عن��وان چارچوبي براي توافق وين دس��ت 
يافتند. بر اس��اس مت��ن توافق برج��ام، ايران 
ذخاير غني سازي متوس��ط خود را پاكسازي، 
ذخيره س��ازي اوراني��وم با غناي ك��م را تا 98 
درصد قطع و همچنين تعداد سانتريفيوژهاي 
خ��ود را تا حدود دوس��وم به مدت حداقل ۱۵ 

سال كاهش دهد. 
اي��ران  برج��ام،  اس��اس  ب��ر  همچني��ن 
غني س��ازي بي��ش از 3,6۷ درص��د را متوقف 
كرده و هيچ تاسيس��ات غني س��ازي جديد يا 
رآكت��ور آب س��نگين نخواهد س��اخت. عالوه 
ب��ر محدوديت هاي��ي در بخش ه��اي فن��ي و 
هس��ته يي تاسيس��ات هس��ته يي آن كش��ور، 
به منظور بررس��ي، نظارت و تايي��د اعمال اين 
محدوديت ها از سوي ايران، آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به تمامي تاسيس��ات هسته يي آن 

دسترسي منظم خواهد داشت.
بر اس��اس برجام و در ازاي اج��راي تمامي 
اين تعهدات، ايران از ذيل تحريم هاي ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل، اتحاديه اروپ��ا و امريكا 
خارج خواهد ش��د. متن برجام يا همان توافق 
وين، توسط فدريكا موگريني، مسوول سياست 
خارج��ي اتحاديه اروپ��ا و محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه ج. ا. ايران با حضور رس��انه ها 
به زبان هاي انگليس��ي و فارس��ي قرائت شده و 
اعالم گرديد كه طرفين به توافق جامع دس��ت 

يافته اند.
پس از دس��تيابي طرفين به برجام، شوراي 
امنيت س��ازمان ملل با صدور قطعنامه مشهور 
۲۲3۱، رس��ماً از اي��ن توافق حماي��ت نمود. 
و بدين ترتي��ب برج��ام، موض��وع فعاليت هاي 
هس��ته يي جمهوري اسالمي ايران كه در دهه 

اخير به بحراني هس��ته يي تبديل گرديده بود 
را به حاش��يه راند و زمينه غيرامنيتي س��ازي 
پرونده هس��ته يي ايران و خروج اين كش��ور از 
فصل هفتم منشور ملل متحد را فراهم نمود. 

 تاثير برجام بر معاهدات خلع سالح
عدم اشاعه و كنترل تسليحات

تواف��ق جام��ع و نهاي��ي هس��ته يي وين با 
عنوان شناخته ش��ده و رس��مي »برنامه جامع 
اقدام مش��ترك« ي��ا »برج��ام« اقدامي براي 
حل وفصل پرونده هس��ته يي ايران با چارچوب 
و ابعادي مش��خص بود، اما كمتر كسي است 
كه ب��ه پيامدها و مقتضيات فراهس��ته اي آن 
باور نداشته باش��د. يكي از اين پيامدها حوزه 
معاهدات خلع س��الح، عدم اش��اعه و كنترل 
تسليحات اس��ت. خلع سالح در معناي دقيق  
آن ب��ه فرايندي اطالق  مي ش��ود  كه درنهايت 
ب��ه امحاي كام��ل تمام يا يك دس��ته خاص 
تس��ليحات مي انجامد و كنترل تسليحات در 
م�عناي م�ضيق و س��نتي آن ن�اظر بر تحديد 
كمي يا كيفي  برخي از انواع تسليحات هست. 
اي��ن دو واژگاني قديم��ي در ادبيات حقوق و 
روابط بين الملل ه�ستند كه دركل، به مذاكره 
پيرامون تسليحات نظامي براي كاهش آنها تا 
ح�د  ص�فر  يا حداقل تا سطوح بسيار پايين يا 
انهدام و همچنين تحديد يا كاهش روش هاي 

اقدام دولت ها به ج�نگ اط�الق مي شوند
يك��ي از ويژگي هاي  اساس��ي  خلع س��الح 
و كنت��رل تس��ليحات، ماهي��ت بين المللي و 
گس��تردگي موضوع��ي آن اس��ت كه س��بب 
ن��وع  از  تس��ليحات  خ��واه   كلي��ه  مي ش��ود 
كش��تارجمعي يا متع��ارف را در قالب مذاكره 
بين الملل��ي و همان��ا انعق��اد ي���ك معاه��ده 
بين المللي اس��ت، در برگيرد. نظام خلع سالح 
و كنترل تس��ليحات به مفه��وم و معناي عام 
آن، ضمن  آنكه  مفاهيم م�ورد اش���اره منشور 
)يعن��ي خلع  س��الح  و تنظيم  تس��ليحات ( را  
دربر مي گيرد، چهار هدف اساس��ي را دن�بال 

مي كند: 
۱. كاه��ش احتمال وقوع درگيري و جنگ 
بين دولت ه��ا ۲. كاهش درد، رنج و صدمه بر 
جمعيت و نيروي انس��اني دولت ها  در  صورت  
وق��وع جنگ، 3. كاهش مخارج تس��ليحاتي و 
در نتيجه  ت�قليل  ه�زينه هاي  ج�نگ  ۴. نهايتا 
مش��اركت در مديريت منازعات مس��لحانه از 

طري��ق ارائ��ه چارچوبي براي مذاك��ره م�يان 
ط�رف هاي متخاصم و كاهش تنش ها. 

تاكن��ون س��ازمان مل��ل موفقيت هايي در 
زمينه تدوين  معاهدات  مربوط  به عدم اش��اعه 
و كنترل تس��ليحات داشته اس���ت. از ج�مله 
اقدام��ات آن تصوي��ب موافقت نام��ه جهان��ي 
درزمين��ه كنترل  تس��ليحات  )معاه��ده  عدم  
تكثير سالح هاي هسته اي( تحت عنوان ان پي 
تي در س��ال ۱968 اس��ت كه در سال ۱99۵ 

نيز به طور نامحدود تمديد  شد . 
با نظر به اينكه گس��ترش معاهدات كنترل 
ب��راي  محدوديت هاي��ي  باع��ث  تس��ليحاتي 
تس��ليحات متعارف و غيرمتعارف شده است، 
اين عملكرد باعث افزايش امنيت در س��طوح 
ملي و بين المللي ش��ده است. در اين راستا از 
توافقنامه برجام مي توان به عنوان جامع ترين 
توافق عدم اشاعه و كنترل تسليحات در طول 
تاري��خ نام برد كه در جه��ت اهداف معاهدات 
كنترل تس��ليحات و عدم اشاعه عمل مي كند. 
اي��ن توافق يك اس��تاندارد جدي��د براي حل 

بحران هسته يي جهاني است.
مدل ديپلماس��ي برآمده از آن نيز مي تواند 
در حل وفصل موضوعات مرتبط با س��الح هاي 
كشتارجمعي و جلوگيري از دستيابي كشورها 
به تسليحات كش��تارجمعي به كار ايد. بعالوه 
اينك��ه به عنوان الگويي در ايجاد مدل امنيتي 
بين الملل��ي در رژيم عدم اش��اعه س��الح هاي 
كش��تارجمعي و كنترل تس��ليحات هسته يي 
باش��د و بتواند به حل مناقشات و بحران هاي 
بين الملل��ي و منطقه يي س��رعت قابل توجهي 

دهد. 

 تاثير خروج امريكا از برجام بر روند خلع 
سالح و كنترل تسليحات هسته اي

در تبيين تاثير خ��روج امريكا از توافقنامه 
برجام بر روند خلع س��الح و كنترل تسليحات 
هس��ته يي الزم اس��ت ك��ه ب��ه ظرفيت هاي 
درآمده��ا از برجام بر اين حوزه )خلع س��الح 
و كنترل تسليحات( اش��اره داشت كه اكنون 
اين ظرفيت ها با خروج اياالت متحده از برجام، 

كمرنگ گرديده يا ديگر وجود ندارد. 
يك��ي از ظرفيت هاي برآم��ده از توافقنامه 
برج��ام اي��ن اس��ت ك��ه كش��ورهاي داراي 
س��الح هاي هس��ته يي در س��ايه آن تواف��ق 
مي توانس��تند با قبول اج��راي اقدامات جدي 
خلع س��الحي، امنيتي منطقه يي و بين المللي 
را التيام بخشند و رژيم عدم اشاعه سالح هاي 
هس��ته يي را با اقدامات جدي خلع س��الحي 
خ��ود تقويت كنند. مورد ديگر اينكه با تكيه بر 
توافقنامه برجام؛ مي توانستند پارادايم امنيتي 
غل��ط و خطرناك تح��ت عن��وان بازدارندگي 
برآمده از سالح هس��ته يي را به يك ترتيبات 

بهتر، امن تر و عادالنه تر تغيير دهند. 
عالوه بر اين ها، توافقنامه برجام مي توانست 
الگويي براي كنترل همه كالهك هاي هسته يي 
جهان باش��د و بهره مندي از الگوي ديپلماسي 
هس��ته يي برآمده از آن، مي توانس��ت آغازگر 
ش��روع مذاكراتي ب��راي تدوين ي��ك معاهده 
امحاي تس��ليحات هس��ته يي در منطقه و فرا 
منطقه باشد كه با س��ازوكارهاي قوي نظارت 
و س��نجش ميزان پايبندي كشورها پشتيباني 
گ��ردد. در مرحل��ه مقدماتي، مي توانس��ت با 
خارج كردن زرادخانه هاي هس��ته يي از حالت 

هش��دار و آماده باش )جدا كردن كالهك ها از 
ناقل هاي حمل آنها به منظور كاهش ريس��ك 
استفاده( ش��روع كرده و در مراحل بعد آن را 
با خلع سالح همه كش��ورهايي كه تسليحات 

كشتارجمعي دارند، ادامه دهد.
ل��ذا اي��ن پ��روژه جهان��ي مي توانس��ت با 
ي��ك حمايت ق��وي، جهان ش��مول و صادقانه 
براي ايج��اد يك منطقه عاري از س��الح هاي 
كش��تارجمعي در جه��ان و به وي��ژه در غرب 
آس��يا، به ي��ك ه��دف قابل دس��ترس تبديل 
ش��ود، به شرطي كه قدرت هاي مرتبط به ويژه 
اياالت متحده امريكا به اين قناعت مي رسيدند 
كه اين موضوع نه فقط يك آرمان پس��نديده، 
بلكه يك ضرورت اس��تراتژيك جهاني است و 

ازاين جهت به برجام پايبند مي ماندند. 

 نتيجه گيري
معاهده منع گس��ترش سالح هاي هسته يي 
ي��ا ان پ��ي ت��ي )۱968( ازجمل��ه معاهدات 
الزم االجراي بين المللي اس��ت ك��ه جمهوري 
اس��المي ايران در همان سال تصويب معاهده 
در ۱968 به عضويت آن درآمده است. با توجه 
به اينك��ه اين معاهده، حق خ��روج اعضا را به 
رس��ميت شناخته است و ماده دهم آن تصريح 
مي كن��د: »هر دولتي بايد حق داش��ته باش��د 
در اج��راي حاكميت ملي خ��ود درصورتي كه 
احس��اس كند م��وارد فوق العاده يي در رابطه با 
موضوعات اين پيمان، منافع حياتي كشورش را 
به مخاطره انداخته است، از پيمان خارج شود. 
در اين صورت بايد س��ه ماه پيش از خروج، به 
تمام هم پيمانان و ش��وراي امنيت سازمان ملل 
متحد اطالع دهد. در چني��ن اطالعيه يي بايد 
موارد فوق العاده يي كه ازنظر آن كش��ور منافع 
حياتي اش را به مخاطره انداخته نيز ذكر شود«. 
لذا جمهوري اس��المي ايران كه با راهبرد هايي 
تس��ليحاتي هم چ��ون عضوي��ت در معاهدات 
كنترل تسليحات نظير ان پي تي درصدد بوده 
اس��ت تا اعتماد كش��ورهاي منطقه و جهان را 
به نوع��ي به خود جلب كند ك��ه نهايتا با انعقاد 
معاه��ده برج��ام و پذيرش و انج��ام تعهداتي، 
خود را به عنوان كش��وري تن��ش زدا در جهان 
كه خواهان حل مس��اله هس��ته يي خود است، 
معرفي نم��ود. با خروج امريكا از برجام؛ اجراي 
اين توافقنامه با آينده ابهام آميزي مواجه شده 
است، خروج اياالت متحده از اين توافقنامه كه 
در تضاد كامل با تفس��ير س��اير متعهدين آن 
قرار دارد، موجب گرديده كه اصلي ترين طرف 
مج��ري توافقنام��ه، يعني جمهوري اس��المي 
اي��ران، با اش��اره ب��ه اينكه مناف��ع حياتي اش 
ب��ه مخاط��ره افتاده اس��ت، حق خ��روج خود 
از برج��ام و بالطب��ع، خ��روج از معاهدات عدم 
اش��اعه هس��ته يي نظير )ان پي ت��ي( را براي 
خ��ود محفوظ ب��دارد. ازآنجاكه نپيوس��تن  ب�ه  
م�عاهدات خ�لع سالح يا طفره رفتن از اجراي 
آنها به ويژه در خصوص معاهدات خلع  س���الح 
و ع�دم گسترش سالح هاي كشتارجمعي، يكي 
از مظاهر تهديد عليه صلح و امنيت  بين المللي 
محس��وب مي گردد، لذا مي توان اينگونه اشاره 
داشت اين توافقنامه كه دستاوردي بسيار مهم 
براي معاهدات خلع سالح، عدم اشاعه و كنترل 
تس��ليحات هس��ته يي بود، اين با خروج امريكا 
از آن، فرص��ت گران بهاي برآم��ده از آن نيز از 
اختيار سياست گذاران خارج گرديد. درمجموع 
خروج امريكا از برجام، به معناي شكست رژيم 
كنترل و عدم اش��اعه هسته يي تلقي مي گردد 
كه عالوه ب��ر تهديد مجدد عليه صلح و امنيت  
بين المللي، موجب كاهش قدرت تصميم گيري 
و نقش ش��وراي امنيت، كاه��ش اعتبار آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتمي و البته شكس��ت نظام 
حقوقي- سياس��ي و نزاكتي حاكم بر معاهدات 
و توافقات بين المللي به ويژه در حوزه معاهدات 
منع اش��اعه و كنترل تس��ليحات هسته يي در 

نظام بين الملل گرديد. 
منبع: شمس 

جاويد منتظران|
روِز توافق برجام به عنوان روزي 
تاريخي براي ح�وزه روابط و حقوق 
بين المل�ل و معاهدات منع اش�اعه 
و كنترل تس�ليحات شناخته شده 
اس�ت. اين توافق، تحول�ي نوين و 
شگرف محسوب مي گردد كه شش 
قدرت جهاني و جمهوري اس�المي 
اي�ران ط�ي مجموع�ه مذاكرات�ي 
دو و چندجانب�ه ب�ر س�ر چگونگي 
حل وفص�ل اختالفات خود بر س�ر 
برنام�ه اتمي اي�ران، به آن دس�ت 
يافتن�د؛ امري ك�ه پيامده�اي آن 
بسيار فراتر از چارچوب متن آن بود. 
اكنون اياالت متح�ده امريكا از اين 
توافقنامه خارج شده است، توافقي 
كه به عنوان جامع ترين توافق عدم 
اشاعه و كنترل تسليحات در طول 
تاريخ مطرح گرديده بود و در جهت 
اهداف معاهدات كنترل تسليحات و 
عدم اشاعه عمل مي كرد. لذا در اين 
مطلب، به تبيي�ن پيامدهاي خروج 
امري�كا از برجام ب�ر معاهدات منع 
اشاعه و كنترل تسليحات هسته يي 

مي پردازيم. 

توافقنامه برجام مي توانست الگويي براي كنترل همه كالهك هاي هسته يي جهان 
باشد و بهره مندي از الگوي ديپلماسي هسته يي برآمده از آن، مي توانست آغازگر 

شروع مذاكراتي براي تدوين يك معاهده امحاي تسليحات هسته يي در منطقه و فرا 
منطقه باشد

خروج امريكا از برجام، به معناي شكست رژيم كنترل و عدم اشاعه هسته يي تلقي 
مي گردد كه عالوه بر تهديد مجدد عليه صلح و امنيت  بين المللي، موجب كاهش 

قدرت تصميم گيري و نقش شوراي امنيت، كاهش اعتبار آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و البته شكست نظام حقوقي- سياسي و نزاكتي حاكم بر معاهدات و توافقات 
بين المللي به ويژه در حوزه معاهدات منع اشاعه و كنترل تسليحات هسته يي در نظام 

بين الملل گرديد
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حسين راغفر در گفت وگو با »تعادل« تصريح كرد: 

اقتصاد ايران ملعبه هزار دست نامرئي فساد و رانت

در اخذ ماليات خط قرمز نداريم
رييس سازمان امور مالياتي مي گويد اطالعات 
تمام كس��اني كه مب��ادرت به خري��د ارز كردند 
توس��ط اي��ن س��ازمان دريافت ش��ده اس��ت. او 
همچنين مي گويد س��ازمان ام��ور مالياتي براي 
ارز و س��كه و خودرو كارگروه ويژه تشكيل داده 
و با همكاري دس��تگاه هايي مث��ل بانك مركزي، 
دستگاه هاي امنيتي و وزارت صنعت ۶ ميليون و 
۴۰۰ هزار ركورد اطالعات از كس��اني كه فعاليت 
خريد و فروش ارز و سكه داشتند به دست آورده 

است. 
سيد كامل تقوي نژاد در يك برنامه تلويزيوني 
درباره مقدار مالي��ات دريافتي در ۴ ماه ابتدايي 
امسال گفت: ما در ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۷، ۳۰ 
هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي كسب كرديم 
اين آمار نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته 
حدود ۱۰ درصد رش��د را نشان مي دهد در اين 
زمينه ه��م در بخش ماليات بر عملكرد و هم در 
بخش ماليات بر ارزش افزوده شاهد رشد بوديم. 
وي افزوده اس��ت: با توجه به اينكه دوره هاي 
اخ��ذ اظهارنام��ه از موديان مالياتي ۴ دوره س��ه 

ماهه اس��ت تالش خواهيم كرد كه عمده ماليات 
در اي��ن بخش با خ��ود اظهاري انجام ش��ود. ما 
توانس��تيم ۴ ميليون و ۸۶۳ ه��زار اظهار نامه را 
درياف��ت كنيم كه از اين تعداد ۴ ميليون و ۱۶۰ 
هزار تا در بخش مشاغل و خودرو بوده و بيش از 
۲۸۰ هزار تا در بخش اش��خاص حقوقي و حدود 
از ۴۳۰ هزار اظهار نام��ه در بخش امالك اجاره 

و مستغالت داشتيم كه رشدي منطقي داشت. 
رييس سازمان امور مالياتي در پاسخ به اينكه 
امسال رابطه شما با اصناف و بخش توليد چطور 
ب��ود؟ گفته اس��ت: جهت گيري س��ازمان تعامل 
است. ما به دنبال اعتماد آفريني هستيم. امسال 
مثل س��ال گذش��ته بيش از يك ميليون و ۷۰۰ 
هزار مودي كه در بخش اصناف وجود دارد توافق 
كرديم كه صرفا ۵ درصد نسبت به عملكرد سال 
۱۳۹۵ آنه��ا ماليات براي عملكرد س��ال ۱۳۹۶ 

لحاظ كنيم. 
تقوي نژاد افزود: ما بخشودگي جرايم را مثل 
سال گذشته تمديد و بدهي ها را تقسيط كرديم 
و بخشي از بنگاه هاي كوچك و متوسط را با خود 

اظهاري مورد پذيرش قرار داديم. س��ال گذشته 
۱۷۰۰ ميليارد تومان به صادر كنندگان مس��ترد 
كرديم. وي در پاسخ به اينكه آيا صنف زرگر ها از 
پرداخت بخشي از ماليات مستثني شدند؟ گفت: 
طبق اليحه دولت نرخ ماليات بر طال از ۹ درصد 
به ۳ درصد كاهش پيدا مي كند. با نماينده بخش 
زرگر ها جلساتي داشتيم. قرار شد به جاي آنكه ۳ 
درصد را از اصل طال ماليات بگيريم ۹ درصد را از 
مابه التفاوت بگيريم. يعني نرخ متعادل شود و در 
عوض مابه التفاوت بگيريم. به ش��رطي كه كليه 
معامالت طال در س��امانه س��ازمان امور مالياتي 
كش��ور انجام ش��ود. االن هم مش��كل در بخش 
ماليات بر ارزش افزوده نيست چرا كه افراد عادي 
ك��ه مقدار كمي طال خريداري مي كنند ۹ درصد 

ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت مي كنند. 
تقوي نژاد ادامه داد: از ۲۲ شركت وارد كننده 
خودرو اطالعات گرفتيم اين شركت ها طي سال 
۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ۵ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان 
ماليات داده اند ولي تا االن ۸۳۰ ميليارد تومان از 

آنها ماليات گرفتيم. 

وي افزود: ما براي ارز و سكه و خودرو كارگروه 
ويژه تش��كيل داديم. با همكاري دس��تگاه هايي 
مثل بانك مركزي، دستگاه هاي امنيتي و وزارت 
صنع��ت و معدن ۶ ميلي��ون و ۴۰۰ هزار ركورد 
اطالعات از كساني كه فعاليت خريد و فروش ارز 
و سكه داشتند به دست آورديم. با توجه به ماده 
۱۶۹ قانون كساني كه بيش از ۱۰۰ هزار دالر در 
سال مبادرت به خريد و فروش ارز مي كنند بايد 

اطالعاتشان ارسال شود. 
رييس س��ازمان امور مالياتي گفت: ما درباره 
فعاليت سكه و ارز پيشنهادي داشتيم و آن اينكه 
از س��كه پلكاني ماليات اخذ شود مثال كسي كه 
براي مهريه يا موارد ديگر تا ۲۵ تا س��كه خريدار 
مالياتي نپردازد و از اين بيش��تر پلكاني دريافت 

كنيم. البته اين پيشنهاد تاييد نشد. 
وي ادامه داد: تمام كس��اني ك��ه مبادرت به 
خري��د ارز كنن��د اطالعات��ش را دريافت كرديم 
ولي اگر كسي مبادرت به فعاليت اقتصادي كرده 
باش��د مي تواند فعاليت خ��ود را ادامه دهد و در 
خرداد يا تير اظهار نامه ارائه كند و ما يك س��ال 

فرصت داريم رسيدگي كنيم. 
تقوي نژاد ادامه داد: ما از اختيارات ماده ۱۶۳ 
قانون كه مي گويد سازمان امور مالياتي مي تواند 
به نسبت ماخذي از ماليات هاي سال هاي قبل يا 
نس��بتي از فعاليت سال هاي مورد فعاليت مودي 
ماليات را به صورت علي الحس��اب تشخيص دهد 
اس��تفاده كرديم و كارگروهي ويژه براي ارسال و 

دسته بندي تشكيل داديم. 
وي گف��ت: دول��ت بايد ع��الوه ب��ر نرخ هاي 
موج��ود ۶۰ درص��د از س��ود واردات خ��ودرو را 
اخذ كند و درآمدهاي گمرك را شناس��ايي كند. 
رييس گمرك اطالعات واردات خودرو در س��ال 
۱۳۹۶ را در اختيار ما گذاش��ته. چند ش��ركت و 
چند ش��خصيت حقيقي و حقوقي را شناسايي و 

رسيدگي مي كنيم. 
رييس سازمان امور مالياتي در پاسخ به اينكه 
آيا آقا زاده ها جزو افرادي كه شناس��ايي شده اند 
هس��تند؟ گفت: من در ماليات گرفتن خط قرمز 
ن��دارم، ولي ماليات گرفتن كار آس��اني نيس��ت 
سفارش مي شود توصيه مي شود تهديد مي شود. 

اميرعباس آذروند|
قيمت دالر بيشتر از ۱۰ هزار تومان است و سكه 
ني��ز با قيمت بيش از چه��ار ميليون توماني معامله 
مي ش��ود. اين خبر گوياي نوساني است كه در يك 
سال گذشته اقتصاد كشور را در بر گرفته و با وجود 
وعده ها و برنامه هاي دولت و بانك مركزي همچنان 
به پيش مي رود. اين در حالي اس��ت كه تا س��ه ماه 
ديگر نيز انتظار مي رود طبق آنچه رييس جمهوري 
امريكا گفته تحريم ها عليه ايران بيش��تر ش��ود. در 
اين ميان بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي تاكيد 
مي كنند كه براي حل مشكالت اقتصادي فقط نبايد 
به خارج از كش��ور توجه كرد همچنانكه آنچه امروز 
گريبان اقتصاد ايران را گرفته بيش از آنكه به منابع 
بيروني ارتباط داشته باش��د به نحوه تصميم گيري 
سياس��ت گذاران و مدي��ران ايران بس��تگي دارد و 
همچنين اينكه مسووالن اقتصاد نتوانسته اند از توزيع 
رانت در كشور جلوگيري كنند. در اين زمينه و براي 
گفت وگ��و درب��اره آنچه اين روزها ب��ر اقتصاد ايران 
مي گذرد با حس��ين راغفر اقتص��اددان به گفت وگو 
نشس��تيم. وي از نفوذ باندهايي مي گويد كه آنها را 
باندهاي مافيايي قدرت- ثروت مي خواند و نسبت به 
فعاليت هاي آنها ابراز نگراني مي كند. وي البته اعتقاد 
دارد دولت توانايي مقابله با بخش اصلي مش��كالت 
كش��ور را دارد و توفيق��ش ب��راي حل مش��كالت 
بس��تگي به اين دارد كه چقدر بخواهد مشكالت را 
ح��ل كن��د. او در گفت وگو با »تعادل« هش��دار داد 
چنانچه به مشكالت اقتصادي توجه نشود، اعتراضات 

گسترده يي در كشور به پا خواهد شد. 
قيمت دالر ب�ه بيش از 10 هزار تومان و هر 
س�كه به�ار آزادي به بيش از چه�ار ميليون 

تومان رسيده است. چرا اينگونه شد؟
به باور من س��طح مش��كالت ايران به اندازه يي 
رسيده است كه ديگر نمي توان مشكالت اقتصاد را 
در چارچوب يك ساز و كار صرفا اقتصادي متعارف 
تبيين كرد. به نظرم دست هاي پيدا و نهاني درصدد 
ايجاد مس��اله ب��راي ايران هس��تند و اين تالش ها 
همسو ش��ده با آز و طمع گروه هاي قدرت- ثروت 
در داخل كش��ور كه گهگاه در قالب احزاب در عالم 
سياست هم حضور پيدا مي كنند. ما در طول تمام 
س��ال هاي پس از جنگ ش��اهد تحوالت اقتصادي 
مهمي بوديم كه به دليل اجراي سياست هاي غلط 
و گاهي اجراي غلط سياست هاي درست منجر به 
شكل گيري مافياهاي قدرت- ثروت شده است. اينها 
امروز موفق ش��دند با به دست آوردن ثروتي عظيم 
دولت را هم به مرور تحت كنترل خود بگيرند و از 

اين راه در نظام سياسي كشور هم نفوذ مي كنند. 
ويژگ�ي اي�ن جريان ك�ه در داخ�ل نظام 

سياسي كشور نفوذ پيدا كرده چيست؟
اين جريان در سال هاي پس از جنگ موفق شد 
رشد كند و به ويژه توسط يك جريان سياسي خاص 
موفق شده كه به ش��كل تدريجي امور را به دست 
گيرد. متاسفانه دولت هم توجه كافي را به اين افراد 
ندارد و به همين دليل افرادي را كه در دولت اول و 
دوم بعد از جنگ بدترين تصميمات را گرفتند دوباره 
به كار گرفت و همان هايي كه مس��بب مش��كالت 
هستند حاال تبديل به كساني شدند كه مي خواهند 

براي مسائل عمده كشور چاره جويي كنند. 
ب�راي نفوذ ي�ك مافيا در نظام سياس�ي و 
دست يافتن آنها به ثروت هاي كالن شواهدي 

هم داريد؟
در سال هايي كه كشور تازه از جنگ خارج شده 
بود و پس از يك دهه تازه نس��يم آرامش به سوي 
كش��ور مي آمد، تعداد زيادي واحدهاي پتروشيمي 
و ف��والد، با اس��تقراض خارجي و مناب��ع مردم بنا 
ش��دند اما همي��ن بنگاه ها در آين��ده تحت عنوان 
خصوصي سازي و كوچك كردن دولت به دوستان 
و رفقاي آنها واگذار ش��د و آنه��ا را صاحب قدرت 
و ثروت كردند. اين گ��روه به آرامي، به بخش هاي 
گوناگون نظام تصميم گيري كشور نفوذ كردند و با 
دسترسي كه به يارانه هاي بي حد و حصر كشور به 
ويژه يارانه انرژي پيدا كردند، عمال ثروتهاي بزرگي 
را در حس��اب هاي خود انباشتند و اكنون مي توان 
ادعا كرد قدرت چنين گروه هايي در ايران به شكل 
بي س��ابقه يي افزايش پيدا كرده است. من در هيچ 
جاي تاريخ معاصر به ي��اد ندارم گروه هاي قدرت- 

ثروت چنين نفوذي بر امور دولتي داشته باشند. 

اكنون وضعيت اين بنگاه ها چگونه است و 
چرا ادعا مي كنيد در يك سال گذشته آنها از 

نوسانات ارز و طال سود بردند؟
براي اين مس��اله اجازه بدهيد چند مثال بزنم. 
براساس مستنداتي كه موجود است بايد بگويم سال 
گذشته پنج شركت پتروشيمي و فوالد مباركه به 
بورس اوراق بهادار ايران اعالم كردند، پنج ميليارد 
دالر با قيمت روز س��ود خال��ص دارند. اكنون ولي 
و پس از نوس��انات فراوان، هر دالر امريكا با قيمت 
بي��ش از ۱۰ هزار توماني معامله مي ش��ود و از اين 
رهگذر اين شركت ها بدون اينكه هيچ تغييري در 
خط توليد خود، محيط كس��ب و كار و... به وجود 
بيايد، حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان از سال گذشته 
بيش��تر سود كردند. در نتيجه خيلي منطقي است 
هنگامي كه مي خواهيم ببينيم چه كساني به دنبال 
افزايش نرخ ارز بودند اول ببينيم چه كساني از اين 
راه س��ود مي برند تا بعد بتوان دست هاي پنهاني را 

كه بازار را به اين سمت سوق داد بيابيم. 
جال��ب ماج��را اينجا اس��ت كه م��ا در رابطه با 
توليدكنندگان فوالد با پديده هاي عجيب و غريبي 
مواجه مي ش��ويم كه تنها در كش��وري مانند ايران 
مي توان چنين چيزهايي ديد. انجمن فوالد ايران در 
حالي كه علي االصول بايد يك سازمان به اصطالح 
مردم نهاد و غيردولتي باشد تا بتواند مسائل صنفي 
خود را حل كند، در ايران دولتي است!! ايجاد چنين 
سازمان دولتي غير دولتي در جهان بي سابقه است 
و به نظرم طنز تلخي اين است كه نشانه هاي نفوذ 
اينچنين نهادهايي در نظام تصميم گيري حكومتي 
وج��ود دارد و از چنين راه هايي اس��ت كه مافياها 

امكان دخالت گري در امور را مي يابند. 
مديرعامل انجمن فوالد ايران چند روز پيش در 
مصاحبه يي عنوان كرده بود دليلي ندارد ارز حاصل 
از صادرات خود را با قيمت رس��مي در اختيار بانك 
مركزي قرار دهيم. اين  موارد در حالي بيان مي شود 
كه ايش��ان ساالنه حدود هشت هزار ميليارد تومان 
يارانه انرژي از دول��ت دريافت مي كند و منابع اين 
مملكت را با قيمتي ارزان در اختيار مي گيرد، كااليي 
توليد و آن را صادر مي كند اما هيچ مسووليتي براي 
خود در قبال جامعه و مردم متصور نيست. سودهاي 
هزاران ميلياردي، به دست مي آورند اما پاسخگويي 
ندارن��د و تنها از محل افزايش قيم��ت ارز بوده كه 
چنين بخش هايي حس��ابي پول به جي��ب زده اند. 
محاسبات من نش��ان مي دهد تنها با تغيير قيمت 
ارز ۳۰۰ ه��زار ميليارد تومان ران��ت به جيب افراد 
قدرتمن��د اقتصاد رفته و اين رقم برابر با كل بودجه 
دولت در يك س��ال است. در اين ميان شوراي پول 
و اعتبار هم در روز شنبه قانوني را تصويب كرد كه 
براساس آن بنگاه هايي چون فوالد بتوانند ارز خود را 
در بازار ثانويه بفروشند كه اين همسويي تكان دهنده 

است و هيچ معنايي ندارد. 
طبيعي نيس�ت كه فوالد مباركه به دنبال 

سود خود باشد؟
به دنبال س��ود خود بودن زماني طبيعي است 

كه مانند يك بخش خصوصي واقعي، بتوانند توليد 
را گس��ترش دهند. عالوه بر مواردي كه گفتم بايد 
توجه كنيد ۸۰ درصد فوالد كشور توسط بنگاه هايي 
توليد مي شوند كه در اختيار دولت هستند و وابسته 
به شركت ايميدرو... متاسفانه مسووالن بنگاه هايي 
از اين دست، به يك درجه دولتي هستند اما خود 
را بخش خصوص��ي مي دانند چون نمي خواهند به 
كسي پاسخگو باشند ولي حاضر هستند بخشي از 

منابع عمومي را صرف مسائل خود كنند. 
برگرديم به نرخ ارز، به نظر ش�ما نوسانات 

قيمت ارز چه پيامدهايي براي جامعه دارد؟
پيامدهاي اين جهش ها بسيار متنوع و گوناگون 
هستند كه البته بررس��ي همه آنها در اين فرصت 
ممكن نيس��ت. به ه��ر حال كمر جامع��ه را خرد 
مي كن��د چرا ك��ه مردم به وي��ژه اقش��ار مياني و 
پاييني، هر روز كه از خواب بيدار مي ش��وند حقوق 
كمتري نس��بت به روز قبل خود مي گيرند. همين 
جهش هاي روز گذش��ته قيمت ارز و طال چند ده 
درصد قدرت خريد حقوق بگيران جامعه را كاهش 
داده. افزايش شديد قيمت ها نيز به مرور اثر خود را 
خواهد گذاشت. البته بايد توجه كرد هنوز قيمت ها 
افزايش الزم را نداش��تند چرا كه بسياري از كاالها 
فعال در انبارها هس��تند تا پس از افزايش قيمت به 

بازار سرازير شوند. 
اين موارد نارضايتي بس��يار گس��ترده يي را در 
جامعه پديد مي آورد و ممكن است به مرور برخي 
معترضان را به سمت تغييرات راديكال و ريشه يي 
س��وق دهد. اين خطر بس��يار جدي است چرا كه 
براساس شواهد تصميم به تغيير سيستم در ايران 
از س��وي دولت هاي مرتجع منطقه و اسراييل هم 
پيگي��ري مي ش��ود. بنابراين حتي مي ت��وان ادعا 
كرد ميان مافي��اي قدرت در داخ��ل و گروه هايي 
از نماين��دگان مجلس و دولت همس��ويي منافع با 
سياس��ت هاي دولت ترامپ مشاهده مي شود. اينها 
خود موجب نگراني هاي ش��ديد مي شود و از دولت 
توقع مي رود نگاه بلندمدت تري به اقتصاد داش��ته 
باش��د. به هر حال پيامد اين نوس��انات براي كشور 
بسيار هولناك است. در اين ميان نكته قابل توجه 
اين اس��ت كه به نظر مي رس��د كه برخي در دولت 
فعال از وضعيت ارز خيلي هم ناراضي نيستند، زيرا 
فكر مي كنند با افزايش سرسام آور قيمت ها به ويژه 
قيمت ارز مي توانند كس��ري بودجه خود را تامين 
كنن��د و از راه افزايش درآمدها مي توانند از طريق 
ولخرجي تا حدودي رضايت بخش��ي از گروه هاي 
اجتماعي را به دست آورد. متاسفانه در اين بخش 
ه��م به نظرم دولت يك خطاي آش��كار را مرتكب 
مي ش��ود، زيرا به زودي هزينه هاي دولت به عنوان 
بزرگ تري��ن مصرف كننده ايران ه��م باالتر خواهد 
رفت و عمال درآمدهاي بيش��تر صرف هزينه هاي 
بيش��تر مي ش��ود و اگر هم قوه مجريه موفق شود 
امس��ال را به س��المت ط��ي كند، در س��ال آينده 
كس��ري بودجه تبديل به يك واقعيت گريزناپذير 
اقتص��اد خواهد ش��د. اين امر مش��كالت كنوني از 

جمله ساخت ناكارآمد دولت را كه بارها مشكالت 
را تشديد كرده، بيشتر خواهد كرد و به طور كلي در 
ساختارهاي كشور هم مشكالت را افزايش مي دهد. 
از س��وي ديگر افزايش هزينه ه��ا بخش توليد 
كش��ور را هم بيشتر از قبل زير فش��ار خواهد برد 
كه طبعا به زمين گير كردن توليد منجر مي شود. 
امس��ال و سال آينده بايد منتظر شنيدن خبرهاي 

بيشتري از تعطيلي بنگاه هاي دولتي باشيم. 
ب�ا توصيف ش�ما اقتصاد كش�ور همچنان 
توان درآمدزايي دارد اما دولت نمي تواند اين 
س�ودها را به دس�ت آورد يا اينكه سودها در 
جهت توليد و توسعه كشور هزينه  نمي شوند. 
همين طور است. مساله من اين است كه كشور 
مي تواند همچنان درآمدزايي داش��ته باشد اما اين 
درآمدها به جيب يك قش��ر خاص مي رود و عمال 
اكثري��ت جامعه از آن بهره يي نمي برد. س��وال من 
از دولت اين اس��ت كه چرا باي��د به اين بنگاه هاي 
مافياي��ي يارانه هاي چند ه��زار ميلياردي از جيب 
مردم محروم كش��ور داده شود و نهايتا اين بنگاه ها 
به جاي توس��عه كش��ور، به راحت��ي خط تخريب 
اقتص��اد را در پيش بگيرند و آزادانه و براي س��ود 
ش��خصي جامعه را تضعيف كنن��د؟ چرا نبايد اين 
س��ودهاي بزرگ و چشمگير به دست دولت برسد 
و قوه مجريه از طريق اين منابع كمك هايي را براي 
گروه ه��اي كم درآمد جامعه فراه��م آورد و اندكي 

زندگي سخت آنها را بهبود بخشد؟
االن قيمت هر دالر امريكا بيش از ۱۰ هزار تومان 
است و به نظر مي رسد در آينده هم تالش هايي در 
جهت افزايش دوب��اره و چندباره آن صورت بگيرد 
ت��ا قيمت ها باالت��ر بروند. اين در حالي اس��ت كه 
قيمت س��ال گذشته دالر چند برابر كمتر بود. اين 
اتفاقات در هر ج��اي جهان متمدن كه رخ مي داد 
در نخس��تين اقدام برخي اعضاي كابينه اس��تعفا 
مي دادند و محترمانه كنار مي رفتند. در ايران انفعال 
دولت را مي توان به درجه يي به معناي همسويي با 
تحوالت مخرب كنوني تلقي كرد. البته منظور من 
همه دولت يا مجلس نيس��تند ولي مي توان برخي 
تحوالت در اين دو نهاد را بررسي كرد و ديد با كدام 

سياست ها همسو هستند. 
نظر شما درباره بازار ثانويه ارز چيست؟

اين ب��ازار به اصطالح ثانويه خودش جاي بحث 
و بررس��ي فراوان دارد. تاكنون دالري وارد اين بازار 
نش��ده و به نظر مي رس��د اين بازار چندان قانوني 
نيس��ت ولي قيمت گذاري آن براي هر دالر امريكا 
بي��ش از ۱۰ هزار تومان ارزيابي ش��ده اس��ت. اين  
هم به نظر من نش��انه يي ديگر از ائتالف ناميمون 
ميان بخشي از سياس��ت گذاران داخلي سيستم و 
مافياهاي ثروت- قدرت در كشور و بعضي از احزاب 
سياسي است. اين ائتالف به نظر من مسبب بخش 
اصلي مشكالت اقتصادي- اجتماعي كشور در يك 

دهه اخير بوده است. 
جالب تر اينكه قدرتمند شدن اين گروه ها تحت 
عنوان خصوصي سازي و سياست هاي اقتصاد بازار 

صورت گرفت و هنوز مدافعان اين روش ها معتقدند 
اين راهكار درست بود اما اجراي آن ايراد داشت. 

در شرايط فعلي براي بحران ارز كشور چه 
مي توان كرد؟

مقام هاي حكومتي، دولتي و نظامي كش��ور در 
چند ماه گذشته دايما از آغاز يك جنگ اقتصادي 
عليه ايران س��خن مي گويند. انتظار مي رود در اين 
دوره كه از آن با نام جنگ ياد مي كنند، بايد قواعد 
جنگي بر اقتصاد كشور حاكم شود. به همين دليل 
من فكر مي كنم بايد كنت��رل دولت بر بخش هاي 
مختلف بيشتر ش��ود و با وجود مشكل كمبود ارز 
بايد منابع مديريت كافي داشته باشند. كل نيازهاي 
غذايي كش��ور در يك س��ال ۱۰ ميليارد دالر و كل 
واردات مواد اوليه براي توليدكنندگان كشور چيزي 
در حدود ۲۰ ميليارد دالر در سال است. در شرايط 
كنوني دولت بايد تقاضا براي كاالهاي لوكس و غير 
ضروري را محدود كند و ارز كش��ور را به نيازهاي 
عمومي اختصاص دهد. دليلي ندارد كه درآمدهاي 
ارزي ك��ه متعل��ق به كل مردم و حتي نس��ل هاي 
بعدي كش��ور است به اين شكل اس��راف شود و از 
بين برود. به نظر من با افزايش سياست هاي كنترلي 
و برخورد مقتدرانه دولت با س��ودا گران به راحتي 
مي توان اين مشكل را نه تنها كنترل بلكه حل كرد. 
چرا دولت از عم�ل به اين توصيه كه چند 

باري بيان شده، سر باز مي زند؟
ب��ه نظر م��ن دلي��ل آن بر مي گردد ب��ه منافع 
مش��ترك ش��به دولتي ها و بنگاه هاي مافيايي كه 
عم��ال با چنين كنترل هايي در خطر قرار مي گيرد. 
همانطور ك��ه پيش تر هم گفتم آنها بر بخش هايي 
از سيستم كش��ور چنبره زدند و از رانت هايي مثل 
ران��ت ۳۰۰ هزار ميلي��ارد توماني ك��ه در همين 
مدت اخير نصيب شان شده لذت مي برند. فراموش 
نكنيد گروهي كه ۳۰۰ هزار ميليارد را براثر نوسان 
به دس��ت م��ي آورد، گروهي اس��ت ك��ه آدم هاي 
ضعيف النف��س سيس��تم ها را مي ياب��د و آنها را به 

استخدام خود در مي آورد. 
در مقاب��ل يك دولت مقتدر و مردمي مي تواند 
در ش��رايطي مانند امروز جلوي اين غارت بزرگ 
منابع ملي كشور را بگيرد و به جاي آنكه كشور را 
به سمت يك فروپاشي تمام عيار سياسي، اقتصاد 
و اجتماعي س��وق دهد، راه حل هاي بسيار ديگر را 
امتح��ان مي كند. البته به ش��رطي كه اين دولت 
خ��ود را حافظ منافع عموم جامع��ه بداند نه عده 

يا اقشاري خاص. 
اينكه برخ�ي از حامي�ان دولت مي گويند 
كاري از دست دولت بر نمي آيد را چقدر قبول 

داريد؟
م��ن اصال اين نگاه را قب��ول ندارم و از قضا فكر 
مي كنم دولت مي تواند بسياري از امور را اصالح يا 
حتي تخريب كن��د. به نظر من اينها توجيه كردن 
است و اگر دولتي امكان تغيير در وضعيت را ندارد 
بايد اس��تعفا دهد. به طور كلي دولتي كه نمي تواند 
و مي گويد نمي توانم حت��ي نرخ ارز را كنترل كنم 
و ق��درت پول ملي را حفظ، هم��ان بهتر كه برود. 
در همه جاي جهان دولت هايي كه امكان عمل به 
وعده هاي خود را ندارند خيلي محترمانه اس��تعفا 
مي دهن��د و دليل آن را هم به جاي ارجاع دادن به 

مسائل حاشيه اي، در ناتواني خود مي بينند. 
با همه اين اوصاف فكر مي كنيد اگر به اين 
نكات توجه نشود، پس از تحريم هاي امريكا و 
اوج گيري فشار اقتصادي به كشور، چه خواهد 

شد؟
به نظرم چنانچه مس��ير تاكنون��ي ادامه يابد و 
رانت خ��واري همچنان ادامه پيدا كند، كش��ور به 
سمت يك نا آرامي گسترده و سراسري خواهد رفت 
و مسوول اين ناآرامي ها قبل از هر كسي، مسووالن 
فعلي و افراد صاحب قدرت هس��تند كه بايد پيش 
از آغاز بحران مشكالت را حل مي كردند. متاسفانه 
نمي شود از مردم توقع داشت در مقابل اين حجم از 
مشكالت سكوت كنند، اما مي توان از مسووالني كه 
وظايف خود را به درستي انجام نمي دهند گوشزد 
كرد كه درآينده اين مسائل موجب مشكالتي بزرگ 
خواهند شد. كش��ور به سمت نارامي هاي گسترده 
سراسري خواهد رفت كه مسوول آن تمام نهادهاي 
صاحب قدرت هس��تند كه باي��د از پيش بحران را 

پيش بيني مي كردند. 

 ضرورت هدايت نرخ ارز 
به سمت وضعيت مطلوب

تس�نيم| كام��ران ن��دري در رابطه ب��ا احتمال 
آزادس��ازي قيمت ارز گفت: هرچه س��ريع تر بايد به 
س��مت آزادسازي نرخ ارز حركت كنيم كه به معناي 
رها س��ازي نيست و از دولت انتظار مي رود اين نرخ را 
در جهت مطل��وب هدايت كند. وي در رابطه با تاثير 
اي��ن روند در بازار داخلي و تج��ارت بين الملل اظهار 
كرد: اثرات منفي آزادس��ازي نرخ ارز در شرايط فعلي 
باالست ولي بايد روي اين نكته تمركز كنيم كه جلوي 
اثرات منفي گرفته شود؛ چراكه اين اثرات در شرايط 
تحريمي از بين نمي رود. ندري ادامه داد: در شرايطي 
كه با تحريم ها مواجه هستيم، نمي توان انتظار داشت 
كه ن��رخ ارز افزايش پيدا نكند؛ اي��ن نرخ قطعا باالتر 
مي رود و آزادسازي كمك مي كند اين افزايش شديد 
و جهشي نباش��د. اين كارشناس مس��ائل اقتصادي 
خاطرنش��ان كرد: مجلس و دولت ت��ا به حال تالش 
كرده اند نرخ ارز بصورت دس��توري كنترل ش��ود كه 
نتيجه مورد نظر حاصل نش��ده اس��ت و دستاورد آن 
جز ايجاد رانت گس��ترده براي يك عده چيز ديگري 
نبوده است. ندري در پاسخ به سوالي مبني بر عملكرد 
آينده بانك مرك��زي گفت: بنده صحبت يا برنامه يي 
از آق��اي همتي ندي��ده ام؛ بنابراين نمي توانم عملكرد 
ايش��ان را در ماه هاي آين��ده ارزيابي كنم.  وي اذعان 
كرد: وي مثل ساير مديران كشور در سمت هاي قبلي 
خود ظاهر ش��ده اس��ت و اميدوارم به بانك مركزي 
استقالل ببخشد. فشارهاي سياسي از ناحيه دولت و 
مجلس ممكن اس��ت به بانك مركزي وارد شود و در 
اين ش��رايط تنها كار آقاي همتي اين اس��ت كه بازار 

براي فعاالن اقتصادي قابل پيش بيني باشد. 

بازار به استقبال تحريم هاي 
1۵ مرداد رفته است

خان�ه مل�ت| عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه 
ومحاس��بات مجلس مي گويد كه ش��رايط اقتصادي 
كشور به نس��بت ۶ ماه پيش تغييري نكرده است به 
نظر مي رس��د بازار به اس��تقبال تاريخ تحريم ها رفته 
اس��ت. سيدمهدي فرشادان، با اشاره به دالر ۱۰ هزار 
توماني، اظهار داش��ت: نبايد انتظار داش��ت با تغيير 
ي��ك ف��رد و در زمان كوتاهي وضعيت ارز و س��كه و 
طال تثبيت ش��ود. عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه 
ومحاس��بات مجلس با تاكيد براينك��ه تيم اقتصادي 
بايد منسجم باشد، ادامه داد: اگر برنامه هاي اقتصادي 
دولت اصالح نشود، نوسانات بازار ادامه خواهد داشت، 
به نظر مي رسد تغييرات بازار ارز تحت تاثير تاريخ ۱۵ 
مرداد و آغاز تحريم هاي جديد اقتصادي امريكا باشد. 
نماينده مردم س��نندج در مجلس دهم ش��وراي 
اسالمي گفت: با اين وجود اعتقاد دارم عوامل متعددي 
در دالر ۱۰ هزار توماني وجود دارد با اين حال نزديك 
شدن به تاريخ تحريم ها مي تواند تاثيرگذار باشد. وي 
بيان داش��ت: شرايط كش��ور با ۶ ماه گذشته از نگاه 
بيروني تغييري نكرده است؛ اما متاسفانه به استقبال 

تاريخ تحريم ها مي رويم. 
فرش��ادان در ادامه گفت وگو ب��ا خبرگزاري خانه 
ملت، با بيان اينكه مشكالت ريشه يي در اقتصاد كشور 
وجود دارد، اظهار داشت: تيم اقتصادي بايد مشكالت 
را ريشه يابي و حل كند و نبايد انتظار داشت با تغيير 
ي��ك فرد معجزه يي در بازار ارز و س��كه رخ دهد. اين 
نماينده مجلس با اشاره به اينكه تغييرات اقتصادي از 
بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاده است، بيان داشت: 
حوزه اقتصادي به مس��ائل بين الملل واكنش نش��ان 
داده است؛ اما تنها دليل نوسانات ارز نزديك شدن به 
تحريم ها نيست، مسائل عمده در كشور وجود دارد و 
اصلي ترين آن ضعف مديريتي است. عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس با بيان اينكه در 
حال حاضر شرايط اقتصادي مناسب و آساني نداريم، 
گفت: رييس جمهور بايد بهترين ه��ا را در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي دعوت به كار كند اگر اين اتفاق رخ 
ندهد روند افزايش قيمت ها ادامه پيدا مي كند و دولت 

نخستين نهادي خواهد بود كه آسيب مي بيند. 

حفظ ارزش پول در دستور 
كار بانك مركزي باشد

تس�نيم| حس��ين صمصامي با بيان اينكه بانك 
مركزي نسبت به مباحث روز اقتصادي آگاهانه برخورد 
نمي كند، اظهار كرد: فردي كه در راس بانك مركزي 
قرار مي گيرد بايد آگاه به مباحث علمي و همين طور 
جزييات مباحث اقتصادي در كشور باشد. اين استاد 
دانشگاه افزود: رييس كل بانك مركزي بايد شناخت 
دقيق��ي از تمامي اجزا و ضوابط نقدينگي، سيس��تم 
بانكي، سياس��ت پولي و مواردي از اين دست داشته 
باشد البته اين شناخت ش��رط الزم است ولي كافي 
نيست. وي در ادامه با بيان اينكه شرط كافي مجموعه 
هماهنگي دولت است، افزود: براي دستيابي به اهداف 
مدنظر مجموعه دولت بايد با يكديگر هماهنگ باشد. 
صمصامي تصريح كرد: قانون پولي و بانكي مي گويد: 
»بانك مرك��زي چهار هدف اصل��ي دارد« كه حفظ 
ارزش پول ملي يكي از اين اهداف است. وي با تاكيد 
بر اينكه براي حفظ ارزش پولي ملي بايد تورم مهار و 
كنترل شود، گفت: نقدينگي )سياست پولي( يكي از 
ابزارهاي مهم در اقتصاد براي مهار تورم بوده كه اين 
ابزار در اختيار بانك مركزي اس��ت. سرپرست سابق 
وزارت اقتصاد و دارايي در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
ب��ا تغيير مديريت بانك مركزي و تغيير سياس��ت ها 
براي سامان بخش��ي به بازارنابسامان ارز چقدر زمان 
نياز اس��ت، افزود: س��امان بخش��ي به اوضاع بازار ارز 
س��ه تا چهار ماه بيش��تر زمان نياز نيست مشروط بر 
اينكه تمام اركان دول��ت و حاكميت با قدرت هرچه 
تمام تر پاي كار باشند. وي در ادامه اظهارداشت: يكي 
از عوامل اصلي بروز اتفاقات اخير در بازار ارز، س��كه، 
طال و غيره به بحث ساختار پولي اقتصاد )نقدينگي و 
رشد نقدينگي( در كشور مربوط مي شود. صمصامي با 
تصريح اينكه نقدينگي في ذاته چيز بدي نيست بلكه 
يك ابزار قدرتمندي براي معامالت و رش��د اقتصادي 
اس��ت، يادآورش��د: عدم كنترل و مه��ار نقدينگي در 
جامعه به شدت اقتصاد مملكت را دچار آسيب مي كند. 

اخبار
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دانشوفن10
حذف افراد خاطي از »توييتر« 

ديجيت�ال ترندز| توئيتر براي مقابله با افرادي كه 
قوانين پلتفرم انتش��ار ويدئوي اين شبكه اجتماعي را 
زير پا مي گذارند به كاربران خود اجازه مي دهد حساب 

كاربري افراد خاطي را تعليق كنند. 
توئيت��ر در ت��اش ب��راي مديري��ت اظهارنظرهاي 
آزاردهنده در پريس��كوپ )پلتفرم انتش��ار ويدئوي اين 
 اپليكيش��ن( ابزارهاي جديدي در اختيار كاربران قرار
داده تا با اين افراد و عده يي كه قوانين پريسكوپ را زيرپا 

مي گذارند، مقابله كنند. 
توئيتر به جاي اتكا روي الگوريتم ها يا كاركنان خود 
براي حل اين مشكل، به كاربرانش اجازه مي دهد تا چت 

روم هاي زنده پريسكوپ را رصد و نظارت كنند. 
عاوه برآنكه به ناظران چت اجازه داده مي شود، افراد 
خاط��ي را از حضور در چت روم ه��ا منع كنند، توئيتر 
به زودي قابليت تعليق و ممنوعيت دايمي حساب هاي 
كاربري را ارائه مي كند. به اين ترتيب افرادي كه هريك 
از قوانين اين ش��ركت را نقض كنن��د به طور دايمي از 

حضور در اين پلتفرم منع مي شوند. 
البته در حال حاضر قوانين پريسكوپ به ناظران چت 
اجازه مي دهد اف��راد را از حضور در چت روم ها محروم 
كنند، اما به آنها اج��ازه نمي دهد افراد خاطي را از اين 
پلتفرم اخراج كنند. بنابراين اگر فردي از حضور در يكي 
از چت روم ها محروم شود، مي تواند به چت روم ديگري 
ب��رود و كاربران ديگ��ري را آزار دهد. ب��ه هرحال اين 
تغييرات از ۱۰ آگوس��ت اجرايي مي شود. در اين تاريخ 
قوانين جديد توئيتر اجرا مي شوند و افرادي كه به طور 
مرتب آنها را زير پا بگذارند، احتماال حساب كاربري شان 

تعليق يا ممنوع شود. 

تغيير ويديوهاي »يوتيوب« 
ف�ون آرن�ا| يوتيوب اعام ك��رد ك��ه از اين پس 
حاشيه هاي سياه رنگ اطراف ويديوهاي پخش شده را 

حذف خواهد كرد. 
از آنج��ا ك��ه بس��ياري از كاربراني كه از س��رويس 
يوتيوب اس��تفاده مي كردند، از وج��ود ويديوهايي كه 
حاش��يه هاي س��ياه رنگ در پيرامون آن دارند، شكايت 
داش��تند و همواره در فضاي مجازي از اين س��رويس 
آناين پخش ويديو درخواست كرده بودند كه فكري به 
حال ويديوهاي غيراستاندارد، كوچك و با حاشيه هاي 
اضافي سياه رنگ بكند. حاال به تازگي گوگل به عنوان 
ش��ركت توس��عه دهنده نرم افزار و اپليكيشن كاربردي 
يوتيوب، اعام كرده اس��ت كه مي خواهد با حذف اين 
نوار و حاشيه هاي اضافي مشكي رنگ موجود در اطراف 
ويديوها، به كاربران كمك كند تا از تماشاي فيلم هاي 
موردنظر خود لذت بيش��تري ببرن��د و كيفيت و اندازه 
ويديوه��ا افزايش و بهبود قابل توجه��ي يابد. يوتيوب 
معروف ترين وب گاه بارگذاري و تماشاي ويدئوست كه 
دفتر مركزي آن در ش��هر سان برونو ايالت كاليفرنياي 

اياالت متحده امريكا مستقر شده است. 

انتشار به روزرساني امنيتي 
»اسكايپ«

جي اس ام آرنا| مايكروس��افت اعام كرد كه يك 
نس��خه به روزرساني شده از اپليكيشن اسكايپ را براي 

دستگاه هاي اندرويدي منتشر كرده است. 
اپليكيشن پيام رسان اسكايپ يك نرم افزار كاربردي 
اس��ت كه به كاربران اجازه مي دهد به وسيله صدا روي 
پروتكل اينترنت تماس تلفني برقرار كنند. همچنين اين 
برنامه امكانات مختلف ديگري مانند پيام رسان فوري، 
انتقال فايل، ويدئو كنفرانس و پس��ت صوتي در اختيار 

كاربران قرار مي دهد. 
شركت مايكروسافت در سال ۲۰۱۱ ميادي سهام 
اين اپليكيش��ن محبوب و پرطرف��دار را خريداري كرد 
و از آن زم��ان تاكنون نيز با اف��زودن قابليت و امكانات 
جديد س��عي دارد به جذابيت هاي آن بيفزايد و در اين 
رقابت تنگاتنگ با ساير پيام رسان هاي فعال در جهان، 
توجه طرف��داران و كاربران را به خود جلب كند و آنها 
را ب��راي خود نگه دارد. حاال مايكروس��افت با ارائه اين 
نسخه به روزرساني شده از اپليكيشن اسكايپ از كاربران 
اندرويدي اين برنامه كاربردي درخواس��ت كرده است 
كه هرچه س��ريع تر اين نسخه آپديت را دريافت كنند 
و بدين ترتيب امنيت سايبري گوشي هوشمند خود را 
باال ببرند. بسياري از شركت هاي توليدكننده محصوالت 
تكنولوژي در جهان هر از گاهي به انتش��ار و ارائه يك 
نسخه به روزرساني امنيتي مي پردازند تا امنيت اطاعات 
كاربران و دستگاه هاي الكترونيكي خود را تامين كنند. 

 گام بزرگ »آمازون« به سوي
يك تريليون دالري شدن

س�ي ان بي س�ي| آمازون يك گام ديگر به ركورد 
نخستين شركت يك تريليون دالري نزديك تر شد. 

 ش��ركت امريكايي آمازون با انتش��ار يك گزارش، 
مي��زان درآمد و س��ودآوري خود را در س��ه ماهه دوم 
س��ال جاري ۲۰۱۸ ميادي اعام كرد كه بدين ترتيب 
مي توان دريافت كه اين ش��ركت ن��وآور به عنوان يكي 
از بزرگ تري��ن غول هاي تكنولوژي و دارنده بزرگ ترين 
پلتفرم فروشگاه آناين، توانسته در سه ماهه دوم سال 
جاري ۲۰۱۸ ميادي به ركورد ش��ركت هاي تريليون 

دالري نزديك شود. 
ب��ر اس��اس آم��ار، عملكرد اي��ن ش��ركت حتي از 
پيش بيني هاي وال اس��تريت نيز بيشتر شد به گونه يي 
ك��ه بخش اعظم��ي از افزايش درآمد آم��ازون مرهون 
س��ودآوري در قس��مت خدمات و س��رويس هاي ابري 
)Cloud( و درگاه ه��اي تبليغات��ي آن اع��ام ش��ده 
 اس��ت. گزارش عملكرد آمازون يك سود 5.۰7 دالري 
به ازاي هر سهم بوده است كه بالغ بر دو برابر پيش بيني 
كارشناسان با تخمين سود ۲.5 دالري به ازاي هر سهم 
بوده اس��ت. آم��ازون يك فروش��گاه اينترنتي و آناين 
امريكايي است كه در سراسر جهان سفارشات مختلف 
براي خري��داري محص��والت گوناگون��ي را مي پذيرد. 
اين ش��ركت همچني��ن يكي از بزرگ تري��ن غول هاي 
تكنولوژي در جهان به ش��مار م��ي رود كه محصوالتي 
نظير اس��پيكرهاي هوشمند اكو آمازون را عرضه كرده 

و از استقبال بي نظيري برخوردار شده است.

اخبار

پيشنهاد وزير ارتباطات: جريمه دريافتي در مناطق محروم هزينه شود

متخلفان ارز دولتي 32ميليارد تومان جريمه شدند
گروه دانش و فن|

 وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطاع��ات با بيان 
اينك��ه س��ازمان تعزي��رات حكومت��ي تاكن��ون 
سوءاس��تفاده كنندگان از ارز دولتي را ۳۲ ميليارد 
تومان جريمه كرده است، گفت: به دولت پيشنهاد 
داديم اي��ن مبلغ پس از واريز ب��ه خزانه دولت در 

مناطق محروم هزينه شود. 
محمد ج��واد آذري جهرم��ي - وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطاعات - با اش��اره به اليحه صيانت و 
حفاظت از داده هاي ش��خصي، اظهار كرد: با توجه 
ب��ه اينكه اطاعات مردم در اختيار پيام رس��ان ها، 
فروشگاه هاي آناين، اپليكيشن ها و ساير سايت ها 
در فضاي مجازي قرار دارد، بنابراين دس��تگاه هاي 
س��رويس دهنده براي حفاظ��ت از اطاعات مردم 

مسوول هستند. 
وي گفت: اين اليحه براي حفظ حريم اطاعات 
مردم آماده ش��ده اس��ت و در آن حقوق مشتركان 
و س��رويس دهنده در داخ��ل و خ��ارج مش��خص 
 اس��ت همچنين اين اليحه با كمك خرد جمعي و 
بر اساس فتواي مقام معظم رهبري درباره حرمت 
استفاده از اطاعات شخصي مردم در فضاي مجازي 
پردازش ش��ده است و در كوتاه ترين زمان به دولت 

ارسال مي شود تا در دولت بررسي شود. 
وي ب��ا بي��ان اينكه ب��راي پااليش هوش��مند 
اينترنت براي ك��ودكان برنامه ريزي هاي مختلفي 
انجام ش��ده است، خاطرنشان كرد: براي كودكان 
در فضاي مجازي زيس��ت بوم خاصي ايجاد شده 
اس��ت و اين موض��وع را از ابتداي دولت دوازدهم 
مدنظ��ر داش��ته ايم و برنامه هاي مدون��ي در اين 

زمينه ارائه كرده ايم. 
وزير ارتباطات با اشاره به فيلتر كردن محتواهاي 
فض��اي مجازي اف��زود: برخي محتواه��اي فضاي 
مجازي را بر اساس درك كودكان فيلتر كرده ايم كه 
براي بزرگساالن نيز مشكل آفرين شده است. تبلت 
مخصوص كودكان با قيمت مناس��ب براي نظارت 
والدين و دسترسي محدود كودك نيز در بازار وجود 
دارد. امروز شاهد توليد اپليكيشن هاي ويژه كودكان 

از جمله انارستان و درسا نيز هستيم. 
آذري جهرم��ي درباره بازار گوش��ي تلفن هاي 
همراه نيز افزود: اگرچه دولت بايد نابس��اماني هاي 
ب��ازار تلفن هم��راه را مديريت كند اما هر كس��ي 
مس��ووليت خودش را در اين زمين��ه دارد. وزارت 
ارتباطات مس��وول تنظيم قيمت ها ي��ا تامين ارز 
دولتي براي واردكنندگان نيست. بخشي از قيمت 
تلفن همراه به عرضه و تقاضا بستگي دارد و بخشي 

به بهاي ارز و امروز قيمت ارز تثبيت نش��ده است 
بنابراين قيمت گوش��ي نيز به همان نس��بت ثابت 
نيست. وزير ارتباطات با اشاره به اينكه در مقطعي 
برخي ها از تخصيص ارز دولتي سوءاستفاده كردند 
گفت: عده يي اي��ن پول تخصيص يافته را به جاي 
وارد كردن گوشي به چيزهاي ديگر تخصيص دادند 
يا از كش��ور خارج كردند و اين موضوع را تعزيرات 
پيگيري ك��رد كه تاكنون ۳۲ ميلي��ارد تومان نيز 
جريمه شده اند. تعزيرات شرايطي را فراهم مي كند 
تا پول را پس بگيرد، البته پيشنهاد دادم همه پول 
به حساب دولت برگردانده شود و به مناطق محروم 

تخصيص داده شود. 
آذري جهرمي اف��زود: وقتي با محدوديت ارزي 
مواجه هستيم و نيازمند تامين دارو باشيم، منطقي 
نيس��ت با آن پول تلفن وارد كني��م. اگرچه امروز 
تبلت و موبايل ضروري اس��ت و در كس��ب و كار و 
در شرايط عادي نيازمند تخصيص ارز در اين بخش 
هستيم. وزير ارتباطات درباره شبكه ملي اطاعات 
اظهار كرد: براي توس��عه شبكه ملي اطاعات سه 
اليه زيرس��اخت، خدمات و محتوا نياز است. توليد 
محت��وا به عهده نهادهاي مختل��ف از جمله صدا و 
سيما است. زير س��اخت را وزارت ارتباطات آماده 

مي كند و خدمات با مش��اركت وزارت ارتباطات و 
ساير نهادها امكانپذير است. 

وي كه در يك برنامه تلويزيوني سخن مي گفت، 
درباره مزاحمت هاي پيامك��ي نيز توضيح داد: اين 
موضوع حق الناس است و بايد رسيدگي شود. البته 
اقداماتي در اين زمين��ه انجام داديم كه حجم اين 
مزاحمت ها را كم كرده است. در اين ميان ۳۰ هزار 

شماره شناسايي و قطع شده  است. 
آذري جهرمي درباره وضعيت استارت آپ ها نيز 
خاطرنشان كرد: استارت آپ ها در مسير توسعه خود 
با موانع زي��ادي برخورد كرده اند ك��ه و اين موانع 
بايد برطرف ش��ود زيرا دنيا در حال توسعه تحول 
ديجيتال اس��ت و بازيگران اصلي آن استارت آپ ها 
هس��تند. در اين زمينه ط��رح نوآفرين را با كمك 
معاون��ت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري آماده 

كرده ايم و در دولت منتظر تصويب آن هستيم. 

 درباره فيلترشكن ها موضوع خودتحريمي داريم
وزير ارتباط��ات درباره پيام رس��ان هاي داخلي 
نيز گفت: م��ا از پيام رس��ان ها حمايت مي كنيم و 
مطابق سندي كه در شوراي عالي مجازي تصويب 
 ش��ده اس��ت بايد از آنه��ا حمايت كني��م. نبايد از 

پيام رسان هاي داخلي توقع بيش از حد داشت. اين 
پيام رسان ها تاكنون رشد خوبي داشته اند و اين سير 

صعودي رشد ادامه دارد. 
وزي��ر ارتباطات درباره انتقاد از اين وزارتخانه به 
دليل پاي كار نبودن در بستن فيلترشكن ها گفت: 
مرجع نظارت بر عملكرد وزارت ارتباطات مركز ملي 
فضاي مجازي است، اما درباره فيلترشكن ها با بحث 
خودتحريم��ي نيز مواجهيم و نمي توان تنها با يك 

نگاه در اين قضيه اقدام كرد. 
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات در پاس��خ به 
اين سوال كه در چندگانگي بازار پيام رسان هايي در 
كش��ور كه از يكسو هاتگرام و تلگرام طايي امكان 
دسترس��ي تلگرام را فراهم مي كنند، از سوي ديگر 
پيام رسان هاي داخلي در تاش براي جذب مخاطب 
هس��تند و همچنين امكان دسترسي به تلگرام از 
طريق فيلترشكن فراهم است، انتقادهايي از پاي كار 
نبودن وزارت ارتباطات در برخورد با فيلترشكن ها 
مطرح مي ش��ود، گفت: در كش��ور ما ديدگاه هاي 
متفاوت��ي وجود دارد و فض��اي نقد و اظهارنظر نيز 
باز اس��ت كه فضاي خوبي اس��ت و همه اظهارنظر 
مي كنند و به مساله مي پردازند. هر كس نظرش را 

مي دهد و نظرات همه نيز محترم است. 

وي گفت: در كش��ور ب��راي ارزيابي عملكردها 
سيستم، سامانه و جايگاهي وجود دارد و آن جايگاه 
براي ما مركز ملي فضاي مجازي است. شوراي عالي 
فضاي مجازي مصوبه يي در رابطه با پيام رس��ان ها 
داشته است و مرجع نظارت بر انجام شدن يا نشدن 
يا پاي كار بودن يا نبودن وزارت ارتباطات برعهده 

مرجعي است كه مسووليت نظارت دارد. 
وي ادامه داد: اينكه هر كس به سليقه خود بگويد 
كار انجام شده يا نشده بحث ديگري است. همين 
گروه بعد از اينكه پيام رسان هاي داخلي بيانيه دادند 
و گفتن��د وزارت ارتباطات به تكاليفش عمل كرده 
خيل��ي راحت گفتند خي��ر! وزارت ارتباطات عمل 
نكرده اس��ت، در حالي كه وقتي خود پيام رسان ها 
مي گويند عمل كرده شما چه مكانيسمي را مدنظر 

داريد كه مي گوييد عمل نكرده است؟ 
جهرمي تاكيد ك��رد: البته همواره معتقديم كه 
بايد حمايت جدي تري از پيام رسان ها صورت گيرد 
و از ظرفيت ه��اي داخلي بايد حمايت كنيم و پاي 

كار هم حتما هستيم. 
وي در پاس��خ ب��ه س��وال فارس درب��اره اينكه 
برخ��ورد كافي و جدي نكردن با فيلترش��كن ها به 
وزارت ارتباطات انتقاد مي ش��ود و مي گويند وزارت 
ارتباطات در تكليف بستن فيلترشكن ها به وظيفه 
خود عمل نمي كند و پاي كار نيست، گفت: اينكه 
پاي كار هستيم يا نيستيم، مكانيسم و تصميم گيري 
آن جاي ديگري است، درباره فيلترشكن ها موضوع 
خودتحريم��ي ني��ز داريم، آقاي��ان بيايند پاي ميز 

بنشينند و نياز مردم را ببينند. 
جهرمي ادامه داد: نيازسنجي كرديم و اختيارات 
مردم را درآورديم كه زماني كه بسياري از سايت هاي 
خارجي ما را فيلتر كردند و مردم به آنها دسترسي 
ندارند، از طريق همين مكانيس��م به اين سايت ها 
دسترسي پيدا مي كنند، با اين شرايط چگونه يك 
عده صرفا مي گويند بايد ب��ا يك نگاه اين اتفاق را 
ديد؟ طبيعتا همه اين مباحث در مركز ملي فضاي 
مجازي مورد بحث قرار گرفته است و طبيعتا خود 
را موظف مي دانيم از پيام رسان هاي داخلي حمايت 
كنيم و تاكنون نيز اين كار را كرده ايم و بيش از اين 
ني��ز خواهيم كرد، اما مرجع واح��د براي ارزيابي را 
مركز ملي فضاي مجازي بگذاريم، ما نيز اين مركز 
را قب��ول داريم، البته اف��راد مختلف با ديدگاه هاي 
مختلف در صحنه حض��ور دارند، حرف هاي آنها را 
نيز مي شنويم زيرا معتقديم خالي از عيب نيستيم 
و ممكن است اشكاالتي در مسيرمان باشد كه بايد 

به آنها توجه كنيم. 

انگجت|
 ادوارد اس��نودن كارمند آژانس 
امنيت ملي امريكا پنج س��ال قبل با 
از برخي آسيب پذيري هاي  استفاده 
امنيتي شبكه رايانه يي اين سازمان 
اسناد حساسي را از آن سرقت كرد. 
در حالي كه تصور مي شد آژانس 
امني��ت ملي امريكا بعد از گذش��ت 
پنج س��ال و افشاگري هاي گسترده 
اس��نودن در مورد جاسوس��ي هاي 

س��ايبري اين آژانس از مردم جهان حفره هاي مذكور را برطرف كرده باش��د تا اسناد 
بيش��تري از اين س��ازمان افش��ا نشود، حاال مش��خص شده كه اين س��ازمان دولتي 

امريكايي در اين زمينه اهمال كرده است. 
محتواي يك گزارش كنترل و بازرس��ي كه توسط دفتر بازرسي كل آژانس امنيت 
ملي امريكا تهيه ش��ده، نش��ان مي دهد بسياري از سياس��ت گذاري هاي امنيتي دوره 
حضور اس��نودن در آژانس تغيير نكرده اند و تا ماه مارس س��ال ۲۰۱۸ باقي بوده اند. 
عاوه بر اين آسيب پذيري هاي امنيتي موجود در شبكه هاي رايانه يي اين سازمان هم 

برطرف نشده اند. 
به عنوان مثال هنوز سيستم كنترل دومرحله يي در مراكز داده آژانس امنيت ملي 
امريكا و اتاق هاي مش��ابه به درس��تي اعمال نمي شوند و چارچوب هاي حوزه فناوري 

اطاعات براي بررسي همه اسناد ضروري به درستي اعمال نمي شوند. 
نكته جالب ديگر اينكه آژانس امنيت ملي امريكا هنوز تمامي حافظه هاي فاش و 
ديگر هاردديسك هاي قابل حمل را براي جلوگيري از آلودگي ويروسي يا استفاده به 

درستي و با دقت اسكن نمي كند. 
اين بررس��ي از اول اكتبر س��ال ۲۰۱7 تا ۳۱ ماه مارس سال ۲۰۱۸ انجام شده و 
قرار اس��ت يافته هاي آن براي اصاح مشكات فعلي در آژانس امنيت ملي امريكا به 
كار گرفته شود. آژانس هنوز واكنشي نسبت به اين گزارش از خود نشان نداده است.

ورج|
كميس��يون اتحادي��ه اروپا برخي 
از ش��ركت هاي تكنول��وژي از جمله 
ايس��وس و فيليپ��س را ب��ه دلي��ل 
ثابت نگه داش��تن قيمت ه��ا و رفتار 

ضدرقابتي جريمه كرد. 
 چندي پيش بود كه اتحاديه اروپا 
گوگل را به علت انحصارطلبي تجاري 
5 ميلي��ارد دالر جريمه كرد. مقامات 
اتحادي��ه اروپ��ا در اي��ن زمينه اعام 

كردند گوگل براي ارتقاي محصوالت، سرويس ها و اپليكيشن خود در كنار سيستم عامل 
اندرويد، از اس��تفاده آزادانه و منصفانه كاربران اينترنت از خدمات و سيس��تم هاي عامل 

شركت هاي رقيب خود جلوگيري به عمل آورده است. 
كميسيون اتحاديه اروپا شركت هايي نظير ايسوس، فيليپس، دينون و مارانتز، و پايونير 
را به علت رفتارهاي ضدرقابتي و خودداري از تحويل موجودي به خرده فروشان آنايني 
كه قصد ارائه محصوالت تخفيف دار را داشتند، جريمه كرده است. بر اساس آمار، ايسوس 
در ميان س��ال هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ ميادي تاش هاي گسترده يي براي تثبيت قيمت 
محصوالتش در كشورهاي آلمان و فرانسه انجام داده بود. ايسوس نيز در گفت وگويي با 
خبرگزاري تايپه تايمز اعام كرده است كه اين جريمه اتحاديه اروپا را خواهد پرداخت. 
البته گفته مي ش��ود از آنجا كه ايس��وس با اين كميسيون در فوريه سال گذشته ۲۰۱7 
ميادي همكاري كرده است، مشمول كاهش مجازات و جريمه نيز خواهد شد. ايسوس 
يك شركت تايواني توليدكننده موبايل، لپ تاپ و ساير محصوالت تكنولوژي است و براي 
جلوگيري از رفتارهاي ضدرقابتي متعهد ش��ده است كه به كاركنان و كارمندان بخش 
فروش خود آموزش هاي ويژه دهد. در ميان چهار ش��ركت مذكور، ايس��وس بيش��ترين 
جريمه ممكن را متحمل ش��ده اس��ت، اين در حالي اس��ت كه فيليپس نيز تحت تاثير 
سياست ثابت نگه داشتن قيمت ها براي برخي از محصوالتش نظير قهوه ساز، جاروبرقي و 

مسواك هاي برقي مجبور است ۳5 ميليون دالر جريمه بپردازد. 

سي ان بي سي|
 ش��ركت لنووو با همكاري گوگل 
نمايشگر هوشمندي عرضه كرده كه 
ق��ادر به دريافت و درك انواع فرامين 
صوتي است. البته اين نمايشگر براي 
پخش موس��يقي و ويدئ��و هم قابل 

استفاده است. 
هوش��مندي  نمايش��گر  عرض��ه 
ك��ه بتوان��د ب��ه تمامي س��واالت و 
درخواست هاي كاربران پاسخ دهد، تا 

به حال سابقه نداشته و نشان مي دهد گوگل قصد دارد سطح استفاده از فناوري طراحي 
شده براي بلندگوهاي هوشمند خود را ارتقا دهد. 

 نمايش��گر يادش��ده ك��ه از قابليت ه��اي دس��تيارصوتي هوش��مند گ��وگل ي��ا
Google Assistant برخوردار اس��ت داراي نمايشگري ۱۰ اينچي است و ۲5۰ دالر 
قيمت دارد. اين محصول با صداي فرد قابل كنترل است و از طريق نمايشگر آن مي توان 
اطاعات زيادي را دريافت كرد. به عنوان مثال كاربر مي تواند از نمايشگر لنووو در مورد 
نتايج بازي ها و مس��ابقات ورزشي شب گذشته سوال كند، آخرين وضعيت آب و هوا را 
جويا ش��ود يا در مورد اخبار كسب اطاع كند. البته كاربران مي توانند به جاي دريافت 

پاسخ هاي صوتي، جواب سواالتشان را روي نمايشگر مشاهده كنند. 
در صورتي كه از حساب كاربري گوگل برخورداريد، مي توانيد اين نمايشگر را به برنامه 
گوگل هوم آيفون يا گوشي اندرويدي خود متصل كنيد تا ظرف چند دقيقه اطاعاتي را 
دريافت كنيد كه تصور مي كنيد براي شما ارزشمند است و بيشتر به دردتان مي خورد. 

اين محصول حتي مي تواند دس��تورالعمل هاي آشپزي مختلف را در اختيار شما قرار 
دهد و ش��ما بعد از قرائت يا گوش كردن به هر بخش از اين دس��تورالعمل و اجراي آن 

مي توانيد به گوگل بگوييد »خب بخش بعدي« تا اطاعات بيشتري را دريافت كنيد. 
نمايش��گر ياد ش��ده با برنامه گپ ويدئويي Duo گوگل نيز سازگار است و لذا براي 

برقراري تماس هاي ويدئويي نيز قابل استفاده است.

رفع حفره هاي امنيتي ۵ سال قبل سازمان سيا نمايشگر هوشمند با قابليت درك فرامين صوتياتحاديه اروپا شركت هاي فناوري را جريمه كرد

زاويه رويدادفراسو

ايسنا|
 درحال حاضر بس��ياري از واحدهاي صنفي از ف��روش تلفن همراه خودداري مي كنند و 
مي گويند »اين كاال انبار شده و به آنها داده نمي شود«، كه رييس اتحاديه فروشندگان تلفن 
همراه در اين باره اعام كرد: فروش��ندگان احتكار و اختفا نكردندبلكه بازار با كمبود نس��بي 

مواجه شده كه در روزهاي آتي با عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه بهبود پيدا مي كند. 
 بازار تلفن همراه در پي نوس��انات ارزي با مشكات و چالش هاي بسياري مواجه شد كه 
از افزايش قيمت بي رويه و غيرمنطقي تا عرضه نشدن كاال در بازار متفاوت است. البته پس 
از انتش��ار ليس��ت دريافت  كنندگان ارز دولتي براي واردات تلفن همراه از سوي محمدجواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطاعات همچنان اين مشكات در بازار تلفن همراه 
پابرجاست و نه موبايلي ارزان شده و نه بازاري اصاح. طي هفته هاي گذشته بازار روز به روز 
شاهد افزايش قيمت تلفن همراه بود و از سويي ديگر بسياري از فروشندگان اعام مي كردند 
كه كاال براي عرضه ندارند، چراكه تامين كنندگان موبايل به آنها نمي فروشند. البته بسياري 
از فروشندگان مجازي و سايت هاي فعال در حوزه موبايل نيز طي هفته هاي گذشته فروش 
چنداني نداش��تند و بسياري از تلفن هاي همراه آنها از سبد فروش شان خارج شده  است كه 
مش��خص نيست اين مسائل ناشي از احتكار ميان فروشندگان بوده يا واردكنندگان. ابراهيم 
درس��تي رييس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي، تصويري و تلفن همراه اظهار كرد: 
هيچ احتكار و اختفايي ميان فروش��ندگان نيس��ت و آنها اگر كاال داشته باشند قطعا عرضه 
مي كنند، اما طي روزهاي گذشته با كمبود نسبي در بازار مواجه بوديم كه به زودي با تعيين 
تكليف و عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه، وضعيت بازار موبايل بهبود پيدا خواهد كرد. 

روابط عمومي گمرك|
 گمرك ايران تاكيد كرده اس��ت كه راستي آزمايي 
اطاع��ات گوش��ي هاي تلفن همراه مس��افري وظيفه 

گمرك نيست. 
طي روزهاي گذشته، حاشيه هايي در مورد واردات 
گوشي تلفن همراه به صورت مسافري به وجود آمد و 
واردكنندگان رس��مي اين گوشي ها با انتقاد از واردات 
مسافري گوشي تلفن همراه، تلويحا گمرك ايران را به 

عنوان يكي از مقصران اين اتفاق خواندند. 
در اي��ن راس��تا، مه��دي محبي - ريي��س اتحاديه 
تجهيزات مخابراتي - گفته بود: مدتي اس��ت كه روند 
تخصي��ص ارز براي واردات كاال ب��ا كندي هاي متعدد 
مواجه ش��ده و بر همين اساس به جاي واردات رسمي 
تلفن همراه، ش��اهديم ك��ه عده يي به ط��ور چمداني 
گوشي هايي را وارد كشور مي كنند كه گارانتي ندارد و 
حقوق مردم در واردات آنها رعايت مي شود. هيچ كس 
هم به فكر نيست و با اين اوصاف اين موضوع معضلي 
جديد خواهد ش��د. وي اين را هم گفته بود كه افرادي 
كه به اين شيوه گوش��ي هاي خود را وارد مي كنند، از 

پرداخ��ت ۹ درصد ماليات ب��ر ارزش افزوده نيز معاف 
خواهند شد. از س��وي ديگر كد فعال سازي مربوط به 
طرح رجيس��تري را نيز درياف��ت مي كنند، زيرا طبق 
قوانين موجود، واردات مسافري امكان دريافت چنين 

كدي را دارد. 
بر همين اساس، گمرك ايران به اين اخبار واكنش 
نش��ان داد و اعام ك��رد كه راس��تي آزمايي اطاعات 
گوش��ي هاي تلفن همراه مس��افري ب��ا اطاعات پرواز 
و پاس��پورت مس��افران، طبق مصوبات كارگروه طرح 

رجيستري بر عهده گمرك نيست. 
بر اس��اس بررس��ي هاي ص��ورت گرفت��ه، در طرح 
رجيس��تري، مس��ووليت اظهار و اخذ حقوق ورودي و 
عوارض گمركي گوشي هاي مسافري بر عهده گمرك 
است و گمرك موظف به ارسال اين اطاعات به سامانه 
همتا اس��ت كه اين كار براس��اس مصوبات از س��وي 
گمرك انجام مي شود، اما پس از ارسال اين اطاعات، 
راس��تي آزمايي اطاعات مس��افران قبل از فعال سازي 

گوشي هاي مسافري بر عهده سامانه همتاست. 
مسافران از طريق س��امانه مسافري گمرك نسبت 

به اظهار گوش��ي و پرداخت حقوق و عوارض و ماليات 
بر ارزش افزوده حس��ب ارزش هاي گمركي مندرج در 
سامانه جامع گمركي براساس مقررات مسافري اقدام 
 مي كنن��د. بنابراين گ��زارش، طبق مصوب��ات، كنترل 
اطاعات گوش��ي هاي تلفن همراه مسافري ورودي با 
اطاعات گذرنامه و پروازها بر عهده س��امانه همتاست 
و اي��ن اقدامات بر اس��اس طرح رجيس��تري در حوزه 
اختيارات و تعهدات س��امانه همتا تعريف ش��ده است 
و مسووليت عدم اجراي اين تعهدات با گمرك نيست. 
 در توضيح��ات گم��رك اي��ران آم��ده اس��ت كه 
حق��وق و ع��وارض گمركي تمامي گوش��ي هاي تلفن 
همراه مسافري كه به س��امانه مسافري گمرك اظهار 
شده اند، دريافت شده است، اما راستي آزمايي اطاعات 
مسافران بر اساس اطاعات پرواز و پاسپورت مسافران 
در تعه��دات س��امانه همتا بوده و بايد پس از ارس��ال 
اطاعات گوش��ي هاي مسافري از س��امانه گمرك به 
همت��ا تطبيق و راس��تي آزمايي اطاع��ات با اطاعات 
پرواز و گذرنامه مس��افران، قبل از رجيس��تري گوشي 

انجام شود. 

كمبود گوشي تلفن همراه در بازار  گمرك، مسوول تاييد اطالعات گوشي هاي مسافري نيست
بازاردريچه
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چهره هاي استاني

خريد انواع شارژ و بسته اينترنت 
در فروشگاه آنالين همراه اول

صفحه خريد شارژ و بس��ته اينترنت همراه اول در 
فروش��گاه آنالين همراه اول با امكانات جديد توس��عه 

پيدا كرد. 
به گزارش »تع��ادل« به نق��ل از اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، از اين پس مشتركين همراه 
اول مي توانند از طريق فروش��گاه آنالي��ن همراه اول به 
نشاني shop.mci.ir اقدام به خريد انواع شارژ از جمله 
ش��ارژ با مبلغ دلخواه، شارژ فوق العاده، شارژ ويژه بانوان، 
شارژ جوانان كنند؛ پيش از اين مشتركين از طريق اين 
درگاه فقط امكان خريد ش��ارژ مستقيم را داشتند. اين 
فروش��گاه آنالين درگاهي مطمئن و در دس��ترس است 
كه مشتركين همراه اول مي توانند در آن انواع بسته هاي 
اينترنت را با قابليت پرداخت مستقيم در سايت خريداري 
كنند. عالوه بر اين در روزهاي برگزاري نمايشگاه الكامپ 
۲۰۱۸ مودم ه��اي پر س��رعت همراه اول ب��ا ۳۰ درصد 
تخفيف ويژه نمايشگاه ارائه مي شود كه مشتركين براي 
درياف��ت كارت هديه اين تخفي��ف مي توانند تا ۹ مرداد 
 ماه به غرفه همراه اول )فروش��گاه آنالين( واقع در سالن 

خليج فارس نمايشگاه بين المللي تهران مراجعه كنند. 

  92.5درصد آب ايران در كشاورزي فرو مي رود
س�منان| مديرعامل ش��ركت آب منطقه يي سمنان 
گفت: ميزان مص��رف آب در بخش هاي مختلف در ايران 
اينگونه است كه بيشترين مصرف با ۹۲.5 درصد در بخش 
كشاورزي است و همچنين در بخش شرب و صنعت نيز 
به ترتيب 6 و ۱.5 درصد مصرف مي شود. ايرج حيدريان 
مي��زان مصرف آب در بخش كش��اورزي در كش��ورهاي 
در حال توس��عه را ني��ز ۸۲ درصد عنوان كرد و گفت: در 
كشورهاي در حال توسعه، تنها ۱۰ درصد از آب در يخش 
صنعت و ۸ درصد نيز در بخش شرب مصرف مي شود و بر 
عكس كشورهاي توسعه يافته، ميزان مصرف آب در بخش 

كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه بسيار باالست. 

 بيمارستان رحيميان الوند در آستانه تعطيلي 
قزوين| بيمارستان خيريه رحيميان شهر الوند به دليل 
پرداخت نش��دن مطالبات بيمه يي در حال خارج شدن از 
چرخه خدمت رس��اني است كه با اين كار مشكالت زيادي 
براي كارگران ساكن در اين شهر ايجاد خواهد شد. ابوالفضل 
محم��دزاده در گفت وگو با رس��انه ها ضمن تاييد اين خبر 
اظهار كرد: اگر مطالبات بيمارستان رحيميان تا اواخر هفته 

آينده پرداخت نشود، اين بيمارستان غير فعال مي شود. 

  ناهار حجاج خانه خدا در كرمان صرف شد
كرمان| مدير هواپيمايي جمهوري اسالمي در كرمان 
از تاخير۱۰س��اعته پرواز حجاج كرماني به سمت مدينه 
من��وره خبرداد. توكل گفت: پرواز صبح يكش��نبه حجاج 
كرماني كه قراربود س��اعت هش��ت و چهل دقيقه انجام 
ش��ود س��اعت ۱۹ انجام گرفت.او با حضور در فرودگاه و 
با عذرخواه��ي از زائران خانه وحي افزود: هواپيماي پرواز 
ساعت ۸و4۰دقيقه از كرمان به مقصد مدينه منوره دچار 
نقص فني ش��ده و براي رفع نقص به وجود آمده، پرواز با 

تاخير انجام شد. 

 12.5درصد اعتبارات براي مكانيزاسيون است
قزوين| رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين 
در جلسه ستاد مكانيزاسيون گفت: ۳ميليارد و ۸۳4 ميليارد 
تومان اعتبار براي توس��عه مكانيزاسيون جهادكشاورزي 
جذب ش��ده اس��ت كه از اين مقدار ۱۲.5درصد سهميه 
استان است. خمسه در جلسه ستاد مكانيزاسيون استان 
گفت: اس��تفاده از تجهيزات به روز كشاورزي مي تواند در 
توس��عه اين بخش موثر باش��د، وظيفه سازمان اين است 
ك��ه بايد كش��اورزان را ب��راي جذب تس��هيالت و خريد 

مكانيزاسيون نوين تشويق و ترغيب شوند.  

  »گيل قصه« احياي فرهنگ كهن نقل خواني
گيالن| جش��نواره »گيل قصه« ب��ا هدف احياي 
فرهن��گ نقل خواني اصيل گيالني با حضور جمعي از 
هنرمندان استان گيالن و عموم مردم در سبزه ميدان 
رش��ت برگزار ش��د. يكي از هنرمندان گيالني در اين 
مراس��م با تاكي��د بر لزوم حف��ظ ارزش هاي فرهنگي 
گيالن اظهار داش��ت: بايد س��عي كني��م لهجه و نوع 
پوش��ش گيالني را به فرزندانمان معرفي كنيم تا اين 
فرهنگ پايدار بماند. رسول حقدوست با اعالم اينكه در 
گذشته دل هاي مردم به يكديگر نزديك تر بود گفت: 
من يك س��ي دي از مجموع��ه  نقل هاي گيلگي آماده 
كردم و آن را به اس��تاندار گي��الن دادم و او نيز مرا به 
يكي از مديران متولي فرهنگ گيالن معرفي كرد اما او 

كمترين ارزشي براي كار من قائل نشد. 

 مرمت صد شيء تاريخي مربوط به عصر آهن
قم| سرپرس��ت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري قم از اختصاص ۱5۰ميليون ريال 
اعتبار براي مرمت صد قطعه شيء تاريخي مربوط به 
عص��ر آهن خبر داد. حمي��د يزداني با بيان اينكه اين 
اشيا شامل سفال، سبو، پياله، كاسه، درپوش سفالي، 
خمره و اشياي فلزي اس��ت افزود: اين اشياء تاريخي 
در كاوش ه��ا و حفاري هاي تپه صرم و تپه باس��تاني 
قلي درويش به دس��ت آمده كه براي مرمت آنها ۱5۰ 
ميليون ريال از اعتبارات ملي در نظر گرفته شده است. 
او اف��زود: مرم��ت اين اش��يا ش��امل پاكس��ازي، 
نمك زدايي، رسوب زدايي، برداشتن رسوبات سطحي و 
مرمت قطعات حاصل از خوردگي فيزيكي و شيميايي 
اس��ت، به  نحوي  كه بر ماهيت و ش��كل اثر خدشه يي 

وارد نشود. 

ويژه

اخبارشهرستانها

تعادل در جريان تور رسانه اي دولت به آذربايجان غربي بررسي مي كند

سايهروشنهايعملكرداقتصاديدولتدراستانها
گروه بنگاه ها| مهدي بيك|

»عملك��رد اقتصادي دول��ت در واقعي��ت چگونه 
اس��ت؟« اين پرسشي اس��ت كه پاسخگويي به آن در 
ي��ك چنين روزهايي كه رس��انه هاي مخالف دولت با 
استفاده از تمام ابزارهاي رسانه يي شان در حال پمپاژ 
نااميدي در جامعه و وارونه نمايي دستاوردهاي كشور 
در حوزه اقتصاد هستند ضروري به نظر مي رسد؛ چرا 
كه عدم توجه به اطالع رس��اني ش��فاف در اين زمينه 
مي توان��د در بلند مدت اعتماد و اميد عموم ايرانيان را 

با اخالل مواجه كند. 
 واقعيت آن اس��ت ك��ه موضوع نگاه سياس��ي به 
موضوع��ات اقتص��ادي يك��ي از آفت هايي اس��ت كه 
س��اختارهاي اجرايي كش��ورمان همواره با آن دست 
به گريب��ان بوده اس��ت؛ نگاهي كه به جاي بررس��ي 
تخصصي عملكرد اقتصادي دولت در مقايسه با گذشته 
در اتمس��فري ش��فاف با اس��تفاده از عينك سياسي 
تالش مي كند تا دس��تاوردهاي اقتصادي كابينه را به 
جهت گيري هاي سياس��ي و جناحي تنزل دهند؛ آوار 
ويرانگر رسانه يي كه چنانچه هرچه سريع تر براي مهار 
آن فكري نش��ود در ادامه قادر است آسيب هاي جدي 
به روند كلي برنامه ريزي هاي اجرايي كشور وارد كند. 

 ب��ا اين مقدم��ات خبرنگار تع��ادل در جريان تور 
رس��انه يي دولت به اس��تان آذربايجان غربي و بازديد 
از پروژه ه��اي عمران��ي اين اس��تان تالش ك��رد تا با 
تاباندن نوري ب��ه ابعاد و زواي��اي گوناگون پروژه هاي 
اقتصادي اس��تان به عنوان يكي از پازل هاي توس��عه 
در كشور پاس��خي براي اين پرسش كليدي بيابد كه 
 آيا عملك��رد اقتصادي دولت در اس��تان هاي مختلف 
بر اس��اس برنامه ريزي هاي تدارك ديده شده و مبتني 
بر اس��ناد باالدس��تي نظام دنبال مي ش��ود ي��ا اينكه 
عملكرد اقتصادي دولت در اس��تان ها همان گونه است 
كه منتقدان دولت هر روز در رسانه هايش��ان بازنش��ر 
مي كنن��د؟ آنچه در جري��ان اين گ��زارش در اختيار 
مخاطبان عزيز قرار مي گيرد؛ سكانس ها و روايت هايي 
است كه خبرنگار تعادل در جريان تور رسانه يي دولت 

به آذربايجان غربي با آنها برخورد داشته است. 

 روايت اول: حمل و نقل، ركن مهم توسعه
يك��ي از مهم ترين نش��انه هايي ك��ه از طريق آن 
مي ت��وان عملك��رد اقتصادي دولت را مورد س��نجش 
دقيق قرار داد؛ برنامه هايي اس��ت كه در حوزه حمل و 
نقل )ريلي؛ هوايي و دريايي، جاده يي و...( در بخش هاي 
گوناگون تدارك ديده ش��ده است؛ به عبارت روشن تر 
هيچ دولتي ب��دون بهره مندي از پروژه هاي تاثيرگذار 
حمل و نقل نمي تواند ادعا كند كه در مس��ير توسعه 
گام برداشته است؛ بنابراين طبيعي است كه نخستين 
برنامه بازديد خبرنگاران مربوط به پروژه يي باش��د كه 
اس��تان آذربايجان غربي را براي نخستين بار در مسير 
راه آهن سراسري و بين المللي كشورمان قرار مي دهد؛ 
مس��يري كه ش��مال و جنوب ايران را ب��ه هم وصل 
مي كند و بس��تر الزم براي توسعه ريلي شرق و غرب 

كشور را نيز فراهم مي كند. 
نخستين بازديد از پروژه ايس��تگاه راه آهن اروميه 
صورت مي گيرد. ايستگاهي كه بنا بر اظهارات مسووالن 
قرار است به عنوان نقطه كانوني شهر اروميه عمل كند 
و مجموعه ي��ي از كلوني هاي تج��اري و بازرگاني را در 
اطراف خود جاي دهد. اتوبوس حول و حوش س��اعت 
۳بعد از ظهر و در شرايطي كه شهر اروميه هم با يك 
گرماي بي س��ابقه مواجه شده است؛ به سمت راه آهن 
حرك��ت مي كند تا خبرنگاران يكي از مهم ترين اركان 
توسعه در اس��تان را از نزديك مشاهده كنند و درباره 

زواياي مختلف آن پرسش هاي خود را مطرح كنند. 
 »قنبر آقايي زاد«، مش��اور رييس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه اروميه در جريان گفت وگو ب��ا »تعادل« در 
خصوص اهميت اين پروژه و مس��يري كه براي تحقق 
آن طي ش��ده اس��ت مي گويد: »واقعيت آن است كه 
آذربايجان غربي به دليل هم مرز بودن با س��ه كش��ور 
تركيه، عراق و جمهوري آذربايجان ش��اهراه ارتباطي 
ايران با اروپا است. هرچند اين پروژه از سال ۸۰ كليد 
خ��ورده اما به دليل كمبود بودجه پيش��رفت چنداني 
نداش��ته اس��ت. در زمان دولت تدبير و اميد بود كه با 
تخصيص مناس��ب منابع توانس��تيم بخش هاي قابل 
توجه��ي از پ��روژه را پيش ببريم.« آقاي��ي زاد زماني 

كه درباره س��وءمديريت هاي گذشته صحبت مي كند 
اخم هايش در هم م��ي رود و هرچند تالش مي كند تا 
گارد بي طرف��ي اش را حفظ كند اما با پايان هر جمله 
اش��اره يي هم ب��ه اين واقعي��ت دارد كه اگ��ر فرآيند 
تخصيص اعتبارات به درستي صورت نمي گرفت معلوم 
نب��ود اين پروژه تا چه زماني ادامه پيدا كند. آقايي زاد 
صحبت هاي��ش را اينطور ادامه مي ده��د: »اين پروژه 
مراغ��ه به تبريز، مراغه به ميان��دوآب و نقده به اروميه 
را شامل مي شود كه مياندوآب و نقده عملياتي شده و 

ريل گذاري هم صورت گرفته است.«
او با اش��اره به تالش هاي ش��خص رييس سازمان 
برنام��ه و بودج��ه براي تحق��ق اين پ��روژه مي گويد: 
»رييس س��ازمان برنامه و بودجه تالش كردند بودجه 
مورد نياز اين پروژه ملي را تامين و اتصال ريلي استان 
آذربايجان غرب��ي را محقق كنند. اگر تالش و حمايت 
شخص ايشان نبود شك نكنيد كه سرنوشت اين پروژه 

همچنان نامشخص بود.«
در ش��رايطي كه خبرنگاران سرگرم بازديد از پروژه 
بودند »ابراهيم مبارك قدم«، مديركل راه و شهرسازي 
اس��تان اروميه، نيز در ميان خبرنگاران حاضر ش��د و 
در توضيحات��ي اظهار كرد: ارومي��ه يكي از مرزي ترين 
استان ها در حوزه شمال غربي كشور است. پروژه راه آهن 
مراغه و اروميه بخشي از اجراي طرح جامع حمل و نقل 
است. مبارك قدم در خصوص حجم پروژه و اعتباراتي 
كه براي آن صرف ش��ده مي گوي��د: »كل پروژه ۱۸۲ 
كيلومتر است كه ۸4 كيلومتر آن در دست بهره برداري 
بوده و پيش��رفت پروژه تاكنون ۹6 درصد بوده اس��ت. 
به طور كلي ۸۳4 ميليارد هزينه براي اين پروژه درنظر 
گرفته ش��ده كه 5۱۳ ميليارد از آن هزينه شده است. 
قرار بر اين بود پروژه خرداد پارس��ال افتتاح ش��ود اما 
وزارتخانه و س��ازمان برنامه منتظر چارت تش��كيالتي 
هس��تند. اصل اين پروژه اتص��ال اروميه به قطار تبريز 
است.«او در پايان در خصوص تاثير پروژه در فرآيند كل 
اس��تان افزود: »مسافران از طريق اتوبوس و هواپيما به 
اين استان سفر مي كنند. اين پروژه هم از مسافر و هم از 
نظر ترانزيت كاالهايي كه مبدأ و مقصدشان عراق است، 
كمك خواهد كرد خصوصا اينكه با هزينه كمتر به بازار 

مصرفي كشور فرستاده مي شوند.« 
او گفت: » اگر تركيه آمادگي داشته باشد خط ريلي 

اين پروژه از اروميه به سمت تركيه مي رود.« 
مب��ارك قدم، در خصوص پيش��رفت اين پروژه در 
دولت تدبير و اميد گفت: »با مساعدت دكتر نوبخت و 
حمايت وزارت راه 5۰ درصد از پيشرفت اين پروژه در 
سه سال اخير محقق شده است. به اين صورت كه ۹۸ 
كيلومتر ريل گذاري در اين س��ه سال به پايان رسيده 
و همه پل هاي مسير و تقاطع غيرهمسطح به مرحله 
انجام رسيده است. آب، برق و ساير انشعابات پروژه نيز 

احداث شده است.«

 روايت دوم: درياچه اي كه هنوز نفس مي كشد
در كنار بحث حمل و نقل يكي ديگر از حوزه هاي 
اساسي بحث توسعه، تالش هايي است كه ساختارهاي 
اجرايي براي بهبود شاخص هاي زيست محيطي انجام 
مي دهند؛ ش��اخص هايي كه چنانچه به طور موازي با 
پروژه هاي عمراني تقويت نشوند در ادامه كل برنامه هاي 

اقتصادي و عمراني را با مشكل مواجه مي كند. 
 نخس��تين و ش��ايد مهم ترين پروژه يي كه دولت 
يازدهم بالفاصله بعد از به دست گرفتن سكان هدايت 
س��اختار اجرايي كش��ور اس��تارت زد؛ احياي درياچه 
اروميه بود كه از س��ال ۹۲ به عنوان نماد فعاليت هاي 
عمراني دولت تدبير و اميد در دستور كار قرار گرفت؛ 
درياچه يي كه در زمان زعامت دولت هاي نهم و دهم به 
دليل سوءمديريت هاي اجرايي و حفر چاه هاي غيرمجاز 
در وضعيتي نامطلوب و خش��ك قرار گرفت و وظيفه 
 مهم بازآفريني آن به دولت اعتدالگرايان س��پرده شد. 
بر اساس اين اهميت ساختاري است كه خبرنگاران در 
دومين گام از اين سفر راهي درياچه اروميه مي شوند تا 
به صورت ميداني تصويري از برنامه ريزي هاي اجرايي 

دولت در اين حوزه را به دست آورند. 
در ش��رايطي كه خبرنگاران تص��ور مي كردند كه 
فرآيند خش��كي درياچه همچنان ادامه دارد، واقعيات 
 ميداني نش��ان م��ي داد كه پروژه احي��اي اين درياچه 
بر اس��اس برنامه ريزي ه��اي قبلي دنبال مي ش��ود و 
كارهاي ارزشمندي براي اين منظور انجام شده است. 
اهميت احياي درياچه اروميه جداي از مباحث زيست 
محيط��ي به دليلي تاثيري اس��ت ك��ه روي روحيه و 
اعتماد به نفس مردم اي��ن منطقه به جاي مي گذارد. 
در مسير بازديد از درياچه با يكي از مردم بومي اروميه 
كه براي ش��نا به درياچه اروميه آمده اس��ت صحبت 
مي كنم. بايرام قاسمي در جريان گفت وگو با »تعادل« 
با اش��اره به اهميت احياي درياچ��ه اروميه مي گويد: 
»اين درياچه بخش زيادي از خاطرات مردم آذربايجان 
)شرقي و غربي( را در خود جاي داده و زماني كه دچار 
خشكسالي شد ضربه روحي بدي به مردم اروميه وارد 
كرد. زماني كه درياچه خش��ك شده بود انگار بغضي 
گل��وي مردم را گرفته بود كه باز نمي ش��د و تا زماني 
ك��ه اين درياچه دوب��اره آب را به خود نديد مردم آرام 
نشدند؛ از دولت كه باعث شد تا اين درياچه دوباره آب 

را به خود ببيند ممنونيم.«
»پرويز آراس��ته«، مديركل حفاظت محيط زيست 
آذربايجان غرب��ي نيز درباره احي��اي درياچه در جمع 
خبرن��گاران گفت: در جن��وب درياچ��ه اروميه 5۰۰ 
ميليون متر مكعب رس��وب رودخان��ه وجود دارد. تراز 
بيولوژيكي درياچه ۱۲6۹ بوده كه سعي بر اين است به 
۱۲74/۱ برسد. ستاد احيا موفق شده است كه تثبيت 
و احي��ا را انج��ام داده و تا ۱۰ و ۱۲ س��ال آينده احيا 
صورت گي��رد. او در خصوص كمك ه��اي بين المللي 

گفت: »ژاپن نزديك به 4 سال است كمك مي كند كه 
ساالنه حدود ۱ ميليون دالر مي شود اما از نظر فني نياز 
به كمك نداريم كارشناسان خودمان هستند.«آراسته 
در خص��وص پروژه انتقال آب به درياچه اروميه گفت: 
»اين انتقال به درياچه اروميه و حوزه به حوزه در حال 
انجام اس��ت. تا االن تون��ل اصلي تا ۳6 كيلومتر پيش 
رفت��ه و مقداري از آن باقي مان��ده كه در نهايت 65۰ 
ميليون مترمكعب آب به درياچه مي ريزد.« خبرنگاران 
بعد از گفت وگو با مردم و مسووالن سوار قايق شدند و 
تمام ابعاد و زواياي گوناگون درياچه را از نزديك بازديد 
كردند؛ درياچه يي ك��ه در اثر برنامه ريزي هاي اجرايي 
دولت نه تنها از وضعيت كما خارج شده بلكه در مسير 

بهبود هر روزه قرار گرفته است. 

 روايت سوم: همه راه ها به انرژي ختم مي شود
موض��وع س��رمايه گذاري روي پروژه ه��اي بخش 
ان��رژي و آب يك��ي ديگر از ش��اخص هايي اس��ت كه 
در ارزيابي ه��اي كلي مي توان بر مبن��اي آن عملكرد 
اقتص��ادي دولت ها را تحلي��ل و ارزيابي كرد. بنابراين 
طبيعي بود كه در ادامه از پروژه انتقال آب به درياچه 
اروميه كه از طريق مهار آب هاي مرزي انجام مي شود؛ 
بازديد كنيم. ايرانيان سال ها قبل از طريق حفر قنات 
تالش مي كردند تا ضمن حفاظت از آب هاي زيرزمني 
و هدايت آنها به مناطق كم آب سايه تمدن خود را در 
اقصي نقاط فالت ايران تثبيت كنند. اين فرآيند امروز 
به شيوه جديدي با هدف مهار آب هاي مرزي و انتقال 
آنها به مناطق مورد نياز انجام مي شود. دولت دوازدهم 
ت��الش دارد برخي از دامنه هاي آب هاي مرزي را مهار 

و از طريق حفر تونل ها به درياچه اروميه بازگرداند. 
بهادري، معاونت شركت توسعه، به عنوان سخنگوي 
اين پروژه به خبرنگاران گفت: حجم آب درياچه اروميه 
با تدبير دولت حسن روحاني افزايش يافته است. قرار 
 اس��ت در طول س��ال با بهره برداري اي��ن تونل حدود

65۰ ميليون مترمكعب آب به درياچه منتقل شود. 
او در خصوص پيشرفت اين طرح گفت: طرح 5۹/۲ 
درصد پيش��رفت فيزيكي داش��ته و سد 4۳ درصد اما 

پيشرفت تونل 6۲ درصد بوده است. 
به��ادري در خص��وص هزينه ها بيان ك��رد: طبق 
برنامه ريزي ه��اي به عمل آمده ۹5۰ ميليارد براي كل 
طرح هزينه ش��ده اس��ت و برآورد اوليه بايد تا ۲ هزار 
ميليارد برس��د و نياز به تامين نقدينگي است. بودجه 
طرح از ۲ ميليارد صندوق توسعه ملي كه مقام معظم 
رهبري فرمودند، هزينه مي ش��ود و تا به حال مشكل 

بودجه نداشته ايم. 
او در پاس��خ به اين سوال كه آيا ممكن است مسائل 
سياس��ي ايران و عراق در اين طرح اثرگذار باشد گفت: 
اگر درياچه متاثر شود، كش��ورهاي همسايه هم متاثر 
خواهند شد. بهادري با اشاره به اينكه چنين پروژه هاي 

انتق��ال آب در ايران را داش��ته ايم گف��ت: در كنار اين 
پروژه ه��ا، براي كل منطقه در راس��تاي احياي درياچه 
بايد اهتمام ويژه داش��ته باشند از جمله كشاورز، مردم 
و مسووالن كه ان شاءاهلل اين پروژه در سال ۹۹ اجرايي 
مي ش��ود. مشاهدات ميداني نش��ان مي داد كه عملكرد 
دول��ت در اين زمينه هم عملكرد مطلوبي بوده اس��ت. 
خبرنگار تعادل در جريان گفت وگو با مسووالن اجرايي 
اين پروژه تالش داشت تا از اين واقعيت آگاه شود كه آيا 
هرگز در خصوص تخصيص اعتبارات اين پروژه مشكلي 
ايجاد شده است؟ كه پاسخ متوليان پروژه به اين پرسش 
حاكي از اين واقعيت ب��ود كه روند تخصيص بودجه ها 
از س��وي س��ازمان برنامه و بودجه درس��ت و بر اساس 

برنامه ريزي هاي تدارك ديده شده پيش رفته است. 

 روايت آخر: ضرورتي به نام خدمات درماني
ام��ا آخرين بخش از برنامه اين تور رس��انه يي 
مربوط به بازديد از مهم ترين پروژه بهداش��تي و 
درماني استان بود؛ پروژه يي كه مي تواند آذربايجان 
غربي را به عنوان قطب گردشگري سالمت مطرح 
كند و دريچه هاي تازه يي را پيش روي مردم اين 
منطقه ب��از كند. در جريان بازديد از اين پروژه با 
يكي از مراجعه كنندگان به بيمارس��تان امام)ره( 
گفت وگ��و مي كنم. الياس ك��ه از هموطنان اهل 
 سنت منطقه است در جريان گفت وگو با »تعادل«

درباره پروژه توس��عه بيمارس��تان و خدماتي كه 
در اي��ن بيمارس��تان ارائه مي ش��ود، گفت: »خدا 
عمرش��ان بدهد؛ ما كه راضي هس��تيم. از زماني 
كه مري��ض مان را بيمارس��تان آوردي��م تا حاال 
مشكلي نداشته ايم و از مريض ما خوب نگهداري 

و مراقبت شده.«
از الياس درباره برخورد مسووالن بيمارستان با 
مراجعه كنندگان مي پرسم كه از مجموعه خدمات 

بيمارستان اظهاررضايت مي كند. 
محمود س��اري نماني مش��اور مالي اقتصادي 
ريي��س دانش��گاه ام��ام خمين��ي درب��اره ابعاد و 
زواياي گوناگون اين پروژه مي گويد: پروژه توسعه 
بيمارس��تان امام در س��ال 75 ب��ا ۲7۹ تخت به 
بهره برداري رس��يد و س��پس به 5۳۳ تخت رسيد 
و ۲۲۰ تخ��ت ديگر براي افتتاح آماده اس��ت. اين 
بيمارس��تان از روز ش��نبه مورخ ۲۳ تيرماه آماده 
پذيرش بيماران اس��ت و با حضور وزير بهداش��ت 

افتتاح شد. 
او در خصوص هزينه بيمارستان گفت: هزينه ها 
ب��راي بيمارس��تان 65۰ ميليارد تومان اس��ت. در 
دولت آق��اي روحان��ي اقدامات زي��ادي در حوزه 
بهداش��ت و درمان در اروميه صورت گرفته اس��ت 
از جمل��ه افزودن تخت به بيمارس��تان ها و افتتاح 

پروژه هاي بيمارستاني.«
بعد از پايان س��فر و در حالي كه بخش مهمي از 
پروژه هاي عمراني اس��تان مورد بازديد ميداني قرار 
گرفته بود تيم رس��انه يي مهياي بازگشت به تهران 
شد. اگر حوزه هايي چون حمل و نقل، انرژي محيط 
زيست و در نهايت بهداش��ت و درمان را مهمترين 
ش��اخص هاي توس��عه محس��وب كنيم بايد به اين 
واقعيت روش��ن اش��اره كرد كه عملك��رد اقتصادي 
دول��ت )به طور ع��ام( و عملكرد س��ازمان برنامه و 
بودجه )به طور خاص( بر خالف پروپاگانداهايي كه 
در رس��انه هاي مخالف دولت ارائه مي شود؛ عملكرد 
قابل قبولي بوده است؛ البته هيچ عقل سليمي قادر 
نيست مشكالت موجود را نفي كند اما شيوه برخورد 
رس��انه هاي مخالف دولت نه در راستاي منافع ملي 
است و نه كمكي براي بهبود شرايط اقتصادي كشور 
مي كند. اما اهميت اين سفر رسانه يي براي خبرنگار 
تع��ادل در ماكتي بود كه اين س��فر ب��راي ارزيابي 
عملكرد اقتصادي كالن دولت پيش روي خبرنگاران 
 قرار داد. سفري كه در ابتدا با يك سوال آغاز شد و 
در نهايت با يك پاسخ به پايان رسيد. با پايان گرفتن 
س��فر و در ش��رايطي كه ماه در آس��مان شهر اروميه 
مي درخش��يد راهي تهران ش��ديم تا راوي تالش ها و 
پروژه هايي باش��يم كه در اين منطقه از كشورمان در 
حال عملياتي شدن است؛ اخبار و رويدادهايي كه به 
نظر مي رسد در ميان پروپاگانداي رسانه هاي مخالف 

دولت پنهان شده است. 

خراسان شمالي|
مع��اون اداره كل حمل و نقل و 
پايانه هاي خراس��ان شمالي گفت: 
دستگاه هاي نظارتي بر نحوه عرضه 
و ف��روش لوازم يدك��ي نظارت هاي 

ويژه داشته باشند. 
سعيد س��بحاني در گفت وگو با 
ايسنا در پاس��خ به اين س��وال كه تعداد زيادي از رانندگان 
خودروي سنگين نسبت به افزايش قيمت روزانه لوازم يدكي 
به شدت گاليه دارند افزود: برخي از اين افراد حتي نسبت به 
ارائه نش��دن برخي از اقالم لوازم يدكي از سوي لوازم يدكي 
فروش��ان معترضند. او ادامه داد: اگر تشكل يا كانون صنفي 
متقاضي ش��ود تا نس��بت به ورود برخي از اقالم لوازم يدكي 
به اس��تان اقدام كند از آنه��ا حمايت خواهيم كرد تا اين امر 
را انجام دهد. سبحاني ادامه داد: اگر كانون يا انجمن صنفي 
آمادگي انجام اين كار از اعالم نكند خواسته ما از دستگاه هاي 
نظارتي همچون تعزيرات بر اين است كه نظارت هاي جدي را 
بر فروش اين نوع از كاالها انجام دهند كه آيا قطعه فروخته 
ش��ده با ارز 4۲۰۰ تومان وارد شده و متناسب با آن فروخته 
مي ش��ود يا اينكه با ارز 4۲۰۰ وارد ش��ده اما گران فروش��ي 
 انجام مي ش��ود. س��بحاني تاكيد كرد: كم فروشي، احتكار و

گران فروشي تخلف است و بايد جلوي اين امر گرفته شود تا 
در حق رانندگان اجحاف نشود. 

 گاليه از افزايش روزانه 
قيمت لوازم يدكي خودرو

گيالن|
اس��تاندار گي��الن ايج��اد برن��د و 
كيفي س��ازي تولي��د برن��ج را ضروري 
دانس��ت و گفت: جلوگيري از اختالط 
تولي��دي برنج گيالن با برنج خارجي و 
ايجاد منفعت بيشتر براي كشاورزان از 

اهداف اصلي ماست. 
به گزارش ايلنا، مصطفي س��االري در هشتمين جلسه كميته 
تخصصي برنج استان كه در موسسه تحقيقات برنج كشور برگزار 
شد، بس��ته بندي با برند مش��خص را معرف برنج توليدي گيالن 
در س��طح كشور و دنيا دانس��ت و اظهار داشت: درج برند واحد بر 
محصول برنج گيالن عالوه بر تاييد كيفيت آن محصول مي تواند 
نقش بسزايي در ارتقاي بازار فروش اين محصول داشته باشد. او با 
اشاره به اينكه امسال واردات غيررسمي منتفي است افزود: دولت 
نس��بت به واردات كاالها به صورت مش��خص ارز دولتي پرداخت 
مي كن��د كه در موضوع برنج، خارج از ميزان تعيين ش��ده امكان 
واردات وجود ندارد. س��االري با بيان اينك��ه جلوگيري از واردات 
غيررس��مي به نفع برنجكاران است اظهار داشت: اهتمام ما بر اين 
اس��ت تا در توليد محصوالت كش��اورزي به ويژه برنج از مزرعه تا 
سفره برنامه ريزي داشته باشيم. نماينده عالي دولت در گيالن به 
وجود حلقه هاي متفاوت در چرخه توليد برنج اشاره و خاطرنشان 
كرد: شاليكوبي ها حلقه  اصلي توليد برنج هستند كه مي توانند تاثير 

بسزايي در بازار اين محصول داشته باشند. 

 جلوگيري از اختالط برنج گيالن
با خارجي هدف اصلي ما است

سيستان و بلوچستان|
يا توج��ه به اهمي��ت پروژه هاي 
حوزه حمل و نقل عمومي و تجاري 
فرماندار شهرستان چابهار گفت: هزار 
ميلي��ارد تومان براي س��اخت طرح 
ملي راه آهن چابهار- زاهدان تاكنون 
هزينه شده است.  به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، غالمرضا مجيدي اظهار داشت: ساخت طرح بزرگ 
عمران��ي راه آهن چابهار- زاهدان به ط��ول 6۱۰ كيلومتر در 
هش��ت قطعه از سال ۱۳۹۲ آغاز ش��ده است. او با بيان اينكه 
براساس پيش بيني ها بيش از چهار هزار ميليارد تومان براي 
اين طرح هزينه مي ش��ود، خاطرنشان كرد: با تكميل راه آهن 
چابهار - زاهدان طي سه سال آينده ترانزيت كاال از بندرچابهار 
به شهر هاي داخلي كشور رونق مي يابد. مجيدي افزود: چابهار 
يك��ي از بهترين نقاط ايران و جهان براي ص��ادرات و واردات 
كاالس��ت و نقش مهمي در توسعه محور شرق دارد. فرماندار 
چابه��ار گفت: ط��رح راه آهن چابهار- زاه��دان با بيش از ۳۰ 
درصد پيشرفت فيزيكي در بحث اشتغالزايي بيش از ۲ هزار نفر 
از افراد بومي و محروميت زدايي نيز نقش بسزايي داشته است. 
مجيدي اظهار داش��ت: خط ريلي چابهار - زاهدان در انتقال 
محصوالت پتروشيمي، حمل كاال به افغانستان و آسياي ميانه 
و كاال هاي اساس��ي نقش بسزايي دارد و مي توان حجم باالي 

كاال را در زمان كم و هزينه اندك جابه جا كرد. 

 هزار ميليارد تومان براي راه آهن
چابهار- زاهدان هزينه شده است

كردستان|
مديرعامل ش��ركت غله و خدمات 
بازرگاني كردس��تان با اشاره به اينكه 
55۰ ه��زار ت��ن گن��دم تاكن��ون در 
كردستان خريداري شده است، گفت: 
نبود كاميون همچنان مش��كل اصلي 
اس��ت. جم��ال صالح��ي در گفت وگو 
با ايس��نا، در رابطه با رون��د خريد گندم در اس��تان، اظهار كرد: 
تاكنون55۰ هزار تن از كش��اورزان كردستاني خريداري شده كه 
تا ۲7 تيرماه 5۰ درصد مبلغ آن پرداخت ش��ده اس��ت. او افزود: 
بيشترين خريد به ترتيب مربوط به شهرستان هاي بيجار، سقز و 
قروه و كمترين ميزان گندم خريداري شده نيز مربوط به شهرستان 
س��روآباد بوده است. مديرعامل ش��ركت غله و خدمات بازرگاني 
كردس��تان در خصوص قيمت گن��دم نيز اعالم ك��رد: پرداخت 
۱۳5۲ تومان به ازاي هر كيلو گندم در استان قابل پرداخت است. 
مديرعامل ش��ركت غله و خدمات بازرگاني كردستان با اشاره به 
اينكه توليد يك ميليون تن گندم در استان پيش بيني شده است، 
عنوان كرد: استان كردستان داراي ۱6 سيلو است كه 5۳۰ هزار 
تن ظرفي��ت دارند و ۲5۰ هزار تن هم ظرفيت انبارهاس��ت و با 
اين وجود، از نظر جايگاه ذخيره گندم مش��كلي نخواهيم داشت. 
صالحي كمبود كاميون را همچنان مش��كل عمده در روند خريد 
گندم اعالم و خاطرنشان كرد: شهرستان هاي ديواندره، كامياران و 

بيجار بيشترين مشكل را در اين زمينه دارند.

 نبود كاميون همچنان مشكل اصلي
در روند خريد گندم
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اقتصاد اجتماعي12
كاهش ۴ درصدي »شكاف 

جنسيتي« در حوزه ديجيتالي
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با اش��اره 
ب��ه اينكه مجلس ش��وراي اس��امي امروز ني��ز درحال 
بررسي قانون حمايت از حقوق كودكان است، گفت: در 
اين قانون مس��ائل مربوط به فض��اي مجازي، اينترنت و 
مجرماني كه از اين طريق به سوءاس��تفاده از كودكان و 

نوجوانان مي پردازند، گنجانده شده است. 
معصومه ابتكار در سمينار بين المللي نقش ارتباطات 
و فناوري اطاعات در توانمندس��ازي زنان، افزود: طرح 
 ICT اشتغال» تكاپو« موجب توان افزايي زنان مي شود و
كليدي است كه به سطح توانمندي، نوآوري و خاقيت 

زنان به ويژه در اشتغال و كارآفريني كمك  مي كند. 
او ب��ا اع��ام آمادگي معاون��ت زنان و خان��واده براي 
هم��كاري با وزارت ارتباطات اظهار ك��رد: در ماده ١٠١ 
قانون برنامه ششم توسعه به عدالت جنسيتي و عدالت در 
دسترسي پرداخته شده است كه بر اساس اعام وزارت 
ارتباطات شاهد كاهش ۴ درصدي شكاف جنسيتي در 
حوزه ديجيتال هستيم. معاون رييس جمهور در امور زنان 
و خان��واده با بيان اينكه اميدواريم اي��ن روند ادامه پيدا 
كند، تصريح كرد: ماده ١٠٢ قانون برنامه شش��م توسعه 
ني��ز توجه جدي به موضوع خانواده و س��طح تاب آوري 

آن دارد. 
ابتكار با اشاره به اينكه طرح گفت وگوي ملي خانواده 
در حال اجراست، افزود: در اين طرح توان افزايي خانواده 
از طريق گفت وگو مورد توجه قرار گرفته است. خانواده پر 
گفت وگو از طريق تقويت ارتباطات مي تواند مشكات را 
حل كند. درعين حال فناوري ارتباطات مي تواند موجب 
كاهش ارتباطات ش��ود و بنابراين تقش آموزش بس��يار 

اهميت دارد. 
ابتكار در حاشيه اين سمينار با بيان اينكه اليحه يي 
كه در مجلس قرار دارد اليحه مبسوطي است كه با ابعاد 
مختلف آزار ك��ودكان و وضعيت مخاطره آميز در مورد 
آنه��ا مي پردازد افزود: يكي از ابعاد اين مس��اله توجه به 
مساله مخاطرات فضاي سايبري است. همچنين در بعد 
پيشگيري نيز به توان افزايي در ابعاد خانواده و آموزش و 
پرورش توجه شده است. خانواده ها و كودكان و نوجوانان 

بايد آگاه باشند و انتخاب هاي درستي انجام دهند. 
او با اش��اره به جنبه پيش��گيري از بع��د قضايي نيز 
گفت: بر اس��اس اين اليحه بايد از سوي قوه قضاييه نيز 
ساختاري براي رسيدگي به اين جرايم پيش بيني شود. 
همچنين به جرايم حوزه كودكان از منظر عمومي نگاه 
شده اس��ت. در اين اليحه به طور خاص به جرايم حوزه 
كودكان چه از منظر جنس��ي و چ��ه از منظرهاي ديگر 
پرداخته ش��ده و مجازات هاي س��نگيني در نظر گرفته 
شده است. اميدواريم كه مجلس شوراي اسامي هر چه 

سريعتر اين قانون را تصويب كند. 

به روزرساني آيين نامه 
ساماندهي كودكان كار 

معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي كشور در 
واكنش به اعام شهرداري در مورد دور جديد ساماندهي 
ك��ودكان كار و خيابان، بر لزوم بهره گيري از »آيين نامه 
ساماندهي كودكان كار و خيابان« كه از سوي بهزيستي 
در اختي��ار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته 

است، تاكيد كرد. 
حبيب اهلل مس��عودي فريد در واكنش به اعام خبر 
دور جديد طرح س��اماندهي ك��ودكان كار و خيابان از 
سوي شهرداري تهران گفت: اين موضوع در سطح شهر 
تهران مطرح شده است اما رويكرد بهزيستي در مورد 
اين كودكان اين است كه جمع آوري آنها بايد بر اساس 
آيين نامه ساماندهي كودكان كار و خيابان باشد. او در 
ادامه از به روز رساني اين آيين نامه و تبديل آن به يك 
آيين نامه حمايتي خبر داد و به ايس��نا گفت: براساس 
اي��ن آيي��ن نامه رويك��رد اصلي در مورد س��اماندهي 
كودكان كار و خيابان همكاري با س��ازمان هاي مردم 
نهاد، رسيدگي به وضع كودكان اتباع بيگانه و رويكرد 
خانواده محوري در اين مورد اس��ت. آيين نامه مربوط 
به اين كودكان به تازگي به روز رساني شده و از سوي 
سازمان بهزيس��تي در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي قرار گرفته است. 
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با تاكيد بر 
اينك��ه بيش از ۷٠ درصد كودكان كار و خيابان اس��تان 
تهران اتباع بيگانه هس��تند، افزود: علت مداخله سازمان 
بهزيس��تي در م��ورد اين موضوع تنها ب��ه دليل كودك 
بودن جامعه هدف اس��ت و در صورتي كه وزارت كشور 
و اداره اتباع بيگانه كارت موقتي به منزله شناسايي آنها 
صادر كند نحوه خدمت رساني بهزيستي به اين كودكان 
تسريع و تسهل مي ش��ود و مي توانيم با خيال راحت به 

وضع اين كودكان رسيدگي كنيم. 

اخبار

قانون »منع به كارگيري بازنشستگان« شامل معلم ها نمي شود

توفيق اجباري براي معلمان بازنشسته

معامله »جان« در خأل نظارت
معامله كليه و كبد كه تا س��ال ها فقط با آگهي هاي كاغذي روي 
ديوار آغاز مي ش��د، مدت هاس��ت بازار جديدي براي خود پيدا كرده؛ 
سايت هاي خريد و فروش كليه، بيمار و اهدا كنندگان بي هويت را به 

يكديگر وصل و براي خود درآمدزايي مي كنند. 
خريد و فروش كليه موضوع تازه يي نيس��ت و تا امروز شكل هاي 
مختلفي را تجربه كرده است؛ از آگهي روي ديوار به صورت سنتي تا 
تبليغ در اينستاگرام، سايت و كانال  پيام  رسان هاي داخلي. تعرفه ثبت 
آگهي در اين س��ايت ها زياد نيست و به راحتي و بدون مدرك آگهي 
فروش كليه را ثبت كرد. در بخش »درباره ما«ي يكي از اين سايت ها 
نوش��ته شده اس��ت: » جهت درج آگهي در كانال، تعرفه آن را كه ۵ 
هزار تومان تعيين شده واريز نماييد و بعد از آن، شماره و گروه خوني  
خود را همين جا براي من ارسال كنيد تا آگهي تون درج بشه. « بعد 
از اين متن، شماره كارت و نام صاحب حساب نيز نوشته شده است؛ 
اين يعني تمام اطاعات مورد نياز براي شناسايي صاحب سايت، بدون 
نگراني از برخورد نهادهاي نظارتي در دس��ترس قرار دارد. اين سايت 
در تلگرام، س��روش و اينستاگرام نيز فعاليت خود را ادامه مي دهد. از 
آگهي دهندگان نيز تنها يك شماره تلفن، نام كوچك، گروه خوني و 

مبلغ درخواستي براي فروش كليه درخواست مي شود. 
در س��ايت ديگري نيز نوشته شده است: »اين وب سايت به هيچ 
عنوان به عنوان دالل عمل نمي كند؛ بلكه تاش اين وب سايت از بين 
بردن دالل هاي اعضاي بدن اس��ت و هيچگونه خريدي يا فروشي در 
اين س��ايت انجام نمي شود و فقط به صورت اطاع رساني است. الزم 
به ذكر اس��ت اين وب سايت آماده همكاري با تمام سازمان ها، مراكز 
و انجمن ها را دارد و س��ايت را متناس��ب با درخواست هاي ارائه شده 
سازگار مي كند. « پيوند كليه يكي از پرتعدادترين موارد پيوند در ايران 
است؛ رييس سابق مركز مديريت پيوند عضو وزارت بهداشت مهرماه 

سال ۹۶ اعام كرد كه» از سال ۴۷ تاكنون افزون بر ۴۴ هزار و ۴۹۷ 
مورد پيوند كليه انجام ش��ده اس��ت. « مهر ۹۵ نيز دكتر سيدحسن 
هاش��مي- وزير بهداشت، در مراسم جش��ن نفس، با انتقاد از مساله 
كليه فروشي گفت: »مي بينيم كه بسياري از خانواده ها، عزيزان شان 
نيازمند پيوند كليه هستند و زشت است كه عده يي كليه  فروشي كنند 
و عده ي��ي هم آن را بخرند، در حالي كه مي توانيم اهداي عضو انجام 
دهيم. بنابراين اگر در اين حوزه فرهنگ س��ازي ش��ود و اين لحظات 
عبرت آموزي كه در اين مراس��م ديديم، در كش��ور نشان داده شوند، 

شايد بتوان ۸٠٠ مورد پيوند را به سه يا چهار هزار مورد رساند.«
با وجود هشدارهاي چند باره مسووالن بهداشت و درمان كشور 
نسبت به آنچه آن را خريد و فروش عضو به ويژه در فضاي مجازي 
مي نامند، اما همچنان اين سايت ها و وباگ ها فيلتر نيستند و به 
نظر مي رسد هشدارهايي كه تاكنون رسانه يي شده، توجه نهادهاي 
نظارتي را جلب نكرده اس��ت. در همين راس��تا انجمن حمايت از 
بيماران كليوي اخيرا طي نامه يي خطاب به جعفري دولت آبادي- 
دادس��تان تهران و س��ردار هاديان فر - رييس پليس فتاي كشور 
درخواست كرده با گردانندگان سايت ها و كانال هاي خريد و فروش 
كليه برخورد شود. در بخشي از اين نامه آمده است: »وبسايت هاي 
مختلف و كانال هاي تلگرامي ناش��ناس اقدام به انتشار آگهي هاي 
خريد و ف��روش كليه و اعضاي بدن مي كنند ك��ه اين امر نه تنها 
يك اقدام غيرقانوني و غيرانس��اني اس��ت كه دالالن گرداننده اين 
س��ايت ها و كانال ها با استفاده از مش��كات مردم نيازمند و ارائه 
اطاع��ات گمراه كننده باع��ث س��رگرداني و گرفتاري هاي فراوان 
پزش��كي، درماني و نيز شكايات حقوقي فراوان شده اند. تعدادي از 
افراد نيازمند پيوند كليه به دليل خروج از چارچوب هاي قانوني و 
با وجود اطاع رساني انجمن، نه تنها مال خود را باخته اند بلكه جان 

آنه��ا نيز در معرض خطر قرار گرفته اس��ت؛ از آن مقامات محترم 
قضايي و انتظامي درخواس��ت مي ش��ود با صدور دس��تور توقيف 
س��ايت هاي اينترنتي و كانال هاي تلگرامي فع��ال در اين زمينه و 
برخورد انتظامي با دالالن و گردانندگان اين شبكه هاي غيرقانوني، 

مانع از بروز مشكات جدي براي بيماران نيازمند كليه شويد. «

 فريب دالالن را نخوريد
داري��وش آرمان، رييس انجمن حماي��ت از بيماران كليوي نيز 
تاكي��د مي كند: بيماران به هي��چ عنوان فريب اين افراد ش��ياد و 
سايت ها را نخورند؛ آنها قطعا غيرقانوني عمل مي كنند و نمي توانند 
هيچ خدمتي را براي بيماران انجام دهند. تشكيات عريض و طويلي 
در وزار ت بهداشت براي پيوند وجود دارد و بخشي از اقدامات اين 
حوزه نيز به انجمن محول ش��ده است؛ به همين دليل عما اهدا و 
پيوند كليه از فرد زنده بايد از طريق اين انجمن انجام ش��ود. او به 
ايس��نا مي گويد: ما بهترين امكان��ات و خدمات را براي بيمار انجام 
مي دهيم و در همين راس��تا، عمل پيوند كليه را به كمتر از هشت 
ماه رس��انده ايم. پيوند در برخي گروه ه��اي خوني نيز به روز انجام 
مي ش��ود و نيازي نيس��ت كه بيماران و خانواده هاي آنها سراغ اين 
سايت ها بروند. طي سال هاي گذشته شاهد وقايع تلخي بوديم كه 
افرادي به نام دالل وعده هاي عجيبي مي دادند. متاسفانه شاهد قتل 
و جنايت و همچنين سرقت هاي متعددي از طرف اين افراد بوده ايم. 
رييس انجمن حمايت از بيماران كليوي به بيماران هشدار مي دهد 
و مي گويد: رفتن سراغ اين افراد عواقب تلخي براي بيماران خواهد 
داشت. تمام سيستم هاي ما تحت نظارت شديد است. بيماران فريب 
اين كاهبرداران را نخورند و بيماران مي توانند براي حل مشكات 
خود از طريق ٢٠٠ ش��عبه انجمن در سراسر كشور اقدام كنند. او 

ابراز اميدواري مي كند كه پليس فتا و دادستاني به اين قضيه ورود 
كنند تا مشكات بيشتري براي مردم ايجاد نشود. 

 وزارت بهداشت از طريق نيروي انتظامي پيگيري مي كند
مهدي شادنوش، سرپرست مركز مديريت پيوند و امور بيماري هاي 
وزارت بهداش��ت نيز تاكيد مي كند كه اي��ن فعاليت ها مغاير با اخاق 
پزش��كي اس��ت و به عنوان تجارت اعضاي بدن قابل درك نيس��ت. او 
به ايس��نا مي گويد: فعاليت اين س��ايت ها خاف قانون است و وزارت 
بهداشت حساسيت بسيار زيادي نسبت به اين موضوع دارد. همچنين از 
طريق مراكز نظارتي و نيروي انتظامي اين موضوع را پيگيري مي كنيم. 
كساني كه اين كار را انجام مي دهند بايد بدانند با اين فعاليت ها حيثيت 
كش��ور در سازمان ها و مجامع علمي خدش��ه دار مي شود. شادنوش در 
ادامه اظهار مي كند: مكانيسم هاي سالم و خيرخواهانه يي در انجمن هاي 
غيردولتي و همچنين وزارت بهداشت وجود دارد كه حوزه پيوند از هر 
گونه شائبه يي دور نگهداشته شود. دليل فعاليت اين سايت ها در زمينه 
خريد و فروش كليه نيز اين است كه اين اعضا، تنها عضوهايي هستند 

كه مي توان از فرد زنده به فرد زنده ديگر پيوند زده شوند. 

ريحانه جاويدي|
اگرچ��ه وزير آم��وزش و پرورش در نخس��تين 
روزهاي شروع به كار خود بر جوانگرايي و استفاده 
از ظرفيت معلم هاي جوان تاكيد داشت اما آنچه در 
عمل رخ مي دهد، حكايت از آن دارد كه جوانگرايي 
تنها يك شعار است. كمبود نيرو در اين وزارتخانه كار 
را به جايي رسانده كه در سال هاي گذشته استفاده 
از معلم هاي بازنشسته تبديل به مطالبه مسووالن 
آموزش و پرورش از س��ازمان اداري و اس��تخدامي 
كشور شود و حاال با تصويب قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان كه حكايت از آن دارد اين قانون شامل 
حال معلمان بازنشس��ته نمي شود، توفيق اجباري 
معلمان بازنشسته رنگ و بوي قانوني به خود گرفت 
و رس��ما قرار است كمبود نيروي آموزش و پرورش 
به جاي اس��تفاده از فارغ التحصيان جوان، با ادامه 
فعاليت بازنشسته ها، جبران شود. اتفاقي كه نه تنها 
كيفي��ت آموزش را تحت تاثير ق��رار داده و مانعي 
براي استخدام معلمان جوان مي شود، بلكه كمبود 
پرداختي آموزش و پرورش به معلمان بازنشس��ته 
كه حاال قرار است طبق قانون جديد به عنوان حق 
التدريس به فعاليت خود ادامه دهند، از سوي اين 

قشر ظلم آشكار و استثمار به شمار مي رود. 

 نامه نگاري كه به ابقاي بازنشسته ها انجاميد
۶۵هزار نفر در سال جاري در آموزش و پرورش 
بازنشس��ته مي ش��وند و در مقابل آنط��ور كه اين 
وزارتخانه اعام كرده است، ٢۵ هزار نفر قرار است 
در دانشگاه فرهنگيان پذيرش شوند نتيجه چنين 
وضعيتي كار را به آنجا كش��اند كه محمد بطحايي 
وزي��ر آموزش وپ��رورش در نامه اي به مع��اون اول 
رييس جمهور زنگ خطر بازنشستگي نيرو و كمبود 
معل��م در آموزش وپرورش را نواخت. او در اين نامه 
اعام كرد: »با عنايت به اينكه در طول س��ال هاي 
١3۶۶ ت��ا ١3۷٢ بيش از 3۸٠ هزار نفر براس��اس 
مجوزهاي س��ازمان اداري و اس��تخدامي به عنوان 
معلم در وزارت آموزش وپرورش استخدام شده اند، 
پديده بازنشستگي بيش از 3۷٠ هزارنفر از كاركنان 
آموزشي طي پنج سال پيش رو )١3۶۷ الي ١۴٠٠( 
ادامه فعاليت بزرگ ترين دس��تگاه اجرايي كشور را 
بطورجّدي مورد تهديد قرار مي دهد. براساس منابع 
آماري موثق درحالي كه تعداد دانش آموزان كشور 
از ١۴ ميليون نفر در سال ١3۹۷ به ١۵. ۵ ميليون 
نفر در سال ١۴٠١ افزايش مي يابد، تعدادكاركنان 

آموزش��ي وزارت آم��وزش و پ��رورش ب��ا خ��روج 
بازنشس��تگان از ۷۵۸ هزار نفر در س��ال ١3۹۷ به 
۴٢۸ هزار نفر در سال ١۴٠١ كاهش خواهد يافت 
ك��ه اين تعداد فقط ۵۵ درصد نياز اين وزارتخانه را 
تامين خواهد كرد.« حال با گذشت چند روز از اين 
نامه، روز گذشته، نايب رييس كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسامي،  خبر از آن داد كه معلمان 
بازنشس��ته مش��مول قانون تازه تصويب »منع به 
كارگيري بازنشستگان« نمي شوند. مسعود رضايي 
درباره اين موضوع بيان كرد: »به كارگيري معلمان و 
اساتيد بازنشسته به صورت حق التدريسي مشمول 
قان��ون منع به كارگيري بازنشس��تگان نمي ش��ود. 
كمبود 3٠٠ هزار معلم در مهر س��ال جاري نشان 
مي دهد كه در نظام آموزش��ي كش��ور با چالش و 
بحران نيروي انساني و كمبود معلم روبرو هستيم و 
در شرايط فعلي يكي از راهكارهاي جبران كمبود 
معلم استفاده از معلمان بازنشسته است. به كارگيري 
بازنشستگان در منصب هاي شغلي به صورت تمام 
وقت و مس��تمر ممن��وع ش��ده و به كارگيري آنها 
ب��ه عنوان مش��اور و در مش��اغل پ��اره وقت هيچ 

منعي ن��دارد. تدري��س، كاري س��اعتي و موقتي 
اس��ت و مجلس با تصويب قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان به دنبال جلوگيري از اشغال مشاغل 

كشور توسط مقامات بود.«
او افزود: »بكارگيري معلمان بازنشسته به صورت 
پ��اره وقت بوده؛ كار آنها مس��تمر نيس��ت و در زمان 
تعطيلي هي��چ حقوق��ي نمي گيرند و تنه��ا در ازاي 
ساعت هاي تدريس حقوق مي گيرند البته نمي توانند 

كرسي استادي را در دانشگاه ها اشغال كنند.«

 كاهش كيفيت تدريس و بهره كشي از معلمان
چنين تصميم گيري از س��وي مس��ووالن وزارت 
آم��وزش و پ��رورش و نمايندگان مجل��س در حالي 
است كه كارشناسان آموزش معتقدند حضور معلمان 
بازنشس��ته كيفيت تدريس را كاهش داده و به نوعي 
اس��تثمار آنها به ش��مار مي رود. محمدرضا نيك نژاد، 
كارشناس آموزش درباره اين موضوع به تعادل گفت: 
»قطع��ا معضل كمبود نيرو، پديده اي نيس��ت كه در 
چند سال اخير با آن مواجه شده باشيم بلكه وضعيت 
امروز نتيجه بي توجهي س��ي س��اله است. مسووالن 

اعام مي كنند تا س��ال ١۴٠١، تعداد 3٠٠ هزار معلم 
بازنشس��ته مي ش��وند در حالي كه در مقابل بايد ديد 
چن��د نفر نيروي ت��ازه كار و جوان به اي��ن وزارتخانه 
اضافه شده است. در نهايت پيامد برنامه ريزي نداشتن 
از س��ال هاي قبل، بها ندادن به نيروي جوان و تمركز 
بر اس��تفاده حداكثري از بازنشسته ها، كار را به اينجا 
كشانده اس��ت. در ١٢ سال گذشته سرعت استخدام 
اف��راد در اين وزارتخانه كندتر از بازنشس��تگي بوده و 
علت آن چيزي جز صرفه جويي در هزينه ها و جبران 

كمبود بودجه نيست.«
او افزود: »اما بايد توجه داشت كه جبران كمبود 
نيرو ب��ا به كارگي��ري معلمان بازنشس��ته،  كيفيت 
آم��وزش را پايين م��ي آورد چرا كه معلمي ش��غلي 
فرسايش��ي است. زماني كه يك معلم 3٠ سال تمام 
انرژي خود را صرف تدريس مي كند بعد از اين زمان 
توان و انرژي جواني را نداشته و قطعا در روند كارش 
تاثير مي گذارد با اين حال چون حقوق بازنشستگي 
معلمان به اندازه كافي نيست آنها مجبور مي شوند بعد 
از بازنشستگي هم در كاس درس حضور پيدا كنند 
و مس��ووالن آموزش و پرورش هم از همين موضوع 

اس��تفاده كرده و با از آنها ب��راي جبران كمبود نيرو 
اس��تفاده مي كنند. در حالي كه در ساير كشورهاي 
دنيا شاهد آن هستيم كه معلم هاي با تجربه در كنار 
معلم ه��اي تازه كار حضور دارن��د و به عنوان كمك 
معلم فعاليت مي كنند همين امر هم سبب مي شود 
كه كشورهايي مانند فناند و نروژ در زمينه آموزش 

در رده كشورهاي با كيفيت قرار مي گيرند.«
نيك ن��ژاد بيان ك��رد: »آم��وزش و پرورش يك 
فرآين��د پوياس��ت. معلم بايد قابل انعطاف باش��د، 
تجربه جديد داشته باشد اما چون در بدنه آموزش 
و پ��رورش اي��ران،  ورود نيروي جوان ك��م بوده و 
بازنشس��ته ها تا زماني كه ت��وان دارند، به كار خود 
ادامه مي دهند، سيس��تم آموزشي ايران تبديل به 

سيستمي فرسوده شده است.«
اين كارش��ناس آموزش گفت: »به گفته آموزش 
و پرورش كمر اين وزارتخانه هنوز از بازنشس��تگي 
پيش از موعد افراد در سال ۸۶ راست نشده است و 
كمبود معلمان ابتدايي حاصل اجراي همان سياست 
است. چنين تجربه اي سبب شده تا مسووالن اين 
وزارتخانه بر ابقاي بازنشسته ها تاكيد داشته باشند 
چرا كه هزينه استخدام يك نفر در آموزش و پرورش 
١٠ ميليون تومان است و ش��امل برگزاري آزمون، 
مصاحبه، دوره يكس��اله مهارت آموزشي مي شود. 
در واقع به ازاي هر يك نفر بازنشس��ته خواس��تار 
بازنشستگي، اين سازمان بايد ١٠ ميليون تومان به 
اضافه هزينه بازنشس��تگي او براي ورود فرد جديد 
هزينه كند. عاوه بر اين از زمان برگزاري آزمون تا 
زمان ورود فرد به وزارتخانه حدود ١. ۵ سال زمان 
مي برد. اما اين ميان چيزي كه مسووالن بايد براي 
آن پاسخ مناسبي داشته باشند اين است كه تكليف 
بهره وري و كيفيت آموزش��ي چه مي شود؟ در واقع 
حض��ور يك معلم بيمار، پير يا فرتوت در مدرس��ه 
چه كمكي به اعتاي آموزشي دانش آموزان خواهد 
كرد؟ اما بي شك مساله مشكات مالي هميشگي و 
رايج در اين وزارتخانه پاسخ تمام پرسش هاست چرا 
كه در قانون جديد قرار است از معلمان بازنشسته 
با عنوان حق التدريس استفاده كند و تمامي معلم ها 
مي دانند كه پرداخت معوقات حقد التدريس سال ها 
طول مي كش��د با اين حال آنها مجبورند به دليل 
مش��كات مالي با هر ش��رايطي به كار خود ادامه 
دهند و آموزش و پرورش هم بيش از هر چيز مانند 
گروكشي از افراد و به نوعي استثمار معلمان به دليل 

جبران معضل كمبود عمل مي كند.«

اليح��ه »آموزش و پرورش اجباري و رايگان و يكس��ان 
در ايران« شش��م مرداد ماه س��ال ١33٢ به تصويب رسيد. 
قانون��ي كه دولت را مكلف كرد در مدت ١٠ س��ال آموزش 
و پ��رورش ابتدايي را در تمام كش��ور ب��ه تدريج عمومي و 
اجباري  كند. در ماده سوم اين قانون آمده است كه آموزش 
و پرورش در دبستان هاي دولتي در تمام كشور مجاني است 
و به هيچ عنوان نبايد از دانش آموزان وجهي مطالبه شود و 
به دانش آموزان بي بضاعت كتاب درسي مجاني ارائه مي شود. 
اگرچ��ه ۶۵ س��ال از تصويب اين قان��ون ١۶ ماده يي 
مي گذرد و جريمه ١٠ ريالي غفلت والدين از به مدرس��ه 
فرستادن فرزندشان حكايت از روزگاري دور دارد، اما ورود 
مدارس غيرانتفاعي براي پوشش تحصيلي كودكان واجد 
شرايط � كه خود همواره منتقداني به لحاظ پولي بودن و 
مغايرت با قانون آموزش رايگان و ايجاد نابرابري و شكاف 
طبقاتي به همراه داشته � و همچنين نگاهي به آمارهاي 
بازماندگي از تحصيل كودكان، نش��ان مي دهد اين قانون 
همچنان از اولويت هاي حال حاضر براي پيش��برد اهداف 

آموزش همگاني كشور است. 
يكي ديگر از مباحث چالش برانگيز كه در تضاد با قانون 
مذكور عنوان مي ش��ود و در تمام اين س��ال ها آموزش و 
پ��رورش را همراهي كرده، دريافت وجه هنگام ثبت نام يا 
ارائه كارنامه اس��ت كه از آن با عنوان كمك به مدرس��ه و 
جلب مشاركت هاي مردمي ياد مي شود؛ موضوعي كه هر 
س��اله در آستانه پايان س��ال تحصيلي و آغاز سال جديد 

صداي ش��كايت ها را بلند مي كند؛ اينها از جمله مباحثي 
هس��تند كه به بهانه روز تصويب اليحه آموزش و پرورش 
اجب��اري و رايگان به آنها پرداخته و مس��ووالن آموزش و 

پرورش پاسخ دادند. 

  دريافت كمك هاي مردمي خالف قانون نيست
درحال��ي كه مس��ووالن آموزش پ��رورش بارها اعام 
كرده اند كه »دريافت وجوه هنگام ثبت نام را به هيچ وجه 
قبول ندارند« بارها اع��ام كرده اند كه يكي از موضوعات 
مورد ش��كايت هرس��اله »اخذ وج��ه« هن��گام ثبت نام 
مدارس است. عليرضا كمرئي، مديركل ارزيابي عملكرد و 
پاسخگويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش نيز پيش 
از اين به ايسنا اعام كرده بود كه »مكانيزم هاي مشاركت  
مردمي بايد به گونه يي باشد كه توهم »ثبت نام مشروط« 

را از بين ببرد.«
به گفته مس��ووالن آموزش و پ��رورش، مدارس عادي 
دولت��ي به هيچ وج��ه مجاز ب��ه گرفتن وج��ه اجباري و 
داوطلبانه در هنگام ثبت نام نيس��تند؛ همچنين والدين 
در صورت دريافت وجه از سوي مدارس دولتي، مي توانند 
در س��امانه شكايت آموزش و پرورش اعام يا حضوري به 
س��تادهاي ثبت نام مراجعه كنند كه ظرف ۴۸ ساعت به 
شكايات رسيدگي و تا يك هفته كاري پاسخ داده مي شود. 
نوي��د ادهم، دبيركل ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش با 
تاكيد بر اينكه پول گرفتن از اولياء به ش��كل اجباري در 

مدارس دولتي ب��ه ويژه در زمان ثبت نام يا دادن كارنامه 
به دانش آموزان »ممنوع« اس��ت، گفت: وزارت آموزش و 
پ��رورش با موارد تخل��ف به جديت برخ��ورد مي كند، با 
اي��ن وجود مدارس مي توانند ب��راي ارائه خدمات بهتر از 
كمك ه��اي داوطلبانه اس��تفاده كنند و اي��ن كار خاف 
قانون نيست. ادهم در ادامه با بيان اينكه تاسيس مدارس 
غيرانتفاع��ي با قانون تحصيل رايگان در كش��ور مغايرت 
ندارند، گفت: اين مدارس براس��اس مصوبه مجلس كه به 
تاييد شوراي نگهبان رسيده تشكيل شده اند اما درصورتي 
كه اجحافي در قبال دانش آموزان اتفاق بيفتد و تس��اوي 
بر قرار نباش��د اين كار خاف قانون اس��ت. ش��هريه اين 
مدارس براساس قوانين مصوب آموزش و پرورش دريافت 
مي ش��ود و اين مدارس مجاز به دريافت ش��هريه باالتر از 
قوانين مصوب نيستند. دبيركل ش��وراي عالي آموزش و 
پرورش همچنين در پاس��خ به اين سوال كه مدارس غير 
انتفاع��ي تا چه حد موجب بازتوليد نابرابري در آموزش و 
پرورش دانش آموزان مي شوند، گفت: اگرچه ميزان حدي 
از نابرابري اجتناب ناپذير اس��ت اما در صورتي كه مدارس 
دولتي كيفيتش��ان را ارتقاء ببخش��ند اين مساله كاهش 
مي يابد. مدارس غير انتفاعي بيشتر در تهران و چند شهر 
بزرگ »پر س��ر و صدا« هس��تند ولي در شهرس��تان ها و 
شهرهاي كوچك تر مدارس دولتي بيشتر مورد اقبال مردم 
قرار دارند و بسياري از برگزيدگان دانشگاهي و المپيادها 

نيز از دل اين مدارس برمي خيزند.

آموزش و پرورش رايگان؛ قانوني كه ابتر ماند
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»تعادل«ازرايپارلمانشهريپايتختبه5طرحواليحهگزارشميدهد

آبرساني اضطراري با مخزن هاي ضد زلزله
گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري|

جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران از روزهاي 
پركار اعضاي اين ش��ورا بود. سه بار وقت جلسه بعد 
از راي گيري تمديد شد و موضوعات مختلفي در آن 
مورد بررس��ي قرار گرفت كه ماحصل آن 5 مصوبه 
ب��ود. تصويب يك فوريت انتش��ار عمومي اطالعات 
شهرس��ازي در ش��هرداري، تصوي��ب كليات اليحه 
اخذ وروديه و حق توقف خ��ودرو در پاركينگ هاي 
ميادي��ن و بازارهاي ميوه و ت��ره بار، تصويب كليات 
طرح آبرساني شهر تهران در هنگام زلزله و تصويب 
يك فوريت طرح ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون 
در شهر تهران از مصوبات جلسه روز گذشته شوراي 
شهر بود. همچنين اعضاي ش��وراي شهر تهران در 
خصوص باغ نبودن زميني در نزديكي حريم ش��هر 
راي گيري كردند كه قرار ش��د پرونده اين زمين به 

وزارت جهاد كشاورزي ارسال شود. 
به گزارش »تعادل«، در ابتداي جلس��ه، محسن 
هاش��مي رييس ش��وراي ش��هر ته��ران از برخورد 
توهين آميز معاون حمل و نقل شهرداري به يكي از 
اعضاي اين ش��ورا انتقاد كرد و در اين باره به معاون 
ش��هردار تذك��ر داد و گفت: الزم مي دان��م به آقاي 
پورسيدآقايي بابت پاسخ توام با تمسخر و توهين به 
عضو شوراي اسالمي شهر تهران تذكر بدهم. اگرچه 
روز )ش��نبه( ايش��ان به ش��ورا آمدند و عذرخواهي 
كردند، اما بايد اين موضوع به صورت ويژه رسيدگي 

شود تا اين رفتار توسط ديگران تكرار نشود. 

تصويبطرحآبرسانياضطراري
بررسي طرح آبرساني اضطراري در هنگام زلزله 
از موضوعاتي بود كه در ش��وراي شهر بررسي شد و 
زمان زيادي از وقت ش��ورا به اين موضوع اختصاص 
ياف��ت. زهرا ص��در اعظم نوري رييس كميس��يون 
س��المت محيط زيس��ت و خدمات ش��هر شورا در 
جريان بررسي اين طرح گفت: اجراي طرح آبرساني 
اضطراري براي حفظ حيات شهروندان و محافظت 
ش��هر از طريق تامين نيازه��اي فوري آب در بخش 
ش��رب، خاموش كردن آت��ش و اورژانس با رويكرد 
محل��ه مح��ور ض��رورت دارد. به گفت��ه صدراعظم 
ن��وري با توجه به قوانين در حوزه وظايف و تكاليف 
دستگاه هاي اجرايي براي آمادگي و مقابله با حوادث 
غيرمترقب��ه در تهران و ماده 80 برنامه پنج س��اله 
دوم ش��هرداري تهران، شهرداري مكلف شده است 
با مش��اركت ساير دستگاه هاي ذيربط و با محوريت 
ش��ركت آب و فاض��الب اس��تان تهران نس��بت به 
همكاري در اجراي طرح آبرس��اني اضطراري اقدام 
كند. تامين آب اضطراري پايه براي شرب، خاموش 
كردن آتش سوزي پس از حوادث و نيز آب مورد نياز 
مراكز خدمات رسان اضطراري پس از زلزله و بحران 
از جمله اهداف اين طرح اس��ت. وي تاكيد كرد: در 
اين طرح شركت آب و فاضالب استان تهران مكلف 
است براي تامين آب پايه شرب شهروندان در شرايط 
اضطراري مطالعات مهندسي طرح يكپارچه آبرساني 
اضطراري ش��رب براي زلزله، شرايط اضطراري شهر 

ته��ران را به صورت محله محور كه از طريق مراجع 
ذيصالح به تصويب رس��يده است، مبناي عمل قرار 
ده��د. مطالع��ات الزم در خصوص مش��اركت هاي 
اجتماعي به ويژه س��از و كار و نح��وه توزيع آب در 
شرايط اضطراري از سوي آب و فاضالب با همكاري 
كارگروه تخصصي تش��كل هاي مردم نهاد ش��وراي 
هماهنگ��ي مديريت بحران ش��هر تهران ظرف يك 

سال تهيه و عملياتي خواهد شد. 
وي يادآور شد: در اين طرح تاكيد شده شهرداري 
تهران مكلف اس��ت نس��بت به در اختيار قرار دادن 
فضاهاي مورد نياز اجراي طرح آبرس��اني اضطراري 
ش��هر تهران در مكان هاي عموم��ي مانند پارك ها، 
فضاي س��بز، پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران، 
ايستگاه هاي آتش نشاني، اماكن اسكان اضطراري و 
تخليه امن، مجموعه هاي ورزشي و ساير ظرفيت هاي 

در اختيار شهرداري اقدام كند. 

تونلهايمقاومدربرابرزلزله8ريشتري
در ادامه محمدرضا بختياري، مديرعامل شركت 
آب و فاضالب اس��تان تهران نيز در اين باره چنين 
توضيح داد: در پنج سال آينده كل آب استان تهران 
از طريق تونل هاي مخصوص منتقل مي ش��ود. اين 
تونل ها در مقابل زلزله 8 ريش��تري مقاوم هستند و 
در صورت بروز زلزله براي ورود آب به ش��هر تهران 
مش��كلي وجود نخواهد داشت. در صورت بروز زلزله 
مش��كل آبرساني به شهر تهران وجود دارد كه براي 
رفع آن در 374 نقطه ش��هر لوله هايي به قطر س��ه 
مت��ر و ظرفيت 100 تا 300 مت��ر مكعب قرار داده 
مي ش��ود تا بع��د از زلزله بتوانيم به مدت س��ه روز 
آب ش��رب ش��هروندان را تامين كني��م. هر يك از 
اين مخزن ها ب��ه 800 تا يك ميليارد تومان هزينه 
دارد. در پ��ي اجراي اين طرح مبلغ يك هزار تومان 
به قبض آب ش��هروندان اضافه مي ش��ود كه ماهانه 

4 ميليارد تومان ب��راي آب و فاضالب درآمد ايجاد 
خواهد ش��د. بهاره آروين عضو هيات رييسه شوراي 
اس��المي ش��هر تهران نيز در مخالفت با اجراي اين 
طرح گفت: اف��زودن مبلغ يك هزار تومان به قبض 
مشتركان غيرمعقول است. سيد محمود ميرلوحي 
عضو ديگر شوراي شهر تهران هم گفت: در موضوع 
آبرساني اضطراري، خانواده هاي محروم و غيرمحروم 
مالك نيست. ضمن اينكه با افزودن يك هزار تومان 
به قبض ممكن است موجب كاهش مصرف آب هم 
ش��د. افشين حبيب زاده ديگر عضو شورا در اين باره 
گفت: چندي پيش كه براي بازديد به ستاد مديريت 
بحران رفته بودم مديران بحران شهرداري گفتند در 
صورت بروز زلزله راه امني براي كمك رساني وجود 
نخواهد داشت. از نگاه مديران بحران زمان الزم براي 

آبرساني در شرايط بحران اهميت بسيار دارد. 
وي ب��ا تاكيد بر ضرورت اجراي طرح آبرس��اني 
اضطراري ش��هر ته��ران گفت: براي انج��ام اين كار 
مهم بايد منابع مالي تامين شود، در غير اين صورت 
نمي توان انتظاري داش��ت. براي اينكه هزينه طرح 
آبرساني اضطراري تامين شود و مديران آبفا بتوانند 
اعتب��ار آن را تامين كنند بايد رقمي روي قبض آب 
اضافه شود. اين تنها مسيري است كه مي توانيم براي 
ايجاد مخازن و آبرس��اني اضطراري پيش برويم. در 
نهايت اعضاي شوراي شهر با پيشنهاد افزايش هزار 
توماني در قب��وض موافقت نكردند، اما كليات طرح 
»آبرساني اضطراري شهر تهران براي زلزله« را با 10 

راي موافق تصويب كردند. 

انتشارعمومياطالعاتشهرسازي
در نشست ديروز همچنين يك فوريت طرح الزام 
شهرداري تهران به انتشار اطالعات شهرسازي روي 
ميز بررسي شوراي ش��هر قرار گرفت و بهاره آروين 
به عنوان پيش��نهاد دهنده اين طرح گفت: بر اساس 

اين طرح پيشنهاد شده است كه اطالعات شهرسازي 
از ابتداي س��ال 97 روي سامانه قرار گيرد تا از اين 
طري��ق نظارت همگاني م��ردم افزايش يابد. يكي از 
راه هاي افزايش شفافيت، انتشار عمومي اطالعات در 
يك بازه زماني مش��خص و در يك دوره مسووليتي 
است، بنابراين هر روزي كه از انتشار اطالعات دورتر 
مي ش��ويم، نظارت نيز كاهش مي يابد و امكان بروز 
تخلفات بيش��تر مي شود. وي با اش��اره به اينكه در 
حوزه شهرسازي شاهد تصميمات سليقه يي و خالف 
قانون هس��تيم، گفت: تخلفات خرد اما گسترده در 
حوزه شهرس��ازي تهران ايجاد ش��ده و هدف اصلي 
انتش��ار عمومي اطالعات نيز نظارت همگاني است. 
در نهايت يك فوريت طرح الزام شهرداري تهران به 
انتشار عمومي اطالعات شهرسازي از ابتداي سال 97 
با رأي تمامي اعضاي شوراي شهر به تصويب رسيد. 
موضوع ديگري كه در دس��تور جلسه شوراي شهر 
ق��رار گرفت، اليحه اخذ وروديه و حق توقف خودرو 
در پاركينگ ه��اي ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار 
بود كه اعضاي ش��وراي اسالمي شهر تهران كليات 
اليحه اخذ وروديه و حق توقف س��اعتي از وس��ايل 
نقليه وارده به پاركينگ هاي ميادين و بازارهاي ميوه 

و تره بار را با 12 راي موافق به تصويب رساندند. 

مافيايوانتيها
دس��تور جلسه بعدي بررس��ي يك فوريت طرح 
ساماندهي مش��اغل سيار و بي كانون در شهر تهران 
بود. حجت نظري در جريان بررسي يك فوريت طرح 
ساماندهي مشاغل سيار شهر تهران، گفت: مافيايي 
بين وانت هايي كه در س��طح ش��هر تهران اقدام به 
خريد و فروش اجناس مختلف مي كنند شكل گرفته 
و خريد و فروش ميان اين مافيا انجام مي شود. برخي 
از اين وانت ها حتي موتور خودرو براي حركت ندارند 
و تنها بار به آنها منتقل مي ش��ود و به نوعي به يك 

مغازه براي سد معبر تبديل شده اند. از اين رو، بايد 
به طور جد با اين مافيا برخورد شود. 

وي ادام��ه داد: در اي��ن طرح پيش��نهاد داديم با 
اس��تفاده از تجربه كش��ورهاي ديگر و ايجاد حيات 
ش��بانه در جهت حل پديده دستفروشي و رفع سد 
معبر اقدام كنيم و اگر به شكلي اين موضوع موجب 
چالش در منظر شهري مي شود آن را به شب منتقل 
كنيم تا عالوه بر حل چالش هاي منظر ش��هري آن، 
اين افراد بتوانند اشتغال نيز داشته باشند. بي ترديد 
نمي توان پديده دستفروشي را ناپديد كنيم بنابراين 
بايد ب��راي آن برنامه ريزي دقيقي ب��ا بهره گيري از 

تجربه ساير كشورها انجام دهيم. 
اين عضو ش��وراي اسالمي شهر تهران با اشاره به 
برخوردهاي برخي از عوامل شهرداري با دستفروشان 
گفت: ممكن است همكاران ما در شهرداري برخورد 
نامناس��ب يا تندي با دستفروشان داشته باشند كه 
حاصل آن ايجاد برخي مش��كالت ب��راي مديريت 
شهري اس��ت. وي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با اشاره به ون هايي كه به عرضه اغذيه، گل و... 
اقدام مي كنند افزود: صاحبان اين ون ها به شهرداري 
تهران مراجعه مي كنند تا نس��بت به دريافت مجوز 
براي عرضه اين محصوالت اقدام كنند اما در نهايت 
مس��تاصل مي مانند و اعالم مي كنند كه نمي دانند 
چگونه ب��راي اخذ مجوز بايد اق��دام كنند. مواردي 
وج��ود دارد كه فردي با سوءاس��تفاده ب��ه مالكان 
اي��ن ون ها اعالم مي كند كه ب��راي دريافت نامه يي 
از ش��هردار منطقه براي ادامه فعاليت آنها مي تواند 
تسهيل اين كار را انجام دهد و در مقابل يك ميليون 
توم��ان دريافت كن��د. از اين رو، باي��د اين موضوع 
ساماندهي شود. بي ترديد بايد دستفروشي در شب 
با س��اماندهي همراه باش��د تا به اقتصاد شهري نيز 
كمك كند. به همين دليل، پيشنهاد مي شود كه اين 
طرح با ارتباطي كه به س��ه كميسيون حمل و نقل، 
فرهنگي و اجتماعي و س��المت دارد ارجاع شود تا 
به صورت مشترك بتوان پيشنهادات سازندگي اين 
كميسيون ها را نيز دريافت كرد. افشين حبيب زاده 
ني��ز در اين باره گفت: بررس��ي فوريت اين طرح دو 
وجه دارد. نخس��ت آنكه در برخي از مناطق ش��هر 
ته��ران از جمله خيابان��ي در منطقه 15 با وضعيت 
بد دستفروشي مواجه هستيم كه موجب نارضايتي و 
گله مندي مردم شده است و به نوعي مي توان از آن 
به عنوان سد معبر ياد كرد. مصر هستم كه ساماندهي 
وضعيت دستفروش��ان در سطح شهر تهران هر چه 
زودتر محقق شود. به شخصه با پديده دستفروشي 
مخالف نيستم اما بايد نسبت به ساماندهي وضعيت 
دستفروشان اقدام كنيم. شهرداري تهران در فواصل 
مختلف زماني نس��بت به اين ساماندهي ورود پيدا 
ك��رده كه در برخي موارد موف��ق و در برخي موارد 
ناموفق بوده است. در جريان بررسي اين طرح حسن 
رسولي به عنوان مخالف و ميرلوحي به عنوان موافق 
صحبت كردند و نهايتا اعضاي شورا از ميان 18 نفر 
حاضر در جلسه با 15 رأي موافق و سه رأي مخالف 

يك فوريت اين طرح را به تصويب رساندند. 

امضايقراردادساختآزادراه
بيستون-حميل

معاون شركت س��اخت و توسعه زيربناهاي حمل 
ونق��ل از امضاي ق��رارداد احداث آزادراه بيس��تون - 
كرمانش��اه - حميل به طول 130 كيلومتر خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي ش��ركت س��اخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل، سيد حسين ميرشفيع افزود: 
ق��رارداد اين آزادراه با س��هم مش��اركت 30 درصدي 
دول��ت و 70 درصدي بخش خصوصي به ارزش 750 
ميليارد تومان به امضا رس��يده اس��ت. او يادآورش��د: 
س��رمايه گذار اين آزاد راه يكي از شركت هاي فعال در 
زمينه راهسازي است و س��اخت اين پروژه آزادراهي 
در ايجاد اشتغالزايي اس��تان كرمانشاه، تسهيل تردد 
زائران كربال و دسترسي آس��ان مردم به استان ايالم 
تاثيرگذار است. ميرش��فيع با بيان اينكه اين آزاد راه 
موجب كاهش 30 كيلومتري مسير فعلي خواهد شد، 
گفت: اين پروژه بخشي از طرح آزادراهي كرمانشاه - 
همدان و همچنين بخشي از محور جاده يي منتهي به 

استان ايالم است. 

سرايتمشكالتارزي
بهشركتهايهواپيمايي

رييس س��ازمان هواپيمايي كش��وري به مش��كل 
تخصيص ارز به ش��ركت هاي هواپيمايي اش��اره كرد و 
گفت: اين س��ازمان به همراه وزارت راه و شهرس��ازي 
پيگير رفع اين مشكل اند و اميدوارم به زودي به نتيجه 
برسد. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي، 
علي عابدزاده افزود: مكاتبات الزم با بانك مركزي انجام 
ش��ده و با س��ازمان برنامه و بودجه جلسه گذاشتيم و 
راهب��رد تخصيص ارز ب��ه ش��ركت هاي هواپيمايي را 
تعريف كرديم. عابدزاده يادآورش��د: متاسفانه ارز مورد 
نياز ش��ركت هاي هواپيمايي به آنها تخصيص نيافته و 
آنها دچار مشكل ش��دند. معاون وزير راه وشهرسازي 
اظهاركرد: با توجه به اينكه در آينده تامين هزينه هاي 
ش��ركت هاي هواپيمايي بس��يار س��خت خواهد شد 
بنابراين پيگيريم كه ارز با قيمت مناسب در اختيار آنها 

قرار گيرد، تا اين مشكل رفع شود. 

غباردرهرمزگانوبوشهر
با توجه به تش��كيل توده گرد وخاك در كشورهاي 
ش��رق خليج ف��ارس و عم��ان و هدايت آن به س��وي 
ايران، آسمان نواحي ش��رقي خليج فارس و جزاير آن، 
هرمزگان، بخش هايي از بوشهر و سواحل درياي عمان 
روز دوش��نبه غبارآلود خواهد بود. ب��ه گزارش فارس، 
براساس تحليل آخرين نقشه ها و داده هاي هواشناسي 
در دو روز آينده در برخي ساعات در پاره يي از مناطق 
ش��مال غرب، ارتفاعات البرز مركزي افزايش ابر، بارش 
پراكنده، رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد. در دو روز 
آينده )س��ه شنبه و چهارش��نبه( در پاره يي از مناطق 
ش��رق و جنوب ش��رق به ويژه منطقه زابل در برخي 
ساعات وزش باد شديد همراه با گردوخاك پيش بيني 
مي ش��ود؛ همچنين پديده گردوخاك در اس��تان هاي 
واق��ع در جن��وب غرب در دو روز آين��ده دور از انتظار 
نيس��ت. آس��مان تهران در روز دوشنبه صاف گاهي با 
وزش باد پيش بيني مي شود. بيشينه و كمينه دما سه 
شنبه در تهران 38 و 28 درجه خواهد بود. امروز اهواز 
با بيش��ينه دماي 47 درجه باالي صفر گرمترين مركز 
اس��تان و شهركرد با كمينه دماي 9 درجه باالي صفر 

خنك ترين مركز استان خواهد بود. 

ايرانشهر

اظهارات وزير راه و شهرس��ازي درباره مخالفت 
با دريافت ماليات بر عائدي سرمايه كه متناقض با 
بسته پيش��نهادي 9گانه او است، اما و اگرهايي را 
درباره بي ثباتي اين وزارتخانه در برنامه ريزي هاي 

بخش مسكن ايجاد كرده است. 
 عب��اس آخون��دي كه ش��نبه ش��ب در برنامه 
نگاه يك صداو س��يماي جمهوري اسالمي حضور 
پيدا كرده بود با اش��اره به عدم قطعيت دراقتصاد 
كش��ور طي ماه هاي گذش��ته گف��ت: بزرگ ترين 
عدم قطعيت ب��ه تاثيرات خروج امريكا از برجام و 
تصميمات ما برمي گردد و بر اين اس��اس تاثيرات 
نامطلوب��ي را در فضاي اقتصادي كش��ور و دالر و 

سكه شاهد بوديم. 
وزير راه و شهرس��ازي اضافه كرد: در ش��رايط 
پ��س از خ��روج ترام��پ از برجام و ايج��اد عدم 

قطعي��ت در بازارهاي چهارگانه ايران عده يي هم 
به انتظ��ارات تورمي دامن زدند و هدفش��ان هم 
مخالف��ت با يك گروه سياس��ي خ��اص بود حال 
آنكه مس��اله ب��ه وجود آمده ب��ه منافع ملي ربط 
پي��دا مي كرد آن عده پس از مدتي دريافتند اين 

دوگانگي تنها به ضرر مردم است. 
آخوندي گفت: در خص��وص افزايش قيمت ها 
بايد در بخ��ش اقتصاد كالن صحب��ت كنيم زيرا 
بس��ياري از نرخ گذاري ه��ا ب��ه س��بب نزديكي با 
يكديگ��ر قابل تفكي��ك نيس��تند. او تصريح كرد: 
قيمت بخش مس��كن از دو مولفه تبعيت مي كند 
يكي اقتصاد كالن و ديگري س��وداگري اس��ت. به 
گفته وزيرراه و شهرس��ازي در حوزه س��وداگري 
اثرات مخربي ش��اهد بوده و هس��تيم زيرا كساني 
مي توانستند از يك سو اقدام به خريد زمين كرده 

و از س��وي ديگر با گرفتن مجوزهايي از شهرداري 
زمين ها را با 150 درصد افزايش قيمت بفروش��د 
و توانس��ته ايم با جلوگيري از ضوابط شهرس��ازي، 
س��وداگري و افزاي��ش قيمت ها را مه��ار كنيم و 

نگذاريم شهرفروشي صورت پذيرد. 
آخوندي، خريد و فروش ضوابط شهرس��ازي را 
علل عمده افزايش قيمت هاي مس��كن عنوان كرد 
و اف��زود: هر ج��ا دولت اقدام ب��ه دخالت در امور 
اقتصادي كند حتماً مش��كالت افزايش مي يابد در 
جايي كه اقتصاد رقابتي وجود دارد و مردم اجازه 
خريد و ف��روش ملك دارند دليل��ي براي دخالت 

دولت در ساخت وجود ندارد.
وي با انتقاد از اج��راي طرح ماليات بر عائدي 
س��رمايه، گفت: مخالف اجراي اين طرح هس��تم 
چ��ون اگر بر س��رمايه، مالي��ات قرار داده ش��ود، 
سرمايه گذاري تهديد مي ش��ود كه اين به معناي 
مخالفت با سرمايه گذاري است و من با هر تهديد 

سرمايه گذاري مخالفت مي كنم.

داليل گراني مسكن به روايت آخوندي

آگهيمزايدهمالغيرمنقولپروندهكالسه۹۶۰۰۰۳۰
ششدانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت صد و نود متر مربع به پالك 7237 فرعي از 50 اصلي مفروز از 205 فرعي از 
اصلي مذكور واقع در كرشته ذيل ثبت 222407 صفحه 170 دفتر 1۶23 بنام آقاي سيد ابراهيم رهنما ثبت و سند مالكيت 
صادر و تس��ليم شده است س��پس مع الواسطه به موجب س��ند 99274 مورخ 1392/3/۶ دفتر دو شهريار به اشكان رحماني 
گلشني و امير فرجي ماسوله هريك نسبت به سه دانگ ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم شده است و برابر سند 20849 مورخ 
1392/10/3 دفتر 70 كرج در رهن بانك آينده مي باشد. حدود اربعه شماالً به طول 10 متر ديواريست به پالك 4941/50 شرقاً 
به طول 18 متر ديواريست به باقيمانده 205 فرعي از 50 اصلي جنوباً به طول 10 متر ديواريست به پالك پنجاه اصلي از هزار 
و دويست و پنجاه و يك هزار و ششصد و هجده فرعي غرباً اول به طول شانزده متر ديواريست به باقيمانده پالك پنجاه اصلي از 
دويست و پنج اصلي از دويست و پنج فرعي دوم به طول چهار متر درب و ديواريست به كوچه. كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر 
به صدور اجراييه تحت ش��ماره 9۶00030 ش��ده است و برابر نظريه كارشناسي مورخ 9۶/3/29 كارشناس رسمي دادگستري 
در وحله تجديد نظر توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارتس��ت از: ملك فوق واقع در ش��هريار كرشته ميدان حافظ ابتداي خيابان 
طباطبايي سمت شمالي خيابان طباطبايي كوچه شهيد رهگذربن بست دوم شرقي )ستايش يك( انتهاي كوچه جنب پالك 37 
كه ملك مورد كارشناسي به صورت يكباب ساختمان پنج طبقه مي باشد كه طبقه همكف به صورت پاركينگ و انباري و طبقات 
اول الي چهارم به صورت مسكوني مي باشد و طبقه اول به صورت دو واحدي و طبقه دوم الي چهارم به صورت تك واحدي مي باشد 
و ملك فوق داراي زير بناي در حدود هفتصد و پنجاه متر مربع مي باشد ملك فوق داراي انشعابات آب برق گاز و با كيفيت ساخت 
نيمه مرغوب مي باشد. تعدادي از واحدها به صورت قولنامه اي به غير واگذار شده است و تعدادي از واحدها به صورت اجاره در 
اختيار غير مي باشد. ملك مورد كارشناسي به ارزش 9/500/000/000 معادل نه ميليارد و پانصد ميليون ريال ارزيابي شده است 
و جهت وصول بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ 97/0۶/0۶ از ساعت 9 الي 12 ظهر در اداره اجراي 
ثبت واقع در شهريار اداره ثبت اسناد و امالك واحد اجراء از طريق مزايده به فروش مي رسد مزايده از مبلغ 9/500/000/000 
ريال معادل نه ميليارد و پانصد ميليون ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود شركت براي عموم آزاد 
است. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد مزايده روز بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد 
طالبين و خريداران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري به ثبت شهريار اجرا به نشاني باال مراجعه و جهت 
شركت در مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند. الزم بذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب برق گاز اعم 
از انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد بعهده 
برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب هاي دارايي و شهرداري و.... خواهد بود مورد مزايده تا تاريخ 

97/04/28 نزد بيمه رازي بيمه مي باشد.
تاريخانتشار:۹۷/۰5/۰8
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اصالحيه
درآگه��ي اجراييه م الف/10۶4، مورخ 97/05/0۶، صفحه 14 
)قطعيت حاصل كرده اس��ت بپرداخ��ت مبلغ 70/000/000 
ميليون ريال( صحيح است كه به اين وسيله اصالح مي گردد.

 قائم مقام شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران اظهار كرد: تحريم هاي امريكا 
هيچ وقت نتوانس��ته بر توسعه همكاري هاي ريلي ايران و روسيه تاثيرگذار باشد و 
جمهوري اس��المي با راه آهن هاي شرق و غرب همكاري مستمر دارد. به گزارش 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، حسين عاشوري افزود: همكاري ها و توافق هاي 
ريلي بين جمهوري اسالمي ايران و روسيه همواره رو به گسترش بوده و راه آهن 
منتظر اتصال بخش كوچكي از خط آهن قزوين - رش��ت به آس��تارا و آس��تاراي 
ايران به آس��تاراي جمهوري آذربايجان است. عاش��وري افزود: پيش تر به صورت 
آزمايشي كاالهاي هندي از طريق بندرعباس به قزوين در اين مسير حمل شد و 
سپس از طريق قزوين تا آستارا با كاميون به آستارا منتقل شد و سپس از آستارا 
با راه آهن به مسكو انتقال يافت و درعمل كريدور شمال - جنوب از بندرعباس به 
مسكو راه اندازي شد تا مقرون به صرفه بودن حمل و نقل بين المللي در اين مسير 
ريلي ثابت ش��ود. او اظهاركرد: درپروژه هاي مشترك راه آهن بين ايران و روسيه از 
پيمانكاران ايراني و روسي استفاده مي شود و در تامين تجهيزات مورد نياز استفاده 
از تجهيزات روسيه يا ساير كشورها براي ايران هيچ تفاوتي وجود ندارد، زيرا همه 
طبق اس��تانداردهاي بين المللي عمل مي كنند. عاشوري گفت: قرارداد ساخت ۶ 
هزار واگن ميان ش��ركت هاي خصوصي ايراني و روس��يه امضا ش��ده و قرار است 
بخش��ي از قطعات مورد نياز روسي با همكاري سه ش��ركت ايراني در ايران توليد 
شود، تامين مالي اين پروژه هم توسط روسيه انجام مي شود، اما خريداران واگن ها 
ش��ركت هاي خصوصي ايراني هس��تند و راه آهن جمهوري اسالمي نقش ضامن 
بازپرداخت ش��ركت هاي ايراني را عهده دار است تا اين فرايند انجام شود. قائم مقام 
راه آهن جمهوري اس��المي ايران اظهاركرد: چند پروژه در حوزه ريلي بين ايران و 
روس��يه قرار اس��ت اجرايي شود كه مي توان در اين زمينه از پروژه دو خطه كردن 

مسير خواف به كاشمر و برقي سازي خط راه آهن سرخس - بندرعباس نام برد. 

 تحريم ها مانع توسعه همكاري ريلي
ايران و روسيه نيست
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رييس پارلمان بخش خصوصي در همايش مشترك سفرا با فعاالن بخش خصوصي پيشنهاد داد

تربيت ديپلمات اقتصادي
وزير امور خارجه: ايران پل شكاف بين اروپا و امريكا نباشد

تعادل| 
ديپلماس��ي اقتص��ادي در دس��تور كار دولت 
و بخ��ش خصوصي قرار گرفت. در همين راس��تا، 
وزي��ر امورخارج��ه در پارلمان بخ��ش خصوصي 
حضور يافت تا نقش تس��هيل گر دولت در تقويت 
مبادالت تج��اري بخش خصوصي با كش��ورهاي 
هدف را به اجرا برس��اند. روز گذش��ته نخس��تين 
همايش مشترك س��فرا و روساي نمايندگي هاي 
ايران با فعاالن بخش خصوصي استارت خورد، كه 
در اين همايش س��فرا و فع��االن بخش خصوصي 
در قالب 51 كارگروه به بررس��ي مسائل مرتبط با 
تجارت با 51 كش��ور ه��دف پرداختند. از اين رو، 
ريي��س پارلمان بخش خصوص��ي در حضور وزير 
امورخارجه س��ه پيش��نهاد مهم را مط��رح كرد. 
نخستين پيشنهاد، اين بود كه كميته يي مشترك 
بين تجار و كارشناس��ان ات��اق ايران و نمايندگان 
وزارت ام��ور خارج��ه براي تربي��ت ديپلمات هاي 
اقتصادي و نيروهاي زبده براي پيش��برد مذاكرات 
بين المللي ش��كل گيرد. دو پيشنهاد ديگر بخش 
خصوصي، »زمينه سازي برقراري موافقت نامه هاي 
تج��ارت ترجيح��ي و تج��ارت آزاد بي��ن ايران و 
كش��ورهاي هدف و تمركز ديپلماس��ي اقتصادي 
ب��ر دو موضوع تجارت و س��رمايه گذاري« بود. اما 
آنچه از س��وي وزير امور خارجه در اين نشس��ت 
م��ورد تاكيد قرار گرف��ت؛ بهره گي��ري مبتكرانه 
از ظرفيت ه��اي بخ��ش خصوصي و هم��كاري با 
شركت هاي كوچك و متوس��ط اروپايي بود. بنابه 
اظهارات محمد جواد ظريف، با بهره برداري از اين 
روش ها اس��ت كه مي توان فشار اقتصادي حاصل 
از بازگش��ت تحريم ها را ب��ه افزايش توليد ملي و 
افزايش صادرات غيرنفتي تبديل كرد. از آنسو، به 
امريكايي ها نيز نش��ان داد كه بايد اعتيادش��ان به 
تحري��م را ترك كنند چون دنيا هم به اين نتيجه 
رسيده  اس��ت. اما وزير امورخارجه اگرچه معتقد 
بود كه ش��كاف ش��كل گرفته ميان امريكا و اروپا 
فرصت جديدي پيش روي ايران قرار داده اس��ت، 
اما برخالف سال هاي گذشته، درايت حكم مي كند 

كه ايران پل شكاف نباشد. 

 درخواست رييس اتاق از ظريف
از  يك��ي  اقتص��ادي«  ديپلماس��ي  »تقوي��ت 
ماموريت ه��اي مهم��ي اس��ت كه در س��ال 97 در 
دس��تور كار دولتي ها و نمايندگان بخش خصوصي 
قرار گرفته اس��ت. حتي به باور ريي��س اتاق ايران، 
يك��ي از موفقيت هاي مهم دولت دوازدهم، توجه به 
ديپلماسي اقتصادي اس��ت. چراكه به گفته او، اين 
موضوع در دهه 90 از سوي كشورهاي نوظهور مورد 
توجه قرار گرفت و به ابزاري كارآمد براي حضور آنها 

در بازارهاي جهاني تبديل شد. 
در همين راس��تا، پارلمان بخ��ش خصوصي روز 
گذشته، ميزبان نخس��تين همايش مشترك سفرا و 
روساي نمايندگي هاي ايران با فعاالن اين بخش بود. 
اين همايش كه باحضور محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه برگزار شد، سفرا و فعاالن بخش خصوصي در 
قالب 51 كارگروه به بررسي مسائل مرتبط با تجارت 
با 51 كش��ور هدف پرداختند. بررس��ي »مش��كالت 
بانك��ي و راهكاره��اي نقل و انتقال پول، مش��كالت 
بيمه اي، مس��ائل گمرك��ي و حمل و نق��ل، فعاليت 
شركت هاي كوچك و متوسط، شركت در نمايشگاه ها 
و همايش هاي تجاري، حل و فصل اختالفات تجاري 
مي��ان تج��ار، و پتانس��يل هاي موجود ب��راي انعقاد 
موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي و تجارت آزاد« جزو 
مهم ترين محورهايي بود كه در دس��تور كار نشست 
اين كارگروه ها ق��رار گرفت. اما آنچه در اين همايش 

مش��ترك از س��وي رييس پارلمان بخش خصوصي 
مورد اش��اره قرار گرفت، تاكيد بر توسعه همكاري و 
زمينه س��ازي براي حضور پرقدرت بخش خصوصي 
در بازارهاي جهاني بود. به گفته غالمحسين شافعي، 
تركي��ب بازار و دولت، برگرفته از مفهوم ديپلماس��ي 
اقتصادي و به اين معناست كه دولت بايد با استفاده از 
توانمندي ها و ظرفيت هايي كه در اختيار دارد زمينه 
را براي حضور پررنگ بخش خصوصي در اقتصاد مهيا 
كند تا آنها بتوانند از امكانات جهاني بهره مند شوند. 
او همچنين همكاري نزديك بين اتاق ايران و وزارت 
ام��ور خارجه را در دولت حس��ن روحاني مورد توجه 
ق��رار داد و از آن به عنوان يك اقدام موثر كه تاكنون 
مغفول مانده بود، ياد كرد. برهمين اساس، پيشنهاد 
كرد كه كميته مش��تركي بين وزارت امور خارجه و 
اتاق ايران براي تربيت ديپلمات هاي اقتصادي، تشكيل 
ش��ود. شافعي اين نكته را هم گفت كه همچنان اين 
همكاري ها در سطح و اندازه يي كه بايد باشد، نيست. 
س��ه پيش��نهاد مهم رييس اتاق ايران در اين 
همايش مش��ترك را مي ت��وان »ايجاد كميته يي 
مشترك بين كارشناسان اتاق ايران و نمايندگان 
وزارت ام��ور خارجه براي تربي��ت نيروهاي زبده 
براي پيش��برد مذاكرات بين المللي؛ زمينه سازي 
برق��راري موافقت نامه ه��اي تج��ارت ترجيح��ي 
و تج��ارت آزاد بين ايران و كش��ورهاي هدف و 
تمركز ديپلماسي اقتصادي بر دو موضوع تجارت 

و سرمايه گذاري« عنوان كرد. 
ش��افعي در بخش بع��دي صحبت ه��اي خود، 
هداف برگزاري اين همايش در ش��رايط كنوني را 
تشريح كرد. به گفته او، اين همايش فرصتي است 
تا س��فراي ايران در كش��ورهاي ديگر از نزديك با 
دغدغه ها و خواس��ته هاي فعاالن اقتصادي آش��نا 
شوند و بهترين راهكارها را براي همكاري با بخش 

خصوصي بيابند. بنابه اظهارات ش��افعي، برگزاري 
اي��ن همايش را مي توان ي��ك فرصت طاليي براي 
مدي��ران بخش خصوصي نيز عن��وان كرد؛ زيرا كه 
در اين ديدار، چگونگي ارتقاي فعاليت هاي تجاري 
م��ورد بحث ق��رار مي گي��رد و فع��االن اقتصادي 
مي توانند از تجربيات س��فرا براي تحقق اين هدف 

استفاده كنند. 
مح��ور ديگر س��خنان ريي��س پارلمان بخش 
خصوصي، حول محور خ��روج امريكا از برجام و 
ش��رايطي كه بر اقتصاد كش��ور حاكم شده، بود. 
به گفته ش��افعي، در اين زمان نقش آفريني اروپا 
بس��يار اثرگذار اس��ت و تاكنون چين، روسيه و 
3كش��ور اروپايي پايبندي خود را به برجام اعالم 
كردن��د و در مقابل ايران ب��راي ماندن در برجام 
خواس��تار تداوم فعاليت هاي اقتص��ادي خود در 
س��طح بين المللي است. او با بيان اين مطلب كه 
گره ه��اي بانكي و مالي ايران به اين س��ادگي ها 
گشوده نمي شود، تصريح كرد: بايد به فكر بي اثر 
كردن تحريم ها باشيم. پيمان هاي پولي دوجانبه 
و اس��تفاده از فضاهاي مالي كش��ورهاي دوست 
كه قابل اعتماد هستند، مي تواند به عنوان راه حل 

مورد توجه قرار گيرد. 
ش��افعي در ادامه موضوع تحري��م محصوالتي 
چون فوالد، پتروش��يمي ها و محصوالت پااليش��ي 
را ني��ز مورد اش��اره قرار داد و تاكي��د كرد: تحريم 
ص��ادرات فوالد و محصوالت پتروش��يمي به دليل 
پراكندگ��ي ب��ازار اين محص��والت و حضور بخش 
خصوصي در صادرات آنها، به راحتي اتفاق نمي افتد. 
به نظر مي رس��د تبعات اين تحريم ها بيشتر منجر 
به افزاي��ش هزينه هاي ف��روش بينجام��د. او اين 
را ه��م گفت ك��ه صادركنندگان ايران��ي حتي در 
دوران پس��ابرجام هم از روابط بانكي محروم بودند. 

شافعي همچنين به اقدامات بين المللي اتاق ايران 
در يكسال اخير اش��اره كرد و از تاسيس اتاق هاي 
مش��ترك جديد؛ همكاري در سامانه جذب فعاالن 
اقتصادي خارج از كش��ور؛ تهيه بانك اطالعاتي از 
ظرفيت هاي سرمايه گذاري در ايران و بهره گيري از 
ظرفيت اتاق هاي استاني به عنوان اتاق هاي معين، 
سخن گفت. شافعي به س��خنان وزير امور خارجه 
در نشست قبلي هيات نمايندگان اتاق ايران اشاره 
كرد وگفت: از ديدگاه هاي ايشان اينگونه برمي آيد 
كه اتاق ايران از يك سو و دستگاه ديپلماسي كشور 
از س��وي ديگر براي پيش��برد اهداف نظام، الزم و 

ملزوم يكديگر هستند. 

 فرصت جديد براي ايران 
از آنس��و، وزي��ر ام��ور خارج��ه اي��ران براي 
س��ومين بار در هفته هاي اخي��ر در جمع فعاالن 
بخش خصوصي حاضر شد تا نقش تسهيل كننده 
دول��ت در تقوي��ت مب��ادالت تج��اري بخ��ش 
خصوصي را به اجرا برس��اند. او معتقد است، در 
صورت اس��تفاده مبتكرانه از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي، مي توانيم فش��ار اقتص��ادي حاصل از 
بازگش��ت تحريم ه��ا را به افزاي��ش توليد ملي و 

افزايش صادرات غيرنفتي تبديل كنيم. 
محمد جوادظريف، برگزاري چنين جلس��اتي 
را ابت��كاري مهم براي هم��كاري بخش خصوصي 
با سفيران ايران در كش��ور هاي مختلف خواند، و 
خطاب به فعاالن بخش خصوصي افزود: بايد توجه 
داشت كه مس��ير ارتباط ميان بخش خصوصي و 
نمايندگان ايران در كش��ورهاي مختلف يك طرفه 
نيست؛ از يك سو ما به اطالعات شما نياز داريم تا 
بفهميم در چه حوزه هايي امكان رقابت و فعاليت 
اقتص��ادي وجود دارد. از س��وي ديگر، اين بخش 

خصوصي اس��ت كه به اطالع��ات نمايندگي هاي 
ايران در كش��ورهاي مختل��ف و پيگيري هايي كه 
اين نمايندگي  ها مي توانند انجام دهند، نياز دارند. 
او با اش��اره به برنامه دولت در تقويت مبادالت 
تجاري بخش خصوصي با كشورهاي جهان گفت: 
بايد در اي��ن جمع تاكيد كنم ك��ه وظيفه دولت 
تصدي گري در اقتصاد نيست، بلكه تسهيل كننده 

در اين حوزه است. 
ب��ه گفت��ه وزير ام��ور خارج��ه، هم��كاري با 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط اروپايي، رش��د 
بخ��ش خصوصي را ب��ه دنبال خواهد داش��ت. او 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود اش��اره كرد: 
م��ا مي توانيم فش��ارهاي اقتص��ادي را به افزايش 
توليدملي و افزايش صادرات غيرنفتي تبديل كنيم 
و به امريكايي ها نشان دهيم كه بايد اعتيادشان را 
ت��رك كنند؛ چون دنيا هم به اين نتيجه رس��يده  
است. ظريف با اشاره به اينكه تاريخ روابط خارجي 
امريكا نشان مي دهد كه اين كشور به طور معمول 
بيشترين تحريم ها را عليه كشورهاي جهان اعمال 
كرده، گفت: به عبارت��ي مي توان گفت كه امريكا 

معتاد به تحريم  است. 
وزي��ر ام��ور خارج��ه همچني��ن با اش��اره به 
تحريم ه��اي اعمال ش��ده از س��وي امريكا گفت: 
اگرچه مس��ير دشوار است، اما معتقديم كه مسير 
براي ارتق��اي فعاليت هاي بخش خصوصي هموار 
اس��ت. با وجود توان اقتصادي امري��كا، امروز اين 
كش��ور خود را در انزوا احس��اس مي كند و تصور 
مي كند ب��راي نمايش توان اقتصادي خود بايد به 

تحريم ها متوسل شود. 
ظريف بيان كرد: همراهي شوراي امنيت سازمان 
ملل در تحريم هاي امريكا عليه ايران، چتري بود تا 
اين تحريم ها مقبول جلوه كند. اما امروز شرايط به 
گونه يي ديگر است؛ امروز براي دنيا دشوار است كه 
كشوري مانند امريكا بخواهد مدعي نمايندگي نظام 
جهاني ش��ود. او مش��كل امروز اروپا و امريكا را نيز 
اينگونه ترس��يم كرد كه امريكا اكنون در برابر نظم 
ليبرال اقتصادي جهاني ايستاده؛ نظمي كه 70سال 
براي ايجاد آن تالش كرده اس��ت. از اين رو، ظريف 
عن��وان كرد كه اروپا و فع��االن اقتصادي اروپا بايد 
امروز تصميم بگيرند كه آي��ا مي خواهند دنباله رو 
منافع امريكا و به عبارتي ش��خص »دونالد ترامپ« 

باشند يا مي خواهند منافع اروپا را دنبال كنند. 
او همچنين با تاكيد بر اين نكته كه نبايد دنيا را 
مجبور كنيم كه بين ما و فشارهاي اقتصادي امريكا 
يكي را انتخاب كند، گفت: معتقدم شكافي كه امروز 
ميان امريكا و اروپا ش��كل گرفته، فرصت جديدي 
براي ماس��ت. اما برخالف سال هاي گذشته، درايت 
حكم مي كند تا ما پل ش��كاف و پل حل اختالفات 
نباش��يم. ظريف روندي كه دول��ت امريكا در پيش 
گرفت��ه را خطرناك توصيف كرد، ك��ه به گفته او، 
ميزان مقاومت ما نيز بس��تگي به راه هايي دارد كه 
مي خواهيم استفاده كنيم. عضو كابينه روحاني، يكي 
از اين راه ها را بهره مندي از فعاليت با ش��ركت هاي 
كوچك و متوسط اروپايي دانست كه فرصتي فراهم 
خواهد كرد تا بخش خصوصي كشور رشد كند. او با 
بيان اينكه ما كشوري هستيم كه با وجود فشارهاي 
امريكا از امنيت برخورداريم، افزود: متاسفانه امنيت 
و مشروعيت كشورهاي همسايه ما به بيرون وابسته 
است، چنان كه ما از اين موضوع ناراحت هستيم كه 
يك رييس جمهور تازه به دوران رس��يده خطاب به 
كشورهاي همسايه ما مي گويد كه اگر ما دو هفته از 
شما حمايت نكنيم شما باقي نمي مانيد. ظريف ادامه 
داد: س��ربلندي امروز به راحتي به دست نيامده كه 

بخواهيم به راحتي از دستش بدهيم. 

اسامي خريداران كاالهاي 
بورسي منتشر شود

شاتا| وزير صنعت در نامه يي از رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار ايران و مديرعامل ش��ركت بورس كاالي 
ايران خواست تا ليست اسامي اشخاص حقيقي يا حقوقي 
خري��دار تمامي كاالهاي عرضه ش��ده در ب��ورس را در 
سايت رسمي بورس كاال اعالم و اطالع رساني كنند. متن 
اين درخواس��ت به شرح زير اس��ت: براي شفافيت كامل 
عمليات فروش بازار بورس كاال ليس��ت اسامي اشخاص 
حقيقي يا حقوقي خريدار كليه كاالهاي عرضه ش��ده در 
بورس، ب��ا اولويت محصوالت فوالد و س��اير محصوالت 
فلزي عرضه ش��ده و نيز اقالم پتروشيمي و سپس ساير 
كاالها را از زمان اعمال قيمت نرخ رسمي 4200 توماني 
در محاس��به قيمت پايه محصوالت بورسي براي اطالع 
عموم با ذكر تناژ و قيمت خريد و فروش��نده، در س��ايت 
رسمي بورس كاال اعالم و اطالع رساني كنند. دستگاه هاي 
نظارتي خصوصاً سازمان هاي حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان و تعزيرات حكومتي مكلف به رس��يدگي 
به نحوه بهره برداري از كاالهاي مذكور هستند و هر گونه 
فروش خارج از شبكه توليد يا با قيمت هاي باالتر را مورد 

تعقيب قانوني قرار خواهند داد.

»نوده فراهاني« رييس اتاق 
اصناف تهران شد

انتخابات هيات رييسه اتاق اصناف تهران ظهر ديروز 
ب��ا حضور اعضاي منتخب برگزار و طي آن قاس��م نوده 
فراهاني به عنوان رييس دومين دوراه اتاق اصناف تهران 
انتخاب شد. به گزارش پايگاه خبري اتاق اصناف تهران، 
انتخابات هيات رييس��ه اتاق اصناف ته��ران ظهر ديروز 
ب��ا حضور اعضاي منتخب برگزار و طي آن قاس��م نوده 
فراهاني به عنوان رييس دومين دوره اتاق اصناف تهران 
انتخاب شد. در انتخابات داخلي اتاق اصناف تهران ابراهيم 
درستي به عنوانت نايب رييس اول، خسرو ابراهيمي نيا 
به عنوان نايب رييس دوم، علي فاضلي رييس اتاق اصناف 
ايران به عنوان دبير و حسين دروديان به عنوان خزانه دار 

انتخاب براي مدت 4 سال انتخاب شدند. 

مناطق آزاد به گردشگران 
تسهيالت مي دهد

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: 
اي��ران همواره مقصد گردش��گران خارجي بوده هرچند 
ممكن اس��ت تحت تاثير عواملي دچار نوس��ان شده اما 
از اذهان گردش��گري بين المللي هيچگاه خارج نش��ده 
اس��ت. به گزارش فرينا، مرتضي بانك در مراس��م امضاء 
تفاهم نامه با بانك قرض الحس��نه مهر ايران با اش��اره به 
اينك��ه توجه به ظرفيت هاي بخش خصوصي در صنعت 
گردش��گري الزمه رشد و توس��عه اين صنعت در كشور 
است گفت: با استفاده از آموزش هاي مختلف و استفاده 
از آژانس هاي گردشگري و خدمات بخش خصوصي بايد 
تالش كنيم تا صنعت گردشگري را در كشور ارتقا دهيم. 
مشاور رييس جمهور ادامه داد: امروزه همگان بر اهميت 
اين صنعت در دنيا واقفند و برنامه هاي بس��ياري را براي 
توس��عه اين صنعت به كار برده اند ك��ه اين موضوع در 
كشور نيز بايد پياده س��ازي شود. كشور بايد شرايطي را 
فراهم كند تا از منظر قانون؛ ارائه خدمات به گردش��گر 
بصورت يك زنجيره كامل انجام ش��ده و تالش شود در 
حوزه گردشگري با حمايت هاي قانوني از سوي متوليان، 
گردش��گر احس��اس ش��ادي و راحتي كند. تفاهم نامه 
همكاري ميان دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي و بانك قرض الحسنه مهر ايران با هدف افزايش 
قدرت خريد از طريق اعطاي تس��هيالت قرض الحس��نه 
و عرض��ه كارت هاي بانكي با قابليت هاي خاص، به امضا 
رسيد. در اين تفاهم نامه كه با هدف توسعه گردشگري و 
حمايت از توليدات داخلي، پيش از ظهر امروز به امضاي 
مرتضي بانك مش��اور رييس جمهور و دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و مرتضي اكبري مديرعامل 
بانك قرض الحسنه مهر ايران رسيد، مقرر شد اين بانك 
با هدف حمايت از كاالي داخلي و توجه ويژه به موضوع 
رونق صنعت گردش��گري در مناطق آزاد، تسهيالتي با 
كارمزد 4 درصد به متقاضيان اعطا كند. اين تس��هيالت 
به گونه يي طراحي ش��ده كه صرفا براي هزينه هاي سفر 
قابل استفاده باشد و متقاضيان استفاده از اين خدمات و 
تسهيالت بانكي، از سوي شركت هاي مجري و همكاري 
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به شعب بانك معرفي 
مي ش��وند. در اين طرح، تس��هيالت 4 درصدي تا سقف 
حداكثر بيس��ت ميليون تومان به تسهيالت گيرندگان 
تعلق مي گيرد تا در مناطق آزاد هفت گانه كشور، بتوانند 
از آن براي خريد بليت هواپيما و قطار، رزرو هتل، خريد 
از ب��ازار و انواع تفريحات و گردش��گري اس��تفاده كنند. 
در مرحله نخس��ت، اين طرح ش��امل كارمندان دولت و 
كارگران است و در مرحله بعد صاحبان مشاغل و اصناف 
را در بر مي گيرد. در مدت سه سال اجراي اين تفاهم نامه 
كه قابل تمديد خواهد بود، بانك قرض الحسنه مهر ايران 
كارت هاي بانكي با قابليت خريد از فروش��گاه ها و مراكز 
خريد مشخص ش��ده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را 

براي متقاضيان صادر خواهد كرد.

 قيمت جديد شير خام
و لبنيات اعالم شد 

ايسنا| براساس آخرين مصوبه ستاد تنظيم بازار، 
قيمت شير خام كيلويي 1570 تومان تعيين شد كه بر 
اين اساس، قيمت سه قلم كاالي لبني مشمول گروه 
يك كاالي اساسي از جمله شير، ماست و پنير مصوب 
و ابالغ شد. كارگروه تنظيم بازار در جلسه اخير خود 
 مصوب كرد كه كيفي ترين ش��ير خام با مشخصات

3. 2 درص��د چرب��ي و بار ميكروبي زي��ر 100 هزار 
تحويل درب كارخانه كيلويي 1570 تومان خريداري 
ش��ود. به ازاي هر يك ده��م درصد كاهش يا افزايش 
چرب��ي، معادل 150 ريال به قيم��ت خريد اضافه يا 
كم مي ش��ود. قيمت س��ه قلم كاالي لبني مشمول 
گروه يك كاالي اساسي موضوع اين مصوبه مشخص 
شده كه هر ليتر ش��ير نهايتا 3700 تومان، هر عدد 
ماست دبه يي 2.5كيلوگرمي پرچرب نهايتا 10 هزار 
تومان و هر عدد پنير تتراپك 520 گرمي نهايتا بايد 

۸000تومان فروخته شود.

گروه تجارت|
روز گذش��ته، ش��ايعه شد كه ثبت س��فارش كاال 
متوقف ش��ده اس��ت. اين خبر، ام��ا در زماني خاص 
رسانه يي شد و همين مس��اله، شائبه جهت دار بودن 
آن را تقوي��ت مي كن��د. چراك��ه روز گذش��ته چند 
س��اعتي از ثبت ركوردهايي تازه ب��راي قيمت دالر و 
طال در بازارهاي كش��ور نگذشته بود و روز شنبه نيز 
وزي��ر صنعت اعالم كرده ب��ود، از اين پس تنها گروه 
كاالهاي اساس��ي و دارو مي توانند براي واردات، ارز به 
نرخ رس��مي دريافت كنند. اين اما بدان معنا بود كه 
تامين ارز براي واردات، به بازار ثانويه ارجاع داده شده 
و شايد شايعه س��ازان هم از همين نگران بودند. خبر 
اما به سرعت از سوي سازمان توسعه تجارت تكذيب 
ش��د و رييس اين س��ازمان اعالم كرد مواد، قطعات، 
تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز واحدهاي توليدي 
)متعلق به گروه هاي كااليي 1 و 2( كه تا قبل از پايان 
تيرماه س��ال جاري وارد گمركات كشور شده باشند 
بدون انتقال ارز هم مي توانند ترخيص شوند. از ديگر 
سو، بر اساس اعالم اين سازمان، ثبت سفارش اولويت 
چهارم صادره قبلي، تنها در حالت »بدون انتقال ارز« 

قابل ثبت سفارش خواهند بود. 

 زمزمه هاي يك توقف 
روز گذش��ته خب��ري بر خروج��ي دو خبرگزاري 
ق��رار گرفت مبني ب��ر توقف ثبت س��فارش واردات. 
خبرگزاري مهر اعالم ك��رد: به دليل برخي انحرافات 
ص��ورت گرفته در توزيع ارز 4200 توماني از س��وي 
دولت، تمامي ثبت سفارش هاي قبلي به دليل بررسي 
مج��دد، ابط��ال ش��ده و انجام ثبت س��فارش جديد 
نيز متوقف ش��ده اس��ت. بر اس��اس اين خبر، تمامي 
ثبت س��فارش هاي قبلي از س��وي دولت باطل شده و 
در دستور بررسي مجدد قرار گرفته و واردكننده تنها 
در صورتي مي تواند فرآيند واردات را تكميل كند كه 
معاونت هاي تخصص��ي وزارت صنعت، واردات كاالي 
م��ورد نظر را تاييد كنند. از طرفي اين خبرگزاري در 
گفت وگويي كه با رييس مجمع واردات انجام داده بود، 

نوشت: با دس��تور دولت، ثبت  سفارش هاي قبلي نيز 
ابطال ش��ده و همين امر منجر به انباشت مواد اوليه 
در گمركات شده است. عليرضا مناقبي، گفته بود كه 
ثبت  س��فارش واردات متوقف ش��ده؛ چراكه دولت به 
دليل بررسي ثبت سفارش هاي قبلي واردات، هر گونه 
ثبت سفارش جديد براي واردات كاال را متوقف اعالم 
كرده تا بتواند به س��فارش هاي قبلي رسيدگي كند؛ 
اين در حالي اس��ت كه هر ي��ك از اين پرونده ها، بايد 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاييد شود و مجدد 
براي انجام عمليات ثبت س��فارش، مجوز داده شود. او 
همچنين اظهار كرده بود: تمام فضايي كه اكنون دولت 
پي��ش روي واردكنندگان مواد اوليه بخش توليد و به 
ص��ورت كلي واردكنندگان كاال قرار داده اس��ت، يك 
فضاي مبهم است و حتي صادركنندگان نيز نمي دانند 
ك��ه بايد چگونه با ي��ك واردكننده ب��راي فروش ارز 
حاصل از صادرات خود در ارتباط باشند. اين در حالي 
است كه ارزهاي حاصل از صادرات براي عرضه در بازار 
ثانويه نيز، اكنون بدون مشتري مانده است. همچنين 
به گفته او، از سوي ديگر واردكننده نيز با تغييراتي كه 
در شكل ثبت سفارش واردات كاالهايشان ايجاد شده، 
نمي دانند چه بايد كنند و اكنون بايد به صراحت گفت 
كه تمامي بنگاه هاي اقتصادي ايران اعم از توليدكننده، 
واردكننده و صادركننده همه بالتكليف هستند و هيچ 
كس نمي تواند به اين موضوع پاسخ دهد كه در شرايط 

فعلي بايد چه كرد. 

 خبري كه تكذيب شد
ماج��را اما به همين جا ختم نش��د. در رويدادي 
ديگر، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت در بخش��نامه يي نح��وه چگونگي ترخيص 
كاالهاي گروه چهارم كه داراي ثبت س��فارش قبل 
از 30 خ��رداد هس��تند را تعيين ك��رد. خبرگزاري 
فارس در اين باره نوشت: علي علي آبادي فراهاني، در 
بخشنامه يي به سازمان هاي تابعه استاني اعالم كرد 
تمامي ثبت سفارش��ات اولويت چهارم صادره قبلي 
مربوط به تعرفه هاي اعالمي كه توسط شبكه بانكي 

تامين ارز نشده يا مشمول بدون انتقال ارز نيستند، 
فاقد اعتبار بوده و ثبت سفارش اولويت چهارم صادره 
قبل��ي مربوط به رديف تعرفه هاي اعالمي به صورت 
واردات بدون انتقال ارز منوط به رعايت موارد گفته 

شده خواهد بود. 
 اين خبر در نظر برخي فعاالن اقتصادي به معني 
لغو ثبت سفارش هاي تامين ارز نشده گروه كااليي 
چهارم، تلقي ش��د و به سرعت از طريق خبرگزاري 
انتش��ار يافت. با اين همه، اندكي بعد، روابط عمومي 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران ضمن تكذيب خبر 
توقف ثبت سفارش اعالم كرد: »در حال حاضر ثبت 
س��فارش وفق روال قانوني در جري��ان بوده و موارد 
ثبت ش��ده جهت تاييد فرآيند به صورت آنالين به 

دفاتر تخصصي ارجاع مي گردد.«
در ادام��ه اي��ن خبر آم��ده اس��ت: »همچنين، 
رسيدگي به تقاضاهاي وارداتي متقاضيان واردات كه 
به دليل حجم ثبت سفارشات در سيستم بانكي در 
انتظار تخصص ارز بودند، در يك زمان بندي فشرده 
در طي هفته گذش��ته توسط كارشناس��ان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مورد بررس��ي قرار گرفت و 
مواد و كاالهاي اولويت دار واحدهاي توليدي تعيين 
و نتاي��ج، وارد س��امانه جامع تج��ارت گرديد. فلذا، 
متقاضيان واردات مذك��ور، حداكثر از ابتداي هفته 
آت��ي مي توانند ب��ا مراجعه به درگاه س��امانه جامع 

تجارت از تصميمات اتخاذي مطلع گردند.«
از ديگر سو، سازمان توسعه تجارت حتي تالش 
دارد برخي تجهيزات صنعتي وارد ش��ده به كش��ور 
را كه اكنون در گمركات ق��رار دارند، هر چه زودتر 
ترخيص كند. به طوريكه مجتبي خسروتاج، رييس 
سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با روابط عمومي 
اين س��ازمان گفته بود: مواد، قطع��ات، تجهيزات و 
ماشين آالت مورد نياز واحدهاي توليدي كه تا قبل 
از پايان تيرماه سال جاري وارد گمركات كشور شده 
باش��ند )گروه ه��اي كاالي��ي 1 و 2( از طريق بدون 
انتق��ال ارز هم مي توانند ترخيص ش��وند. به گفته 
خسروتاج، يكي از تصميمات جلسات بررسي مسائل 

اقتصادي كش��ور كه در مورخ 97/04/1 اتخاذ شده، 
به اين قرار اس��ت: »وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
امكان ثبت سفارش از محل بند 9 ماده 3۸ ايين نامه 
اجراي��ي قانون مقررات صادرات و واردات و ترخيص 
كلي��ه كاالهاي گروه 1 و2 كه تا پايان تيرماه 1397 
بر اساس تاييديه گمرك ايران به اماكن گمركي وارد 
ش��ده اند را با دريافت ش��ماره قبض انبار از بازرگان 

فراهم كنند.«
همچنين بنابه اظهارات خس��روتاج، تبصره هاي 
س��ه گانه اين ماده نيز به اين شرح است: »براساس 
تبص��ره 1: واردكنندگان مش��مول اي��ن بند مكلف 
هس��تند حداكثر تا پايان شهريور 1397 نسبت به 
ترخي��ص كااله��اي مذكور اقدام كنن��د. همچنين 
براساس تبصره 2: مسووليت كنترل تاريخ ورود كاال 
قبل از تاريخ فوق و انطباق شماره قبض انبار مذكور 
با گمرك ايران اس��ت. در نهايت براس��اس سومين 
تبصره: با توجه به اينكه كاالهاي مذكور در گذشته 
تامين ارز شده اند واردكنندگان مذكور ادعايي جهت 

تامين ارز موارد فوق پس از ترخيص را ندارند.«
رييس سازمان توسعه تجارت در پايان اين نكته 
را مورد اش��اره قرار داده بود ك��ه تصميم فوق الذكر 
باعث مي شود در ترخيص محموله هاي دپو شده در 
گمركات تسريع ايجاد شود. البته بخشي از كاالهاي 
انبار ش��ده در گمركات ممكن اس��ت از محل ثبت 
س��فارش بانكي ص��ورت پذيرفته باش��د و متقاضي 
بخواهد پس از تامين ارز، در قالب ضوابط بانكي يا در 
ش��كل سپرده برات بدون تعهد ترخيص كند؛ با اين 
وج��ود، اين گزينه بدون انتقال ارز نيز از محل بند 9 
ماده 3۸ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و 
واردات براي متقاضيان فراهم است. تسهيالت مذكور 
شامل كاالهاي گروه سوم و كاالهاي ممنوعه است. 

 اما دو دغدغه عمده تجار چيست؟ 
از ديگ��ر س��و، اما پ��س از گذش��ت يك هفته از 
راه ان��دازي كارگروه اقدام ويژه اتاق ايران، س��لطاني 
نايب رييس ات��اق ايران در گفت وگو با پايگاه خبري 
اتاق ايران، از مهم ترين مسائلي كه فعاالن اقتصادي 
با آن مواجه هس��تند و در سامانه اينترنتي كارگروه 
اق��دام ويژه ثبت كرده اند، خبر داد. »نحوه تخصيص 
ارز« و »پيچيدگي هاي ثبت س��فارش« دو مش��كل 
عمده فع��االن بخش خصوصي اس��ت كه به گفته 
پدرام س��لطاني ط��ي يك هفته گذش��ته از طريق 

س��امانه »كارگ��روه اقدام ويژه« ات��اق ايران به ثبت 
رسيده است. كارگروه اقدام ويژه اتاق ايران، يك شنبه 
31 تيرماه همزمان با سي و هشتمين نشست هيات 
نمايندگان اتاق ايران رونمايي شد تا فعاالن اقتصادي 
بتوانند مهم ترين مشكالت و مسائل روز اقتصادي را 
كه نياز به اظهارنظر و رسيدگي سريع دارد، به صورت 
آنالين با اعضاي اين كارگروه درميان بگذارند. حال 
به گفته نايب رييس اتاق ايران، هدف از ايجاد چنين 
بس��تري، بررس��ي عميق تر موضوعات اقتصادي و 

يافتن راهكارها متناسب با مشكالت است. 
س��لطاني در اين مورد گفت: سازوكار تخصيص 
ارز، بوروكراس��ي اداري ب��راي تامي��ن ارز فع��االن 
اقتص��ادي كه اغلب هم طوالني اس��ت و همچنين 
پيچيدگي ه��اي جدي��دي كه در ثبت س��فارش به 
وجود آمده، ازجمله مهم ترين مواردي است كه پس 
از گذش��ت يك هفته از تشكيل كارگروه اقدام ويژه، 
از س��وي فعاالن اقتصادي در س��امانه اينترنتي اين 

كارگروه به ثبت رسيده است. 
 نايب ريي��س ات��اق اي��ران با اش��اره به تاس��يس 
گروه هايي ويژه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
كه مس��وول رسيدگي ثبت سفارش و پاسخگويي در 
اين زمينه هستند، تصريح مي كند: عموما اين گروه ها 
پاس��خگو نيستند و شكاياتي هم كه به كارگروه اقدام 
ويژه گزارش ش��ده به اين موضوع اش��اره دارد كه اين 
كارگروه هاي تاسيس ش��ده در اين وزارتخانه پاسخگو 
نيس��تند و به مكاتبات جواب نمي دهند؛ ضمن اينكه 
امكان مراجعه حضوري براي حل مشكالت هم وجود 
ندارد. همچنين بنابه اظهارات سلطاني، پيچيدگي و 
س��ختي در اصالح سفارشات ثبت ش��ده هم از ديگر 
مشكالتي بود كه براي رسيدگي به كارگروه اقدام ويژه 
ارجاع داده شده اس��ت. چراكه به گفته او، با گذشت 
حدود يك هفته از تش��كيل كارگروه اقدام ويژه تعداد 
20 ش��كايت به منظور رس��يدگي تعيين شده است. 
ضمن اينكه اعضاي كارگروه اقدام ويژه هم در خصوص 
مشكالت گزارش شده، نخستين مكاتبات رسمي خود 
را با بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت، تنها پس 
از 3 روز تشكيل اين كارگروه انجام داده اند. نايب رييس 
ات��اق ايران در پايان نيز بيان كرد: كارگروه اقدام ويژه 
ب��ه وظايفي ك��ه وع��ده داده عمل خواهد ك��رد، اما 
ازآنجايي كه روند اجرايي بر عهده دولت و سازمان هاي 
ذي ربط اس��ت، اين نگراني وجود دارد تا به مس��ائل 

آنگونه كه بايد، ترتيب اثر الزم داده نشود. 

سازمان توسعه تجارت: روند ثبت سفارش به روال گذشته و طبق قانون ادامه دارد

تكذيب سكته در ثبت سفارش 
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15 نفت و انرژي
 وزير برق عراق بركنار شد

ايرن�ا| در ادامه بحران برق در ع��راق و اعتراضات 
مردمي، حيدر العبادي، نخس��ت وزير جمهوري عراق، 
قاسم الفهداوي، وزير برق عراق را تا اطالع ثانوي از كار 
معلق كرد. اين تصميم در پي اوضاع نامناس��ب برق و 
عدم بهبود آن و تا زمان تكميل تحقيقات اتخاذ شد و 
هنوز به جزييات بيشتر يا جايگزين احتمالي الفهداوي 
اشاره نشده اس��ت. الفهداوي از سال 2014 وزير برق 
و بين س��ال هاي 2003 تا 2013 استاندار االنبار بوده 
اس��ت. اين اقدام حيدرالعبادي دو روز پس از هش��دار 
نماينده مرجعيت عالي عراق نس��بت به ادامه وضعيت 
كنوني و تاكيد بر ضرورت رفع هر چه زودتر مشكالت 
م��ردم صورت گرفت. تظاه��رات اعتراضي مردم عراق 
عليه فس��اد دولتي و ضعف خدم��ات عمومي به ويژه 
خاموش��ي هاي طوالني مدت برق، كمي آبي، مشكل 
اش��تغال از اواسط تيرماه ابتدا در شهر بصره درجنوب 
عراق آغاز و به سرعت به استان هاي مركزي و جنوبي 
و از جمله بغداد پايتخت اين كش��ور سرايت كرد. اين 
اعتراضات كه به مدت دو هفته ادامه داشت و بعضا به 
درگيري و خش��ونت هايي نيز انجاميد و طي آنها دو 
نفر كش��ته و ده ها تن از معترضان و نيروهاي امنيتي 
زخمي ش��دند، اواسط هفته گذش��ته موقتا متوقف 
و روز جمعه دوباره از س��ر گرفته ش��د. معترضان در 
بغداد و شهرهاي بصره، كربال، نجف، ذي قار، ناصريه، 
دياله و ميسان با سردادن شعارهاي مختلف خواستار 
پاس��خگويي هر چه زودتر دولت مركزي و دولت هاي 
محلي )ش��وراهاي اس��تاني( به خواسته هاي خود در 

زمينه تامين خدمات ضروري شدند. 

 تهاتر نفت و چاي با سريالنكا
ايلن�ا| مقامات س��ريالنكا هفته آينده براي بررسي 
طرح هاي پيشنهادي نحوه پرداخت پول نفت به ايران 
سفر خواهند كرد. يكي از پيش��نهادات مطرح شده از 
سوي طرف س��ريالنكايي، پرداخت بدهي هاي نفتي با 
فروش چاي به ايران است. به گزارش »ساندي تايمز« 
س��ريالنكا، مقامات هيات مديره بخش چاي در وزارت 
بازرگاني س��ريالنكا قرار است هفته آينده براي مذاكره 
در خص��وص مكانيزم پرداخت هزينه هاي فروش چاي 
به ايران با مقامات ايراني ديدار داشته باشند. بر اساس 
اين گزارش، پيش��نهادهاي زيادي درباره نحوه ساختار 
پرداخت ها در در دوران تحريم هاي امريكا بدون ايجاد 
خلل در اين تحريم ها مطرح ش��ده اس��ت. هيات چاي 
در س��ريالنكا پيش��نهادي را مطرح ك��رده كه طي آن 
پرداخت ها از سوي ايران در ازاي خريد چاي از سريالنكا 
با بدهي شركت »س��يلون پتروليوم« كه شركت نفت 
دولتي اين كش��ور اس��ت، براي خريد نفت از ايران به 
ارزش 2۵0 ميليون دالر تس��ويه ش��ود. بر اساس اين 
گزارش، هفته گذشته مقررات تحريم ها توسط »تيالك 
ماراپانا« وزير خارجه س��ريالنكا صادر ش��د. اين قانون 

معامالت مالي خاصي را با ايران ممنوع كرده است.  

 يك دهه كم بارشي در ايران
پ�اون| ايران طي يك دهه اخي��ر به صورت مداوم 
بارندگي هاي كمتر از ميانگين بلندمدت را تجربه كرده 
و نزوالت جوي روند نزولي به خود گرفته است كه اين 
شرايط موجب ش��ده ايران در 10 سال گذشته گرفتار 
كم بارشي شديد و كاهش محس��وس منابع آبي شود. 
روزهاي گرم تابس��تان امسال در حالي سپري مي شود 
كه ميزان بارش هاي كشور از ابتداي سال آبي 96-97 
)ابتداي مهرماه( تاكنون به 168 ميليمتر رسيده كه در 
مقايس��ه با زمان مشابه سال گذش��ته 27 درصد و در 
مقايس��ه با مدت متوس��ط بلندمدت حدود 31 درصد 
كاهش داشته اس��ت. در ۵0 سال اخير تنها سال هاي 
آب��ي 78-79 با ثبت 149 ميليمتر و س��ال آبي 86-
87 با ثب��ت 134 ميليمتر بارندگي به مراتب وضعيت 
نامناس��ب تري را نس��بت به س��ال آبي ج��اري تجربه 
كرده اند و در انتهاي جدول بارندگي هاي نيم قرن اخير 
كش��ور قرار گرفته اند. در اين بين سال آبي 71-72 نيز 
با ثبت 348 ميليمتر پربارش ترين مقطع زماني كشور 
طي نيم قرن اخير بوده اس��ت و پس از آن س��ال آبي 
۵4-۵۵ ب��ا ثبت 342 ميليمتر و س��ال آبي 74-7۵ با 
ثبت 339 ميليمتر پربارش ترين سال هاي نيم قرن اخير 
كشور بوده است. ميانگين بلندمدت بارش هاي كشور 
حدود 242 ميليمتر اس��ت كه بررس��ي آمار نزوالت 
جوي ۵0 س��ال گذشته نشان مي دهد طي نيم اخير 
كشور ما در 23 س��ال بارندگي هاي فراتر از ميانگين 
بلندمدت و 27 س��ال بارش هاي��ي كمتر از ميانگين 

بلندمدت را تجربه كرده است.  

كوتاه از دنياي انرژي

رييس اسبق بورس نفت لندن در گفت و گو با »تعادل«: 

اوپك راه خود را گم كرده است
گروه انرژي| 

به نظر مي رسد سال 2018 سالي سرنوشت ساز 
براي س��ازماني باش��د كه بيش از 60 سال از عمر 
تاسيس��ش مي گذرد. براي نخس��تين بار در عمر 
فعاليت اوپك، بحث جدي پيوس��تن روس��يه به 
اين س��ازمان ي��ا حداقل نزديك ش��دن به برخي 
اعضاي آن، تا س��طح هم��كاري درازمدت مطرح 
است. امريكا به وضوح سياست ها و نقش اوپك در 
بازار نفت را م��ورد انتقاد قرار مي دهد و در داخل 
اين سازمان نيز همگرايي چنداني، آن طور كه در 
بدو تاسيس آن وجود داشت احساس نمي شود و 
به نظر مي رسد »نفع مش��ترك« كه عامل اصلي 
نزديك ش��دن ۵ عضو موسس اين سازمان يعني 
ايران، عربستان س��عودي، عراق، ونزوئال و كويت 
بوده اس��ت كم كم جاي خود را به »تضاد منافع« 
مي دهد. اما آيا س��ازمان كش��ورهاي صادركننده 
نف��ت خام مي توانس��ت راه متفاوت��ي را طي كند 
يا اتفاقات رخ داده در س��پهر سياس��ي جهان در 
س��ال هاي اخير، اوپك را نيز ناگزير تغيير مي داد؟ 
كريس كوك از تحليلگران ارش��د نفتي كه زماني 
رييس بورس نفت لندن بوده در خصوص آنچه بر 
اوپك در س��ال هاي اخير رفته است به 2 موضوع 
تاثيرگذار بر دگرديسي اين س��ازمان اشاره كرده 
و ب��ه »تع��ادل« مي گويد: »به عقي��ده من اوپك 
بعد از س��ال 2001 راه خود را گ��م كرد. اين امر 
همزمان با سلطه وال استريت و شركت هاي بزرگ 
نفتي بر فراين��د قيمت گذاري، مالي ش��دن بازار 
نفت از طريق سيس��تم مبادالتي بين قاره يي )در 
پي طراحي بازار از سوي گري كوهن، رييس بانك 
گلدمن ساكس و مشاور اقتصادي پيشين ترامپ( 
رخ داد. البته اوپك پس از بحران مالي سال 2008 
از نحوه رويكرد ژئوپليتيك اياالت متحده نيز ضربه 

خورد.« 
كوك كه در نخستين بار مطرح شدن ورود نفت 
به بورس ايران به تهران سفر كرده و ايده طراحي 
س��از و كار اين بورس را با مسووالن وقت در ميان 
گذاش��ت، از آن دس��ته تحليلگ��ران دگرانديش 
در خص��وص بازار نفت اس��ت ك��ه ديدگاه هايش 
شباهتي به ديدگاه هاي اغلب تحليلگران ندارد. او 
در خصوص رابطه ميان قيمت نفت و نقش اوپك 
در بازار عنوان مي كند: »در عرض دو سال، قيمت 

نفت حركت بومرنگي را تجربه كرده و از 80 دالر 
به 147 دالر و از اين قيمت به 3۵ دالر و حاال هم 
به 80 دالر در هر بشكه رسيده است. اين تغييرات 
از تقاض��اي مالي براي نفت نش��ات مي گيرد، در 
حالي ك��ه واقعيت عرضه و تقاضا تنها 3 درصد با 
هم متفاوت هستند. نقش اوپك به مرور كم رنگ 
ش��د تا اينكه حاال اين سازمان به سيرك و منبع 
اخبار منفي تبديل ش��ده كه وال استريت به آنها، 

از نوسانات بازار سود هاي بزرگي به جيب بزند.« 
اي��ن تحليلگر ح��وزه انرژي كه در موسس��ه 
امنيت و انرژي كالج دانشگاهي لندن مشغول به 
كار است، نقش عوامل بيروني را نيز در تغييرات 
اخير اوپك مهم دانسته و عنوان مي كند: »به نظر 
من، فعاليت هاي گري كوهن )نماينده وال استريت 
در دولت( و ركس تيلرسون )نماينده شركت هاي 
بزرگ نفتي داخل��ي( در دولت ترامپ بر كنترل 
فراين��د قيمت گذاري در ب��ازار نفت متمركز بود. 
اين اس��تراتژي تفوق در زمينه انرژي در روز 29 

ژوئن س��ال 2017 توسط ش��خص دونالد ترامپ 
اع��الم و در تاريخ اول ماه ژوئيه همان س��ال به 

مرحله اجرا گذاشته شد.«
او اضاف��ه مي كن��د: »زمان��ي كه اج��راي اين 
سياست در سال 2018 به انجام رسيد، كوهن و 
تيلرس��ون از دولت بيرون آمدند و از ميانه آوريل 
سال 2018، ارزش دالر به صورت  جدايي ناپذيري 
به ذخاير نفتي امريكا )و تحت عنوان اس��تاندارد 

نفتي دالر( گره خورد.«
ك��وك اعتق��اد دارد قوي ش��دن پيوند ارزش 
دالر و ذخاي��ر نفت��ي امريكا ب��ر ارزش پول ملي 
كشورهاي در حال توسعه نيز اثر داشته است. او 
در اين زمينه عنوان مي كند: »تركيب دو فاكتور 
كمبود دالر و پايه نفتي براي آن، دليل س��قوط 
ارزش ريال و ديگر ارزها در بسياري از كشورهاي 
در حال توس��عه و بازارهاي نوظهور در برابر دالر 

بوده است.«
رييس اس��بق بورس نفت لندن اما بر اين باور 

اس��ت كه همچنان در اوپك پتانسيل استفاده از 
قدرت گروهي وج��ود دارد. كريس كوك در اين 
زمين��ه مي گويد: »به عقيده م��ن، اعضاي اوپك 
هم بايد گروه جديدي در بازارجهاني نفت ايجاد 
كنند–چي��زي مانند انجم��ن بين المللي تجارت 
نفت–و ديگر كش��ورهاي توليد كنن��ده را نيز به 
عنوان س��هام دار بازار نوين نفت، به پيوس��تن به 

اين گروه دعوت كنند.«
اي��ن محقق ارش��د ان��رژي به نق��ش چين و 
موضع اين كش��ور در قبال س��ازمان كشورهاي 
صادركنن��ده نفت خام ني��ز پرداخته و مي گويد: 
»افزاي��ش 30 دالري قيمت نفت براي چين كه 
روزانه 8 ميليون بشكه نفت خام وارد مي كند به 
معن��اي افزايش 7 ميليارد و ۵00 ميليون دالري 
هزين��ه نفت اس��ت و به هيچ وج��ه مايع رضايت 
پكن نخواه��د بود. دقيقا اين موضوع دليل ايجاد 
شاخص قراردادهاي نفتي شانگهاي بود. چين در 
همين راستا، 700 ميليون بشكه به ذخاير نفتي 

خود اضافه كرده و از طرفي نيز مش��غول رايزني 
با هند و ديگر مصرف كنندگان نفت آس��يا براي 
ايجاد »كلوب خريداران آس��يايي نفت« اس��ت. 
هدف چين، گرفتن س��كان بازار و قيمت گذاري 
از توليدكنندگان اس��ت و من معتق��دم كه آنها 
كار را از همين حاال ش��روع كرده اند و پيش بيني 
كرده اند ك��ه قيمت نفت خ��ام در چند ماه آتي 
به ش��دت كاهش خواهد يافت. من فكر نمي كنم 
كه چين از پرداخت 30 دالر بيش��تر روي خريد 

8 ميليون بشكه نفت روزانه اش خشنود شود.«
او در ادامه عنوان مي كند: »از همين رو توصيه 
من به ايران اين است كه ديپلماسي سازنده  انرژي 
را درون اوپ��ك و با هدف ايج��اد همكاري جهاني 
در مس��اله انرژي پيگيري كند. در چارچوب جديد 
همكاري هاي جهاني نبايد نفت به مانند يك كاال به 
فروش برسد؛ آن هم در بازاري كه نوسان در ذات آن 
و در سيس��تم مالي معيوبي كه دالر پايه آن است. 
در عوض، در ساختار جديد، بايد نفت عرضه شده 
در برابر محصوالت و كاالها معاوضه ش��ود. چنين 
تغييري در س��اختار بازار، جزئ��ي از روند عمومي 
تبدي��ل بازار كاالهاي س��رمايه بر به ب��ازار خدمات 
»هوش��مند« و تبديل نحوه تامين و تبادالت مالي 

از طريق تكنولوژي مالي )فينتك( است.«
او كه از مدت ها پيش بر لزوم ايجاد بازارهايي 
متفاوت براي فروش نفت تاكيد كرده اس��ت، در 
تشريح مواضع خود مي گويد: »كاربرد تكنولوژي 
مال��ي در بخ��ش ان��رژي )البته اينج��ا منظورم 
بالك چين و آن س��كه هاي بي ارزش نيس��ت( به 
ايج��اد انرژي كوين مي انجامد؛ اب��زار مالي كه از 
اعتب��ار جهاني برخ��وردار ب��وده و مي تواند براي 
پرداخ��ت در برابر س��رمايش، گرماي��ش، نيرو، 
حمل و نقل، پهناي باند و ديگر حامل هاي انرژي، 

به خصوص آب، مورد استفاده قرار گيرد.«
 پايه گذار بورس نفت ايران كه در س��ال هاي 
گذش��ته نيز چندين س��فر به تهران داش��ته در 
نهاي��ت در خصوص وضعيت اوپ��ك و افق پيش 
روي آن مي گوي��د: »در كل مي توان گفت كه كه 
اوپك مدت هاس��ت راه خود را گم كرده است اما 
حاال اين شانس را دارد با تاسيس بازار جهاني اي 
ك��ه در آن به ان��رژي به مثابه خدمت نگريس��ته 

شود، موقعيت خود را باز يابد.«  

»تعادل« بررسي مي كند 

تكليف برنامه هاي ازدياد برداشت نفت چه خواهد شد
گروه انرژي| 

اث��ر تحريم امريكا بر فروش »نفت خام ايران«، 
اين روزها بس��يار مورد بحث است. همه منتظر ند 
بدانند مشتريان قديمي و جديد ايران چه واكنشي 
را در مقابل خواس��ته امريكا ب��راي محدود كردن 
خري��د نفت خ��ام از ايران دارند. ام��ا آيا اين تنها 
جنبه با اهمي��ت تزلزل برجام براي حوزه »نفت« 

ايران به حساب مي آيد؟ 
مهر ماه س��ال 139۵ بيژن زنگن��ه وزير نفت 
ايران در جريان س��خنراني خود در كنگره نفت و 
نيرو عنوان كرد: »حساس��يتي كه در كشور روي 
ميدان هاي مش��ترك وجود دارد باي��د در زمينه 
افزاي��ش بازيافت ميدان هاي نفت��ي نيز به وجود 
بيايد. چرا كه اگر در مراحل اوليه توليد برداش��ت 
مناس��بي از مي��دان ص��ورت نگيرد بع��دا امكان 
برداشت از ميدان وجود نخواهد داشت يا با هزينه 
باال كه موجب اتالف ثروت ملي مي ش��ود صورت 

مي پذيرد.« 
در جريان همين برنامه، علي كاردر مديرعامل 
ش��ركت ملي نفت در پاس��خ به پرس��ش روزنامه 
»تع��ادل« در خصوص آين��ده طرح هاي نفتي در 
صورت به نتيجه نرسيدن قراردادهاي جديد نفتي 
عنوان كرد: »ما كار ساده نمي خواهيم بلكه توليد 

تكنيكال با تكنولوژي باال مي خواهيم. همين االن 
م��ا 100 چ��اه و 21 دكل تاس��يس كرده ايم. اما 
افزايش ضري��ب بازيافت تكنولوژي مي خواهد كه 

شركت هاي داخلي ندارند.«
چندي قبل از برگزاري اين كنگره، شركت ملي 
نفت چارچوب قرارداد فاز دوم توسعه ميدان ياران 
و دو ق��رارداد EOR وIOR  )طرح هاي افزايش 
ضريب برداشت( را با ستاد اجرايي فرمان امام )ره( 

به امضا رسانده بود. 
وزير نفت در جريان انعق��اد اين HOA گفته 
ب��ود: »اكنون ضري��ب بازيافت ما در اليه س��روك 
آزادگان ۵ درصد اس��ت. ما در آينده با اين ضريب 

چگونه جواب خدا و مردم خود را خواهيم داد؟«
مقامات، مسووالن و كارشناسان حوزه نفت نيز 
بارها تاكيد كرده اند كه چاه نفت مانند ش��ير آب 
نيس��ت و نمي توان هر موقع اراده كرد شير آب را 
ب��از كرد و نفت توليد كرد. توقف فعاليت چاه هاي 

نفتي، توليد نفت دوباره از آنها را مختل مي كند
طب��ق بررس��ي هاي »تع��ادل« بن��د هجدهم 
سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه كه توسط 
آيت اهلل س��يد علي خامنه اي رهبر معظم انقالب، 
ابالغ ش��ده بر »افزايش مستمر ضريب بازيافت و 
برداش��ت نهايي از مخازن و چاه هاي نفت كشور« 

تاكيد كرده اس��ت. عالوه بر اين بر اس��اس ماده 
130 مت��ن كام��ل برنام��ه پنجم توس��عه، براي 
افزاي��ش ضريب بازيافت مخازن كش��ور در طول 
برنامه ب��ه ميزان يك درص��د )1%(، وزارت نفت 
موظف است طي س��ال اول برنامه، برنامه جامع 
صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري 
را با رعايت اولويت بندي مخازن به تفكيك نواحي 
خش��كي و مناط��ق دريايي تهيه و براي حس��ن 

اجراي آن اقدامات الزم را به عمل آورد. 
بيزن��س مانيت��ور پيش ت��ر ن��رخ بازياف��ت در 
ميدان ه��اي نفت��ي ايران را بين 20 ت��ا 30 درصد 
برآورد كرده اس��ت و دليل پايين بودن اين نرخ را 
تكنولوژي هايي دانسته كه برخي از آنها به چند دهه 
گذشته باز مي گردد. وزارت نفت نيز خود ميانگين 
24.۵ درصدي را به عنوان متوسط ضريب برداشت 

ميادين نفتي معرفي كرده است. 
به گزارش »تعادل« به نق��ل از ماركت واچ، در 
ميان 2۵ ش��ركت برتر در زمينه ازدياد برداشت از 
ميدان هاي نفتي، نام ش��ركت نفت ايران به چشم 
نمي خورد. در ميان 2۵ شركت برتري كه بازيگران 
اصلي در عرصه ازدياد برداشت از ميدان هاي نفتي 
هس��تند انواع مختلفي از ش��ركت ها قرار دارند، از 
ابرش��ركت هاي نفتي گرفته تا شركت هاي دولتي 

يا نيمه دولتي و حتي برخي ش��ركت هاي كوچك 
خصوصي. بر اساس تحليل هاي صورت گرفته توسط 
ماركت واچ، اين 2۵ شركت در توليد 93.6 درصد از 
توليد نفت حاصل از ازدياد برداشت در جهان نقش 
دارند. هر چند شركت هاي جديدي هر روز قدم به 
اين عرصه مي گذارند اما پيش بيني مي شود در چند 
سال آتي همچنان اين 2۵ شركت حرف اول را در 
زمينه اضافه برداشت از ميدان هاي نفتي در صنعت 
نفت دنيا بزنند. جاي هيچ ش��كي نيس��ت كه اين 
شركت ها نيز براي ۵ س��ال آتي برنامه هاي زيادي 
دارند كه به پيش��رفت و توسعه آنها در اين زمينه 
كمك خواهد كرد. همين مساله نشان مي دهد اگر 
خواس��ت ايران براي افزايش تولي��د از ميدان هاي 

نفتي خود كه طبق بس��ياري از برآوردهاي جهاني 
اكنون عمر آنها بس��يار طوالني ش��ده اس��ت را به 
ص��ورت جدي به مرحله عمل برس��اند، احتياج به 
گرفتن كمك و همكاري با ش��ركت هاي مطرح در 

اين زمينه خواهد داشت. 
از مي��ان 120 ميدان نفتي در ايران، تنها به 19 
ميدان تزريق آب و گاز براي افزايش ضريب بازيافت 
صورت مي گيرد. در اين ميان به 13 ميدان تزريق 
گاز و به 6 ميدان ديگر تزريق آب انجام مي ش��ود. 
اما آنچه براي رساندن سطح برخي از ميادين نفتي 
اي��ران كه حتي ضريب بازياف��ت كمتر از 1 درصد 
را نيز به ثبت رس��انده اند احتياج است، استفاده از 

روش هاي تكنولوژيك است. 

خانه ملت| 
اس��داهلل قره خان��ي، س��خنگوي كميس��يون 
ان��رژي مجلس ش��وراي اس��المي، با اش��اره به 
طرح مباحثي همچون كمبود بنزين س��وپر در 
جايگاه هاي س��وخت، گفت: كمبود بنزين سوپر 
در جايگاه ها وج��ود دارد، اين كمبود براي ايام 
تابس��تان ت��ا اندازه يي محتمل ب��ود، چراكه در 
ش��رايط كنوني پااليشگاه هاي كشور بنزين يورو 
4 را براي كالن ش��هرها با اكتان 91 و 92 توليد 

مي كنند. 
ش��ركت ملي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي چهارش��نبه گذش��ته اعالم ك��رده بود كه 
توليد بنزين س��وپر در پااليش��گاه هاي كش��ور 
در پي محدوديت انتق��ال فرآورده هاي توليدي 
به عل��ت افزايش مص��رف بي رويه س��وخت در 
تعطيالت تابس��تان به طور موقت محدود ش��ده 

است. 
قره خان��ي ب��ا بيان اينك��ه با پيش��ي گرفتن 
مصرف از توليد، بايد مديريت الزم در اين بخش 
ص��ورت پذيرد، افزود: زمان��ي كه ميزان مصرف 
در كش��ور افزايش مي ياب��د بنزين يورو 4 توليد 
مي شود و با كاهش مصرف بنزين يورو 4، توليد 
بيشتر بنزين سوپر در دست اقدام قرار مي گيرد. 

وي با اش��اره به اينكه مصرف بنزين س��وپر 
باال نبوده و ش��ايد روزانه حدود 3 ميليون بشكه 
در روز بنزي��ن س��وپر تولي��د ش��ود، ادامه داد: 
وزارت نف��ت براي اينكه ب��ه عامه متقاضيان در 
جايگاه هاي س��وخت پاسخگو باش��د به صورت 
موق��ت جابه جاي��ي را در تولي��د بنزي��ن انجام 

مي دهد. 
نماين��ده م��ردم علي آباد كت��ول در مجلس 
ش��وراي اس��المي، با بيان اينك��ه بنزين يورو 4 
نيز مش��كلي ب��راي خودروها ايج��اد نمي كند، 
يادآور ش��د: اگر مصرف بنزين در كشور كاهش 
ياب��د جابه جايي در توليد بنزين س��وپر صورت 

مي گيرد. 
قره خاني با اش��اره به اينكه مصرف بنزين در 
كشور شناور است، افزود: مصرف بنزين از حدود 
80 ت��ا 90 ميليون ليتر كمتر نيس��ت و گاهي 
بيش از اين مي ش��ود، لذا مردم بايد در مصرف 

سرمايه ملي صرفه جويي كنند. 
وي ادام��ه داد: اكنون كه دش��من به طريقي 
نظام و دس��تاوردهاي انقالب را نش��انه گرفته و 
اب��زار آن نفت، بنزين و اقتصاد اس��ت، لذا مردم 
بايد كمك هاي الزم ب��راي مقابله با آن را انجام 
دهن��د. وي تصريح كرد: اگر ۵ ت��ا 10 ميليون 

ليت��ر مصرف بنزي��ن كاهش ياب��د و 10درصد 
صرفه جويي انجام ش��ود مشكالت رفع مي شود 
و در آين��ده ش��اهد س��هميه بندي و دو نرخي 
كردن نخواهيم بود و اي��ن موضوع همت مردم 

را مي طلبد. 
روز ش��نبه نيز، جالل ميرزاي��ي، عضو ديگر 
كميس��يون ان��رژي مجلس در توضي��ح كمبود 
بنزين س��وپر در جايگاه ها بيان كرد: با توجه به 
افزايش مصرف بنزين، پااليش��گاه ش��ازند اراك 
كه بنزين س��وپر توليد مي ك��رد، اولويت خود را 
ب��ر توليد و تامين بنزين ي��ورو 4 قرار داده بود؛ 
زيرا مولفه هاي توليد بنزين يورو4 با سوپر برابر 
است. همچنين جاللي عنوان كرد كه پااليشگاه 
شازند اراك در حال تعمير )اورهال( قرار دارد و 
»در چند روز آين��ده با عرضه 3.۵ ميليون ليتر 

بنزين سوپر« مشكل كمبود رفع مي شود. 
ميانگين مصرف روزانه بنزين كش��ور با ثبت 
ركوردي جديد در تيرماه امسال به 91ميليون و 
700 هزار ليتر رسيد كه در مقايسه با ماه مشابه 
در سال 1396 رشد بيشتر از 8 درصدي را ثبت 
كرد. بيشترين مصرف بنزين كل كشور در سي 
و يكم تيرم��اه ركورد بي س��ابقه 121ميليون و 

800 هزار ليتر را شكست. 

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي مطرح كرد 

توليد بيشتر بنزين يورو 4 دليل كمبود بنزين سوپر
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بازارهنر

10داورايرانيجشنوارهونيز
در تاري��خ ۷۵ س��اله ونی��ز، قديمي تري��ن 
جش��نواره جهان، س��ینماگران ايراني تاكنون 
۱۰ بار بر مسند داوري بخش هاي مختلف اين 

رويداد سینمايي نشسته اند. 
نخس��تین چهره ايراني ك��ه به جمع داوران 
جش��نواره »ونیز« راه يافت عباس كیارستمي 
كارگ��ردان مطرح س��ینماي اي��ران در عرصه 
بین الملل��ي بود ك��ه در پنج��اه و دومین دوره 
جش��نواره فیلم ونیز در سال ۱۳۷۴، به عنوان 
نخس��تین س��ینماگر ايراني بر مس��ند داوري 
بخش رسمي نشست و در اين سال فیلم »دت 
يعني دختر« ساخته ابوالفضل جلیلي در بخش 
مس��ابقه رس��مي به نمايش درآمد و دو جايزه 

اوزله طاليي و جايزه يونیسف را كسب كرد. 
پنج سال بعد و در موفق ترين سال سینماي 
ايران در جشنواره »ونیز« كه مصادف با پنجاه 
و هفتمین دوره برگزاري اين رويداد سینمايي 
در س��ال ۲۰۰۰ میالدي )۱۳۷۹( بود، سمیرا 
مخملباف به عنوان دومین داور ايراني در بخش 
مسابقه رس��مي حضور داشت و محمد اطبايي 
داور جاي��زه جنبي نتپ��ك در ونیز بود. در اين 
سال جعفر پناهي با فیلم »دايره« شیر طاليي 
بهترين فیلم جش��نواره را به همراه پنج جايزه 

ديگر براي سینماي ايران به ارمغان آورد. 
شصت وس��ومین دوره جش��نواره فیلم ونیز 
در سال ۱۳۸۵ با حضور محسن مخملباف به 
عنوان يكي از داوران انتخاب بهترين فیلم اول 
همراه بود و س��ه سال بعد و در دوره شصت و 
شش��م رامین بحراني به عنوان يكي از داوران 
جايزه فیلم اول در ونیز حضور داش��ت كه در 
اين س��ال فیلم »زنان بدون مردان« س��اخته 
ش��یرين نش��اط جايزه ش��یر نقره يي بهترين 
كارگردان��ي و جايزه يونیس��ف را دريافت كرد 
و فیلم »تهرون« س��اخته نادر تكمیل همايون 
بهتري��ن اثر بخش هفته منتق��دان نام گرفت. 
شیرين نش��اط يكي از داوران بخش افق هاي 
جش��نواره ونیز در س��ال ۲۰۱۰ ب��ود. در آن 
س��ال فیلم كوتاه »آكوردئون« س��اخته جعفر 
پناهي تنها فیلم ايراني منتخب جشنواره بود 
كه جاي��زه »لینامانیاكاپ��ره« را دريافت كرد. 
امیر نادري س��ینماگر ايراني در جشنواره ونیز 

۲۰۱۲ حض��ور در میان داوران بخش افق هاي 
جش��نواره را تجربه كرد و در هفتادمین دوره 
اين رويداد س��ینمايي گلشیفته فراهاني يكي 
از داوران بخش افق ها بود، س��الي كه ش��هرام 
مك��ري با فیلم »ماهي و گرب��ه« جايزه هیات 
داوران اين بخ��ش را براي نوآوري و خالقیت 

دريافت كرد. 
سال گذش��ته و در هفتاد و چهارمین دوره 
جشنواره ونیز، رخشان بني اعتماد هم يكي از 
اعضاي هیات داوري بخش افق هاي جش��نواره 
بود و در نهايت وحی��د جلیلوند جايزه بهترين 
كارگردان��ي و نويد محم��دزاده جايزه بهترين 
بازيگ��ري را ب��راي فیلم »ب��دون تاريخ، بدون 
امض��ا« از بخش »افق هاي جش��نواره كس��ب 

كردند. 
در هفتادوپنجمین دوره جشنواره فیلم ونیز 
كه از حدود دوماه ديگر- ۲۹ اوت تا ۸ سپتامبر 
)۷ تا ۱۷ ش��هريور( در ايتالی��ا كلید مي خورد، 
فاطم��ه معتمد آريا داور بخ��ش افق ها خواهد 
بود و رامین بحراني سینماگر ايراني-امريكايي 
نیز داور بخ��ش فیلم هاي اول خواهد بود تا در 
مجموع تعداد داوري هاي سینماگران ايراني در 
اين رويداد س��ینمايي به عدد ۱۱ )توسط ۱۰ 
س��ینماگر( برسد. س��ینماگران ايراني تاكنون 
دوب��ار داوري بخش اصلي )مس��ابقه رس��مي( 
جش��نواره ونیز را عه��ده دار بوده اند و چهار بار 
در بخ��ش افق ها و چهار بار نی��ز براي انتخاب 
بهترين فیلم اول داوري كرده اند. رامین بحراني 
نیز تنها س��ینماگر ايراني تبار است كه تاكنون 
دو بار به عنوان داور جشنواره ونیز انتخاب شده 
كه هر دو بار آن براي انتخاب بهترين فیلم اول 

جشنواره بوده است.

نگاهينوبهمعلوليتدريككتاب
تالی��ف  »س��یماي معلولی��ت در س��ینما« 
پريس��ا افتخار اس��ت كه با مقدمه ي��ي از دكتر 
محمدسلطاني فر توسط انتشارات سیماي شرق 
به چاپ رس��یده اس��ت. تجربه ش��خصي دكتر 
پريس��ا افتخار پس از سانحه تصادف و معلولیت 
ِمتعاقِب آن دلیلي شد تا چراغ سوال هاي مرتبط 
با چیس��تي و هس��تي زندگي در ذهن او روشن 

شود و به نوشتن اين كتاب بینجامد. 
اف��راد معلول يك گروه اجتماعي محس��وب 
مي ش��وند كه از منظ��ر جامعه ش��ناختي صرفاً 
يك كمیت نیس��تند ت��ا به عنوان ع��دد و رقم 
در آمارگیري ها و سرش��ماري ها لحاظ ش��وند. 
اي��ن افراد نیز درون ي��ك كل از جامعه زندگي 
مي كنند و مانن��د تمام گروه هاي ديگر كه ابعاد 
فیزيك��ي و رواني مختلفي دارن��د، داراي حق و 
حقوق خاص خود هستند. لذا اين كتاب با وارد 
كردن مبحث رس��انه و به ويژه سینما سعي دارد 
در ش��یوه بازنمايي افراد معلول و تغییر كیفیت 
زندگي موثر واقع شود. نكته ديگري كه در اين 
كتاب به آن پرداخته شده قابل تامل بودن نحوه 
تعامل رس��انه ها با افراد معلول و معلولیت است 
ك��ه ابتدا با تعريف مفاهی��م مرتبط با اين حوزه 

ابهام و پیچیدگي را از آن دور مي كند. 
پريس��ا افتخ��ار تالش ك��رده اس��ت ابتدا به 
تاريخچه معلولیت، الگوهاي معلولیت، سینماي 
معلولیت و نگرش هاي تاريخي و تعاريف مرتبط 

با آن بپردازد تا ابهامات، كژي ها و نادرستي هاي 
احتمالي در ذه��ن مخاطب از بین برود و ادامه 
مسیر با شناختي نسبتا صحیح تر پیموده شود. در 
گام بعدي، هدف اين بوده كه با عرضه چارچوبي 
براي سنجشِ نحوه بازنمايي معلولیت، ابزاري در 
اختیار فیلم سازان، كارگردانان، دست اندركاران، 
عوامل و پژوهشگران حوزه رسانه، به ويژه سینما 
و تلويزي��ون ق��رار گیرد تا از طري��ق آن بتوانند 
هرگون��ه اثر س��ینمايي يا تلويزيون��ي را از نظِر 
نوع و نحوه بازنمايي معلولیت ارزيابي كنند. در 
پايان نیز چهار فیلم س��ینمايي به عنوان نمونه 
و كار عملي بررس��ي ش��ده اند. كتاب »سیماي 
معلولیت در سینما« در ۱۴۰ صفحه و با قیمت 
۱۵۰۰۰تومان توسط انتش��ارات سیماي شرق، 
ناشر تخصصي كتاب هاي حوزه رسانه، ارتباطات 
و روابط عموم��ي در تابس��تان ۱۳۹۷ ب��ه چاپ 

رسیده است. 

انتخاباتبهاميدآرامش
لوموند:

اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
منتش��ر  مالي  انتخاب��ات 
كرده اس��ت. آنطور كه در 
اين روزنامه گفته ش��ده، 
انتخابات رياست جمهوري 
۴ روزه در مال��ي در میان 
تروريس��تي  تهدي��دات 
ب��ا رقاب��ت ۲۴ نام��زد از 

جمل��ه يك زن ادامه دارد. گفته مي ش��ود انتخابات 
رياست جمهوري كشور مالي در حالي برگزار مي شود 
كه تهديدات تروريس��تي از س��وي گروهك هايي از 
قبیل القاعده و داعش در اين كشور حكم فرماست. 
»ابراهیم بوباكار كیتا« ريیس جمهوري كنوني كه از 
سال ۲۰۱۳ تاكنون قدرت را در اين كشور در دست 
دارد در جري��ان اين انتخابات با ۲۳ نامزد انتخاباتي 
ديگر از جمله يك زن به رقابت مي پردازد. آنطور كه 
گفته شده، مهم ترين رقیب او نیز »سومايال سیس« 
رهبر جريان مخالف اين كش��ور است. اين در حالي 
اس��ت كه انتخابات رياس��ت جمهوري مالي ازديروز 
يكش��نبه آغاز ش��ده و به مدت ۴ روز ادامه خواهد 
داشت. مالي سعي دارد با برگزاري اين انتخابات به ۶ 
سال ناآرامي هاي سیاسي و خشونت در شمال و مركز 
اين كش��ور پايان دهد. گفته شده در حالي كه تنها 
يك روز به انتخابات مالي مانده بود، در درگیري هاي 
قبیله يي و حمله به گروهي از ماهیگیران در روستاي 
سومینا واقع در نزديكي شهرك جیني، دستكم ۱۷ 
نفر كشته شدند. هنوز مسووالن مالي جزيیات اين 
حادثه را اعالم نكرده اند اما درگیري بین قبايل الفالن 
و البامباري بر س��ر مناط��ق زراعي، چاه ها و مناطق 
صید تاكنون به قرباني شدن ش��مار زيادي از افراد 
دو طرف منجر شده اس��ت. طبق گزارش ها، هیات 
سازمان ملل در مالي اخیرا در گزارشي اعالم كرد كه 
در سال جاري حدود ۱۰۰ مورد حادثه خشونت بار و 
درگیري قبیله يي در اين كشور رخ داده كه به كشته 

شدن دستكم ۲۸۹ نفر منجر شده است. 

سانديتايمز:
روزنامه در صفحه  اين 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
حواشي میزباني قطر براي 
جام جهاني ۲۰۲۰ منتشر 
كرده اس��ت. آنطور كه در 
آمده،  روزنامه  اين  گزارش 
مداركي از طرف ش��خصي 
منتشر شده كه با قطر در 
زمان ارائه پیشنهاد میزباني 

همكاري مي كرده اس��ت. طبق اي��ن گزارش، قطر با 
ايجاد كمپیني براي بر هم زدن پیشنهادات كشورهاي 
رقیب خود در كس��ب میزباني ج��ام جهاني ۲۰۲۲ 
قوانین فیفا را زيرپا گذاش��ت. اين روزنامه ادعا كرده 
كه قطر از يك مامور سابق سازمان CIA براي ايجاد 
تبلیغات جعلي علیه تیم هاي رقیب مانند استرالیا و 
امريكا استفاده كرده است. به گفته ساندي تايمز، قطر 
۹ هزار دالر به يك پروفسور پرداخت كرده تا مطلبي 
انتقادي درباره جنبه اقتصادي میزباني امريكا بنويسد. 
روزنامه نگاران و بالگر هاي بسیاري را استخدام كرده تا 
داستان هاي منفي در رسانه هاي امريكايي، استرالیايي 
و بین المللي منتش��ر كنند. آنها همچنین تظاهراتي 
علیه اين اتفاق در مسابقات راگبي در استرالیا تدارك 
ديدند. اين روزنامه همچنین مدعي شده كه مدارك 
فاش شده نشان مي دهند كه قطر گروهي از معلمان را 
به خدمت گرفته تا به مجلس نسبت به ارائه پیشنهاد 
میزباني اعتراض كنند و از آنها بخواهند كه اين پول 
را در ورزش مدارس صرف كنند. كمیته عالي تحويل 
و میراث قطر با انتشار بیانیه يي مدعي شد:  تمام ابعاد 
پیشنهاد ما براي كسب میزباني جام جهاني پیش از 
اين نیز مورد بررسي و تحقیق قرار گرفته است، حتي 
يك وكیل امريكايي به نام مايكل گارس��یا نیز در اين 

تحقیقات حضور داشته است. 

كيوسك

حاشيههاييكخواننده
حمید حسین زاده ملقب به هیراد از سال ۹۵ با معرفي خود از موسسه »آوازي نو« به سرپرستي حسن اردستاني مهندس با 
سابقه صدا در عرصه كنسرت ها خود را به جامعه موسیقي معرفي كرد و پس از حضور در صدا و سیما با مجموعه»پازل بند« 
و بعدها در مجموعه »دورهمي« خود را به عنوان يك خواننده نوظهور پرطرفدار معرفي كرد. اما ماجرا زماني وارد حاشیه شد 
كه علیرضا بديع ترانه سرا در برنامه »چشم شب روشن« او را متهم به كپي برداري بدون مجوز از آثار تعدادي شاعر و ترانه سرا 
كرد و سپس كمپین »نه به سرقت ادبي« علیه او شكل گرفت تا جايي كه هیراد را مجبور به عذرخواهي و پرداخت غرامت 

به شاعران و ترانه سرايان كرد. 
حاش��یه هاي هیراد اما اينجا پايان نیافت و بديع بار ديگر با انتش��ار فیلمي منسوب به هیراد او را به اجراي »پلي بك« در 
كنسرت هاي اخیرش متهم كرد و كار را به جايي رساند كه بسیاري از هنرمندان و ترانه سرايان دوباره حمله همه جانبه خود 

به هیراد را آغاز كرده و او را مورد آماج انتقادهايي قرار دادند كه چندان هم بي ربط نبود. 

چهرهروز

نگاهيبهرشدخريدآنالينمبلمانودكوراسيونمنزل

مبلهاياينترنتي
گروهگوناگون|

زماني ك��ه خريد و ف��روش آنالين 
در كش��ورها باب ش��ده ب��ود، صاحبان 
فروشگاه هاي آنالين، ترجیح مي دادند كه محصوالت 
و كاالهايي را ارائه دهند كه به راحتي قابل بسته بندي 
و ارس��ال بوده و هزينه چنداني براي فروش��نده به 
دنبال نداشته باشد. از طرفي، خريداران نیز، از آنجا 
كه هنوز اعتماد چنداني به اين نوع تجارت نداشتند، 
ترجیح مي دادند كاالهايي را به اين شیوه تهیه كنند 
كه هم قیمت چنداني نداشته باشد، هم سالمت در 
زمان ارسال آنها، قطعي باشد. در اين میان مثال هاي 
بس��یاري وجود دارد؛ آنطور كه گفته شده، آمازون، 
فعالی��ت خود را با فروش كتاب آغاز كرد و س��پس 
سي دي و دي وي دي را نیز به فروش كتاب هاي خود 
اضافه كرد. در آن روزها، هیچ كس تصور نمي كرد كه 

روزي آمازون به خريد آنالين مبلمان نیز بپردازد. 
طبق آمار منتشر شده از فروشگاه هاي اينترنتي، 
اين روزها خريد مبلمان آنالين و دكوراسیون منزل، 
ب��ه موضوعي عادي می��ان فروش��گاه هاي آنالين و 
خريداران تبديل ش��ده است؛ چرا كه پیشرفت هاي 
قابل توجهي در تداركات و نوع بسته بندي، همچنین 
در كاه��ش هزينه ه��اي حمل و نقل اق��الم بزرگ، 

صورت گرفته است. 
طبق تازه ترين نتايج نظرس��نجي بازار ديجیتال، 
پیش بیني مي شود كه تا پايان سال جاري میالدي، 
فروش جهاني مبلمان و دكوراسیون خانگي، به ۱۹۰ 
میلیارد دالر برس��د. آنطور كه گفته ش��ده، چین و 
امريكا، سهم قابل توجهي در تجارت آنالين مبلمان 
و دكوراس��یون منزل دارند. طبق آمار منتشر شده، 
پیش بیني مي شود تا پايان سال ۲۰۱۸، ارزش خريد 
آنالين مبلمان و وس��ايل ب��زرگ منزل در چین، به 
بیش از ۶۸ میلیارد دالر برسد. در واقع مي توان گفت 
در اين سال، بیش از يك سوم تجارت آنالين مبلمان، 

به چین اختصاص دارد. طبق گزارش هاي به دست 
آمده چین بزرگ ترين و سريع ترين بازار براي تجارت 
آنالين بین بنگاه هاي تولیدي و مصرف كننده است. 
همچنین گفته ش��ده كه در حال حاضر، ۸۵ درصد 
مردم يك كش��ور خريدهاي خ��ود را آنالين ثبت و 

پرداخت مي كنند. 
در امريكا نیز، در سال هاي اخیر، میزان خريدهاي 
آنالين به ش��دت افزايش پیدا ك��رده و همانطور كه 
گفته ش��د، امريكايي ه��ا، از طرف��داران مهم خريد 
آنالين مبلمان و دكوراس��یون منزل هستند. طبق 
آمار منتشر ش��ده، پیش بیني مي شود تا پايان سال 
۲۰۱۸، ارزش تج��ارت آنالي��ن مبلم��ان در امريكا، 
به بیش از ۶۵ میلیارد دالر برس��د. پ��س از اين دو 
كش��ور، ژاپن با پیش بیني تجارت آناليني به ارزش 
۱۳.۴ میلیارد دالر، در رتبه سوم قرار مي گیرد. اين 
كشور نیز، در سال هاي گذشته رشد قابل توجهي در 
خريد آنالين، حتي در تجارت اتومبیل داشته است. 

در آلمان و بريتانیا نیز، ارزش تجارت آنالين مبلمان 
در س��ال ۲۰۱۸، حدود ۷ میلیارد دالر برآورد شده 
است. پیش از برگزيت، بريتانیا در میان كشورهايي 
بود كه توس��عه بس��یاري در تجارت آنالين داشت، 
اما طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، پس از راي به 
خ��روج از اتحاديه اروپا، ق��درت خريد مردم بريتانیا 
كاه��ش پیدا كرده و در نتیج��ه، تجارت آنالين نیز 
از رونق افتاده اس��ت. آنطور كه در اين گزارش گفته 
شده، به نظر مي رسد ارزش تجارت آنالين مبلمان و 
دكوراس��یون منزل تا پايان سال ۲۰۱۸ در فرانسه، 
حدود ۳.۶۵ میلیارد دالر باش��د. اين در حالي است 
كه در كشورهايي مانند كانادا، برزيل، هند و اسپانیا، 
پیش بیني مي شود كه خريد آنالين مبلمان تا پايان 

سال ۲۰۱۸، تنها حدود يك میلیارد دالر باشد. 
ب��ر اي��ن اس��اس، چی��ن و امري��كا ب��ا اختالف 
قابل توجهي، در صدر فهرس��ت خري��داران آنالين 

مبلمان در جهان قرار گرفتند.  

آمارنامه

تاريخنگاري

دستگيري شيخ فضل اهلل نوري
»جمعه شب بود و شیخ از ديدن كسي برمي گشت 
كه هنگام پیاده شدن از درشكه توسط شخصي كه 
بعد معلوم شد كريم دواتگر است به وسیله ششلولي 
هدف قرار گرفت. گلوله ها به همراهان شیخ اصابت 
كرد و شیخ مجروح ش��د ولي جان سالم به در برد. 
كري��م كه خود را گرفتار اطرافی��ان ديد، زير گلوي 
خود گلوله يي شلیك كرد كه از گونه اش بیرون پريد. 
مجروحان را به خانه ش��یخ بردند و به مداوايش��ان 
پرداختن��د. كريم نیز مانند بقی��ه مجروحان بهبود 

يافت و به جرم اين اقدام به زندان افتاد. « 
اين روايت احمد كس��روي از واقعه ترور نافرجام 
ش��یخ  فضل اهلل نوري در دي م��اه ۱۲۸۷ بود. اما اين 
پايان ماجرا نبود. در جريان مخالفت محمدعلي شاه 
با مش��روطه و حمل��ه به مجلس، ش��یخ كه حامي 
مشروطه مش��روعه بود و مشروطه فعلي را در تضاد 
با مشروعه مي ديد، با مشروطه خواهان مخالفت كرد. 
كس��روي در كت��اب »تاري��خ مش��روطه ايران« 
پ��س از نقل جري��ان افتتاح مجلس ش��وراي ملي 
مي نويس��د: »... چون مي بايس��ت نظامنامه داخلي 
نوشته مي شد، كساني از نمايندگان را براي نوشتن 
آن نامزد گردانیدند. در اين میان قانون اساس��ي نیز 
نوش��ته مي شد. « سپس راجع به نويسندگان قانون 

اساسي و چگونگي آن مي نويسد: »گويا مشیرالملك 
و موتمن الملك پسران صدراعظم آن را مي نوشتند، 

يا بهتر بگويم ترجمه مي كردند...«
اين مس��اله   همان س��رآغاز اختالف و اعتراض و 
جدايي ش��یخ فضل اهلل از جريان نهضت مشروطیت 
و مخالفت با حكومت مشروطه است. شیخ فضل اهلل 
در نامه يي به يكي از علماي شهرستان ها مي نويسد: 
»... آيا چه افتاده اس��ت كه امروز بايد دس��تور عدل 
ما از پاريس برس��د و نسخه ش��وراي ما از انگلیس 
بیايد؟... « شیخ فضل اهلل   همان زمان در جايي گفته 
بود مشروطه يي را كه از ديگ پلوي سفارت انگلیس 
س��ردرآورد، نمي خواهد. پ��س از حمله به مجلس و 
دس��تگیري نمايندگان و روزنامه نگاران، جنگ بین 
مش��روطه خواهان و مس��تبدين آغاز شد كه با فتح 
تهران توس��ط قواي بختی��اري و مجاهدين گیالني 
پاي��ان يافت و محمدعلي ش��اه از س��لطنت خلع و 
احمدمی��رزا ولیعهد بر تخت س��لطنت تكیه زد. به 
شیخ فضل اهلل پیشنهاد ش��د تا براي تامین جاني و 
مالي به سفارت روس پناهنده شود، اما وي نپذيرفت. 
اينچنین بود كه خانه شیخ فضل اهلل نوري در روز ۸ 
مردادماه ۱۲۹۹، يعني ۱۰۹ س��ال پیش در چنین 
روزي، توس��ط گروهي از مشروطه خواهان محاصره 

ش��د. او را سه روز در كاخ گلستان در بازداشت نگاه 
داش��تند و س��رانجام در روز ۱۱ م��رداد ماه پس از 
محاكمه يي كوتاه توسط شیخ ابراهیم زنجاني، شیخ 
فضل اهلل ن��وري را براي اجراي حكم اعدام به میدان 
توپخانه بردند و يپرم خان ارمني كه رياست نظمیه 
را به عهده داش��ت حكم را به اجرا درآورد و ش��یخ 

به دار آويخته شد. 

ميراثنامهايستگاه

»نيكولكيدمن«يكسريالجديدميسازد
نیك��ول كیدم��ن در هم��كاري ب��ا 
 آمازون س��ريالي با نام »رانده شده ها«

هالی��وود  گ��زارش  ب��ه  مي س��ازد.  را 
ريپورتر، س��ريال درامي ك��ه به نوعي 
يادآور موضوع س��ريال اچ ب��ي او يعني 
»دروغ ه��اي كوچ��ك بزرگ« اس��ت، 
به عنوان نخس��تین س��ريال از قرارداد 

نیكول كیدمن براي آمازون س��اخته مي ش��ود. آمازون غول انتشار آنالين 
فیلم و سريال، سريالي با عنوان »رانده شده ها« را بر مبناي كتاب جانیس 
واي. كي س��فارش داده و نیكول كیدمن را ب��ه عنوان تهیه كننده اجرايي 
آن انتخاب كرده است. جنیفر سالك ريیس آمازون ديروز شنبه اين خبر 
را اعالم كرد. اين س��ريال با اقتباس از كتاب لي ساخته مي شود و موضوع 
آن درباره گروهي از زنان اس��ت كه از هنگ كنگ رانده مي ش��وند. آلیس 
بل اس��ترالیايي نويسنده فیلمنامه اين سريال اس��ت. اين دارم تلويزيوني 
نخس��تین گام از قراردادي اس��ت كه آمازون با نیكول كیدمن منعقد كرد 
تا برمبناي آن، براي آنها فیلم و س��ريال بس��ازد. به گفته سالك، داستان 
 اين فیلم مبارزه گروهي از زنان را روايت مي كند كه تالش دارند خارج از 
هنگ كنگ زندگي جديدي براي خود بسازند. كیدمن از همكاري با آمازون 
ابراز خوشحالي كرد و گفت ساخت اين سريال نخستین گام وي و آمازون 
براي س��اخت داس��تان هاي جذاب و معنادار از گوشه و كنار دنیاست. اين 
س��ريال جديدترين كار تلويزيوني كیدمن است. او در سريال »دروغ هاي 
كوچك  بزرگ« هم به عن��وان بازيگر و هم تهیه كننده براي اچ بي او ظاهر 
ش��ده بود. اين س��ريال با فصل دوم خود س��ال ۲۰۱۹ روي آنتن مي رود. 
آمازون در حالي اين س��ريال را مي سازد كه با »خانم میزل شگفت انگیز« 
در فصل جوايز درخشید. مدير جديد آمازون در نخستین گفت وگويش كه 
چندي پیش و در ماه ژوئن انجام ش��د گفت قصد دارد يك درام جاده يي 
زنانه بسازد. كیدمن در كمپاني تولید فیلم »بالسم فیلمز« كه با شريكش 

پِر ساري راه اندازي كرده اين سريال را خواهد ساخت.  

همهميدانندخانهبراي»فرخزاد«هاست
در پي بیان ش��دن اظهاراتي از س��وي 
مس��ووالن میراث فرهنگي استان تهران 
مبني بر اينكه براي ثبت خانه كوچه خادم 
آزاد از تعل��ق آن ب��ه فرخزادها اطمینان 
ندارند، فرزند پوران فرخزاد مي گويد: همه 
مي دانند اين خانه متعلق به فرخزادهاست 

و به سند احتیاج ندارد. 
افسانه بیات، فرزند پوران و خواهرزاده فروغ فرخزاد، در پي انتشار خبرهايي 
مبني بر تخريب خانه پدري فرخزادها در محله امیريه تهران به ايس��نا گفت: 
از ماه ها پیش مطلع ش��ديم قرار اس��ت اين خانه تخريب شود. اقداماتي نیز از 
طرف دايي من صورت گرفته كه جوابي داده نش��ده اس��ت. اين خانه س��ال ها 
پیش به فروش رفته و صاحبش كس ديگري بود كه بعد از فوت او، بچه هايش 
مي خواهند آن را تخريب و آپارتمان س��ازي كنند. تنها كاري كه از دس��ت ما 

برمي آيد اين است كه دست به دامان میراث فرهنگي شويم. 
او درباره اينكه آيا س��ندي درباره ارتباط فرخزادها با اين خانه وجود دارد يا 
خیر، گفت: سند از كجا داشته باشیم؟ اگر خود پدربزرگم هم بود خانه يي را كه 
مي فروش��ند سندش را نگه نمي دارند. اين موضوع به سند احتیاج ندارد؛ همه 
دنیا مي دانند اين  خانه متعلق به فرخزادهاست. تمامي همسايه ها سال ها آن جا 
بودند و مي دانند؛ اگر به محله برويد و حتي در حوالي محله از هر كسي بپرسید 
خانه فرخزادها كجا بوده است اين خانه را نشان مي دهند. همه مي دانند. حتي 
چند باري چند گروه فیلمبرداري از آلمان آمده  و از اين خانه فیلمبرداري كرده  

و فیلم  ساخته اند. همه اينها سند است. 
خواهرزاده فروغ فرخزاد با ابراز تاس��ف از تخريب خانه فرخزادها اظهار كرد: 
اين خانه متعلق به همه مردم ايران اس��ت نه فقط متعلق به فرخزادها. بسیار 
متاسفم و كاري هم از دست ما برنمي آيد. درست است كه خانه سال ها پیش 
ف��روش رفته اما پوران و فروغ فرخزاد در آن جا رش��د كردند و تعجب مي كنم 
كه چرا تاكنون میراث فرهنگي كاري براي نگهداري آن جا نكرده اس��ت. قطعا 
خانواده فرخزاد به گردن ادبیات ايران حق دارند و اين خانه نبايد از بین برود.  
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