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وزير خارجه امريكا مدعي ش��د برجام 
براي جهان و امريكا بد بود و با تكرار اتهامات 
گفت: برجام جاه طلبي و سلطه جويي ايران 
را تمام نكرده اس��ت و آنه��ا مي خواهند از 

وراي خاورميانه عبور كنند. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، مايك پمپئ��و روز 
دوش��نبه با حضور در بني��اد هريتيج كه با 
موضوع »پس از توافق؛ يك استراتژي جديد 
درباره ايران« س��خن گفت، افزود: ذهنيت 
م��ن را بنياد هريتيج درباره سياس��ت هاي 
مختلف شكل داده است. باعث افتخار من 
است كه در اينجا حضور دارم، دو هفته قبل 
رييس جمهوري امريكا شركت اين كشور در 
برجام را به پايان رساند. پمپئو اضافه كرد: 
ترامپ تنها به يك دليل ساده از اين توافق 
خارج ش��د چراكه اين تواف��ق در تضمين 
امنيت مردم امريكا از برنامه هاي موش��كي 
ايران را نمي پذيريم ت��ا در رياض فرود آيد 
و ديگر نمي پذيريم كه بازرسي ها را اين گونه 

ادامه دهيم. 
وزي��ر خارجه امري��كا در اظهارنظري 
همس��و با رژيم صهيونيستي افزود: ايران 
با س��وءنيت وارد مذاكره ش��ده اس��ت و 
همچنان ب��ه دروغ خود ادام��ه مي دهد، 
در ماه گذش��ته محمدجواد ظريف گفت 
كه هيچ وقت نمي خواستيم بمب بسازيم، 
مسخره اس��ت؛ اما ايراني ها مراقب بودند 
كه برنامه هاي ش��ان فاش نشود تا بتوانند 
دانش��منداني كه اي��ن برنامه را توس��عه 

مي دادند، مخفي نگهدارند. 
پمپئو ادامه داد: مكانيس��م بازرسي ها 
كاف��ي  ان��دازه  ب��ه  راس��تي آزمايي ها  و 
محكم نب��ود و توافق ب��راي پرداختن به 
موش��ك هاي بالس��تيك ايران كه بتوانند 
كالهك اتمي حمل كنند، توجه نداشت. 
برجام اجازه داد ك��ه رژيم ايران به جاي 
تقويت اقتصاد خ��ود، از پول بادآورده يي 

كه برجام به آنها رس��اند، براي حمايت از 
گروه ه��اي نيابتي خود همچون حزب اهلل، 
حماس و س��پاه پاس��داران استفاده كند. 
وزير خارج��ه امريكا افزود: اين انديش��ه 
ك��ه برج��ام بتواند س��توني از آرامش در 
خاورميان��ه به همراه آورد، درس��ت نبود. 
»جان كري« گف��ت كه خاورميانه يي كه 
اكن��ون در آتش اس��ت به لط��ف برجام 
قاب��ل مديريت خواهد ب��ود اما نگاه كنيد 
اكن��ون بيش��تر قاب��ل مديريت اس��ت يا 
پيش از برجام؟ لبنان پناهگاه بيش��تري 
براي حزب اهلل ش��ده اس��ت در مقايسه با 
زمان��ي كه برجام ش��روع ش��د، حزب اهلل 
 كامال توس��ط ايران مجهز ش��ده است و 

نيم نگاهي هم به اسراييل دارد. 
پمپئ��و ادام��ه داد: اي��ن اعتم��اد كه 
برج��ام مي توان��د خ��وب باش��د، ب��راي 
امريكا، اروپ��ا، خاورميان��ه و تمام جهان 
بد بود. كامال روش��ن اس��ت ك��ه برجام 
جاه طلب��ي و س��لطه جويي هاي اي��ران را 
تمام نكرده است، درواقع آنها مي خواهند 
از خاورميانه عب��ور كنند. بنابراين امريكا 
اس��تراتژي مربوط به اي��ران را همچنان 

ادامه مي دهد اما در خارج از برجام. 
وزي��ر خارجه امري��كا افزود: م��ا براي 
رسيدن به اهداف مان از چندين مسير ادامه 
خواهيم داد، فش��ار مالي بي سابقه يي روي 
رژيم ايران خواهيم گذاش��ت تا رهبران آن 
مطمئن ش��وند كه جدي هستيم. به لطف 
وزارت خزان��ه داري تحريم ها به طور كامل 
اعاده مي ش��ود، هفته پي��ش رييس بانك 
مركزي، نيروي قدس و س��پاه پاس��داران 
تح��ت تحريم قرار گرفتند ب��راي اينكه به 
حزب اهلل و س��اير نيروهاي تروريستي پول 

مي رسانند. 
پمپئو ادام��ه داد: رژيم ايران بايد بداند 
اين اول كار اس��ت، اعاده تحريم ها شديدتر 

خواهد ش��د اگر ايران مسير خود را عوض 
نكند. اينه��ا قوي ترين و مس��تحكم ترين 
تحريم ها در تاريخ خواهد بود. رژيم ايران در 
تمام خاورميانه طي سال ها در حال جنگ 
بوده است، وقتي تحريم هاي ما اعاده شود، 
سعي خواهد كرد كه بنيه اقتصادي خود را 
حفظ كن��د، از اين رو، ايران مجبور خواهد 
بود بين جنگ و هدر دادن اقتصاد يا حفظ 

آن انتخاب كند. 
وي اضافه كرد: همچنين من با وزارت 
دف��اع و ش��ركاي منطقه يي خ��ود براي 
جلوگي��ري از تع��رض اي��ران كار خواهم 
كرد، جلوي فعاليت هاي مخرب س��ايبري 
ايران را خواهيم گرفت و دنبال گروه هاي 

نيابتي اي��ران در گرداگرد جهان خواهيم 
رفت و آنها را سركوب مي كنيم. 

وزير خارجه امريكا با بيان اينكه ايران 
ديگ��ر به راحت��ي كارت س��فيد نخواهد 
داش��ت تا س��لطه جويي كند، اظهار كرد: 
فراموش نكنيد كه رييس جمهوري ترامپ 
چه گفت، اگر ايران برنامه هسته يي خود 
را شروع كند، بدترين مشكالت را خواهد 
داش��ت. كمتر از دو هفت��ه پيش، دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا در هش��تم 
ماه م��ه، با ناديده گرفت��ن تمام تعهدات 
خ��ود تحت برجام و به ص��ورت يكجانبه 
اع��الم كرد اين كش��ور ديگ��ر در توافق 

هسته يي ايران باقي نخواهد ماند. 

و  روس��يه  رييس جمه��وري 
نخس��ت وزير هند در دي��داري كه روز 
دوشنبه در شهر سوچي صورت گرفت 
درباره فروش پدافند موشكي اس-400 
گفت وگو كردند.به گزارش ايرنا به نقل 
از آژانس اخبار فدرال روسيه، والديمير 
پوتي��ن و نان��درا م��ودي درخص��وص 
گس��ترش  همچ��ون  موضوع هاي��ي 
همكاري ه��اي فني-نظام��ي، توس��عه 
مشاركت راهبردي و مسائل منطقه يي 
و تحويل تس��ليحات اس-400 به هند 
به تبادل نظر پرداختند. گفت وگو درباره 

گسترش همكاري هاي روسيه و هند در 
عرصه انرژي هس��ته يي بخش ديگري 
از مذاك��رات س��ران دو كش��ور بود. به 
گ��زارش دفتر مطبوعاتي كاخ كرملين، 
رييس جمهوري روسيه در اين ديدار با 
بيان اينكه روابط مسكو و دهلي نو نياز 
به معرفي نداشته و ريشه بسيار عميقي 
دارد، افزود: در سال هاي اخير روابط دو 
كشور تحرك تازه يي يافته است. پوتين 
همچنين به همكاري روسيه و هند در 
عرصه بين المللي اش��اره كرد و يادآور 
ش��د: دو كش��ور در چارچوب سازمان 

ملل و گ��روه بريكس و به تازگي نيز در 
س��ازمان همكاري شانگهاي با يكديگر 
هم��كاري مي كنن��د. رييس جمهوري 
روسيه به برنامه فشرده ديدار مقام هاي 
دو كش��ور و همكاري بين سازمان هاي 
نظامي كش��ورش و هند اش��اره كرد و 
ادام��ه داد: همه اين عوام��ل حاكي از 
سطح عالي مشاركت راهبردي بين دو 
كشور است. مودي نخست وزير هند نيز 
به توسعه روابط دوستانه بين كشورش 
و روسيه اشاره كرد و گفت كه روابط دو 
كشور در سطوح دوجانبه و بين المللي 

توس��عه مي ياب��د. نخس��ت وزير هن��د 
همچنين از پوتين به خاطر نقش موثر 
روس��يه و حمايت از عضويت دهلي نو 
در س��ازمان همكاري شانگهاي و گروه 
بريكس تش��كر كرد. وي همچنين به 
همكاري هند با روسيه در طرح راهگذر 
بين المللي ش��مال-جنوب اشاره كرد. 
راهگذر بين المللي شمال-جنوب از هند 
و از طريق ايران به روسيه و كشورهاي 
اروپاي ش��مالي كش��يده مي شود. اين 
راهگذر باتوجه به كوتاه شدن مسير بر 

راهگذر كانال سوئز برتري دارد. 

خبر

  وزيررفاه: ۷۶۰ هزار خانوار به خانوارهاي 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي اضافه مي شود

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: ۷۶0هزار خانوار يعني حدود ۳0درصد 
به خانوارهاي تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي اضافه مي شوند كه در اين برنامه 
فقط بحث دادن پول نخواهد بود بلكه بحث توانمندس��ازي هم در دس��تور كار 

است. 
به گزارش فارس، علي ربيعي گفت: خوش��بختانه برنامه كاهش فقر را براي 
نخستين  بار در برنامه بودجه برديم و كاهش فقر را از كارهاي يك بعدي و يك 
جانبه به سمت بسته كاهش فقر پيش برديم و مهم ترين تصميمي كه گرفته شد 
اين بود كه ما اكنون 200هزار خانوار را تحت پوشش داريم كه با بعد خانوارشان 
رقمي حدود 10ميليون نفر مي شوند و تصميم گرفته شد ۷۶0هزار خانوار را هم 
به آن اضافه كنيم يعني ۳0درصد به خانوارهايي كه زيرپوشش حمايتي داريم. 

ربيعي افزود: روش تغيير پيدا كرد، نهادهاي حمايتي ازجمله كميته امداد و 
سازمان بهزيستي پش��ت نوبتي اينها خواهند بود و عالوه بر اين كميته هايي را 
در شهرستان ها تشكيل داديم كه اعضاي آن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
سازمان بهزيستي و كميته امداد است و سازمان هاي مردم نهادي كه در زمينه 
فقرزدايي كار مي كنند آنها را هم اضافه و اين سازمان ها را هم دخيل مي كنيم تا 

افراد تحت پوششي كه اين سازمان ها مي شناسند را هم به  كار بگيريم. 
وي گف��ت: اين تصمي��م از اين جهت خواهد بود كه ما س��ازمان هاي مردم 
نهاد را هم وارد چرخه كار مي كنيم و با دقت بيش��تر و هزينه هاي كمتر بحث 
كمك رساني را دنبال مي كنيم ضمن اينكه اين كار فقط بحث دادن پول نخواهد 

بود بلكه بحث توانمندسازي هم در دستور كار است. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: در بحث بس��ته كاهش فقر، ما امسال 
برنامه ريزي كرديم و از روستاها شروع خواهيم كرد و اشتغال روستايي را با يك 
اولويتي براي مددجوها و افراد تحت پوش��ش سازمان هاي مردمي و نهادها قرار 
مي دهي��م. ربيع��ي ادامه داد: اين افراد ثبت نام مي كنن��د و تضامين الزم را هم 

سازمان هاي مردم نهاد مي دهند و ديگر بانك ها تضميني نخواهند گرفت. 
وي گف��ت: پيش بيني كرديم كه بيش از 100هزار ي��ا 150هزار نفر از افراد 
تحت پوشش را در طرح وام روستاييان قرار دهيم كه اين افراد از چرخه حمايت 

خارج خواهند شد. 
ربيعي افزود: در واقع س��ازمان فني و حرفه يي آنها را آموزش خواهند داد و 
آماده وام گيري خواهند شد و سازمان هاي مردم نهاد مانند كميته امداد و سازمان 

بهزيستي نيز به عنوان مددكار اين روند را دنبال خواهند كرد. 
وي ادامه داد: سقف اين وام متناسب با طرح هايشان خواهد بود اما اين افراد 
معم��وال وام هاي ُخ��رد مي گيرند. وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي گفت: با آن 
تصميم��ي كه براي افزايش مددجوها گرفتيم اكن��ون يك خانوار 5 نفره حدود 
۷00هزار تومان با يارانه اش خواهد گرفت كه ما فكر مي كنيم حداقل دس��تمزد 
اس��ت. ربيعي افزود: در بحث بس��ته تامين مس��كن نيز حدود 19هزار واحد ما 
امسال تامين مسكن حمايتي خواهيم داشت كه در بحث حمايتي آن را دنبال 
مي كنيم البته مسكن معلوالن را بنياد مسكن دنبال مي كند. وي گفت: در زمينه 
امنيت غذايي و س��بد غذايي نيز در روس��تاها براي مبارزه با سوءتغذيه امسال 
بودج��ه پيش بيني كرديم و در زمينه حمايت تحصيلي و بازماندگان از تحصيل 
نيز هزينه تحصيل مددجويان تامين مي ش��ود و جزو بسته حمايتي ماست و ما 

آن را دنبال مي كنيم. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: در بحث ايجاد سيستم تامين اجتماعي 
نيز حدود ۳۳5هزار نفر را در پوشش تامين اجتماعي از افراد و نهادهاي حمايتي 
ق��رار داديم كه اين افراد به هر حال به س��المندي كه رس��يدند از نظام تامين 
اجتماعي منتفي خواهند شد. ربيعي گفت: امسال حدود 2۳0ميليارد تومان براي 

زنان سرپرست خانوار و بيمه كردن آنها تامين اعتبار كرديم. 
وي افزود: اين برنامه ها؛ برنامه هاي خود دولت است كه از سال 9۶ بخشي را 
اجرا كرديم و ادامه آن در سال 9۷ بر عهده وزارت كار و رفاه اجتماعي گذاشته 

شده و دنبال خواهيم كرد. 

خبر سرمقاله

  فكت شيت روابط كهن

 2۷ فوريه سال 1848ميالدي در كشور انگلستان جزوه 2۳صفحه يي به زبان 
آلماني منتشر شد كه مژده تفكر نويني را مي داد. اين جزوه كه در قالب يك بيانيه 
بود را دو جوان آلماني به تحرير درآورده بودند كه اميدوار بودند جهان نويني را 
مي سازند. 1۷0سال از انتشار مانيفست كمونيست كه كارل ماركس و فريدريش 
انگلس نوشته بودند، مي گذرد. اين مانيفست با بياني شيوا كه بدون شك از عهده 
ماركس برمي آمد، پيش بيني كرده بود كه »تمام مناسبات اجتماعي كهنه و زنگار 
گرفته... كه قرن ها مهر تقديس بر آنها خورده فرو مي پاشند و مناسبات تازه پديد 
مي آيند« يا آنكه »سالحي كه بورژوازي،  فئوداليسم را با آن سرنگون كرد، اكنون 
متوجه خود بورژوازي است« و نيز »بورژوازي نه تنها سالحي را كه برايش مرگ 
مي آورد، ساخته بلكه كساني را كه اين سالح را عليه او به كار خواهند برد يعني 
كارگران امروزي يا پرولترها را نيز پديد آورده است« ماركس كه در زمان نوشتن 
اين مانيفست ۳0 سال عمر داشت، حدود دو هفته پيش 200 امين سالگرد تولد 
او جشن گرفته شد. نقش ماركس و يار باوفايش انگلس در تحول اقتصاد سياسي 
نوين جهان انكارناپذير اس��ت. كاهش ساعات كار هفتگي، تعطيالت آخر هفته، 
سنديكاهاي كارگري و درخواست هاي سنديكايي فقط بخشي از ايده هاي او بود 
كه در عمل پياده ش��د. اقتصاددانان بزرگ جهان معتقدند كه علم نوين اقتصاد 
مديون س��ه شخصيت است: آدام اسميت،  كارل ماركس و جان مينارد كينز كه 
خاستگاه ايده هر سه نفر انگلستان است. اگر سري به كتابخانه بريتانيا در لندن 
بزنيد هنوز صندلي كه كارل ماركس روي آن نشس��ته بود و كتاب »سرمايه« را 
مي نوشت، مي توانيد با پرداخت 5 پوند ببينيد. اين افراد غول هاي انديشه نوين 

اقتصاد و سياست جهان هستند. 
اگر ايده هاي ماركس نتوانس��ت به دليل به س��ر عقل آمدن س��رمايه داري 
كامال تحقق يابد اما يك نكته را به درس��تي فهميد و آن اينكه تمام مناسبات 
اجتماعي كهنه و زنگار گرفته فرو مي پاشند و مناسبات تازه پديد مي آيند. در 
واقع ذات س��رمايه داري و در كل هر سيس��تم اقتصادي چنين است كه تضاد 
را در خ��ود مي پروران��د. پديده يي كه هم  اكنون در مناس��بات اقتصادي خود 
ش��اهد آن هس��تيم. در حال حاضر اقتصاد ايران به داليل مختلف دچار يك 
»غليان« ش��ده اس��ت. بخش عمده يي از اين »غليان« ش��ايد بيروني باشد اما 
بخش ديگر آن مربوط به روابط و سياس��ت هاي كهنه يي اس��ت كه متاسفانه 
در طول س��اليان گذش��ته با وجود هشدارهاي كارشناس��ان و دلسوزان وقعي 
ب��ه آن نهاده نش��د. اين روابط كهنه عمال نه تنها س��بب اختالل بس��ياري از 
سياس��تگذاري ها بلكه باعث شد كه تصميم گيري ها در زمانه خود قاعده مند و 
متناسب با شرايط داخلي و بيروني نباشد. نخستين رابطه كهنه يي كه هشدار 
داده ش��د، انتخاب سياس��ت گذاران اقتصادي بود كه مناسب شرايط اقتصادي 
پس��ابرجام و نيز »دولت فعلي امريكا« نبودند. واقعيت آن است كه يك سال و 
نيم پيش وقتي ترامپ روي كار آمد، تقريبا همه مي دانس��تند كه او از برجام 
خارج مي شود؛ بنابراين خروج اين كشور با توجه به فراگير بودن ارز رايج )دالر( 
و ق��درت بالمنازع اقتص��ادي آن مي تواند اقتصاد را دچار چالش كند، از اين رو 
عرصه اقتصادي كش��ور افرادي را براي سياست گذاري اقتصادي مي طلبيد كه 
بتوانند اين هجمه هاي اقتصادي كه آثارش را در اواخر س��ال گذشته و امسال 

ديديم، پيش بيني و در مقابل آن سياست گذاري كنند. 
دومين رابطه كهنه، قوانين و مقرراتي است كه متاسفانه طي ساليان متمادي 
با ش��رايط نوين اقتصادي همسان نيست. اصالح قانون تجارت با توجه به ظهور 
استارت آپ ها، اصالح قوانين بانكي با توجه به شرايط نوين سياست هاي بانكي در 
جهان از موضوعات مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود. قائم مقام فراهاني 
در كتاب منش��ات خود موضوع��ي را طرح مي كند كه ش��كل ديگري از همان 
»مناس��بات كهنه اجتماعي« كارل ماركس است.  او مي نويسد: »بساط كهنه را 
برچينيد و طرحي نو در اندازيد« به نظر مي رسد زمان طرح نو واقعا فرارسيده كه 

اگر ديرتر جنبيده شود، شايد ديگر كفاف نكند. 
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مركز پژوهش هاي مجلس با همكاري اقتصاددانان پايه گذاري كرد

سنجش ملي امنيت سرمايه گذاري
 صفحه 3 

رييس  جمهوري صبر و مقاومت را راه عبور از بحران ها مي داند

سال سخت روحاني
 صفحه 2 

جهان

بازگشت بريتانيا به دهه 
1970 با »كوربينوميكز«

7

پمپئو اتهامات ترامپ در مورد برجام را تكرار كرد

سران روسيه و هند درباره اس-4۰۰ گفت وگو كردند
 بهاره مهاجري   

معاون سردبير

Pr
es

id
en

t.i
r :

س
عك

 2۷ فوريه س��ال 1848ميالدي در كش��ور 
انگلس��تان جزوه 2۳صفحه يي ب��ه زبان آلماني 
منتش��ر شد كه مژده تفكر نويني را مي داد. اين 
ج��زوه كه در قالب يك بيانيه ب��ود را دو جوان 
آلمان��ي به تحري��ر درآورده بودند ك��ه اميدوار 
بودند جهان نويني را مي س��ازند. 1۷0س��ال از 
انتشار مانيفست كمونيس��ت كه كارل ماركس 
و فريدري��ش انگلس نوش��ته بودن��د، مي گذرد. 
اين مانيفس��ت با بياني ش��يوا كه بدون شك از 
عه��ده ماركس برمي آم��د، پيش بيني كرده بود 
ك��ه »تمام مناس��بات اجتماعي كهن��ه و زنگار 
گرفته... كه قرن ه��ا مهر تقديس بر آنها خورده 

فرو مي پاشند...

تع�ادل| س��رانجام پس از ماه ه��ا انتظار، روز 
گذش��ته انتخابات هيات رييس��ه ات��اق اصناف 
تهران برگزار ش��د. براس��اس آمار ماخ��وذه و بر 
خالف بسياري از پيش بيني ها، ابراهيم درستي با 
كسب ۷8 راي به عنوان نفر نخست هيات رييسه 
انتخاب شد. اين در حالي است كه دو نفر بعدي، 
يعني قاسم نوده فراهاني و خسرو ابراهيمي نيا نيز 
از نظر جهت گيري، همس��و با ابراهيم درس��تي 
هستند. اين در حالي است كه علي فاضلي رييس 
اتاق اصناف ايران با ۶۷ راي و حس��ين دروديان 
ب��ا ۶4 راي از بين اصناف توليدي به عنوان ديگر 
اعضا هيات رييس��ه انتخاب شدند. اگرچه بنا بر 
اعالم روابط عمومي اتاق اصناف، اعضاي منتخب 
يك هفته فرصت دارند تا س��كاندار اتاق اصناف 

تهران را برگزينند...

 فكت شيت روابط كهن

اصناف توزيعي برنده انتخابات

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 6  

نفت و انرژي

15

تاكيد ايران بر راه حل 
مياني آبي با افغانستان

گروه انرژي  نادي صبوري  
درب��اره  آنچ��ه  براب��ر  در  »نمي تواني��م 
محيط زيس��ت مان مي گذرد، بي تفاوت باش��يم. 
ساخت سدها و آب بندها در افغانستان بر استان 
سيستان و بلوچستان و خراسان تاثيرگذار است، 
اگر رودخانه هامون خش��ك شود، نه تنها ايران 
بلكه افغانس��تان و ديگر كش��ورهاي همس��ايه 
با مش��كل مواجه مي ش��وند و م��ردم مجبور به 
مهاجرت مي ش��وند؛ تمدن ها از بي��ن مي رود و 
اين يك مس��ووليت انس��اني و بين المللي براي 
همگان ب��راي مقابله ب��ا اين تهدي��د خطرناك 
اس��ت.« اين بخش��ي از اظهارات حسن روحاني 
رييس جمهوري است كه تير ماه سال گذشته و 
در همايش بين المللي مقابله با گرد و غبار مطرح 
ش��د. اظهاراتي كه بالفاصله و البته با تقطيع در 
زمان انتش��ار، موجب واكنش در همسايه شرقي 
ايران شد. رسانه هاي افغانستان اظهارات روحاني 

را به اين شكل پوشش دادند ...

 بهاره مهاجري   

   ۶ وزير و ۲ نماينده مجلس 
خواستار رفع فيلتر توييتر شدند

 ۶وزي��ر و 2نفر از نمايندگان مجل��س عضو كميته تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه با ارس��ال نامه يي براي دادستان كل كشور خواستار طرح موضوع رفع 
فيلتر توييتر در اين كارگروه شدند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت با توجه 
به افزايش تقاضاي عمومي و جامعه رس��انه يي كش��ور براي رفع فيلتر توييتر و 
فعاليت جوانان و رس��انه ها در اين فضا، ام��روز نامه يي با تاييد و امضاي 8نفر از 
اعضاي كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه )۶ نفر از اعضاي دولت و 2نفر 
از نمايندگان مجلس( براي دادس��تان كل كش��ور مبني بر طرح اين موضوع در 
كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و رفع فيلتر توييتر ارسال شده است. 
در اين نامه با اشاره به داليل منطقي و مستند براي رفع فيلتر توييتر، اين فضا 
را فضايي براي نقش آفريني موثرتر فعاالن رسانه يي كشور و جوانان مطرح كرده 
اس��ت، چرا كه استفاده از فضاي رس��انه يي بين المللي تاثير بسيار قوي تري در 
جامعه جهاني خواهد داشت. اين نامه به تاييد و امضاي جهرمي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، بطحايي وزير آموزش و پرورش، علوي وزير اطالعات، آوايي 
وزير دادگستري، غالمي وزير علوم، صالحي وزير ارشاد، سبحاني فر نماينده مردم 
س��بزوار )رييس كميته مخابرات مجلس( و كاظم��ي نماينده مالير در مجلس 
رسيده است. اعضاي كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 12 نفر هستند و 
در صورت طرح اين موضوع در اين كميته با نظر مساعد امضا كنندگان اين نامه 

توييتر رفع فيلتر خواهد شد. 



 هيچ گونه تصميمي مبني بر پيوستن ايران به 
FATF اتخاذ نشده است؛تعادل| مركز ارتباطات 
و اطالع رس��اني دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي 
با ص��دور اطالعيه يي اظهارات منتس��ب به دريابان 
ش��مخاني در جلس��ه غيرعلني روز گذشته مجلس 
ش��وراي اس��المي را تكذيب كرد. در بخشي از اين 
اطالعيه آمده است: دبير شوراي عالي امنيت ملي در 
جلسه غيرعلني روز يك شنبه سي ام ارديبهشت كه با 
هدف بررسي ابعاد مختلف لوايح چهارگانه مربوط به 
مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم برگزار شد، 
تاكي��د كرده اند كه نحوه مواجهه نمايندگان محترم 
مجلس شوراي اسالمي با اين لوايح واجد هيچ گونه 
جنب��ه و الزام امنيت��ي نبوده و صرفا به تش��خيص 
آنه��ا مربوط اس��ت. اين اطالعيه ب��ا تكذيب برخي 
اظهارنظرها كه حضور دريابان ش��مخاني در جلسه 
غيرعلني مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم 
انقالب نسبت به FATF مرتبط كرده اند، مي افزايد: 
هيچ گون��ه تصميمي مبني بر پيوس��تن جمهوري 
اسالمي ايران به FATF اتخاذ نشده و بيان مطالبي 
از اين دست بدون توجه به ضرورت هاي امنيت ملي 

و صرفا با اغراض سياسي مطرح مي شود. 
 تصويب كليات اليحه اصالح قانون مديريت 
خدمات كشوري؛ايس�نا| نايب رييس كميسيون 
اجتماع��ي مجلس از تصويب كلي��ات اليحه اصالح 
قانون مديريت خدمات كشوري در جلسه ديروز اين 
كميس��يون خبر داد. محمدرضا بادامچي در توضيح 
جلس��ه ديروز كميس��يون اجتماعي مجلس گفت: 
در اين جلس��ه كه با حضور جمشيد انصاري رييس 
سازمان اداري و اس��تخدامي كشور و نماينده مركز 
پژوهش ها برگزار ش��د، كليات اليحه دايمي ش��دن 
قان��ون مديريت خدمات كش��وري تصويب ش��د. او 
افزود: كميس��يون اجتماعي مجلس بعد از تصويب 
كليات وارد بررس��ي جزئيات اين اليحه ش��د و مواد 
۱ و ۲ آن مربوط به تعاريف را تصويب كرد. به گفته 
بادامچي ماده ۳ اين اليحه براي بررس��ي بيش��تر به 

كميته تخصصي كميسيون ارجاع شد. 
 بازديد اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس 
از س�ايت هس�ته اي تهران؛ايرن�ا| نايب رييس 
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ش��وراي اس��المي گف��ت: جمع��ي از اعض��اي اين 
كميس��يون صبح روز دوشنبه از س��ايت هسته يي 
ته��ران بازديد كردند. كمال دهقاني اظهار داش��ت: 
در اين بازديد معاونان س��ازمان انرژي اتمي، رييس 
و جمعي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ش��وراي اسالمي حضور داشتند و با 
تاثيرات فناوري هسته يي بر علوم پزشكي و پزشكي 

هسته يي آشنا شدند. 
 تغيي�رات مه�م در جامعه روحاني�ت مبارز؛ 
باش�گاه خبرن�گاران جوان| س��خنگوي جامعه 
روحاني��ت مب��ارز با بي��ان اينك��ه اساس��نامه اين 
تش��كل سياس��ي به تصويب رسيده اس��ت، گفت: 
تغيي��رات مهم��ي در اهداف، تش��كيالت و كارويژه 
جامع��ه روحانيت به وج��ود آمده اس��ت. غالمرضا 
مصباحي مقدم افزود: جامع��ه روحانيت معموال هر 
۱0سال يك بار اساسنامه خود را بازنگري مي كند. در 
بازنگري جديد، تغييرات مهمي در اهداف، تشكيالت 
و كاروي��ژه جامعه روحانيت اعمال ش��ده اس��ت. او 
گفت: منابع مالي جامع��ه روحانيت از طريق وجوه 
شرعي، حق عضويت اعضا، هداياي اشخاص حقيقي 
و حقوقي و كمك هاي مقام معظم رهبري و س��اير 
مراجع تامين مي ش��ود. فعاليت اعضا افتخاري است 
و اگر كس��ي موظف ش��د حقوق و مزايا هم دريافت 

مي كند. 
 تاكيد وزير خارج�ه آلمان بر ادامه پايبندي 
به برجام؛ايسنا| به نوشته نشريه ولت، هايكو ماس 
وزير امور خارجه آلمان كه براي نشس��ت گروه ۲0 
به بئونوس آيرس پايتخت آرژانتين سفر كرده است، 
گف��ت: ما خواهان حفظ توافق هس��ته يي با ايران و 
همكاري با ديگر طرف هاي اين توافق هستيم. وزير 
امورخارجه آلمان همچنين گفت: اين مساله نه فقط 
درباره ايران بلكه درباره منافع امنيتي خودمان، آلمان 
و به عالوه اروپاس��ت. او ادامه داد: توافق هس��ته يي 
امنيت خاورميانه را ارتقا داده است و با توجه به اينكه 
هيچ چش��م اندازي براي توافق جدي��د وجود ندارد، 
م��ن تمام تالش خود را براي حفظ اين توافق به كار 

خواهم گرفت. 
 ارسال گزارش طرح سوال از رييس جمهور 
ب�ه هي�ات رييس�ه مجلس؛خبرگ�زاري صدا 
و س�يما| ريي��س كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
شوراي اس��المي گفت: گزارش بررسي طرح سوال 
از رييس جمهور درباره مش��كالت موسسات مالي و 
اعتباري به هيات رييس��ه مجلس ارس��ال مي شود. 
محمدرضا پورابراهيمي در اين باره تصريح كرد: اين 
نشس��ت صبح روز دوش��نبه و با حضور نمايندگان 
س��وال كننده و همچني��ن نماين��دگان دول��ت در 
كميس��يون اقتصادي مجلس برگزار شد. او افزود: 
سوالي مشابه سال گذشته طرح و نتيجه بررسي آن 
در قالب اعمال ماده ۲۳۶ راهي قوه قضاييه شد. بر 
همين اساس و به دستور رييس مجلس اين سوال 
نيز طبق آيين نامه داخلي مجلس مورد بررسي قرار 
گرفت. رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: به 
دلي��ل معرفي و حضور تي��م حقوقي رييس جمهور 
)معاونان پارلماني و حقوقي( در اين نشست و اينكه 
اين تيم قادر به ارائه پاسخ هاي تخصصي در زمينه 
سوال نيستند و به شكل محتوايي پاسخگو هستند، 
لذا گزارش نتيجه بررسي اين سوال به هيات رييسه 

مجلس ارسال مي شود. 
 آخري�ن وضعي�ت پذيرفته ش�دگان آزمون 
استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه؛ ميزان| 
مه��دي ناصري دولت آب��ادي ريي��س ام��ور اداري و 
اس��تخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه در رابطه با 
آخرين وضعيت پذيرفته ش��دگان آزمون استخدامي 
كاركنان اداري قوه قضاييه گفت: اين پذيرفته شدگان 
برابر تاريخ هاي مقرر به واحد انتخابي مراجعه كنند. 
او گفت: داوطلباني كه با توجه به نمره مكتس��به در 
آزمون اس��تخدامي كادر اداري قوه قضاييه پذيرفته 
ش��ده اند،  بايد جهت بررس��ي مدارك اوليه از تاريخ 
۹۷/0۳/0۱ لغايت ۹۷/0۴/0۱ با در دس��ت داش��تن 
مدارك مندرج به دادگس��تري استان انتخابي محل 

خدمت )معاونت منابع انساني( مراجعه كنند. 

روي موج خبر

رييس قوه قضاييه اعالم كرد

برخورد قضايي با افزايش نامتعارف قيمت ها
ريي��س قوه قضاييه، با تاكيد بر برخورد قاطع و 
قانوني سازمان تعزيرات حكومتي و دستگاه قضايي 
با افزايش نامتعارف قيم��ت كاالها، گفت: به هيچ 
عنوان اج��ازه نخواهيم داد كه عده يي س��ودجو از 
برخي مشكالت اقتصادي موجود سوءاستفاده كنند 
و اين فضا را بس��تري براي س��ودجويي خود قرار 
دهند. به گزارش »تعادل« به نقل از ميزان، آيت اهلل 
آملي الريجاني در جلس��ه مسووالن عالي قضايي، 
ب��ا تبريك مجدد حلول ماه مبارك رمضان تصريح 
كرد: از خدا مي خواهيم كه به همه ما توفيق طاعت 
و بندگي بدهد و سعادت عباداتي كه موجب قرب 
الي الحق و افزايش معرفت و محبت خود در دل ها 
مي ش��ود را نصيب مومنان كند. اميدواريم طاعات 
همه روزه داران مقبول درگاه احديت باشد و بتوانيم 

بهترين توشه را از بركات اين ماه برگيريم. 
رييس قوه قضاييه در ادامه با اش��اره به جنايات 
اخير رژيم صهيونيس��تي در جريان انتقال سفارت 
 امريكا به بيت المقدس و به شهادت رساندن بيش از 
۶0 فلسطيني و مجروح كردن ۲۷00 نفر، مسبب 
و مسوول اصلي اين اقدامات را امريكا دانست كه با 
نشان دادن چراغ سبز به صهيونيست ها اين فجايع 
را رقم زده اند. آي��ت اهلل آملي الريجاني گفت: مردم 
مظلوم فلس��طين كه در طول ۷0 س��ال گذش��ته 
دايما در مبارزه و آوارگي بوده اند به خوبي مي دانند 

ك��ه همچنان بايد به مقاومت خ��ود ادامه دهند و 
امريكا نيز بداند كه ديگر نمي تواند بر جنايات رژيم 
صهيونيستي و اشغال سرزمين فلسطين توسط اين 
رژيم غاصب، س��رپوش بگذارد. رييس قوه قضاييه 
تاكيد كرد: مسلمانان در سراسر دنيا، بيت المقدس 
و مس��جداالقصي را قبله نخس��ت خود مي دانند و 
امروز مساله فلسطين تنها مساله يك ملت مظلوم و 
محصور نيست بلكه مساله جهان اسالم و نزديك به 

دو ميليارد مسلمان در سراسر جهان است. 

 مردم همچنان در صحنه هستند
آي��ت اهلل آملي الريجاني با بي��ان اينكه مردم ما 
همچن��ان در صحنه حضور دارند و از كش��ور خود 
دفاع مي كنند، ايران را سرزمين شهادت، معنويت و 
ايمان توصيف كرد و گفت: دولت امريكا در تخيالت 
و تصورات خود س��ردرگم اس��ت. رييس جمهوري 
اين كش��ور مش��اوري را انتخاب ك��رده كه مزدور 
بدترين و بدنام ترين گروه هاي تروريستي دنياست. 
تصميم��ات امروز دولت امريكا نيز نش��ان مي دهد 
كه تحت تاثير تخي��الت گروه هاي ضدانقالب و از 
جمله گروهك تروريستي منافقين دست به برخي 
اقدامات مي زند، ام��ا نمي داند كه ملت ما در طول 
۴0 سال اخير همواره درحال مبارزه با اين توطئه ها 
بوده اند و با اين دش��مني ها ناآشنا نيستند. رييس 

ق��وه قضاييه تاكيد كرد: نس��خه ش��فابخش امروز 
در ش��رايط خروج امريكا از برجام و ساير اقدامات 
دشمن، حفظ صالبت و اس��تقامت ناشي از ايمان 
اس��ت و مردم ما هرگز دس��ت از دف��اع از اقتدار و 
مصالح خود برنخواهند داشت. دشمن نيز بهتر است 
بداند دقيقا از نقطه يي ضربه خواهد خورد كه از آن 
نقطه به دنبال باج گيري از ملت ايران باشد. آيت اهلل 
آملي الريجاني با بيان اينكه اقتدار جمهوري اسالمي 
مزاحم مطامع و زياده خواهي هاي دش��من اس��ت، 
تصريح كرد: مردم و مسووالن ما اين اقتدار را حفظ 
خواهند كرد و در برابر زياده خواهي هاي دش��منان 
نظير مذاكره بر س��ر برنامه هاي موشكي جمهوري 
اسالمي كه هيچ ارتباطي به امريكا ندارد و بخشي 
از توانمندي دفاعي ايران است، ايستادگي مي كنند. 

 در مقابل سوءاستفاده كنندگان مي ايستيم
رييس قوه قضاييه در بخش پاياني سخنان خود 
با تاكيد بر تالش دستگاه قضايي و ساير دستگاه ها 
در جهت حف��ظ حقوق عامه، يك��ي از مظاهر آن 
را رس��يدگي به وضع بازار برش��مرد و اظهار كرد: 
قطع��ا دولت محترم براي اداره اقتصاد كش��ور بايد 
طرح هايي داش��ته باشد، اما برنامه هاي دولت، مانع 
از انجام وظايف دس��تگاه قضايي نيس��ت. آيت اهلل 
آملي الريجاني افزود: جمهوري اس��المي مي تواند 

بر مش��كالت اقتصادي فائق  آيد و دولت نيز در اين 
زمينه تالش مي كند، اما سازمان تعزيرات حكومتي 
و ق��وه قضاييه قطعا در مقابل عده يي س��ودجو كه 
قصد سوءاستفاده از برخي شرايط را دارند، از حقوق 
مردم دفاع خواهند كرد و در ش��رايطي كه كش��ور 
با ركود و پاره يي چالش هاي اقتصادي ديگر مواجه 
است مجال سوءاستفاده عده يي سودجو را نخواهند 
داد. رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: خوشبختانه 
دولت محترم با اتخاذ سياس��ت هايي توانسته است 
ارز الزم را ب��راي مصارف معي��ن و مورد نياز مردم 
تامين كند. البته شايد خأل هاي كوچكي نيز در اين 
زمينه وجود داش��ته باشد كه برطرف مي شود و بر 
اين اس��اس دليلي ندارد ك��ه قيمت كاال ها به ويژه 

توليدات داخلي افزايش يابد. 

 سازمان تعزيرات، رسيدگي ها را توسعه دهد
آيت اهلل آملي الريجاني با بي��ان اينكه بي ترديد 
برخورد قضايي تنها راهكار حل مش��كالت نيست 
و بايد مس��ائل را به صورت ريشه يي برطرف كرد، 
گف��ت: با وجود اين ديدگاه، اما دس��تگاه قضايي و 
سازمان تعزيرات حكومتي بايد وظايف خود را براي 
پاسداش��ت حقوق مصرف كنن��دگان انجام دهند. 
سازمان تعزيرات بايد رسيدگي ها را توسعه دهد و با 
دالالن و سودجوياني كه موجب افزايش نامتعارف و 
كاذب قيمت ها مي شوند برخورد كند. دادگستري ها 
و دادس��را ها ني��ز افرادي را كه از س��وي س��ازمان 
تعزيرات معرفي مي ش��وند مورد پيگرد قانوني قرار 
دهن��د و اجازه ندهند كه وجود برخي مش��كالت 

اقتصادي، بستري براي سودجويي عده يي شود. 

گروه ايران  
۲۹ ارديبهش��ت سال گذشته در دوگانه اميد- 
نااميدي، قرعه براي دومين بار به نام روحاني افتاد 
و او پنجمين رييس جمهور دو دوره يي ايران شد. 
درحالي كه رقيبانش در ۴س��ال دولت اول او هر 
چه مي توانستند بر طبل نااميدي كوبيده بودند تا 
رقابت ۹۶ را با برگ برنده س��رخوردگي جامعه به 
سود خود رقم بزنند. اما سرانجام مخالفان روحاني 
ناكام ماندند و همچون ۴س��ال قبلش رقابت را به 
جرياني معتقد به اصالح با مش��ي اعتدال باختند. 
باختي كه اگرچه روياي تك دوره يي شدن روحاني 
را براي مخالفانش بر هم زد؛ اما مس��يري را پيش 
روي جريان اصالح-اعتدال گش��ود كه سخت تر از 
ه��ر دوره تاريخ��ي در ايران ب��ود. چنانكه در يك 
سالگي دولت دوازدهم، سرعت بحران ها در كشور 
به چشم به هم زدني رسيد. بحران هايي ناخواسته 
ك��ه دولت را بيش از پيش تحت فش��ار قرار داد؛ 
از آغ��از رياس��ت جمهوري دونال��د ترامپ و وعده 
خ��روج از برجام گرفته تا غرق نفتكش، س��قوط 

هواپيما، زلزله و برخي اعتراضات در دي ماه سال 
۹۶ و بي شمار بحران هاي ريز و درشت ديگر. اين 
بحران ها آنچنان ب��ه نااميدي پنهان جامعه دميد 
كه ۶ ماه از پيروزي روحاني در انتخابات نگذشته، 
برخي حاميان دولت هش��تك »پشيمانيم« زدند 
تا رييس جمهور را بيش از پيش تحت فش��ار قرار 
دهند. فش��اري كه به نظر مي رس��يد، منشأ بروز 
آن خ��ارج از يد دولت اس��ت؛ آنجا كه سياس��ت 
خارجي هراس زداي دولت، همان نقطه اميد ملت، 
با يكه تازي ه��اي رييس جمهور جدي��د امريكا به 
چالش كشيده شد و در داخل هم گروهي غرق در 
فضاي انتخابات ارديبهشت ماه، اميد مردم را نشانه 
رفتند تا به زعم خود دولت را زمينگير كنند. حال 
كه دولت دوازدهم يك س��الگي خ��ود را به پايان 
رس��انده با انبوهي از چالش ها روبه روس��ت كه به 
اعتق��اد روحاني تنها راه عبور از آن صبر، مقاومت 
و ايستادگي است. رييس جمهوري اين را همزمان 
با يك سالگي پيروزي در انتخابات ۲۹ ارديبهشت 

سال ۹۶و در جمع خانواده دولت گفته است. 

 فشار مضاعف به دولت يازدهم و دوازدهم
روحاني با اذعان به اينكه از سال گذشته تاكنون 
با فراز و نش��يب ها و مش��كالت فراوان��ي در داخل 
كش��ور و منطقه روبه رو بوده ايم از اعضاي دولت و 
خانواده هاي آنان به خاطر تالش در مسير اداره امور 
كشور تش��كر كرد. رييس جمهور با اشاره به اينكه 
همه دولت ها در دوران فعاليت خود با مش��كالتي 
مواجه بوده اند و مشكالت دولت يازدهم و دوازدهم 
بيشتر از همگان بوده است، گفت: اين فشارها هم 
مي تواند انس��ان را خسته كند و هم مي تواند باعث 

افزايش صبر، توانايي و اجر انسان شود. 
به باور رييس جمهوري در ش��رايطي هس��تيم 
ك��ه ث��روت منطقه و سيس��تم تروريس��م دولتي 
صهيونيستي به عنوان يكي از خبيث ترين رژيم هاي 
تاريخ و نيز بزرگ ترين ق��درت اقتصادي و نظامي 
جهان عليه ملت ايران هس��تند و در اين بين ملت 
ايران در برابر همه اين فش��ارها مقتدرانه روي پاي 
خود ايستاده است. روحاني تاكيد كرد: استقالل و 
فراز و نشيبي كه مي گذرانيم يك بخش بزرگ از بار 

آن بر دوش دولت و بخش هاي مختلف سياس��ي، 
اقتصادي و فرهنگي دولت است. او كه در نخستين 
روزهاي ماه رمضان با خانواده دولت سخن مي گفت 
با بيان اينكه امروز در ش��رايط سياسي جهاني در 
دوران ويژه يي قرار داريم كه با وجود س��ختي ها و 
مش��كالت فراوان براي ايستادگي در برابر آنها اجر 
بااليي در پيش��گاه خداوند و تاريخ خواهيم داشت، 
اف��زود: ما ب��ه روزهاي افتخار آفريني خ��ود در ايام 
حس��اس تاريخي غرور و افتخ��ار مي كنيم و امروز 
بي ترديد از اين مشكالت عبور خواهيم كرد. روحاني 
گذري هم به بحران آفريني هاي دولت امريكا براي 
اي��ران زد و با اش��اره به اينكه اين طور نيس��ت كه 
امري��كا و ديگر قدرت هاي حام��ي آن بتوانند ملت 
ايران را به زان��و درآورند، تاكيد كرد كه ملت ايران 
ايستاده است و ما مي توانيم اين مسير را به خوبي 
ط��ي كنيم. رييس جمهور با بيان اينكه ماه رمضان 
تحمل و قدرت روحي ما را افزايش مي دهد، گفت: 
امروز سرچشمه اميدها در نظام، مقام معظم رهبري 
هستند و در دستگاه هاي اجرايي بايد قبل از همه 
مسووالن دولتي اميدآفرين و منشأ نشاط و اميد در 

جامعه باشند. 

 راهكار معاون اول براي مقابله با بحران ها
اس��حاق جهانگيري، نامزد پوشش��ي انتخابات 
رياس��ت جمهوري دوازدهم و معاون اول دو دولت 
روحاني هم روز گذشته در جلسه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومت��ي از برنامه دولت براي كاهش فقر 
گفت؛ هم��ان برنامه يي كه ش��عار او و روحاني در 

انتخابات سال گذشته بود. 
اس��حاق جهانگيري در اين جلس��ه با اشاره به 
گزارش دبيرخانه س��تاد از برنامه هاي تدوين شده 
ب��راي كاهش فقر گفت: در جامعه اس��المي ايران 
مشاهده چهره خشن فقر و اينكه افرادي سر گرسنه 
بر بالين بگذارند غيرقابل تحمل اس��ت و مهم ترين 
خدمت��ي كه ما باي��د در اين زمين��ه انجام دهيم، 
تمركز هم��ه تالش ها براي زدودن چهره خش��ن 
فقر از جامعه است. معاون اول رييس جمهور افزود: 
سال گذشته تصميم گرفتيم براي مقابله با فقر به 
افرادي كه درآمد آنها پايين تر از سقف تعيين شده 
باش��د، بتوانند مابه التفاوت درآمد خود را از دولت 
دريافت كنن��د و براي اين منظ��ور ۷000ميليارد 
تومان در نظر گرفته شد. او در عين حال از وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواس��ت دقت كافي را 
براي شناس��ايي اينگونه افراد انجام دهند و پس از 
شناسايي نس��بت به توانمند سازي آنان و پرداخت 

مابه التفاوت درآمد اقدام كنند. 
جهانگيري همچنين با تاكيد بر ضرورت تامين 
مس��كن و ايجاد اش��تغال براي مددجويان و اقشار 

ك��م درآمد جامعه تصريح كرد: در موضوع آموزش 
اين افراد بايد به اين نكته توجه شود در رشته هايي 
تحصيل كنند كه بتوانند پس از فارغ التحصيلي يا 
گذران��دن دوره هاي آموزش فن��ي و حرفه يي وارد 
بازار كار ش��ده و خودش��ان به اف��رادي كارآفرين 
تبديل ش��وند. معاون اول رييس جمهور با اشاره به 
اينكه مردم ايران همواره آماده كمك به همنوعان 
خود هستند، خاطرنشان كرد: خيريه ها و نهادهاي 
حمايتي متعددي توسط خود مردم فعال هستند و 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي تواند با ايجاد 
مشوق هايي براي مردم و خيرين از اين ظرفيت ها 
در جهت كمك به اقش��ار كم درآمد و آسيب پذير 
جامعه اس��تفاده كند. او ادامه داد: دولت در تالش 
اس��ت براي افزايش رفاه عموم��ي جامعه، اقتصاد 
كش��ور را بزرگ كند و اين يكي از سياس��ت هاي 
اصلي دولت است كه با بزرگ كردن اقتصاد، درآمد 

سرانه و رفاه عمومي جامعه را ارتقا دهد. 
جهانگيري در ادامه سخنان خود با اشاره به بد 
عه��دي امريكا و خروج اين كش��ور از برجام اظهار 
كرد: با اين اتفاق شرايط جديدي پيش روي كشور 
قرار دارد كه الزم اس��ت در اين ش��رايط از دستگاه 
ديپلماسي به طور كامل حمايت شود تا ديپلمات هاي 
كشورمان بتوانند از مواضع جمهوري اسالمي ايران 
دفاع كنند. او اف��زود: وزارت امور خارجه مذاكرات 
خود را با اتحاديه اروپا دنبال مي كند تا راهكارهاي 
ادامه برجام در صورت تحقق تضمين هاي مورد نظر 
جمهوري اسالمي ايران بررس��ي شود. معاون اول 
رييس جمه��ور ادامه داد: امريكا در تالش اس��ت تا 
با به كارگي��ري روش هاي مختلف به اقتصاد ايران 
آس��يب بزند اما دولت عزم ج��دي دارد كه با تمام 
ظرفيت پاي اداره كش��ور بايس��تد و از ش��رايط به 
وجود آمده براي رش��د و توس��عه اقتصادي كشور 
اس��تفاده كند. جهانگيري افزود: در شرايط جديد 
ديپلماس��ي اقتصادي مهم ترين ابزار براي مقابله با 
فشارهاي اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه امريكاست 
و وزارت امور خارجه بايد براي بسط روابط اقتصادي 
با كش��ورهاي همس��ايه و كش��ورهاي هدف و نيز 
كشورهايي كه در همه شرايط سعي كرده اند روابط 
خود را با جمهوري اس��المي ايران حفظ و توسعه 
بدهند، اقدام��ات الزم را انجام ده��د و از ظرفيت 
ديپلماسي عمومي و بخش خصوصي به ويژه اتاق 
بازرگاني براي توسعه روابط اقتصادي استفاده كند. 
اين اظهارات شخص اول و دوم اجرايي كشور نشان 
مي دهد، برنامه دولت دوازدهم براي يك سال آينده 
مقابله با سياس��ت هاي امريكاست كه هدف انزواي 
اي��ران را دنبال مي كند. هدفي كه رس��يدن به آن 
مي تواند دولت را در سال هاي بعد روي ريل فراغ از 

بحران هاي الينحل قرار دهد. 
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ايران2

چهرهها

س��يدعباس عراقچي درخصوص 
تضمين هايي كه اروپايي ها بايد براي 
ادامه فعاليت برجام به كشورمان ارائه 
كنند، گفت: باتوجه ب��ه اينكه زمان 
زي��ادي از آغاز مذاك��رات نمي گذرد، 
هم اكنون در حال بررسي تضمين هاي 
عملي، حقوقي و سياسي هستيم كه 
اروپايي ها بايد ارائه كنند و در اين رابطه ايده هاي زيادي وجود 
دارد.  او درخصوص مطالب منتشر شده در برخي رسانه ها مبني 
بر اينكه دولت خروج امريكا از برجام را پيش بيني مي كرد از اين 
رو براي مذاكره با اروپايي ها از رهبر معظم انقالب اذن دريافت 
كرده است، اظهار كرد: به طور كلي بايد گفت ديپلمات ها بدون 
دستورالعمل هيچ كاري انجام نمي دهند و باتوجه به اينكه مامور 
كشورشان محسوب مي ش��وند در چارچوب دستورالعمل ذكر 
شده حركت مي كنند. او در واكنش به اظهارات چند وقت پيش 
رييس جمهور فرانسه مبني بر اينكه نمي توان شركت ها را ملزم 
به تجارت با ايران كرد و نمي خواهند جنگ تجاري استراتژيك 
با امريكا بر سر توافق هسته يي راه بيندازند، ادامه داد: اين مهم 
يكي از مشكالتي است كه در مذاكرات بايد شفاف شود؛ طبيعي 
اس��ت نه فرانسه و حتي كشورمان نمي تواند بخش خصوص را 
مجبور به كاري كند اما مي تواند فضا و شرايطي را فراهم كند كه 

بخش خصوصي با حمايت ها ترغيب به فعاليت شود. 

 تشريح انتظارات تهران از اروپايي ها
درمورد تجارت با ايران 

ارتش  زمين��ي  ني��روي  فرمانده 
اي��ران گفت:  جمه��وري اس��المي 
دش��منان نظام مق��دس جمهوري 
اس��المي اي��ران، اين روزه��ا پروژه 
بزرگنمايي خروج ترام��پ از برجام 
را كلي��د زده اند تا ي��أس و نا اميدي 
را در جامع��ه رواج دهند. به گزارش 
»تعادل« از روابط عمومي نيروي زميني ارتش، امير س��رتيپ 
كيومرث حيدري روز دوشنبه در ديدار با فرماندهان، معاونان 
و كاركنان س��تاد نيروي زميني ارتش با بيان اينكه ما بايد با 
هوش��ياري در جريان توطئه هاي دش��من قرار بگيريم، اظهار 
داش��ت: ملت ب��ا بصيرت ما بايد بدانند ك��ه حضور ترامپ در 
برج��ام هيچ منفعتي براي ما نداش��ت و اينكه از برجام خارج 
شده است نيز هيچ گونه ضرري به ما نخواهد رسيد. وي ادامه 
داد: هدف دش��من نااميد س��ازي مردم از نظام است و عده يي 
ماموريت دارند با سياه نمايي فعاليت هاي روبه رشد كشور را به 
صورت منفي بيان كنند. دشمن درصدد است با ايجاد جنگ 
رواني ملت ما را از آرمان هاي انقالب اس��المي دور كند، همه 
آحاد جامعه بايد در مقابل اين دسيسه هوشيار باشند به ويژه 
ما نظامي ها هيچ وقت نبايد از توطئه هاي دشمن غافل شويم. 
به اعتقاد فرمانده نيروي زميني ارتش، ايجاد رعب و وحشت از 

گزينه هاي دشمن در قبال ايران است.

 هدف دشمن
نا اميدي مردم است

س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه 
تاكيد كرد: حضور ما در س��وريه به 
درخواس��ت دولت آن كشور بوده و 
هدف ما مبارزه با تروريس��م است. تا 
زماني كه خطر تروريسم باشد و دولت 
آن كشور بخواهد ايران به كمك هاي 
خ��ود ادامه مي دهد. به گزارش ايرنا، 
بهرام قاس��مي روز دوشنبه در نشس��ت خبري با خبرنگاران، 
در پاس��خ به سوالي درباره نقل قول ها از مقامات روسيه مبني 
بر خ��روج نيروهاي ايراني از س��وريه و نيز تكذيبيه هاي پس 
از آن گفت: كس��ي نمي تواند ايران را مجب��ور به انجام كاري 
كند؛ چراكه سياست هاي مستقل خود را داريم. او افزود: حضور 
ما در س��وريه به درخواست دولت آن كش��ور بوده و هدف ما 
مبارزه با تروريس��م اس��ت و تا زماني كه خطر تروريسم باشد 
و دولت آن كش��ور بخواهد اي��ران به كمك هاي خودش ادامه 
مي دهد. سخنگوي وزارت امور خارجه ادامه داد: آنهايي بايد از 
سوريه خارج شوند كه بدون اجازه دولت آن كشور وارد سوريه 
ش��ده اند. قاسمي در پاسخ به سوالي پيرامون انتخابات عراق و 
روابط ايران با اين كش��ور بعد از انتخابات اظهار داش��ت: بايد 
بعد از انتخابات دولت تشكيل شود و دولت ها موظف هستند 
تعهدات خارج��ي خود را انجام دهند. ما باتوجه به نوع روابط 

خوب با عراق مشكلي نخواهيم داشت.

 حضور ايران در سوريه
به درخواست دمشق است

نماينده تهران در مجلس شوراي 
اس��المي گفت: دولت تجربه شرايط 
س��خت و دش��وار را داش��ته و در 
بحراني ترين زمان دست به اقدامات 
بزرگ زده است. ابوالفضل سروش در 
گفت وگو با ايرنا، اظهار داشت: دولت 
يازدهم و دوازدهم با ش��عار تدبير و 
اميد پا به ميدان گذاش��ته و اين دول��ت بايد در ايجاد فضاي 
ممل��و از اميد و پيش��رفت اقدامات خ��ود را با توجه به برخي 
مشكالت داخلي و خارجي به جلو ببرد چراكه تزريق اميد به 
جامعه در شرايط فعلي بيش از پيش ضرورت دارد. اين نماينده 
مجلس دهم گفت: باتوجه به خروج امريكا از توافق هسته يي 
و ش��رايط جديدي كه ايجاد ش��د، ض��رورت دارد تا دولت با 
مديريتي صحيح، اجازه ندهد تا عمده مسائل سياست خارجي، 
كش��ور را دچار بحران كند. نماينده تهران در مجلس شوراي 
اس��المي در ادامه يادآور ش��د: البته اين دولت تجربه شرايط 
سخت و دشواري را داش��ته و در بحراني ترين زمان دست به 
اقدامات بزرگ زده است بنابراين طبق اين فرآيند دولت تنها 
باي��د آرامش اجتماعي را در زمينه ه��اي اقتصادي براي مردم 
فراهم كند تا بستر مناسبي براي حل ساير مشكالت به وجود 
بيايد، چراكه دولت همواره مي تواند تدبيري براي اين شرايط 

اتخاذ كند. 

 دولت تجربه
آزمون هاي سخت را دارد

رييس  جمهوري صبر و مقاومت را راه عبور از بحران ها مي داند

سال سخت روحاني
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3 كالن
   لزوم شفاف سازي قوانين براي 

تسهيل خصوصي  سازي
با گذشت حدود 17سال از آغاز به كار سازمان خصوصي سازي 
و درحال��ي كه ش��ركت هاي زيادي در س��بد واگذاري هاي اين 
س��ازمان باقي نمانده اس��ت همچنان مقامات مس��وول در اين 
دستگاه از مقاومت هايي در برابر واگذاري بنگاه ها انتقاد مي كنند. 
اين مس��اله كه بارها از زبان علي اش��رف پوري حسيني، رييس 
سازمان خصوصي س��ازي مطرح ش��ده همچنان به قوت خود 
باقي اس��ت و به تازگي داود خاني، معاون برنامه ريزي توس��عه 
منابع و امور پش��تيباني س��ازمان خصوصي س��ازي با گاليه از 
مقاومت در برابر خصوصي س��ازي ها گفته است كه براي از بين 
بردن مقاومت هاي موجود در راستاي واگذاري ها نيازمند احكام 
و قوانين ش��فاف تري هس��تيم. به گزارش »تسنيم« داود خاني 
افزود: در همه جاي دنيا زماني كه خصوصي سازي انجام مي شود، 
بنگاه ه��ا از نهاد اداره كننده گرفته ش��ده و به نهاد مجري براي 
واگذاري داده مي شود بنابراين چون نهاد واگذار كننده عالقه يي 
به حفظ بنگاه ندارد اين كار به راحتي انجام مي ش��ود. درحالي 
كه در كش��ور ما اين اتفاق نمي افتد و وابس��تگي ها به بنگاه ها 
موجب مي شود همواره شاهد مقاومت هايي در راستاي واگذاري 
س��هام دولت باش��يم. وي به دو نقطه عطف در فعاليت سازمان 
خصوصي سازي اش��اره كرد و گفت: نخست ابالغ سياست ها و 
اصل 44 قانون اساس��ي است كه موجب سرعت در واگذاري ها 
ش��د و نكته دوم اينكه از ابتداي دول��ت يازدهم تصميم براين 
ش��د تا عالوه بر سهام ش��ركت هاي دولتي، اموال و دارايي هاي 
دولت با مفهوم بنگاه اقتصادي نيز واگذار ش��ود كه براين اساس 
شاهد تنوع و تعدد در حجم و ارزش واگذاري هاي دولت هستيم. 
خاني گفت: طبق آمار از ابتداي تاسيس سازمان خصوصي سازي 
تاكنون حدود 145هزارميلي��ارد تومان واگذاري صورت گرفته 
است. وي همچنين درخصوص ويژگي  واگذاري هاي انجام شده 
در دولت هاي يازدهم و دوازدهم اظهار كرد: يكي از اتفاقات قابل 
بي��ان در اين م��دت توقف انجام واگذاري ه��ا در قالب رد ديون 
دولت اس��ت كه موجب ش��د تا انتقال مستقيم سهام دولت به 

شبه دولتي ها و نهادهاي عمومي طلبكار از دولت متوقف شود. 

   ورود موقت كاال 
از ثبت سفارش معاف شد 

كاالهايي كه به صورت ورود موقت به كش��ور وارد مي شوند 
مش��مول ضوابط ثبت س��فارش نيس��تند. به گزارش »فارس« 
مدي��ركل دفتر ص��ادرات گمرك در بخش��نامه يي به گمركات 
اجرايي اعالم كرد: كاالهايي كه به صورت ورود موقت به كشور 
وارد مي شوند مشمول ضوابط ثبت سفارش نيستند. در بخشنامه 
علي اكبر ش��اماني آمده اس��ت؛ با عنايت به اعالم قبلي سازمان 
توسعه تجارت ايران در سال 1392 مبني بر عدم ثبت سفارش 
براي ترخيص كاال تحت رويه ورود موقت براي پردازش موضوع 
ماده 51 قانون امور گمركي به پيوست نامه معاون بانك مركزي 
ملزم به صورت جلسه هشتم، كارگروه اعالم مي دارد، مطابق بند 
3 صورتجلسه موصوف كاالهايي به صورت ورود موقت به كشور 
وارد مي ش��وند در صورتي كه نياز به تامين ارز نداشته باشند با 
توجه به اينكه واردات قطعي تلقي نمي شود مشمول ضوابط ثبت 

سفارش نيستند. 

اخبار كالن

مركز پژوهش هاي مجلس با همكاري اقتصاددانان پايه گذاري كرد

سنجش رسمي »امنيت سرمايه گذاران« در ايران
گروه اقتصاد كالن |

مركز پژوهش هاي مجلس در راستاي رويه يي 
براي س��نجش محيط كس��ب و كار كه از س��ال 
1389 آغاز كرد، اين بار به منظور سنجش دقيق 
و كامل تر اكوسيس��تم س��رمايه گذاري در ايران 
اق��دام به شاخص س��ازي مفهوم��ي تحت عنوان 
»امنيت سرمايه گذاري« كرده است. با اين اقدام 
قرار اس��ت از اين تاريخ به بعد كارشناس��ان اين 
مرك��ز اطالعات دقيق و عين��ي اي از حوزه مزايا 
و موانع محيط س��رمايه گذاري اي��ران دراختيار 
فع��االن و پژوهش��گران اقتصادي ايران و س��اير 

جهان قرار دهند. 
 گام اول اين رويه روز گذشته با انتشار گزارشي 
تحت عنوان »س��نجش امنيت سرمايه گذاري در 
اي��ران؛ چارچ��وب مفهوم��ي، روش، ش��اخص و 
نماگرها« برداشته ش��د؛ گزارشي كه مي توان آن 
را از جهت شاخص س��ازي مفهوم و نحوه عملياتي 
كردن آن ب��ه عنوان بنيان اصلي اين اقدام درنظر 
گرف��ت. الزم ب��ه ذكر اس��ت كه در س��ال 1386 
همين مركز به شاخص سازي مفهوم محيط كسب 
و كار اقدام كرد و بعد از چند س��ال اندازه گيري و 
گزارش فصلي، ادامه آن ب��ه اتاق بازرگاني واگذار 
ش��د. گفته ش��ده كه نتايج اين تحقيقات عاملي 
اصلي براي س��اخت و طرح مساله مفهوم امنيت 
س��رمايه گذاري بوده اس��ت. قابل توج��ه آنكه در 
ادبيات تخصصي، عبارت هاي محيط كس��ب وكار 
فض��اي  و   )Environment Business(
 )Investment Climate( س��رمايه گذاري 
تقريبا به يك مفهوم اش��اره دارن��د؛ با اين تفاوت 
كه فضاي سرمايه گذاري )به مفهوم عوامل موثر بر 
تصميم يك سرمايه گذار بالقوه براي سرمايه گذاري 
در ي��ك منطقه( مربوط به قبل از تاس��يس بنگاه 
و تصميم كارآفرين براي ش��روع كار مي شود، اما 
محيط كسب وكار )مجموعه عوامل موثر بر اداره و 
عملك��رد بنگاه هاي يك منطقه يا حوزه كاري كه 
تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه ها هستند( به 

بعد از تاسيس بنگاه مربوط مي شود. 

 سرمايه گذاري در ايران
به گ��زارش »تعادل«، س��رمايه گذاري يكي از 
مولفه هاي اصلي در رش��د اقتصادي كشورهاست. 
با افزايش س��رمايه گذاري است كه انتقال فناوري 
و رش��د به��ره وري محق��ق مي ش��ود، س��رمايه 
انساني تشكيل مي ش��ود، صادرات تقويت شده و 

رقابت پذيري بهبود مي يابد. 
آمارهاي سرمايه گذاري و توليد ناخالص داخلي 
ايران نشان مي دهد در دوره 1385-1350 به طور 
متوس��ط فقط 6.7درصد از توليد ناخالص داخلي 
در ايران به نرخ جاري صرف س��رمايه گذاري شده 
اس��ت. اي��ن درحالي اس��ت كه در كش��ور رقيب 
اقتصادي ايران در منطقه س��ند چشم انداز، يعني 
تركيه، اين نس��بت 20درصد بوده است. عالوه بر 
نس��بت پايين تر س��رمايه گذاري از توليد ناخالص 
داخلي در ايران نسبت به تركيه، روند اين نسبت 
در ايران با نوسانات بسيار شديد همراه بوده است، 
ام��ا در تركي��ه جز يك جهش س��ال 1987، اين 
نسبت از روندي باثبات برخوردار بوده است. ازسوي 
ديگر، روند تغييرات درآمد سرانه و سرمايه گذاري 
خال��ص س��رانه به قيم��ت ثابت س��ال 1376 در 
بيش از س��ه دهه 1384 - 1350، حاكي اس��ت 
كه تغييرات سرمايه گذاري خالص سرانه با همان 
روند منفي همراه بوده اس��ت، به نحوي كه س��هم 
 متوسط سرمايه گذاري س��رانه از درآمد سرانه در 
پنج س��ال اخير در مقايس��ه با س��ال هاي قبل از 

انقالب، هنوز در سطح پايين تري قرار دارد. 
بنابراين رش��د منف��ي درآمد س��رانه و خأل و 
كاس��تي در فرآيند انباشت س��رمايه در سه دهه 
اخير، از يك س��و نش��انگر پديده منفي در مسير 
تح��والت توس��عه در اقتص��اد اي��ران محس��وب 
مي شود و از سوي ديگر، وجود ظرفيت هاي خالي 
سرمايه گذاري در كشور و ضرورت ريشه يابي موانع 
رشد سرمايه گذاري و دگرگوني اين متغير كالن را 

در اقتصاد ملي آشكار مي كند. 
س��هم نس��بتا پايين س��رمايه گذاري از توليد 
ملي و نيز نوس��ان بسيار شديد اين نسبت، نشان 
مي دهد در عوامل موثر بر سرمايه گذاري در ايران 
قطعا اختالالتي وجود داش��ته است. كسب  وكار و 
س��رمايه گذاري در هر كشور مستلزم فراهم بودن 
محي��ط نه��ادي مناس��ب و امنيت بخ��ش در آن 
كشور است. صاحبان س��رمايه، سرمايه هاي خود 
را در كش��وري به كار خواهن��د انداخت كه عالئم 
و نشانه هاي امنيت اقتصادي به خوبي در آن قابل 

مشاهده باشد. 
گروه مطالعات محيط كس��ب و كار در مجلس 
شوراي اس��المي با تعريف مولفه هاي ملي محيط 
كس��ب وكار از س��ال 1389، س��نجش مس��تمر 
محيط كسب وكار در ايران را آغاز كرده است. اين 
مجموعه مطالعات ميداني و مس��تمر كه از پاييز 
1389 تح��ت عنوان »پايش محيط كس��ب وكار 
ايران ارزيابي مجموعا حدود 900 تشكل اقتصادي 
سراسر كشور از مولفه هاي ملي محيط كسب وكار 
در ايران« منتش��ر مي شد و در زمستان 1395 با 
انتش��ار 26 گزارش فصلي، پايان يافت و براساس 
ماده )4( قانون بهبود مس��تمر محيط كسب وكار، 
ادام��ه آن ب��ه ات��اق بازرگان��ي صنايع مع��ادن و 

كشاورزي ايران محول شد. 
يك��ي از مهم تري��ن دس��تاوردهاي 6 س��ال 
تدوي��ن گزارش ه��اي پايش محيط كس��ب وكار 
اي��ن بود كه مش��كل اصلي اداره بن��گاه در ايران 
نه زيرس��اخت هايي نظير ج��اده و برق و بندر كه 
جنبه هاي نرم افزاري توليد و سرمايه گذاري است، 

يعني عواملي نظير ثبات اقتصاد كالن، شفافيت و 
پيش بيني پذيري اقتصاد، فقدان فس��اد و تضمين 
همه جانبه حقوق مالكيت؛ مولفه هايي كه از آنها به 

عنوان »امنيت سرمايه گذاري« ياد مي شود. 
بر اين اس��اس و با جلب توجه سياست گذاران 
و تصميم سازان اقتصاد كشور به موضوع »محيط 
كس��ب وكار« ب��ود ك��ه از س��ال 1395 مرك��ز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي به تدريج به 
اين نتيجه رسيد كه عالوه بر »محيط كسب وكار«، 
الزم است توجه سياس��ت گذاران و تصميم سازان 
اقتصاد ايران به موضوع »امنيت س��رمايه گذاري« 
و »حق��وق مالكيت و ضمانت ه��اي اجرايي آن« 
ني��ز جلب و متمركز ش��ود، موضوعي كه به گفته 
نويس��ندگان اين گزارش ش��كايت ها و مطالبات 
فعاالن اقتصادي نشان مي دهد مساله يي ريشه دار 
در كش��ور اس��ت و توجه به آن و برقراري امنيت 
س��رمايه گذاري مي تواند »فضاي سرمايه گذاري« 
در اي��ران را بهبود بخش��د. قابل توج��ه آنكه در 
ادبيات تخصصي، عبارت هاي محيط كس��ب وكار 
فض��اي  و   )Environment Business(
 )Investment Climate( س��رمايه گذاري 
تقريبا به يك مفهوم اش��اره دارن��د؛ با اين تفاوت 
كه فضاي سرمايه گذاري )به مفهوم عوامل موثر بر 
تصميم يك سرمايه گذار بالقوه براي سرمايه گذاري 
در ي��ك منطقه( مربوط به قبل از تاس��يس بنگاه 
و تصميم كارآفرين براي ش��روع كار مي شود، اما 
محيط كس��ب وكار )مجموعه عوامل موثر بر اداره 
و عملك��رد بنگاه هاي يك منطق��ه يا حوزه كاري 
ك��ه تقريبا خ��ارج از كنترل مديران هس��تند( به 
بعد از تاس��يس بنگاه مربوط مي شود. در »قانون 
بهبود مستمر محيط خارج از كنترل مديران بنگاه 
كس��ب وكار« مصوب 1390/11/16 نيز »محيط 
كس��ب وكار« به همين ترتيب تعريف شده است: 
»... مجموع��ه عوام��ل موثر در اداره ي��ا عملكرد 
بنگاه هاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آنها 

هستند.«

 عوامل امنيت سرمايه گذاري
بنابراين براس��اس مطالعه كارشناس��ان بازوي 
پژوهش��ي مجل��س امني��ت س��رمايه گذاري در 
شرايطي به طور كامل برقرار مي شود كه متغيرهاي 
اقتصاد كالن )نرخ رش��د، نرخ بيكاري، نرخ تورم، 
ن��رخ ارز و...( باثب��ات يا قابل پيش بيني باش��ند، 
قواني��ن و مقررات و رويه ه��ا و تصميمات اجرايي 
باثبات، براي همه شفاف و قابل فهم و به طور سهل 
و موثري اجرا ش��وند و در صورت ضرورت تغيير، 
تغييرات ش��ان در زمان معقولي پي��ش از اجرا، به 
اطالع ذي نفعان برسد، سالمت اداري برقرار باشد 
و اطالعات موثر ب��ر فعاليت هاي اقتصادي به طور 
ش��فاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، 
جان و م��ال همه ش��هروندان از تعرض مصون و 
حقوق مالكيت براي هم��ه به طور دقيقي تعريف 
و تضمين ش��ده باشد، نهادهاي قضايي و انتظامي 
چنان مجهز، س��الم و كارآمد باش��ند كه هرگونه 
نقض حقوق مالكيت يا اس��تفاده ب��دون اجازه از 
دارايي فيزيك��ي يا معنوي ديگران، براي كس��ي 
مق��رون به صرفه نباش��د و ش��هروندان مالباخته 
بتوانند ب��ا مراجعه به آنها، در كمترين زمان، مال 
ازدس��ت رفته خ��ود را به همراه خس��ارت مربوط 
درياف��ت كنند و فرهنگ وفاي به عهد، صداقت و 

درستي در مراكز اقتصادي رايج باشد. 

 شاخص سازي امنيت سرمايه گذاري 
باتوجه به مطالعه كارشناسان مركز پژوهش هاي 
مجلس مي توان گفت هدف تحقيق آنها اين است 
كه به اين پرسش بپردازد امنيت سرمايه گذاري در 
اي��ران امروز را چگونه و با چه مولفه هايي مي توان 
به طور مستمر س��نجيد، به طوري كه نتايج آن به 
تفكيك اس��تاني و بخش ه��اي مختلف اقتصادي 
ايران در فواصل معين زماني به دست آمده و روند 

آن قابل مطالعه باشد. 
در همين راس��تا در اين تحقيق براي سنجش 
امني��ت اقتصادي ابتدا با جمع بندي مصاحبه هاي 
انجام  شده و مطالعات كتابخانه يي، شامل تجربيات 
داخلي و بين المللي هفت نماگر و 38 مولفه براي 
سنجش امنيت سرمايه گذاري در ايران شناسايي 
ش��ده اس��ت. اين هفت نماگر ش��امل »تعريف و 
تضمين حق��وق مالكيت«، »ثبات اقتصاد كالن«، 
»ثب��ات و پيش بيني پذيري مق��ررات و رويه هاي 
اجرايي«، »ش��فافيت و سالمت اداري«، »فرهنگ 
وفاي ب��ه عهد، صداقت و درس��تي «، »مصونيت 
ج��ان و مال ش��هروندان از تع��رض« و »عملكرد 
دول��ت« اس��ت كه هر ك��دام از طري��ق مولفه يا 

شاخص هايي قابل سنجش اندازه گيري مي شوند. 
 جامعه تعريف شده خبرگان براي اظهارنظر و 
ارزيابي مدل و نماگرهاي پيشنهادي اين تحقيق 
عبارتند از: اعضاي هيات علمي دانشگاه با دكتراي 
اقتصاد يا حقوق كه طي 10 س��اله منتهي به سال 
1396 در موضوع حقوق مالكيت فيزيكي يا امنيت 
اقتصادي مقاله يا كتاب تاليف كرده باش��ند و نيز 
اعضاي هيات رييس��ه حال يا گذشته تشكل هاي 
اقتصادي سراس��ري كه دكترا در رشته اقتصاد يا 

حقوق داشته باشند.« 
فهرس��ت اين افراد كه در دسترس بودند و در 
تاييد و اصالح مولفه ها و نماگرهاي ش��اخص ملي 
امنيت س��رمايه گذاري مورد مصاحبه يا مشورت 
قرار گرفتند و مش��اركت كردند، ب��ه  ترتيب الفبا 
عبارتند از: محم��ود احمدپوردارياني عضو هيات 
علمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران، لطفعلي 
بخش��ي عضو هيات علمي بازنشس��ته دانش��گاه 
عالمه طباطبايي، حميد پ��اداش دكتراي اقتصاد 
و پژوهش��گر حقوق مالكيت و محيط كسب وكار، 
ابوالفضل پاس��باني دكتراي اقتصاد و عضو هيات 
علمي جهاد دانش��گاهي، بهزاد پورس��يد دكتراي 
حق��وق و قائم مق��ام پژوهش��گاه ق��وه قضايي��ه، 
محمدحس��ين حس��ين زاده بحريني عض��و هيات 
علمي دانشگاه فردوسي مش��هد، سيدضياءالدين 
خرمش��اهي دكت��راي حق��وق و عض��و هي��ات 
نمايندگان اتاق بازرگاني صناي��ع و معادن ايران، 
جعفر خيرخواهان دكتراي اقتصاد و نويس��نده و 
پژوهشگر در حقوق مالكيت و محيط كسب وكار، 
محسن رناني عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان، 
حسن سبحاني استاد دانش��كده اقتصاد دانشگاه 
تهران، سيدياس��ر س��بحاني فر عضو هيات علمي 
دانش��گاه عل��م و صنع��ت، علي ش��مس اردكاني 
دكت��راي اقتص��اد و عضو هيات نماين��دگان اتاق 
بازرگاني صنايع معادن و كش��اورزي ايران، سعيد 
قاسمي زاده تمر عضو هيات علمي پژوهشكده آمار، 
ن��وروز كه��زادي دكتراي اقتصاد و مع��اون اداري 
و مال��ي قوه قضاييه، س��يدجعفر مرعش��ي عضو 
هيات علمي س��ازمان مديريت صنعت، حس��ين 
نقره كارش��يرازي دكتراي اقتصاد و دبيركل سابق 

اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران. 

 شاخص هاي 38 گانه اندازه گيري
اين مطالعه براي س��نجش دقي��ق و عيني 8 
نماگر اس��تخراج ش��ده كه هر يك وجه يا بعدي 
از مفهوم امني��ت س��رمايه گذاري را اندازه گيري 
مي كند 38 شاخص عملياتي شده است. بر همين 
اساس براي نماگر تعريف و تضمين حقوق مالكيت 
مولفه هاي اعتماد به دس��تگاه قضايي براي احقاق 
به موقع و منصفانه حق در دعاوي تجاري و مالي، 
س��رعت عمل و تعهد مراجع انتظامي )پليس( در 
رسيدگي به ش��كايت فعاالن اقتصادي، تخصصي 
ب��ودن رس��يدگي به دع��اوي تج��اري در مراجع 
قضاي��ي، اجراي كام��ل و به موقع اح��كام مراجع 
قضايي، رس��يدگي به اختالفات تجاري از طريق 
داوري، ن��رخ رس��يدگي ب��ه پرونده ه��اي قضايي 
)درصد از ورودي( و ميانگين زمان رس��يدگي به 
هر پرونده ورودي )روز( در نظر گرفته شده است. 
ثبات اقتصاد كالن يكي ديگر از عوامل موثر بر 
محيط سرمايه گذاري است كه بر اساس چارچوب 
نظ��ري اين مطالع��ه مي توان آن را با س��ه مولفه 
ثبات قيمت مواد اوليه، عدم نوسان شاخص تورم 

مصرف كننده و ثبات نرخ ارز سنجيد. 
نماگ��ر ثب��ات و پيش بيني پذي��ري مقررات و 
رويه ه��اي اجرايي نيز همان ط��ور كه با عنوانش 
مش��خص اس��ت از طريق مصوبه هاي مجلس و 
هيات دولت يا وزرا، تصميمات مسووالن استاني 
يا محلي، روشن و غيرقابل تفسير بودن قوانين و 
مقررات ناظر به كسب وكار و آيين نامه هاي اجرايي 
آنها و ثبات مس��ووالن استاني مورد سنجش قرار 
مي گيرد. ش��فافيت و س��المت اداري يكي ديگر 
از ابعادي اس��ت كه از س��وي كارشناسان مركز 
پژوهش هاي مجلس براي س��نجش اكوسيستم 
سرمايه گذاري كش��ور در نظر گرفته شده است. 
اين مفه��وم از طريق چهار مولفه دسترس��ي به 
كاالي قاچاق به ضرر بخش��ي از فعاالن اقتصادي 
در بازار، دسترس��ي آزاد و عموم��ي به اطالعات 
و تصميم هاي مس��ووالن، ميزان شيوع رشوه در 
ادارات، اعمال نفوذ و تباني در معامالت حكومتي 

مورد اندازه گيري قرار مي گيرد. 
فرهنگ وفاي به عهد، صداقت و درس��تي هم 
شامل 9 مولفه وجود كالهبرداري يا تقلب در بازار، 
مي��زان وفاي به عهد در اجراي ق��رارداد كتبي يا 
شفاهي در بازار، وفاي به عهد در اجراي قراردادها، 

عم��ل مس��ووالن مل��ي و محل��ي ب��ه وعده هاي 
خود، تعداد پرونده هاي خيان��ت در امانت، تعداد 
پرونده ه��اي مطالب��ه طل��ب، درص��د چك هاي 
برگشتي و تعداد پرونده هاي كالهبرداري مي شود. 
نويس��ندگان اين پژوهش در مطالعه خود به 
اين نتيجه رسيده اند كه متغير ششم اندازه گيري 
محيط سرمايه گذاري يعني مصونيت جان و مال 
ش��هروندان را مي توان از طريق 8 مولفه سرقت 
مالي، سرقت يا استفاده غيرمجاز از عالئم تجاري 
يا مالكيت معنوي، س��رقت مستوجب تعزيرات، 
تص��رف عدواني، مزاحمت ملك��ي، ضرب و جرح 
عم��دي تعداد تص��ادف منجر به ف��وت يا جرح 
و ضري��ب نفوذ بيمه مش��خص ك��رد. بعد هفتم 
و نهاي��ي متغير اي��ن تحقيق ب��ر عملكرد دولت 
اختصاص داده شده كه سه مولفه سهولت احقاق 
حقوق قانوني ش��هروندان در ادارات، اختالل در 
كس��ب و كار بر اثر تحريم هاي جديد خارجي و 
حمايت و همراهي مقامات اس��تاني از داوطلبان 
سرمايه گذار دارد. نويسندگان اين گزارش انتظار 
دارن��د با اين شاخص س��ازي »راهي كه با تهيه و 
انتش��ار اين گزارش آغاز مي شود، به جلب توجه 
و حساس��يت عموم مس��ووالن كش��ور نسبت به 
اين مغف��ول كليدي در سياس��ت گذاري اقتصاد 
ايران، گفتمان س��ازي در جه��ت افزايش امنيت 
س��رمايه گذاري و ضمانت ه��اي اجراي��ي حقوق 
مالكيت فعاالن اقتصادي ايران و نيز بهبود عيني 
و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه گذاري 

در ايران بينجامد. «

 مصاديق عيني عدم امنيت 
سرمايه گذاري در ايران

مرك��ز پژوهش هاي مجلس در بخش��ي از اين 
مطالع��ه به برخي ش��كايت ها اش��اره مي كند كه 
مي توان آنها را به عنوان عدم امنيت سرمايه گذاري 

در ايران به حساب آورد. 
بر اس��اس اي��ن گ��زارش مصاديق مش��اهده 
ش��ده تعدي به »امنيت س��رمايه گذاري« كه در 
س��ال هاي اخير مرتبا به عنوان شكايت و مطالبه 
از س��وي فعاالن اقتص��ادي به نماين��دگان و نيز 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ارسال 

مي شود، عبارتند از: 
- عدم تعهد به اجراي قراردادهاي كسب وكار از 
طرف دستگاه هاي اجرايي و ديگر شهروندان نظير 
پرداخت وجه چك يا تحويل مورد اجاره در موعد 

مقرر، ارسال كاال مطابق نمونه مورد توافق، اجراي 
تعهدات خدمات پس از فروش؛ 

- فرآيند طوالني، پيچيده، وقت گير و پرهزينه 
دادرسي و پيگيري حقوق تضييع يا نقض شده؛ 

- بي تعهدي مس��ووالن سياس��ي � اقتصادي 
كش��ور به اجراي وعده هاي داده  شده در قوانين، 

مقررات، سخنراني ها و...؛ 
- غيرقابل پيش بيني ب��ودن تغييرات قوانين، 
مق��ررات و رويه ه��اي اجرايي، نظي��ر تعرفه هاي 

تجاري؛ 
- بي ثباتي متغيرهاي اصلي اقتصاد كالن نظير 

نرخ ارز، ارزش پول ملي، نرخ سود بانكي؛ 
- وج��ود زمينه هاي فس��اد در روابط ماموران 

حكومت و فعاالن اقتصادي؛ 
- دخالت ه��اي قانون��ي و غيرقانون��ي ماموران 

حكومتي در اداره بنگاه ها؛ 
- قابل تفس��ير بودن قوانين و مقررات و دقيق 
نب��ودن حقوق فعاالن اقتص��ادي و نحوه و هزينه 

استيفاي آنها. 

 عوامل خروج سرمايه بعد از انقالب
نويسندگان اين گزارش معتقدند؛ اين معيارها 
نش��ان مي دهد چرا »نس��بت س��رمايه گذاري به 
توليد ناخالص داخلي« طي قرن بيستم ميالدي 
در اي��ران تنه��ا 12 درص��د بوده اس��ت كه اين 
نسبت كمتر از ارقام مشابه در كشورهاي تركيه، 
پاكس��تان و كره جنوبي بوده اس��ت و همچنين 
نشان مي دهد دارندگان سرمايه، ايران را � به ويژه 
در س��ال هاي بعد از انقالب � بستر مناسبي براي 
به كار انداختن سرمايه خود تشخيص نداده اند... 

به گفته اين پژوهشگران دليل سرمايه گذاري 
كم در ايران تا حدي به سودآوري پايين پروژه ها 
و تا حدي به اطمينان كم از عدم تعرض سياسي، 
نظام��ي، حقوق��ي، فرهنگي و به اصل س��رمايه 
سرمايه گذار )ماشين آالت، ساختمان و...( مربوط 
مي ش��ود. در واقع عدم اقبال دارندگان س��رمايه 
ب��ه س��رمايه گذاري در ي��ك كش��ور ي��ا صنعت 
خاص نش��ان دهنده جمع بندي آنان از مجموعه 
مولفه هاي��ي اس��ت ك��ه دو متغي��ر س��ودآوري 
و امني��ت س��رمايه گذاري را ش��كل مي دهن��د. 
رفتار س��رمايه گذاران داخل��ي و خارجي بهترين 
عالم��ت براي اين واقعيت اس��ت ك��ه دارندگان 
س��رمايه ايران را بس��تري امن و مناس��ب براي 

سرمايه گذاري نمي دانند.«
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پرداخت سپرده هاي تا سقف 
يك ميلياردي موسسات مالي

 نايب رييس مجلس از پرداخت اصل سپرده هاي 
ت��ا س��قف يك ميليارد توم��ان موسس��ات مالي و 

اعتباري خبر داد. 
به گ��زارش خانه ملت، مس��عود پزش��كيان در 
تش��ريح آخرين مصوبات نمايندگان سران سه قوه 
براي پيگيري مش��كالت موسسات مالي و اعتباري 
گفت: در آخرين نشست سران سه قوه، در رابطه با 
چگونگي پرداخت اصل س��پرده هاي سپرده گذاران 
تا سقف يك ميليارد تومان صحبت و گفت وگو شد. 
نايب ريي��س مجلس ب��ا بيان اينكه دو جلس��ه 
اخير نشس��ت نمايندگان سران سه قوه به موضوع 
پرداخت س��پرده ها تا س��قف يك ميلي��ارد تومان 
اختصاص يافت و در اين ب��اره تصميم گيري هايي 
هم صورت گرفت، افزود: پيش نويس اين مصوبه در 
حال حاضر آماده شده است كه هم  اكنون اعضاي 
هيات سه نفره به دنبال برنامه ريزي براي چگونگي 

اجراي اين مصوبه هستند. 
وي ادامه داد: مقرر شده چهارشنبه هفته جاري 
درباره چگونگي پرداخت اصل س��پرده ها تا سقف 
ي��ك ميليارد تومان تصميم نهايي اتخاذ ش��ود كه 
اين موضوع پرداخت ش��امل تمام موسسات مالي 

و اعتباري كه دچار مشكل شده بودند، مي شود. 
نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس با بيان 
اينكه تاكيد ش��ده كه تيم شناس��ايي اموال اعم از 
وزارت اطالعات و قوه قضاييه روند شناسايي اموال 
را س��رعت ببخش��ند، تصريح كرد: مقرر شده اين 
تيم ارتباط خود با سپرده گذاران را افزايش دهد تا 
اموالي كه دست به دست شده و با چند واسطه به 
فروش رس��يده شناسايي شود كه با شناسايي اين 
اموال براي س��پرده هاي بيش از سقف يك ميليارد 

تومان نيز تصميمات آتي اتخاذ مي شود. 

 تشكيل كميسيون فين تك
و تجارت الكترونيك 

رييس س��ازمان نظام صنفي رايانه ي��ي تهران از 
تشكيل كميسيون فين تك و تجارت الكترونيك در 

آينده يي نزديك خبر داد. 
محمدباق��ر اثني عش��ري در گفت وگو ب��ا ايبنا 
درباره رويكرد سازمان نظام صنفي رايانه يي تهران 
در مورد شركت هاي فين تك و پرداخت الكترونيك 
گفت: با توجه به فرصت محدودي كه سازمان نظام 
صنفي رايانه يي تهران در س��ال گذش��ته داش��ت، 
بخشي از كميسيون ها از جمله كميسيون اينترنت، 
ش��بكه، سخت افزار تشكيل ش��د و در حال حاضر 
تنها چند كميس��يون از جمله كميس��يون تجارت 
الكترونيك و فين تك ها باقي مانده كه در دس��تور 

كار است و به تدريج تشكيل مي شود. 
رييس س��ازمان نظ��ام صنف��ي رايانه يي تهران 
تاكي��د ك��رد: ش��ركت هاي فين ت��ك و پرداخ��ت 
الكترونيك با س��رعت بااليي در حال رشد هستند 
و توانس��ته اند بخش بزرگي از بازار سودآور  آي تي 
را كس��ب كنن��د به همين دليل نياز اس��ت تا اين 
ش��ركت هاي فع��ال در حوزه فناوري ه��اي مالي و 
تج��ارت الكترونيكي كميس��يون هايي اختصاصي 
داش��ته باشند تا مشكالت آنها سريع تر رفع شود و 
بتوانند با هم افزايي در پيشرفت صنف رايانه كشور 

تاثير بيشتري داشته باشند. 
اثني عش��ري با بيان اينكه سازمان نظام صنفي 
در دوره جديد با اپراتورها، سازمان توسعه تجارت 
الكترونيك��ي وزارت صمت و بان��ك مركزي براي 
حمايت و از ش��ركت هاي فع��ال فين تك و تجارت 
الكترونيكي تعامل خواهد داشت، گفت: اپراتورهاي 
همراه اول، ايرانس��ل و رايتل عضو س��ازمان نظام 
صنف��ي رايانه يي تهران هس��تند و در دوره جديد 
با رگوالتورهاي حكومتي از جمله س��ازمان توسعه 
تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و بان��ك مرك��زي تعامل و مذاك��ره خواهد كرد تا 
مش��كالت ش��ركت هاي فعال در اين حوزه بتوانند 
بيشتر از بستر تسهيل گري و حمايتي سازمان نظام 

صنفي استفاده كنند. 
وي اف��زود: ب��ه زودي فراخواني براي تش��كيل 
كميس��يون فين تك و تجارت الكترونيك منتش��ر 
خواهد ش��د و در تالش هستيم تا شركت هايي كه 
س��هم بازار بيشتري در حوزه پرداخت الكترونيك و 
فين تك را دارند به عنوان اعضاي اصلي كميس��يون 
فين تك سازمان نظام صنفي رايانه يي حضور داشته 
باشند و در كنار آن ساير بازيگران حوزه پرداخت و 
فين تك در جلسات حضور داشته باشند تا مسائل و 
مشكالت مطرح و در نهايت پيشرفت در اين حوزه 

حاصل شود. 
 اثني عشري با اشاره به حضور شركت هاي فعال 
در حوزه فين تك در نمايشگاه الكامپ سال گذشته 
گف��ت: ش��ركت هاي فين تك��ي از جمل��ه پرداخت 
الكترونيك ها س��ال گذشته اس��تقبال نسبتا خوبي 
از نمايشگاه الكامپ داشتند اما همچنان بسياري از 
بزرگان و ش��ركت هاي فعال متوسط و استارت آپي 
در اين نمايش��گاه حاضر نبودند. نمايشگاه الكامپ 
فرمايشي نيس��ت و هر ش��ركت داخلي يا خارجي 
كه عالقه داشته باشد، مي تواند در نمايشگاه حضور 
داش��ته باشد اما امس��ال قرار است تا با شركت هاي 
اين حوزه به دليل وابستگي حوزه فين تك به  آي تي 
گفت وگو ش��ود و با توجه به رشد آنها انتظار مي رود 
كه شركت هاي فين تكي در نمايشگاه الكامپ حضور 

بيشتري داشته باشند. 
رييس سازمان نظام صنفي رايانه يي تهران درباره 
روش س��رمايه گذاري شركت هاي س��رمايه گذاري 
خطرپذير و هلدينگ ها در اس��تارت آپ هاي حاضر 
در نمايشگاه الكامپ گفت: سال گذشته شركت هاي 
زي��ادي از جمل��ه رايت��ل در اس��تارت آپ هاي برتر 
س��رمايه گذاري داشتند و امسال نيز تعداد بيشتري 
از اين شركت ها حضور خواهند داشت اما چارچوبي 
در نظر گرفته ش��ده تا صرفا سرمايه گذاري و تزريق 
سرمايه در استارت آپ هاي برتري كه واقعا در ادامه 
فعاليت داشته باشند، انجام شود و استارت آپ هايي 
كه شكس��ت مي خورند يا به سرانجام مي رسند در 

ليست سرمايه گذاري نباشند. 

اخبار

كاهش نرخ اونس جهاني به 1284 دالر

نرخ دالر رسمي 4205 تومان شد
 نرخ انواع سكه و طال در بازار ايران افزايش يافت

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
ب��ه دنبال اعالم اظهارات روزهاي اخير ولي اهلل 
س��يف رييس كل بانك مركزي مبني بر افزايش 
5 تا 6 درصدي نرخ دالر تا پايان س��ال 97، بانك 
مركزي روز دوشنبه 31 ارديبهشت اعالم كرد كه 
نرخ دالر رس��مي ب��ه 4205 تومان افزايش يافته 
است. به گزارش »تعادل« اين تصميم بعد از 40 
روز از آغاز اجراي سياس��ت يكسان سازي نرخ ارز 
گرفته شده و با اينكه در 40روز اخير نرخ رسمي 
انواع ارز هر روز افزايش يا كاهش داشته، اما نرخ 
دالر در تم��ام اين مدت ثابت بوده و 4200تومان 

اعالم شده است. 
كارشناس��ان معتقدند كه نرخ دالر تحت تاثير 
گزارش بازار كار و اش��تغال امريكا، سياست هاي 
ترامپ، برنامه مذاكره با كره شمالي، قيمت نفت و 
طال با نوس��ان هايي در بازار جهاني مواجه است و 
انتظ��ار مي رود كه نرخ ارز و دالرنيز در ايران تابع 
تح��والت جهاني ثابت نباش��د. ضمن اينكه ثبات 
نرخ ارز باعث خواهد شد كه بار ديگر، فنر نرخ ارز 
ثابت مانده و منتظر فرصتي براي پريدن باشد. بر 
اين اساس اگرچه تحوالت عمده سياسي و عوامل 
غيراقتصادي مانند خروج امريكا از برجام، خروج 
سرمايه از كشور، تحوالت بازار صرافي در منطقه 
و... عام��ل اثرگذار بازار ارز ايران اس��ت اما از نظر 
تاثي��ر نقدينگي و تورم بر نرخ رس��مي ارز  انتظار 
م��ي رود كه بانك مركزي هر ماه معادل نرخ تورم 
ماهانه نرخ رس��مي دالر را افزاي��ش دهد. بر اين 
اس��اس نرخ رس��مي دالر امريكا از 4هزار و 200 
تومان با 5 تومان رش��د به 4205 تومان افزايش 
يافته اس��ت. همچنين ن��رخ 23 ارز از جمله دالر 
امريكا نسبت به روز يك شنبه افزايش يافته و نرخ 
11 ارز از جمله ي��ورو و پوند كاهش يافت و نرخ 
5 ارز ديگ��ر نيز ثابت ماند. بر اس��اس اعالم بانك 
مركزي نرخ هر پون��د انگليس با 94ريال كاهش 
نسبت به روز يك شنبه 56هزار و 465 ريال و هر 
يورو نيز با 26ريال افت در مدت مشابه 49 هزار و 
415ريال ارزش گذاري شد. همچنين روپيه هند 
61۸ري��ال، درهم امارات متح��ده عربي 11هزار 
و 451 ري��ال، يكص��د ين ژاپن 37ه��زار و ۸07 
ريال، لير تركيه 9هزار و 312ريال، روبل روس��يه 
675ريال، ريال قطر 11هزار و 553 ريال، يكصد 

دينار عراق 3هزار و 549ريال اعالم شده است. 

 نرخ حاشيه بازار در كوچه و پس كوچه ها
در بازار غيررسمي و در كوچه و پس كوچه ها، 
نرخ دالر بين 6150 تا 6250 در نوس��ان است، 
در حالي ك��ه هيچ ي��ك از صرافي ها حاضر به 
خريد و ف��روش ارز به طور رس��مي نيس��تند، 
ريس��ك معامالت خرد براي خريداران باال رفته 
است. مشاهدات عيني نشان مي دهد كه تقريبا 

تم��ام صرافي ه��اي منطقه فردوس��ي با نصب 
اعالن هاي��ي روي تابلوهاي خود تاكيد مي كنند 
كه هيچ گون��ه خريد و ف��روش ارزي تا اطالع 
ثانوي ندارند. حت��ي در زمان مراجعه حضوري 
خريداران به صرافي ها به آنها گفته مي شود كه 
تا زمان مش��خص نشدن سياست بانك مركزي 
درباره نحوه فعالي��ت صرافي ها، آنها از خريد و 

فروش ارز خودداري مي كنند. 
ب��ا اين وجود معامالت تلفني و در حجم باال 
با در نظر گرفتن ش��رايطي از جمله »شناخت، 
اطمينان و اعتماد« به خريدار ارز باعث مي شود 
ت��ا اين گونه معام��الت صورت بگي��رد. كف ارز 
معامله ش��ده در اين روش معموال بسيار باالتر 
از پاسخگويي به نيازهاي خرد از جمله ارز مورد 

نياز مسافران خارجي است. 
اما برخالف روزهاي گذش��ته ك��ه جو بازار 
تا ح��دودي به صورت محس��وس امنيتي بود، 
امروز ت��ا حد زيادي اين حضور كمرنگ ش��ده 
بود و بسياري از دالالن خرد به ميدان فردوسي 
بازگشته بودند. اين افراد كه بيشتر به خريداران 
خرد ارز مي فروشند، هر دالر امريكا را بين 6هزار 
و 200 ت��ا 6هزار و 250تومان مي فروختند و 6 

هزار و 150تومان خريداري مي كردند. 
از س��وي ديگر نرخ هر يورو نيز توس��ط اين 
افراد 7 هزار و 200 تومان براي فروش و 7هزار 
و 150توم��ان ب��راي خريد اعالم مي ش��د. اين 
روش ريسك انجام معامله براي خريداران خرد 

را باال برده است، زيرا كه هيچ گونه اطميناني به 
اصالت و تقلبي بودن دالرهاي فروخته ش��ده از 
سوي اين افراد نيست و از سوي ديگر معامالت 
ب��ه ج��اي صرافي هاي رس��مي ب��ه كوچه هاي 

منتهي به ميدان فردوسي منتقل شده است. 

 كاهش نرخ اونس جهاني 
در ب��ازار جهاني طال نيز عصر دوش��نبه نرخ 
اون��س جهاني به 12۸4دالر كاهش يافت اما با 
وج��ود كاهش نرخ اونس جهاني، نرخ س��كه و 
طال با روند افزايشي مواجه شده و نرخ هر گرم 
طالي 1۸عيار نيز با رش��د 4هزار و 200توماني 

به قيمت 1۸5هزار تومان ارزش گذاري شد. 
قيم��ت ه��ر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي 

طرح جدي��د در بازار تهران ب��ا 13هزار تومان 
افزايش يك ميليون و 959ه��زار تومان تعيين 
ش��د. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز با 3هزار تومان رشد يك ميليون 
و ۸90هزار تومان داد و س��تد ش��د. هر قطعه 
نيم س��كه بهار آزادي با ۸ه��زار تومان افزايش 
971هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز 
بدون تغيير قيمت 55۸هزار تومان معامله شد. 
هر قطعه سكه گرمي با كاهش 2هزار توماني با 

قيمت 350 هزار تومان معامله شد. 

 بازگشت آرامش به بازار ارز نيازمند 
زمان است

از سوي ديگر س��خنگوي كميسيون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس بر ضرورت تكميل 
سياس��ت هاي بانك مركزي براي س��اماندهي 
ب��ازار ارز تاكيد كرد و گفت: دول��ت بايد براي 
ساماندهي بازار ارز به عملياتي بودن تصميمات 
خود واقف باشد. محمدمهدي مفتح با اشاره به 
نابس��اماني نرخ ارز در بازار گفت: تعديل نرخ ها 
در بازار و بازگشت آرامش به آن اكنون بيش از 
هر چيزي مستلزم گذشت زمان است. نماينده 
تويسركان در مجلس با بيان اينكه بانك مركزي 
بايد با سياس��ت هاي منسجم آرامش را به بازار 
ارز برگرداند، افزود: اقدامات انجام شده از سوي 
بانك مركزي در اي��ن حوزه فعال كافي نبوده و 
بايد تكميل شود. مفتح با تاكيد بر اينكه دولت 

به ويژه بانك مركزي بايد براي ساماندهي بازار 
ارز ب��ه عمليات��ي بودن تصميم��ات خود واقف 
باش��د، تصريح ك��رد: توجه به ش��رايط كنوني 
ب��ازار براي اتخاذ تدبيري براي س��اماندهي آن 
الزم اس��ت. اين نماينده مردم در مجلس دهم 
ب��ا بيان اينكه بانك مركزي به عنوان مس��وول 
مس��تقيم نوسانات اخير بازار ارز بايد مسووليت 
ساماندهي آن را نيز بر عهده بگيرد، گفت: بازار 
ارز در حال حاضر رويه منطقي نداش��ته و قابل 
پيش بيني نيست. سخنگوي كميسيون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس ب��ا تاكيد بر اينكه 
بان��ك مركزي بايد با منطقي س��ازي ب��ازار ارز 
شرايط آن را براي متقاضيان و فعاالن اقتصادي 
قابل پيش بيني كند، افزود: اتخاذ سياست هاي 
شفاف الزمه ساماندهي آش��فته بازار ارز است. 
وي ادام��ه داد: براي ارزياب��ي نهايي از عملكرد 
بانك مرك��زي در حوزه س��اماندهي ارزي بايد 
طي گزارش��ي از جزئيات اقدامات انجام ش��ده 

مطلع شويم

 افزايش نرخ بيمه نامه هاي مسافرتي
به دنبال افزايش نرخ ارز

همچني��ن ب��ه دنب��ال افزايش ن��رخ ارز در 
ماه هاي اخير، نرخ بيمه مسافرتي افزايش يافته،  
در حال��ي كه صنعت بيمه كش��ور ارز را با نرخ 
4 هزار و 200 توم��ان دريافت مي كند اما نرخ 
انواع بيمه هاي مس��افرتي بين 20 تا 25 درصد 
افزاي��ش يافت��ه و افزايش ن��رخ ارز از 3 هزار و 
700 تومان به 4 هزار و 200 تومان باعث شده 
تا نرخ انواع بيمه نامه هاي مسافرتي كه در زمان 
بروز خسارت بايد به دالر يا يورو پرداخت شود 

نيز متاثر از اين موضوع افزايش يابد. 
به عنوان نمونه بيمه مس��افرتي كه در زمان 
تعطيالت نوروز با پوش��ش 5 ه��زار يورو براي 
سفر به كش��ورهاي اروپايي با قيمت حدود 90 
ت��ا 100هزار تومان توس��ط ش��ركت هاي بيمه 
فروخته مي ش��د، به دليل افزاي��ش نرخ ارز در 
روزه��اي اخير بي��ن 115 تا 120ه��زار تومان 

فروخته مي شود. 
پي��ش از اين ضمي��ر معصوم��ي مديرعامل 
بيمه پاس��ارگاد و سيدمحمد آسوده مديرعامل 
بيمه اتكايي ايرانيان در نشس��تي در سنديكاي 
بيمه گران ايران تاكي��د كرده بودند كه افزايش 
ن��رخ ارز در كش��ور ب��ر ن��رخ بيمه نامه هاي��ي 
كه خس��ارت آنها باي��د به ارز پرداخت ش��ود، 
تاثيرگ��ذار خواهد بود. اين موضوع به تدريج بر 
نرخ س��اير بيمه نامه هايي كه خسارت آنها بايد 
به ارز پرداخت ش��ود مانند برخي بيمه نامه هاي 
مهندس��ي ي��ا ماش��ين آالت و تجهي��زات نيز 

تاثيرگذار خواهد بود. 

مشاهدات عيني نشان مي دهد كه تقريبا 
تمام صرافي هاي منطقه فردوسي با نصب 

اعالن هايي روي تابلوهاي خود تاكيد 
مي كنند كه هيچ گونه خريد و فروش 
ارزي تا اطالع ثانوي ندارند. حتي در 
زمان مراجعه حضوري خريداران به 

صرافي ها به آنها گفته مي شود كه تا زمان 
مشخص نشدن سياست بانك مركزي 
درباره نحوه فعاليت صرافي ها، آنها از 
خريد و فروش ارز خودداري مي كنند

                                                                                                      

»تعادل« از وضعيت بيمه كشتيراني گزارش مي دهد

رشد صنعت بيمه كشتيراني ايران در 10 سال اخير
10 برابر شدن حق بيمه ها و 2.5 برابر شدن خسارت هاي بيمه كشتي در 10 سال 95 - 1386

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
 داده هاي بيمه مركزي ايران نشان مي دهد كه 
صنعت بيمه كشور در بخش كشتيراني سوددهي 
مطلوبي را تجربه مي كند و طي 10س��ال گذشته 
نس��بت خسارت ها در بخش كشتيراني و حمل و 
نقل دريايي كاهش يافته و بر اين اساس با وجود 
رش��د صنعت بيمه در بخش كشتيراني و افزايش 
حق بيمه ها به دليل كاهش خسارت ها، سود بيمه 

كشتيراني افزايش يافته است. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« براس��اس داده ه��اي 
وب س��ايت رس��مي بيم��ه مرك��زي طي س��ال 
بخ��ش  بيمه ه��اي  مال��ي2007و 200۸ ح��ق 
مع��ادل  ي��ا  توم��ان  10ميلي��ارد  كش��تيراني 
2.23ميليون دالر فروش دربرداشته است كه اين 
س��هم در سال 2011 تا حدودي كاهش داشت و 

در سال بعد كمي رشد از خود نشان داد. 
همچنين حق بيمه كشتيراني از 117ميليارد 
ريال در س��ال ۸6 به 1494ميليارد ريال در سال 
94و 1190ميليارد ريال در سال 95 رسيده و در 
10سال 10برابر شده است. خسارت در اين مدت 
از 100ميليارد ريال در سال ۸6 به 1300ميليارد 
ريال در سال 94 و 250ميليارد ريال در سال 95 
رس��يده و 2.5برابر شده است. اين موضوع نشان 
مي دهد كه در سال هاي مختلف ميزان خسارت ها 
نوسان قابل توجهي دارد و در نتيجه ممكن است 
كه با س��ود يا خسارت مواجه شود اما در مجموع 
بيمه كش��تي با س��ود مواجه بوده اس��ت. تعداد 
خس��ارت ها نيز بي��ن 55 مورد ت��ا 344مورد در 
نوسان بوده كه نشان دهنده اثرات مختلف گردش 
مالي و رشد اقتصادي و حمل و نقل و حوادث بر 

ميزان خسارت هاست. 
اي��ن درحال��ي اس��ت كه نس��بت خس��ارت 
بيمه گ��ران در اين بخش از ۸6 درصد در س��ال 
مالي 2007 حدود 42درصد در سال بعد سقوط 
كرد و به سرعت به 141درصد در سال پس از آن 
افزايش و طي دو س��ال بعد از آن به 117درصد 

كاهش يافت. 
س��ال مالي 2010و 2011 ش��اهد نخستين 
شتاب فزاينده در حجم حق بيمه هاي كشتيراني 
بوده اس��ت كه اين حجم به بي��ش از 70ميليارد 

توم��ان يا مع��ادل 15.66ميليون دالر با نس��بت 
خسارت ثابت 60 درصد رسيد. 

 اما در س��ال بعد حق بيمه ها افزايش��ي فراتر 
از 100ميليارد تومان ي��ا 22ميليون دالر تجربه 
كردن��د ك��ه در آن نس��بت خس��ارت ۸4 درصد 

گزارش شد. 
هيچ يك از رش��ته هاي بازرگاني قدمت، تنوع 
و غن��اي بيمه دريايي را ن��دارد و برخي مورخين 
تقريبا قدمت آن را حدود 3هزار س��ال مي دانند. 
طي قرون بيمه دريايي مراحل توس��عه و تكامل 
خود را پيموده و به يكي از رشته هاي بسيار فني 

و تخصصي مبدل شده است 
 بيمه گران در ازاي دريافت حق بيمه خسارات 
را به آساني تحمل مي كنند درحالي كه خسارت 
براي صاحبان كاال و كشتي ها در صورت استفاده 
نكردن از بيمه بسيار س��نگين و در برخي موارد 
غيرقاب��ل تحمل و حت��ي نابود كننده اس��ت. در 
حقيقت بيم��ه درياي��ي امروزه حت��ي مهم تر از 
دوران گذش��ته اس��ت. خطرات درياي��ي از قبيل 
جنگ، آتش س��وزي و... با وجود وسايل پيشرفته 
ايمني براي كشتي ها همچنان به قوت خود باقي 
اس��ت و با توجه به عظمت و ظرفيت كشتي ها و 
س��رمايه گذاري هايي كه در اي��ن صنعت به عمل 
آمده ح��وادث دريايي نتاي��ج فاجعه آميزتري در 

بردارد.
وابس��تگي جداناپذير اقتصاد جهاني از اقتصاد 
دريا و عجين ش��دن اقتصاد دريا با زندگي امروز 
بش��ر نشان از اهميت صنعت حمل و نقل دريايي 
و ش��ركت هاي كش��تيراني و اقتصاد ناشي از اين 
صنعت اس��ت. ارتباط تنگاتنگ جوامع بش��ري و 
رويكرد آنه��ا به اقتصاد دريا ب��ه عنوان مقوله يي 
جداناپذير از زندگي جوامع انس��اني نمايان شده 
اس��ت. در اين ميان صنعت بيمه دريايي يكي از 
پرس��ودترين و نيز بين المللي ترين بخش صنعت 

محسوب مي شود. 
حمل ونقل بين المللي دريايي تقريبا 90درصد 
تجارت دنيا را تش��كيل مي ده��د. بنابراين ايمني 
كش��تي ها و ش��ناورهاي دريايي نقش حياتي در 
اقتصاد جهاني دارند. براس��اس آمارهاي منتشره 
توس��ط ش��ركت بيمه يي لويدز در س��ال 2016 

تع��داد حادثه ه��اي ش��كل گرفت��ه در صنع��ت 
دريان��وردي ۸5 مورد بوده كه نس��بت به س��ال 
2015 كاهش 15درصدي را نشان مي دهد البته 
طي س��ال هاي 2007و 2016 تع��داد حوادث و 
خس��ارت هاي دريايي از 171م��ورد به ۸5 مورد 
كاهش يافته است. به عبارت ديگر طي يك دوره 
12ساله خس��ارت هاي صنعت دريانوردي كاهش 

50 درصدي داشته است. 
بيش��ترين حوادث و خس��ارت هاي دريايي به 
ترتيب در 4 منطقه جنوب ش��رق آسيا محدوده 
بي��ن كش��ورهاي ژاپ��ن، ك��ره جنوب��ي، چين، 
اندون��زي و فيليپي��ن، درياي س��ياه و مديترانه 
ش��رقي مح��دوده جزاير بريتانيا، درياي ش��مال، 
كان��ال انگليس و خليج بيس��كي، خليج فارس و 
مس��يرهاي دسترسي بوده به نحوي كه سهم اين 
مناطق در حوادث و خسارت هاي دريايي در سال 
2016 و دوره زماني 2007تا 2016 به ترتيب 64 

و 60 درصد است، رخ داده است. 
آماره��اي بيمه آلينز در زمينه حوادث دريايي 
نش��ان مي دهد، منطقه يي كه حادثه سانچي رخ 
داده در س��ال 2016و ط��ي س��ال هاي 2016-

2007 داراي بيشترين حوادث دريايي بوده است. 
 به نحوي كه در س��ال 2016 از ۸5 مورد كل 
خس��ارت دريايي 34مورد حادثه دريايي در اين 
منطقه رخ داده اس��ت. از اي��ن رو مي توان گفت 
منطقه ي��ي كه تص��ادم بين نفتكش س��انچي و 
كشتي فله بر سي. اف كريستال رخ داده است يكي 
از مناطق دريايي پرحادثه دنيا محسوب مي شود. 
به نظر مي رس��د در حوادث��ي اينچنين محل 
رجوع به دو صورت است يا قوانين مدني يا قوانين 
عرفي و قراردادي. شايان ذكر است كه ايران تقريبا 
عضو اغلب كنوانس��يون هاي مق��ررات بين المللي 
مثل كنوانس��يون جلوگيري از تصادم بين المللي 
يا كنوانسيون نجات دريايي، آلودگي و... است اما 
به طور كلي بايد توجه داشت كه برخي از مناطق 
درياي��ي يا برخي از محموله ها فارغ از ش��رايط و 
سن و سطح آبخور كشتي در بروز حوادث دريايي 
دخالت داشته اند به عنوان مثال حدود 40درصد 
حوادث دريايي در س��ال هاي 2015و 2016 در 
همين منطقه ش��عاع 250مايلي ش��انگهاي رخ 

داده به عبارتي ممكن اس��ت سطح اپروچ در ارائه 
خدمات دريايي و فراساحلي از طرف كشور چين 
دليل بروز اين گونه حوادث بوده باش��د كه بحث 
ريكاوري را جدي مي كن��د ولي بايد بحث اصلي 
وق��وع حادثه و بحث بعدي آن دخالت مالحظات 
برنامه هاي نجات را از يكديگر تفكيك كرد. اصل 
تواتر و تشديد ريسك يا بحث مدل هاي شناسايي 
ريسك حمل دريايي محصوالت فوق سبك مثال 
تكني��ك Hazid به هر ح��ال تصادم يك حادثه 
خارج از اختيار بوده اما س��طح خدمات نجات كه 
منجر به كنترل ريس��ك و كاهش خطرات تبعي 
اس��ت همواره تاب��ع تصميمات مديريتي اس��ت. 
نظر دوس��تان فرهيخته را به م��واد 1 تا 6 قانون 
بين الملل��ي محافظت دريا از آلودگي مواد نفتي و 
ني��ز مقررات آلودگي دريايي كه اتفاقا ايران بيش 

چند دهه عضو كنوانسيون آن است. 
در عصر انقالب صنعتي و به موازات توس��عه و 
پيشرفت صنايع توليدي، اهميت و ضرورت بخش 
حمل و نقل به عنوان زيرس��اخت توسعه صنايع 
بيش از پيش آش��كار شده و با توجه به موقعيت 
جغرافياي��ي ظهور انق��الب صنعتي، بخش حمل 
و نقل دريايي به عنوان زيرس��اخت توسعه ساير 
صنايع مورد توجه بيشتر قرار گرفته كه در نهايت 
با اختراع ماشين بخار رنسانس ديگري بر انقالب 

صنعتي ظاهر شده است. 
از همان ابتداي فعالي��ت صنعت بيمه در اروپا 
كه در م��دت كوتاهي پ��س از آن منجر به ظهور 
اتحاديه و موسس��ه يي به نام انس��تيتو بيمه گران 
لندن شده است سبب ش��د تا با تاسيس انستيتو 
بيمه گ��ران لن��دن، تدوين بيمه نامه ه��اي دريايي 
ك��ه در آغاز مربوط به محموله ه��اي دريايي بوده 

اس��ت، ش��روع و در تكميل اين فرآين��د به دليل 
خطرات و خس��ارت هايي كه به خود وسايل مورد 
حمل كش��تي ها در مسير حمل و نقل كاال ها واقع 
مي ش��د، انس��تيتو بيمه گران لندن را در دهه هاي 
پاياني قرن نوزدهم بر آن داش��ت تا كشتي ها بدنه 
و ماش��ين آالت را تحت پوشش بيمه يي قرار داده 
اگرچه خطرات مورد تعهد در اين دوره محدود به 
چند خطر اصلي يا ناشي از غرق كامل مورد بيمه 
بوده اما همين مقدار كه توانس��ته اس��ت، مالكان 
ش��ناورها را هنگام بروز ح��وادث دريايي از خطر 
ورشكستگي نجات دهد و موجب امنيت و آرامش 
دريانوردان شود، گام مهمي براي صنايع دريايي به 

حساب مي آمد. 
كش��تي ها وس��ايلي هستند كه با اس��تفاده از 
وسايل ناوبري و دريانوردي قابليت تردد در آبراه ها 
را داشته باشند. كاربرد هاي اصلي كشتي ها، حمل 
بار)به صورت فله يا كانتينربر(، جابه جايي مسافر، 
صيادي و نفتكش ها هس��تند. در بيمه ش��ناورها 
از ش��رايط منتشر ش��ده در چند كلوز استاندارد 
بين المللي كه توسط انستيتو بيمه گران لندن ارائه 
مي ش��وند و در تمامي موسس��ات بيمه يي معتبر 
دنيا مورد استفاده قرار مي گيرند و پوشش دهنده 
خس��ارات بدنه و ماشين آالت كلي يا كلي-جزيي، 
مس��ووليت ناش��ي از تص��ادم، هزينه ه��اي زيان 
همگاني، هزينه هاي جلوگيري از توسعه خسارت 
و نجات استفاده مي شود. معموال بيمه گر در زمان 
بيمه كردن كش��تي، نرخ خود را براس��اس س��ال 
س��اخت، نوع كشتي، درجه و نوع طبقه بندي آن، 
ظرفيت و تناژ كش��تي و قوه محركه، پرچمي كه 
كش��تي تحت آن به ثبت رس��يده و ساير عوامل 

مورد نظر محاسبه مي كند. 
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5 بورس و فرابورس
 شفاف سازي »ثاخت« درباره اتمام يك تعهد: 
ش��ركت بين المللي توسعه س��اختمان درباره اتمام 
تعهدات قبلي سال مالي منتهي به پايان شهريور ۹۷ 
توضيح داد. بر اين اس��اس، ثاخت اعالم كرده اس��ت: 
تسهيالت بانك اقتصادنوين در تاريخ ۲۰ ارديبهشت 
سال جاري تسويه ش��ده است. مبلغ اين تعهد ۴۰۰ 
هزار ميليون ريال است. همچنين اين شركت درباره 
ش��رح موضوع طرف تعهد و رويه تسويه اعالم كرده 
اس��ت: تس��ويه تس��هيالت بانك اقتصادنوين توسط 
شركت س��رمايه گذاري غدير )سهامدار عمده( انجام 
ش��ده اس��ت. در مقابل آن طبق مذاكرات اوليه انجام 
شده بخشي از سهام شركت آريا عمران پارس به اين 

شركت واگذار مي شود. 
 توضيحات »ش�پنا« درباره صورت هاي مالي 
۱۲ماهه: مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان به 
سواالت س��ازمان بورس پاس��خ داد. به گزارش سنا، 
اداره نظارت بر ناش��ران ب��ورس در نامه يي خطاب به 
مديرعامل ش��ركت پاالي��ش نفت اصفه��ان، درباره 
ابهامات صورت هاي مالي ۱۲ماهه منتهي به ۲۹ اسفند 
۹۶ س��واالتي را مطرح كرده بود كه اين ش��ركت در 
اطالعيه يي اقدام به شفاف سازي كرد. لطفعلي چاوشي 
درب��اره افزايش هزينه هاي ف��روش، عمومي و اداري 
اع��الم كرد: مطابق تبصره بند ال��ف ماده ۲ آيين نامه 
اجراي��ي تبصره ۱۴ قانون بودجه س��ال ۹۶ و جدول 
منضم به اين آيين نامه كه اخيرا در اختيار شركت قرار 
گرفته است، پرداخت كل عوارض آاليندگي بر عهده 
شركت هاي آالينده قرار داده شده است؛ در حالي كه 
در س��ال ۹۵، عوارض آاليندگي فروش فرآورده هاي 
يارانه پذي��ر در قالب يارانه اعطاي��ي دولت و از طرف 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي جبران 
مي شد. همين موضوع باعث افزايش هزينه هاي فوق 
در سال ۹۶ در مقايسه با سال هاي قبل و همچنين در 
قياس با ۹ ماهه اول سال ۹۶ شده است. اين شركت 
اعالم كرده است: بابت اين سرفصل در گزارش منتهي 
به پايان اس��فند ۹۶، رقمي بالغ ب��ر يك هزار و ۱۱۴ 
ميليارد و ۸۱۲ ميليون ريال هزينه منظور شده است. 
در ادامه اين نامه، شركت پااليش نفت اصفهان درباره 
درآمده��اي عملياتي توضيح داد. ش��پنا اعالم كرده 
اس��ت: در گزارش ۱۲ ماه��ه رقمي بالغ بر ۲۷ هزار و 
۳۱۷ ميلي��ارد و ۴۶۲ ميليون ريال بابت ۲ ميليون و 
۵۸۵ هزار و ۵۹۶ مترمكعب نفت كوره تحويلي به امور 
بين الملل وزارت نفت درآمدي منظور نشده و فقط در 
گزارش تفسيري به آن اشاره شده است. اين شركت 
همچنين درباره ساير درآمدهاي عملياتي تاكيد كرد: 
بخ��ش عمده يي از اين درآم��د مرتبط با يارانه حمل 
نفت خام اس��ت كه در ۹ ماهه سال ۹۶ بر مبناي هر 
ليتر ۹۸ ريال محاسبه شده است كه با ابالغ نرخ هاي 
جديد، رقم آن به ازاي هر ليتر ۱۰۷ريال محاسبه و به 
همين دليل درآمد اين سرفصل افزايش داشته است. 
 س�ايپا گزارش ۱۲ماهه منتش�ر كرد: شركت 
سايپا اطالعات و صورت هاي مالي ۱۲ماهه منتهي به 
۲۹ اس��فند ماه ۹۶ را حسابرسي نش��ده و با سرمايه 
معادل ۳۹ ه��زار و ۲۶۶ ميليارد و ۶۷۵ ميليون ريال 
منتشر كرد. همچنين شركت سايپا با انتشار عملكرد 
۱۲ ماهه سال مالي ۹۶ معادل ۱۰هزار و ۶۵ ميليارد 
و ۵۶۹ ميليون ريال زيان خالص كسب كرد و بر اين 
اساس مبلغ ۲۵۶ريال زيان به ازاي هر سهم اختصاص 
داد كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي قبل از 
سود به زيان رسيد. افزون بر اين خساپا در سال مالي 
۹۵ به ازاي هر سهم ۱۹۳ريال سود محقق كرده بود. 
خاطرنش��ان مي ش��ود؛ به زيان خالص دوره نيز زيان 
انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ ۷هزار 
و ۸۷۸ ميليارد و ۸۹۱ميليون ريال زيان انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 »فايرا« تعديل مثبت ۷۷درصدي اعالم كرد: 
ش��ركت آلومينيوم ايران تعدي��ل مثبت ۷۷درصدي 
اعالم كرد. بر اين اساس، شركت با سرمايه ثبت شده 
۵هزار و ۱۹۷ميليارد و ۸۳۱ميليون ريال براي س��ال 
مالي منتهي به پايان اس��فند ۹۷ تعديل مثبت اعالم 
ك��رد. فايرا در اطالعيه يي با عن��وان تغيير با اهميت 
پيش بيني درآمد هر س��هم اعالم كرده اس��ت: سود 
خالص پيش بيني شده قبلي شركت ۳۵۳ هزار و ۵۳۷ 
ميليون ريال پيش بيني ش��ده اس��ت كه در گزارش 
جديد به ۶۲۶ هزار و ۴۹۲ ميليون ريال افزايش يافت. 
اين شركت علت تغيير با اهميت پيش بيني درآمد هر 
سهم به ميزان ۷۷درصد را ناشي از افزايش نرخ فلزات 

بورس لندن )lme( اعالم كرده است. 
 نگاهي بر عملكرد س�ال 96 »وتوكا«: شركت 
سرمايه گذاري توكا فوالد اطالعات و صورت هاي مالي 
۱۲ماهه منتهي به ۲۹ اس��فند ماه ۹۶ را حسابرسي 
نش��ده و با سرمايه ۲هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال منتشر 
كرد. همچنين شركت با انتشار عملكرد ۱۲ماهه سال 
مالي گذش��ته خود اعالم كرد: در سال مالي ۹۶ مبلغ 
۲۸۳ميليارد و ۶۹۰ ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ ۱۰۹ريال سود به ازاي هر 
سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مال��ي قبل مع��ادل ۳۱درصد كاهش داش��ت. بر اين 
اس��اس »وتوكا« در س��ال مالي ۹۵ مبل��غ ۱۵۷ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. به سود 
خالص دوره سود انباش��ته ابتداي سال افزوده شد و 
در نهايت مبلغ ۶۸۹ميليارد و ۲۵۲ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور 

شد. 
 افزاي�ش ۱95درصدي عملك�رد »خاهن« در 
س�ال 96: ش��ركت آهنگ��ري تراكتور س��ازي ايران 
اطالعات و صورت ه��اي مالي ۱۲ماهه منتهي به ۲۹ 
اسفندماه ۹۶ را حسابرسي نشده و با سرمايه يك هزار 
و ۴۶۱ ميلي��ارد و ۲۹۸ميلي��ون ريال منتش��ر كرد. 
همچنين شركت آهنگري با انتشار عملكرد ۱۲ماهه 
س��ال مالي گذشته خود اعالم كرد: در سال مالي ۹۶ 
مبلغ ۲۹۵ ميليارد و ۱۵۵ ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۲۴۵ريال سود به ازاي 
هر سهم كنار گذاش��ت كه در مقايسه با دوره مشابه 
س��ال مالي قبل معادل ۱۹۵درصد افزايش داش��ت. 
»خاهن« در س��ال مالي ۹۵ مبلغ ۸۳ريال س��ود به 
ازاي هر س��هم خود اختصاص داده بود. بر اين اساس 
به سود خالص دوره سود انباشته ابتداي سال افزوده 
شد و در نهايت مبلغ ۲۹۵ميليارد و ۱۵۵ميليون ريال 
سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 

رويخطشركتها

»تعادل« روند حركتي شاخص كل در ارديبهشت ماه را بررسي مي كند

استقبال سبز بورس از خرداد  97 
گروه بورس  مسعود كريمي 

ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در 
معام��الت آخري��ن روز  كاري ارديبهش��ت ماه با 
افزايش ۹۱واح��دي »معادل ۰.۱ درصد رش��د« 
همراه ش��د و توانست رقم ۹۵ هزارو ۲۲۷ واحدي 
را ب��ه خود اختص��اص دهد. اين در حالي اس��ت 
كه رون��د حركتي نماگر بورس ته��ران از ابتداي 
ارديبهشت ماه كه در رقم ۹۵ هزارو ۲۶۵ واحدي 
قرار داشت تا پايان روز كاري شانزدهم ماه گذشته 
ب��ا بي��ش از ۲ هزارو ۴۰۰ واحد اف��ت به رقم ۹۲ 
ه��زارو ۸۴۹ واحدي ريزش پي��دا كرد. در همين 
حال رفتارشناس��ي ش��اخص هاي بازار سهام طي 
نيمه نخس��ت ماه گذشته نش��ان مي دهد كه اين 
نماگر بيش��تر تحت تاثير افزايش قيمت س��كه و 
نرخ دالر در بازار  هاي غير رس��مي معامله ش��ده 
قرار گرفت و تا حدود زيادي س��رمايه ها به سمت 
اين دو بازار سوق پيدا كردند. در چنين شرايطي، 
اس��تارت صعود نماگر هاي بازار سهام روز دوشنبه 
هفدهم ارديبهشت ماه پيش از عهدشكني اياالت 
متحده امريكا در حوزه برنامه جامع اقدام مشترك 
زده ش��د و ش��اخص كل كه در ابتداي معامالت 
روز هفدهم در رق��م ۹۲ هزارو ۸۴۹ واحدي قرار 
داشت، توانس��ت تا آخرين روز كاري ماه گذشته 
تعادل خ��ود را در مدار صع��ودي حفظ كند و با 
افزايش ۲ هزارو ۳۷۸ واحدي معادل »۲.۵«درصد 
رشد، رقم ۹۵ هزارو ۲۲۷ واحدي را تجربه كرد. 

 4 دليل صعود بازار
در همين حال با ش��روع سفر هاي محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه ايران از ۲۲ ارديبهشت ماه 
و مذاكره با ساير كشور هاي ۱+۴ پالس هاي مثبت 
از خروجي نشس��ت ها ب��ه بورس تهران رس��يد 
و س��هامداران ب��ا دلگرمي بيش��تري بر اس��اس 
اظهارنظر هاي تازه اتحاديه اروپا در حوزه برجام به 
جريان معامالتي خود ادامه دادند. از س��وي ديگر 
برخي كارشناس��ان بازار سرمايه بر اين باورند كه 
عالوه بر اخبار اميدوار كننده و ايجاد موج صعودي 
قوي تر در بورس، رشد اين روز هاي بازار سهام به 
نوع��ي جبران ريزش هاي چند وقت اخير اس��ت، 
چرا كه اغلب س��هم  ها در صنايع و ش��ركت هاي 
بورسي به كف قيمتي خود رسيده بودند و جايي 
براي ريزش بيش��تر قيمت ه��ا در معامالت بازار 
وجود نداش��ت. افزون بر اين، ديگ��ر فعاالن بازار 
معتقدن��د كه با نزديك ش��دن به فصل مجامع و 
پيش بيني ارزنده بودن قيمت س��هام شركت هاي 
بورس��ي در كنار انتظار افزايش قابل توجه س��ود 
تقسيمي ش��ركت ها مي تواند يكي ديگر از داليل 
ت��داوم صعود قيمت س��هام طي روز  ه��اي اخير 
محسوب ش��ود. بر اين اساس پيروي محصوالت 
صادرات محور از نرخ  دالر در بازار هاي غيررسمي 
كه تاثير مثبتي در افزايش شاخص اين گروه دارد 
را مي توان عامل نهايي رش��د اين دست از صنايع 
در نظ��ر گرفت. به هر روي با نگاهي به فهرس��ت 
بازده��ي صنايع و ش��ركت ها طي ي��ك ماه اخير 
مشاهده مي ش��ود كه ۲۵ صنعت بازدهي مثبتي 
را در فرآين��د معامالت��ي بورس ته��ران به خود 
اختصاص دادند. همچنين ميزان تغيير ش��اخص 

كل از ابتداي ارديبهشت ماه كه در رقم ۹۵ هزارو 
۲۶۵ واحدي قرار داش��ت، نشان مي دهد كه اين 
نماگ��ر ح��دود ۳۸ واحد كاه��ش را طي يك ماه 
گذش��ته تجربه كرده اس��ت و در پاي��ان رقم ۹۵ 

هزارو ۲۲۷ واحدي را به ثبت رساند. 

 تداوم رشد
بر اين اس��اس در معامالت روز دوش��نبه اكثر 
كاموديتي ها در سطح جهان مثبت بودند و برخالف 
آنه��ا صنايع خودرويي و فرآورده هاي نفتي، كك و 
سوخت هسته يي با يك شيب نزولي همراه شدند 
و با كاهش قيمتي به معامالت روز گذش��ته خود 
پايان دادن��د. در همين حال با نگاهي به روند داد 
و ستد س��هام صنايع بورسي مشاهده مي شود كه 
روز گذشته ۱۹صنعت در بازار سهام اعم از صنايع 
محصوالت چوبي، استخراج نفت و گاز، محصوالت 
غذايي و... بازدهي مثبت قابل مالحظه يي را براي 
خود ثبت كردند. اين در حالي اس��ت كه در مقابل 
۱۷ صنعت در تاالر شيش��ه يي از جمله استخراج 
زغال سنگ، خودرو و ساخت و ساز قطعات، ساخت 
محصوالت فلزي و... در انتهاي ليست بازدهي جاي 
گرفتند و منفي شدند. عالوه بر اين در معامالت روز 
گذشته بورس تهران سرمايه گذاران بورسي بيش از 
يك ميليارد و ۶۲۱ ميليون برگه سهم، حق تقدم و 
ساير دارايي هاي مالي را دست به دست كردند كه 
ارزش اين مبادالت بيش از ۷ هزار و ۷۳۶ ميليارد 
ريال بود و در ۶۰ هزار نوبت معامالتي انجام ش��د. 
همچنين در اين روز در كنار افزايش شاخص كل، 
ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم نيز به ترتيب ۶۱ و 
۲۱۱ واحد صعودي شدند. افزون بر اين نمادهاي 
فوالدمباركه، فوالد خراس��ان، پتروش��يمي مبين، 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس ديروز بيش��ترين 
تاثي��ر مثبت را بر ش��اخص ثبت كردن��د. اين در 

حالي بود كه ايران خ��ودرو، پااليش نفت تبريز و 
پارس خودرو با بيش��ترين تاثير منفي بر شاخص 
مانع رشد بيش��تر اين متغير شدند. همچنين روز 
گذشته گروه هاي خودرو، فلزات اساسي و بانك ها 
با بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين 
گروه ه��اي صنعت ق��رار گرفتند. بر اس��اس اين 
گزارش، صدرنش��يني بازار نيز با بيش��ترين رشد 
قيمت متعلق به نماد شركت هاي شير پاستوريزه 
پ��گاه خراس��ان، حمل ونقل توكا، س��بحان دارو، 
فوالد خراسان، سيمان اروميه، صنعتي بهشهر و 
پمپ سازي ايران بود. در مقابل نماد شركت هاي 
اي��ران تاي��ر، داروس��ازي زاگرس فارم��د پارس، 
س��رمايه گذاري س��ايپا، حمل و نقل بين المللي 
خليج فارس، چرخش��گر، س��ايپا ديزل و نيروكلر 
با بيش��ترين كاه��ش قيمت در انته��اي جدول 
معام��الت ق��رار گرفتند. اين در حالي اس��ت كه 
سرمايه گذاران بورسي براي خريد اوراق مشاركت 
ش��هرداري س��بزوار، اوراق صكوك س��ايپا، سهام 
س��ايپا، اوراق مشاركت شهرداري ش��يراز و اوراق 
مشاركت شهرداري مشهد بيشترين تقاضا را ثبت 
كردند. در مقابل بيش��ترين عرضه ها در نمادهاي 
اوراق صكوك س��ايپا، اوراق مش��اركت شهرداري 
تهران و اوراق مش��اركت ش��هرداري سبزوار ثبت 
ش��د. اين نماده��ا ديروز س��نگين ترين صف هاي 
ف��روش را داش��تند. در پايان معام��الت تاپيكو با 
معامل��ه بلوكي ۷۵۰ ميليون س��همي بيش��ترين 
حج��م معامالت و اوراق صكوك اجاره مخابرات با 
معامله ۳هزار و ۳۳۵ميليارد ريالي بيشترين ارزش 

معامالت را داشتند. 

 افزايش ارزش مبادالت فرابورس
در س��وي ديگر دادوستد بيش از ۲۰۶ميليون 
ورق��ه ب��ه ارزش افزون بر ۲ه��زار و ۶۳۸ ريال در 

۳۰ ه��زار و ۹۹۱ نوب��ت معامالت��ي، ماحص��ل 
نقل وانتقال هاي آخرين روز كاري ارديبهش��ت ماه 
در بازاره��اي فرابورس ايران بود. بر اين اس��اس، 
ديروز معامله گران س��هام در بازارهاي اول و دوم 
بيش از ۹۱ميليون س��هم را ب��ه ارزش نزديك به 
۲۲۳ميلي��ارد ريال دس��ت به دس��ت كردند كه 
در اين مي��ان نماده��اي »ذوب« و »زاگرس« به 
ترتيب بيش��ترين حج��م و ارزش معامالتي را به 
خود اختص��اص دادند. در همي��ن حال مبادالت 
س��هام در تابلوه��اي معامالتي بازار پاي��ه نيز به 
نقل وانتقال افزون بر ۱۰۴ ميليون س��هم به ارزش 
حدودي ۱۸۲ميليارد ريال انجاميد كه با دادوستد 
۸۳ميليون سهم به ارزش نزديك به ۱۵۱ميليارد 
ريال در تابلو »پايه ب«، اين تابلو ميزبان بيشترين 
حجم و ارزش معامالتي در بازار پايه بود. از سوي 
ديگ��ر معامله گران اوراق بي��ش از ۲ميليون ورقه 
به��ادار را به ارزش افزون ب��ر ۲هزار و ۴۹ ميليارد 
ريال در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت جابه جا كردند 
كه با مبادل��ه بيش از ۲۲۱هزار ورقه »اش��اد ۹« 
به ارزش اف��زون بر ۱۹۰ميليارد ري��ال، اين نماد 
ب��ا بيش��ترين اس��تقبال در تابلو اوراق ب��ا درآمد 
ثابت روبه رو ش��د. همچنين رص��د مبادالت بازار 
تسهيالت مسكن نيز نشان مي دهد كه با دادوستد 
بيش از ۱۹هزار ورقه امتياز تس��هيالت مس��كن 
آبان ۹۶ به ارزش افزون بر ۱۲ميليارد ريال، تس��ه 
۹۶۰۸ در صدر تابلو تسهيالت مسكن قرار گرفته 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در مجموع در اين 
تابلو شاهد خريدوفروش بالغ بر ۸۲ ميليون سهم 
ب��ه ارزش ۵۴ ميليارد ريال بوديم كه اين حجم از 
دادوس��تدها در ۳ هزار و ۹۹۵ نوبت معامالتي رخ 
داد. نگاهي به جدول بيش��ترين افزايش قيمت در 
ميان نمادهاي فرابورس��ي حاكي از آن اس��ت كه 
نمادهاي »س��مگا« و »ميهن« بيشترين افزايش 

قيم��ت را در روز گذش��ته به همراه داش��تند. در 
س��مت مقابل نام نمادهاي »ولبهمن« و »ودي« 
متعلق به ش��ركت هاي بهمن ليزينگ و بيمه دي 
در صدر جدول بيش��ترين كاهش قيمت به چشم 
مي خورد. از س��وي ديگر نم��اد »ميدكو« از گروه 
فلزات اساس��ي با ۱.۷ واحد اثر منفي بر ش��اخص 
كل فرابورس، بيشترين نقش را در افت دو واحدي 
اي��ن نماگر ايفا كرد. اين در حالي اس��ت كه نماد 
»زاگرس« با تاثير مثبت بيش از يك واحدي مانع 
از افت بيش��تر آيفكس شد تا در نهايت در سطح 
يك هزار و ۱۰۷ واحدي مبادالت روز مياني هفته 

جاري را خاتمه بخشد. 

 از بازار چه خبر
كاري  روز  آخري��ن  معامالت��ي  جري��ان  در 
ش��ركت  معامالت��ي  م��اه،  نم��اد  ارديبهش��ت 
فرآورده هاي نس��وز پ��ارس )كفپ��ارس( با توجه 
به ع��دم رعايت الزام��ات دس��تورالعمل پذيرش 
اوراق بهادار تعليق ش��د. همچنين نماد معامالتي 
ش��ركت هاي خدم��ات انفورماتي��ك )رانف��ور( و 
شير پاس��توريزه پگاه خراسان )غش��ان( با توجه 
ب��ه عدم كش��ف قيمت بدون محدوديت نوس��ان 
قيمت با اس��تفاده از مكانيس��م حراج آماده انجام 
معامله ش��دند. بر اين اس��اس در معامالت ديروز، 
پذيره نويس��ي اوراق اجاره ش��ركت واس��ط مالي 
مرداد )مس��ووليت محدود( در نماد )صخابر۱۰۲( 
به پايان رس��يد. در سوي ديگر در پايان معامالت 
روز گذشته نماد معامالتي شركت هاي ملي سرب 
و روي ايران )فس��رب(، س��يمان دورود )سدور(، 
فرآورده هاي نس��وز ايران )كف��را( جهت برگزاري 
مجم��ع عمومي ع��ادي س��االنه ب��راي تصويب 
صورت هاي مالي، صنعتي و كش��اورزي ش��يرين 
خراسان )قشرين( جهت برگزاري مجمع عمومي 
ع��ادي به طور فوق الع��اده براي انتخ��اب اعضاي 
هيات مديره متوقف شدند. بر اساس اين گزارش، 
نماد معامالتي شركت هاي صنايع الستيكي سهند 
)پسهند(، س��يمان ش��اهرود )س��رود(، خدمات 
انفورماتي��ك )رانف��ور( و ش��ير پاس��توريزه پگاه 
خراس��ان )غشان( پس از برگزاري مجمع عمومي 
عادي س��االنه مبني بر تقس��يم سود نقدي بدون 
محدوديت نوس��ان قيمت با استفاده از مكانيسم 
حراج آماده انجام معامله ش��دند. اف��زون بر اين، 
نماد معامالتي شركت هاي سيمان ايالم )سيالم(، 
كارخانجات كاشي و سراميك سعدي )كسعدي( 
پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه بدون 
تقسيم سود نقدي، داروس��ازي ابوريحان )دابور( 
پ��س از برگ��زاري مجامع عمومي عادي س��االنه 
مبني بر تقسيم س��ود نقدي و عمومي فوق العاده 
مبني بر اصالح اساسنامه بدون محدوديت نوسان 
قيمت با اس��تفاده از مكانيس��م حراج آماده انجام 
معامله شدند. در همين حال توقف نماد معامالتي 
با  )ثاخت۱(  بين المللي توسعه س��اختمان  شركت 
توج��ه به عدم رعايت ضوابط افش��اي اطالعات با 
اهمي��ت ادامه پيدا كرد. ع��الوه بر اين توقف نماد 
معامالتي ش��ركت نفت س��پاهان )شسپا۱( نيز با 
توج��ه به عدم رعايت ضوابط افش��اي اطالعات با 

اهميت ادامه پيدا كرد. 

مش��اور ريي��س س��ازمان خصوصي س��ازي از برگزاري 
مزايده يي به ارزش ۴۸۰ميليارد تومان در ۲۸ خردادماه خبر 
داد. جعفر سبحاني عنوان كرد: باقيمانده سهم دولت در دو 
بيمه الب��رز و اتكايي امين بار ديگر از طريق بازار س��رمايه 
ب��ه خريداران عرضه مي ش��ود. به گ��زارش ايرنا، وي گفت: 
در مزايده خردادماه س��ازمان خصوصي س��ازي ۲۲ بنگاه از 
جمله ش��ركت هاي عمران و مسكن سازان ايران، سيلو، انبار 
مكانيزه، كش��تارگاه و جايگاه هاي سوخت واگذار مي شوند. 
سبحاني درباره واگذاري س��هام دولت در بيمه هاي البرز و 
اتكايي امين نيز توضيح داد: س��هام اين دو ش��ركت اسفند 
ماه س��ال گذش��ته در بازار سرمايه عرضه ش��د اما به دليل 
اينكه خريداري نداش��ت دوباره در فهرست واگذاري ها قرار 
گرفت؛ بيمه البرز با قيمت پايه حدود ۸۵ ميليارد تومان در 
بورس و اتكايي امين با قيمت پايه حدود ۳۶ميليارد تومان 
از طريق فرابورس عرضه خواهد شد. مشاور رييس سازمان 
خصوصي س��ازي اظهار داشت: مزايده ديگري ۱۹ تيرماه به 
ارزش ۹۳۰ ميلي��ارد تومان برگزار خواهد ش��د كه يكي از 
بنگاه هاي اصلي اين مزايده س��هام شركت خدمات حمايت 

كشاورزي است. 
س��بحاني در ادامه با اش��اره ب��ه برگزاري جلس��ه هيات 
واگذاري در روزهاي گذش��ته گفت: در اين جلس��ه مقرر شد 

۶۳۰ بن��گاه مادر تخصصي متفاوت عرضه ش��ود كه واگذاري 
بيشتر آنها به صورت مزايده يي و برخي نيز از طريق بورس و 
فرابورس اس��ت. وي تاكيد كرد: سازمان خصوصي سازي عزم 
جدي دارد تا تمام بنگاه هاي باقيمانده در فهرس��ت واگذاري، 
مراح��ل قيمت گذاري و اع��زام كارشناس��ان قيمت گذاري و 
تصوي��ب در هيات واگ��ذاري را طي كنند و واگ��ذاري تمام 
بنگاه هاي باقيمانده به اتمام برس��د. مش��اور رييس س��ازمان 
خصوصي س��ازي با اش��اره به رش��د ۳.۵برابري واگذاري در 
دول��ت تدبير و اميد گف��ت: در دولت دوازده��م۱۰۰ درصد 
واگ��ذاري بنگاه ه��ا به بخ��ش خصوصي واقعي ب��ود و تالش 
كرديم با ايجاد تس��هيالتي در زمينه نرخ فروش اقس��اطي و 
م��دت بازپرداخت، بخش خصوصي ق��درت و اعتماد به نفس 
بيش��تري پيدا كرده و در مزايده ها ش��ركت كند. وي توضيح 
داد: نرخ فروش اقس��اطي بنگاه ها ۱۳درصد اس��ت كه بخش 
خصوص��ي مي تواند آن را تا ۳درصد كاهش دهد و از س��وي 
ديگر مي توانند مدت بازپرداخت تس��هيالت را دو تا يك سوم 
افزايش دهند. نخس��تين مزايده سال ۱۳۹۷، حدود ۶ هزار و 
۵۰۰ميليارد تومان سهام قابل واگذاري شركت ها و بنگاه هاي 
دولتي در ۲۸ فروردين ماه برگزار و ۱۲بنگاه و شركت دولتي 
عرضه ش��د كه در آن ۷۷ تخته فرش و يك جايگاه س��وخت 

به فروش رفت. 

 صعود بورس هاي آسيايي پس از توافق چين و امريكا: 
بورس هاي آس��يايي در معامالت روز دوش��نبه پس از آنكه چين 
و امري��كا اعالم كردن��د به توافقي براي كنار گذاش��تن تعرفه هاي 
واردات��ي و جلوگيري از جنگ تجاري رس��يده اند، روندي صعودي 
داشتند. بر اين اساس، در معامالت ديروز شاخص »هانگ سنگ« 
پرچمدار روند صعودي بازارهاي آسيايي بود و با ۱.۳درصد افزايش 
ب��ه ۳۱۴۴۷.۱۲ واحد رس��يد. ش��اخص »ش��انگهاي كامپوزيت« 
۰.۴درص��د افزايش يافت و ب��ه ۳۲۰۵.۹۹ واحد رس��يد و بورس 
ژاپ��ن به كمك تضعيف ارزش ين كه به نف��ع صادركنندگان اين 
كش��ور خواهد بود، تا پايان معامالت اوليه با ۰.۵درصد افزايش به 
سطح ۲۳۰۴۲.۵۴ واحدي رسيد. افزون بر اين، در استراليا بورس 
س��يدني ۰.۱درصد افزايش يافت اما بورس س��نگاپور و تايوان روز 
بهت��ري داش��تند و به ترتيب ي��ك و ۱.۳درص��د افزايش يافتند، 
بورس س��ئول نيز ۰.۲درصد افزايش يافت. انتشار اين اخبار مثبت 
همچني��ن به باال رفتن قيمت دالر منجر ش��د تا جايي كه ارزش 
دالر در برابر يورو به باالترين س��طح از ماه دس��امبر سال گذشته 
و در براب��ر ي��ن به باالترين س��طح ۴ ماه اخير رس��يد. هر يورو به 
 ۱.۱۷۵۶ دالر و ه��ر پوند به ۱.۳۴۵۸ دالر رس��يد. هر دالر نيز به 
۱۱۱ ين رس��يد. افزون بر اين، ماريتو يوئيدت معامله گر كارگزاري 
»اف ايك��س پرايم« گفت: پس از توافق چين و امريكا براي پرهيز 
از اعم��ال تعرف��ه روي كاالهاي وارداتي يكديگر، فش��ار دالر روي 

ين افزاي��ش يافته اس��ت. در بازار نفت نيز نفت »وس��ت تگزاس 
اينترمدييت« با ۵۷ س��نت افزايش به ۷۱.۸۵ دالر در هر بش��كه 
و نفت برنت درياي ش��مال با ۶۲ سنت افزايش به ۷۹.۱۳ دالر در 

هر بشكه رسيد. 
 عبور ارزش معامالت سلف موازي از مرز 3 هزار ميليارد 
ري�ال: در معام��الت بورس انرژي اي��ران در تابل��وي قراردادهاي 
س��لف موازي اس��تاندارد با سررسيد يك سال و بيش��تر در نماد 
»سمپنا۹۷۱«، تعداد ۵۰ هزار قرارداد به ارزش بيش از ۱۵۲ ميليارد 
و ۹۷۳ ميليون ريال مورد معامله قرار گرفتند. همچنين، با احتساب 
معامالت روز يك ش��نبه ارزش معامالت سلف موازي استاندارد با 
سررسيد يك سال و بيشتر از سه هزار ميليارد ريال در سال جاري 
عب��ور كرد. افزون بر اين، در تابلوي برق بازار فيزيكي بورس انرژي 
ايران، دو ميليون و ۱۸۴هزار كيلووات ساعت برق مورد معامله قرار 
گرفت كه ارزش آن بالغ بر ۹۳۹ ميليون ريال شد. بازار برق بورس 
انرژي ايران ديروز نيز شاهد معامله ۱۵۰۰ قرارداد معادل ۳۶ هزار 
كيلووات ساعت به ارزش بيش از ۱۱ ميليون و ۱۶۰ هزار ريال بود. 
 همچنين در روز يك ش��نبه، نماد بارپايه روزانه خردادماه با قيمت 
۳۱۰ ريال بر كيلووات س��اعت مورد معامله قرار گرفت. به گزارش 
سنا، در آغاز جلسه معامالتي روز يك شنبه، نمادهاي بارپيك روزانه، 
بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه ۲۹ خرداد ماه ۹۷ 

گشايش يافتند.

نگاهي به تحوالت بازارعرضه مجدد بيمه البرز و اتكايي امين

روز چهارشنبه رقم مي خورد

قرارداد آتي زعفران در بورس  كاالي  ايران راه اندازي مي شود
با توجه ب��ه برنامه راهبردي ش��ركت بورس 
كاالي اي��ران درخص��وص توس��عه دارايي هاي 
پايه جديد در قراردادهاي مش��تقه، نخس��تين 
ق��رارداد آتي زعفران براي تحويل ش��هريور ماه 
۹۷ از روز چهارش��نبه در ب��ورس كاالي اي��ران 
راه اندازي مي ش��ود. به گزارش كاال خبر، بورس 
كاالي اي��ران به منظور راه ان��دازي قرارداد آتي 
زعفران از هفته ها ي گذش��ته اقدام به برگزاري 
كالس هاي آموزشي به صورت غيرحضوري براي 
عالقه من��دان كرد كه اين كالس ها با اس��تقبال 

خوبي مواجه شد.
همچني��ن طي ماه هاي گذش��ته مذاكراتي با 

فعاالن ح��وزه محصوالت كش��اورزي، نهادهاي 
مربوطه و ش��ركت هاي كارگ��زاري اين حوزه در 
شهرهاي مش��هد و تهران انجام شد تا همه چيز 
براي آغاز معامالت قراردادهاي آتي زعفران آماده 
باشد. در همين راستا روز چهارشنبه، دوم خرداد 
ماه قرارداد آتي زعفران با سررس��يد شهريور ماه 
۹۷ راه ان��دازي خواهد ش��د و كليه دارندگان كد 
معامالت��ي قرارداده��اي آتي مي توانن��د در نماد 
مربوط��ه به خري��د و ف��روش بپردازند. ش��ايان 
ذكر اس��ت، قرارداد آتي زعفران تحويل شهريور 
م��اه ۱۳۹۷ درحالي از چهارش��نبه هفته جاري 
راه اندازي مي ش��ود ك��ه اين سررس��يد تا تاريخ 
۲۰ش��هريور ماه ۱۳۹۷ قابل معامله خواهد بود. 
همچني��ن اندازه ه��ر قرارداد ۱۰۰گ��رم زعفران 
رش��ته يي بريده ممتاز)نگين( به عن��وان دارايي 
پايه و حد نوس��ان قيمت روزان��ه زعفران در اين 
معام��الت نيز مثبت و منفي ۳درصد نس��بت به 

قيمت تس��ويه روز قبل خواهد بود. بر اين اساس 
قراردادهاي آتي در نخستين روز معامالتي بدون 
حد نوسان قيمتي با دوره پيش گشايش به مدت 
۳۰دقيقه در ابتداي جلسه معامالتي آغاز و پس 
از انجام ح��راج تك قيمتي رأس س��اعت ۱۳ با 
دوره عادي معامالتي و اعمال حد نوس��ان قيمت 
روزان��ه ادامه مي ياب��د. قيمت پايه ق��رارداد آتي 
همان قيمت كش��ف ش��ده در حراج تك قيمتي 
خواه��د بود كه مبناي حد نوس��ان قيمت روزانه 
براي ادامه معامالت در حراج پيوسته قرار خواهد 
گرفت. بديهي است در صورت عدم انجام معامله 
در حراج تك قيمتي قرارداد آتي متوقف و مجددا 
همي��ن فرآيند روز كاري بعد تكرار خواهد ش��د. 
براس��اس اين گزارش عالقه مندان براي اطالع از 
جزئيات كامل مش��خصات ق��رارداد آتي زعفران 
مي توانند به س��ايت رس��مي بورس كاالي ايران 

مراجعه كنند. 
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اصناف مكلف به اجراي 
خالص فروشي شدند

مه�ر| مدي��ركل تعزي��رات حكومتي اس��تان 
ته��ران از تش��ديد نظارت ها درخص��وص رعايت 
خالص فروش��ي در قنادي ها خب��ر داد. محمدعلي 
اس��فناني درخصوص اجراي مصوبه خالص فروشي 
در م��اه مب��ارك رمضان گفت: قان��ون صراحتا در 
اين رابطه مش��خص ك��رده كااليي ك��ه به مردم 
فروخته مي ش��ود بايد دقيق و خالص باش��د و اگر 
بيشتر از وزن مربوطه هزينه اخذ شود، مصداق كم 
فروشي است كه اصطالحا به آن خالص فروشي هم 
مي گويند. او درخصوص خالص فروشي در قنادي ها 
گفت: يك��ي از مصاديق اصلي خالص فروش��ي در 
قنادي هاس��ت چراكه نبايد كاغذ و جعبه زولبيا و 
باميه و ش��يريني ها با وزن اين كاال حس��اب شود. 
در اي��ن رابطه قانون وجود دارد و نيازي به مصوبه 

جديد ندارد. 
 او در ادامه گفت: جلس��ات متعددي با سازمان 
مي��وه و تره بار و اتحاديه قنادي ها در اين خصوص 
داشتيم تا حتما قيمت ظرف و جعبه ميوه و زولبيا 
و باميه از وزن اصلي كم ش��ود. مديركل تعزيرات 
حكومتي اس��تان تهران با بيان اينكه تمام اصناف 
مكل��ف به رعايت اي��ن موضوع ش��دند، گفت: در 
قنادي ها نظارت ش��ديدي در ماه مبارك رمضان 
روي موضوع كم فروشي و خالص فروشي داريم. او 
همچنين خطاب ب��ه مردم گفت: در زمان تحويل 
كاال صرفا فق��ط هزينه وزن اصلي كاال را بپردازند 
و در رابطه با احتس��اب وزن كل ظرف دقت الزم 
را داشته باشند تا هزينه پرداختي صرفا بابت خود 
كاال باشد. اسفناني تصريح كرد: مردم اگر تخلفي 
ديدن��د با س��امانه ۱۳۵يا ۱۲۴ تم��اس بگيرند و 

گزارش تخلفات خالص فروشي را اعالم كنند. 

لزوم افزايش رقابت شركت ها 
براي رتبه  بندي 

پايگاه خبري اتاق ايران| نشس��ت تشكل هاي 
صناي��ع غذاي��ي و داروي��ي براي تعامل و تش��ريك 
 مس��اعي با مرك��ز ملي رتبه بن��دي اتاق اي��ران در 
زمين��ه رتبه بندي فع��االن اين صنايع برگزار ش��د. 
مديرعامل مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران با تشريح 
مباني علمي، تجربي و قانون��ي كه اتاق را مكلف به 
رتبه بندي فعاالن اقتصادي كرده است، گفت: هدف 
از رتبه بندي، شفاف س��ازي، رقابت پذي��ري و ايجاد 
تمايز بين شركت هاس��ت. امين اهلل فره��ادي افزود: 
مدل طراحي شده توسط مركز رتبه بندي اتاق ايران 
ب��ا الهام از مدل هاي مطرح جهاني در ۴ حوزه اصلي 

تعريف شده است. 
او ادام��ه داد: ش��اخص هاي عمومي حوزه صنايع 
غذايي و دارويي نيز توس��ط اين مركز تدوين شده و 
انتظار مي رود، اعضاي اين تشكل ها هم شاخص هاي 
تخصصي مد نظر خود را به مركز ارائه كنند تاپس از 
نهايي شدن مبناي ارزيابي موسسات رتبه بندي قرار 
گيرند. در ادامه اين نشس��ت هر كدام از نمايندگان 
تش��كل ها نيز به بيان نقطه نظرات و سواالت خويش 
پرداختند. به عقيده نمايندگان تش��كل هاي صنايع 
غذايي و دارويي، رتبه بندي فعاالن اقتصادي يك امر 
الزم است اما به  تنهايي كافي نخواهد بود مگر اينكه 
اتاق ايران بتواند تسهيالتي براي دارندگان رتبه قائل 
ش��ود تا مشاركت و انگيزه شركت ها براي رتبه بندي 

افزايش يابد.

نيمي از صادرات آلمان به 
ايران كاالي سرمايه اي است

ايلن�ا| نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و آلمان 
گفت: ش��ركت هاي آلماني كه امروز در ايران كار 
مي كنند ش��ايد تا ۱0 برابر بيشتر در امريكا پروژه 
دارند و فع��ال از هرگونه اظهارنظر ش��تاب زده يي 
خ��ودداري مي كنند اما مطاب��ق صحبت هايي كه 
ما با آنها داش��تيم آنها خ��ود را تابع اتحاديه اروپا 
و دولت آلمان مي دانن��د. او افزود: در حال حاضر 
بيش��تر از نصف صادرات آلمان به ايران كاالهاي 
س��رمايه يي همچ��ون ماش��ين آالت، تجهي��زات 
الكترونيكي، مواد اوليه صنايع غذايي و آرايش��ي 
و دارويي است و كمتر كاالهاي مصرفي به كشور 

ما صادر مي كنند. 
علي��زاده تصريح ك��رد: مراودات تج��اري ما با 
آلم��ان پ��س از برجام بطور متوس��ط در س��ال، 
۲0درصد رشد داشته است. صادراتمان نيز به طور 
پلكاني روند صعودي داشته، به طوري كه در سال 
۲0۱7 م��ا ۴00 ميلي��ون يورو توانس��تيم به اين 
كشور صادر كنيم كه بيشتر خشكبار، فوالد و مواد 
معدني بوده اس��ت. عليزاده درخصوص اختصاص 
ارز ۴۲00 تومان��ي به واردكنندگان و اعضاي اتاق 
ايران و آلمان گف��ت: در ابتدا ما مراجعات زيادي 
مبني ب��ر عدم تخصيص ارز داش��تيم ام��ا امروز 
وضعيت بهتر شده است اما هنوز در بخش حواله 

مشكالت زيادي داريم. 
امير عليزاده در بخش ديگري از سخنان خود 
درخصوص ش��كاف بين اروپ��ا و امريكا در مورد 
برجام گفت: اقتصاد بازار متفاوت از دولت هاست 
و تا يك حدي دولت ها مي توانند در آن دخالت 
كنن��د. امروزه كش��ورهاي پيش��رفته همگي از 
قوانين اقتصاد آزاد حمايت مي كنند اما از لحاظ 
حقوقي دولت ها مي توانند بس��ترهايي را فراهم 
كنند كه ش��ركت ها فعاليت خ��ود را در صورت 
لزوم تغيير دهند. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
و آلم��ان ادام��ه داد: در قضيه خ��روج امريكا از 
برج��ام ما بايد واقعيت ها را درنظر بگيريم. به هر 
حال امريكا يكسري اهرم هايي در دست دارد كه 
مي تواند شركت هايي كه با ايران كار مي كنند را 
مورد تهديد قرار دهد. از طرف ديگر تراز تجاري 
منفي با اروپا سبب شده كه وابستگي كشورهاي 
غربي به بازار امريكا زياد باشد به طور كل قدرت 
امريكا در همه حوزه ها سبب شده كه دستورات 
حقوقي خود را تا خ��ارج از مرزهاي خود بتواند 

اعمال كند. 

اخبار

منتخبان هيات رييسه اتاق اصناف تهران مشخص شدند 

اصناف توزيعي برنده انتخابات

رييس اتاق آبادان عنوان كرد

شلمچه، مساله دار ترين مرز صادراتي ايران به عراق
مسعود خياط زاده، رييس اتاق آبادان مي گويد: مجوزهاي واردات 
و ثبت سفارش ها با قيمتي بيش از ۳ميليون دينار عراقي صادر شود 
درحالي كه طبق قوانين گمرك��ي عراق اين رقم حدود يك ميليون 
و ۲00هزار دينار در نظر گرفته ش��ده اس��ت. اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي آبادان ميزبان نشستي با حضور احمد سياهپوش 
سركنسول جمهوري اس��المي ايران در استان بصره، عماد العيداني 
مديركل دفتر اس��تانداري بصره عراق، جزيني زاده سرپرس��ت دفتر 
نمايندگي وزارت امورخارجه در اس��تان خوزستان و مسووالن پايانه 
مرزي شلمچه بود. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران در اين نشست 
مس��عود خياط زاده، رييس اتاق آبادان ضمن تبريك فرا رسيدن ماه 
رمضان گفت: كش��ور عراق بزرگ ترين ش��ريك تجاري ايران است و 

گ��ذرگاه تجاري ش��لمچه نماد روابط عميق دوس��تي دو ملت ايران 
و عراق اس��ت بنابراي��ن دولت هاي برآمده از دو مل��ت بزرگ ايران و 
عراق بايد به تعميم و توسعه روابط اقتصادي كه كليد دروازه توسعه 

همه جانبه است، اهتمام بيشتري داشته باشند. 
خياط زاده ضمن تشريح وضعيت نامطلوب و ركود در مرز تجاري 
شلمچه كه بنا به گزارش هاي رسيده روزانه كمتر از ۳0كاميون كاال 
به عراق صادر مي ش��ود، گفت: در س��ال 96 حجم مبادالت تجاري 
كش��ورمان با عراق بيش از 6 ميليارد دالر ب��وده و انتظار مي رود كه 
اين مقدار سال به سال افزايش يابد. عضو شوراي راهبردي اقتصادي 
منطقه آزاد اروند ادامه داد: ما به دنبال گس��ترش روابط اقتصادي با 
ملت عراق هستيم و مي دانيم كه مردم عراق كاالهاي ايراني را دوست 

دارند. از دولت محترم عراق مي خواهيم كه به اين خواسته ملي توجه 
ويژه يي داش��ته باشد. از اين رو درخواست مي كنيم كه دولت محترم 
عراق بر تجهيز امكانات فني و زيرساختي در گذرگاه مرزي و تجاري 

شلمچه با هدف آسان سازي و توسعه تجارت اقدام عاجل كند. 
خياط زاده با اش��اره به وجود افرادي خاص و سودجو در مرزهاي 
تجاري به ويژه شلمچه گفت: وجود افرادي خاص در عراق باعث شده 
كه مجوزهاي واردات و ثبت س��فارش ها با قيمتي بيش از ۳ميليون 
دينار عراقي صادر ش��ود درحالي كه طبق قوانين گمركي عراق، اين 
رقم حدود يك ميليون و ۲00هزار دينار در نظر گرفته شده و متاسفم 
كه بايد بگويم تجار ايراني در مرز ش��لمچه بيش از س��اير گذرگاه ها 
نظير مرز چزابه با آن روبه رو هس��تند. رييس ات��اق آبادان با خطاب 

قرار دادن سركنس��ول كش��ورمان در استان بصره گفت: حقوق حقه 
بازرگانان ايراني در مرز ش��لمچه پايمال مي شود و اين درحالي است 
كه ديگر مرز هم اس��تاني ما يعني چزابه محدوديت هاي ما را ندارد. 
مصرانه تقاضا مي كنم اين موضوع عالوه بر عراق در داخل كشور نيز از 
طريق وزارت امور خارجه پيگيري شود. خياط زاده با اشاره به وضعيت 
دريافت ويزاي مولتي هم گفت: بازرگان هاي ما به راحتي ويزاي متعدد 
يا مولتي از كشورهاي قطر و عمان را دريافت مي كنند اما درخصوص 
عراق به  رغم تس��هيالتي كه دولت ما براي عراقي ها قائل شده نظير 
ت��ردد بدون رواديد به محدوده منطقه آزاد اروند، تجار ما با مش��كل 
روبه رو هستند ضمن آنكه نقل و انتقال پول همچنان به شكل سنتي 

صورت مي گيرد و اين اصال خوب نيست. 

تعادل|
سرانجام پس از ماه ها انتظار، روز گذشته انتخابات 
هيات رييس��ه اتاق اصناف تهران برگزار شد. براساس 
آمار ماخوذه و بر خالف بسياري از پيش بيني ها، ابراهيم 
درستي با كس��ب 78 راي به عنوان نفر نخست هيات 
رييسه انتخاب شد. اين در حالي است كه دو نفر بعدي، 
يعني قاسم نوده فراهاني و خسرو ابراهيمي نيا نيز از نظر 
جهت گيري، همسو با ابراهيم درستي هستند. اين در 
حالي است كه علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران با 
67 راي و حس��ين دروديان ب��ا 6۴ راي از بين اصناف 
توليدي به عن��وان ديگر اعضا هيات رييس��ه انتخاب 
ش��دند. اگرچه بنا بر اعالم روابط عمومي اتاق اصناف، 
اعضاي منتخب يك هفته فرصت دارند تا سكاندار اتاق 
اصناف تهران را برگزينند. اما به نظر مي رسد كه ابراهيم 
درستي به دليل همسو بودن بيشتر اعضاي هيات رييسه 
منتخب، رييس آتي اتاق اصناف باشد. اما با اين حال، 
برخي گمانه زني ها حاكي از آن اس��ت كه با پادرمياني 
وزارت صنعت معدن وتجارت، خروجي انتخابات بعدي 
براي تعيين رييس اتاق تهران، ابقاي علي فاضلي در اين 
سمت باشد؛ چراكه او از نظر جهت گيري هاي سياسي 
با دولت همسوتر است. عالوه بر اين، چرخش در آراي 
اعضاي هيات رييس��ه مي تواند به ابقاي فاضلي كمك 
كند. از آنسو، پرونده هاي قضايي مفتوح برخي از اعضاي 
منتخب هم دست مخالفان آنها را براي كنار زدن آنها از 

صندلي رياست اتاق باز خواهد گذاشت. 

 خانه تكاني در اتاق تهران
روز گذشته سرانجام پس از كش وقوس هاي فراوان، 
انتخابات اتاق اصناف تهران برگزار و اعضا جديد هيات 
رييسه مش��خص ش��دند. انتخابات هيات رييسه اتاق 
اصناف تهران روز دوشنبه با حضور نمايندگان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، روس��اي اتحاديه هاي صنوف 
توليدي و توزيعي و اعضاي هيات اجرايي برگزار ش��د. 
در جري��ان برگ��زاري اين انتخاب��ات، دو نفر از صنوف 
توليدي و سه نفر از صنوف توزيعي به هيات رييسه اتاق 
اصناف تهران راه يافتند. از صنوف توليدي، علي فاضلي 
و حسين دروديان و از صنوف توزيعي ابراهيم درستي، 
قاسم نوده فراهاني و خسرو ابراهيمي نيا بيشترين راي 
را كسب كردند. بر اساس اين گزارش، ابراهيم درستي 
ب��ا 78 راي، قاس��م نوده فراهان��ي با 7۳ راي، خس��رو 
ابراهيمي ني��ا 69 راي، علي فاضلي 67 راي و حس��ين 
درودي��ان با 6۴ راي براي مدت چهار س��ال به عنوان 
اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف تهران انتخاب شدند. 
همچنين علي توسطي و ابوالفضل رجب زاده به عنوان 

اعضاي علي البدل مشخص شدند. 

 ماجراي پرونده هاي مفتوح
در همين راس��تا و ب��راي درياف��ت جزئيات بهتر 
برگزاري انتخابات اتاق اصناف تهران، با رييس اتحاديه 
امالك و مس��تغالت اس��تان تهران گفت وگو كرديم. 
مصطفي قلي خسروي با اشاره رضايت نسبي از برگزاري 
روند انتخابات به »تعادل« مي گويد: خوشبختانه امسال 
ش��كايات انتخاباتي به حداقل رسيده و كمتر كسي در 

مورد نتاي��ج انتخابات نگراني دارد. ب��ا اين همه، هنوز 
برخي ابهامات در مورد تاثيرگذاري وقايع و رخدادهاي 
پي��ش از برگزاري انتخابات، بر نتايج رفع نش��ده باقي 
مانده ان��د. به عن��وان مثال، برخي معتقدن��د برگزاري 
نشست هاي انتخاباتي در زمان ممنوعيت تبليغات كه 
توسط تيم پيروز صورت گرفته است، در واقع مصداق 
بداخالقي و نيز تخلفات انتخاباتي است. برخي ديگر هم 
همچنان چشم اميد به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دوخته اند تا شايد نتايج تغيير كنند. برابر قانون، وزارت 
صنع��ت بايد مهر تاييد نهايي بر انتخاب��ات را بزند و از 
آنجا كه برخي چهره هاي حاضر در فهرس��ت منتخب 
هيات رييسه، پرونده هاي قضايي مفتوح دارند، ممكن 
اس��ت نتايج انتخابات از اين موضوع نيز متاثر شوند. از 
آن سو، يك منبع آگاه در رابطه با انتخابات اتاق اصناف 
تهران كه نخواس��ت نامش فاش شود، در اين مورد به 
»تعادل« گفت: برخي اميدوارند از پرونده هاي مفتوحي 
كه سايرين دارند، به عنوان اهرمي براي رايزني با وزارت 
صنعت اس��تفاده كنند. اگر اين پرونده ه��ا در رابطه با 
برگ��زاري انتخابات هم باش��ند، وزارت صنعت ممكن 

است براي ابطال نتايج انتخابات اقدام كند. 

 دست باالي توزيعي ها در مقابل توليدي ها 
اما آيا تركيب جديد هيات رييسه اتاق اصناف موجب 
تغييرات احتمالي در سياست هاي آن نيز خواهد شد؟ 
قلي خسروي، رييس اتحاديه امالك و مستغالت استان 
تهران، معتقد است تركيب هيات رييسه آينده، چندان 
تفاوتي با دوره قبل ندارد. او مي گويد: تنها فردي كه در 
اين دوره به جاي فرد ديگري قرار گرفته، نوده فراهاني 
بوده است، وگرنه تيم هيات رييسه تفاوتي با دوره قبل 
ندارد. قلي خس��روي ادامه مي دهد: رياست اتاق واقعا 

اهميت دارد، اما اين را هم بايد در نظر گرفت كه بهتر 
است فردي ميانه رو به عنوان رييس اتاق انتخاب شود و 
نه فردي تندرو يا منفعل. او مي گويد: بهترين نتيجه در 
صورتي به دس��ت خواهد آمد كه تركيب كنوني هيات 
رييس��ه چندان تغييري نكند و همان سياس��ت هاي 
پيشين ادامه پيدا كنند. قلي خسروي همچنين با اشاره 
به اينكه اصناف توزيعي در هيات رييسه منتخب دست 
ب��اال را در مقابل اصناف توليدي در اختيار دارند، ادامه 
مي دهد: من فكر نمي كنم درستي براي انتخاب رييس 
ات��اق كوت��اه بيايند و با توجه به اينك��ه ۳ نفر از ۵ نفر 
منتخب عضو اتحاديه هاي توزيعي هس��تند، احتمال 
رياست درستي باال است. او در ادامه اين را هم مي گويد 
درس��تي وعده هاي متعددي ه��م داده اند و با توجه به 
حساس��يت اصناف بر تحقق اين وعده ها، اميدوارم در 
صورت رياست ايش��ان، اين وعده ها هم حتما اجرايي 
شوند. به عنوان مثال، ايشان در مورد بيمه، ماليات ها، 
توافق با دولت و جلب نظر دولت براي اعتماد گسترده تر 

به اصناف، وعده هاي زيادي داده اند!. 

 رقابت 2 نفره؟
اين در حالي است كه همان منبع آگاه به »تعادل« 
مي گويد: احتمال انتخاب علي فاضلي به عنوان رييس 
اتاق اصناف ته��ران، همچنان باالتر از احتمال انتخاب 
درس��تي اس��ت، چراكه به گفته او، ع��الوه بر احتمال 
پادرميان��ي وزارت صنعت براي ترغيب افراد به انتخاب 
فاضلي، ممكن اس��ت رون��د انتخاب��ات داخلي هيات 
رييس��ه براي انتخاب رييس هم ب��ه گونه يي متفاوت 
رقم بخورد. البته از آن سو، با وجود خاستگاه مشترك، 
هنوز مش��خص نيس��ت ابراهيمي نيا به چه كسي راي 
مي دهد. عالوه بر اينه��ا اين گماني زني نيز وجود دارد 

ك��ه راي نوده فراهاني هم احتماال به دليل رقابت خود 
ايشان با درستي، به سبد فاضلي ريخته خواهد شد. به 
اين ترتيب اگرچه ابراهيم درستي شانس بيشتري براي 
اينك��ه بر صندلي اتاق اصناف ته��ران تكيه بزند وجود 
دارد، اما بازه��م نمي توان با قطعيت كامل بتوان آن را 
پيش بيني كرد، چراكه برخي شايعات در مورد تخلف ها 
و بداخالقي هاي انتخاباتي ممكن است موجب مداخله 
وزارت صنعت در نتايج انتخابات ش��ود، چرخش راي 
افراد منتخب هم مي تواند تغييرات بزرگي را رقم بزند. 

 شفافيت الكترونيكي 
اما با نگاهي به روند برگزاري انتخابات س��ال جاري 
ات��اق اصناف تهران بايد گفت ك��ه يكي از ويژگي هاي 
متف��اوت اي��ن دوره از انتخابات اتاق اصن��اف تهران، 
برگ��زاري آن به صورت الكترونيكي ب��ود كه عالوه بر 
سرعت و دقت، ش��فافيت نتايج را نيز افزايش مي داد. 
به نظر مي رس��د برگزاري انتخاب��ات اخير اتاق اصناف 
تهران به اين شيوه، در عمل موجب كاهش چشمگير 
نارضايتي ها و ش��كايات از روند برگزاري انتخابات نيز 
ش��ده است. اين در حالي اس��ت كه چندين انتخابات 
صنفي ديگر نيز در سراس��ر كشور به صورت همزمان 
و به ش��يوه الكترونيكي برگزار ش��د. به عنوان نمونه، 
تنه��ا در اس��تان كهگيلوي��ه و بويراحم��د، 8 اتحاديه 
صنف��ي انتخابات خود را به ش��يوه الكترونيكي برگزار 
كردند. ريي��س صنعت، معدن وتج��ارت كهگيلويه و 
بويراحمد، از برگزاري انتخابات هيات مديره 8 اتحاديه 
در شهرستان بويراحمد خبر داد و گفت: براساس ماده 
۲۲ قان��ون نظام صنفي و آيين نام��ه اجرايي، انتخابات 
اتحاديه ه��اي تعمي��ركاران خودرو، مش��اورين امالك 
وخ��ودرو، آلومينيوم س��ازان و رس��توران واغذيه، مرغ، 

ماهي وپروتئين، عكاسان وتاسيسات مكانيكي در سالن 
اجتماعات اتاق اصناف مركز اس��تان با حضور اعضاي 
هيات اجرايي ونظارت بر انتخابات اتحاديه هاي استان 
برگزار شد. به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، داريوش 
ديوديده افزود: با تامين زيرس��اخت هاي سخت افزاري 
و نرم افزاري مورد ني��از، اين انتخابات به صورت كامال 
الكترونيك برگزار ش��د. او ادامه داد: برگزاري انتخابات 
به ص��ورت الكترونيك باعث افزايش دقت، س��رعت و 
شفافيت در روند برگزاري انتخابات مي شود و احتمال 

اشتباه را به حداقل مي رساند. 

 نتايج انتخابات ساير اتاق هاي اصناف
غير از تهران، انتخابات هيات رييس��ه اتاق اصناف 
رشت نيز روز دوش��نبه با حضور نمايندگان سازمان 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و اعضاي هي��ات اجرايي 
برگزار ش��د. در جري��ان اين انتخاب��ات، جالل الدين 
محمدش��كريه نايب رييس اول و عضو هيات رييس��ه 
ات��اق اصناف ايران بيش��ترين راي را كس��ب كرد. بر 
اس��اس اين گزارش، جالل الدين محمدش��كريه ۵۴ 
راي، مجي��د انزاني ب��ا ۵0 راي، رحيم لياقت جو ۴۱ 
راي، عليرضا تهي دست ۳7 راي و شريف رضا ۳۱ راي 
براي مدت چهار سال به عنوان اعضاي هيات رييسه 

اتاق اصناف رشت انتخاب شدند. 
در كرمانش��اه نيز مجتبي صفايي ب��ا ۴7 راي به 
هيات رييس��ه ات��اق اصناف كرمانش��اه راه يافت. در 
جريان برگزاري انتخابات كرمانش��اه، مجتبي صفايي 
عضو هيات رييس��ه و س��خنگوي اتاق اصناف ايران 
بار ديگر از س��وي روساي اتحاديه صنفي كرمانشاه با 
۴7 راي ماخ��وذه باالترين راي را در صنوف توليدي 
به خ��ود اختصاص داد. از مجم��وع ۵8 راي ماخوذه 
از صنوف توزيعي اين اس��تان، رضا سليم ساساني با 
۵۴ راي و حس��ين بي��ات ب��ا ۴۳ راي و همچنين از 
صنوف توليدي مجتبي صفايي با ۴7 راي و موس��ي 
سليمي ۴0 راي و اعتضاد عليزاده با ۳9 راي به عنوان 
هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان كرمانشاه انتخاب 
ش��دند. در جريان انتخابات هيات رييسه اتاق اصناف 
شيراز، س��يدمحمود هاشمي عضو هيات رييسه اتاق 
اصناف ايران بيش��ترين راي را كسب كرد. انتخابات 
هيات رييس��ه اتاق اصناف ش��يراز با حضور 77 نفر 
از روس��اي اتحاديه ه��اي صنوف تولي��دي و توزيعي 
برگزار ش��د. در جريان برگزاري اين انتخابات، س��ه 
نفر از صنوف تولي��دي و دو نفر از صنوف توزيعي به 
هيات رييسه اتاق اصناف شيراز راه يافتند. از صنوف 
توليدي، قدرت اهلل جوكار، ناصر مهرتاس و احمد رضا 
وردي نژاد و از صنوف توزيعي سيدمحمود هاشمي و 
خدابخش رضايي بيش��ترين راي را كسب كردند. بر 
اس��اس اين گزارش، سيدمحمود هاشمي با 6۵ راي، 
قدرت اهلل جوكار با ۵۲ راي، ناصر مهرتاش با ۴۵ راي، 
خدابخش رضايي با ۴۲ راي و احمدرضا وردي نژاد با 
۲9 راي براي مدت چهار سال به عنوان اعضاي هيات 
رييسه اتاق اصناف شيراز انتخاب شدند. عالوه بر اين، 
انتخابات اتاق اصناف در استان هاي قزوين و مركزي 

هم برگزار شد. 

يك مقام مس��وول از تصميم بانك مركزي براي تعديل قيمت 
دالر استقبال كرد و گفت: آزادي در هر بازاري، كارآمدي بيشتري 
نسبت به كنترل شديد دارد. حسين سالح ورزي در گفت وگو با مهر، 
گفت: درباره ماهيت دالر يا هر ارز معتبر ديگر در ايران، دو ديدگاه 
وجود دارد؛ به اين معنا كه يك ديدگاه اين است كه دالر را نبايد از 
نظر ماهيت كاال به حساب آورد و به همين دليل، داد و ستد آن هم 
نبايد از جنس ماهيت كاال باشد؛ بر همين اساس است كه اين گروه 
اس��تدالل مي كنند ارزش يك تكه كاغذ ۱00دالري همان ارزشي 
نيست كه براي يك كاالي ۱00دالري كار و سرمايه گذاشته شده 
اس��ت. اين ديدگاه از س��وي ديگر باور دارد دالرهايي كه از مسير 
صادرات نفت خام به دست مي آيد و در خزانه بانك مركزي و دولت 
ريخته مي شود، بايد به طور انحصاري در اختيار دولت باشد و آن را 

هرگونه كه به توسعه ايران منجر مي شود، عرضه كند. 
او افزود: ازسوي ديگر ديدگاهي وجود دارد كه معتقد است دالر 
ي��ا هر ارز معتبر ديگري، ماهيت همان كااله��اي عادي را دارند و 
چون ارزش هر كاال در ذهن آدمي اندازه گيري مي ش��ود، پس دالر 
هم ارزشش را ذهن آدمي تعيين مي كند؛ به عبارت ديگر اين گروه 
باوردارن��د از آنج��ا كه براي دالر، تقاضا و عرضه وج��ود دارد كه از 
قاعده بازار تبعيت مي كند و قيمت دارد و البته اين قيمت هم، در 
بازار تعيين مي ش��ود، پس نمي توان ادعا كرد دالر نبايد كاال تلقي 
شود. به گفته سالح ورزي، در همه سال هاي پس از اينكه ايران به 
لحاظ فروش نفت، در وضعيت مناس��ب قرار گرف��ت و از اين راه، 
درآمد ارزي كس��ب كرد؛ شاهد اين مجادله نظري بوده ايم و بسته 
به مجموعه شرايط سياسي و اقتصادي ديدگاه هاي ياد شده به اجرا 
در آمده اند؛ در عين حال تجربه نش��ان مي دهد هرگاه درآمد ارزي 
ايران به هر دليل، با فشار مواجه و عرضه آن از سوي دولت به مثابه 

عرضه كننده انحصاري در شرايط سخت قرار گرفته است، دولت ها با 
هدف ايجاد تعادلي كه به لحاظ سياسي جامعه را از آسيب احتمالي 
دور مي كند، در بازار ارز، دخالت گس��ترده كرده و عرضه وتقاضاي 

آن را با محدوديت هاي جدي مواجه مي كنند. 
سالح ورزي اظهار كرد: تثبيت نسبي قيمت دالر از بهار ۱۳9۲ 
تا زمستان ۱۳96 با استفاده از ابزار عرضه انجام شد؛ به نحوي كه 
دولت و بانك مركزي حتي تا آخرين روزهاي اس��فند ۱۳96 نيز با 
عرض��ه دالر ۴800توماني تالش كردند بازار را كنترل كنند؛ اما از 
نيمه دوم فروردين ماه امس��ال، س��مت تقاضاي بازار ارز به داليل 
گوناگون احس��اس كرد تثبيت قيمت دالر ازسوي بانك مركزي با 

استفاده از ابزار عرضه ناممكن است و اقدام به خريد شد. 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد: نرخ تبديل هر دالر 
امريكا به پول ايران با شتاب باال مي رفت كه دولت سياست سركوب 
تقاضا را به مثابه سياست ارزي تازه اعالم كرد كه از ويژگي هاي اين 
سياس��ت تازه، كنترل ش��ديد ارز هم از سوي عرضه و هم از سوي 
تقاضا است؛ به نحوي كه دولت با صدور بخشنامه هاي پرشمار، نرخ 
ثاب��ت هر دالر برابر با ۴۲00 تومان را نرخ يكس��ان خريد و فروش 
اعالم كرده اس��ت و داد و س��تد خارج از اين نرخ، به ويژه خريد و 
فروش باالتر از نرخ دستوري يادشده را جرم مي داند. او گفت: دولت 
دوازدهم مي تواند و بايد بازار ارز ثانويه ايجاد كند تا داد و ستد آزاد 
انجام ش��ده و دولت نيز ارز كمياب خود را تنها به خريد كاالهاي 
اساس��ي مورد نياز اختصاص دهد. اگر بازيگران كوچك ومتوس��ط 
در بازار صادراتي احس��اس كنند بازاري هست كه كاالي ارزشمند 
آنها را در ش��رايط آزادي خريد و فروش به قيمت مطلوب ذهني او 
خريداري مي كند، اقدام به فروش خواهد كرد. اين اتفاق اگر بيفتد 

عطش تقاضا نيز خاموش خواهد شد و بازار از التهاب مي افتد. 

عضو اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك با توجه به آمار 
به ثبت رسيده در سازمان ملل و قياس آن با آمار گمرك جمهوري 
اسالمي ايران اعالم كرد كه حدود 99درصد از پوشاك وارد شده به 
ايران از چين و امارات قاچاق است. مجيد نامي در گفت وگو با ايسنا 
بيان كرد: در مورد ميزان واردات پوش��اك به ايران دو آمار متفاوت 
وجود دارد. آمارهايي كه مربوط به سازمان ملل و نيز گمرك ايران 

است كه اين دو با يكديگر اختالف فاحشي دارند. 
او ادام��ه داد: از دي  م��اه س��ال ۱۳9۴ تا دي  ماه س��ال ۱۳9۵ 
حدود يك ميليارد دالر صادرات پوش��اك از س��وي ساير كشورها 
به ايران انجام گرفته كه براس��اس آمار س��ازمان ملل سهم چيني 
۳98ميليون دالر، تركيه ۳۳8ميلي��ون دالر، امارات متحده عربي 
۲09ميلي��ون دالر، هند ۲۲.۵ميليون دالر، ايتاليا ۱6ميليون دالر، 
آلمان ۳.۴ميليون دالر، س��وييس ۳ميليون دالر، اسپانيا ۳ميليون 
دالر، فرانس��ه ۲.۳ميليون دالر و بلژيك 7۱6هزار دالر بوده اس��ت. 
عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران 
در ادامه گفت: اين آمار، آمار بين المللي اس��ت كه در س��ال ۲0۱6 
به ثبت رسيده و ميزان صادرات پوشاك براساس كدهاي تعرفه يي 
6۱ و 6۲ توس��ط صادركنندگان به گمركات كشور مبدا به مقصد 

ايران ثبت شده است. 
نامي همچنين به آمار صادرات پوش��اك از دي  ماه سال ۱۳9۵ 
تا دي  ماه س��ال ۱۳96 اش��اره كرد و گفت: هن��وز ميزان صادرات 
پوش��اك از سوي كشور چين و امارات متحده عربي به ايران اعالم 
نش��ده و س��ازمان ملل در اين رابطه آماري منتشر نكرده است اما 
ميزان صادرات پوش��اك از كشورهاي تركيه، ايتاليا، هند، اسپانيا، 
آلمان، سوييس و فرانسه به ايران در مدت زماني مذكور به ترتيب 
معادل ۱00، ۱7، ۱۳.۵، ۳.9، ۳.۵، ۳و ۲.۳ميليون دالر بوده است. 

به گفته او ميزان پوش��اكي كه از امارات به ايران وارد مي ش��ود نيز 
عمدتا چيني است چراكه اماراتي ها در بخش توليد پوشاك فعاليت 

قابل اشاره يي ندارد. 
عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و پوش��اك 
ايران با اش��اره به اينكه كيفيت پوشاك كشورهاي اروپايي از ساير 
كشورها مطلوب تر است، خاطرنشان كرد: عمدتا پوشاك وارد شده 
از كش��ورهاي چين و امارات داراي كيفيت بس��يار پاييني هستند 
و كاالي درجه دو به ش��مار مي آيند. نامي با بيان اينكه براس��اس 
خوداظهاري چيني ها و اماراتي ها به ترتيب ۳98و ۳۳8ميليون دالر 
از دي  ماه س��ال ۱۳9۴تا دي ماه س��ال ۱۳9۵ صادرات پوشاك به 
ايران صورت گرفته اس��ت، اظهار كرد: اين آماري است كه توسط 
سازمان ملل منتشر شده اما براساس آمار گمرك جمهوري اسالمي 
ايران در مدت زماني اعالم شده، ميزان واردات چيني ها و اماراتي ها 
به ايران به ترتيب ۵ و ۴ميليون دالر بوده است. اين درحالي است 
كه طبق آمار س��ازمان ملل تركيه اي ها ۱00ميليون دالر پوشاك 
ب��ه ايران صادر كردند كه از اين رق��م تنها ۳8ميليون دالر واردات 
رسمي در گمرك ايران به ثبت رسيده است. او با اعالم اينكه ساالنه 
حدود يك ميليارد دالر صادرات پوش��اك از ساير كشورها به ايران 
مد نظر قرار مي گيرد، ادامه داد: نكته جالب در اين رابطه اين است 
كه كل واردات رسمي پوشاك به كشور در سال ۱۳9۵و ۱۳96 به 
ترتيب معادل 6۱ و ۵۱ ميليون دالر بوده و ساير پوشاك وارد شده 
به كش��ور كه حدود يك ميليارد دالر بوده به صورت قاچاق است. 
عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران 
افزود: حدود 99درصد از پوشاك وارد شده به ايران از چين و امارات 
متحده عربي قاچاق است كه اين آمار، آماري قابل تامل بوده و بايد 

نسبت به آن راهكاري اساسي اتخاذ كرد. 

عضو اتحاديه توليد و صادرات نساجي اعالم كرد

ايران مقصد 99 درصد پوشاك چيني و اماراتي قاچاقي
نايب رييس اتاق ايران مطرح كرد

استقبال بخش خصوصي از تعديل قيمت دالر



 Tue. May  22. 2018  1108   سه شنبه   اول  خرداد 1397     6 رمضان 1439  شماره 
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان

انتقادماهاتيرمحمدازبدهي250ميليارددالريمالزيسئولنگرانازدستدادننفوذشدرمذاكراتباپيونگيانگ
گروه جهان    

مون جائه اي��ن رييس جمهور كره جنوبي امروز سه ش��نبه در 
سفر به واشنگتن با همتاي امريكايي خود در كاخ سفيد ديدار 
مي كند. اين در حالي است كه با توجه به تحوالت اخير در روابط 
تج��اري ميان امريكا و چين انتظار م��ي رود، ترامپ در فرآيند 
ديپلماتيك در ارتباط با مذاكرات كره ش��مالي، جاي مون جائه 
را »در صندل��ي راننده« بگيرد.  به گزارش آسوش��يتدپرس، در 
چند ماه گذش��ته همه  چيز به نفع مون جائه اين رييس جمهور 
كره جنوب��ي پيش مي رفت و او به تدريج قطعات پازل مذاكرات 
هس��ته يي مهم ميان امريكا و كره ش��مالي را بعد از يك س��ال 
متشنج كنار هم قرار مي داد. با اين حال او كه امروز براي ديدار 
با دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا وارد كاخ س��فيد مي شود، 
احساس مي كند كه جايگاهش در »صندلي راننده« اين فرآيند 
ديپلماتيك با »اما و اگرهايي« روبه رو ش��ده اس��ت. اگر ترامپ 
تصميم بگيرد، تعامل هاي مس��تقيم تري با چين به عنوان تنها 

هم پيمان مهم كره ش��مالي داشته باش��د، در آن صورت سئول 
احتم��اال بخش زيادي از نفوذ خود را در اين فرآيند از دس��ت 
مي دهد. اين در حالي است كه چين كشوري محسوب مي شود 
كه هرگز اجازه نداده فرآيند ديپلماتيك جهاني حل مناقش��ه 

هسته يي شبه جزيره كره به حاشيه رود. 
كاخ رياست جمهوري كره جنوبي اخيرا اعالم كرد كه نشست 
روز سه ش��نبه ترامپ و مون جائه اي��ن عمدتا متمركز بر تدارك 
نشست ميان ترامپ و كيم جونگ اون رهبر كره شمالي است كه 
براي ۱۲ژوئن در س��نگاپور برنامه ريزي شده است. كاخ سفيد 
ني��ز در بيانيه يي اعالم كرده كه اين نشس��ت »ق��درت پايدار 
ائتالف امريكا و كره جنوبي« را تصديق مي كند. كاخ س��فيد در 
بيانيه خود افزوده اس��ت: »دونالد ترامپ و مون جائه اين روساي 
جمهوري امريكا و كره جنوبي همچنان به همكاري نزديك خود 
در خصوص تحوالت مربوط به ش��به جزيره كره بعد از اجالس 

مهم رهبران دو كره در تاريخ ۲۷ آوريل ادامه خواهند داد.«

گروه جهان   
نخس��ت وزير مالزي دوش��نبه با تاكيد بر اينكه بيش از يك 
تريلي��ون رينگي��ت بدهي )مع��ادل ۲5۱.۷0ميلي��ارد دالر( بر 
كش��ورش تحميل شده از دولت پيشين به رهبري نجيب رزاق 
كه اكنون با تحقيقات فساد داخلي روبه روست به سختي انتقاد 
كرد.  به گزارش رويترز، ماهاتير محمد نخس��ت وزير ۹۲س��اله 
مالزي رهبري ائتالفي از اپوزيسيون را برعهده داشت كه توانست 
در انتخابات پارلماني نهم مه ائتالف حاكم تحت امر نجيب رزاق 
را از پاي درآورد. كمپين او با انتقاد از افزايش هزينه هاي زندگي و 
رسوايي چندين ميليارد دالري در يك صندوق دولتي همراه شد. 
ماهاتير محمد در نخستين جلسه با اعضاي دفتر نخست وزيري 
گفت: »متوجه ش��ديم كه اوضاع مالي كش��ور به گونه يي مورد 
سوءاس��تفاده قرار گرفته كه ب��راي مديريت اين بدهي  انبوه كه 
به يك تريليون رينگيت رس��يده، مشكالتي داريم. قبال چنين 
مشكالتي نداش��تيم. قبال بدهي باالتر از ۳00ميليارد رينگيت 

نداشتيم اما اكنون به باالي يك تريليون رينگيت رسيده است.« 
ماهاتير در هفته اول مس��ووليت خود گفت: ماليات گسترده بر 
كاالها و خدمات از تاريخ اول ژوئن صفر مي ش��ود چراكه دولت 
ب��راي جايگزيني مجدد آن با ماليات بر فروش و خدمات تالش 
مي كند. ماهاتير همچني��ن وعده داده، يارانه هاي س��وختي را 
مجددا برق��رار كند و تمام تعهد ائتالف او بر كاهش هزينه هاي 
زندگي متمركز است. با اين وجود تدابير مالي ماهاتير به كسري 
بودجه مالزي مي افزايد. نجيب رزاق تالش داشت تا 4۳.8ميليارد 
رينگي��ت )۱۱.05ميلي��ارد دالر( در س��ال ۲0۱8 از ماليات بر 
كاالها و خدمات جمع آوري كند ك��ه حدود ۱8درصد مجموع 
درآمد دولت مي ش��د. نجيب حين كمپين انتخاباتي نسبت به 
پيشنهادهاي اقتصادي ماهاتير كه منجر به بدهي هنگفت بيش 
از يك تريليون رينگيت مي ش��ود، هشدار داده بود. او همچنين 
ادعاه��اي اپوزيس��يون مبني بر اينك��ه بدهي ف��درال در دوران 

حكومت او به سطوح هشدار رسيده را  رد كرده است.

 مادورو ابقا شد
اپوزيسيون نتيجه را رد كرد

گروه جه�ان   ني��كالس م��ادورو رييس جمهوري 
چپ گراي ونزوئال در جريان انتخابات رياست جمهوري 
اين كشور براي يك دوره ۶ ساله ديگر در سمت خود 
ابقا ش��د. به گزارش يورونيوز براساس آمار اعالم شده، 
مادورو در اين انتخابات حدود ۶8 درصد آرا )5ميليون 
و 800ه��زار راي( را ب��ه دس��ت آورد و مخالف��ان او 
۲۱درصد آرا )يك ميليون و 800هزار راي( را كس��ب 
كردند. ميزان مش��اركت در اي��ن انتخابات 4۶درصد 
اعالم ش��د كه پايين ترين نرخ مشاركت انتخاباتي در 
تاريخ ونزوئال به شمار مي رود. به اين ترتيب نيكالس 
م��ادورو تا س��ال ۲0۲5 رييس جمهوري يك كش��ور 

بحران زده خواهد بود. 
م��ادورو پس از پي��روزي در مي��ان هوادارانش 
حاضر ش��د و نتيجه انتخاب��ات را ركوردي تاريخي 
خوان��د و گفت: »هرگز پيش از اين هيچ كانديداي 
رياست جمهوري نتوانسته ۶8 درصد آراي مردم را 
كسب كند، هرگز تاكنون هيچ كانديدايي 4۷درصد 
از دومي��ن كاندي��دا جلوت��ر نبوده اس��ت.« با اين 
حال دومين كانديداي انتخابات رياس��ت جمهوري 
ونزوئال چندان از اين نتيجه راضي نيس��ت. هنري 
فالكون، نامزد اصلي مخالفان مادورو نتايچ انتخابات 
يك ش��نبه را نپذيرفته و مشروعيت آن را زيرسوال 
برده و برگزاري مجدد انتخابات پيش از پايان سال 
جاري ميالدي را خواس��تار شده است. فالكون پس 
از اعالم نتايج انتخابات در يك كنفرانس مطبوعاتي 
ش��ركت و دولت را متهم ك��رد كه راي دهندگان را 
تحت فش��ارهاي گوناگون قرار داده يا تطميع كرده 
اس��ت. او گفت: »ما فرآيند چني��ن انتخاباتي را به 
رسميت نمي شناس��يم. براي ما اين انتخابات نبود. 
انتخابات جدي��دي بايد در ونزوئال برگزار ش��ود.« 
اياالت متحده امريكا و اتحاديه اروپا نتايج انتخابات 

را رد كرده اند. 
م��ادورو درحال��ي براي ۶ س��ال آينده س��كان 
كش��ورش را در دست مي گيرد كه ونزوئال با كمبود 
مواد غذايي و دارو مواجه شده و افزايش تورم، ارزش 
پول ملي اين كش��ور را به طور بي سابقه يي كاهش 
داده است. سقوط قيمت نفت از سال ۲0۱4ميالدي 
اقتصاد اين كش��ور كه تقريبا ۹۶درصد به صادرات 
نفت وابس��ته بوده را به  شدت تحت تاثير قرار داده 
اس��ت. توليد ناخال��ص داخلي ونزوئال در 5 س��ال 
گذش��ته 45درصد كاهش داش��ت. اي��االت متحده 
امريكا اخيرا تحريم هاي جديدي را عليه ۲0شركت 
و ۳ش��هروند ونزوئاليي به  دليل فعاليت هاي مرتبط 
ب��ا قاچاق مواد مخدر و پولش��ويي وضع كرده بود و 
همچن��ان به دنبال وضع تحريم هاي جديد نفتي بر 
اين كش��ور اس��ت. اعمال اين تحريم ها در راستاي 

افزايش فشارها بر مادورو ارزيابي شده است.

دريچه

سقوط جرثقيل در مكه مكرمه 
س��قوط جرثقي��ل در مكه مكرمه ي��ك بار ديگر 
مس��اله بي كفايتي و مديريت غلط آل سعود در اداره 
حرمين ش��ريفين به  ويژه در آس��تانه عمره رمضانيه 
را برجسته تر از گذشته كرد. به گزارش ايرنا، با توجه 
ب��ه اينكه اين حادثه در س��اعات پ��س از نماز ظهر 
يك شنبه روي داد و جرثقيل در مسير حركت زايران 
و عمره گزاران نبود، س��قوط آن تلفاتي دربرنداشت. 
ب��روز ح��وادث مختل��ف در س��ال هاي گذش��ته و 
بي مس��ووليتي آل س��عود در قبال حوادث و سياسي 
شدن حج، درخواست ها براي بين المللي كردن اداره 

حج را بيش از پيش جدي كرده است. 

ديدار صدر با رهبر ائتالف فتح
دفتر مقتدا صدر روحاني بانفوذ ش��يعه كه توانست 
با كسب بيشترين آرا پيشگام انتخابات پارلماني عراق 
شود، با انتشار بيانيه يي اعالم كرد: صدر با هادي عامري 
رهبر ائتالف فتح و رييس س��ازمان ب��در ديدار كرده 
است. ائتالف اتحاد فتح در انتخابات اخير عراق با كسب 
4۷كرسي در جايگاه دوم قرار گرفته است. صدر پيش تر 
نيز با حيدر عبادي نخست وزير فعلي عراق ديدار كرده 
بود. از آنجا كه مقتدا صدر خود در اين انتخابات نامزد 
نش��ده، نمي تواند نخست وزير باش��د؛ اما اين پيروزي، 
وي را در جايگاهي مي نش��اند ك��ه مي تواند در تعيين 

نخست وزير بعدي عراق نقش كليدي داشته باشد. 

درخواست عادي سازي 
روابط اردن و قطر 

جمع��ي از نماين��دگان اردني و قط��ري با امضاي 
يادداشت مش��تركي از هاني الملقي نخست وزير اردن 
خواس��تند، سطح نمايندگي ديپلماتيك اين كشور در 
قط��ر را به حالت ع��ادي بازگرداند. به گزارش ايس��نا، 
امضاكنندگان اين يادداش��ت ابراز اميدواري كرده اند، 
درخواست شان پاسخ مثبت تميم بن حمد آل ثاني امير 
قطر را در پي داش��ته باش��د. اردن ششم ژوئن ۲0۱۷ 
س��طح روابط ديپلماتيك خود با قط��ر را كاهش داده 
و س��فير خود را از دوحه فراخواند و از س��فير قطر نيز 
خواست شهر امان را ترك كند. امان اين تصميم را در 
پي بحران ميان عربستان و متحدانش با قطر اتخاذ كرد. 

اردوغان به دنبال آراي 
راي دهندگان ترك در اروپا

هزاران نفر از هواداران رجب طيب اردوغان در همايش 
انتخاباتي كه در حمايت از او در سارايووي بوسني برگزار 
شد، ش��ركت كردند. به گزارش ايسنا، رييس جمهوري 
تركيه براي ش��ركت در اين گردهمايي به بوسني سفر 
كرد ت��ا در جمع حدود ۱5هزار نف��ري از حاميان خود 
حاضر ش��ود. هدف اردوغان جلب آراي ترك هاي ساكن 
كش��ورهاي اروپايي اس��ت. انتخابات رياست جمهوري و 

پارلماني تركيه ماه آينده برگزار مي شود. 

كوتاه از منطقه

آينده نظام بانكداري در خطر است؟

بازگشتبريتانيابهدهه1970با»كوربينوميكز«

تالش كاخ سفيد براي توقف بررسي دخالت خارجي ها در انتخابات امريكا

طغيان ترامپ عليه تحقيقات مولر
گروه جهان    

دو روز پس از انتش��ار گزارش��ي افشاگرانه در 
نيويورك تايمز درباره ارتباط پس��ر ارش��د دونالد 
ترامپ با ش��اهزاده هاي اماراتي و عربس��تاني در 
جريان رقابت ه��اي انتخابات��ي، رييس جمهوري 
امري��كا از وزارت دادگس��تري اي��االت متح��ده 
خواس��ت تا درباره جاسوس��ي پليس ف��درال از 

كمپين انتخاباتي اش در ۲0۱۶ تحقيق كند. 
ب��ه گزارش س��ي ان ان، درخواس��ت ترامپ 
پ��س از آن مط��رح ش��د كه برخي رس��انه ها 
گزارش هاي��ي درب��اره احتمال نف��وذ ماموران 
اف بي آي در كمپي��ن انتخاباتي دونالد ترامپ 
منتش��ر كردند. رييس جمه��وري امريكا بارها 
خواس��تار توقف تحقيقات رابرت مولر بازرس 
ويژه تحقيقات در خصوص دخالت روس��يه در 
انتخابات امريكا ش��ده اس��ت. او يك شنبه در 
پيام توييت��ري عالوه بر متهم كردن اف بي آي 
اعالم كرد كه مي خواهد بداند آيا دولت باراك 
اوباما دس��تور اين جاسوس��ي را داده است يا 
خير. ترامپ در توييتر خود نوش��ته: »شخصا 
خواس��تار تحقيق��ات وزارت دادگس��تري در 
مورد اينكه آيا اف بي آي / وزارت دادگس��تري، 
ب��ا اهداف سياس��ي دس��ت به نفوذ ي��ا انجام 
نظارت هايي در ستاد انتخاباتي ترامپ زده اند، 
خواهم شد و اين درخواست را دوشنبه به طور 
رس��مي مط��رح مي كن��م و اينكه آي��ا چنين 
خواس��ته يي از س��وي افرادي در دولت اوباما 

مطرح شده  يا خير. « 
ساعاتي پس از اين توييت، وزارت دادگستري 
كه نه��اد ناظر ب��ر فعاليت هاي اف بي آي اس��ت 
از ب��ازرس كل خ��ود خواس��ت بر گس��تره مرور 

درخواس��ت هاي آژانس امنيت ملي براي نظارت 
و رصد بيفزايد. هدف بازرس��ي ها اين اس��ت كه 
مشخص ش��ود آيا در جريان تحقيقات اف بي آي 
درباره دخالت روسيه در انتخابات ۲0۱۶، مقاصد 
يا اغراض سياس��ي وجود داش��ته اس��ت يا خير. 
دامنه تحقيقات رابرت مولر حاال گس��ترش يافته 
و عالوه بر روسيه، دامن امارات و عربستان را هم 
گرفته اس��ت. تحليلگران معتقدند گرچه ترامپ 
مي توان��د دس��تور آغاز تحقيق��ات در اين باره را 
بدهد اما اين اقدام مي تواند راه را براي رويارويي 

با مقام هاي ارشد دولت همواره كند. 
فايننش��ال تايمز با اش��اره  به افش��اگري اخير 
نيويورك تايم��ز در رابطه با دي��دار دونالد ترامپ 
جونيور، پس��ر ارش��د دونالد ترام��پ در جريان 
با نماينده ش��اهزاده هاي  انتخاباتي  رقابت ه��اي 
عربس��تاني و اماراتي نوش��ته ترام��پ پس از آن 
دس��تور تحقيقات درباره اف ب��ي آي را صادر كرد 
كه اس��رار كمپين انتخاباتي به رياس��ت پسرش 

فاش شد. 
نيويورك تايم��ز ه��م نوش��ته ك��ه اف بي آي 
خبرچيني فرس��تاده بود تا با دس��تياران س��تاد 
ترام��پ صحب��ت كن��د، ام��ا فق��ط پ��س از آن 
گزارش هايي از احتمال تماس هاي مش��كوك با 
روسيه دريافت كرده است. اين خبرچين كه يك 
دانشگاهي ش��هروند امريكايي است و در بريتانيا 
كار مي كن��د با ج��ورج پاپادوپولوس و كارتر پيج 
تم��اس گرفته بود ك��ه اعضاي س��تاد انتخاباتي 
ترامپ بودند. واشنگتن پست هم روايت مشابهي 
را گزارش كرده است. واشنگتن پست هم نوشته، 
اين خبرچين از پي��ش از انتصاب رابرت مولر به 
تحقيقات مربوط به روسيه كمك مي كرده است. 

اف ب��ي آي آن تحقيق��ات را در اواس��ط مبارزات 
انتخابات��ي در ج��والي ۲0۱۶ ش��روع كرده بود. 
رابرت مولر كه زماني مدير اف بي آي بوده تاكنون 
۱۹نفر را متهم كرده است. پاپادوپولوس به دروغ 
گفتن به اف بي آي درباره زمان مالقات با واس��ط 
ادعايي روس��يه اقرار كرده اس��ت. ب��ا اين حال 
ترامپ يك شنبه بدون ارائه شواهد تازه خواستار 
پايان تحقيقات روس��يه ش��ده؛ تحقيقاتي كه به 
گفته او نزديك ۲0ميليون دالر هزينه داش��ته و 
توس��ط ۱۳ دموكرات خشمگين كه تضاد منافع 

دارند، انجام مي شود. 
همزم��ان ب��ا درخواس��ت ترامپ ب��راي آغاز 
تحقيق��ات درب��اره بي طرف��ي اف ب��ي آي در اين 
تحقيقات، رودي جولياني وكيل رييس جمهوري 
امريكا نيز درخواست كرده كه اين تحقيقات اول 
سپتامبر به پايان برسد، درخواستي كه به نوشته 
واشنگتن پس��ت به نقل از رابرت مول��ر، تنها در 
صورت حضور دونالد ترامپ در جلس��ه پرسش و 

پاسخ با بازرسانش محقق خواهد شد. 
به نظر مي رس��د كه نگراني ترامپ و تش��ديد 
فش��ارها بر اف بي آي و وزارت دادگستري امريكا 
به  دليل گس��ترده تر شدن دامنه تحقيقات رابرت 
مولر اس��ت. نيويورك تايمز ش��نبه طي گزارشي 
كه خش��م ترام��پ را برانگيخت، نوش��ت جورج 
ن��ادر چهره يي بانف��وذ در هي��ات حاكمه امارات 
و عربس��تان سعودي رابط ش��اهزاده هاي اين دو 
كش��ور عربي ب��ا ترامپ جونيور بوده اس��ت، آن 
ه��م تنها س��ه ماه مان��ده تا برگ��زاري انتخابات 
رياست جمهوري امريكا. در اين گزارش آمده كه 
ترامپ جونيور و نادر در برج ترامپ در نيويورك 
دي��دار كرده اند و در اين نشس��ت اريك پرينس 

موس��س ش��ركت امنيتي خصوص��ي بلك واتر و 
جوئ��ل زمل كارش��ناس اس��راييلي ش��بكه   هاي 

اجتماعي هم حضور داشته اند. 
وال استريت ژورنال هم با پرداختن به جزئيات 
بيش��تري از اين ديدار نوش��ته ك��ه جوئل زمل 
اس��راييلي متولد اس��تراليا در حوزه رس��انه هاي 
اجتماع��ي و جم��ع آوري اطالع��ات جاسوس��ي 
فعالي��ت دارد. زم��ل و نادر ب��راي ارائه كمك به 
س��تاد انتخاباتي ترامپ با پسر وي ديدار كردند. 
پس از آنكه ترامپ در انتخابات پيروز ش��د، نادر 
حدود ۲ميليون دالر به زمل داده كه به گفته يك 
منبع آگاه اين مبلغ ارتباطي به مسائل انتخاباتي 
نداشته است. وكيل پسر ترامپ با تاييد برگزاري 
اين ديدار گفته اس��ت كه تيم رابرت مولر با زمل 
دي��دار كرده و از وي درباره ارتباطات تجاري اش 

با نادر سوال كرده اند. 
بنابر اي��ن گزارش، جوئل زمل در س��ال هاي 
اخير رواب��ط نزديكي با مقام هاي ارش��د امنيتي 
ام��ارات برقرار كرده و حتي جلس��ات تجاري در 
امارات ني��ز برگزار كرده اس��ت. ب��ه گفته افراد 

آگاه، او هن��وز روابط نزديكي با مقام هاي اماراتي 
دارد. ش��ركت ديگر زمل با نام »ويكي استرات« 
شبكه يي از كارشناس��ان را به  كار گرفته است و 
در حوزه تحليل مس��ائل ژئوپليتيك كار مي كند. 
وال اس��تريت ژورنال نوش��ته، امارات اين شركت 
را ب��ه خدمت گرفته بوده تا س��ناريوهاي جنگي 
علي��ه جنبش هاي سياس��ي در يمن را بررس��ي 
كند. عربستان س��عودي و امارات از سال ۲0۱5 

ميالدي وارد جنگ با يمن شده اند. 
رابرت مولر از جمله درباره جلسه ميان پرينس 
و نادر در جزيره سيش��ل و چن��د هفته پيش از 
تحليف دونالد ترامپ تحقيق مي كند. گفته شده 
در آن جلس��ه پرينس با كريل ديميتريف روسي 
دي��دار كرده اس��ت. ديميتريف از اف��راد نزديك 
ب��ه والديمي��ر پوتين اس��ت و اداره يك صندوق 
سرمايه گذاري دولتي را برعهده دارد. بازرس ويژه 
در تحقيق��ات فعلي خود عالوه بر نقش روس��يه 
در انتخابات امريكا، درباره مس��ائل ديگري چون 
نقش پول ه��اي خارجي در سياس��ت هاي فعلي 

دولت ترامپ نيز تحقيق مي كند. 

گروه جهان   طال تسليمي    
نگراني ها درباره توانايي ترزا مي  نخست وزير 
بريتاني��ا در ح��ل بن بس��ت كنون��ي مذاكرات 
برگزيت سياستمداران حزب حاكم محافظه كار 
را بر آن داش��ته كه احتمال برگزاري انتخابات 
زودهن��گام را درنظر بگيرند. روابط تجاري آتي 
بريتانيا با اروپا به  ش��يوه يي كه هر دو طرف از 
آن راضي باشند، معضل بزرگي در گفت وگوها 
محس��وب مي شود و بس��ياري از قانون گذاران 
ب��ر اين باورند كه دولت هي��چ راهي براي حل 
مش��كل ندارد و از اين رو برگ��زاري انتخابات 
زودهن��گام در پايي��ز امس��ال را پيش بين��ي 
مي كنن��د. اين در حالي اس��ت ك��ه اختالفات 
داخل��ي در كابين��ه ت��رزا م��ي  بر س��ر خروج 
س��خت يا نرم، دس��تيابي به توافق با بروكسل 
را دش��وارتر مي س��ازد و ب��ه جرم��ي كوربين 
رهب��ر حزب اپوزيس��يون كارگر اي��ن امكان را 
مي دهد كه اس��تراتژي دول��ت در اين زمينه را 
به  كلي زير س��وال ببرد. اكن��ون، قانون گذاران 
حزب كارگر درحالي براي چش��م انداز برگزاري 
انتخابات سراسري در ماه اكتبر آماده مي شوند 
كه ش��انس بيشتري براي پيروزي در انتخابات 
دارند و همين مس��اله سبب مي شود طرح هاي 
اين ح��زب به ويژه در زمينه اقتصادي بيش��تر 
مورد كنكاش قرار بگيرد. ايده هاي پولي و مالي 
ملي گرايان��ه كوربين اگرچه در ظاهر جذاب به 
نظر مي رس��ند، اما منتقدان ب��ر اين باورند كه 
بريتاني��ا در نتيجه اجراي اي��ن طرح ها به دهه 

۱۹۷0 ميالدي بازمي گردد. 
اكونوميس��ت در گزارش خ��ود در اين باره 
ب��ه جان مك دانل اش��اره مي كن��د كه پيش از 
انتص��اب به عن��وان وزير خزان��ه داري دولت در 
س��ايه پس از انتخاب كوربي��ن به عنوان رهبر 
حزب كارگر )سال ۲0۱5(، سه دهه از فعاليت 
سياس��ي خ��ود را در حاش��يه بود. ام��ا اكنون 
محبوبي��ت ح��زب به مي��زان زي��ادي افزايش 
يافت��ه و مك دانل كه يكي از س��رگرمي هايش 
»زمينه سازي براي سقوط نظام سرمايه داري« 
اس��ت، در شهر لندن تور گذاشته و با بانكدارها 
جلس��ه برگزار و نگراني هاي آنها سوء اس��تفاده 
مي كن��د. مك دانل ماه گذش��ته در س��خنراني 
در مقر بلومبرگ در لن��دن گفت: »آنها انتظار 

دارند ديوانه يي افراطي را ببينند كه مي خواهد 
شركت هاي ش��ان را ملي س��ازي كند و آنها را 
براي گذراندن دوره هاي آموزش��ي به جايي در 
ش��مال بفرس��تد.« حضار خنديدند، اما اكنون 
چش��م انداز دولت چپ افراط��ي تحت رهبري 
كوربي��ن و مك دانل ديگر همانند ۱8 ماه پيش 
به مثابه لطيفه يي خنده آور به نظر نمي رسد. در 
انتخابات زودهنگام س��ال گذشته و زماني كه 
ترزا مي  انتظار داشت اكثريت را به دست آورد و 
موضع مذاكراتي خود را در مواجهه با بروكسل 
تقوي��ت كند، ح��زب كارگر محافظ��ه كار را از 
دس��تيابي به اكثريت در مجل��س عوام محروم 
كرد. نظرس��نجي ها اكنون از احتمال شكست 
س��خت محافظ��ه كاران در ص��ورت برگ��زاري 
انتخاب��ات زودهنگام حكايت دارند. اما س��وال 
اينجاس��ت كه رهبر حزب كارگر اگر به قدرت 

برسد، چه بر سر اقتصاد بريتانيا خواهد آورد؟
قانون گ��ذاران ح��زب محافظ��ه كار هش��دار 

داده ان��د كوربي��ن بريتاني��ا را به ده��ه ۱۹۷0 
ميالدي و زمان��ي بازمي گرداند كه دولت كارگر 
ماليات ه��ا و مخ��ارج را باال ب��رد و در مديريت 
اقتص��اد به  ش��دت ضعي��ف عمل ك��رد. برخي 
مي گوين��د بريتاني��ا به ونزوئالي��ي ديگر تبديل 
مي ش��ود با اين تف��اوت كه نفتي ب��راي فروش 
ندارد. ح��زب كارگر گاهي به  ش��دت مخالف و 
منتقد س��رمايه داري به نظر مي آيد. كوربين ماه 
نوامب��ر در ويديويي كه در ش��بكه هاي مجازي 
منتشر شد، گفت: »زماني كه آنها )بانكدارها( ما 
را تهديدي براي خودش��ان مي بينند، كامال حق 
با آنهاست.« مك دانل پيش تر در سال ۲0۱۳ از 
ملي س��ازي نظام بانكداري حمايت كرده و خود 
را ي��ك ماركسيس��ت خوانده بود. ب��ا اين حال، 
مانيفس��ت حزب پيش از انتخابات سال گذشته 

بيش از حد انتظار ميانه رو بود. 
پ��ازل  قطع��ات  گذاش��تن  ه��م  كن��ار 
»كوربينوميك��ز« يا هم��ان اقتصاد ب��ه  تعريف 

كوربين، دش��وار اس��ت ب��ه اين دليل ك��ه او از 
زمان رهبري حزب كارگر متحول ش��ده؛ فاصله 
مي��ان موضع گيري هاي گذش��ته رهبري حزب 
كارگ��ر با پيش��نهادهاي ميانه رو در مانيفس��ت 
كنوني به اين معناس��ت كه در صورت روي كار 
آمدن كوربي��ن در بريتانيا، ش��ك  و  ترديدهاي 
بس��ياري درباره عملكرد او وجود خواهد داشت. 
برنامه هاي اقتصادي كنوني حزب از س��ه بخش 
اصلي تش��كيل شده اس��ت: سياست هاي پولي، 
سياس��ت گذاري مالي و اصالحات س��اختاري. 
انتقادهاي محافظ��ه كاران از كوربينوميكز بر دو 

سياست مالي و پولي متمركز است. 
تفكرات در زمينه سياست هاي پولي در جناح 
چپ به ش��دت افراطي اس��ت. طرف��داران برني 
س��ندرز سناتور سوسياليس��ت امريكايي كه در 
انتخابات درون حزبي دموكرات ها براي نامزدي 
رياست جمهوري حزب، رقيب هيالري كلينتون 
ب��ود، »تئوري نوين پول��ي« را مطرح كردند. در 

اي��ن تئوري باور بر اين اس��ت كه از آنجا كه ارز 
س��اخته كش��ور اس��ت، دولت ها از آزادي مالي 
بيشتري از آنچه فكر مي كنند برخوردار هستند 
و مي توانند بدون جمع آوري ماليات خرج كنند 
ي��ا بدون نگراني از ورشكس��تگي وام بگيرند. به 
نظر مي رسد چشم مشاوران مك دانل نيز به اين 
تئوري دوخته شده؛ اگرچه سياست هاي پيشين 
كوربين »تسهيل كمي مردمي« يا چيزي مشابه 
چاپ پول براي تامين بودجه سرمايه گذاري هاي 
عمومي بود، اما سياس��ت هاي امروزي او معقول 
به نظر مي رسند. حزب كارگر امروز تفكر تبديل 
بانك مركزي بريتانيا به فدرال رزرو امريكا را در 
سر مي پروراند به طوري كه رسيدگي به بيكاري 
و ن��رخ تورم هر دو در ح��وزه فعاليت هاي بانك 
مركزي باش��د. حزب كارگ��ر همچنين در فكر 
انتقال بخشي از فعاليت هاي بانكي به بيرمنگهام 
است كه بيشتر تحولي صوري محسوب مي شود. 
اما براي بس��ياري در جناح چ��پ همين اندازه 
تغيير نيز نگران كننده است، چراكه حزب كارگر 
پيش تر هيچ گاه سياس��ت گذاري مشخص پولي 
نداش��ته. از سوي ديگر، حزب كارگر سعي دارد 
همه سياست هاي مرتبط با رياضت اقتصادي را 
كه دولت محافظه كار از س��ال ۲0۱0 تاكنون به 
اجرا درآورده، لغو كند. اما سياس��ت هاي پولي و 
مالي بخش افراط��ي برنامه هاي اقتصادي حزب 

كارگر نيستند. 
در بخ��ش س��وم كوربينوميك��ز، اصالح��ات 
ساختاري ديده مي شود كه بريتانيا را به سال هاي 
ده��ه ۱۹۷0 و پي��ش از تغيي��رات در اقتص��اد 
بريتانيا در دوران م��ارگارت تاچر بازمي گرداند. 
حزب كارگر دادن اختيار اقتصاد به مردم عادي 
را دموكراتي��ك كردن اقتص��اد مي خواند و عمال 
س��عي دارد نظام كاري و اقتصادي را به فضايي 

غيرقابل كنترل تبديل كند. 
مس��اله نگران كنن��ده اينجاس��ت همان طور 
كه هش��دارها درباره خ��روج از اتحاديه اروپا و 
تاثيرات آن بر زندگي روزمره مردم و قش��ر فقير 
»بازپس گيري  بريتانيايي هاي حامي  نتوانس��ت 
كنترل مرزها« را مجاب كند، هش��دارها درباره 
برنامه هاي كوربين نيز احتماال بر راي دهندگان 
حام��ي »بازپس گيري كنت��رل اقتصاد« تاثيري 

نخواهد داشت. 
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پرونده8
تهيه نقشه ثبتي 32 ميليون 

هكتار زمين ملي و دولتي 
مديركل دفتر مميزي و حدنگاري اراضي سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كش��ور از تهيه نقشه 
ثبت��ي )كاداس��تر( نزديك به 32 ميلي��ون هكتار از 
زمين هاي ملي و دولتي تا پايان فروردين ماه امسال 
خبر داد. نقش��ه هاي ثبتي يا كاداستري مجموعه يي 
نظام يافته و قانونمند از اطالع��ات، درباره امالك و 
دارايي هاي غيرمنقول در هر كش��ور يا منطقه است 
ك��ه پاي��ه آن را نقش��ه هايي تش��كيل مي دهند كه 

محدوده هاي ملكي در آنها منعكس شده است. 
كاداستر در واقع نقشه يي است كه اليه هاي حقوقي 
روي آن بارگذاري مي شود و داراي دقت مكاني بسيار 
بااليي است. اين سيستم با اهدافي مانند ايجاد زمينه 
ب��راي مميزي و گردآوري بهت��ر ماليات، ثبت زمين و 
روشي مناس��ب براي كنترل و مديريت كاربري بهينه 
زمين به كار گرفته مي شود. همچنين تثبيت مالكيت 
دولت و تعيين حدود مستثنيات اشخاص از مهم ترين 
مزيت هاي تهيه كاداستر زمين هاست كه در نتيجه آن 
مي توان اختالف قضاي��ي و ملكي را حل كرد و امكان 
تعرض به زمين هاي ملي و دولتي اشخاص را به حداقل 
رس��اند. به گزارش وزارت جهاد كش��اورزي، مديركل 
دفتر ممي��زي و حدنگاري اراضي س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور گفت: در بودجه سال 1397 
نزديك ب��ه 2 ميليون و 700 ه��زار هكتار براي تهيه 
نقشه كاداس��تر اراضي ملي و دولتي هدفگذاري شده 
اس��ت. اكرم توفيقي يادآوري كرد تاكنون 32 ميليون 
هكتار نقشه كاداستر تهيه شده كه 28 ميليون هكتار 
مربوط به مراتع و چهار ميليون هكتار در حوزه اراضي 
جنگلي بوده اس��ت. توفيقي مساحت كل جنگل هاي 
كشور را بيش از 12ميليون هكتار عنوان كرد و گفت: 
ما مي توانيم اهداف برنامه ششم توسعه را محقق و در 
پنج س��ال كاداس��تر 114 ميليون هكتار زمين ملي و 

دولتي را تهيه كنيم.  

 رتبه چهارم ايران
در توليد عسل

معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه ايران رتبه 
چهارم توليد عسل دنيا را دارد، بر لزوم برندسازي در اين 
صنع��ت تاكيد كرد. به گزارش مهر، مرتضي رضايي در 
همايش روز جهاني زنبورعسل با بيان اينكه زنبورعسل 
اس��تفاده هاي زيادي در زندگي م��ا دارد، گفت: حيات 
بدون گرده افش��اني زنبورعس��ل مفهومي ندارد، ضمن 
اينكه اين حش��ره باعث ايجاد تنوع ژنتيكي مي ش��ود. 
وي ب��ا بيان اينكه مهم تر از عمل گرده افش��اني، ايجاد 
تنوع ژنتيكي توس��ط زنبورعسل است، گفت: در آينده 
نقش زنبورعس��ل در زندگي ما بيشتر مي شود، چراكه 
تنوع ژنتيكي اس��اس ادامه حيات اس��ت. معاون وزير 
جهاد كش��اورزي اضافه كرد: كش��ور ما در توليد عسل 
مقام چه��ارم و از لحاظ تعداد كلني مقام پنجم دنيا را 
دارد و پرورش زنبورعسل مصداق عيني و عملي اقتصاد 
مقاومتي اس��ت. رضايي ب��ا بيان اينكه ب��ه روز كردن 
سياست كالن توس��عه بخش زنبورداري و بازنگري در 
برنامه توس��عه كيفي و كمي آن از اولويت هاي اساسي 
است، گفت: بايد با ارائه برنامه هاي آموزشي و ترويجي 
ب��ه زارعان و باغ��داران آنها را با ارزش زنبورعس��ل در 

گرده افشاني و افزايش توليد آشنا كنيم. 

قرق شكني و ترويج گردشگري 
عشايري

قرق شكني به عنوان يك سرفصل برجسته و ريشه دار 
در زندگي دامداران مازندران، حكايت س��نت فراموش 
ش��ده س��ازگار كردن زندگي با طبيعت اس��ت كه در 
سال هاي اخير سر از غبار فراموشي بيرون آورده است. 
به گزارش خبرنگار ايرنا، همه ساله در فصل بهار وقتي 
كه طبيعت مازن��دران به روزهاي پاياني ارديبهش��ت 
مي رس��د، مراتع ييالقي اس��تان روي دام هاي سبك و 
سنگين دامداران سنتي گشوده مي شود و مازندراني ها 
به اين جابه جايي دام و تعليف آنها در مرتعي پر از علوفه 
كه دس��تكم هشت ماه دس��ت نخورده باقي مانده بود، 
قرق ش��كني مي گويند. قرق به معناي بستن مراتع به 
روي دام هاست و قرق شكني نيز به باز شدن مراتع براي 
چراي دام ها گفته مي ش��ود.  قرق شكني از سنت هاي 
ديرينه دامداران در مازندران است كه در مناطق ييالقي 
و كوهستاني با برگزاري آيين هاي خاصي آغاز مي شود. 
مراتع مناطق ييالقي همه ساله در فصل پاييز براي 
ايجاد تعادل بين ظرفيت مراتع و تعداد دام ها و همچنين 
حفظ پوشش گياهي، روي دام ها بسته مي شود و پس 
از رش��د كافي گياهان در اواخر ماه ارديبهشت يا اوايل 
خرداد گشوده مي شود. زمان آغاز چراي دام ها در مناطق 
ييالقي بر اساس پروانه چراي دامداران، شرايط رويش 
گياه��ي منطقه و همچنين تغيي��رات جوي و آمادگي 
مراتع بنا به تشخيص اداره منابع طبيعي و هماهنگي با 
دامداران تعيين مي شود. اگر چه تمام مناطق مازندران 
از منتهي اليه غرب در رامسر گرفته تا آخرين نقطه شرق 
در گل��وگاه، داراي مناط��ق و مراتع ييالقي خاص خود 
هستند، ولي سنت قرق شكني در بسياري از اين مناطق 
طي دو س��ه دهه گذشته به فراموشي سپرده شده بود. 
احياي اين س��نت از اواخر دهه 80 در مناطقي از مركز 
مازندران در دس��تور كار قرار گرفت و به نظر مي رس��د 
با گذش��ت زمان در سال سرايت به ساير مناطق است. 
شهرستان سوادكوه در مركز مازندران، يكي از مهم ترين 
كانون هاي دامداري س��نتي استان به شمار مي رود و به 
همين دليل نيز سنت قرق شكني در اين منطقه بيش 
از ساير مناطق در سال هاي اخير موردتوجه قرار گرفته 
اس��ت. امسال مراسم قرق ش��كني در اين منطقه عصر 
يك ش��نبه با برگزاري آيين ويژه ك��ه در آن جمعي از 
مسووالن اس��تاني و شهرستاني حضور داشتند، برگزار 
ش��د. رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري سوادكوه 
در اين مراس��م گفت كه قرق شكني در اين شهرستان 
از س��ال 89 با همت اين اداره، انجمن صنفي و شركت 
تعاوني مرتعداران احيا شد و از آن پس همه ساله برگزار 
مي شود. محمدرضا احمدي افزود: امسال بيش از چهار 
هزار هكتار از مراتع ييالقي منطقه براي تعليف تابستاني 

دام هاي دامداران سنتي قرق شده بود. 

اخبار

مطالعه  »دي ان اي« تصور ما درباره  تاريخ انسان را دگرگون مي كند

ژنتيك باستاني
يافته هاي  ژنتيك شناس هاروارد، از مهاجرت  ماقبل تاريخي گونه  ما حكايت دارند

مولف:  كارل زيمر  مترجم:  مجتبي هاتف 
نيويورك تايمز  ديويد رايك لباس س��فيد و سرپوش داري به تن 
كرده اس��ت و كفش هاي كرمي و ماس��ك جراحي آبي. و وقتي 
دارد تكه هاي اس��تخوان را روي پيشخوان بررسي مي كند، فقط 

چشمانش ديده مي شود. 
دكتر رايك، ژنتيك شناس مدرسه  پزشكي هاروارد با اشاره به 
تكه  استخواني به  اندازه  توت فرنگي مي گويد: »اين متعلق به يك 
س��ايت باستاني 4000ساله در آسياي ميانه است - فكر مي كنم 
ازبكستان.« به رديف پايين مي رود. »اين نمونه يي 2۵00ساله از 
سايتي در بريتانياست. اين يكي متعلق به عصر برنِز روسيه است 
و اينها هم نمونه هايي از عربس��تان. اين انسان ها در هيچ زمان و 

مكاني يكديگر را مالقات نكرده اند.«
دكتر رايك اميدوار اس��ت، گروه او كه متشكل از دانشمندان 
و تكنيس��ين هاي مختلفي است بتوانند از داخل اين استخوان ها 

دي ان اي پيدا كنند. و به  احتمال قوي پيدا خواهند كرد. 
در كمتر از سه سال، آزمايشگاه دكتر رايك اطالعات دي ان اي 
متعلق به ژنوم 938 انس��ان باستاني را منتشر كرده است، بيشتر 
از همه  گروه هاي پژوهشي ديگري كه مجموعا در اين زمينه كار 
مي كنند. كارهايي كه در آزمايش��گاه او انجام مي شود درك ما از 

دوران ماقبل تاريخ بشر را دگرگون كرده است. 
سوانت پابو، مدير موسسه  انسان شناسي تكاملي ماكس پالنك 
در اليپزيگ آلمان مي گويد: »آنها اغلب به پرس��ش هايي ديرينه 
پاسخ مي دهند و گاهي بينش هايي شگفت انگيز و غيرمنتظره به 
م��ا مي دهند.« دكتر رايك، دكتر پاب��و و ديگر متخصصان فعال 
در حوزه  دي ان اي باس��تاني در حال تدوين تاريخ نوين بش��ري 
هس��تند، تاريخي كه با روايت هايي پيش مي رود كه از فسيل ها 
و آثار مكتوب خوش��ه چين شده اند. دكتر رايك و همكارانش در 
پژوهش خود رويدادهاي شگرفي همچون سكني گزيني انسان بر 

روي زمين و گسترش كشاورزي را تبيين مي كنند. 
دكتر رايك 43ساله در كتابي با عنوان ما كيستيم و چگونه به 
اينجا رسيديم توضيح مي دهد كه چگونه پيشرفت هاي به دست 
آمده در زمينه  توالي يابي و تحليل دي ان اي به جهش اين رشته  

جديد كمك كرده است. 
او مي گوي��د: »اين كار درواقع مانند اخت��راع يك ابزار علمي 
جديد مثل ميكروس��كوپ يا تلسكوپ است. وقتي ابزاري چنين 
قدرتمند اختراع مي شود، افق هاي جديدي مي گشايد و همه چيز 

را نو و شگفت آور مي نمايد.«
دكتر رايك سرپرست گروهي با تخصص هاي گوناگون است، 
از ژنتيك گرفته تا رياضيات. اما »آزمايشگاه تميز« جايي است كه 
مواد خام الزم براي تمام تحقيقات آنها )دي ان اي باستاني( در آنجا 
بازيافت مي شود. لباس سراسري كه پژوهشگران هر روز صبح در 
محفظه يي خاص مي پوشند اطمينان مي دهد كه هيچ گونه ذره  
س��رگردان پوس��تي يا قطره  ريز عرق، استخوان ها را به دي ان اي 
امروزي آلوده نمي كند. هر شب سراسر آزمايشگاه با نور فرابنفش 
ژن زدايي مي شود.  آزمايشگاه تميز اين حس را به انسان مي دهد 
كه متعلق به يك كارخانه  تراشه  كامپيوتري است. اما دكتر رايك 
فراموش نكرده است كه اينها بقاياي انساني هستند، نه اجناسي 

بي ارزش روي نوار نقاله. 
او درحالي كه به بقاياي مربوط به ازبكستاني نگاه دوخته است، 
مي گويد: »اين اس��تخوان بدن شخصي است كه چهارهزار سال 
پيش زندگي مي كرده اس��ت و ما االن آن را تخريب مي كنيم. به 
نظرم بايد با افرادي كه مطالعه شان مي كنيم خوش رفتاري كنيم.«

خوش رفتاري يعني درك كنيم اينها كه بودند و چه ارتباطي 
با يكديگر داشتند؛ همين طور درك كردن اينكه چه ارتباطي با ما 
دارند.  كنار دكتر رايك تكنيسيني به نام آن ماري لوسون با لباس 
مخصوص ايستاده است. او استخوان ازبكستاني را برمي دارد و وارد 
محفظه يي مي كند كه با درپوش پالستيكي شفاف پوشيده شده 
اس��ت. او كه دستكش به دست دارد، دست هايش را از دو سوراخ 

تعبيه شده در دو طرف وارد محفظه مي كند. 
لوس��ون اس��تخوان را در دس��ت چپش مي گيرد و با دس��ت 
راس��تش لوله  ماسه پاش را روش��ن مي كند و به سمت استخوان 
مي گيرد. اليه  گردوخاكي كه روي اس��تخوان نشسته از آن جدا 

مي شود و بالفاصله پنكه  محفظه آن را به بيرون مي مكد. 
س��پس خانم لوسون استخوان سفيد و تميز به جامانده از اين 
فرايند را مطالعه مي كند. اين تكه بقاياي قاعده  يك جمجمه است 
و در دل آن گوش داخلي قرار دارد. اس��تخواني كه گوش داخلي 
را در بر مي گيرد بهترين جا در بدن براي جست وجوي دي ان اي 
باستاني است.  خانم لوسون دوباره شروع به تميزكاري مي كند و 
تكه هاي استخوان را تراش مي دهد. درنهايت تنهاچيزي كه باقي 

مي ماند تكه يي به اندازه  دانه  برنج است. 
دكتر رايك مي گويد: »اين همان رگه  اصلي است.«

 دعوتنامه اي استثنايي
دكتر رايك در واشنگتن بزرگ شد، مادرش تووا رايك رمان نويس 
سرش��ناس امريكايي اس��ت و پدرش والتر رايك، نخس��تين مدير 
موزه  يادبود هولوكاس��ت در واشنگتن بود كه اكنون استاد دانشگاه 
جورج واش��نگتن است.  دكتر رايك ابتدا در دانش��گاه هاروارد وارد 
دوره  ليس��انس جامعه شناسي ش��د، اما بعدها به فيزيك و سپس به 
پزشكي روي آورد. پس از فارغ التحصيلي به آكسفورد رفت تا خود را 
براي مدرس��ه  پزشكي آماده كند.  آنجا با دكتر ديويد بي. گلدستين 
آشنا ش��د كه در آن زمان دي ان اي انس��ان هاي زنده را براي يافتن 

سرنخ هايي درمورد ويژگي هاي نياكان دور آنها مطالعه مي كرد. 
دكتر گلدستين مي گويد: »وقتي براي نخستين بار او را مالقات 
كردم، معلوم بود كه باهوش است، اما به نظر مي رسيد كمي خجالتي 

است و شخصيت چندان قوي و تاثيرگذاري ندارد.«
»بعدا معلوم شد كه اين گمراه كننده ترين برداشتي است كه اين 
شخص مي توانست به انسان بدهد. او به خوبي مي داند مي خواهد چه 
كار كند.« روشن بود كه دانشجوي او شيفته  اين پژوهش شده است. 

اما دكتر گلدستين آن را بن بست علمي مي دانست. 
او كه خود اكنون در دانشگاه كلمبيا به مطالعه  ژنتيك بيماري ها 
مشغول است، به ياد مي آورد: »من گفتم: خداي من، زندگي شغلي 

خود را وقف ژنتيك تكاملي انسان نكن.«
خنده يي مي كند و ادامه مي دهد: »او خيلي مودبانه به حرف هايم 
گوش داد اما ذره يي هم متقاعد نش��د. ثابت ش��د حق با اوس��ت و 
انتخابش كامال درس��ت اس��ت.« دكتر رايك پس از ترك مدرس��ه  
پزش��كي تحقيقات خ��ود را در ژنتيك ادامه داد و در س��ال 2003 
به اس��تخدام مدرسه  پزش��كي هاروارد درآمد. تا آن زمان، همكاري 
نزديك��ي با رياضيداني به نام نيك پترس��ون ايجاد كرده بود، كه دير 
به ژنتيك روي آورد، پس از بيست س��ال كار ب��ه عنوان رمزنگار در 
س��ازمان اطالعات بريتانيا و پيوستن به يك صندوق سرمايه گذاري.  
دكتر رايك، دكتر پترسون را معاون خود در آزمايشگاه جديد ژنتيك 
كرد و آن دو باهم شروع كردند به توسعه  تكنيك هاي آماري جديد 
براي مطالعه  داده هاي ژنتيكي با هدف كش��ف الگوهاي پنهان.  اين 
دو پژوهشگر روشي ابداع كردند براي تشخيص انشعاب يك جمعيت 
واح��د از دو يا چند گروه مجزا. آنها با همكاري پژوهش��گران مركز 
زيست شناس��ي س��لولي و مولكولي حيدرآباد در هند روش خود را 
براي نخستين بار به بوته  آزمايش گذاشتند.  آنها با تجزيه و تحليل 
دي ان اي حاصل از صدها روستا كشف كردند كه امروزه تقريبا همه  

هندي ها از دو گروه مجزا منشعب شده اند. يك گروه كه پژوهشگران 
»هنديان اجدادي شمالي« مي نامند كه با اهالي آسياي ميانه، خاور 
نزديك و اروپا خويش��اوندي دارند.  گروه دوم، »هندي هاي اجدادي 
جنوبي«، جمعيتي اسرارآميزند كه خويشاوندي نزديكي با هيچ يك 
از مردم��ان معاصر خارج از هندوس��تان ندارند. طبق تخمين دكتر 
راي��ك، اين دو گ��روه جمعيتي حدود 2000 تا 4000 س��ال پيش 
ب��ا هم درآميختند.  دكتر راي��ك و همكارانش با جلب توجه ديگران 
به لطف روش هاي نوين خود، دعوتنامه يي فوق العاده دريافت كردند: 

دعوتنامه يي براي مطالعه  دي ان اي نئاندرتال ها. 

 تبار اسرارآميز
دعوتنام��ه از طرف دكتر پابو بود. در دهه  1990 او در ابداع و 
به كارگيري روش هاي استخراج دي ان اي باستاني از فسيل هايي 
كه قدمتش��ان به ده ها هزار سال پيش برمي گشت پيشگام بود. 
او درحال��ي ك��ه به مطالعه  بس��ياري از گونه هاي منقرض ش��ده 
-مانند خرس هاي غارنشين، ماستودون ها ]از راسته  فيل سانان[ 
و تنبل هاي زميني- مي پرداخت، عميق ترين اش��تياقش مطالعه  
نئاندرتال ها بود.  قدمت فسيل هاي اين موجودات پيشاني برجسته 
در اروپا و خاور نزديك به بيش از 200هزار سال برمي گردد. آنها 
ابزار و س��الح مي ساختند و حتي داخل غار نقاشي مي كردند. اما 

نئاندرتال ها در حدود 40 هزار سال پيش ناپديد شدند. 
دكت��ر پابو به تدريج جاهاي خالي را پر مي كرد تا بتواند كل 
ژنوم نئاندرتالي را بازسازي كند. او در سال 200۶ از تيم دكتر 
رايك دعوت كرد تا به او در فهم ارتباط انس��ان هاي امروزي و 

نئاندرتال ها كمك كنند.
دكتر رايك با كمال اشتياق پروژه را شروع كرد و در عرض 
چند سال، اين دانش��مندان به كشف هايي برجسته و تاريخي 
دس��ت يافتند.  دي ان اي نئاندرتال ها نشان مي دهد كه اجداد 
آنها حدود ۶00هزار س��ال پيش، از نياكان ما جدا شده اند. اما 
آزمايش هاي دكتر رايك آشكار كرد كه انسان هايي كه امروزه 
در خ��ارج از آفريقا زندگي مي كنن��د، هنوز آثاري از دي ان اي 

نئاندرتالي در خود دارند. 
چگونه چنين چيزي ممكن است؟ پيش از آنكه نئاندرتال ها در 
اروپا منقرض شوند، هنگام مهاجرت از آفريقا با نياكان انسان هاي 

امروزي مالقات و توليدمثل كردند.  
وقتي دانشمندان فسيل هاي بيشتري را براي كشف دي ان اي 
نئاندرتالي كاوش كردند، به نكته  شگفتانگيز ديگري رسيدند. در 
سال 2010، يك استخوان به ظاهر معمولي انگشت كوچك دست 
كه از غاري در منطقه  سيبري به نام غار ِدنيسووا كشف شده بود، 

ژنوم كامل تباري منقرض ش��ده از انس��ان ها را به دست داد كه 
پيشتر ناش��ناخته بود.  مطالعات ژنتيكي مشخص كرد اين گونه 
كه به انس��ان تباران دنيسووايي مشهور شد، در حدود 400هزار 

سال پيش، از نئاندرتال ها منشعب شده است.
دي ان اي دنيس��ووايي فقط در چند دندان ديگر پيدا ش��ده 
اس��ت كه از همان غار در س��يبري كشف شده اند. قديمي ترين 
نمونه ه��اي اي��ن فس��يل ها به بي��ش از 100هزار س��ال پيش 
برمي گردند؛ استخوان انگشت كوچك متعلق به يك دنيسووايي 
بود كه در حدود 48000 تا ۶0000 سال پيش زندگي مي كرده 
است.  دكتر رايك و همكارانش دريافتند كه دنيسووايي ها، مانند 
نئاندرتال ه��ا، ميراثي ژنتيكي در انس��ان هاي امروزي به يادگار 
گذاشتند، انس��ان هايي كه امروزه عمدتا در استراليا، گينه  نو و 
آس��يا زندگي مي كنند.  همچنين پژوهش آنها نش��ان داد كه 
دنيسووايي ها در اوايل تاريخ خود به دو تبار تقسيم شدند. دكتر 

رايك مي گويد: »آنها صدهاهزار سال از يكديگر جدا افتادند.«
مقاله يي كه ژنتيك ش��ناس دانشگاه پرينستون جاشوا اِيكي و 
همكارانش منتش��ر كردند اين يافته را تاييد و توجه بيشتري به 

انسان تباران دنيسووايي جلب كرد. 
اين مطالعه  جديد نش��ان مي دهد كه هر دو ش��اخه با نياكان 
انسان هاي امروزي درآميخته بودند و توليد مثل كرده بودند. يك 
گروه دنيسووايي دي ان اي خود را در اهالي معاصر آسيا و اقيانوسيه 
به جا گذاش��تند. شاخه  ديگر آثار ژنتيكي خود را فقط در مردمان 
چين و ژاپن بر جا گذاش��تند.  دي ان اي باس��تاني اشباح ژنتيكي 
مردماني را احضار كرده است كه خيلي وقت پيش ناپديد شده اند، 
مردمي كه فسيل ها به تنهايي نمي توانستند پرده از رازشان بردارند. 
اكنون بسياري از دانشمندان بر اين گمانند كه دي ان اي باستاني در 
آينده ساير گونه هاي منقرض شده  انسان ها را نيز آشكار خواهد كرد.  
دكتر رايك مي گويد: »كشف دي ان اي دنيسووايي نقطه  عطفي بود 
در نگرش من به دي ان اي باس��تاني. اين دي ان اي مي تواند پرده از 
رازهايي درباره  گذش��ته بردارد كه كامال غيرمنتظره اند و در روند 

تحقيق به مخيله مان نيز خطور نمي كنند.«

 تله گذاري
سير دكتر رايك در دوران پيش از تاريخ او را به اين انديشه فرو 
برد كه دي ان اي چه رازهايي مي تواند درمورد رويدادهاي جديدتر 
آش��كار كند. موزه هاي سراس��ر دنيا انباشته بود از استخوان هاي 

مردماني كه در بازه  20000 سال اخير مي زيسته اند. 
از آنجا كه اين بقايا جوان تر بودند، احتمال اينكه هنوز حاوي 
مقداري دي ان اي باش��ند زياد بود. بنابراين دكتر رايك به منظور 

ف��رآوري دي ان اي از آنها آزمايش��گاه خود را ب��ا كپي برداري از 
كوچك ترين جزئيات تاسيس��ات دكتر پابو در آلمان به ابزارهاي 
جديدي مجهز كرد.  او مي گويد: »ما حتي كفپوش س��اختمان 

اليپزيگ را شبيه سازي كرديم.«
ام��ا از جنبه هاي قابل  توجهي، دكتر رايك راهش را از راهبرد 

علمي متعارف براي جست وجوي دي ان اي باستاني جدا كرد. 
دكتر پابو و ديگر متخصصان معموال انبوهي از فس��يل ها را با 
هدف پيدا كردن نمونه يي نادر كه حاوي دي ان اي باش��د بررسي 
مي كنند. س��پس س��عي مي كنند با اس��تفاده از آن كل ژنوم را 
بازس��ازي كنند.  اما تيم آزمايشگاه دكتر رايك دست به طراحي 
»تله ه��اي« دي ان اي زدند كه صدها هزار تك��ه  ژنتيكي از ژنوم 
انس��اني را گير مي اندازند. نتيجه  كار ب��ا توالي كامل ژنوم خيلي 
فاصله دارد، اما به اندازه يي اس��ت كه مي تواند تبارها را مش��خص 
كند و حتي سرنخ هايي از صفات مردمان باستاني به دست دهد. 
در س��ال 201۵، مجموع��ه  تحقيقات��ي جدي��ِد دكتر رايك 
نخس��تين نتايج را بيرون داد. او و همكارانش اطالعات دي ان اي 
۶9 اروپاي��ي باس��تاني را ك��ه بين 3000 تا 8000 س��ال پيش 

مي زيسته اند، منتشر كردند. 
براس��اس نتايجي كه آنها به دس��ت آوردند، كش��اورزاني كه 
اجدادشان به خاور نزديك مي رسد مردمان شكارچي-گردآورنده 
را كه پيش��تر در اروپا زندگي مي كردند از س��رزمين خود بيرون 
راندند. سپس حدود 4۵00سال پيش، موج ديگري از جمعيت به 
اروپا وارد ش��د كه اجدادشان به كوچ نشينان اسب سوار مي رسيد 

كه از مناطق استپ در روسيه امروزي بودند. 
تيم دكتر رايك در مدتي كمتر از سه سال پس از آن پژوهش، 
به س��رعت يافته هاي مش��ابه فراواني منتش��ر كردند. آنها روند 
گسترش نخس��تين كش��اورزان را مثاًل در خاور نزديك رديابي 
كرده ان��د و ظه��ور و افول جمعيت هاي گوناگ��ون را در آفريقاي 

باستان دنبال كرده اند. 
در حال��ي كه برخ��ي از اين نتايج حكاي��ت از مهاجرت هاي 
بين قاره يي دارند، اما تيم دكتر رايك در بازسازي آرايش ژنتيكي 
انس��ان ها در طول هزاران س��ال، بر مناطق كوچك تر نيز تمركز 
مي كنن��د.  براي نمونه اخيرا دكت��ر رايك و همكارانش اطالعات 
دي ان اي مردم��ي را منتش��ر كردند كه 3۵00 تا 10000س��ال 
پيش در مناطقي مي زيسته اند كه اكنون جزاير بريتانياست. اين 

دي ان اي نيز داستاني براي گفتن دارد. 
وقت��ي توده ه��اي يِخي عصر يخبن��دان از اي��ن جزاير عقب 
نشس��تند، مردمان شكارچي-گردآورنده از اروپاي كنوني به آنجا 
مهاجرت كردند. حدود ۶000سال پيش، كشاورزاني با تبار خاور 
نزديك به بريتانيا رفتند و جاي اكثر مردمان شكارچي-گردآورنده 
را گرفتند.  باستان شناسان دريافته اند كه تقريبا 4۵00سال پيش، 
گرايشي ناگهاني در بريتانيا به سمت سبك هاي جديد سفالگري 
و فلزكاري پديد آمده است، كه درمجموع به دوران فرهنگ جام 
معروف است. بسياري از كارشناسان بر اين باور بودند كه مردمان 

كشاورز اين فنون را از قاره  اروپا ياد گرفتند. 
اما دكتر رايك و همكارانش به اين نتيجه رسيدند كه دي ان اي 
به دست آمده چيز ديگري مي گويد. بااينكه فرهنگ جام سازي در 
سرزمين اصلي بريتانيا از جامعه يي به جامعه  ديگر گسترش يافت، 
اين مهاجراني از تبار كوچ نش��ينان مناطق استپ روسيه  كنوني 

بودند كه چنين فرهنگي را به بريتانيا آوردند. 
اين مردمان تقريبا جاي تمام اقوام كشاورز پيشين را گرفتند. 
امروزه، ريشه 90درصد از اجداد مردم بريتانيا به اين موج مهاجرت 
برمي گردد.  ايان آرميت، باستان شناس دانشگاه بردفورد كه در اين 
پژوهش با دكتر رايك همكاري داش��ته، بر اين باور است كه اگر 
اين يافته هاي ژنتيكي نبودند، »هيچ كس بزرگي اين جايگزيني 
را باور نمي كرد.« او مي افزايد: »الزم اس��ت باستان شناس��ان اين 
جايگزيني 90درصدي را و اينكه از لحاظ انساني واقعا چه نتايجي 

مي تواند در پي داشته باشد، تبيين كنند.«

 سفري تماشايي
مردمان دوره  جام براي رس��يدن ب��ه جزاير بريتانيا فقط بايد از 
كان��ال انگليس عب��ور مي كردند. اما در حدود 3300 س��ال پيش 
سفري بسيار تماشايي تر روي داد، وقتي كه انسان ها براي نخستين 
بار با كشتي به جزاير دورافتاده  اقيانوس آرام مهاجرت كردند.  دكتر 
رايك و همكارانش با تحليل دي ان اي باس��تاني به دس��ت آمده از 
اس��كلت هاي اين مس��افران كهن اقيان��وس آرام، زواي��اي تاريك 

مهاجرتشان را روشن تر كرده اند. 
متيو اس��پريگز، باستان شناس دانشگاه ملي استراليا كه با دكتر 
رايك همكاري داشته اس��ت، مي گويد: »اين پژوهش ميدان بازي 
را عوض كرده است.« تا همين اواخر، بسياري از باستان شناسان بر 
اين عقيده بودند كه نياكان اهالي جزاير اقيانوس آرام با مردم بومي 
تايوان خويش��اوندي دارند. اين طور گفته مي شد كه آنها به سمت 
جنوب و به مقصد جزاير اطراف گينه  نو كشتي راني كرده اند و بعدها 
با جمعيت آنجا موس��وم به پاپوايي ها درآميخته اند. سپس نوادگان 

آنها به سمت شرق و جزاير اقيانوس آرام مهاجرت كرده اند. 
اي��ن نظري��ه كمك كرد ب��ه توضيح ان��واع زبان ه��اي رايج در 
منطقه  اقيانوس آرام، نحوه  كشاورزي و سبك هاي سفالگري و نيز 
آميختگي دي ان اي متعلق به آسياي شرقي و گينه  نو كه در اهالي 
اين جزاير يافت شده است.  دكتر اسپريگز و ديگر باستان شناسان 
استخوان هايي از جزاير وانواتو و تونگا براي دكتر رايك تهيه كردند 
و تيم او موفق به بازيابي دي ان اي از آنها ش��د، درحالي كه ديگران 
موفق به چنين كاري نشده بودند. و اما نتيجه  اين بازيابي درمقابل 

نظريه  غالب چه حرفي براي گفتن داشت؟
دكتر رايك مي گويد: »ما از نظر ژنتيكي دريافتيم كه آن نظريه 
اصال درس��ت نبود.« او و همكارانش نتايج اين پژوهش را در مجله  
كارنت بيولوژي منتش��ر كردند.  برخ��الف نظريه  مذكور، مردماني 
كه نخس��تين بار به وانواتو و ديگر جزاير اقيانوس آرام وارد ش��دند 
مستقيما از آسيا آمده بودند -احتماال از تايوان يا فيليپين- و هرگز 
در گينه  نو توقف نكرده ان��د. پس از آن بود كه موجي از پاپوايي ها 
وارد اين منطقه شدند. دكتر رايك مي گويد: »حاال مي دانيم كه اين 
م��وج چه زماني به راه افتاد - قبل از 2400 س��ال پيش. و نتيجه  
آن يك جايگزيني كامل بود.« و موج دوم درواقع دس��ت كم شامل 
دو مهاجرت بود. پاپوايي هايي كه به وانواتو امروزي آمدند، احتماال 
از جزاير بيس��مارك. اما پاپوايي هايي كه به مناطق دورتر در جزاير 
پلي نزي وارد شدند، اهل جزاير ديگري بودند، احتماال بريتانياي نو. 
تا ماه گذشته، حدود سه چهارم از تمام اطالعات ژنومي به دست 
آمده از بقاياي انس��ان هاي باس��تاني در ادبيات علمي را تيم دكتر 
رايك منتش��ر كرده اند. اما اين تازه اول راه اين دانش��مندان است.  
آنها همچنين دي ان اي حدود 3000 نمونه  ديگر را بازيابي كرده اند. 
و يخچال هاي آزمايش��گاه دكتر رايك پر اس��ت از اس��تخوان هاي 

2000تن ديگر از ساكنان دوران پيش از تاريخ. 
برنامه  دكتر رايك اين اس��ت ك��ه دي ان اي همه  فرهنگ ها را 
كه در هرجايي از دنيا براي باستان شناس��ان ش��ناخته ش��ده اند 
پيدا كند. او اميدوار اس��ت درنهايت بتواند يك اطلس ژنتيكي از 
انس��ان ها در طول ۵0000 سال گذش��ته تدوين كند.  مي گويد: 
»س��عي مي كنم يك جا به همه  آن فكر نكنم، چون كاري بسيار 

طاقت فرساست.« 
منبع: ترجمان

تفسير »دي ان اي« باستاني
كتاب جديد ديويد رايك، ژنتيك ش�ناس مدرسه پزش�كي هاروارد، يافته هاي آزمايشگاهي او را درباره مهاجرت هاي 
پيش  از تاريخ انسان و آميزش پيچيده جمعيت هاي مختلف تشريح مي كند. نقشه باال برخي از آن مهاجرت ها ازجمله 

روند گسترش انسان هاي امروزي از آفريقا و خاور نزديك به ساير مناطق و چند آميزش عمده را نشان مي دهد. 



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 9مسكن  Tue. May  22. 2018  1108   سه شنبه   اول  خرداد 1397     6 رمضان 1439  شماره 

»تعادل«وضعيتعرضهوتقاضادربازارملكرابررسيميكند

بيم ها و اميدهاي بازار مسكن در سال 97

احتمالركودتورميدربازارمسكن؟
نداعليزادهتحليلگربازارمسكن

در 25س��ال گذش��ته ش��اهد دوره هاي رونق 
و رك��ود متوالي در روند بازار مس��كن بوده ايم. از 
نيمه دوم س��ال 92 تا اوايل سال 95 بازار مسكن 
در دوره رك��ود به س��ر ميبرد و پ��س از آن وارد 
مرحله رونق شد. تا اينكه شهريور ماه سال 1396 
همزمان با كاهش نرخ س��ودهاي بانكي، برخي از 
سرمايه گذاران سرمايه هاي خود را از بانك ها خارج 
و به بازار مسكن تزريق كردند بدين ترتيب از نيمه 
دوم اين سال قيمت مسكن با شيب تند افزايشي 

به ويژه در تهران روبه رو شد. 
حال با توجه به اين فراز و فرودها و تاثيرپذيري 
بازار مسكن از عوامل جانبي از اين دست، مي توان 
اينگونه برداشت كرد كه به دنبال افزايش ناگهاني 
نرخ دالر در سال جاري محتمل ترين امر، افزايش 
نرخ رشد قيمت مسكن بيشتر از نرخ تورم عمومي 

خواهد بود. 
كارشناس��ان حوزه ه��اي اقتصادي و مس��كن 
شاخصه هاي مختلفي همچون مولفه هاي پول و ارز، 
نرخ تورم عمومي، ميزان رش��د اقتصادي و... را در 
وضعيت بازار مسكن دخيل مي دانند و اين عوامل را 
در سرفصل هاي مختلف از جمله »معامالت خريد و 
فروش مسكن«، »ساخت وساز«، »قيمت مسكن« و 

»قدرت خريد مسكن« و... مطرح  كرده اند. 
با توج��ه به اين م��وارد برخي از كارشناس��ان 
و صاحبنظ��ران ازجمل��ه علي چگين��ي، مديركل 

دفت��ر برنامه ري��زي و اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي، معتقد هستند كه مسير رونق در بازار 
معامالت مس��كن در سال 97 تداوم خواهد داشت. 
حتي معتقدند كه رونق اين بازار در س��ال 97 نه با 
كاهش قابل توجه حجم معامالت همراه خواهد شد 
نه افزايش شديد در تعداد آنها نسبت به رونق ايجاد 
شده در ماه هاي پاياني سال گذشته تجربه خواهد 
شد. چگيني و كارشناسان هم عقيده با وي بر اين 
باورند كه تحوالت قيمتي به عنوان مهم ترين بخش 
بازار مسكن در سال 97 بيشترين تاثيرپذيري را از 
دو ب��ازار اقتصادي ارز و بازار پول همچنين س��طح 
تورم عمومي خواهد داشت. در حقيقت اين دسته 
از كارشناس��ان روند بازار را براساس اين شاخصه ها 
ارزيابي مي كنند كه نوس��انات احتمالي نرخ ارز در 
س��ال جاري به س��ه ش��كل عمده، بازار مسكن را 
تحت تاثير قرار مي دهد. در حقيقت اين نوس��انات 
در كوتاه مدت منجر به انتقال بخش��ي از سرمايه ها 
از بازار مسكن به بازار ارز و در نهايت كاهش شتاب 
رونق در بازار مس��كن خواهد شد. در بلندمدت نيز 
نوسانات نرخ ارز از يك طرف با برجاي گذاشتن اثر 
هزينه يي منجر به افزايش قيمت برخي نهاده هاي 
س��اختماني و در نهايت افزايش قيمت تمام شده 
مسكن خواهد شد. از س��وي ديگر نيز درآمدهاي 
ناشي از التهاب نرخ ارز در يك بازه زماني بلندمدت 
مي تواند دوباره از طريق ورود برخي از اين درآمدها 
به بازار مسكن، حوزه معامالت و ساخت واحدهاي 

مسكوني را تحت تاثير قرار دهد. نتيجه اي كه از اين 
روند گرفته مي شود اين است كه برآيند اثر اين سه 
حوزه بر بازار مسكن مي تواند منجر به نوسان قيمت 
مسكن معادل ۴ تا 5 واحد درصد باالتر از نرخ تورم 
عمومي شود. پيش بيني آنها در حوزه»ساخت و ساز 
و سرمايه گذاري هاي ساختماني« نيز حكايت از بروز 

شرايط رونق در اين بازار دارد. 
البت��ه در اين مي��ان برخ��ي از اقتص��اددان و 
صاحب نظ��ران برجس��ته بخش مس��كن با لحاظ 
ق��رار دادن ويژگي پرش قيمت مس��كن در بهمن 
ماه س��ال گذش��ته اين پرش قيمتي را براي سال 
جاري قابل تداوم نمي داند؛ زيرا پرش قيمتي سال 
گذشته ناشي از تداوم ركود طي سال هاي متوالي، 
رش��د منفي قيمت واقعي مسكن، تورم انتظاري و 
كاهش رفتارهاي سفته بازانه تلقي مي شود. به باور 
اين دس��ته از كارشناسان كه اگر س��رمايه گذاران 
س��اختماني نس��بت به اولويت بخش��ي به الگوي 
كوچك سازي در بازار مس��كن و پاسخ به تقاضاي 
غال��ب در اين بازار در حجم مناس��ب اقدام نكنند، 

بازار مسكن از اين ناحيه آسيب پذير خواهد شد. 
تحليل ديگري هم وج��ود دارد، مبني بر اينكه 
افزايش معامالت مس��كن كه از نيمه دوم سال 96 
آغاز ش��ده بود، تفاوتي با دوره هاي قبلي داش��ت و 
آن هم اين بود كه ورود بخش تقاضاي موثر يعني 
مصرف كننده بازار مسكن باعث تحريك اين بازار، 
افزايش تعداد معامالت و به تبع آن افزايش قيمت ها 

ش��د. وقتي قيمت ها به قدري افزايش پيدا كرد كه 
امكان خريد ب��راي مصرف كننده وجود نداش��ت، 
روند رش��د معامالت متوقف شد. در شرايط فعلي 
بازار، مس��كن سوددهي مناس��بي ندارد و احتماال 
س��رمايه گذاران ب��راي ورود به اين ب��ازار احتياط 
مي كنن��د بنابراين عم��ده تقاضا در س��ال 1397 

تقاضاي مصرفي خواهد بود. 
همچني��ن در اي��ن ميان مش��اوران امالك هم 
نوسانات نرخ ارز را يكي از عوامل تاثيرگذار در رشد 
قيمت مس��كن مي دانند و پيش بيني مي كنند در 
نيمه اول سال جاري بازار مسكن با افزايش قيمت 
1۰تا 15درصدي مواجه شود. به باور وي بطور قطع 
افزايش قيمت دالر مي تواند در بي توازني و بي نظمي 

بازار مسكن اثرگذار باشد. 
از طرف��ي برخ��ي ديگر از كارشناس��ان تحليل 
متفاوتي را ارائه مي دهند. به باور آنها بازار مس��كن 
در حال گذر از مرحله ركود است اما برخي اتفاقات 
باعث مي ش��ود حالت شكننده پيدا كند و نتوان با 
قطعيت از رونق بازار امالك سخن گفت. با اين حال 
اين دسته از كارشناسان معتقدند كه افزايش قيمت 
دالر تاثير رواني در بخش تقاضاي بازار مسكن دارد 
و باعث مي ش��ود بازار ارز متقاضي بيش��تري پيدا 
كرده و زمينه سفته بازي در معامالت ملك كاهش 
يابد. با توجه به اين امر، تقاضا براي خريد و فروش 
ملك هم كاهش مي يابد و فرصت مناس��بي براي 
افرادي كه متقاضي خريد يا رهن و اجاره آپارتمان 

هستند به وجود خواهد آمد؛ اما در بلندمدت قيمت 
آپارتمان و خانه هاي نوساز افزايش خواهد يافت زيرا 
به عل��ت افزايش نرخ دالر، قيم��ت مصالح و ديگر 

شاخصه هاي ساخت مسكن افزايش مي يابد. 
اي��ن كارشناس��ان با اش��اره به افزاي��ش 2۰تا 
3۰درص��دي قيمت خريد خانه از فروردين س��ال 
گذشته تا فروردين امسال مي گويند، بيم آن مي رود 
كه افزايش دوب��اره قيمت ها، بازار ملك و بازارهاي 
وابس��ته را با خطر ركود رو به رو كند. به گفته آنها 
در حقيت افزايش نرخ دالر، خروج امريكا از برجام، 
احتمال بازگش��ت برخي تحريم ه��ا و بي ثباتي در 
بازارهاي موازي از داليلي اس��ت كه شايعه افزايش 
قيمت خانه و خطر بازگش��ت ركود به بازار ملك را 
در س��ال 97 رايج كرده است. اين روند به گونه يي 
است كه افزايش دوباره قيمت ها در شهريور امسال 
دور از انتظار نيس��ت مگر اينكه چاره يي انديشيده 
ش��ود. بر اين اساس پيش بيني مي ش��ود با تداوم 
ش��رايط كنوني بازار ارز و به تبع آن افزايش قيمت 
مس��كن، روند رو به رشد معامالت كه از نيمه دوم 
سال گذشته آغاز شده بود، كند شده و دوره پيش 
رونق مسكن قبل از آغاز دوره رونق به اتمام برسد. 
بنابراين نوس��انات نرخ ارز در مجموع موجب ايجاد 
ركود تورمي در بازار مس��كن مي شود اين نوسانات 
بر تعداد قراردادهاي خريد و فروش هم موثر است 
و در صورت تداوم افزايش قيمت دالر شاهد كاهش 

حجم معامالت هستيم. 

گروهراهوشهرسازيشهالروشني
نگاهي به آمارهاي منتشرشده در حوزه مسكن 
در دو ماه نخس��تين س��ال 97 حكايت از افزايش 
قيمت مس��كن البته نه با آهنگ رشد ماه هاي قبل 
دارد، اما همين آمارها بيانگر كاهش شديد معامالت 
در ماه  فروردين و احتماال ارديبهشت امسال است. 
همين دو ش��اخص گوياي اين مطلب است كه 
فروش��ندگان بدون توجه به كشش بازار و به اميد 
يا توهم جهش قيمت در بازار مسكن سعي در باال 
بردن قيمت پيش��نهادي خود دارند. خريداران نيز 
ب��ه موضوع افزايش قيمت به ديده ترديد مي نگرند 
و به نوعي از خريد پا پس كشيده اند، چرا كه گمان 
مي كنند قيمت ها دچار حباب ش��ده اس��ت و اين 

شرايط خيلي دوام نخواهد آورد. 
كارشناس��ان از همان دي ماه س��ال گذشته كه 
استقبال خريداران با افزايش قيمت  هاي پيشنهادي 
از سوي فروش��ندگان مواجه شد، ركود تورمي در 

بازار مسكن را پيش بيني كردند. 
نگاهي به سطح درآمد دهك هاي پايين و مياني 
و حتي مياني رو به باالي جامعه، وضعيت اشتغال و 
نرخ بيكاري و... به خوبي نشان مي دهد كه از طرف 
تقاضا خيل��ي نمي توان به رونق بازار مس��كن دل 
بست و تداوم روند فعلي به احتمال زياد فروشندگان 
را وادار خواهد كرد تا از توهم قيمتي خارج شوند و 
اگر به واقع فروشنده هستند، شرايط عرضه خود را با 
بودجه و توان متقاضيان هم سطح كنند و اال ترديد 
خريد در س��مت تقاضا به ح��دي باال خواهد رفت 
كه بازار مس��كن چاره يي جز ركود نخواهد داشت، 
به ويژه اينكه آمار 2.5 ميليون خانه خالي و افزايش 
چش��مگير اخذ پروانه هاي ساختماني در شش ماه 
گذش��ته خود مويد افزايش عرضه نسبت به تقاضا 

است و بيشتر نيز خواهد شد. 

خردادبازارمسكنرونقميگيرد؟
در همين رابطه، بيت اهلل س��تاريان، كارشناس 
اقتصاد مسكن با انتقاد از تحليل هاي شگفت انگيز 
برخي از كارشناس��ان مس��كن در خص��وص ادامه 
ركود در بازار مس��كن گفت: براس��اس برآوردهاي 
انجام گرفته مشخص شد كه بايد از شهريورماه 96 
بازار وارد فاز رونق نس��بي مس��كن شده و تا پايان 
سال 97 اين مرحله ادامه داشته باشد. اين مورد در 

شهريورماه سال گذشته روي داد. 
س��تاريان افزود: بدون تردي��د كاهش معامالت 
در ي��ك ماه اخي��ر نمي تواند رونق مس��كن را زير 
س��وال ببرد؛ و ماه هاي آتي اي��ن كاهش را جبران 
خواهد كرد و پيش بيني مي ش��ود كه از خردادماه 
بازار مس��كن خيز ماليمي داش��ته باشد و با رشد 

محسوسي تا پايان سال روبرو شود. 
اين اس��تاد دانش��گاه گفت: خ��روج امريكا از 
برجام باعث خواهد ش��د در س��ال 98 نيز شاهد 
رونق مس��كن ادامه داش��ته باش��د. تجربه نشان 
داده در زم��ان تنش ه��اي سياس��ي تنه��ا ب��ازار 
مورداطمينان س��رمايه گذاران بازار مسكن است و 
ازآنجايي كه مولفه هاي رونق مسكن شامل افزايش 
س��رمايه گذاري، افزايش حض��ور تقاضا و افزايش 
توليد اس��ت، در ماه هاي آتي با افزايش يك مولفه 
از مولفه هاي ذكرش��ده بازار مس��كن وارد مرحله 

رونق خواهد شد. 

مسكندرانتظارتقاضايواقعي
ستاريان با اشاره به اينكه محاسبات انجام شده 
نش��ان مي دهد در حال حاضر تنه��ا 3۰ درصد از 
تقاض��ا وارد ب��ازار پرس جو براي معامله  ش��ده اند، 
گفت: هم اكنون با توج��ه به نقدينگي هاي موجود 
تقاضاي واقع��ي در بازار حاضر ح��دود 65 درصد 
اس��ت كه از اين رقم حدود 25 درصد، بازار مسكن 
را به علت گراني ترك خواهند كرد. اين كارشناس 
مسكن گفت: بنابراين مي توان گفت، بازار تابستاني 

مسكن پذيراي ۴۰ درصد از نقدينگي هاي خواهد 
بود كه اين ۴۰ درصد در بازار واقعي و بطور حتم در 

معامالت آنها نهايي خواهد شد. 
وي بابيان اينكه طي سال هاي ركود بازار مسكن 
دچار كس��ري شديد شده اس��ت، گفت: زماني كه 
يك��ي از مولفه هاي رونق يعن��ي افزايش معامالت 
خريد افزايش يابد، س��رمايه گذاري ها در بازار ارتقا 

يافته و نمودار ساخت وساز رشد خواهد داشت. 
اين استاد دانشگاه گفت: با وجود اتفاقات ناگوار 
مرتبط ب��ا برجام )مانن��د افزايش نوس��انات ارز و 
خروج برخي از شركت هاي معتبر از بازار اقتصادي 
ايران(، يك اتفاق خوب دامن بازار مسكن به عنوان 
پيش��ران اقتصادي را خواهد گرفت و آن هم حضور 

نقدينگي هاي موثر در اين بازار است. 
وي گف��ت: با تداوم ش��رايط كنوني ب��ازار ارز، 
بازاره��اي داخلي از جمله مس��كن رونق گرفته و 
به اقتضاي آن بازار هاي اقتصادي كش��ور نسبت به 

سال هاي گذشته شاهد رشد نسبي خواهند بود. 

مسكندرركود،احتكاريااحتياط؟
در همي��ن رابطه، ايم��ان رفيعي، كارش��ناس 
ساخت وساز بابيان اينكه در روزهاي پس از التهابات 
شديد نرخ ارز و سياس��ت ناگهاني دولت مبني بر 
تك نرخي كردن قيمت ارز، تقريباً بيشتر بخش هاي 
فعال و نيمه فعال اقتصاد درنتيجه اين شوك عميق 
توقف كردند، گفت: ممنوعيت معامله دالر در خارج 
از سيس��تم مصوب دولت موجب كاهش ش��ديد 
جريان ورود و خروج كاال و نقدينگي در بس��ياري 

از صنايع شد. 
رفيع��ي افزود: افزايش ش��ديد قيم��ت دالر در 
بازارهاي غيررس��مي، موجب افزايش غيررس��مي 
قيمت هاي مسكن در قالب نداشتن موجودي، عدم 
عرضه و ايجاد بازار س��ياه و نياز كاذب شد. مسكن 
كه به صورت چندجانبه با قيمت ارز در ارتباط است، 
بخ��ش قابل توجهي از قيم��ت نهايي خود را تحت 

تاثير بازار ارز تعيين مي كند. 
اين كارش��ناس ساخت وس��از گفت: در شرايط 
به ش��دت نامتع��ادل و بي ثب��ات كنون��ي، بخ��ش 
قابل توجهي از س��رمايه نقدي موج��ود در بازار به 
سرعت جذب بازار طال و ارز شد تا حدي كه قيمت 

سكه تقريباً دو برابر شده است. 
وي بابي��ان اينكه بي اعتمادي ب��ه پول ملي به 
دليل كاهش پي درپي ارزش آن، انگيزه متقاضيان 
مس��كن را براي پس انداز كاهش داده است، گفت: 
در ح��ال حاضر متقاضيان در ي��ك دور بي انتها در 

مثلث افزايش پس انداز، كاهش ارزش پول و افزايش 
قيمت قرار دارن��د كه عماًل موجب كاهش معنادار 
متقاضياني خواهد ش��د كه به اميد خانه دار شدن 

اقدام به پس انداز درآمد خود مي كنند. 
رفيع��ي گفت: هرچق��در ارزش ريالي و ارزبري 
كااليي بيشتر باشد، ديرتر تحت تاثير نوسانات بازار 
قرار مي گيرد و از طرف ديگر هم زمان بيشتري براي 

رسيدن به ثبات قيمت الزم دارد. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه يك��ي از نخس��تين 
واكنش هايي كه در مقابل اين تالطم بازار مي توان 
انتظار داشت، عدم تمايل مالكان به عرضه مسكن 
ت��ا زمان تثبيت قيمت ها اس��ت، گف��ت: در خالل 
شروع نوسانات تا تثبيت بازار بعضاً شاهد رفتارهاي 
هيجان��ي هم از س��مت خريداران و هم از س��مت 
فروشندگان هستيم؛ اما روند كلي مورد انتظار عدم 
عرضه از سمت توليدكننده تا زمان توقف نوسانات 

است. 

خودداريموقتخريداران
اين كارش��ناس ساخت وس��از افزود: خودداري 
خريداران به دليل نوسانات هيجاني بازار يكي ديگر 
از داليل كن��دي معامالت مس��كن در زمان حال 
اس��ت. به دليل تغيير پي درپي نرخ ها و سردرگمي 
بازار، دسته يي از خريداران ترجيح مي دهند خود را 
از هيجان زدگي بازار كنار بكشند و تا زمان تثبيت 

نرخ ها اقدام به معامله نكنند. 
وي گف��ت: ب��راي همي��ن ش��اهد بودي��م در 
فروردين م��اه، بازار اجاره تحت تاثير هيجانات ارقام 
نامعقول��ي ثبت كرد ام��ا در حال حاض��ر مالكان 

معقول تر رفتار مي كنند. 
اي��ن كارش��ناس ساخت وس��از اف��زود: كاهش 
ساخت وساز از ديگر تبعات ناشي از نوسانات شديد 
در بازارهاي مالي است كه آثار خود را در درازمدت 
نش��ان مي دهد. زماني كه نوسان نرخ ها باالست و 
تورم به س��رعت باال م��ي رود، نقدينگي موجود در 
دست مردم به سمت بازارهاي سهل الوصولي مثل 
طال و ارز با نرخ بازده و س��رعت نقد ش��وندگي باال 
س��رازير مي ش��ود كه س��رعت گردش پول در آن 
بسيار باالست. رفيعي گفت: در اين شرايط مطمئناً 
بازارهايي مثل مس��كن كه نياز به س��رمايه گذاري 
بااليي دارد و س��رعت گردش پول در آن به نسبت 
س��اير بازارها پايين تر اس��ت دچار كمب��ود ميزان 
س��رمايه گذاري مي شود. وي گفت: مجموع عوامل 
مذكور موجب بروز ركود مضاعف در بخش مسكن 
كه چند سالي است گريبان گير اقتصاد ايران شده 

است، هستند. طبيعي اس��ت تا زماني كه مسكن 
مجدداً جايگاه خود را در اين بازار پرتالطم پيدا كند 
و قيمت ها به تناسب برسند، شاهد كمبود عرضه و 

تقاضا خواهيم بود. 

كساديبازارمسكنموقتياست
در همي��ن زمينه س��جاد فروغي، كارش��ناس 
مسكن بابيان اينكه يكي از اصلي ترين داليل بروز 
ركود كم بودن تقاضا نسبت به عرضه است، گفت: 
زماني كه افراد يك جامعه تقاضاي خود را نسبت به 
كاال و خدمات بنگاه ها كاهش مي دهند، توليدكننده 
مجبور اس��ت براي جلوگيري از ضرر ميزان توليد 
خود را كم كند. در واقع كاهش سطح توليدات يك 
جامعه در يك بازه زماني مشخص از نشانه هاي بروز 

ركود است. 
فروغ��ي افزود: از طرفي همانطور كه نمي توانيم 
گراني موقت چن��د كاال را تورم بناميم، نمي توانيم 
به كس��ادي موقت در چند حوزه، به چش��م ركود 
اقتصادي نگاه كنيم. هر بازار ش��رايط مخصوص به 
خود را دارد و ممكن اس��ت در مواقعي با كس��ادي 
روبرو ش��ود؛ اما تداوم اين كس��ادي منجر به ركود 
مي ش��ود. وي بابي��ان اينكه ركود يك��ي از مراحل 
چرخه هاي تجاري است، گفت: به گفته تحليل گران 
حرفه يي ركود مسكن داراي چهار مرحله رونق، اوج 
يا دوران طاليي، ركود و بحران اس��ت. همواره پس 
از چرخ��ه ركود، رونق يا رش��د اقتصادي به وجود 
مي آي��د. البته برعكس اين نيز صادق اس��ت. پس 
از گذراندن دوره رونق، اقتصاد با كس��ادي و ركود 
مواجه مي ش��ود. اين مراح��ل مانند يك چرخه در 

اقتصاد شكل مي گيرند و تكرار مي شوند. 
فروغي گفت: صحت و س��قم اي��ن تحليل ها را 
مي توان به  چش��م در بخش مسكن مشاهده كرد. 
اگرچه بازار مس��كن طي سال هاي 92 تا 95 دچار 
ركود عميق بوده اس��ت، در س��ال 96 دچار رونق 
نس��بي ش��ده و در اوايل س��ال 97 تقريباً در حال 

خروج كامل از ركود است. 
اين كارش��ناس مس��كن با انتقاد از تحليل هاي 
نادرس��ت در خصوص ادامه ركود مس��كن در سال 

جاري گفت: 
در مطالعات اقتصادي حوزه مسكن براي بررسي 
دوره ه��اي رونق و رك��ود از متغيرهاي مختلفي از 
جمله نوس��ان بازارهاي موازي، قيمت تمام ش��ده، 
ارزش اف��زوده، پروانه ه��اي س��اختماني ي��ا ميزان 
س��رمايه گذاري در بخش مسكن استفاده مي شود. 
با  وجود اين، به نظر مي رسد، بهترين متغير واقعي 

نشان دهنده رونق يا ركود در بخش مسكن ميزان 
سرمايه گذاري در ساختمان هاي شروع شده توسط 

بخش خصوصي و حجم معامالت است. 
وي گف��ت: از آنجايي كه عمده س��رمايه گذاري 
و ساخت وسازهاي بخش مس��كن در ايران توسط 
بخش خصوصي صورت مي گيرد؛ و در ماه هاي آتي 
اين ميزان به رقم قابل توجهي رسيده است، مي توان 
انتظار داشت عرضه بيش��تر مي تواند رونق بيشتر 

معامالت را به دنبال داشته باشد. 

نشانههايرونقدربازار
فروغ��ي تاكيد كرد: با ظهور نش��انه هاي رونق، 
س��رمايه گذاري جديد در بخش مس��كن افزايش 
مي ياب��د. در ثان��ي ورود متقاضيان مس��كن يكم 
مي تواند توجيه خوبي براي افزايش رونق تلقي شود. 
اين كارشناس مس��كن گفت: آمارها از افزايش 
تقاض��اي صدور پروانه س��اختماني توس��ط بخش 
خصوصي و همچني��ن افزايش قيمت ها و حمايت 
دول��ت از رونق فعلي بخش مس��كن ب��راي ايجاد 
اشتغال و تحريك صنايع وابسته به مسكن حكايت 
دارد. وي ركود نسبي موجود در آمارهاي نيمه اول 
فصل بهار را ناش��ي از س��ردرگمي دانست و گفت: 
س��ردرگمي حاصل از تنش هاي سياس��ي و ارزي 
مقطعي ب��وده و س��رمايه گذاران و خري��داران در 
ماه هاي تابس��تان به بازار مسكن روي خوش نشان 

خواهند داد. 
اي��ن كارش��ناس مس��كن گف��ت: از طرف��ي 
گزارش هاي ميداني نش��ان مي دهد كه سرباز زدن 
فروشندگان و سازندگان مسكن از فروش واحدهاي 
خود به اين دليل است كه بازار مسكن دچار نوعي 
س��ردرگمي ش��ده و عدم تثبيت بازارهاي موازي 
مس��كن و غيرقابل پيش بيني ب��ودن وضعيت بازار 
در ماه هاي پيش باعث ش��ده تا فروش��ندگان فعاًل 
با احتياط بيش��تري وارد معامله شوند و اين روند 
احتم��االً تا پايان ماه مب��ارك رمضان ادامه خواهد 
داش��ت و با توجه به اتمام ظرفيت افزايشي سكه و 
دالر به نظر مي رسد تا مدتي بازار مسكن به رونق و 

افزايش قيمت ادامه خواهد داد. 
وي گف��ت: بنابراين بعيد به نظر مي رس��د، در 
ش��رايط فعل��ي مس��كن وارد ركود ش��ود و دليل 
عدم عرضه توس��ط فروش��ندگان نيز نامش��خص 
ب��ودن وضعيت ب��ازار و همچنين اتم��ام ظرفيت 
سرمايه گذاري در بازارهايي مانند سكه و ارز است. 

ركودسنگينبرآينداتفاقاتجاري
در همين رابط��ه، رضا ميرزاهدي كارش��ناس 
مس��كن ب��ا اب��راز ديدگاه ه��اي متف��اوت از آنچه 
كارشناس��ان در خصوص رشد مسكن در تابستان 
سال جاري ذكر كرده بودند، گفت: آنچه اقتصاد ما 
را نابود كرده و به اين روز انداخته، ركود توام با تورم 

حباب زا در بخش مسكن و داللي دالر است. 
وي با اشاره به تغييرات قيمتي مسكن در سال 
گذشته اظهار كرد: طي دو ماه آخر سال 96، مسكن 
يك باره با جهش قيمت مواجه شد، ولي اين جهش 
قيم��ت حبابي ب��ود و در حال حاضر نيز مس��كن 

مجددا با يك ركود مواجه است. 
اين مدرس دانشگاه با انتقاد از افزايش قيمت ها 
در بازار مس��كن گفت: ميانگين خريد يك مسكن 
مناس��ب در يكي از مناطق و محالت مياني ش��هر 
متري 1۰ ميليون تومان است و اين در حالي است 
كه خانوارها درآمدي ندارند تا بتوانند مسكن بخرند. 
وي ب��ا بيان اينكه در چنين ش��رايطي صنعت 
س��اختمان بطور قطع دوباره با ي��ك اغما و ركود 
عميقي مواجه خواهد ش��د، در نهايت تصريح كرد: 
بزرگ ترين صنعت ما يعني س��اختمان مجددا به 
خواب زمستاني بسيار طوالني خواهد رفت و قطعا 
تا پنج س��ال آينده س��اختمان با ركود وحشتناك 

روبه رو خواهد شد. 

ضرورتتمركز
برنوسازيبافتفرسوده

محمدعليمهريكارشناسارشدشهرسازي   
مس��كن به عنوان سرپناه از حقوق اوليه هر خانوار 
اس��ت. ولي چند س��الي اس��ت كه به عن��وان كاالي 
سرمايه يي تلقي ش��ده و توانسته است نقشي اساسي 
و ش��ايد بي بديل در بازار اقتصادي ايران ايفا كند. در 
تب و تاب بازار مسكن چند سال پيش وضعيتي پيش 
آمد كه عده يي مسكن و سر پناه چندين ساله خود را 
به عنوان دستمايه و س��رمايه اوليه خريد و فروش در 
بازار مس��كن دست به دس��ت كردند و از سود حاصل 
از آن توانس��تند در ب��ازار داغ و پرالته��اب اي��ن دهه 
مبال��غ هنگفتي پس انداز كنند. بازار پر التهاب خريد 
و فروش مسكن زمينه را براي ساخت سرمايه گذاران 
و سازندگان اين بخش پر تالطم تر كرد، بطوري كه هر 
كس با داشتن اندك تجربه در اين صنعت، حتي بدون 
سرمايه، اقدام به اين ريسك كردند و با طرح واحدهاي 
در اكثر ش��هرها هر كس هر مقدار سرمايه يي داشت، 
خود را به اين بازار پرتالطم رساند و از اين سفره فراخ 
بهره يي جستند. بازار ساخت ساز تقريبا همه كارگر و 
بنا و تمام كساني كه حرفه و هنري مرتبط با ساختمان 
داشتند را از بيكاري رهانده بود. دولت هم نه تنها هيچ 
نظارتي بر اين بي برنامه گي و افسارگسيختگي يك باره 
مسكن نداشته بلكه خود نيز با طرح ايجاد واحدهاي 
مسكن مهر بر اين آشفتگي دامن زد و ساختمان سازي 
را تش��ديد كرد. در اين برهه از زمان هيچ مقايس��ه و 
تطابق��ي از باب عرضه و تقاضا و نياز واقعي براس��اس 
مطالعات صورت نمي گرفت. فقط ساخت و ساز و خريد 
و ف��روش بود و الگويي تكرار ناپذير در تاريخ س��اخت 
و س��از رقم خورد. در اين ميان، فقط بافت فرس��وده 
بود كه از اين قاعده مس��تثني ب��ود و از اين تغييرات 
س��اختاري و افزايش قيمت بي به��ره ماند. در چنين 
شرايطي بود كه يكدفعه متوجه پيشي گرفتن عرضه 
بر تقاضا شديم، چندين ميليون واحد بدون خريدار و 
حتي بدون مستاجر رونمايي شد و حباب بازار مسكن 
تركيد و شروع ركود سنگين رقم خورد.  يكي دو سال 
اخير دولت با تزري��ق وام هايي تحت عناوين مختلف 
براي خانه دار شدن اقشار جامعه خصوصا خانه اولي ها 
توانس��ت چكشي بر اين بازار كس��اد بزند، آن هم در 
واحدهاي 7۰-6۰ متري مشمول وام مسكن. هر چند، 
تغييراتي قابل توجه در بازار ايجاد نكرد. اگر بخواهيم 
تحليلي جامع و درس��ت از وضعيت مس��كن در ايران 
داشته باشيم بايد به اين منطق برسيم كه در اين برهه 
و وجود تهديدات پي در پي زلزله از س��ال گذش��ته، 
داشتن خانه مقاوم حق هر خانوار است واولويت اصلي 
در ساخت و سازها بايد در راستاي بهينه سازي محيط 
زندگي باشد نه بر سود دهي به اقشاري خاص. اينكه 
در چند س��ال اخير عرضه به مراتب بيش��تر از تقاضا 
بوده، امري بديهي است؛ ولي بايد اين عرضه به سمت 
و سويي هدايت شود كه خانه هاي نوساز و مقاوم جاي 
خانه هاي كلنگ��ي و ناپايدار را بگيرد. باتوجه به اينكه 
عرضه درست صورت نگرفته و هم اكنون چند ميليون 
واحد آماده و نيمه كاره بدون اس��تفاده وجود دارد، اگر 
برنامه ري��زي دقيقي صورت مي گرفت و اين واحدها با 
اهداي زمين و مشاركت ساكنان بافت فرسوده احداث 
مي ش��د، حجم قابل توجهي از عرضه و تقاضا منطبق 
مي ش��د و ساخت و ساز بر اساس منافع گروهي انجام 
مي گرفت. هم اكنون نيز اگر قرار باشد بافت فرسوده و 
همچنين ساخت و ساز از اين وضعيت خارج شود تنها 
راه آن توافق و تجميع خانه هاي كلنگي با س��ازندگان 
بخش خصوصي و حمايت هاي دولت اس��ت، چراكه با 
حمايت هاي دولت در باب تزريق وام در بافت فرسوده 
و متعاقب آن كاهش سود، تغييراتي محسوس در اين 
قسمت ايجاد نشده. در واقع توان اقتصادي مالكان بافت 
فرسوده به حدي نيست كه با سرمايه خود و وام دريافتي 
بتواند مس��كن مقاوم بسازند. اگر دولت با حمايت هاي 
همه جانبه به اين قضي��ه ورود كند بارقه هايي از اميد 
در صنعت س��اخت و ساز در شهرها ايجاد مي شود و با 
توجه به اينكه س��هم قابل توجهي از بافت اكثر شهرها 
بافت فرسوده و تقريبا ناكارآمد است، اين صنعت در اين 
بخش ساليان متمادي به طول مي انجامد و زماني قابل 
پيش بيني براي ركود دوباره متصور نيس��ت. هر چند 
ش��ايد اين  بار سود حاصل از فروش به اندازه ساخت و 
ساز تكرار نشدني 1۰ سال پيش نباشد ولي به صورت 
مستمر ادامه دارد و ركودي در پي نخواهد داشت. اين 
تصميم بافت فرسوده را از حالت پيري و كهولت مجددا 
به بافت جوان با ساختمان هاي مستحكم تبديل مي كند 
و كوچ��ه و معابر در اين تغييرات عريض مي ش��وند و 
ساير كاربري ها براي ساكنان اين بافت فراهم مي شود. 
متاسفانه تغييرات ساخت و ساز چند سال اخير توانسته 
تغيي��رات قابل توجه��ي در بافت ش��هرها ايجاد كند 
به طوري كه اگر براي شهرها رينگ بندي صورت گيرد 
مراكز ش��هر، سواي بازار و خيابان اصلي تقريبا از بافت 
جمعيتي خالي يا خيلي كم بر خوردار است و ساخت و 
سازها در رينگ هاي سوم و چهارم خودنمايي مي كند. 
باتوجه به قرارگيري بازار اكثر شهرها در بافت قديمي 
شهر به راحتي مي توان به اين قضيه پي برد كه اگر از 
محور خيابان به صورت عرضي 5۰ متر به طرفين برويد 
متوجه اين قضيه خواهيد ش��د كه پشت اين هياهو و 
ش��لوغي بازار جز خانه هاي كلنگ��ي و نوعا مخروبه و 
معابر باريك چيزي رويت نمي ش��ود. رونق بخشي به 
اطراف بازار به مراتب رونق بخشي بيش از پيش به بازار 
است. دولت نبايد منتظر حوادث غيرمترقبه يي باشد كه 
پيامد آن تخريب و ويراني سپس ايجاد رونق و ساخت 
و ساز اصولي باش��د كه آن هم به صورت ضرب االجل 
انجام مي گيرد و مطلوب نيس��ت. اگ��ر زلزله يي مانند 
زلزله س��ال گذش��ته سرپل ذهاب كرمانش��اه در بافت 
فرس��وده هر شهري رخ دهد، نتيجه خوبي از حيث از 
بين رفتن س��اكنان محله و تخريب و ويراني نخواهد 
داشت. مناسب است دولت با همكاري بخش خصوصي 
و سازندگان به فكر جايگزيني و معاوضه واحد هاي بافت 
فرسوده با واحد هاي آماده بدون استفاده در نقاط ديگر 
شهر باشد و نسبت به مجاب كردن آن دسته از مالكاني 
ك��ه همچنان عالقه من��د به حض��ور در محالت خود 
هس��تند از طريق تجميع ريز دانه ها نسبت به ساخت 
مجتمع هاي مقاوم با ش��رايط و تيپ خانه هاي امروزي 
اقدام كند كه نتيجه اين اقدام باعث نش��اط بخشي به 
شهرها و محالت و همچنين خروج از ركود چند ساله 

مسكن مي شود. 

يادداشت

تحليل
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دانشوفن10
 اپليكيشن جاسوسي والدين 

از فرزندان
گيزم�ودو| يك اپليكيش��ن جاسوس��ي والدين از 
فعاليت هاي نوجوانان، اطالعات هزاران نفر از كاربران خود 

را در يك سرور بدون اقدامات امنيتي رها كرده است. 
اپليكيش��ن TeenSafe كه براي جاسوسي والدين 
از فعاليت هاي آنالين فرزن��دان به كار مي رود، اطالعات 
هزاران حساب كاربري آنالين را فاش كرده است. والدين 
از اين خدمت براي كنترل رفتارهاي آنالين و تماس هاي 
فرزندانشان استفاده مي كنند. اين اپليكيشن حداقل يكي 
از دو س��رور خ��ود را در خدمت ابر حسابرس��ي آمازون 
ب��دون اقدامات ايمني رها كرده بود. بنابراين هركس��ي 
مي توانست بي نياز از پسورد، به اطالعات ذخيره شده در 
آن دسترسي يابد. رابرت ويگينز يكي از محققان امنيتي 
اين س��رور مذكور كشف كرد كه آدرس ايميل مرتبط با 
اپل اي دي فرزندان آنها و رمزحساب كاربري اپل اي دي 

نيز جزو اطالعات فاش شده بود. 
جالب آنكه در كنار اين اطالعات، در سرور نام دستگاه 
كودك و شماره شناسايي موبايل او نيز ذخيره شده بود. 
تاكنون بيش از ۱۰۲۰۰ سوابق اطالعاتي در اين سرور 
يافت شده كه البته برخي از آنها دوبار تكرار شده اند. هنوز 
مشخص نيس��ت سرور ديگري نيز با چنين مشخصاتي 
اطالعات را به راحتي در اختيار كاربران ديگر قرار دهد. 

 سخنگوي اين اپليكيشن اعالم كرده، اقدامات امنيتي 
براي بستن يكي از سرورها و اطالع رساني به مشترياني 

كه اطالعاتشان در آن ذخيره بوده، آغاز شده است. 

 آزمايش ناسا در دمايي
۱۰ ميليارد برابر سردتر از فضا

اسپيس| دانش��مندان ناسا يك واحد تحقيقاتي به 
اندازه يك صندوق يخ به ايس��تگاه فضايي فرستاده اند و 
قصد دارند در آن دمايي ايجاد كنند كه ۱۰ميليارد برابر 

سردتر از فضا باشد. 
دانش��مندان ناس��ا قصد دارند با انجام آزمايشي در 
ايس��تگاه فضاي��ي بين الملل��ي دمايي ايج��اد كنند كه 
۱۰ميليارد برابر سردتر از فضا باشد. هدف از اين آزمايش 

تمركز روي رفتار كوانتومي عجيب اتم هاست. 
 The Cold Atom Laboratory درهمين راستا
CAL(( ي��ك واحد تحقيق��ات فيزيك ب��ه اندازه يك 
صندوق يخ اس��ت كه آزمايشگاه JPL ناسا در كاليفرنيا 
آن را ساخته است. اين واحد تحقيقاتي اكنون به ايستگاه 
فضايي بين المللي ارس��ال شده است. )CAL( با كمك 
ليزر و آهنرباها در ايستگاه فضايي ابرهايي از اتم را تا حد 
بي سابقه يي سرد مي كند. به گفته ناسا دماي اين اتم ها 
ب��ه نزديك صفر درجه واقع��ي يا كمترين دماي ممكن 
مي رسد. ابرهاي بسيار خنك شده اتم ها تا نزديك صفر 
درجه واقعي س��رد مي شوند. اين ابرها كه به كاندنسيت 
Bose-Einstein مشهور هستند حاوي اتم هايي بسيار 
س��رد هس��تند كه با كندي حركت مي كنند. در جاذبه 
 Bose-Einstein زمين حركت اتم هايي در وضعي��ت
را نمي توان به اندازه كافي كند كرد تا دانش��مندان براي 
مدتي طوالني تر آن را رصد كنند. اما در ايستگاه فضايي 
بين المللي و محيط ميكروجاذبه اوضاع متفاوت است. در 
اين محيط مي توان با كمك ليزر و نيروي مغناطيسي در 
محفظه يي ش��بيه صندوق يخ حركت اتم ها را به  شدت 
كند كرد. دانشمندان مي توانند از راه دور هر روز به مدت 
6.5 ساعت آزمايشاتي در CAL بدون كمك فضانوردان 

انجام دهند. 

اجاق گازي كه آتش را به شارژ 
تبديل مي كند

مهر| به تازگي اجاق گازي براي س��فرهاي جنگلي 
ساخته شده كه مي تواند شارژ مورد نياز براي دستگاه هاي 
الكترونيكي از جمله موبايل را با روشن كردن آتش فراهم 
كند. ب��ه تازگي اجاق گازي براي س��فرهاي جنگلي به 
نام BioLite س��اخته شده كه آتش را به انرژي تبديل 
مي كن��د. كافي اس��ت كاربر با چند تكه چ��وب اجاق را 
روشن كند پس از آن به راحتي مي تواند از آتش به وجود 
آمده برق توليد كند. اين انرژي هر دستگاهي كه مجهز به 
يو اس بي باشد را شارژ مي كند. به عبارت ديگر هنگامي 
كه كاربر مشغول شارژ كردن موبايل خود است همزمان 

مي تواند روي اجاق كباب درست كند. 

تگ كردن دوستان قابليت 
جديد جي ميل 

ديجيت�ال ترندز| س��رويس پس��ت الكترونيكي 
گوگل مع��روف به جي ميل به تازگي ام��كان ذكر نام 
كاربري افراد)mention( ك��ردن را به پلت فرم خود 
افزوده اس��ت تا كاربران بتوانند نام هاي مورد نظر خود 
را به راحت��ي پيدا كنند. گ��وگل در جريان كنفرانس 
توسعه دهندگان موس��وم به Google I/O ۲۰۱۸ از 
تغيي��رات و تحوالتي كه در س��رويس ها و گجت هاي 
هوش��مند مختلف خود س��خن گفت كه يكي از اين 
تحوالت عظيم به س��رويس پست الكترونيك جي ميل 

مربوط مي شود. 
اي��ن قابلي��ت ذكر ن��ام كارب��ري افراد م��ورد نظر 
ي��ا)mention( كردن آنها با اس��تفاده از كاراكتر @ 
در پلت فرم جي ميل است. با بهره مندي از اين قابليت 
جدي��د، كاربران جي ميل ق��ادر خواهند بود به راحتي 
آدرس ايميل افراد مورد نظر و مخاطبان خود بيابند و 
نام آنها را تگ)tag( كنند. اين ويژگي ش��باهت بسيار 
زيادي به قابليت هاي mention كردن در اينستاگرام 
و فيس ب��وك دارد و به نظر مي رس��د، گوگل نيز براي 
توسعه و افزايش محبوبيت پلت فرم پست الكترونيكي 
خ��ود، قصد دارد ش��باهت بيش��تري به ش��بكه هاي 
اجتماعي پرطرفدار پيدا كند. براساس گزارش اندرويد 
پليس، قابليت مذك��ور به همراه بازطراحي گس��ترده  
جي ميل قبل از كنفرانس توس��عه دهندگان امسال در 
راه بوده اس��ت؛ به عنوان مثال شما مي توانيد با تايپ 
كاراكتر @ و سپس نوشتن نام يا نام كاربري فرد مورد 
نظ��ر، ديگران را تگ يا منش��ن كنيد ك��ه اين كار در 
صرفه جويي زماني كمك بس��زايي به شما خواهد كرد. 
 iOS اي��ن قابليت هم اكنون در نس��خه هاي اندرويد و
قابل استفاده نيست اما كاربران در نسخه وب جي ميل 

مي توانند از آن بهره مند شوند.

اخبار

اعتراض كاربران به اختالل  اينترنت همراه و ثابت 

دست هايي براي مقابله با اينترنت پرسرعت
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

»برخي از اينترنت پر س��رعت چندان خوشش��ان 
نمي آيد. مي گويند اينترنت بايد بس��يار كند باشد؛ به 
صورتي كه اگر خواس��تيد به س��ايتي دسترسي پيدا 
كنيد، بايد مدت زيادي وقتتان را تلف كنيد تا بعد هم 
پش��يمان شويد.« اين جمالت روز ۱6 ارديبهشت ماه 
توس��ط رييس جمهور در جمع مردم نيشابور زده شد 
وي همچني��ن گفت: يكي از حركت هاي دولت يازدم 
و دول��ت دوازدهم اين بوده ك��ه راه ارتباطات مردم و 
راه كس��ب و كار از طريق فضاي مجازي را باز كند. ما 
امروز تالش مي كنيم تا اينترنت پر سرعت را به تمام 

روستاها برسانيم. 
وي در ادامه گفت: همه بايد قبول كنيم هر اقدامي 
مي خواهي��م انجام دهيم مردم بايد همراه ما باش��ند، 
فاصله با مردم ما را به جايي نمي رس��اند، ما در دنياي 
ام��روز نمي توانيم بگوييم كه م��ردم ما و جوانان ما از 
اطالعات بي خبر باش��ند. حق اطالع حق ش��هروندي 

همه مردم ايران است. 
رييس جمهوري با بيان اينكه امروز در ايران بيش 
از ۲۰۰ هزار اشتغال در طول همين ۱.5 سال گذشته 
در فضاي مجازي ايجاد شده است، افزود: امروز حمل 
و نقل مردم و رفت و آمد مردم در بسياري از شهرها، 
نقل و انتقال بارها در بس��يار از نقاط كشور، ارتباطات 

بهداشتي مردم، از طريق فضاي مجازي است. 
روحان��ي گف��ت: ب��ا مسدودس��ازي ما ب��ه جايي 
نمي رس��يم. با فش��ار به نس��ل ج��وان ما ب��ه جايي 
نمي رس��يم. البته باي��د پيام رس��ان هاي داخلي خود 
را تقوي��ت كنيم و حرف به حقي اس��ت. ما بايد آنچه 
ايراني اس��ت، حتي در فضاي مجازي م��ا بايد آنها را 
تقويت كنيم اما آيا مي توان به نام تقويت فضاي ايراني، 
مردم را از ارتباطات و از مشاغل محروم كرد؟ اين كار 

امكان پذير نيست. 
اما امروز ش��اهد آن هستيم كه اينترنت در كشور 
وضعيت بس��يار اس��فناك و اعصاب خردكن��ي دارد. 
بسياري از كاربران مدام از قطع و وصل هاي پي در پي 
اينترنت ش��كايت و گله دارند و برخي ديگر معتقدند 
با س��رعت بس��يار پايين اينترنت بهتر است اينترنت 
بطور كلي قطع ش��ود تا مردم تكليف خود را بدانند. 

از س��وي ديگر ش��ركت هاي ارائه دهنده اينترنت نيز 
عامل كندي اينترنت و قط��ع و وصل هاي پي در پي 
را اس��تفاده كاربران از فيلتر ش��كن عنوان مي كنند و 
مي گويند: خيلي طبيعي است وقتي كاربري از فيلتر 
ش��كن استفاده مي كند با افت سرعت مواجه مي شود 
و با توجه به محدوديت هاي اعمال ش��ده نبايد انتظار 

اينترنت پرسرعت را داشته باشد. 
از سوي ديگر بس��ياري از كاربران هزينه استفاده 
از اينترن��ت پرس��رعت را به ش��ركت هاي ارائه دهنده 
اينترنت پرداخ��ت كرده اند حال اينكه نه تنها خبري 
از اينترنت پر سرعت نيست بلكه اين روزها اختالل در 
اينترنت به قدري افزايش پيدا كرده است كه كاربران 

عطايش را به لقا بخشيده اند. 
در حالي كه بسياري از كاربران اينترنت از اختالل 
در اينترنت شكايت دارند و سازمان تنظيم مقررات و 

ارتباطات راديويي نيز دايما از مشتركان مي خواهد كه 
شكايت و اعتراض خود را ثبت كنند يك عضو كارگروه 
مصاديق مجرمانه اينترنت��ي ضمن ابراز بي اطالعي از 
اخت��الالت اخير اينترنت، گف��ت: اين اختالل ممكن 

است فني و مخابراتي باشد و عمدي نباشد. 
محمد كاظمي در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين 
سوال كه بعد از فيلترينگ تلگرام برخي از سايت هاي 
اينترنتي دچار اختالل شدند آيا در جريان اين موضوع 
هستيد و قرار است در اين باره تصميمي گرفته شود 

گفت: من در اين باره اطالعي ندارم. 
وي در پاس��خ به اين سوال كه شما عضو كارگروه 
تعيين مصاديق مجرمانه هستيد و در اين باره اطالع 
نداريد؟، بيان كرد: بله عضو هس��تم ولي اين مس��ائل 

فني است و از آقاي سبحاني فر بپرسيد. 
كاظمي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا خودتان با 

اين اختالل مواجه ش��ده ايد گفت: اين اختالل ممكن 
اس��ت مخابراتي يا فني باشد و عمدي در كار نباشد؛ 
چون كه ما تلگرام را از مدار خارج كرديم ممكن است 
آسيب هايي هم به بخش هايي ديگر از فضاي مجازي 

وارد شود. من به اين مسائل مسلط نيستم. 
از سوي ديگر بسياري از كارشناسان معتقدند كه 
براي مس��دود شدن تلگرام و استفاده نكردن كاربران 
از اين اپليكيشن در اينترنت محدوديت هايي را ايجاد 
كرده ان��د محدوديت هايي كه باعث اختالل هاي اخير 
اينترنت ش��ده اس��ت. طبق گفته اين كارشناسان از 
آنجا ك��ه بس��ياري از كاربران به فيلترش��كن وصل 
مي شوند و براي اتصال به پيام رسان خارجي يا ديگر 
سايت هاي فيلتر ش��ده قانون را دور مي زنند قطعا با 
افت س��رعت مواجه مي ش��وند و با توجه به وضعيت 
اين روزهاي اينترنت بايد مسووالن چاره يي براي اين 

مشكل كاربران بينديشند. اين در حالي است كه بعد 
از فيلتر ش��دن تلگرام و اختالل هاي پيش آمده براي 
اينترنت وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پستي 
در توييتر خود نوشت:  دسترسي شهروندان به منابع 
اطالعات، توقف ناپذير اس��ت؛ هرچند استفاده از يك 
نرم افزار متوقف ش��ود. نرم افزارهاي بديل، شناسايي 
و جري��ان آزاد اطالعات، مجددا فع��ال و در گردش 
خواه��د بود. اين خاصيت و الزمه دسترس��ي آزاد به 
اطالعات در عصر ارتباطات اس��ت. همچنين حسين 
فالح جوش��قاني -رييس س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديوئي- با اش��اره ب��ه گزارش هايي مبني 
بر اخت��الل در برخ��ي نرم افزارهاي كارب��ردي و نيز 
بازي ه��اي رايانه ي��ي برخط و همچني��ن اختالل در 
بعض��ي از وب س��ايت هاي اينترنتي پ��س از اجراي 
حكم قضايي در مسدودسازي يكي از پيام رسان هاي 
اجتماعي، گفت: اجراي اين حكم نبايد در مورد ساير 

كاربري هاي اينترنت اختالل ايجاد كند. 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از مردم 
خواسته اس��ت در صورتي كه براي استفاده از ساير 
كاربري هاي اينترنت با مشكل روبرو شدند، موارد را 
از طريق س��امانه ۱۹5 جهت پيگي��ري اعالم كنند. 
وي همچنين درباره نحوه رس��يدگي به اين شكايات 
عنوان كرده است كه در صورتي كه با بررسي به اين 
نتيجه برسيم كه اپراتور در اين زمينه سرويسي را با 
كيفيت نامناسبي ارائه كرده است در چارچوب پروانه 

با اپراتور برخورد مي شود. 
تلگرام در كشور فيلتر شده است و اين فيلتر شدن 
تلگرام هزينه هاي بسياري را براي كاربران و مسووالن 
داشته است، اختالل در اينترنت ثابت و همراه كشور، 
اعتراض و ش��كايت كاربران، مسدود شدن اشتباهي 
برخي س��ايت ها و دسترس��ي ها و... تماما هزينه هايي 
اس��ت كه بايد كاربران و مس��ووالن براي فيلتر شدن 
يك پيام رسان خارجي بدهند،  اما با وجود اين بازهم 
كاربران از تلگرام اس��تفاده مي كنند و با انواع و اقسام 
فيلتر ش��كن ها اين پيام رس��ان را فعال و به كار خود 
ادام��ه مي دهند. و به نظر مي رس��د ن��ه تنها اينترنت 
پرسرعت به روستاها نمي رسد بلكه در شهرهاي بزرگ 

نيز با اينترنت پرسرعت مقابله مي شود. 

فون آرنا|
نرم افزار مايكروس��افت ورد مخصوص گوشي هاي اندرويدي 
)Microsoft Word( تاكن��ون بي��ش از 5۰۰ ميليون بار در 

فروشگاه آنالين گوگل پلي استور دانلود و دريافت شده است. 
ش��ركت مايكروسافت كه سال هاست در زمينه ارائه و انتشار 
نرم افزار و برنامه هاي كاربردي همچون مايكروسافت ورد، اكسل، 
پاورپوينت و... رضايت خيل عظيمي از كاربران رايانه را در سراسر 
جهان به دست آورده است با گسترش و محبوبيت گوشي هاي 
هوش��مند ازجمله سيس��تم عامل اندرويد تصمي��م گرفت كه 
برنامه هاي خود را مخصوص اين سيس��تم عامل پرطرفدار نيز 
منتش��ر كند. حاال تازه ترين گزارش و آمارهاي منتشره حاكي 
اس��ت كه اپليكيشن مايكروس��افت ورد مخصوص گوشي هاي 
اندرويدي، تاكنون بيش از 5۰۰ ميليون بار از درگاه و فروشگاه 

اينترنتي پلي استور گوگل دريافت و دانلود شده است. 
ب��ا اينكه نرم افزار و س��رويس هاي مبتني ب��ر كالد همچون 
گوگل داكس)Google Docs( جايگزين برنامه هاي قبلي براي 
كاربران اندرويدي شده اند اما به نظر مي رسد، كاربران همچنان از 
سرويس و برنامه هاي قبلي كه در رايانه خود با آن كار مي كرده 
و به آن عادت كرده اند، تمايل نشان داده و به دانلود نرم افزار ورد 
روي آورده اند. به همين دليل اس��ت كه مايكروسافت ورد باري 

ديگر در گوگل پلي استور نيز ركوردشكني كرد. 
جز اپليكيش��ن مكالم��ه تصويري و چت مايكروس��افت كه 
اسكايپ نام دارد، برنامه ورد نخستين نرم افزاري است كه توانسته 

است چنين آمار بااليي را براي خود اختصاص دهد. 
برنامه هاي ديگري نيز همچون اكس��ل و پاورپوينت هستند 
كه از استقبال زيادي از سوي كاربران مواجه شده اند به گونه يي 

كه در پلي استور بيش از ۱۰۰ميليون بار دانلود شده اند. به نظر 
مي رسد كاربران براي پيشبرد اهداف كاري، تحصيلي و مشاغل 
خود به برنامه هاي توسعه داده شده از سوي مايكروسافت عالقه 
بيشتري نشان مي دهند و اين امر موجب شده كه خود شركت 
مايكروسافت نيز از اين موضوع بهره مندي كافي را براي توسعه 
و ارائ��ه هرچه بهتر برنامه هاي خود در پيش گيرد و اين روال را 
دنبال كند. پس از آنكه مشخص شد سيستم عامل ويندوز فون 
كارايي الزم را براي گوش��ي هاي هوش��مند ندارد، مايكروسافت 
تصمي��م گرفت كه توج��ه و تمركز خود را روي سيس��تم هاي 
 عام��ل اندروي��د و iOS معط��وف س��ازد. مايكروس��افت ورد

)Microsoft Word( يا مايكروسافت آفيس ورد، از بهترين و 
پركاربردترين نرم افزارهاي واژه پرداز است. اين نرم افزار همچنين 
مش��هورترين نرم افزار واژه پرداز در رايانه هاي ش��خصي و اداري 
اس��ت و اين ام��كان را به كاربران مي دهد تا روي گوش��ي هاي 
هوشمند خود به نوشتن، ويرايش و تمامي آنچه مي خواهند روي 

فايل موردنظر خود پياده كنند، بپردازند. 

تك كرانچ|
 رونماي��ي از عين��ك واقعي��ت اف��زوده اپ��ل تا س��ال 

۲۰۲۱ميالدي به تعويق افتاده است. 
 از آنجا كه فناوري واقعيت مجازي و واقعيت افزوده در 
سال هاي اخير از محبوبيت و استقبال بي نظيري برخوردار 
ش��ده اس��ت، غول هاي تكنولوژي و ش��ركت هاي بسياري 
كه در اين حوزه فعال هس��تند ب��ه معرفي و عرضه ابزار و 

گجت هاي مبتني بر اين فناوري روي آورده اند. 
حاال گزارش هاي منتش��ر ش��ده حاكي است كه عينك 
واقعي��ت اف��زوده اپل كه قرار بود در س��ال ۲۰۲۰ميالدي 
يعني دو س��ال آينده معرفي ش��ود تا دسامبر سال ۲۰۲۱ 

آماده رونمايي نخواهد بود. 
جين مانس��تر، كارشناس و تحليلگر شركت لوپ ونچرز  
تابس��تان س��ال گذش��ته اعالم كرده بود ك��ه عينك هاي 
واقعيت افزوده اپل تا س��ال ۲۰۲۰ به بازار عرضه مي شوند 
اما حاال وي به تازگي عنوان كرده است كه به احتمال زياد 
اين گجت هاي هوش��مند در س��ال ۲۰۲۱ميالدي يعني با 

يك سال تاخير، روانه بازار مي شوند. 
اي��ن تحليلگر كه ب��راي مدتي طوالن��ي در بانك پايپر 
جيف��ري مس��ووليت تحليل هاي ش��ركت اپ��ل را برعهده 
داش��ت، مي گويد پ��س از مذاكره با متخصص��ان فناوري 
واقعي��ت افزوده دريافته اس��ت كه اين محص��ول هنوز به 
گس��ترش و توسعه فناوري مربوطه نيازمند است. اين خبر 
سخنان سال گذشته تيم كوك، مديرعامل كنوني شركت 
اپ��ل را نيز تاييد مي كن��د چراكه وي گفته ب��ود، فناوري 
واقعي��ت افزوده هنوز به مرحله بل��وغ و تكامل نهايي خود 

نرس��يده و ممكن اس��ت سال ها طول بكش��د تا به اهداف 
مورد نظر خود دس��ت يابيم. مانس��تر در ادامه س��خنان و 
پيش بيني هاي خود اظهار كرده است كه اپل در نخستين 
سال عرضه اين گجت شگفت انگيز، موفق به ركورد فروش 

بيش از ۱۰ميليون دستگاه خواهد شد. 
اين درحالي است كه قيمت پايه و حدودي اين دستگاه 
۱۳۰۰دالر برآورد ش��ده اس��ت كه نش��ان دهنده موفقيت 
روزاف��زون و س��ودآوري هنگفت��ي براي اپ��ل خواهد بود. 
بدين ترتيب، برآورد مي ش��ود اپل در نخستين سال عرضه 

اين گجت به درامدي معادل ۱۳ ميليارد دالر برسد. 
به گفت��ه وي، فناوري واقعيت اف��زوده فرصتي طاليي 
و اس��تثنايي ب��راي ش��ركت هاي جاه طل��ب و بلندپروازي 
همچون اپل به ش��مار مي رود چراكه ق��ادر خواهند بود با 
عرضه محصولي جديد و شگفت انگيز، عالوه بر درآمدزايي 
و سودآوري، انقالب عظيمي در عرصه علم و فناوري جهان 

ايجاد كنند.

عرضه عينك هاي واقعيت افزوده »اپل« به تعويق افتادركوردشكني مايكروسافت ُورد براي اندرويد

بازاركاربر

آسين ايج|
 دو برنامه نويس در منطقه آسام هند با طراحي يك برنامه تلفن همراه توانستند 

مشكل يافتن جاي پارك خودرو را براي مردم محلي برطرف كنند. 
برنامه يادش��ده ك��ه ParkingRhino نام دارد، يافت��ن جاي پارك در مركز 

ايالت آسام را در كنار خيابان ها و پاركينگ هاي بزرگ تسهيل مي كند. 
اين برنامه توسط دو مهندس در آسام كدنويسي شده و رانندگان با استفاده از 
آن در ش��هرهاي مختلف مي توانند تنها با اس��تفاده از گوشي فضاهاي خالي براي 

پارك خودرو را بيابند. 
برنامه يادش��ده تمامي شهرهاي بزرگ ايالت آسام را در بر مي گيرد و اطالعات 
آن بطور آني و لحظه به لحظه به روز مي شود تا رانندگان بتوانند به دقت در مورد 

جاي پارك خود تصميم بگيرند.
قرار اس��ت اين برنام��ه در نهايت بيش از ۴۰۰نقطه را ب��راي پارك خودرو در 

سرتاسر آسام تحت پوشش خود قرار دهد. 
اي��ن برنامه پرداخت الكترونيك هزينه پاركين��گ را نيز ممكن كرده و درحال 
حاضر ۱5شهر در هند را پوشش مي دهد و قرار است در آينده در كشور فيليپين 

و برخي ديگر از كشورهاي جنوب شرق آسيا مورد استفاده قرار بگيرد. 

فيوچريسم|
 محققان دانش��گاه اس��لو در نروژ روبات��ي توليد كرده اند ك��ه مي تواند راه رفتن 
در زمين ه��اي مختلف را بياموزد و تفاوت س��طوح گوناگون و ش��رايط متفاوت گام 

برداشتن روي آنها را درك كند. 
 اين روبات هوش��مند كه DyRET نام دارد حتي مي تواند از اشتباهات خود درس 
بگيرد و يك اش��تباه را دو بار تكرار نكند. نمونه اوليه اين روبات در سال ۲۰۱5 ساخته 
ش��د ولي نس��خه نهايي آن كه به تازگي تكميل شده، مي تواند حتي روي يخ هم حركت 
كند؛ بدون آنكه ليز بخورد. اين روبات حتي مي تواند از صخره ها و سطوح بسيار ناهموار 
باال برود و بدون سقوط از روي آنها گذر كند. اين روبات هر بار كه قدمي لرزان بردارد با 
تجزيه و تحليل شرايط علت اين مشكل را كشف خواهد كرد و ديگر آن را تكرار نخواهد 
ك��رد. در آينده نزديك اين روبات با راه رفتن روي انواع س��طوح درك كاملي از تمامي 
حالت هاي مختلفي كه ممكن است در حين حركت برايش پيش بيايد، پيدا خواهد كرد 
و ل��ذا ديگر زمين نخورده يا گامي لرزان برنمي دارد. روبات يادش��ده به صورت چهارپا 
طراح��ي ش��ده و اين چهارپا از طري��ق دومحور به صورت ضربدري ب��ه يكديگر متصل 
هس��تند. به نظر مي رس��د اين روبات بعد از تكميل كاربردهاي گوناگوني پيدا كند و از 

جمله به گزينه يي مناسب براي اجراي عمليات امداد و نجات مبدل شود.

انگجت|
 دولت انگليس قصد دارد با س��رمايه گذاري سنگين روي فناوري هوش مصنوعي 
زمينه را براي اس��تفاده از اين فناوري براي مقابله با بيماري هاي خطرناكي همچون 
س��رطان فراهم كند. ترزا مي نخست وزير انگليس روز گذشته اعالم كرده كه متعهد 
به سرمايه گذاري چندميليون پوندي براي گسترش تحقيقات حوزه هوش مصنوعي 
اس��ت تا تشخيص و شناس��ايي افراد مبتال به بيماري سرطان در همان مراحل اوليه 
ممكن ش��ود و در نتيج��ه مقابله با اين بيماري مرگبار به ص��ورت موثرتري صورت 
بگيرد. با استفاده از چنين فناوري مي توان موارد مرگ و مير ناشي از ابتال به سرطان 
را كاهش داد. براس��اس بررسي ها تا سال ۲۰۳۳ ساالنه بيش از ۲۲هزار نفر به علت 

ابتال به سرطان جان خود را در انگليس از دست خواهند داد. 
در صورت استفاده از فناوري هوش مصنوعي براي شناسايي سريع افراد مبتال به 

سرطان مي توان عمر اين افراد را حداقل تا 5 سال افزايش داد. 
يكي از ملزومات كاربرد هوش مصنوعي در اين حوزه جمع آوري اطالعات ژنتيكي 
و پزشكي ميليون ها انگليسي است و لذا حفظ امنيت و حريم شخصي نيز از اهميت 
انكارناپذي��ري برخوردار اس��ت. البته انتظار مي رود برخي اف��راد و گروه ها با اجراي 

چنين طرحي به داليل اخالقي و امنيتي مخالفت كنند. 

اپليكيشني كه مشكل جاي پارك خودرو را حل كرد هوش مصنوعي به نبرد با سرطان مي رودروباتي كه روي يخ و صخره راه مي رود
اپليكيشن رويدادفراسو
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 جاي خالي بانوان در سه شنبه هاي بدون خودرو؛ 

ك�رج  رييس هيات دوچرخه س��واري الب��رز درباره 
وضعيت حضور بانوان در طرح سه ش��نبه هاي بدون 
خودرو خاطرنشان كرد: درحال حاضر حضور بانوان 
در اين طرح محدود اس��ت چون محدوديت هايي به 
هم��راه دارد.  مجيد س��بزه پرور با اش��اره به اجراي 
طرح سه ش��نبه هاي بدون خودرو در شهرستان هاي 
كرج، اش��تهارد، فرديس و نظرآباد گفت: ما در اين 
ط��رح هر هفته ي��ك ارگان، نهاد يا س��ازمان را به 
ش��ركت در اين ط��رح دعوت مي كنيم. س��بزه پرور 
اف��زود: ما به  ش��دت نيازمند هم��كاري مردم براي 
پيش��برد اين طرح هس��تيم ت��ا عالوه ب��ر افزايش 
سالمت شخصي ش��اهد افزايش سالمت شهري نيز 
باش��يم البته پذيرش اين طرح توسط مردم و عمل 
به آن زمانبر اس��ت.  رييس هيات دوچرخه سواري 
درخصوص امني��ت دوچرخه س��واران در اين طرح 
اظه��ار كرد: اين موضوع مس��اله مهمي اس��ت و به 
همياري ش��هرداري براي افزاي��ش امنيت و احداث 

محل هايي براي استقرار دوچرخه نياز دارد. 
 عل�ت جم�ع آوري تلويزي�ون ش�هري بر هم 
خ�وردن فضاي تاريخي س�نندج بود؛ س�نندج 
 مديركل ميراث فرهنگي كردس��تان ب��ا بيان اينكه 
هيچگون��ه كارش��كني و س��وءنيتي در جم��ع آوري 
تلويزيون شهري ميدان امام خميني سنندج در ميان 
نب��ود، علت جمع آوري اين تلويزيون را بر هم خوردن 
فضاي تاريخي ش��هر س��نندج عنوان ك��رد. به دنبال 
شكايت سازمان ميراث فرهنگي و بعد از پيگيري هاي 
مس��تمر از سوي اداره كل تبليغات اسالمي كردستان 
در نهايت تلويزيون ش��هري تبليغات و اطالع رس��اني 
مرتبط ب��ا فعاليت ه��ا و اقدام��ات اداره كل تبليغات 
اسالمي استان كردستان در خيابان امام خميني)ره( 
سنندج جمع آوري شد.  سيدمحسن علوي افزود: اداره 
كل ميراث فرهنگي استان كردستان تقريبا از يك سال 
پي��ش درحال پيگيري اين موضوع اس��ت و با تنظيم 
شكايت نامه و ارجاع به دادگستري شهرستان سنندج 
راي مواف��ق قضايي ب��راي جمع آوري اي��ن تلويزيون 

شهري را به دست آورد. 
 جش�نواره فيل�م ك�ودك و نوج�وان 8 تا 14 
ش�هريور ماه در اصفهان؛ اصفهان  مقررات س��ي 
و يكمين جش��نواره بين المللي فيلم ه��اي كودكان و 
نوجوانان اصفهان اعالم ش��د. سي و يكمين جشنواره 
بين الملل��ي فيلم ه��اي ك��ودكان و نوجوان��ان 8 ت��ا 
14ش��هريور ماه در اصفهان برگزار مي شود.  براساس 
توافقنامه س��ازمان امور سينمايي و سمعي و بصري، 
ش��هرداري اصفهان و بنياد س��ينمايي فارابي س��ي و 
يكمي��ن جش��نواره بين المللي فيلم هاي ك��ودكان و 
نوجوان��ان از 8 تا 14ش��هريور م��اه 1۳۹۷ برابر با ۳۰ 
آگوس��ت ت��ا ۵ س��پتامبر ۲۰18 در دو بخش ملي و 
بين المللي و براساس شرايط و مقررات اعالمي در شهر 

تاريخي اصفهان برگزار مي شود.
 گلستان چهارمين توليدكننده هلو در كشور؛ 
گرگان  برداش��ت محصول هلو از باغات گلس��تان از 
اواخر ارديبهش��ت تا اواسط مرداد ادامه دارد. گلستان 
رتبه چهارم توليد هلو در كشور را داراست و برداشت 
اين محصول كه از اواخر ارديبهش��ت ماه آغاز مي شود 
تا اواس��ط مرداد ادامه دارد. استفاده از روش هاي نوين 
آبياري و رعايت اصول كشاورزي علمي از عوامل اصلي 
افزايش توليد به حساب مي آيد به نحوي كه پيش بيني 
مي شود، برداشت محصول امس��ال به بيش از ۳۰تن 

در هكتار برسد. 
 خشكس�الي در سرزمين آب ؛ شهركرد  حدود 
۹۰درصد مساحت چهارمحال و بختياري با خشكسالي 
مواجه و از اين سطح 8 درصد با خشكسالي بسيار شديد 
روبه روست. مديركل هواشناسي چهارمحال و بختياري 
گفت: بارش هاي موثر امس��ال ب��ا تاخير حدود يك ماه 
براي مناطق غربي و جنوبي و حدود ۳ماه براي مناطق 
شمال شرقي و شرق استان آغاز شد. شاهرخ پارسا افزود: 
با وجود بارش هايي در زمس��تان ۹۶و مدت سپري شده 
از به��ار ۹۷ ميانگين ب��ارش در چهارمحال و بختياري 
هم اكنون نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد و 
نس��بت به ميانگين بلندمدت ۶۰ درصد كاهش دارد. او 
اضافه كرد: در اين مدت بارش ها در مناطق شرقي استان 
ازجمله شهركرد، بروجن، بن و سامان نسبت به ميانگين 

بلندمدت تا ۶8 درصد كاهش داشته است. 
 اج�راي ط�رح ملي اح�راز هويت ب�ر خط در 
سيستان و بلوچستان؛ زاهدان  سرپرست معاونت 
هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع استانداري 
سيستان و بلوچستان با بيان اينكه همه زيرساخت هاي 
الزم براي اجراي طرح ملي احراز اصالت هويت بر خط 
در اس��تان آماده اس��ت، گفت: اين طرح تا پايان ماه 
مبارك رمضان همزمان با ساير استان ها در سيستان 
و بلوچستان اجرايي مي شود.  كالوندي افزود: براساس 
اي��ن طرح اخذ اس��تعالم از شناس��نامه و كارت ملي 
مراجع��ان به دس��تگاه هاي اجرايي از طريق ش��بكه 
 دولت انجام مي گيرد و ديگ��ر نيازي به دريافت كپي 
صفحه اول شناس��نامه و كارت ملي از ارباب رجوع در 
قبال ارائه خدمات نيست.  معاون استاندار سيستان و 
بلوچستان بيان كرد: تكريم ارباب رجوع و سهولت در 
خدمات رساني به مردم و افزايش رضايت شهروندان و 
كاهش چشمگير اس��تفاده از كاغذ و بايگاني فيزيكي 
و كمك به پيش��گيري و مقابله با جعل اسناد هويتي 

ازجمله مزاياي اجراي اين طرح است. 
 4 اث�ر طبيعي در اردبيل قابليت ثبت ملي را 
دارد؛ اردبيل  معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري استان اردبيل 
گفت: مطالعات نش��ان مي دهد 4 اثر طبيعي در اين 
استان قابليت ثبت ملي را دارد. منصور عاليقدري با 
اعالم اين خبر تصريح كرد: مطالعات جامعي از بقاياي 
فس��يلي درختان جنگلي روس��تاي ش��يخ محمدلو 
مشگين ش��هر انجام ش��ده و پرونده ثبت اين اثر در 
فهرست آثار ملي تهيه و به سازمان ميراث فرهنگي، 

صنايع دستي و گردشگري ارسال شده است. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« در گفت  و گو با اهالي اقتصاد بررسي مي كند

دورنماي همكاري  شركت هاي كوچك و متوسط اروپا در ايران

معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان هاي وزارت صنعت:

74 هزار ميليارد تومان به صنايع كشور اختصاص يافت

گروه بنگاه ها  
بعد از خ��روج ترام��پ از برجام و بازگش��ت 
تحريم هاي امريكا عليه كش��ورمان؛ كش��ورهاي 
اروپايي تالش كردند با احياي قانون »انس��داد« 
ك��ه پيش از اين در دهه ۹۰ميالدي نيز به نوعي 
ديگر تجربه شده بود؛ آسيب هاي ناشي از خروج 
امريكا از برج��ام را جبران كنن��د. نقطه كانوني 
فعاليت كش��ورهاي اروپايي در كشورمان اما قرار 
اس��ت در بخش كس��ب وكار كوچك و متوسط 
ظه��ور و بروز پي��دا كند تا س��اختار تحريم هاي 
امريكا امكان آس��يب رساندن از طريق تحريم ها 

را نداشته باشد. 
بعد از حضور كميس��يونر ويژه انرژي اتحاديه 
اروپا در كشورمان چهره هاي دولتي اعالم كردند 
ك��ه با مذاكرات انجام  ش��ده بين ايران و اتحاديه 
اروپ��ا نه تنها توقف��ي در همكاري هاي اقتصادي 
رخ نخواه��د داد بلكه توس��عه همكاري ها به ويژه 
براي س��رمايه گذاري هاي كوچك و متوسط نيز 

امكان پذير خواهد شد. 
اي��ن تصميمي بود ك��ه كش��ورهاي اتحاديه 
اروپا در جريان نشس��ت صوفيه به آن دست پيدا 
كردند؛ نشس��تي كه س��ران اتحاديه اروپا به اين 
تصميم مشترك رسيدند كه سرمايه گذاري هاي 
كوچك و متوسط ش��ركت هاي اروپايي در ايران 
را توس��ط »بانك س��رمايه گذاري اروپا« پوشش 
دهن��د. »ژان كل��ود يونكر« رييس كميس��يون 
اتحاديه اروپ��ا اعالم كرد كه اي��ن اتحاديه قصد 
دارد، مقررات��ي مش��ابه قان��ون 1۹۹۶ را اجرايي 
كند كه مانع از همكاري ش��ركت هاي اروپايي با 
تحريم هايي كه امريكا قرار است عليه ايران وضع 
كند، ش��ود. يونكر گفت:»ما به عنوان كميسيون 
اروپ��ا وظيف��ه داري��م از ش��ركت هاي اروپاي��ي 
محافظت كنيم. اكنون الزم اس��ت كه دس��ت به 
اق��دام بزنيم و به همين دليل اس��ت كه فرآيند 
فعال س��ازي »مقررات بازدارن��ده 1۹۹۶« را آغاز 

مي كنيم.« 
بيش از ۲۳ميليون شركت كوچك و متوسط 
در اتحادي��ه اروپا وجود دارد كه س��تون فقرات 
اقتصاد اروپا محس��وب مي ش��وند اما بسياري از 
آنها نيازمند ارتباط با بازار بكر و پرس��ودي مثل 
بازار ايران هس��تند. بنابراين اجراي قانون انسداد 
فرصتي اس��ت كه در س��ايه آن مي توانند رش��د 
اقتصادي پايداري را در پيش داش��ته باش��ند. با 
توجه به اهميت موض��وع در جريان اين گزارش 
سراغ ديدگاه هاي روساي اتاق هاي ايران و آلمان 
و ايران ايتاليا رفتيم تا با توجه به ش��رايط جديد 
ارتباط��ي ايران ب��ا اروپا تصويري از چش��م انداز 
آينده س��رمايه گذاري اروپايي ها روي كسب وكار 

كوچك و متوسط كشورمان ارائه شود. 

 تجارت كوچك ها با  آلمان
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و آلمان معتقد 
است: ش��ركت هاي آلماني كه امروز در ايران كار 
مي كنند ش��ايد تا 1۰برابر بيشتر در امريكا پروژه 
دارند و فعال از هر گونه اظهارنظر ش��تاب زده يي 
خودداري مي كنند ام��ا مطابق صحبت هايي كه 
ما با آنها داش��تيم آنها خود را تابع اتحاديه اروپا 
و دولت آلمان مي دانند و اگر قانون اس��نداد اجرا 
شود آنها مشكلي براي س��رمايه گذاري در ايران 

نخواهند داشت. 
امي��ر عليزاده درخصوص ش��كاف بين اروپا و 
امري��كا در م��ورد برجام گف��ت: در قضيه خروج 
امري��كا از برج��ام ما باي��د واقعيت ه��ا را در نظر 
بگيريم. به هر حال امريكا يك س��ري اهرم هايي 
در دس��ت دارد كه مي تواند ش��ركت هايي كه با 
اي��ران كار مي كنند را م��ورد تهديد قرار دهد. از 
طرف ديگر تراز تجاري منفي با اروپا سبب شده 
كه وابستگي كشورهاي غربي به بازار امريكا زياد 
باش��د به  طور كل قدرت امريكا در همه حوزه ها 
سبب شده كه دستورات حقوقي خود را تا خارج 

از مرزهاي خود بتواند اعمال كند. 
او تصريح كرد: با توجه به اين ش��واهد باز هم 
زود اس��ت كه بخواهيم تحليلي درخصوص رفتار 
اروپا با اي��ران ارائه دهيم و به نظر من مذاكراتي 

كه در بروكسل انجام خواهد شد تا حدود زيادي 
آينده همكاري ش��ركت هاي اروپاي��ي با ايران را 

مشخص خواهد كرد. 
علي��زاده تصري��ح ك��رد: در اي��ن مذاك��رات 
مش��خص خواهد ش��د كه تا چه ان��دازه راهكار 
عمل��ي و اجراي��ي براي حفاظت از ش��ركت هاي 
اروپايي در قبال جريمه هاي اعمال شده از سوي 
امريكا وجود دارد؟ يا اينكه اگر ش��ركتي جريمه 
ش��د چگونه اروپا از آن حمايت خواهد كرد؟ آيا 
صندوق��ي به وجود خواهد آمد ك��ه از محل آن 

پرداخت ها صورت بگيرد؟ 
يا راهكارهاي ديگ��ري در نظر گرفته خواهد 
ش��د. اينها همه بحث هاي پيچيده يي اس��ت كه 
وج��ود دارد و ش��ركت هاي آلمان��ي فعال منتظر 
تصمي��م اتحاديه اروپا هس��تند و ب��ه  طور علني 
در اين خصوص ابراز نگراني مي كنند. اما چيزي 
كه به  طور حتم مش��خص است شرايط از امروز 

سخت تر خواهد شد. 
علي��زاده تصريح كرد: م��راودات تجاري ما با 
آلم��ان پس از برجام به  طور متوس��ط در س��ال 
۲۰درصد رشد داشته است همينطور صادراتمان 
نيز به  طور پلكاني روند صعودي داشته به  طوري 
كه در سال ۲۰1۷ ما 4۰۰ميليون يورو توانستيم 
به اين كش��ور صادر كنيم كه بيش��تر خشكبار، 

فوالد و مواد معدني بوده است. او افزود: بيشتر از 
نصف صادرات آلمان به ايران كاالهاي سرمايه يي 
الكترونيكي،  تجهي��زات  ماش��ين آالت،  همچون 
م��واد اوليه صناي��ع غذايي و آرايش��ي و دارويي 
است و كمتر كاالهاي مصرفي به كشور ما صادر 

مي كنند. 
او درخصوص اظهارنظر بخش خصوصي آلمان 
و ات��اق بازرگاني اين كش��ور ب��راي ادامه كار در 
ايران گفت: فضاي حاكم بر ش��ركت هاي آلماني 
امروز اين است كه آنها براي ادامه همكاري خود 
و حتي گسترش آن با ايران ابراز تمايل مي كنند 
و به نوعي براي آنها اين بحث حيثيتي ش��ده كه 
آينده اتحاديه اروپا و كشورش��ان به  طور مستقل 
از س��خنان رييس جمه��ور امري��كا باش��د و آنها 

خودشان براي منافعشان تصميم گيري كنند. 

 ضرورت سرمايه گذاري مشترك با ايتاليا
احمد پورف��الح، رييس اتاق مش��ترك ايران 
و ايتاليا با اش��اره اينكه اين كش��ور در ارتباط با 
اي��ران همواره خ��ود را از هيجان��ات متداول در 
حوزه سياس��ت دور نگاه داش��ته، گفت: ايتاليا از 
معدود كش��ورهاي اروپايي محسوب مي شود كه 
در دهه ه��اي اخير هيچگاه پنج��ره خود را روي 
ايران نبسته و در بسياري از مواقع ما توانستيم از 

طريق اين پنجره به دنيا و به ويژه اروپا نگاه كنيم. 
پورفالح افزود: سفيراني كه در چند دهه اخير 
از س��وي ايتاليا به ايران آمده اند همواره همدلي 
و همراه��ي الزم را ب��ا دول��ت و بخش خصوصي 
كش��ور داش��ته اند براي مثال س��فيران بسياري 
از كش��ورهاي ديگ��ر هرگ��ز در پارلم��ان بخش 
خصوصي حاضر نش��ده اند اما مقامات سفارتخانه 
ايتالي��ا هر زمان كه براي حضور در جلس��ه هاي 
اتاق مش��ترك ايران و ايتاليا يا اتاق ايران دعوت 
ش��ده اند، اجاب��ت ك��رده و تاكنون جلس��ه هاي 

متعددي با تشكل ها داشته اند. 
او داليل انتخاب ايتاليا را به عنوان نخستين 
مقص��د س��فر رييس جهمور به اروپا سياس��ي، 
اقتص��ادي و تاريخي دانس��ت و اف��زود: ايتاليا 
نخس��تين كش��وري بود كه مقامات دولتي آن 
پ��س از امضاي برج��ام در س��طح بلندپايه به 
اي��ران آمدند و از مقامات ما نيز براي س��فر به 
كش��ور خود دعوت كردند. امروز هم كه ترامپ 
از برجام خارج ش��ده، ابتاليا يكي از كشورهايي 
اس��ت كه مي تواند به ايران براي عبور از بحران 

كمك كند. 
اين فعال بخش خصوصي گفت: ايتاليا براي 
س��ال هاي متمادي در ميان كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا، شريك تجاري نخست ايران بود 
به گونه يي كه پيش از گسترش تحريم ها سطح 
تجارت دو كش��ور به ۷ميليارد يورو رسيده بود 
و اگر روند همكاري ها ادامه داشت شايد اكنون 
اين مبلغ از 1۰ميليارد يورو نيز فراتر رفته بود 
درحال��ي كه امروز به ح��دود 1.۵ميليارد يورو 

كاهش يافته است. 
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ايتاليا 
گفت: عالوه بر بحث جذب سرمايه گذاري، ايران 
مي تواند از تخصص ها و مهارت هاي موجود در 
اقتصاد ايتاليا در زمينه هاي آموزش��ي نيز بهره  
بگيرد كه يك��ي از مهم ترين آنها آموزش نحوه 
ايجاد و راهبري صنايع كوچك و متوسط است. 
اين فع��ال اقتص��ادي اف��زود: مقوله بعدي 
موضوع گردش��گري اس��ت كه ايتالي��ا تجربه 
زي��ادي در اين حوزه دارد و يكي از موفق ترين 

كشورها محسوب مي شود. 
ب��ه گفته وي اي��ران مي توان��د آموزش هاي 
مختل��ف  زمينه ه��اي  در  را  الزم  نرم اف��زاري 
ازجمله هتلداري، حمل و نقل، س��رويس هاي 
فرودگاهي، توجي��ه راهنمايان تورهاي ورودي 
و برخورد نيروهايي مثل پليس با گردش��گران 
خارجي از فعاالن گردشگري در ايتاليا دريافت 
كن��د همچني��ن از س��رمايه گذاري آنه��ا در 
حوزه هاي س��خت افزاري و امكانات گردشگري 

بهره  بگيرد. 

 معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان هاي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت گفت كه امس��ال 
۷4هزارميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت براي 
بازس��ازي صنايع و تكميل طرح ه��اي نيمه تمام 

صنعتي كشور اختصاص يافته است. 
يونس الس��تي ديروز در آيي��ن توديع و معارفه 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز افزود: 
تكميل طرح هاي صنعتي با پيشرفت فيزيكي باالي 
۶۰ درصد و حمايت از صنايع كوچك در اين اعتبار 
گنجانده شده است.  او بيان كرد: اين تسهيالت با 
نرخ 4درصد در اختيار صاحبان صنايع كشور قرار 
مي گيرد.  الس��تي ادام��ه داد: در قالب تبصره 18 
امسال ۵ برنامه براي بخش صنعت پيش بيني شده 
كه اس��تفاده از اوراق قرضه براي توسعه طرح هاي 
صنعتي و معدني با مشاركت سازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت ازجمله اين برنامه هاس��ت.  معاون وزير 

صنعت، معدن و تجارت، رقابت پذيري در بازارهاي 
بين الملل��ي را از ديگ��ر برنامه هاي اي��ن وزارتخانه 
در س��ال ج��اري عنوان ك��رد و گفت: ي��ك هزار 
و۳۰۰ميلي��ارد تومان اعتبار امس��ال به اين منظور 
در قالب حمايت از صادرات كشور تخصيص يافته 
كه در ۳بس��ته حمايتي تدوين و هفته گذشته در 
كميسيون اقتصاد تصويب و به هيات دولت ارسال 
ش��د.  الستي بدون اش��اره به ۳ برنامه ديگر اتخاذ 
ش��ده در قالب تبصره 18 ادامه داد: بخش صادرات 
كاالهاي صنعتي كش��ور سال گذش��ته ۳1درصد 
نسبت به سال ۹۵ رشد داشت و اميدواريم امسال از 

اين ميزان فراتر رود. 
او همچنين به نوسان بازار ارز اشاره كرد و گفت: 
بانك مركزي قول داده كه ارز ۳هزار و 8۰۰ توماني 
براي كاالهاي اساس��ي و ارز 4هزار و ۲۰۰توماني را 

براي ساير نيازهاي مردم تامين كند. 

معاون وزير صنع��ت، معدن و تجارت در بخش 
ديگري از س��خنان خود شفاف س��ازي و مبارزه با 
فس��اد را از ديگ��ر رويكردهاي اي��ن وزارتخانه در 
س��ال جاري عنوان و بيان كرد: تمام سازمان هاي 
زيرمجموع��ه اين وزارتخانه و بخش خصوصي بايد 

شفافيت را در اولويت كاري قرار دهند. 
معاون ام��ور اقتصادي اس��تانداري البرز نيز در 
اي��ن آيين گف��ت: در اين برهه حس��اس، فعاليت 
صنعتگران و توليد كنندگان ايثارگرانه است. عباداهلل 
كامكار افزود: افرادي كه در بخش صنعت اس��تان 
سرمايه گذاري مي كنند، نيازمند حمايت هستند و 

بايد مشوق هاي الزم براي آنان پيش بيني شود. 
در پايان اين آيين از زحمات ايرج موفق رييس 
پيش��ين س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت البرز 
قدردان��ي و جهانگير ش��اهمرادي به عنوان رييس 

جديد اين سازمان معرفي شد. 

اصفه�ان  مدي��ركل دفت��ر امور 
خارجي شهرداري شيان چين گفت: 
در تالش��يم تا روابط ۲۷ساله دو شهر 
اصفه��ان و ش��يان را تقوي��ت كنيم.  
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه يي 
ش��هرداري اصفهان، مدي��ركل دفتر 
امور خارجي شهرداري شيان چين با 
اشاره به اينكه روابط ۲۷ساله شهر شيان چين و اصفهان نيازمند 
توسعه، تحكيم و تقويت است، خاطرنشان كرد: هدف ما از سفر 
به اصفه��ان نيز تحكيم و تقويت اين روابط اس��ت و اميدواريم 
بتوانيم روابط خود با اصفهان را بهتر از گذشته ادامه دهيم.  وانگ 
شياوژن با بيان اينكه اصفهان بسيار زيباتر از گذشته شده، اظهار 
كرد: وجود درختان و فضاي سبز موجود لطافت و زيبايي خاصي 
به اين شهر بخشيده است.  مديركل دفتر امور خارجي شهرداري 
شيان چين افزود: قرار است اجالس بزرگ راه ابريشم از ۷تير ماه 
در شهر شيان چين برگزار شود كه از شهردار اصفهان نيز دعوت 
مي كنيم در صورت امكان در اين اجالس حضور يابد.  ش��هردار 
اصفهان نيز در اين دي��دار اظهار كرد: خواهرخواندگي اصفهان 
با ش��هر شيان چين در سال هاي گذش��ته به دليل تناسب ها و 
اش��تراكات بس��يار زياد ميان اين دو شهر ش��كل گرفته و اين 
اش��تراكات مانند س��ابقه پايتخت بودن، داشتن مساجد بزرگ، 
جمعيت زياد و دارا بودن آثار تاريخي و ميراثي متعدد هنوز هم 

زمينه ساز همكاري و ارتباطات دو شهر است. 

 شهردار اصفهان با نماينده شيان چين
ديدار كرد

س�يتان و بلوچستان  مديركل 
امور بان��وان و خان��واده اس��تانداري 
سيستان و بلوچستان از تدوين   سند 
ارتق��اي وضعيت زنان و خان��واده در 
سيستان و بلوچستان خبر داد.  مريم 
پويا در گفت وگو با ايلنا ضمن  اش��اره 
به تدوين سند ارتقاي وضعيت زنان و 
خانواده در استان سيستان و بلوچستان اظهار كرد: يك سند ملي 
براساس قانون اساسي، اسناد فرادستي ازجمله سند چشم انداز 
14۰4، س��ند توسعه اس��تان و سياس��ت هاي ابالغي از سوي 
مقام معظم رهب��ري در جهت احقاق حقوق همه مردم تدوين 
مي ش��ود.  او افزود: توجه مس��ووالنه به پايداري محيط زيست، 
توس��عه ظرفيت هاي اس��تاني، تحقق عدالت جنسيتي، تحقق 
اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر شناسايي و رصد شاخص هاي موثر 
ب��ر وضعيت زنان و خانواده، توجه ويژه به نقش س��ازنده زنان و 
بهره مندي جامعه از سرمايه انساني آنها در فرآيند توسعه پايدار 
متوازن از اهداف تدوين اين س��ند اس��ت.  مديركل امور بانوان 
و خانواده اس��تانداري سيستان و بلوچستان افزود: سند ارتقاي 
وضعيت زنان و خانواده استان با رويكرد توانمندسازي در 4 بُعد 
افزايش دانش، سالمت، امنيت و آگاهي، مطالعه وضعيت موجود 
و تحليل آنها،  مش��اركت هاي سياسي اجتماعي اقشار مختلف 
زنان، ارتقاي تاب آوري فردي و اجتماعي، توجه به مساله تحكيم 

بنيان خانواده و غيره تدوين مي شود. 

 تدوين سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده
در سيستان و بلوچستان

مركزي  اس��تاندار مركزي گفت: 
عزم مس��ووالن اس��تان و كشور براي 
واگذاري هپكو به س��هامدار با اهليت 
جدي و موضوع در دس��تور كار است 
به همين منظور كارگران اين توليدي 
بايد در دس��تيابي به اين هدف بزرگ 

همراه و همدل باشند. 
به گزارش ايرنا، س��يدعلي آقازاده دي��روز در جمع كارگران 
ش��ركت توليدي هپكو اراك مقابل ورودي كارخانه هپكو افزود: 
براس��اس درخواست مسووالن اس��تان عصر امروز نشست ويژه 
س��اماندهي هپكو اراك با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت 
همچنين مس��ووالن سازمان خصوصي س��ازي در تهران برگزار 
مي ش��ود.  استاندار مركزي ادامه داد: واگذاري هپكو به صندوق 
حمايت از صنايع كش��ور تا انتخاب س��هامدار توانمند و جديد 
يكي از درخواست هاي مس��ووالن استاني از مقام هاي كشوري 
است. با استعفاي سهامدار فعلي، سمت مديرعامل جديد هپكو 
براس��اس قانون و آيين نامه اين شركت بايد به سهامدار پيشين 
هپكو واگذار شود اما هم مسووالن استاني با اين موضوع مخالف 
هس��تند و خود سهامدار قبلي هم تمايلي به مديريت در هپكو 
ن��دارد.  او اظهار ك��رد: پرداخت يك يا ۲ماه از معوقات كارگران 
ت��ا ۲هفته آينده نيز يكي ديگر از خواس��ته هاي كاركنان هپكو 
است كه اين نيز از سوي مسووالن استاني در نشست مقام هاي 

كشوري مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. 

 واگذاري هپكو به سهامدار جديد
دنبال مي شود

بوش�هر  مديركل دفت��ر جذب و 
استانداري  از س��رمايه گذاري  حمايت 
بوش��هر گفت: ۳ نفر از سرمايه گذاران 
آلمان��ي ب��ه نمايندگ��ي از ش��ركت 
»vitob« از ظرفيت هاي منطقه ويژه 
اقتصادي بوشهر ديدن كردند.  امان اهلل 
شجاعي ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: 
اين سرمايه گذاران تصميم دارند در صورت اقتصادي بودن توليد در 
ايران براي توليد ماشين هاي برقي سرمايه گذاري كنند.  وي بيان 
كرد: سرمايه گذاران آلماني پيش از اين نيز از ۵ منطقه ويژه ديگر 
در كشور بازديد كردند.  شجاعي ادامه داد: آنها با توجه به نزديكي 
منطقه ويژه اقتصادي اس��تان بوش��هر به خليج فارس و ارتباط با 
آبه��اي آزاد جهاني، نزديكي به چند كش��ور حوزه خليج فارس و 
امكان صادرات به س��اير نقاط جهان از طري��ق دريا احتمال دارد 
كه اين منطقه را براي سرمايه گذاري برگزينند. شجاعي ادامه داد: 
در صورتي كه منطقه ويژه اقتصادي بوش��هر براي سرمايه گذاري 
آلمان ها انتخاب ش��ود، خودروهاي برق��ي ۲، 4و ۶ نفره و هايس 
۷نفره توليد خواهد شد. اين سرمايه گذاران آلماني پس از بازديد با 
استاندار بوشهر نيز ديدار كردند كه عبدالكريم گراوند در اين ديدار 
آمادگي كامل اين اس��تان را براي حمايت از س��رمايه گذاري آنها 
اعالم كرد.  او اضافه كرد: 4 نفر از سرمايه گذاران داخلي نيز به قصد 
بررسي هاي الزم براي سفارش ساخت ۳ كشتي صيادي بزرگ از 

كشتي سازي ناخداي جزيره)واقع در بندر بوشهر( بازديد كردند. 

سرمايه گذاران آلماني از منطقه ويژه بوشهر 
ديدن كردند
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اقتصاد اجتماعي12
 اليحه حمايت از كودكان

در نوبت صحن مجلس 
بررسي و تصويب اليحه حمايت از كودكان، بعد از 
انتشار چندين خبر از اذيت و آزار و شكنجه كودكان در 
مشهد و چند شهر ديگر، به درخواست جدي برخي از 
كاربران شبكه هاي مجازي تبديل شد. اين اليحه پس 
از مدت ها بررسي، حاال در نوبت بررسي در صحن علني 
مجلس قرار گرفته اس��ت. رييس كميس��يون قضايي 
مجلس در اين باره گفت: اين كميس��يون بيش از يك 
س��ال به صورت فش��رده و با برگزاري جلسات توسط 
كارگروه هاي مختلف بررسي اليحه حمايت از كودكان 

را در دستور كار قرار داد. 
الهيار ملكشاهي با بيان اينكه كميسيون قضايي 
مجلس بي��ش از يك س��ال به صورت فش��رده و با 
برگزاري جلس��ات كارشناسي توس��ط كارگروه هاي 
مختلف بررسي اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان 
را در دستور كار قرار داد، گفت: اليحه در كميسيون 
تصوي��ب ش��د و آن را به صحن علن��ي مجلس ارائه 
كرديم و در حال حاضر در نوبت بررس��ي صحن قرار 
دارد. نماينده مردم كوهدش��ت در مجلس ش��وراي 
اس��امي، با بيان اينكه اليحه حماي��ت از كودكان و 
نوجوانان جامع اس��ت، به خانه مل��ت گفت: در اين 
اليحه وظايف و تكاليف نهادها، س��ازمان ها و وزارت 
خانه هايي كه مرتبط با كودكان و نوجوانان هستند را 
احصا و مش��خص كرديم. او افزود: همچنين مجازات 
افرادي كه از اطفال و نوجوانان سوءاستفاده مي كنند 
را تش��ديد و وظيفه دستگاه قضا و بهزيستي در اين 
ارتباط مشخص و تعيين ش��ده است. نماينده مردم 
كوهدش��ت در مجلس دهم، اف��زود: البته در اليحه 
ذكر ش��ده ك��ه اگر والدي��ن مرتكب اعمالي ش��وند 
اگراعم��ال با س��وء نيت و حتي حس��ن نيت باش��د 
نحوه برخورد مشخص شده است. رييس كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسامي، با يادآوري 
درخواس��ت 50 نف��ر از نمايندگان براي تس��ريع در 
بررس��ي اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان، گفت: 
انتظار مي رود با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي 
نمايندگان اين اليحه سريع تر در دستور كار بررسي 
صح��ن علني قرار گيرد؛ بط��ور قطع تصويب اليحه 
حمايت از كودكان تاثير زيادي در كاهش مشكات 

كودكان و نوجوانان دارد. 

 دالر، قيمت »شيشه« را
سه برابر كرد

رييس پليس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ 
از س��ه برابر ش��دن قيمت مخدر شيش��ه پس از 
افزايش نرخ دالر و برخي ديگر از ارزها خبر داد. 

محمد بخش��نده درباره تاثيرات افزايش قيمت ارز 
بر قيمت مواد مخدر اظهاركرد: مخدر شيشه در حال 
حاضر ب��ه ازاي هر كيلو 90 تا 100 ميليون تومان به 
فروش مي رس��د و اين درحالي اس��ت كه قبا قيمت 
اي��ن ماده كيلويي 30 ميليون تومان ب��ود.  او با بيان 
اينكه قيم��ت ارز روي قيمت پيش س��ازهاي مخدر 
شيشه تاثير دارد، به ايسنا گفت: البته بخشي از دليل 
افزايش قيمت هم اقدامات انجام شده از سوي پليس 
اس��ت، چرا كه م��ا با عمليات هاي انجام ش��ده حدود 
8000 معتاد متجاهر را جمع آوري كرده و بس��ياري 
از قاچاقچيان و موادفروشان نيز دستگير شده اند و در 
اين ش��رايط با توجه به اي��ن موضوع، قيمت اين ماده 
ني��ز افزايش ياف��ت. به گفته رييس پلي��س مبارزه با 
موادمخدر تهران بزرگ، افزايش قيمت ارز روي قيمت 
ديگر مواد همچون ترياك و... تاثير چنداني نداشته و 
قيمت اين مواد به ميزان كمتري افزايش يافته است. 

افزايش تلفات »قرص برنج« 
در كشور

عضو هي��ات علمي مرك��ز تحقيقات س��ازمان 
پزش��كي قانوني كش��ور با بيان اينك��ه آمار تلفات 
قرص برنج در كش��ور نسبت به سال گذشته هفت 
درصد افزايش داشته است، گفت: در سال گذشته 
۶۴0 نفر در اثر مس��موميت با قرص برنج در كشور 
جان خود را از دس��ت داده اند. كامبيز سلطاني نژاد 
با اش��اره به آمار مرگ و مير س��ال گذش��ته براثر 
اس��تفاده از ق��رص برنج گفت: در س��ال گذش��ته 
۶۴0 نفر در كش��ور بر اثر مسموميت با قرص برنج 
جان خود را از دس��ت دادند، اين رقم در مقايس��ه 
با س��ال قب��ل از آنكه آم��ار تلفات ق��رص برنج در 
كش��ور، 598 نفر بود، هفت درص��د افزايش يافته 
اس��ت. او ادامه داد: بيش��ترين آمار تلفات در سال 
گذش��ته به ترتيب مربوط به اس��تان هاي تهران با 
13۴، مازن��دران با 88 و گيان ب��ا ۶9 فوتي بوده 
اس��ت. متخصص سم شناس��ي و عضو هيات علمي 
مركز تحقيقات پزش��كي قانوني توضيحاتي درباره 
ق��رص برنج ارائه داد و به ايلن��ا گفت: يك گروه از 
عوامل دفع آفات كه به علت اثربخشي زياد و قيمت 
ارزان به عنوان جونده كش و فوميگانت در برخي از 
كشورها از جمله ايران مورد استفاده قرارگرفته اند، 
فس��فيدهاي فلزي مانند فسفيد آلومينيوم، فسفيد 
روي و فسفيد منيزيوم است.  سلطاني نژاد با اشاره 
ب��ه مصرف قرص برنج در نگه��داري از محصوالتي 
مانند برنج تصريح كرد: قرص هاي حاوي فس��فيد 
آلومينيوم در كش��ور ما، به ويژه در نواحي شمالي 
كش��ور تحت عنوان »قرص برنج« جهت نگهداري 
برنج و س��اير غات در انبارها و جلوگيري از تاثير 
مخ��رب حش��رات موذي، نس��بتا رايج اس��ت. اين 
فرآورده توليد داخلي نداشته و بيشتر با نام تجاري 
Phostoxin® وارد كشور مي شود. وي با اشاره به 
استفاده از قرص هاي برنج حاوي فسفيد آلومينيوم 
در كش��اورزي به دليل كارآيي ب��االي اين فرآورده 
جهت از بي��ن بردن آفات خاطرنش��ان كرد: قيمت 
ارزان، س��هولت اس��تفاده، عدم وجود باقيمانده در 
محصول و در دسترس بودن با استقبال زياد مصرف 
از س��وي كش��اورزان همراه بوده اس��ت.  متخصص 
سم شناس��ي و عض��و هيات علمي مرك��ز تحقيقات 
پزش��كي قانوني ادامه داد: متاسفانه به دليل عواملي 
مانند س��ميت باال و ميزان كشندگي زياد اين ماده 
و س��هولت دسترسي به اين س��م، در ساليان اخير 
آمار نسبتا باالي مسموميت هاي ناشي از اين عوامل 
در كش��ور به ويژه در برخي اس��تان ها مانند تهران، 

گيان، مازندران و گلستان رواج يافته است. 

اخبار

نمايندگان مجلس بازنگري مجازات اسيدپاشي را  بار ديگر بررسي مي كنند

به دنبال مرهم براي زخم اسيد

ماجراي رشوه شركت هاي تجهيزات پزشكي به پزشكان
س��خنگوي وزارت بهداشت درباره ماجراي رشوه 
برخي ش��ركت هاي تجهيزات پزش��كي به برخي از 
پزشكان توضيحاتي ارائه كرد و در عين حال نسبت 
به مصرف ق��رص ريتالين از س��وي دانش آموزان و 

دانشجويان در ايام امتحانات هشدار داد. 
ايرج حريرچي با اشاره به ميزان مصرف سيگار و 
ساير دخانيات از سوي نوجوانان گفت: بطور كلي در 
دنيا يك ميليارد و ۴00 ميليون نفر سيگاري هستند 
و مصرف دخانيات شايع ترين عامل مرگ در جهان 
محسوب مي شود همچنين ساالنه 100 ميليون نفر 
به دليل مصرف دخانيات از بين مي روند و 900 هزار 
نفر هم به دليل مواجهه دست دوم آسيب مي بينند 
يعني خودش��ان دخانيات را مصرف نمي كنند بلكه 
در معرض دود آن هس��تند. او افزود: تقريبا نيمي از 
كودكان جهان در معرض مواجهه با دود دست دوم 

دخانيات قرار دارند. 

 افزايش ۵۰ درصدي مصرف »ريتالين«
در ايام امتحانات

حريرچ��ي در ادام��ه صحبت هايش با اش��اره به 
مص��رف ريتالين از س��وي برخ��ي از دانش آموزان 
و دانش��جويان در زم��ان امتحانات گف��ت: در ايام 
امتحانات ميزان مصرف ق��رص ريتالين 50 درصد 
افزايش مي يابد و طبق بررس��ي ها حدود 5 درصد از 
دانش��جويان و ۴.5 درصد از دانش آموزان سال آخر 
دبيرس��تان ريتالين مصرف مي كنن��د اين در حالي 
اس��ت كه اي��ن دارو عوارض ج��دي دارد و منجربه 

استفراغ، اسهال و در برخي موارد مرگ مي شود. 

حريرچي در پاسخ به سوالي درباره ماجراي رشوه 
ش��ركت هاي تجهيزات پزش��كي به پزشكان گفت: 
رابط��ه مالي ميان برخ��ي از ارائه كنندگان خدمات 
درماني با ش��ركت هاي فروشنده تجهيزات پزشكي 
يا دارويي موضوعي ناراحت كننده و هش��داردهنده 
اس��ت. در اين زمين��ه چندين دوگانه وج��ود دارد. 
يكي از دوگانه ها اين است كه جامعه پزشكي وهمه 
دست اندركاران اين حوزه بايد بدانند كه حفظ اعتماد 
مردم به جامعه پزشكي سرمايه اصلي حوزه درمان 
اس��ت و نبايد اجازه دهيم كه اين اعتماد خدشه دار 
ش��ود. از طرفي پيش��گيري از تخل��ف و برخورد با 
متخلفان بايد به خوبي انجام ش��ود. طبق قانون هر 
گونه رابطه مالي ميان ارائه كنندگان خدمات درماني 
و ش��ركت هاي فروش��نده تجهيزات پزشكي و دارو 
حت��ي با ارقام جزيي تخلف و رفتاري غيرحرفه يي و 
مستوجب مجازات اس��ت. از طرفي همانطور كه از 
اطاعيه س��ازمان نظام پزشكي هم عنوان شده هر 
گونه رفتار س��هم خواهانه از اعمال جراحي يا ارجاع 
خدم��ات درماني طب��ق م��واد ۶، ۷و ۲0آيين نامه 
انتظامي رسيدگي به تخلفات اعضاي نظام پزشكي 

ممنوع و مستحق مجازات است. 
او افزود: بايد توجه كرد كه اين تخلف مانند يك 
قيچي دو لبه اس��ت. از طرف��ي يك لبه اين قيچي 
پرداخت كنن��دگان يعني ش��ركت هاي فروش��نده 
تجهيزات پزشكي و دارويي قراردارند و لبه ديگر آن 
نيز ارائه كنندگان خدمت هستند كه تسهيات مالي 
يا سفرهاي خارجي دريافت مي كنند. قرباني حركت 
اي��ن قيچي مردم، بيم��اران و تا ح��دودي بيمه ها 

هستند. عامل حركت اين قيچي هم سودخواهي و 
قانع نبودن برخي افراد اعم از ارائه كنندگان خدمات 
يا ش��ركت هاي فروشنده اس��ت. حريرچي با بيان 
اينكه روش مقابله با چنين تخلفاتي دو قسمت دارد، 
گفت: نخستين قسمت، پيش��گيري از بروز چنين 
تخلفاتي اس��ت يعن��ي افرادي ك��ه وارد اين حرفه 
مي شوند بايد صاحيت داشته باشند همچنين بايد 
ام��كان بروز چنين تخلفاتي را از بين برد. به عنوان 
مثال قبل از اجراي طرح تحول سامت هيچ يك از 
تجهيزات پزشكي قيمت نداشتند اما در حال حاضر 
همه تجهيزات پزشكي را قيمت گذاري كرده ايم و 
خريد خارج از سامانه تجهيزات و ملزومات پزشكي 
براي بيمارستان هاي دولتي ممكن نيست و رابطه 
مال��ي در اين حوزه ب��ه ميزان قاب��ل ماحظه يي 
قطع ش��ده است. در اين زمينه احتماال طي هفته 
آينده بخش��نامه يي خواهيم داش��ت ت��ا در مورد 
بيمارس��تان هاي خصوصي همچني��ن برنامه اجرا 
كنيم تا رابطه خصوصي بين ارائه كنندگان خدمات 

و فروشندگان تجهيزات قطع شود. 
او ادامه داد: موض��وع مهم ديگر برخورد قاطع 
با چنين تخلفاتي اس��ت حتي در كش��وري مانند 
امري��كا كه ب��ازار آزاد دارد در صورت بروز چنين 
تخلفاتي برخوردهاي ج��دي مانند لغو پروانه كار 

متخلف مي شود. 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت درب��اره آم��ار اين 
تخلفات در كش��ور گفت: مواردي كه دراين زمينه 
شكايت شده بود مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر 
به صدور حكم ش��ده اس��ت. درخواست جدي ما از 

جامع��ه ارائه كنن��دگان خدمات درماني اين اس��ت 
كه خودش��ان در حوزه پيش��گيري از اين تخلفات 
وارد ش��وند و برخوردهاي الزم را با متخلفان انجام 
دهند. خوشبختانه قيمت گذاري در حوزه تجهيزات 
پزشكي دس��تاوردهاي خوبي داشته است. اگر اين 
كار را انجام نمي داديم بيمار در ش��رايط اس��تيصال 
بايد ب��راي تامين تجهيزات و ملزومات مورد نيازش 
مراجعه مي كرد و قيمت هاي مختلفي هم به او داده 
مي ش��د. از طرفي هم قادر نبود ميان جنس تقلبي 
و اصل��ي تفاوتي قائل ش��ود. تاكي��د مي كنم عمده 
فعاليت هاي وزارت بهداش��ت در زمينه حذف رابطه 
مالي، پيش��گيري از ايجاد رابطه مالي در حوزه هاي 
تجهيزات پزشكي، دارو و... است. قاعدتا دستگاه هاي 
نظارتي هم در اين زمينه و با اين گزارش ها اقدامات 

نظارتي شان را تش��ديد مي كنند. حريرچي درباره 
قيمت گ��ذاري تجهيزات پزش��كي داخل��ي گفت: 
س��رلوحه اصلي كار ما حماي��ت از توليدات داخلي 
است البته در زنجيره تامين منابع مشكاتي داشتيم 
كه سعي كرديم آنها را حل كنيم. در حوزه تجهيزات 
پزشكي با برخي شركت هاي داخلي و وارداتي بر سر 
قيمت مش��كاتي داريم. به هر حال قيمت مناسب 
به گونه يي تعيين مي ش��ود كه سود مناسبي داشته 
باش��د و مورد اس��تطاعت مردم هم باشد. در برخي 
موارد ش��ركت هاي وارداتي مي خواهند با استفاده از 
اهرم كمبود، مشكات قيمت يا مجوزهايشان را حل 
كنند اما سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و دولت 
در اين زمينه از اهرم ه��اي الزم براي تنظيم بازار و 

خدمت رساني به مردم استفاده مي كنند. 

چندين و چند س�ال اس�ت كه اسيدپاشي 
قربان�ي مي گيرد، صورت هاي�ي كه خون بهاي 
يك لحظه خشم شده و اسيد به جانشان رخنه 
كرده، چش�م هايي كه نورشان خاموش شده و 
زخمي كه با روح قربانيان اسيد در هم آميخته 
و آبي بر آتشش نيست. در تمام سال هايي كه 
اس�يد از زنان،  دختران و بعض�ا مردان جامعه 
قربان�ي مي گرف�ت خريد و فروش�ش ممنوع 
نشده و قصاص مجرمان اسيدپاشي هم منوط 
به نظر پزشكي قانوني قرار داشت اما انگار، آه 
قربانيان اس�يد پاشي س�رانجام شنيده شد و 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، براي تغيير 
در قانوني كه مرز و محدوده يي براي اسيدپاشي 
و مجازات مش�خصي براي اس�يدپاش در نظر 
نگرفته بود، دست به كار شدند. طرح تشديد 
مجازات اسيدپاش�ي، به هيات رييسه مجلس 
ارجاع شده و براي بررسي به كميسيون قضايي 

داده شده است. 
  

 نگاه قانون به اسيدپاشي
به موجب اليحه قانوني مربوط به سال133۷، 
هر كس به طورعمد با پاش��يدن اس��يد يا هر نوع 
تركيبات شيميايي ديگر موجب قتل كسي شود، 
ب��ه مجازات اعدام و اگ��ر موجب مرض دايمي يا 
فقدان يكي از حواس شود به حبس جنايي درجه 
يك و اگر موجب قطع ي��ا نقصان يا ازكارافتادن 
عضوي از اعضا ش��ود، به حبس جنايي درجه دو 
از دوسال تا 10سال و اگر موجب صدمه ديگري 
شود به حبس جنايي درجه دو از دو تا پنج سال 
محكوم مي شود. مجازات شروع به پاشيدن اسيد 
به اش��خاص، حبس جنايي درجه دو از دوتا پنج 
سال اس��ت. در كليه موارد نام برده در اين ماده 
در صورت اجراي م��اده ۴۴ قانون كيفر عمومي، 
بي��ش از يك درجه تخفيف جايز نيس��ت. با اين 
حال اسيد پاش��ي از جرايم مقيد به نتيجه بوده 
و ص��رف مب��ادرت به پاش��يدن مواد ش��يميايي 
موج��ب تحقق جرم نخواهد ش��د. از طرف ديگر 
اسيدپاش��ي در حكم محاربه و فس��اد في االرض 
شناخته نمي ش��ود چراكه براي تحقق محاربه و 
افس��اد في االرض به موجب م��اده )183( قانون 
مجازات اسامي عاوه بر شرايط خاص اين جرم، 
دست به اسلحه بردن نيز ضروري است و باتوجه 
به اينكه مصاديق ساح را عرف مشخص مي كند، 
بديهي است كه اسيد و مواد شيميايي از مصاديق 
اس��لحه نبوده و درس��ت به همي��ن علت برخي 
 حقوقدان ها اسيد پاش��ي را محاربه ندانس��ته اند؛ 
به عبارت بهتر صرف خطرناك بودن وس��يله به 
كار رفت��ه، موجب��ي براي تحقق عن��وان محاربه 
نخواهد بود از طرف ديگر، اگرچه در قانون براي 

اسيدپاش��ي مجازات قصاص درنظر گرفته ش��ده 
است اما اجراي آن بستگي به نظر پزشكي قانوني 
دارد، پزشكي قانوني بررسي مي كند كه آيا امكان 
قصاص عضو وجود دارد يا خير؛ اگر وجود داشت 
كه قصاص انجام مي شود در غير اين صورت بايد 
ديه پرداخت شود يا آنكه مجازات هاي مقرر ديگر 
تعيين شود. بنابراين برخي حقوقدان ها معتقدند 
مرور قوانين موجود براي مقابله با اسيدپاشي در 
كشور، نشان مي دهد كه خألهاي بسياري در اين 
زمينه وج��ود دارد و مجازات هاي در نظر گرفته  
شده با آنچه انجام مي شود، متناسب نبوده و بايد 

مجازات هاي درنظر گرفته شده، تشديد شود. 

 مقابله با اسيدپاشي با ارائه طرح
نتيجه آنچه از س��وي حقوقدانان، خأل قانوني 
براي مقابله با اسيدپاشي نام برده مي شود، در كنار 
تكرار پديده اسيدپاش��ي در سال هاي اخير سبب 
شد تا نمايندگان مجلس شوراي اسامي، در مقام 
قانون گ��ذار،  چندين بار براي بهبود اين وضعيت 

تاش كنند كه البت��ه بي نتيجه بود، از جمله آن 
طرحي بود كه ازس��وي نماين��دگان مجلس نهم 
براي تش��ديد مجازات اسيدپاش��ي مطرح شد اما 
ب��ه دليل پاي��ان كار اي��ن دوره از مجلس، بدون 
نتيجه باقي ماند ام��ا اكنون صحن علني مجلس 
بار ديگر در انتظار بررس��ي طرحي اس��ت كه به 
موجب آن اس��يد، س��اح سرد محس��وب شده، 
مجازات اسيدپاش ها تش��ديد شود و براي خريد 
و فروش و حمل اسيد هم مجازات هايي از جمله 
۶ ماه حبس براي حمل اسيد، درنظر گرفته شود. 
محمد كاظمي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي 
مجلس و حقوقدان، معتقد است، در شرايط فعلي 
مجازات اسيدپاشي متناسب با ابعاد اجتماعي آن 
نيست، او درباره اين موضوع بيان كرد: »مجازات 
اسيدپاشي به دليل ابعاد فاجعه بار اجتماعي بايد 
تش��ديد ش��ود؛ البته اين موضوع من��وط به نظر 
فقهاس��ت و نمايندگان مجلس نمي توانند به طور 
مستقل در اين خصوص تصميم بگيرند زيرا براي 
محارب دانستن فرد اسيدپاش به نظر فقهي فقها 

نياز اس��ت. بايد بررسي شود كه آيا مي توان اسيد 
را عاملي براي رعب و وحش��ت عمومي دانس��ت 
يا خير؟ اگر فقها به اين اجماع برس��ند كه اسيد 
مي توان��د چنين موضوعي را پي��ش آورد، در آن 
صورت مي توان قانوني وضع كرد كه اس��يدپاش 
محارب دانس��ته ش��ود و ب��راي او حك��م اعدام 
صادر ك��رد. قانون فعلي به هيچ وجه پاس��خگوي 
ابعاد اجتماعي عمل اسيدپاش��ي نيس��ت. اين در 
ش��رايطي اس��ت كه در مقام عمل نيز نمي توان 
خريد و فروش اس��يد را ممنوع دانست زيرا اسيد 
كاربردهاي مختلفي در مش��اغل گوناگون دارد و 
ب��ه اين دليل ممنوعيت خريد و فروش آن تقريبا 

غيرممكن است.«
اظه��ارات كاظمي در حالي اس��ت كه پروانه 
مافي عضو فراكس��يون زن��ان مجلس هم معتقد 
اس��ت مجازات ه��اي موج��ود ب��راي مقابل��ه با 
اسيدپاش��ي كافي نيس��ت. او افزود: »متاس��فانه 
تاكنون مجازات تعيين شده براي فردي كه اقدام 
به اين نوع اعمال شنيع مي كند همتراز با جرمي 

كه مرتكب ش��ده نيس��ت و اين از جمله عواملي 
اس��ت كه گاه باعث مي شود افراد نسبت به انجام 
آن تحريك ش��وند. بي ترديد اگر در قانون، جرم 
و مجازات همتراز هم ديده ش��وند و براي آنها به 
يك اندازه سهم گذاشته شود، خود عاملي خواهد 

بود كه از تكرار جرم جلوگيري كند.«
ماف��ي بيان كرد: »ما طرح��ي را در ارتباط با 
تش��ديد مجازات براي مجرمان اسيدپاشي آماده 
كرده و به هيات رييسه مجلس تقديم كرديم كه 
در نوبت بررس��ي قرار گرفته اس��ت، ضمن اينكه 
س��عي كرده ايم كه اين طرح با قيد دوفوريت در 
صحن ارائه ش��ود. البت��ه در اليحه تامين امنيت 
زن��ان در جامعه نيز به اي��ن مهم به صورت كلي 
از نظر خش��ونتي كه در اين روش اعمال مي شود 
اشاره ش��ده كه به زودي از سوي قوه قضاييه به 

مجلس ارسال خواهد شد.«

 6 ماه حبس براي حمل اسيد
دسترس��ي به اسيد در س��طح جامعه آن قدر 
آس��ان اس��ت كه حت��ي در مواردي با س��فارش 
اينترنت��ي ه��م مي توان اس��يد خري��د. مقابله با 
اسيدپاش��ي و تش��ديد ج��رم آن در ش��رايطي 
پاسخگوس��ت كه خريد و فروش آن هم محدود 
و مشخص ش��ود. آن طور كه نمايندگان مجلس 
مي گويند در طرح جديد قرار اس��ت براي حمل 
اس��يد، مجازات��ي مبني بر ۶ م��اه حبس در نظر 
گرفته ش��ود. ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسامي، درباره 
اي��ن موضوع بيان ك��رد: »در طرح اخير تعدادي 
از نماين��دگان حمل اس��يد به عن��وان يك جرم 
شناسايي شده است و دادستان مي تواند براي اين 
عمل ت��ا ۶ ماه حبس درنظر بگيرد. هر چند اين 
طرح هنوز به جايي نرسيده است و زمان زيادي 
مي خواهد تا تمام مراحل قانوني اش طي ش��ود. 
مساله يي كه در طرح اخير وجود دارد، اين است 
كه بعضي از مش��اغل صنعت��ي و خدماتي مانند 
مكانيكي ها يا صافكاري ها احتياج به اس��تفاده از 
اس��يد دارند و بايد از شمول جرم انگاري حمل و 
نگهداري آن مس��تثنا ش��وند اما اگرخارج از اين 
مشاغل خاص افراد عادي به حمل اسيد مبادرت 
كنند، به عنوان حمل س��اح سرد، به حداكثر ۶ 
ماه حبس محكوم مي ش��وند. هرچند همان طور 
ك��ه گفتم اي��ن موضوع هنوز در ح��د يك طرح 
اس��ت كه به پيش��نهاد همكاران خانم ما مطرح 
شده است و زمان زيادي تا تصويب احتمالي آن 
مورد نياز اس��ت زيرا از يك سو بايد مورد بررسي 
كميس��يون قضايي و فرعي كميس��يون قضايي 
قرار گيرد و از س��وي ديگر در نوبت صحن علني 

مجلس باشد.«

مدي��ركل دفتر حيات وح��ش و آبزيان آب هاي داخلي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت در آستانه روز جهاني تنوع زيستي از تدوين 
برنامه حفاظت و مديريت 10 گونه در معرض تهديد ش��امل ش��وكا، 
گورخر، آهو، قوچ، ميش هوبره، باالبان، افعي لطيفي، سمندر و قزل آالي 
خال قرمز در س��ال جاري خبر داد.  مجيد خرازيان مقدم اظهار كرد: 
يكي از برنامه هاي اولويت دار دفتر حيات وحش بر اساس مفاد »بند ط 
« از ماده 38 قانون برنامه شش��م توسعه، تدوين، اباغ و اجراي برنامه 
حفاظت و مديريت گونه هاي جانوري در معرض تهديد است. به همين 
دليل طي دو س��ال گذش��ته تدوين برنامه مديريت و حفاظت خرس 
قهوه اي، خرس سياه، گوزن زرد، تمساح پوزه كوتاه )گاندو(، الك پشت 
فراتي، سمندر لرستاني، ميش مرغ، غاز پيشاني سفيد و پلنگ آغاز و در 
نهايت اين برنامه ها در اسفندماه سال 95 جهت اجرا به استان ها اباغ 
شد. او با تاكيد بر اينكه تاكنون اقدامات موثري در راستان ها در راستاي 
اجراي برنامه هاي مديريت و حفاظت گونه هاي در معرض تهديد انجام 
ش��ده اس��ت، به ايس��نا گفت: از ادارات كل محيط زيس��ت استان ها 
درخواس��ت كرديم ك��ه در وهله اول برنامه ه��اي حفاظت و مديريت 
گونه ها را در شوراي برنامه ريزي اداري استان - كه با محوريت استاندار 
تشكيل مي شود - مطرح و تصويب كنند و اخذ اعتبارات استاني براي 
اج��راي اين برنامه ها را مورد توجه قرار دهند. در حال حاضر خيلي از 
اس��تان ها اين روند را طي و حتي اعتبار استاني هم دريافت كرده اند.  

مديركل دفتر حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: 
در س��تاد مركزي هم به فراخور اعتبارات ملي به اس��تان ها در مسير 
اج��راي برنامه هاي حفاظت و مديريت گونه ها كمك مي كنيم. گرچه 
تنها موضوع در اجراي اين برنامه ها مس��ائل اعتباري نيس��ت بلكه به 
همكاري دستگاه هاي مختلف از جمله وزارت كشور و زير مجموعه آن، 
ادارات كل منابع طبيعي اس��تان ها، دامپزشكي و ادارات بهداشت نياز 
داريم.  خرازيان مقدم  تصريح كرد: طي دهه هاي اخير به دليل تخريب 
شديد اين منطقه، گوزن زردي مشاهده نشده است. در اين شرايط ما 
سعي داريم طبق برنامه مجددا اينگونه را به دز و كرخه معرفي كنيم.  
او افزود: در حال حاضر عاوه بر جزيره اشك، پنج سايت تكثير گوزن 
زرد داريم كه بالغ بر 1۷0 راس گوزن در اين س��ايت ها وجود دارد. در 
نظر داريم ضمن معرفي مجدد اينگونه به دز و كرخه در آينده نزديك 
زيستگاه هاي مستعد اينگونه را شناسايي و گوزن زرد را از حالت اسارت 
به زيس��تگاه هاي مس��تعد معرفي كنيم.  مديركل دفتر حيات وحش 
سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه با بيان اينكه حدود 8۷ گونه 
جانوري مهره دار ايران در معرض تهديد هستند، گفت: در نظر داريم در 
برنامه يي جديد امسال براي 10 گونه شامل شوكا، گورخر، آهو، قوچ، 
مي��ش هوبره، باالبان، افعي لطيفي، س��مندر و قزل آالي خال قرمز با 
همكاري مشاوران، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برنامه حفاظت و مديريت 

تدوين كنيم. 

تدوين برنامه حفاظت از ۱۰ گونه در معرض انقراض
هفته گذشته دو خبر مشابه در آبادان و شهرستان فساي استان 
فارس در فضاي مجازي منتش��ر ش��د كه هر دو حكايت از اقدام 
ناشايس��ت معلم در قيچي كردن موهاي دانش آموزان كاس��ش 
داشت. اين اتفاقات در حالي بود كه پيش از اين نيز خبرهايي مبني 
بر برخورد نامناسب معلم يا مسووالن مدارس با دانش آموزان منتشر 
ش��ده بود. گرچه تعداد معلماني كه دس��ت به تنبيه دانش آموزان 
مي زنند بسيار كم است، اما حوادثي از اين دست لزوم توجه جدي تر 
به شيوه انتخاب و تجديد نظر در ماك هاي الزم براي شغل معلمي 
را بيشتر مي كند. عليرضا كاظمي، معاون پرورشي و فرهنگي وزارت 
آموزش و پرورش در اين باره اظهار كرد: هيچ كس چنين كاري را 
تاييد نمي كند. آموزش و پرورش اين عمل را محكوم كرده و با فرد 
خاطي برخورد شده و به هيچ وجه مورد تاييد ما نيست.  او افزود: 
اين حركت ها، ضد تربيتي است و طبيعتا تاثيري در تربيت صحيح 
دانش آم��وزان ندارد. معاون پرورش��ي و فرهنگي وزارت آموزش و 
پ��رورش با بيان اينكه جلوگي��ري از وقوع چنين اتفاقاتي را در دو 
مسير آموزش دانش آموزان و همكاران فرهنگي دنبال مي كنيم به 
ايس��نا گفت: تاش مي كنيم اين دست اتفاقات در فضاي آموزش 
و پرورش نيفتد. مس��ير نخست آگاه س��ازي همكاران فرهنگي در 
حوزه مسائل تربيتي است كه به هيچ وقت برخوردهاي تنبيهي با 
دانش آموزان نداشته باشند. كاظمي تاكيد كرد: تنبيه در هر شكل 

و قالبي از منظر ما مردود بوده و قابل قبول نيست. نگاه ما بازدارنده 
اس��ت و همكاران نبايد برخورد تنبيهي داشته باشند. در راستاي 
آماده سازي همكاران فرهنگي در حوزه مسائل تربيتي كاس هاي 
ضمن خدمت برگزار مي ش��ود. آموزش و پرورش دوره هاي زيادي 
در حوزه مس��ائل تربيتي و روانشناس��ي برگزار مي كند اما به هر 
حال اتفاقاتي از اين دس��ت ممكن است در خانواده بزرگ آموزش 
و پرورش رخ دهد؛ البته ممكن اس��ت ش��رايط خاصي ايجاد شود 
كه برخوردهاي تنبيهي را به دنبال داش��ته باشد كه باز هم قابل 
قبول نيس��ت. او افزود: مسير دوم مش��اوره و آگاهي دهي به خود 
دانش آموزان اس��ت. برگ��زاري كاس ها و كارگاه هاي مش��اوره و 
هدايت دانش آموزان داراي رفتار پرخطر به سمت مشاوران مي تواند 
جنبه بازدارندگي داش��ته باشد. معاون پرورشي و فرهنگي وزارت 
آموزش و پرورش با بيان اينكه تعدادي از دانش آموزان در معرض 
آسيب ها هس��تند و تعدادي ديگر به آسيب هاي اجتماعي مبتا 
ش��ده اند گفت: هم بايد درمان كنيم و هم پيشگيري تا از ابتاي 
آنها كه در معرض خطرند جلوگيري كنيم. اين حيطه فعاليت هاي 
زي��ادي را مي طلبد. در اين حوزه برنامه ريزي هايي داريم و از همه 
ظرفيت هاي موجود در هسته هاي مشاوره ادارات و مدارس استفاده 
مي كنيم تا ش��اهد وقوع رخدادهاي ناخوشايند در فضاي مطلوب 

تربيتي نباشيم. 

برخورد تنبيهي با دانش آموزان ممنوع 
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دولت بانك ها را به پرداخت تسهيالت 50 ميليون توماني ساخت مسكن با سود 9درصد مكلف كرد

شارژ بازسازي در بافت فرسوده با وام جديد
گروه راه و شهرسازي |زهره عالمي|

پس از گذش��ت سه ماه از دستور رييس جمهور 
براي اجرايي ش��دن برنامه ملي بازآفريني شهري، 
هيات دولت ش��امگاه يك شنبه بانك ها را مكلف به 
پرداخت وام 50 ميليون توماني ساخت مسكن در 
بافت هاي فرسوده با سود 9درصد كرد. اين درحالي 
اس��ت كه تا پيش از اين، ارائه تسهيالت ساخت در 

انحصار بانك مسكن بود. 
تصميم جديد هي��ات دولت درحال��ي اجرايي 
خواهد شد كه پيش از اين اقداماتي ازجمله كاهش 
2درصدي نرخ سود تس��هيالت صندوق پس انداز 
مس��كن  يكم بانك مسكن )8 به 6درصد(، افزايش 
زمان بازپرداخت تسهيالت بافت فرسوده از ۱2 به 
۱5 سال و... در قالب برنامه ملي بازآفريني شهري 
انجام ش��ده بود، اما تاثير چنداني در روند بازسازي 

بافت فرسوده نداشت. 
در اين ميان و باتوجه به اقدامات انجام شده در 
گذشته و همچنين مصوبه جديد هيات دولت اين 
سوال مطرح مي شود كه اين تصميمات در صورت 
اجرايي ش��دن مي توان��د چه كمكي در تس��هيل 

نوسازي بافت فرسوده داشته باشند؟ 

 اثر مثبت در بازسازي بافت هاي فرسوده
حسن محتشم نايب رييس انجمن انبوه سازان 
ته��ران درب��اره اثرات تصميم جدي��د هيات دولت 
براي تكليفي كردن پرداخت تسهيالت 50 ميليون 
توماني ساخت مسكن در بافت فرسوده به »تعادل« 
مي گويد: اجراي اين مصوبه مي تواند در نوس��ازي 
بافت فرس��وده موثر باشد. محش��تم مي افزايد: اين 
مصوبه آثار مثبتي هم براي توليد و عرضه مسكن 
به همراه دارد، اما اين مصوبه و اين گونه تصميمات 
نمي تواند بازار را كنترل كند، زيرا نوسازي بافت هاي 
فرس��وده،  زمان بر است و برهمين اساس نمي تواند 
تاثيري عميق و سريع در بازار مسكن داشته باشد. 
او ادام��ه مي دهد: تصميم جدي��د هيات دولت 
مي تواند تاحدودي به توليد و عرضه مسكن كمك 
كند ضمن اينكه براي تعدادي از خريداران مسكن 

در بافت فرسوده هم موثر است. 
اين فع��ال حوزه مس��كن با اش��اره ب��ه اينكه 
اين تصمي��م اثري نه چندان قوي بر بازار مس��كن 
دارد، مي گوي��د: انبوه س��ازان و س��ازندگان از ه��ر 

نوع تس��هيالتي كه براي س��اخت و خريد مسكن 
و همچنين كنترل بازار ارائه مي ش��ود، اس��تقبال 
مي كنند. محتش��م اظه��ار مي كند: پي��ش از اين 
ه��م دولت اعالم كرده ب��ود درصورت حضور فعال 

انبوه سازان در بازار مسكن بخشي از سود تسهيالت 
مربوط به س��اخت را پرداخ��ت مي كند و حتي در 
س��ال 94، بودجه ي��ي هم براي پرداخت بخش��ي 
از سود تس��هيالت ساخت مس��كن درنظر گرفته 

ش��ده بود اما به خوبي اجرايي نش��د ضمن اينكه 
بودجه موردنظر جذب هم نش��د. او بيان مي كند: 
اگرچه تصميم جديد دولت اقدام مناس��بي است و 
سازندگان از اجراي آن استقبال مي كنند اما بهبود 

و رونق بازار مس��كن با چني��ن تصميماتي صورت 
نمي گيرد. نايب رييس انجمن انبوه سازان تهران با 
اشاره به نوسان قيمت مسكن ادامه مي دهد: دليل 
افزايش قيمت مسكن، كاهش ارزش پول ملي، رشد 
قيمت ارز و... اس��ت و از ابتداي سال جديد، قيمت 

مسكن با شيبي صعودي افزايش يافته است. 

تفاوت تسهيالت جديد با تسهيالت قديم
ج��دا از نگاه تقريب��ا مثبت س��ازندگان درباره 
تكليفي ك��ردن پرداخ��ت وام 50 ميليون توماني 
نوسازي عضو هيات مديره شركت بازآفريني شهري 
ايران درباره تفاوت اين تسهيالت با تسهيالت قبلي، 
اظهار مي كند: پيش تر نيز اعطاي اين وام به تصويب 
رسيده بود اما شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي 
در ابالغيه خود به بانك ها، پرداخت اين وام از سوي 
بانك ها را »مشروط به وجود منابع و مصارف« كرده 
بودند ام��ا در مصوبه جدي��د، بانك ها »مكلف« به 

پرداخت اين تسهيالت شده اند. 

 50 ميليون نه؛  70 ميليون تومان
مجيد روستا در گفت وگو با مهر ادامه مي دهد: 
براس��اس مصوبه هيات دولت قرار شده با تصويب 
ش��وراي پول و اعتبار، نرخ سود تسهيالت نوسازي 
بافت فرس��وده به ميزان نصف س��ود تعيين شده 
ازسوي اين شورا پرداخت ش��ود، بنابراين اگر رقم 
تعيين ش��ده براي سود تس��هيالت بانكي از سوي 
شوراي پول و اعتبار در حال حاضر ۱8درصد است، 
براي وام نوسازي 9درصد آن را دولت به عنوان يارانه 
تسهيالت به بانك ها پرداخت مي كند و 9درصد آن 

را دريافت كننده وام پرداخت مي كند. 
او اي��ن مصوبه را پيش��نهاد ش��ركت عمران و 
بهسازي شهري ايران عنوان مي كند و مي افزايد: در 
اين مصوبه قرار است به متقاضيان نوسازي مسكن 
در تهران، عالوه بر 50 ميليون تومان وام نوس��ازي 
مسكن به صورت مشاركت مدني، 20 ميليون تومان 
وام قرض الحسنه براي اسكان موقت هم اعطا شود 
كه اين تس��هيالت در طول دوره مشاركت مدني و 
نوس��ازي دراختيار متقاضيان قرار مي گيرد و پس 
از تكميل س��اخت و س��از و انتقال خانوار به واحد 
مس��كوني نوسازي شده، اين مبلغ به صورت يكجا 

مجددا به بانك عامل برگردانده مي شود. 

 ادامه بارش ها در كشور
از امروز

پيش ياب��ي  نقش��ه هاي  آخري��ن  اس��اس  ب��ر 
هواشناسي و خروجي مدل ها روز سه شنبه سامانه 
بارش��ي در ش��مال غرب، غرب، دامنه هاي جنوبي 
البرز، نواحي مركزي و دامنه هاي زاگرس مركزي و 
جنوبي فعال مي شود. به گزارش فارس، اين سامانه 
بارشي س��بب رگبار و رعدوبرق و وزش باد شديد 
موق��ت در اين مناطق مي ش��ود و اين وضعيت به 
تدريج بخش هاي غربي يزد، شمال كرمان و فارس 

را هم در بر مي گيرد. 
نق��اط  برخ��ي  در  بارش ه��ا  سه ش��نبه  روز 
آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، جنوب اردبيل، 
ش��مال همدان، زنجان، اس��تان مرك��زي، قزوين 
و غرب اصفهان ش��دت بيش��تري دارد. همچنين 
امروز )سه شنبه( در برخي مناطق آذربايجان غربي ، 
آذربايجان ش��رقي ،  جنوب اردبيل، استان مركزي ، 
ش��مال همدان ، جنوب قزوين ، نيم��ه غربي قم و 
اصفهان، رگبار، رعدوبرق، تگرگ ، آبگرفتگي معابر 
و احتمال س��يالبي شدن مس��يل ها و رودخانه ها 
پيش بين��ي مي ش��ود.  از اين رو توصيه مي ش��ود 
با توجه ب��ه انتظار وقوع آذرخ��ش به  خصوص در 
مناطق كوهس��تاني و همچنين احتمال س��يالبي 
شدن مسيل ها و وزش بادهاي مخرب براي كاهش 
خس��ارات احتمالي و حفظ ايمني اقدامات الزم به 

 كار گرفته شود. 
همچنين روز چهارش��نبه رگب��ار و رعدوبرق و 

وزش باد در مناطقي كه ذكر شد، ادامه دارد. 

هزينه هزارميليارد توماني 
نصب سامانه ثبت تخلف راه ها 
رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي 
كشور گفت: براي ثبت 4292 سامانه ثبت تخلف 
در راه هاي شرياني و پرتردد كشور تا سال ۱400 

به  هزار و 74 ميليارد تومان اعتبار نياز است. 
به گ��زارش روابط عمومي س��ازمان راهداري 
و حمل ونق��ل جاد ه يي، عبدالهاش��م حس��ن نيا 
افزود: نصب اين س��امانه ها براي افزايش ايمني 
س��فرهاي جاده يي و كاهش س��وانح رانندگي با 
توجه به افزايش خودرو و حجم س��فرهاي بين 
 ش��هري هموطنان در س��ال هاي آت��ي ضروري 
اس��ت. معاون وزير راه و شهرس��ازي ادامه داد: 
براي پوش��ش 44ه��زار و 865كيلومتر راه هاي 
ش��رياني و پرت��ردد ش��امل آزادراه، بزرگ��راه و 
 راه ه��اي اصل��ي در س��ال ۱400 در مجم��وع
6 هزار و 342 سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور 
نياز است. رييس سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده يي گفت: متوسط پوشش اين دوربين ها در 
آزادراه ها و بزرگراه ه��ا ۱0كيلومتر و در راه هاي 
اصلي 20كيلومتر خواهد بود. حس��ن نيا مجموع 
س��امانه هاي ثبت تخلف كه اكنون فعال بوده يا 
تا پايان امسال نصب مي شوند را 2050 دستگاه 
اعالم كرد و گفت: تا سال ۱400 تعداد 4 هزار و 
292 سامانه ديگر براي پوشش راه ها نياز است. 
او هزينه پش��تيباني و نگهداري اين س��امانه ها 
را س��االنه ۱50ميلي��ارد تومان ب��رآورد كرد كه 
س��ازمان راهداري و حمل  و نقل جاده يي آن را 
تامين خواهد كرد. به گفته حس��ن نيا بر اساس 
برنامه تعيين  شده، نصب و اجراي اين سامانه ها 
در ظرف س��ه سال و نگهداري و خدمات پس از 
نص��ب از طريق پيمانكار مربوطه تا پايان س��ال 

هشتم انجام خواهد شد. 

كمبود واگن و پاركينگ خطوط 
مترو چالش سرفاصله قطارها

مديرعام��ل ش��ركت راه آهن ش��هري تهران 
وحومه با اش��اره به اينكه خطوط مترو بر اساس 
سرفاصله 2 دقيقه يي طراحي شده، گفت: كمبود 
2ه��زار واگن و عدم احداث و تجهيز پاركينگ ها 

داليل اصلي محقق نشدن سرفاصله هاست. 
به گ��زارش مهر، علي امام با اش��اره به اينكه 
در ح��ال حاض��ر ۱390واگن در خط��وط مترو 
فعال هس��تند، اظهار كرد: طبق برنامه تا س��ال 
۱400 بايد 2000 دستگاه واگن ديگر وارد مدار 
ناوگان حمل و نقل ريلي تهران ش��ود كه تامين 
۱050 واگ��ن در برنامه دول��ت، براي تامين نياز 

كالن شهرهاست. 
وي ب��ا بيان اينكه پيگير بخش��ي از فاينانس 
قبلي خطوط 6 و 7 كه تاكنون عملياتي نشده اند 
هس��تيم، اف��زود: 700واگ��ن ديگر ني��ز پس از 
عملياتي ش��دن فاينان��س در س��ال هاي آينده 
س��اخته و وارد م��دار خواهد ش��د. اين در حالي 
است كه براي تامين 250 تا 300 واگن ديگر نيز 
بايد به دنبال منابع ديگري باشيم كه اميدواريم 

محقق شود. 
مديرعامل ش��ركت راه آهن ش��هري تهران و 
حومه با بي��ان اينكه خطوط مت��رو تهران براي 
سرفاصله 2 دقيقه يي طراحي شده اند كه تاكنون 
عمال محقق نش��ده اس��ت، تصريح كرد: يكي از 
دالي��ل اين موض��وع كمب��ود واگ��ن و ديگري 

پيش نيازهاي فني است. 
امام با اشاره به اينكه يكي ديگر از داليل عدم 
احقاق س��رفاصله 2دقيقه ي��ي حركت قطارها در 
مترو كمبود دپو پاركينگ خطوط اس��ت، افزود: 
پاركينگ پايانه كالهدوز در بخش ش��رقي خط 
4 ط��ي س��ال هاي اخير احداث ش��د، اما س��اير 
امكانات آن مثل تعميرگاه هنوز راه اندازي نشده 
اس��ت. برنامه تكميل پاركينگ پايانه اكباتان هم 
در منته��ي عليه غربي اين خط در دس��تور كار 
ق��رار دارد. وي با اش��اره به اينك��ه خط 3 مترو 
تهران در ش��مال و جنوب خ��ط فاقد پاركينگ 
است كه احداث اين پاركينگ نيز در برنامه قرار 
دارد، يادآور ش��د: طبيعتا اگر بتوانيم تعدادي از 
واگن هاي مورد نياز را تامين كنيم و در كنار آن 
كمب��ود امكانات نيز برطرف ش��ود، مي توانيم به 

كاهش سرفاصله قطارها اميدوار باشيم.

اخبار

دبير كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي 
شهر تهران گفت: با توجه به تغييرات محدوده شهر 
تهران موضوع بازنگري در شبكه ريلي در دستور كار 

مديريت شهري قرار گرفته است. 
ب��ه گزارش مه��ر محمدعلي كروني با اش��اره به 
جزئيات جلسه ديروز كميس��يون عمران و حمل و 
نقل شوراي شهر تهران كه به موضوع اصالح شبكه 
حمل و نقل ريلي اختصاص داش��ت، گفت: بازنگري 
در سيس��تم حمل و نقل عموم��ي تهران با توجه به 
تقاضاي مسافران و افزايش وسعت آن غيرقابل انكار 
اس��ت. براي آنكه بتوانيم به تقاضاي سفر در تهران 
پاسخ دهيم و استراتژي بهنگامي در اين رابطه داشته 
باش��يم، نياز است توسعه خطوط ريلي را در اولويت 
قرار دهيم. كروني اضافه كرد: متاسفانه براي منطقه 
22 ته��ران هيچ خط ريلي ديده نش��ده و همچنين 
 مناطق جنوب��ي مانند مناط��ق ۱8 و ۱9 از مناطق 
كم به��ره از ش��بكه ريلي هس��تند. بنابراين معاونت 
حمل و نقل بازنگري در ش��بكه ريل��ي تهران را در 
قالب بخش��ي از مطالعات جامع ترافيك شهر تهران 

پيش بيني كرد. دبير كميس��يون عم��ران و حمل و 
نقل شوراي ش��هر تهران با اشاره به اينكه در جلسه 
امروز مش��اور معاون حمل و نقل ش��هرداري تهران 
س��يادت موس��وي، علي امام و معاونان حمل و نقل 
شهرداري هاي 22گانه شهر تهران حضور داشتند و 
تك تك كمبودهاي مناط��ق خود را توضيح دادند و 
اين موارد جمع بندي و به مش��اور طرح منتقل شد. 

قرار است از اين پس اين موضوع پيگيري شود. 
كروني با بي��ان اينكه بازنگري خط��وط ريلي از 
وظايف مستقيم معاونت حمل و نقل و ترافيك است، 
گفت: كميس��يون به عنوان يكي از موضوعات مهم 
تهران اين قضي��ه را پيگيري مي كند كه اميدواريم، 
بتواني��م پس از تكميل مجوزه��اي الزم را از مراجع 

باالدستي اخذ كنيم. 
وي در پاس��خ ب��ه اين پرس��ش كه آي��ا به طور 
مش��خص معلوم شد چه خطوطي به خطوط تهران 
اضافه مي ش��ود، گفت: هن��وز در مرحله جمع آوري 
پيشنهادات هس��تيم اما حتما مناطق كم برخوردار 
تحت پوش��ش خطوط ريلي قرار مي گيرند، هر چند 

ممكن است در برخي مناطق خطوط ريلي سنگين 
مانند مترو استفاده نكنيم و از LRT و تراموا كمك 
بگيريم ب��ه خص��وص در مناطقي ك��ه جاذبه هاي 
توريس��تي دارند. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
مونوري��ل را در طرح جام��ع حفظ مي كنند يا خير، 
گفت: يكي از پيش��نهادات مطرح ش��ده استفاده از 
قطار س��بك تك پايه در منطق��ه 22 كه جاذبه هاي 
گردش��گري دارد، است و بايد ببينيم مشاور طرح به 
چه نتيجه يي در اين رابطه خواهد رس��يد. همچنين 
پيشنهادات خوبي در خصوص ادامه خط 7 به سمت 
ميدان كاج و س��رو مطرح شد همچنين بحث خط 
9 مت��رو از س��مت تجريش تا مي��دان ونك يكي از 
پيشنهادات اين جلسه بود كه نياز به بررسي مشاور 
دارد. كرون��ي اضافه كرد: پيش��نهاد خط LRT در 
خيابان وليعصر يكي ديگر از موضوعات مطرح شده 

است. 
گفتن��ي اس��ت، دو گزينه احتمالي جانش��يني 
معاونت حمل و نقل و ترافيك س��يادت موس��وي و 

كروني در اين جلسه حاضر بودند. 

بازنگري در شبكه خطوط ريلي پايتخت

مدي��ركل تدوين ضواب��ط، نظ��ارت و صدور 
پروانه ش��هرداري تهران گفت: 380ميليون برگ 
از اطالعات امالك در آرش��يو ش��هرداري تهران 

نگهداري مي شود. 
به گزارش مهر، محمدابراهيم دادسرش��ت با 
اش��اره به راه اندازي س��امانه ناحيه محوري براي 
نظ��ارت بر وضعيت س��اخت و س��از در پايتخت 
اظه��ار كرد: در اين س��امانه اطالعات س��اخت و 
ساز ۱23 ناحيه پايتخت بر اساس شماره پرونده 
و گزارش هاي مهندس ناظر در حال ثبت اس��ت 
و در ي��ك ماه اخي��ر عالوه بر رصد سيس��تمي، 
وضعيت ساخت و ساز در 9 منطقه به طور ميداني 
بررس��ي ش��د. وي با بيان اينكه اطالعات موجود 
در سامانه شامل اطالعات از مرحله تخريب بنا تا 
صدور پايان كار مي شود، عنوان كرد: اين اطالعات 
توسط كارشناس��ان ادارات شهرسازي در نواحي 
وارد سيستم مي شود و در يك مرحله براي رصد 

هر چه دقيق تر وضعيت س��اخت و ساز، اطالعات 
موجود با گزارش هاي مهندسان ناظر تطبيق داده 

مي شود. 
مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه 
شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه تمام اين مراحل 
براي نظارت بر روند اجراي س��اخت و جلوگيري 
از هر گونه تخلف انجام مي ش��ود، گفت: در حال 
حاض��ر اطالعات تمام پروانه هايي كه در 5س��ال 
اخير صادر ش��ده اند، در سامانه ناحيه محوري در 

حال به روزرساني است. 
دادسرش��ت ادام��ه داد: به ط��ور كل��ي حدود 
يك ميلي��ون پ��الك در ته��ران وج��ود دارد و 
ام��الك در  اطالع��ات  از  ب��رگ  380ميلي��ون 
آرشيو معاونت شهرس��ازي و معماري نگهداري 
مي ش��ود كه تمام اين اطالعات براي جلوگيري 
 از انج��ام هرگون��ه تخلف به تدريج وارد س��امانه 

ناحيه محوري خواهد شد. 

 ۳۸0ميليون برگ از اطالعات امالك تهران
در آرشيو شهرداري

هوشنگ عش��ايري معاون وزير راه و شهرس��ازي درخصوص جزئيات 
مصوب��ه هيات دولت جه��ت تعيين ابزارهاي مال��ي و حقوقي برنامه ملي 
بازآفريني ش��هري پايدار بيان مي كن��د: در صورت تحقق اين برنامه قطعا 
هزينه هاي س��اختمان از 25 تا 30درصد در محالت نسبت به ساير نقاط 
شهر كمتر خواهد شد، امري كه به واقع مشوق خوبي براي توسعه گران و 

انجام ساخت و ساز در اين مناطق به شمار مي رود. 
به گفته عشايري، با موافقت بانك مركزي به اين جمع بندي رسيديم 
تا هزينه تمام  ش��ده توسعه گران براي ساخت مسكن در محالت هدف 
را به كمترين حد ممكن برس��انيم و ب��راي تحقق اين امر در ابتدا بايد 
تغييرات��ي را در جريان تس��هيالت مربوط به اين ح��وزه اعمال كرده و 

شرايط الزم براي دريافت وام ارزان قيمت را براي خريداران و سازندگان 
فراهم مي كرديم. او در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي 
ادامه مي دهد: مقرر ش��د تا وجوه اداره ش��ده يي از صندوق توسعه ملي 
يا از محل بودجه مش��خص شده در حوزه جريان اشتغال به سازندگان 
اختصاص يابد كه در اين راستا سازمان برنامه و بودجه نيز موظف شد 
تا اين وجوه را به گونه يي ارائه دهد كه سهم توسعه گران 50درصد نرخ 

مصوب سود بانك مركزي شود. 
عشايري با اش��اره به كاهش سود تسهيالت براي خريداران مسكن در 
مح��الت هدف از 8 به 6درص��د مبتني بر تصويب مفاد همين مصوبه بيان 
مي كند: موارد مذكور به محض ابالغ نهايتا تا 2 روز آينده اجرايي مي شود.

سهم 50درصدي توسعه گران در پرداخت سود وام ساخت

رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه و شهرسازي خبر داد

فرونشست 700 كيلومترمربع زمين در جنوب شرق تهران
رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه و شهرسازي 
با هش��دار نس��بت به م��رگ ابدي دش��ت هاي ايران 
در صورت تداوم برداش��ت بي روي��ه آب گفت: پديده 
فرونشست زمين در مس��احتي بيش از 700كيلومتر 
مربع در دشت هاي ورامين، پيشوا و پاكدشت رخ داده 

و درحال گسترش است. 
علي بيت اللهي با اشاره به اينكه يكي از پديده هاي 
مه��م و قاب��ل  مش��اهده در منطقه ورامين نشس��ت 
زمين اس��ت، اظهار كرد: در تحليلي اجمالي مي توان 
گف��ت كاهش ن��زوالت جوي از يك ط��رف و افزايش 
اس��تحصال آ ب هاي زيرزميني در كش��ور به  خصوص 
در اغلب دش��ت هاي ايران از طرف ديگر موجب افت 
سطح ايستابي در اين منطقه شده است. با افت سطح 
ايستابي فش��ار حفره يي موجود بين دانه بندي از بين 
رفته و نهش��ته ها به هم فش��رده و اليه ه��اي آبرفتي 
باريك تر مي ش��وند و در س��طح زمين نشس��ت اتفاق 
مي افتد. وي با بيان اينكه عالوه بر نشس��ت كه امري 
تدريجي است، وقوع فروچاله، ترك و شكاف ها در زير 
سطح و در سطح زمين پديد ه هاي ناشي از فرونشست 
و افت س��طح ايستابي اس��ت، افزود: در برخي نواحي 
عدم اجراي گراول پكينگ و مشبك كردن اصولي لوله 
جداره و نيز اس��تحصال آب بي��ش از دبي مجاز چاه و 
ماسه دهي چاه هاي آب نيز دليل ديگري براي تشكيل 
هس��ته اوليه حفرات است. با مهاجرت اين حفرات به 
نزديكي س��طح زمين، فروچاله ها يا گاهي شكاف هاي 

عميق پديدار مي شوند. 
وي افزود: پديده فرونشس��ت زمين در مس��احتي 
بيش از 700كيلومتر مربع در دشت هاي ورامين پيشوا 
و پاكدشت رخ داده و درحال گسترش است. اين پديده 
در برخي نقاط سبب شده كه ميله چاه بيرون بيايد و 
در سطح زمين شكاف ايجاد ش��ود. در دشت ورامين 

به طور تقريبي ساالنه ۱6سانتي متر فرونشست اتفاق 
مي افتد. بديهي اس��ت كه اين فرونشس��ت پديده يي 
نيس��ت كه در يك��ي دو س��ال اخير رخ داده باش��د، 
همانطور كه گفته شد اين امر به دليل افزايش ميزان 
برداشت آب از سفره هاي زيرزميني طي چند ده سال 
گذشته و حفر چا ه هاي غيرمجاز طي 30سال گذشته 

كه تا حال حاضر نيز ادامه دارد به وجود آمده است. 
به گفته وي در اين منطقه، برداشت بي رويه آب از 
سفره هاي زيرزميني موجب ش��ده تا آبخوان ها از آب 

تخليه شده و سطح آب به  شدت افت كند. 
به گزارش تس��نيم، بيت اللهي اعالم كرد: در دشت 
ورامين طي ۱3س��ال گذش��ته ۱5متر سطح آب افت 
ك��رده كه در مقايس��ه با س��ال ۱350 اي��ن افت آب 
بي��ش از يكصد متر برآورد ش��ده كه اي��ن امر به نوبه 
خود كش��اورزان را مجبور به كف شكني  چاه هاي آب 
كرده اس��ت. به گفته وي، برآورد شده است كه ساالنه 
۱50ميليون متر مكعب كسري بيالن آب در 9دشت 
اس��تان تهران اس��ت و عالوه بر اين كسري ممتد آب 
از سال هاي گذش��ته بالغ بر 600 ميليون متر مكعب 
در استان تهران بوده است. درحال حاضر 200ميليون 
متر مكعب مازاد برداش��ت از چاه هاي مجاز در سطح 
اس��تان تهران رخ داده است. همچنين حدود ۱4هزار 
حلقه چاه مجاز در بخش كشاورزي و ساير بخش هاي 
داخل شهري و 22هزار حلقه چاه غيرمجاز در استان 

تهران وجود دارد. 
وي يادآور ش��د: در دش��ت ورامين ني��ز بيش از 
۱800حلقه چ��اه آب مج��از و ۱400حلقه چاه آب 
غيرمج��از وجود دارد. با افزايش ميزان برداش��ت آب 
از اي��ن چاه ها، س��طح آب هاي زيرزمين��ي افت قابل 
 مالحظه يي پيدا كرده كه به نوبه خود اين امر موجب 
ب��روز پديده فرونشس��ت زمين مي ش��ود. بيت اللهي 

تصريح كرد: افت س��طح ايستابي و فرونشست زمين 
در دي��د كالن موجب خش��ك ش��دن بي��ش از حد 
مناطق و ب��روز پديده گرد و غب��ار و ورود ريزگردها 
به مناطق ش��هري خواهد بود. همچنين افت سطح 
آب و فرونشس��ت زمي��ن باعث مي ش��ود ك��ه بر اثر 
وزن اليه هاي بااليي، خاك نشس��ت كرده و تخلخل 
آن از بي��ن رفته و آبخوان ديگر ق��ادر به ذخيره آب 
در داخل خود نباش��د و ذخاير آبخ��وان تا ابد از بين 
ب��رود. وي همچنين اعالم كرد: پديده فرونشس��ت و 
فروچاله ها و ش��كا ف هاي ناشي از آن اگر در مجاورت 
تاسيس��ات زيربنايي مانند راه آه��ن، راه ها، دكل هاي 
برق و ساير شريان هاي حياتي همچنين در ساختگاه 
س��كونتگاه هاي روستايي و ش��هري باشد، خطرات و 
خس��ارات بس��ياري را به بار مي آورد و موجب ايجاد 
ناپاي��داري در س��ازه و گاه��ي موجب ب��روز بحران 
مي ش��ود. بهره برداري بي رويه از منابع آب زيرزميني 
دش��ت ورامين، وضعيت كمي و كيف��ي آبخوان اين 
دشت را دستخوش تحوالت نامطلوبي كرده كه رفع 
آنها با اعمال مديريتي صحيح مبتني بر شناخت دقيق 
عوامل موثر امكان پذير است البته يكي ديگر از عوامل 

موثر در اين زمينه ساختارهاي زمين شناسي است. 
وي توضيح داد: در بين ساختارهاي زمين شناسي 
كه داراي تاثير قابل  مالحظه يي بر وضعيت اين آبخوان 
هس��تند، مي توان به ناوديس شمالي و جنوبي دشت، 
تاقديس پيش��وا در حد فاص��ل ناوديس هاي مذكور، 
گس��ل هاي عادي دره جاجرود و غرب ورامين و گسل 
معكوس پيشوا اشاره كرد. اين گسل ها نقش عمده يي 
در زهكشي آب هاي زيرزميني از بخش شمالي دشت 
ب��ه نواحي جنوب��ي و در نهايت ش��وره زارهاي جنوب 
حوضه دارند. با بهره برداري بيشتر از آب هاي زيرزميني 
پيش از ورود به محدوده تحت زهكش��ي گسل پيشوا 

مي ت��وان از ه��در رفتن حج��م زي��ادي از اين آب ها 
جلوگيري به عمل آورد. دبير كارگروه مخاطرات زلزله، 
لغزش هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي گفت: 
اين پديده ها بس��يار مخرب و آسيب رسان هستند كه 
بايد مديريت صحيحي در مواجهه با آن به عمل  آيد و 
گرنه طي چند سال آتي بحران فرونشست زمين، ادامه 
زندگي و كار را در مناطق دشت ها و حاشيه هاي آنها را 
امكان ناپذير مي سازد. دو وزارت نيرو و جهاد كشاورزي 
در اين زمينه نقش برجسته و عمده يي دارند. عملكرد 
اين دو وزارتخانه بسيار وسيع و هزار وجهي و چندين 
صد مس��ووليتي تا االن چنان ب��وده كه انگار يا پديده 
فرونشست زمين را نمي شناسند)كه احتماال بسياري 
از مسووالن اين دو نهاد را نمي شناسند( يا در البه الي 
هزاران كار و گرفتاري و درگيري، موضوع فرونشست 

براي اين دو نهاد موضوعيت ندارد. 
بيت اللهي افزود: صدور پروانه چاه آب، پلمب كردن 
چاه هاي غيرمجاز بر عهده وزارت نيرو و س��ازمان هاي 
عريض و طويل تابعه آن اس��ت. مديريت نوع كش��ت 
و ش��يوه هاي آبياري نوين نيز بر عه��ده وزارت جهاد 
كش��اورزي اس��ت. البته اي��ن وزارتخانه باي��د بر نوع 
محص��والت كش��اورزي و ميزان مص��رف آب آنها نيز 

مديريت داشته باشد. 
وي ب��ا بيان اينكه كماكان مانند ني��اكان و اجداد 

نياكانمان، ما به روش غرقابي مزارع و باغ و بستان هاي 
خ��ود را آبي��اري مي كنيم، تصريح ك��رد: محصوالتي 
مانند هندوان��ه و... مي كاريم و به هيچ وجه بر مصرف 
آب زيرزميني مديريت نداريم. به گمانم دو وزارتخانه 
نيرو و جهاد كشاورزي از چند ده سال گذشته تاكنون 
مقصران اصلي فرونشست زمين هستند. البته سازمان 
محيط زيست هم كه بايد پاسداري كند از محيط زيست 
با توجه به اينرس��ي نهادينه در اين سازمان اقدام قابل  

توجهي در اين زمينه به عمل نياورده است. 
بيت اللهي هش��دار داد: فرونشس��ت زمين موجب 

مرگ ابدي آبخوان و دشت هاي ما مي شود. 
وي همچنين گفت: با فرونشس��ت زمين و فشرده 
ش��دن اليه ه��اي آن و با از بين رفت��ن خلل فرج بين 
دانه ه��اي خاك كه محل ذخي��ره آب هاي زيرزميني 
اس��ت در اثر اين فش��ردگي، آبرفت آب��دار ديگر توان 
جذب آب را نخواهد داشت چراكه تخلخل آن از دست 
رفته است و مثل يك بلوك سيماني خواهد بود كه اگر 
هزار سال هم آب باران و... بر آن ببارد ديگر آبي در آن 
ذخيره نخواهد شد. آب باران به  صورت سيالب فقط در 
س��طح دشت روان مي شود و با شستگي سطح خاك، 
اليه س��طحي كش��اورزي زمين را نيز با خود شسته 
و خواه��د ب��رد و به همين دليل اس��ت كه مي گوييم 

دشت ها در اثر فرونشست خواهند مرد. 
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

»تعادل« بررسي مي كند 

انگيزه قاچاقچيان طال
گروه صنعت  | مجتبي عبدي|

قاچاقچيلان طلا چله ميزان طلا وارد 
كشور كرده اند؟ براسلاس آمار اعام شده، 
ميزان كشلفيات قاچلاق مصنوعات طا در 
سلال 96 برابلر 162 هلزار و 910گرم )162 
كيلو و 910 گرم( و ميزان كشلفيات قاچاق 
شلمش طا نيز برابر 49 هلزار و 987 گرم 
)49كيلو و 987گرم( بوده است. از اين رو، 
مطابق آمارها، قاچاقچيان طا توانسلته اند 
در سلال 1396، معلادل 212هلزار و 897 
گلرم برابلر )212 كيلو و 897گلرم( طا از 
راه هاي غيررسلمي وارد كشور كنند. البته 
براسلاس آمارهلا، ميزان كشلفيات قاچاق 
شمش و مصنوعات طا در سال 95 بيش از 
300 كيلوگرم بوده است. البته آمار ورودي 
قاچاق طا به كشور قطعا بسيار بيش از اين 
ميزان اسلت، اما از آنجا كه آمار رسلمي و 
دقيقي از حجم طايي كه به كشلور وارد يا 
خارج مي شلود، وجود ندارد، شواهد نشان 
مي دهد كه نوسلانات و مشلكات فعلي در 
بلازار باعلث چنين اتفاقاتي شلده اسلت. 
اگرچله نلگاه غالب بر اين اسلت كه طاي 
قاچاق به صورت مسافري جابه جا مي شود، 
املا به  گفتله رييس اتحاديه طلا و جواهر 
تهلران، قاچاق مسلافري به دليلل نظارت 
شديد گمرك در سال گذشته، بسيار كاهش 
يافته اسلت. به طوري كله بنا بله اظهارات 
او، مسلافران تنها 150 گلرم مي توانند طا 
وارد كند. اما از آن سلو، افلرادي كه اقدام 
به خروج طلا به صورت پنهاني از كشلور 
مي كنند، بيشلتر به صورت طاي آب شده 
است. اما از سوي ديگر، اين پرسش مطرح 
اسلت كه قاچاقچيان چرا اقلدام به خروج 
طا از كشلور مي كننلد؟ به گفتله فعاالن 
حوزه طا، زماني كه طا در كشلور ارزان تر 
از ساير كشورها باشد، قاچاقچيان با خروج 
طلا از كشلور، ارزي كله از ايلن طريق به 
دسلت مي آورنلد در بلازار غيررسلمي به 
قيمت باالتري به فروش مي رسانند و از اين 
طريق كسب سود مي كنند. در همين زمينه 
نيلز، دبير انجمن طا و جواهر، با اشلاره به 
ارز تك نرخي در بازار و شلكل گرفتن بازار 
موازي، مي گويد: اين روند موجب مي شلود 
كله قاچاقچيلان طا سلود زيلادي از ارز 
حاصلل از فروش طا كسلب كنند و همين 
املر انگيزه خروج طا از كشلور را افزايش 
مي دهلد. با اين حال، به نظر مي رسلد، نياز 
كشلور به طا بيش از ميزان توليد اين فلز 
گرانبها در داخل باشد كه اين ظرفيت خالي 

از طريق قاچاق تامين مي شود. 
  

در گذشته هر بار قيمت طال در داخل و خارج 
به وضعيت تعادل رس��يده ب��ود، قاچاق طال هم 
كاهش مي يافت. اگرچه ورود و خروج طال بدون 
كسب مجوز از بانك مركزي كشور ممنوع شده 
و براس��اس قوانين، فقط مسافران زن مي توانند 
تا 150 گرم زيورآالت طال با خود همراه داش��ته 
باشند و بدون مجوز بانك مركزي آنها را از كشور 
خارج كنند، اما خروج س��كه از كش��ور به هيچ 
وج��ه به عنوان كاالي همراه مس��افر امكان پذير 
نيس��ت. ص��ادرات مصنوعات طال ه��م  در حال 
حاضر فقط با اجازه بانك مركزي انجام مي شود. 

اما از ديگر س��و مس��ووالن از توان پايين توليد 
طال در كش��ور خبر مي دهند. معاون امور معادن 
و صناي��ع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت 
چن��دي پيش درخصوص مي��زان توليد طال در 
كشور گفته بود: سال 96 براي نخستين بار توليد 
ش��مش طال در كش��ور به ركورد 6 تن رسيد. از 
ديگر سو، افق ترسيم شده تا پايان برنامه ششم 
توس��عه )1۴00-  1۳96( رسيدن به رقم توليد 

10 تن طال در سال است. 
اين در حالي است كه نياز كشور به طال بيش 
از مي��زان توليد اين فلز گرانبها در داخل اس��ت 
كه اي��ن ظرفيت خالي از طري��ق قاچاق تامين 
مي ش��ود. همچنين بنا به اظهارات غالمحسين 
دواني مش��اور مالياتي اتاق بازرگان��ي ايران، در 
شرايط رونق اقتصادي روزانه يك و نيم تا دو تن 
مصرف طال در كش��ور است كه با احتساب ۳00 
روز كاري در 12 ماه سال، حداكثر بايد 600 تن 
طال به كش��ور وارد ش��ود اما آمار گمرك چنين 
موضوعي را تاييد نمي كند؛ زيرا بخش عمده يي 
از اي��ن كاال به صورت قاچاق وارد و اقتصاد ايران 
 از اي��ن درآمد محروم مي ش��ود. يعني س��االنه 
۳00 ت��ا 500 تن طال به كش��ور وارد مي ش��ود 
 كه درب��اره واردات قاچاق اين كاال آمار متفاوتي

ارائه مي شود. 
از س��وي ديگ��ر، براس��اس آمار رس��يده به 
»تع��ادل«، مي��زان كش��فيات مصنوعات طالي 
قاچ��اق در س��ال 96 برابر ب��ا 162 هزار و 910 
گرم )162 كيلو و 910گرم( و كش��فيات قاچاق 
ش��مش طال نيز برابر ۴9 هزار و 987 گرم )۴9 
كيل��و و 987 گرم( گزارش ش��ده اس��ت. از اين 
رو، مطاب��ق آماره��ا، مجموع كش��فيات قاچاق 
طال در س��ال 96 برابر با 212 هزار و 897 گرم 
)212كيلو و 897گرم( بوده است. اين در حالي 
است كه در س��ال 95 ميزان كشفيات شمش و 
مصنوعات طالي قاچاق در مجموع بيش از ۳00 
كيلوگرم گزارش شده اس��ت. براساس آمارهاي 
رس��مي، در سال 95 س��ومين گروه كااليي كه 
بيشترين حجم قاچاق را به خود اختصاص داده، 
شمش طال به ارزش يك ميليارد و 1۴۳ ميليون 

دالر گزارش ش��ده اس��ت. اما چنانچه بخواهيم 
دليل روند قاچاق كاال در كشور را بررسي كنيم، 
تحليل ه��ا حاكي از اين اس��ت ك��ه نبود نظارت 
بر ب��ازار، موجب ترغيب قاچاقچي��ان به ورود با 
خروج طال از كشور ش��دند. موضوع ديگر اما به 
كمبود نيروي انس��اني براي حفاظ��ت از مرزها 
برمي گردد. سومين فاكتور اثرگذار ديگر در اين 
زمينه، فقدان ش��ناخت مردم نسبت به طالهاي 
خارج��ي اس��ت، چراكه م��ردم حاضرن��د براي 
طالهاي ايتاليايي پول گزافي پرداخت كنند. اين 
درحالي اس��ت كه همين طالها به اس��م طالي 
ايتاليايي به فروش مي رس��د، مربوط به كش��ور 
تركيه اس��ت. اما از سوي ديگر، طالفروشاني كه 
مجوز فعاليت صنفي در زمينه فروش طال دارند، 
به دليل اينكه هيچ جريمه يي بابت فروش طالي 
خارجي از آنها دريافت نمي ش��ود و نظارتي هم 
در اي��ن زمين��ه وجود ندارد، به آس��اني و بدون 
 دغدغ��ه طالي خارجي را به فروش مي رس��انند 
و به خروج ميلياردها تومان ارز از كش��ور كمك 
مي كنند. با اين اوصاف، برخي فعاالن اين حوزه 
معتقدن��د »گ��ران بودن قيمت ط��ال در ايران و 
همچني��ن دريافت هزينه باالي اجرت س��اخت 
ط��الي خارجي در ايران«، باعث ش��دت گرفتن 
ورود غيرقانون��ي طال مي ش��ود. البته آنها بر اين 
باورند كه اين وضعيت هميش��ه ثابت نمي ماند و 
در مقاطع��ي چون قيمت طال متاثر از قيمت ارز 
اس��ت، ممكن است قيمت طال در ايران پايين تر 
از قيمت جهاني شود و قاچاق طال برعكس شود. 
در اي��ن حالت مرزهاي تركيه، عراق، روس��يه و 
آب ه��اي خليج فارس مس��يرهاي خروج طالي 

قاچاق از كشور هستند.

 اجناس قاچاق گران تر از توليد
از س��وي ديگر عضو هيات امناي طالوجواهر 
و ريي��س اس��بق اتحاديه طال و جواه��ر تهران 
درخص��وص واردات بي روي��ه ط��الي قاچاق به 
»تع��ادل« مي گوي��د: س��ليقه عموم به س��مت 
محص��والت فانت��زي رفته و قاچاقچي��ان از اين 
موض��وع سوءاس��تفاده مي كنند. آنه��ا اجناس 

ايتالياي��ي و تركيه ي��ي را وارد و ب��ا درياف��ت 
هزين��ه اجرت باالتر به فروش مي رس��اند. احمد 
وفادار مي افزايد: امروز ط��الي ايراني را هر گرم 
210هزار تومان اما ط��الي ايتاليايي را هر گرم 
250هزار تومان مي فروش��ند. درحالي كه ارزش 
هر گرم ط��الي خالص بدون اج��رت 185هزار 
تومان اس��ت. به گفت��ه او واردات طال به قدري 
س��ودآور ش��ده كه برخي توليد كنندگان نيز به 
ج��اي توليد ب��ه واردات روي آورده اند. از طرفي 
عدم نظارت صحيح و پيگيري مراجع مس��وول 
ام��ر باعث ش��ده تا كس��اني كه در اي��ن زمينه 
فعاليتي نداش��ته اند به قاچاق اين فلز ارزشمند 
روي بياورن��د. هم اكن��ون در ويتري��ن مغازه ها 
ط��الي خارجي به وفور يافت مي ش��ود. واردات 
بي رويه طال باعث ش��ده كه بس��ياري از فعاالن 
و توليدكنندگان در س��طح ايران تغيير كاربري 
بدهن��د و در پي آن بس��ياري از كارگران بيكار 
ش��وند. به گفته وفادار، هيچ دس��تگاهي بر بازار 
طال نظارت نمي كن��د و اين امر موجب تعطيلي 
كارگاه هاي طالي داخلي و قوي تر شدن فعاليت 
قاچاقچيان شده است. او در ادامه مي گويد: پيش 
از اين براي جلوگيري از معامالت طالي قاچاق 
به توليدكنندگان كد اقتص��ادي داده بوديم كه 
اي��ن كد را روي محصوالت خود حك مي كردند 
اما درح��ال حاضر در كش��ور هايي مانند تركيه 
ب��راي قاچاقچيان اين كد را هم روي محصوالت 
درج مي كنن��د و ديگ��ر تش��خيص آن با طالي 

توليدي كشور مشكل شده است. 

 قاچاقچيان زيرك!
از ديگر س��و به دليل ممنوعيت واردات طال 
به كش��ور، طالهاي قاچاق توسط قاچاقچيان از 
مرزهاي زميني و دريايي وارد مي ش��ود و مدتي 
است كه مانند گذشته مرزها خوب پوشش داده 
نمي ش��ود. وفادار درخص��وص روش هاي قاچاق 
طال مي گويد: طالهايي كه از مرز زميني قاچاق 
مي ش��ود، محصول تركيه اس��ت و بخش خيلي 
كم آن طالي س��اخته ش��ده ايتالياس��ت كه با 

قيمت هاي باال در بازار به فروش مي رسد. 

به گفته او، طالي قاچاقي كه از طريق مسافر 
وارد مي ش��ود، سهم كمي از بازار قاچاق را دارد؛ 
چراكه مس��افر تنها 150گرم مي تواند طال وارد 
كن��د. او بيان مي كند: قاچاق مس��افري به دليل 
نظارت گمرك كمتر ش��ده است. از سوي ديگر 
تمركز ستاد مبارزه با قاچاق روي كوله بران است. 
درحالي كه قاچاقچي��ان از طريق ديگر اجناس 
وارداتي و جاسازي در اقالم وارداتي مثل قطعات 
كامپيوت��ر تا 50كيلو طال وارد كش��ور مي كنند. 
عضو هيات امن��اي طالوجواهر در ادامه با انتقاد 
از عدم حماي��ت از توليدكنندگان طال و جواهر 
مي گويد: براي توليدكنندگان و افزايش س��طح 
كيفيت محصوالت آنها اق��دام موثري نكرده ايم. 
براي همين اكنون شاهد رقابت بين طالي ترك 
و ايتاليايي هس��تيم. رييس سابق اتحاديه طال و 
جواهر براي جلوگيريي از قاچاق و افزايش توان 
تولي��د داخل پيش��نهاد مي كند: تنه��ا كنترل و 
نظارت بر مرزها موثر نيست بلكه مي توان با ارائه 
تسهيالت در ازاي وثيقه هاي باال، توان اين بخش 
را براي تهيه به روزرساني تجهيزاتشان باال برد تا 

بتوانند با نمونه هاي خارجي رقابت كنند. 

 خروج طا در اوج گراني
از آن س��و، دبير انجمن طال و جواهر نيز به 
ايس��نا گفته بود: بعد از تك نرخي ش��دن ارز 
يك بازار موازي ش��كل گرفت��ه كه از آن غافل 
مانده ايم. به گفته حسين پنداروند، بازاري كه 
دالالن در آن حضور دارند و اين بازار رها شده 
است. اكنون طال جايگزين ارز شده است و هر 
عددي كه قرار بوده ارز از كش��ور خارج ش��ود 
امروز طال خارج مي ش��ود كه اين ضربه بزرگي 
اس��ت. او معتقد اس��ت كه اگر بازار ارز كنترل 
مي ش��ود در كنار آن قيمت ها هم بايد كنترل 
ش��ود چون آرامش قيمت مهم است. دولت از 
بازار طال غافل اس��ت كه هر چه زودتر تدبيري 
انديشده ش��ود. موضوع ذخاير طال خيلي مهم 
اس��ت. در ش��رايط فعل��ي هر ع��ددي كه ارز 
متقاضي دارد برابر آن طال خارج مي شود. اگر 
طال در داخل گران تر از خارج باش��د اين روند 
معكوس مي ش��ود و طال وارد مي شود اما امروز 

خروج طال درحال اتفاق افتادن است. 
از س��وي ديگر، فعاالن و دس��ت اندركاران 
صنعت ط��ال و جواهر از خروج ط��ال از ايران 
در ابعاد گسترده خبر مي دهند و ضمن اظهار 
نگران��ي از اين اتفاق معتقدند كه بايد تدبيري 
براي اي��ن وضعيت كه پس از نوس��انات بازار 
ارز ايجاد شده، انديش��يد. ابراهيم محمدولي، 
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران نيز در اين 
رابطه مي گويد: احتمال دارد كه در نوس��انات 
فعل��ي ب��ازار، خارج ش��دن طال اتف��اق بيفتد 
يعني در شرايطي كه قيمت ها سردرگم است 
و مش��كالت در داد و س��تد وجود دارد چنين 
اتفاقاتي رايج است. به گفته او، كساني كه طال 
از كش��ور خارج مي كنند اصال از صنف طال و 
جواهر نيس��تند چون طالي آب ش��ده خارج 
مي شود و ممكن است كسي پولي داشته باشد 
و با اس��تفاده از ارتباطاتي كه دارد بتواند طال 
را خارج كند. به گفته او، اطالع و آمار دقيقي 
از حجم طاليي كه از كش��ور خارج مي ش��ود، 
وجود ندارد اما ظاهر قضيه نش��ان مي دهد كه 
نوسانات و مشكالت فعلي در بازار باعث چنين 

اتفاقاتي شده است. 

افزايش توليد كنسانتره مس 
در فروردين ماه

ايميدرو| توليد كنس��انتره مس كش��ور در ماه 
نخس��ت سال 97 افزايش 15درصدي را تجربه كرد. 
شركت هاي زيرمجموعه ش��ركت ملي صنايع مس 
ايران ش��امل »مس سرچشمه«، »مس سونگون« و 
»مس ميدوك« در ماه فروردين 107هزار و 795تن 
كنس��انتره مس توليد كردند اما اي��ن رقم در مدت 

مشابه پارسال 9۴هزار و 116تن بود. 
در ماه نخست 97 مجتمع هاي »مس سرچشمه« 
و »م��س ميدوك«، 2۴هزار و 761تن »مس آند« و 
1۴ه��زار و 211تن »مس كاتد« توليد كردند كه در 
مقايسه با ميزان توليد مدت مشابه پارسال)19هزار 
و 18۴تن مس اند و 1۳هزار و ۴۴7تن مس كاتد( به 
ترتيب 29و 6 درصد افزايش داشتند. همچنين در ماه 
فروردين مجتمع مس سرچشمه ۳57تن »كنسانتره 
موليبدن« و مس س��ونگون 1۳1تن موليبدن توليد 
كرد كه در مقايسه با رقم مدت مشابه پارسال)576 
تن كنسانتره موليبدن و 128تن موليبدن( به ترتيب 
۳8درصد كاهش و 2درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
۳مجتمع مس سرچش��مه، مس س��ونگون و مس 
ميدوك در مدت ياد ش��ده ۴ميليون و 8۴2 هزار و 
۴59تن س��نگ سولفيدي توليد كردند. اين رقم در 
مدت مشابه پارسال ۴ميليون و ۴08هزار و 669 تن 
بود كه نش��ان دهنده افزايش 10درصدي توليد اين 

محصول است. 

توقف توليد دو مدل وانت 
ايسلنا| فروردين ماه امسال توليد دو مدل وانت 
در خودروس��ازان داخلي متوقف ش��د. در اين مدت 
تولي��د وانت فوتون ش��ركت ايران خ��ودرو ديزل با 
كاه��ش 100درصدي همراه بوده و از 11دس��تگاه 
در فروردين ماه س��ال گذشته به صفر رسيد. توليد 
وانت ريچ شركت پارس خودرو نيز متوقف شده و از 
1۳0دستگاه در فروردين ماه 1۳96 به صفر كاهش 
يافت. فروردين ماه امس��ال با وجود توقف توليد اين 
دو خودرو، توليد 6 مدل وانت ديگر با افزايش همراه 

بوده است. 

دستور وزير تجارت عمان 
براي حل مشكل تجار ايراني 

ايرنا| وزير تجارت و صنايع عمان، دس��تور حل 
مش��كالت و چالش هاي مرتبط با بازرگانان ايراني را 
صادر كرد. سفارت ايران در مسقط روز دوشنبه اعالم 
كرد: علي بن مسعود السنيدي، وزير تجارت و صنايع 
عمان در ديدار حجت االسالم والمسلمين محمدرضا 
نوري ش��اهرودي، س��فير جمهوري اسالمي دستور 
داد، مشكالت موجود بازرگانان ايراني در عمان حل 
شود. در اين ديدار كه با هدف تقويت و ارتقاي سطح 
همكاري هاي تجاري و اقتصادي دو كشور انجام شد 
درخصوص مس��ائل مرتبط با هفدهمين كميسيون 
مشترك اقتصادي دو كشور هم بحث تبادل نظر شد. 
اين درحالي است كه هفدهمين كميسيون مشترك 
اقتصادي ايران و عمان ششم و هفتم تير ماه امسال 
در مس��قط برگزار خواهد ش��د. يكي از مسائل مهم 
مطرح در اين نشست امضاي موافقتنامه تجارت آزاد 
ميان دو كشور است كه پيشنهاد آن پيش تر از سوي 
قيس بن يوس��ف، رييس اتاق بازرگاني عمان مطرح 
شد. رييس اتاق بازرگاني ايران و عمان پيش تر اعالم 
ك��رد: درحالي كه بازرگانان ما در كش��ورهاي عربي 
ح��وزه خليج ف��ارس نمي توانند ب��ه راحتي فعاليت 
اقتصادي كنند در عمان براي ايرانيان تمهيداتي در 
نظر گرفته ش��ده كه مهم ترين آن افتتاح حساب و 
نقل و انتقال پول از بانك هاي عماني اس��ت. ضمن 
آنكه دو بانك ملي و صادرات كه در مس��قط ش��عبه 
دارند، اجازه صدور ضمانتنامه براي شركت هاي ايراني 
دارند و ش��ركت هاي عماني نيز اين ضمانتنامه ها را 
قبول دارند. براساس اعالم سفارت ايران در عمان در 
سال 1۳96شمسي 25هيات تجاري خصوصي بين 

اتاق هاي بازرگاني دو كشور مبادله شد. 

 تمهيدات اسلووني
براي تداوم تجارت با ايران

تسلنيم| سفير كشور اس��لووني در ايران گفت: 
اتحاديه اروپا درحال پيدا كردن راهكارهايي است كه 
از ش��ركت هاي خود براي تجارت با ايران محافظت 
كند اما بايد منتظر ماند تا مشخص شود اين اقدامات 

به كجا مي رسد. 
كريستينا رادي، سفير كش��ور اسلووني در ايران 
درب��اره خروج اياالت متحده امريكا از برجام و آينده 
روابط اقتصادي ايران با اين كشور اظهار كرد: نگران 
اين امر هس��تيم؛ كشور اسلووني به عنوان عضوي از 
اتحاديه اروپا تالش خ��ود را مي كند كه برجام زنده 
بماند. او افزود: ما پايبند به توافق مشترك هسته يي 
هستيم و با توجه به صحبت هاي آقاي ظريف، وزير 
امور خارجه ايران، كماكان موضع ما در اتحاديه اروپا 

حمايت از برجام است و آن را دنبال مي كنيم. 
س��فير كش��ور اس��لووني در ايران ادام��ه داد: 
خواستن توانستن اس��ت اما اكنون وقتي است كه 
باي��د صبر كرد ت��ا ببينيم بدون امري��كا در برجام 
چگون��ه مي توانيم جلو برويم. او در پاس��خ به اين 
س��وال كه آيا كشور اس��لووني راهكاري براي دور 
زدن تحريم ه��اي امريكا عليه ايران براي تجارت با 
كش��ورمان دارد، تصريح كرد: اتحاديه اروپا درحال 
پيدا كردن راهكارهايي است كه از شركت هاي خود 
براي تجارت با ايران محافظت كند اما بايد منتظر 
ماند تا مشخص شود اين اقدامات به كجا مي رسد. 
رادي افزود: سياست ما سياست اتحاديه اروپاست 
و به  دنبال اين هستيم راهكاري پيدا كنيم كه خود 
را با اين ش��رايط وفق دهيم. سفير كشور اسلووني 
در ايران اظهار كرد: كش��ور اسلووني از قبل تالش 
خود را كرده است و تسهيالت بانكي را براي تعامل 
مستقيم با بانك هاي ايراني شامل بانك پاسارگاد و 
بانك ملت با بانك گورنس��كا اسلووني انجام داده و 

اميدواريم كه اين روابط بهبود يابد.

به تازگي حس��اب بانكي ايرانيان نزد بانك هاي گرجستان مسدود شده كه طبق 
اع��الم بانك مركزي، دليل اي��ن موضوع عمدتا به ورود حجم متف��اوت ارز به اين 
حس��اب ها برمي گردد. طبق اعالم برخي مقامات اتاق بازرگاني و همچنين ايرانيان 
مقيم گرجس��تان ظاهرا حساب هاي ايرانيان در برخي بانك هاي اين كشور مسدود 
ش��ده است. گرچه اين شائبه ايجاد شد كه ممكن اس��ت به دليل خروج ترامپ از 
برج��ام و احتمال برگش��ت تحريم ها كه از مهم ترين آن تحريم هاي بانكي اس��ت، 
گرجستان دست به بستن حس��اب هاي بانكي ايران زده باشد، اما پيگيري موضوع 
از بانك مركزي با اين توضيح همراه ش��د كه اصال اين بانك حسابي نزد بانك هاي 
گرجس��تاني ندارد كه به برجام ربط داده شود، اين جريان مربوط به ايرانيان مقيم 
گرجستان يا افرادي است كه از ايران به بانك هاي اين كشور پول حواله كرده اند. 

ب��ه گ��زارش ايس��نا، بنا ب��ر اين توضيح��ات به هر ح��ال تمام بانك ه��اي دنيا 
اس��تانداردهاي پولشويي را مدنظر داش��ته و به دنبال شناسايي منبع و منشا پول 
و ارز ورودي هس��تند. اي��ن در حالي اس��ت كه به نظر مي رس��د در ماه هاي اخير 
گرجستان يكي از مقاصد ارزي بوده و مردم ارز زيادتري را نسبت به دوره هاي قبل 
به حس��اب هاي بانكي در اين كش��ور وارد كرده اند. از اين رو به طور كامال طبيعي 

كشور گرجستان با توجه به احساس اين تفاوت و بر اساس استانداردهاي پولشويي 
مي تواند دست به بستن حساب ها و مسدود كردن آنها زده باشد. 

در اين رابطه مردم بايد توجه داش��ته باش��ند كه براي خروج پول و ارز و ورود 
آن به حس��اب بانكي در س��اير كشورها، ريس��ك هاي مربوط به آن را نيز بپذيرند، 
چرا كه ممكن اس��ت مانند اين جريان بانك هاي كش��ور مقابل در راستاي رعايت 

استانداردهاي الزم حساب هاي آنها را مسدود كند. 
به گزارش ايسنا، در راستاي اجراي قوانين مربوط به پولشويي ايران نيز در حال 
حاض��ر نگهداري بي��ش از 10هزار يورو را نزد افراد جرم اع��الم كرده و در صورت 
شناسايي با آن برخورد مي شود، در عين حال كه طبق بخشنامه اخير بانك مركزي 
خروج اس��كناس از ايران بيش از 5000 يورو ممنوع بوده و باالتر از آن بايد اظهار 
ش��ده و مورد بررس��ي قرار گيرد. رييس اتاق بازرگاني ايران و گرجس��تان با تاييد 
انسداد حساب تعدادي از ايرانيان در گرجستان گفت: با سفارت ايران در گرجستان 
صحبت كرديم و قرار شد كه پيگيري بيشتري داشته باشند و اعالم نتيجه كنند. 
به گزارش پژوهش��كده پولي و بانكي، س��يده فاطمه مقيمي درباره بلوكه شدن 
حس��اب تجار ايراني در گرجس��تان اظهار داشت: اين مس��اله را پيگيري كرده ايم، 

اما به صورت مبهم جواب دادند كه تعدادي از حس��اب هاي ايرانيان مس��دود شده 
و همچني��ن اجازه افتتاح حس��اب جديد را فع��ال به داليلي نمي دهن��د. او افزود: 
بسياري از موارد به دليل بحث اقامتي و مهاجرتي بوده كه در حال بررسي هستند، 
همچنين مقداري هم به ش��رايط تحريمي كه امريكا دوباره عليه ايران اعمال كرده 
باز مي گردد. رييس اتاق بازرگاني ايران و گرجس��تان تاكيد كرد: با توجه به اينكه 
اتحاديه اروپا تحريم ها را تاييد نكرده، انتظار مي رود اين مس��اله حل ش��ود كه به 
عنوان اعتراض اين موضوع را اعالم كرديم. همچنين با سفارت ايران در گرجستان 
صحبت كرديم و قرار شد كه پيگيري بيشتري داشته باشند و اعالم نتيجه كنند. 
اي��ن در حالي اس��ت كه بانك »تي بي س��ي« گرجس��تان، به تازگ��ي با صدور 
بخش��نامه يي، انج��ام هرگونه تراكن��ش بانكي براي ايرانيان ب��دون كارت اقامت را 
ممنوع كرده اس��ت. بر اين اس��اس در حال حاضر حساب كس��اني كه قبال در اين 
بانك حساب داشتند و كارت اقامت آنها آماده نيست، بلوكه شده است. گرجستان 
اخيرا مقررات اقامت اتباع خارجي را در اين كشور سخت تر كرده و در حال تدوين 
قانون جديدي است كه بر اساس آن مجوز اقامت دايمي به آن عده از اتباع خارجي 

داده مي شود كه در 10سال اخير در گرجستان اقامت داشته باشند. 

چرا حساب بانكي ايرانيان در گرجستان بسته شد؟

يك كارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت: در 
ش��رايط پس��ابرجام صنعت خودرو به خوبي 
از ش��رايط موج��ود بهره گرفت��ه و همكاري 
با خودروس��ازان بين المللي را آغ��از كرد اما 
صنعت قطعه س��ازي هنوز آن طور كه بايد با 
ش��رايط جديد همراه نشده است. اميرحسن 
كاكايي گفت: در س��ه س��ال گذشته صنعت 
خودرو با هدايت دولت قراردادهاي مشاركت 
در تولي��د با خودروس��ازان مطرح بين المللي 

منعقد كرده است. 
به گزارش ايسنا، او با بيان اينكه تا اينجاي 
كار اي��ن همكاري ها به نتايج خوبي رس��يده 
و شاهد س��رمايه گذاري خودروسازان مطرح 
بين الملل��ي در ايران هس��تيم، خاطرنش��ان 
ك��رد: خوش��بختانه در قرارداده��اي جديد 
تضمين هاي الزم براي اس��تمرار همكاري از 

خودروس��ازان خارجي اخذ شده كه از جمله 
آنها س��رمايه گذاري اين ش��ركت ها در ايران 

است. 
عضو هيات علمي دانش��گاه علم و صنعت 
ادامه داد: بنابراين ب��ا وجود خروج امريكا از 
برجام روابط صنعت خودرو با خودروس��ازان 
خارجي ادامه خواه��د يافت اما اين وضعيت 
تلنگ��ر خوبي اس��ت ت��ا صنعت خ��ودرو از 
توس��عه توان داخلي به  وي��ژه احياي صنعت 

قطعه سازي غافل نشود. 
او افزود: در همكاري با خودروسازان مطرح 
بين الملل��ي انتق��ال تكنولوژي به ط��ور كامل 
باي��د صورت گيرد به گونه يي ك��ه بعد از چند 
س��ال خودروس��ازان داخلي بدون مش��اركت 
خودروس��ازان خارج��ي بتوانن��د خودروهاي 
ب��ه روز جهان را طراحي و توليد كنند كه البته 

كامل شدن اين فرآيند منوط به داخلي سازي 
قطعات و مشاركت قطعه سازان است. 

كاكاي��ي با بي��ان اينكه در اي��ن زمينه بايد 
صنعت قطعه س��ازي متحول شده و با همكاري 
با قطعه س��ازان بين المللي توان طراحي و توليد 
خود را ارتقا دهد، تصريح كرد: در واقع صنعت 
قطعه س��ازي ما نياز به احياي دوباره دارد. اين 
شركت ها بايد نسبت به همكاري با قطعه سازان 
مط��رح بين الملل��ي و انتق��ال و بومي س��ازي 
تكنول��وژي روز اقدام كنن��د. او تاكيد كرد: اگر 
صنعت قطعه س��ازي احيا نشود، صنعت خودرو 
موفق ب��ه بومي س��ازي كامل ت��وان طراحي و 
توليد خودروهاي روز جهان نخواهد ش��د، زيرا 
واضح است كه اين قطعه سازان هستند كه بايد 
قطعات خودروها را در س��طح كيفي مناس��ب 

براي خودروسازان داخلي توليد كنند. 

رييس ات��اق بازرگاني ايران و چي��ن با تاكيد بر 
اينك��ه اروپا نمي تواند ايران را در مناس��بات تجاري 
كنوني خود ناديده بگيرد، تاكيد كرد: وضعيت مالي 
كش��ور خوب است و نگراني بابت ذخاير ارزي وجود 

ندارد. 
به گزارش مهر، اس��داهلل عس��گراوالدي گفت: 
با خ��روج اياالت متحده امري��كا از برجام، اگرچه 
وضعيت اقتصادي كش��ور نسبت به قبل متفاوت 
خواهد ش��د، اما ايران با قدرت به مس��ير خود در 
عرصه بين الملل��ي و منطقه يي ادامه خواهد داد و 
جاي نگراني نيست. رييس اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و چين افزود: اروپ��ا حداقل در ميان مدت، 
راه خود با ايران را در فعاليت هاي اقتصادي ادامه 
مي دهد، چراكه راه اروپايي ها و منافع آنها با ايران 
نزديك است و ايران ساالنه ميلياردها دالر به اين 
كش��ورها، كاال صادر مي كند و البته آنها نيز از ما 

كاال مي خرند و به ما كاال مي فروشند، بنابراين دنيا 
بدون دونالد ترامپ و كشورش در برجام هم رو به 
جلو مي رود و اين طور نيست كه اروپا بتواند ايران 

را ناديده بگيرد. 
او تصري��ح كرد: اكنون اقتص��اد ايران بايد تغيير 
مس��ير داده و راه خ��ود را در عرصه اقتصادي تغيير 
دهد، به اين معنا كه بايد روي اقتصاد خود كار كرده 
و پايه ه��اي آن را قوي كنيم. ب��ه هر حال ما اكنون 
منتظر يك برنامه قوي و مديريت منس��جم از سوي 
دولت هس��تيم تا برخي اصالحاتي كه الزم است را 
در اقتص��اد خود انجام دهيم، پس نقش دولت اينجا 
پررنگ اس��ت و از كش��ورهايي مثل چين و روسيه 
و اروپايي ه��ا هم بايد براي مديريت تبعات احتمالي 
خ��روج امري��كا از برجام كم��ك گرفت. ب��ه گفته 
عس��گراوالدي، ايران اكنون در دنيا و منطقه حرف 
براي گفتن دارد و راه خود را با دنيا ادامه مي دهد. 

يك كارشناس خودرو:  

روابط با خودروسازان خارجي ادامه مي يابد
رييس اتاق بازرگاني ايران و چين:  

اروپا نمي تواند ايران را ناديده بگيرد
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15 نفت و انرژي
 بررسي آب شيرين كن ها در مجلس

ايس�نا  يك عضو كميس��يون انرژي مجلس شوراي 
اس��امي از بررسي احكام 35 و 36 قانون برنامه ششم 
توس��عه در جلس��ه ديروز اين كميس��يون خب��ر داد. 
علي بختيار ضمن تش��ريح جلس��ه ديروز كميسيون 
ان��رژي، بيان ك��رد: در اين جلس��ه اح��كام 35 و 36 
قانون برنامه ششم توس��عه با حضور مسووالن وزارت 
 ني��رو مورد بررس��ي قرار گرفت. حك��م 35 اين قانون 
در رابطه با برقي كردن چاه هاي كشاورزي، نصب كنتور 
هوشمند براي چاه آب كشاورزان، تامين حقابه رودخانه 
و قنوات بود و ماده 36 نيز در رابطه با تامين آب شرب 

و استفاده از آب شيرين كن ها و توسعه آنها بود. 

 ابطال ثابت ماندن هزينه برق غيردولتي
ايرن�ا  هي��ات عمومي دي��وان عدالت اداري بخش��ي 
از يك مصوب��ه را كه متضمن ثابت نگه داش��تن نرخ 
خريد برق توس��ط وزارت نيرو از نيروگاه هاي خارج از 
مديريت اين وزارتخانه بود، برخاف قانون برنامه پنجم 
توس��عه و دستورالعمل شوراي اقتصاد تشخيص داد و 
باطل كرد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري به دنبال 
شكايت و درخواست ابطال بند يك مصوبه 263 هيات 
تنظيم بازار برق ايران مبني بر ثابت نگه داشتن تعرفه 
خريد برق از نيروگاه هاي غيردولتي، آن را با تاييد نظر 
كميس��يون تخصصي مربوطه باطل ك��رد. در نظريه 
كميس��يون تخصصي در مورد ابطال بند يك مصوبه 
263 هيات تنظيم بازار برق ايران آمده است: برمبناي 
بند »و« ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري 
اس��امي ايران، وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز 
با حفظ مس��ووليت تامي��ن برق، براي ترغيب س��اير 
موسس��ات داخلي به توليد هرچه بيشتر توليد نيروي 
ب��رق از نيروگاه هاي خارج از مديري��ت آن وزارتخانه، 
براس��اس دس��تورالعملي كه به تاييد ش��وراي اقتصاد 
مي رسد، نسبت به خريد برق اين نيروگاه ها اقدام كند. 

 هزار مگاوات مديريت مصرف با طرح فهام
ايس�نا  مجري طرح فهام با اش��اره ب��ه نتايج مثبت 
تجهيز كنتورهاي هوش��مند، ادامه داد: با برنامه ريزي 
و زيرس��اخت هايي كه س��ال گذش��ته صورت گرفت 
توانستيم از طريق كنتورهاي هوشمند 1000 مگاوات 
مديريت مصرف بار را لحاظ كنيم و پيش بيني مي شود 
كه امسال نيز با توسعه كنتورهاي هوشمند بتوانيم اين 
عدد را به 1500 مگاوات برس��انيم. هادي مدقق بيان 
ك��رد: براي اينكه بتوانيم به هدف تكميل نصب كنتور 
هوشمند براي 450 هزار مشترك ديماندي و چاه هاي 
كشاورزي برس��يم نيازمند 250ميليارد تومان اعتبار 
هس��تيم كه به محض تامين اي��ن اعتبار پروژه به طور 

كامل اجرايي خواهد شد. 

 6 راهكار كاهش مصرف برق 
يخچال و فريزر

ايرنا  يخچال و فري��زر 37درصد از مصرف برق خانوار 
را به خود اختصاص مي دهد و به همين سبب استفاده 
بهين��ه از آنها، تاثي��ري قابل ماحظ��ه در هزينه هاي 
 برق خانوار دارد. نيروگاه هاي برق آبي امس��ال به جاي 
9 هزار و 300 مگاوات، تنها مي توانند كمي بيش��تر از 
5ه��زار مگاوات انرژي توليد كنند. اين در حالي اس��ت 
كه پيش بيني مي شود مصرف برق كشور، در زمان اوج 
حدود 5درصد افزايش يابد. در اين ش��رايط، مشتركان 
ب��رق مي توانند با بكارگيري اقدامات��ي به گذر از فصل 
تابستان بدون خاموش��ي كمك كنند؛ نخست، هنگام 
خريد به برچس��ب انرژي يخچال و فريزر توجه شود و 
باالترين رتبه انرژي مدنظر قرار گيرد؛ بهتر است يخچال 
از نوعي انتخاب شود كه مجهز به سيستم برفك آب كن 
اتوماتيك باش��د. دوم، از قرار دادن يخچال و فريزر در 
مج��اورت اجاق گاز و ديگر وس��ايل گرمازا و همچنين 
در معرض نور مس��تقيم خورشيد اجتناب كنيد. سوم، 
م��واد غذايي گرم را تا قبل از س��رد ش��دن در يخچال 
ق��رار ندهيد و از قرار دادن مقادي��ر زياد و بيش از حد 
مواد خوراكي در آنها خودداري كنيد. چهارم، اس��تفاده 
از فاسك و كلمن به ويژه در فصل تابستان باعث كمتر 
باز و بسته شدن در يخچال مي شود. پنجم، بايد نسبت 
به بسته شدن در يخچال و مرغوبيت نوار الستيكي دور 
آن اطمينان داش��ته باشيم و در صورت فرسوده بودن، 
نس��بت به تعويض آن اقدام كنيم. شش��م، دماي قابل 
تنظيم يخچال 3 تا 5 درجه سانتي گراد و دماي فريزر 

منفي 15 تا 18 درجه سانتي گراد است. 

كوتاه از دنياي انرژي

راهكار

سفير ايران در كابل هر گونه ارتباط ايران با ناامني واليت فراه را رد كرد

تاكيد ايران بر راه حل مياني آبي با افغانستان

توافق تجاري امريكا و چين قيمت نفت برنت را 62 سنت افزايش داد

تماس نزديك برنت با قيمت 80 دالري
گروه انرژي 

بهاي نفت خام روز دوش��نبه با افزايش همراه 
بود. طاي س��ياه اين روزها تحت تاثير مس��ائل 
مختلفي اس��ت. تحري��م نفتي اي��ران و ونزوئا 
كه حاال به دنبال ق��درت گرفتن مادورو احتمال 
عملياتي ش��دن آن بيش��تر شده اس��ت يكي از 
اين موارد به ش��مار م��ي رود. توافق تجاري چين 
و امريكا براي پرهيز از جنگ تجاري نيز از ديگر 
عوامل موثر بر بهاي نفت در نخس��تين معامات 

هفته جاري بوده است. 
در حال��ي ك��ه بازارها به خب��ر توافق تجاري 
چين و امري��كا و توقف جنگ تجاري دو اقتصاد 
بزرگ جهان واكنش نش��ان داده اند، قيمت نفت 
روز دوش��نبه ب��ا افزايش هم��راه بود. ايس��نا به 
نق��ل از رويت��رز گزارش داد كه به��اي معامات 
آتي نفت برنت 62 س��نت يا 0.8درصد نس��بت 
به قيم��ت نهايي روز جمعه افزاي��ش يافت و به 
79.13 دالر رس��يد. نف��ت برنت هفته گذش��ته 
 براي نخس��تين بار از نوامبر سال 2014 به باالي 

80 دالر در هر بشكه صعود كرده بود. 
استيون منوچين وزير خزانه داري امريكا، روز 
يك شنبه اعام كرد: جنگ تجاري امريكا با چين 

پس از اينكه بزرگ ترين اقتصادهاي جهان توافق 
كردند تهديدهاي تعرفه خود را كنار گذاش��ته و 
روي يك تواف��ق تجاري گس��ترده تر كار كنند، 
متوقف ش��ده است. اين خبر كمك كرد در اوايل 
معامات روز دوشنبه قيمت ها سير صعودي پيدا 

كند. 
بانك امريكايي مورگان اس��تنلي در گزارشي 
اعام كرد: اي��ن اختاف تجاري موقتي به تدريج 
با مذاكرات كمتر خواهد ش��د. هر دو طرف قصد 
دارند روي اجراي طرح خريد كاالهاي كشاورزي 
و انرژي هم��كاري كرده و به مذاكره درخصوص 
توليد و تجارت خدمات، سرمايه گذاري دوجانبه 
و حماي��ت از مالكيت معن��وي در ماه هاي آينده 

ادامه دهند. 
تس��نيم نيز به نقل از رويترز نوشته است كه 
با وج��ود افزايش قيمت در روز دوش��نبه، بهاي 
نفت خ��ام هنوز ب��ا باالترين رقم ثبت ش��ده از 
نوامبر 2014 تاكنون فاصله دارد، زيرا بس��ياري 
از تج��ار و تحليلگران معتقدن��د باوجود كاهش 
توليد ه��اي اوپ��ك و متحدانش، كاه��ش توليد 
ونزوئ��ا و در پيش بودن تحريم هاي امريكا عليه 
ايران، همچنان عرضه كاف��ي در بازار نفت براي 

تامين ني��از مصرف كنندگان وج��ود دارد. گرگ 
مك كينا تحليلگ��ر بازار نفت، در اين باره گفت: 
»در صورتي كه ريس��ك هاي ژئوپليتيك مجددا 
تشديد نش��ود، ممكن است قيمت نفت مسيري 

نزولي را طي كند.«
دادل��ي  ب��اب  رويت��رز،  گ��زارش  براس��اس 
مديرعام��ل ش��ركت BP  ني��ز به دنب��ال صعود 
قيم��ت نفت به باالي 80دالر در هفته گذش��ته 
بيان كرد: انتظار دارد س��يل عرضه شيل امريكا 
و گش��وده شدن ش��يرهاي اوپك بازارهاي نفت 
 را آرام كن��د. وي پيش بين��ي ك��رد قيمت نفت 
تح��ت تاثير اي��ن دو عامل، به مح��دوده 50 تا 

65دالر در هر بشكه عقب نشيني كند. 
از ديگ��ر عوامل موثر بر ب��اال رفتن بهاي نفت 
خام در روز دوش��نبه انتش��ار آماري درخصوص 
دكل ه��اي نفت��ي حف��اري امريكا بوده اس��ت. 
شركت خدمات انرژي بيكرهيوز نشان داد شمار 
دكل هاي حفاري نفت امري��كا كه معياري براي 
ارزيابي روند رش��د توليد آتي اين كش��ور است، 
هفته گذش��ته بدون تغيير ماند و 844 حلقه بود 
در حالي كه در 6 هفته پيش از آن به طور متوالي 

رشد داشت. 

گروه انرژي  نادي صبوري  
درب��اره  آنچ��ه  براب��ر  در  »نمي تواني��م 
محيط زيس��ت مان مي گذرد، بي تفاوت باش��يم. 
ساخت سدها و آب بندها در افغانستان بر استان 
سيس��تان و بلوچس��تان و خراس��ان تاثيرگذار 
است، اگر رودخانه هامون خشك شود، نه تنها 
ايران بلكه افغانستان و ديگر كشورهاي همسايه 
با مش��كل مواجه مي ش��وند و مردم مجبور به 
مهاجرت مي ش��وند؛ تمدن ه��ا از بين مي رود و 
اين يك مس��ووليت انس��اني و بين المللي براي 
هم��گان براي مقابل��ه با اين تهدي��د خطرناك 
است.« اين بخش��ي از اظهارات حسن روحاني 
رييس جمهوري اس��ت كه تير ماه سال گذشته 
و در هماي��ش بين المللي مقابل��ه با گرد و غبار 
مط��رح ش��د. اظهاراتي كه بافاصل��ه و البته با 
تقطي��ع در زمان انتش��ار، موج��ب واكنش در 
همسايه شرقي ايران شد. رسانه هاي افغانستان 
اظهارات روحاني را به اين ش��كل پوشش دادند 
كه او گفته اس��ت: »دولت ايران در برابر ايجاد 
س��دهاي آب در افغانس��تان بي تفاوت نخواهد 
نشس��ت«؛ برخي از اين رس��انه ها آب هيرمند 
و هام��ون را »آب افغانس��تان« توصيف كرده و 
در نهاي��ت ب��راي اينكه موضوع را »حماس��ي« 
جل��وه دهند به اظه��ارات محمد اش��رف غني 
رييس جمهور اين كشور استناد كردند كه گفته 
ب��ود »آب عزت و آبروي ماس��ت«. اما در تمام 
اي��ن مدت اين پرس��ش مطرح بود ك��ه آيا دو 
كشور همسايه كه اشتراكات فراواني در مذهب، 
فرهن��گ و تاري��خ دارند، نخواهند توانس��ت به 
راه حلي مش��ترك و بدون مناقش��ه در موضوع 
آب دس��ت يابن��د؟ پرسش��ي ك��ه محمدجواد 
ظريف وزير ام��ور خارجه اي��ران چندي پيش 
تا ح��دودي به آن پاس��خ داده و عن��وان كرد: 
»تاش هاي تهران براي توافق با افغانس��تان بر 
س��ر پرداخت حقابه اي��ران از هريرود همچنان 
به نتيجه نرسيده است.« اما تازه ترين اظهارات 
سفير ايران در افغانستان نشان مي دهد، حداقل 
در س��مت ايران اين اراده براي ساخت فضايي 
خارج از تنش در گفت وگوهاي آبي دو كش��ور 
وجود دارد. گزارش پيش رو نگاهي به پيش��ينه 
مس��اله آب ايران و افغانستان داشته و اظهارات 
محمدرضا بهرامي سفير ايران در افغانستان كه 
در گفت وگو با ش��بكه طلوع افغانس��تان انجام 
ش��ده و حدس زده مي ش��ود، دلي��ل آن اظهار 
برائ��ت اي��ران از هر گون��ه ارتباطي ب��ا ناامني 
واليت فراه افغانستان است را مورد بررسي قرار 

مي دهد. 
در  اي��ران  س��فير  بهرام��ي«  »محمدرض��ا 
افغانستان ش��امگاه يك ش��نبه با شبكه خبري 
»طلوع ني��وز« افغانس��تان گفت وگ��و ك��رده و 
پيرامون مواضع ايران در اقدامات آبي همس��ايه 
شرقي خود روشنگري كرد. او با طرح اين سوال 
كه چرا ايران بايد نگران سدسازي در افغانستان 
باشد، افزود: »وقتي دو كش��ور قراردادي دارند 
ك��ه بر اس��اس آن تعامات ميان خ��ود را اجرا 

مي كنند دليلي براي نگراني وجود ندارد.«
اين گفت وگو در فضايي انجام شد كه برخي 
جريان هاي قليل در افغانستان در مدت اخير در 
تاش  بوده اند كه ايران را در ناامن شدن واليت 

فراه مقصر جلوه دهند. 
اين ادعاي برخي جريان ها در افغانستان پس 
از آن مطرح شد كه محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه ايران در تاريخ 16 ارديبهشت اظهاراتي 
اعتراض آميز را نس��بت به موضع آبي افغانستان 
مط��رح ك��رد. او در آن زم��ان گف��ت: »از آنجا 
كه مي��زان حقابه ايران از هيرمن��د در ماه هاي 
اس��فند و فروردين بس��يار ناچيز و حتي كمتر 
از س��ال هاي خش��ك و كم آب ب��وده، ايران دو 
يادداشت اعتراضي براي دولت افغانستان ارسال 
كرده و س��فير اين كش��ور هم به وزارت خارجه 
احضار ش��ده اس��ت.« او كه در مجلس شوراي 
اس��امي حاضر ش��ده بود در ادامه عنوان كرد: 

»از دولت افغانس��تان توق��ع داريم قبل از اينكه 
ايران ناگزير به اقدام متقابل ش��ود، به نيازهاي 
بح��ق و قانون��ي جمهوري اس��امي در موضوع 
حقاب��ه توجه كند.« وزير ام��ور خارجه ايران در 
بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود عنوان كرد: 
»اكنون يك مس��ير باقي مي مان��د كه آن عمل 
متقابل است يعني اقدامي در جهت سختگيري 
در برخي حوزه ها براي افغانستان صورت گيرد.«

اي��ن بخ��ش از اظهارات ظريف؛ سرنوش��تي 
مش��ابه اظهارات حس��ن روحان��ي در همايش 
بين الملل��ي مقابل��ه با گ��رد و غبار پي��دا كرد. 
رسانه هاي طرف افغانس��تان و همچنين برخي 
رسانه هاي فارسي زبان خارج از ايران، اظهارات 
او را به شكلي منعكس كردند كه ايران خواستار 
مقابله با افغانس��تان در بخش ه��اي ديگر )مثا 

ناامن سازي اين كشور( است. 
فاصله كوت��اه زماني ميان اظهارات وزير امور 
خارج��ه ايران و س��قوط واليت فراه به دس��ت 
طالبان افغانس��تان باعث شد، جريان هاي تندرو 
مخال��ف ايران در اين كش��ور، اين دو موضوع را 
به يكديگر پيوند داده و مدعي ش��وند كه ايران 
ب��ه اين ترتي��ب مخالفت خود ب��ا اقدامات آبي 

افغانستان را نشان داده است. 
در چني��ن فضايي محمدرضا بهرامي س��فير 
ايران در اين كشور در شبكه خبري »طلوع نيوز« 
حاضر شده و مواضع ايران را به طور شفاف بيان 
كرد. به گزارش »تعادل« و به نقل از خبرگزاري 
جمهوري اسامي ايران سفير جمهوري اسامي 
اي��ران در كابل با اش��اره به هم��كاري ايران در 
س��اخت سد س��لما در افغانس��تان گفت: ايران 
دخالتي در ناامني هاي استان فراه ندارد و نگران 
سدسازي در افغانستان نيس��تيم. بهرامي براي 
اثبات ادعاي خ��ود در اين گفت وگو اظهار كرد: 
»بخش زيادي از س��يمان موردنياز ساخت سد 
س��لما از طريق ايران تامين ش��ده و پيمانكاري 
كه در ساخت س��د با پيمانكار هندي همكاري 

كرد، ايراني بود.«
وي در پاس��خ به ادعاي ارتب��اط جنگ فراه 
ب��ا موضوع آب گفت: »ايران و افغانس��تان هيچ 
موضوعي ك��ه نتوانند در موردش مذاكره كنند، 
ندارند و بر اس��اس توافق هاي انجام ش��ده همه 
موضوعات موجود در مناس��بات دو كش��ور در 
حوزه هاي سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي 
و اقتص��ادي قاب��ل مذاكره بوده و اي��ن اراده در 
دو ط��رف وج��ود دارد ت��ا درباره مش��كات يا 

اختاف نظرها با هم گفت وگو كنند.«
گفتني اس��ت، ش��بكه تلويزيوني طلوع نيوز 
نخس��تين شبكه 24ساعته خبري در افغانستان 
اس��ت كه به زبان انگليسي نيز فعاليت داشته و 

توسط گروه »موبي« بزرگ ترين بنگاه رسانه يي 
در افغانس��تان ك��ه بنگاه��ي خصوصي اس��ت، 
تاس��يس شده است. اين شبكه همواره مواضعي 

بينابين در مسائل اينچنيني اتخاذ مي كند. 
بهرامي در ادامه گفت وگوي خود با اين شبكه 
عنوان كرد: »اگر ايران واقعا مخالف ساخت سد 
س��لما بود ديگر اجازه نمي داد، س��يمان ارسال 
ش��ود و مانع مش��اركت پيمانكارانش مي ش��د 
و اي��ن اس��تدالل در م��ورد طرح تاپ��ي )پروژه 
بزرگ صادرات گاز ميان 4 كش��ور تركمنستان، 
افغانستان، پاكس��تان و هند كه بخشي از آن از 

واليت فراه مي گذرد( هم صدق مي كند.«
سفير ايران در افغانستان در ادامه خاطرنشان 
كرد كه در مورد س��اير موضوعات آبي كه ميان 
دو كشور وجود دارد؛ گفت وگو مي كنيم و وقتي 
مي توانيم از طريق مذاكره مش��كاتمان را حل 
كنيم دليلي وجود ندارد كه دس��ت به اقدامات 
غيرس��ودمند بزنيم. او در ادامه گفت: »وقتي دو 
كشور قراردادي دارند كه بر اساس آن تعامات 
مي��ان خود را اجرا مي كنند، دليلي براي نگراني 

وجود ندارد.« 

 46 سال پس از قرارداد آبي اوليه 
ام��ا پيش��ينه مذاك��رات دو كش��ور درباره 
موضوع��ات آب��ي چيس��ت و بهرام��ي ب��ه چه 
قراردادي اش��اره دارد؟ در اينجا بايد قبل از هر 
چي��ز به ماهيت رودخانه هيرمند توجه كرد. به 
گزارش »تعادل«، هيرمند )هلمند( رودخانه يي 
اس��ت ك��ه از رش��ته  كوه ه��اي هندوكش در 
امتداد رش��ته كوه هيماليا سرچشمه مي گيرد 
و مهم ترين منبع حيات تاالب هامون و اس��تان 
سيستان وبلوچس��تان به حس��اب مي آيد. ايران 
در پايين دس��ت اين رودخانه ق��رار مي گيرد و 
قراردادي كه بهرامي به آن اش��اره كرده اس��ت 

به سال 1351 بازمي گردد. 
براس��اس اي��ن ق��رارداد ك��ه مي��ان دولت 
شاهنشاهي ايران و دولت افغانستان منعقد شد 
و به امضاي اميرعباس هويدا و محمد موس��ي 
شفيع نخس��ت وزير و صدراعظم وقت دو كشور 
رس��يد، نحوه تعامل دو كش��ور در موضوع آب 

هيرمند به صورت دقيق مشخص شده است. 
در اين بين ايران در طول س��ال هاي پس از 
اين معاهده، س��ازه هاي آبي متعددي را بنا كرد 
ك��ه تعدادي از آنها در زمره 4 حوزه مش��ترك 
آبي ايران و افغانس��تان از جمل��ه هيرمند واقع 
شده اند. افغانستان اما به داليل مختلف ازجمله 
ناامني طوالني مدت، سازه هاي كمتري ساخت. 
اما اراده همس��ايه ش��رقي ايران ب��راي احداث 
س��ازه هاي جديد آبي كه ممكن اس��ت حيات 

ميليون ها نفر در اس��تان سيستان وبلوچس��تان 
را تهديد كند، در س��مت اي��ران نگراني هايي را 
به وج��ود آورد. يكي از ريش��ه هاي اين نگراني 
مشخص نبودن حقابه ايران از هيرمند است كه 
هيات هاي مذاكره تاكنون به عدد مشخصي در 

آن دست پيدا نكرده اند. 
قرارداد سال 1351 البته مسائلي را در ارتباط 
با حق دو كشور از هيرمند مشخص كرده است. 
در ماده دوم اين معاهده نامه عنوان شده كه در 
سال هاي نرمال يا فوق نرمال آبي، مقدار آبي كه 
از طرف افغانستان به ايران تحويل داده مي شود 
به طور متوس��ط 26مترمكعب در ثانيه است كه 
»شامل 22مترمكعب در ثانيه براساس گزارش 
 كميس��يون دلت��اي هلمند در س��ال 1951 و
4 مترمكع��ب در ثاني��ه اضاف��ي متناس��ب ب��ا 
تقس��يمات ماهانه مش��خص، باتوجه به سابقه 
حس��ن نيت و عاي��ق برادرانه طرفين اس��ت.« 
در م��اده يازده��م نيز قيد ش��ده كه در صورت 
وقوع شرايط خشكس��الي شديد يا بروز شرايط 
فورس ماژور كه رسيدن آب به دلتاي هيرمند را 
موقتا ناممكن كند، كميساران طرفين برنامه يي 
را براي رفع مشكات وارده يا تخفيف آن تهيه 

و به دو دولت ارائه مي دهند. 
در ماده پنجم اين معاهده نيز عنوان ش��ده 
است »دولت افغانستان موافقت مي دارد اقدامي 
نكند ك��ه ايران را از حقاب��ه آن از آب هيرمند 
)هلمن��د(، بعض��ا يا كا مح��روم س��ازد. ماده 
هفتم اين معاهده نام��ه از اهميت فوق العاده يي 
برخ��وردار اس��ت. جايي ك��ه عنوان ش��ده هر 
ن��وع ابنيه فني مش��ترك كه اح��داث آن براي 
اس��تحكام بستر رود الزم ديده ش��ود، »بعد از 

موافقت طرفين« مي تواند احداث شود. 
در ماده نه��م نيز ب��ه داوري در زمان وقوع 
اخت��اف پرداخت��ه ش��ده اس��ت: »در صورت 
ب��روز اخت��اف در تعبير ي��ا اجراي م��واد اين 
معاهده نام��ه، طرفين ابت��دا از طريق مذاكرات 
ديپلماتي��ك، س��پس از طريق صرف مس��اعي  
جميل��ه مرجع ثال��ث و درنهايت ب��ه حكميت 

محول مي شود. 
در اي��ران، اساس��ا اطاع رس��اني چندان��ي 
درخص��وص مذاكرات پيرام��ون آب هاي مرزي 
انج��ام نمي ش��ود. رحيم ميداني معاون س��ابق 
آبي وزير نيرو، تيرماه س��ال گذشته اما مسائلي 
را پيرام��ون مذاك��رات آبي ايران و افغانس��تان 
در گفت وگ��و با »تع��ادل« مطرح ك��رد. او در 
اي��ن زمينه گف��ت: »م��ا بحث هايي با كش��ور 
افغانس��تان راجع به هيرمند، هامون و هريرود 
داريم. هامون از نظر مس��ائل زيس��ت محيطي 
براي مردم هر دو كش��ور مس��اله مهمي است. 

اگر حقابه زيس��ت محيطي هامون رعايت نشود، 
هامون نيز به كانون ريزگرد تبديل مي شود كه 
به علت بادهاي 120 روزه سيس��تان، شديدتر 
از ديگر كانون هاي ريزگرد كش��ور خواهد شد. 
به همين دليل بايد روي اين مس��اله با كش��ور 
افغانستان به تفاهم و اقدامات مشتركي برسيم 

كه متضمن حيات هامون باشد.«
او در پاس��خ به اين پرسش »تعادل« كه آيا 
طرف افغانس��تاني نيز مانند ايران خواهان نگاه 
كارشناسي و حفظ منافع دو طرف است، عنوان 
ك��رد: »اگر هامون ازبين برود فقط ما نيس��تيم 
كه آس��يب مي بيني��م. درنتيج��ه نمي خواهيم 
در ح��ال حاضر پيش داوري كنيم و احس��اس 
مي كنيم طرف حس��اب هاي م��ا متخصصيني 
هس��تند كه به حرف هاي اصولي و كارشناسي 
تمكي��ن مي كنند. اگر خداي ناكرده متخصصي 
بخواه��د تجاهل كند، حل يك مس��اله بس��يار 
دش��وار خواهد ش��د. تصور ما اين است كه اگر 
در فضاي��ي منطقي، برد-برد و ت��وأم با احترام 
متقابل بحث كنيم و بر اين مس��اله واقف شويم 
ك��ه حفظ تاالب ها به نفع دو توس��عه پايدار دو 
كش��ور و منطقه اس��ت، به اتفاق نظري رسيده 

و به نقطه يي بهينه دست پيدا خواهيم كرد.«

 چرا ماجرا دوباره داغ شده است؟ 
از آن زم��ان تاكن��ون و حداق��ل در س��طح 
رس��انه يي، اتفاق جديدي در مذاكرات دوطرف 
رخ نداد و اظهارات محمدجواد ظريف در اواسط 
ارديبهشت تنها چيزي بود كه به عرصه عمومي 
رس��وخ پيدا كرد. چندي پ��س از اين اظهارات 
گروه هايي از طالبان به ش��هر فراه مركز استاني 
به همين نام در غرب افغانس��تان حمله كردند 
و ب��ا عبور از كمربندهاي امنيتي اطراف ش��هر، 
بخش هايي از فراه را تصرف كردند و با رسيدن 
نيروهاي كمكي ارتش از هرات و قندهار به اين 
شهر، پس از دو روز درگيري فراه پاكسازي شد 
ام��ا در اي��ن ارتباط ش��ماري از مقامات محلي 
استان فراه مدعي شدند كه ايران در اين حمله 

نقش حمايتي و تامين تجهيزات دارد. 
محمدرضا بهرامي س��فير ايران در افغانستان 
در بخش ديگ��ري از اظهارات خود در گفت وگو 
ب��ا طلوع نيوز عنوان كرد كه اس��تان فراه يكي از 
اس��تان هاي هم مرز با جمهوري اس��امي ايران 
اس��ت و حدود 300 كيلومتر مرز مشترك دارد 
و به ط��ور طبيعي هرگونه ناامن��ي در فراه تاثير 
مستقيم در شرايط جمهوري اسامي ايران دارد. 
وي از ايج��اد فضاي��ي ك��ه آن را ب��ه عنوان 
»ايران هراس��ي« ياد كرد، سخن گفت و افزود: 
اين فضا تاش مي كند از هرگونه گشايش��ي كه 
در مناس��بات دو كشور ايران و افغانستان ايجاد 

مي شود، ممانعت كند. 
بهرام��ي در پاس��خ به اين ادعا ك��ه ايران با 
طالبان در تماس اس��ت و طالبان به فراه حمله 
كرده اس��ت، گفت: طالبان به بس��ياري از نقاط 
اين كش��ور حمله كرده است آيا مفهومش اين 
اس��ت كه در همه اين نقاط با ما هماهنگ بوده 

و از ما دستور گرفته است. 
سفير ايران افزود: ما به صراحت گفته ايم كه 
با طالب��ان تماس داريم و حت��ي اين تماس را 
تبديل به ارتباط نكرديم زيرا نخواس��تيم براي 
طالبان مش��روعيت زايي ش��ود و ب��ه صراحت 
گفتي��م كه هدف اين تماس تش��ويق آنها براي 
پيوس��تن به رون��د مذاك��رات صلح ب��ا دولت 

افغانستان است. 
بهرامي ي��ادآوري كرد كه همه كش��ورهاي 
منطقه با طالبان در همين ارتباط تماس دارند. 
وي با طرح اين پرسش كه چه دليل منطقي 
وجود دارد كه با برقراي تماس باعث ناامني در 
مناطق هم مرز ايران شويم، گفت: ناامني در مرز 
مشترك به زيان كش��ورمان بوده و اين چيزي 
نيست كه خواس��ت ايران باشد چراكه هرگز از 

آن نفع نخواهد برد. 
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دعايروزششمماهمباركرمضان

اميريوسفيرييسشورايصنفينمايششد
جلس��ه اين هفته ش��وراي صنفي نمايش با مصوب كردن پخش مس��ابقات جام جهاني فوتبال در س��ینماها و انتخاب محس��ن 
امیريوس��في به عنوان ريیس شوراي صنفي برگزار ش��د. غالمرضا فرجي كه بار ديگر در جلسه دوشنبه ۳۱ ارديبهشت شوراي صنفي 
نمايش به عنوان س��خنگو انتخاب ش��ده است، درباره مصوبات اين جلسه به ايس��نا گفت: راي گیري براي انتخاب ريیس جديد شورا 
برگزار ش��د كه محس��ن امیريوسفي ريیس ش��ورا، محمود رضوي نايب ريیس و بنده هم به عنوان س��خنگوي شوراي صنفي نمايش 

انتخاب شديم.  او همچنین اضافه كرد: در اين جلسه مصوب شد كه مسابقات جام جهاني فوتبال در سینماها اجازه پخش داشته باشد اما چگونگي اجرايي 
شدن آن با در نظر گرفتن حقوق صاحبان آثار هفته آينده اعالم خواهد شد. 

چهرهروز

نگاهيبهرتبهبرترينشهرهايدانشجوييدرجهان

بهترينشهرهايجهانبرايتحصيل
 QS گروهگوناگونس��االنه موسس��ه
فهرستي از بهترين ش��هرهاي دانشجويي 
در جهان منتشر مي كند. آن طور كه گفته 
شده اين فهرست براساس هزينه هاي تحصیل، رتبه بندي 
آموزشي، شمار و نمرات دانشجويان فارغ التحصیل بررسي 
مي ش��ود. براين اساس در آخرين رتبه بندي سال 20۱8 
اين موسس��ه، لندن ب��ه عنوان يك��ي از بهترين مقاصد 
براي دانش��جويان معرفي شده اس��ت. آن طور كه گفته 
ش��ده، دانشگاه هاي اين شهر از مجموع رتبه 500 طبق 
شاخص هاي ارزيابي QS رتبه 482 را به خود اختصاص 
 دادند. آن طور كه گفته شده، كیفیت زندگي در اين شهر 
باالست و تعداد زيادي از دانشگاه هاي رده باالي جهاني را 
در خود دارد. پیش از اين در س��ال 20۱7 لندن سومین 
ش��هر و در سال 20۱6 پنجمین ش��هر برتر دانشجويي 
در میان س��اير مقاصد تحصیلي جهان بود. همچنین در 
س��ال میالدي گذشته گفته ش��ده بود كه حدود نیمي 
از دانش��جويان دانش��گاه لندن خارجي هستند و خروج 
بريتانی��ا از اتحاديه اروپا، نگراني هاي بس��یاري در مورد 
كاهش دانشجويان خارجي در اين شهر ايجاد كرده بود 
اما لندن توانست در سال 20۱8 رتبه اول را در فهرست 

بهترين شهرهاي دانشجويي به  خود اختصاص دهد. 
در اين فهرس��ت، توكیو با رتبه 479 در جايگاه دوم 
بهترين شهرهاي دانشجويي در جهان قرار گرفته است. 
هر چند كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده، هزينه هاي 
زندگي در اين شهر بسیار باالست اما از نظر تجربه هايي 
كه دانش��جويان در اين شهر داشته اند، توكیو مقام قابل  
توجهي در اين فهرس��ت به دست آورده است همچنین 
گفته ش��ده كه براي فارغ التحصیالن دانشگاه هاي توكیو 

نیز فرصت هاي شغلي خوبي فراهم مي كند. 
آن طور كه در گزارش QS گفته ش��ده، فرصت هاي 
ش��غلي مناسب، تنوع ملي و قومي دانشجويان و كیفیت 
باالي زندگي در ملبورن باعث ش��ده اين ش��هر با كسب 
رتبه 475 در جايگاه س��وم بهترين شهرهاي دانشجويي 
ق��رار بگیرد.  در بس��یاري از گزارش ها، اعالم ش��ده كه 
شهرهاي كانادايي در كیفیت زندگي و علمي رتبه خوبي 
دارند اما براس��اس آمار QS مونترال س��تاره  ش��هرهاي 
كاناداس��ت و از لحاظ تنوع ملیتي دانشجويان قدرتمند 
عمل كرده و ش��مار بسیاري دانش��جوي خارجي جذب 

كرده اس��ت. طبق آمار منتشر شده، رتبه اين شهر 465 
بوده و جايگاه چهارم را در میان شهرهاي برتر دانشجويي 

به خود اختصاص داده است. 
تا قبل از حمله هاي تروريس��تي در پاريس، اين شهر 
يك��ي از مهم ترين مقاص��د گردش��گري و تحصیلي در 
جهان بود. پس از ناامني هاي ايجاد شده در اين شهر اما 
همچنان معیارهاي بسیاري وجود دارد كه پاريس يكي 
از انتخاب هاي اصلي دانشجويان باشد. آن طور كه گفته 
ش��ده وجود ۱8دانش��گاه برتر جهان در پاريس، كیفیت 
زندگي باال و بازار كار قوي باعث ش��ده كه اين ش��هر با 
كسب رتبه 46۳ در میان شهرهاي برتر دانشجويي جهان 

قرار بگیرد. 
در اين فهرست رتبه ششم و هفتم برترين شهرهاي 
دانشجويي جهان به دو شهر آلمان اختصاص دارد. آن 
طور كه در اين گزارش گفته ش��ده، مونیخ در س��ال 
20۱8 رتب��ه 460 و برلی��ن رتب��ه 455 را ب��ه خود 
اختصاص داده است. طبق گزارش ها حضور 2دانشگاه 
از 9دانش��گاه برتر آلمان در مونیخ اين شهر را به يكي 
از انتخاب هاي اصلي دانشجويان خارجي تبديل كرده 
اس��ت. جايگاه هشتم در فهرست برترين دانشگاه هاي 
جهان نیز به زوريخ اختصاص يافته است. طبق آمار هر 
چند كه زوريخ يكي از پرهزينه ترين شهرهاي سويیس 

به  شمار مي رود اما توانسته با كسب رتبه 45۳ در میان 
بهترين مقاصد دانشجويان در جهان قرار بگیرد. 

در جايگاه نهم فهرست برترين شهرهاي دانشجويي، 
شهر ديگري از اس��ترالیا قرار دارد. آن طور كه در اين 
گزارش گفته شده، سیدني با كسب رتبه 452 يكي از 
مقاصد مهم دانشجويان به  شمار مي رود. اين درحالي 
است كه گفته ش��ده، هزينه هاي زندگي در اين شهر 
بسیار باالست.  آن طور كه در ادامه اين گزارش گفته 
شده، پايتخت كره جنوبي يك كالن شهر نسبتا شلوغ 
است كه شايد در نگاه اول شهر مناسبي براي زندگي 
به نظر نرس��د اما براي دانش��جويان يك��ي از بهترين 
مقاصد انتخابي است. همچنین گفته شده، فرصت هاي 
شغلي خوب براي فارغ التحصیالن باعث شده اين شهر 
در فهرست ش��هرهاي برتر دانشجويي قرار بگیرد. در 
گزارش موسس��ه QS رتبه اين شهر 449 اعالم شده 
اس��ت. در يكي از نظرس��نجي هاي ص��ورت گرفته از 
دانش��جويان اين ش��هر تنوع فعالیت ه��ا و فرصت ها 
در س��ئول نكته قابل  توجهي ب��وده و آنها بر امنیت و 
آسايش ش��هر نیز تاكید داشتند. سئول همچنین در 
دس��ته  »ماندن پس از فارغ التحصیلي« رده نخست را 
داراست و درصد بااليي از شركت كنندگان نظرسنجي 

قصد داشتند پس از تحصیل در آنجا بمانند. 

آمارنامه

بازارهنر

رونماييازسرودهايتيمملي
آيی��ن رونمايي س��رودهاي تیم ملي 
فوتبال كشورمان در مسابقات جام جهاني 
فوتبال روس��یه 20۱8 با حضور تعدادي 
از اهال��ي هن��ر و ورزش، يك ش��نبه ۳0 
ارديبهشت در تاالر وحدت تهران برگزار 
ش��د. به گ��زارش مه��ر، آيی��ن رونمايي 
س��رودهاي تیم ملي فوتب��ال جمهوري 
اس��المي ايران در مس��ابقات جام جهاني 
 ۳0 يك ش��نبه  روز  روس��یه   20۱8

ارديبهش��ت با حضور تعدادي از اهال��ي هنر و ورزش 
در تاالر وحدت تهران برگزار ش��د. علي اكبر صفي پور 
مديرعامل بنیاد فرهنگي و هنري رودكي در بخش��ي 
از اين مراسم ضمن قدرداني از حضور پرشور مخاطبان 
در مراسم بدرقه و رونمايي سرودهاي تیم ملي فوتبال 
بیان كرد: بسیار خوشحالیم كه در آيیني حضور داريم 
كه به نوعي پیوند دهنده هنر و ورزش اس��ت. ما امروز 
بسیار خوشحالیم كه میزبان اعضاي محترم تیم ملي 
فوتبال كشورمان براي بدرقه آنها به جام جهاني روسیه 
هس��تیم.  صفي پور بیان كرد: ماه ارديبهشت در میان 
اهالي فرهنگ و هنر، ماه ش��عر و ادب نامگذاري شده 
اس��ت. در اين ماه كار بسیار سترگي انجام شده و شما 
عزيزان براي نخس��تین بار ش��اهد اين هس��تید كه 2 
اركستر سمفونیك تهران به رهبري شهرداد روحاني و 
ملي ايران به رهبري فريدون شهبازيان دست به دست 
هم دادند تا كارهاي متنوعي را براي تیم ملي كشورمان 
بس��ازند.  سیدمحمد مجتبي حس��یني معاون هنري 
وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي نیز بعد از صحبت هاي 
صفي پور در اين مراسم بیان كرد: جهان جديد جهان 

رويدادهاست و اين بهترين فرصت براي 
معرفي داش��ته هاي يك ملت اس��ت كه 
جام جهاني فوتبال نیز از اين قاعده مستثنا 
نیست و ما مي بینیم در اين سال ها امید 
مل��ت ايران انتظار براي پیروزي تیم ملي 
فوتبال كش��ورمان اس��ت. فوتب��ال بیان 
مشتركي میان مردمان شده و اين میزان 
عالقه باعث شده تا همواره مردمان به گرد 
يكديگر بیايند و اجتماع دلپذيري را پديد 
آورند. موسیقي نیز از قرن ها قبل اين ويژگي را دارا بود 
كه تمام انس��ان ها حس مش��ترك آن را درمي يابند و 
لذتش را درك مي كنند.  شهرداد روحاني رهبر اركستر 
سمفونیك تهران هم قبل از اجراي قطعه بي كالم زنده 
باد تیم ملي و سرود قهرمانان گفت: از طرف نوازندگان 
اركستر سمفونیك تهران و اركستر ملي اين موفقیت 
را به اعضاي تیم ملي فوتبال كش��ورمان، س��رمربي و 
كادر فني اين تیم تبريك مي گويم. اين افتخار بزرگي 
اس��ت كه امشب در كنار شما عزيزان به اجراي برنامه 
مي پردازيم و مطمئن باشید كه اكنون قلب 80 میلیون 
ايراني پیش شماس��ت.  پس از اج��راي اين دو قطعه، 
فريدون شهبازيان و س��االر عقیلي به دعوت شهرداد 
روحاني روي صحنه آمده و قطعه پیروزي خورش��ید 
را ب��راي مخاطبان اجرا كردند.  در ادامه اين مراس��م 
نیز در حضور كارلوس كي روش و اعضاي هیات مديره 
فدراس��یون فوتبال پیراهن شماره ۱2 تیم ملي كه با 
عنوان يار دوازدهم به مخاطبان معرفي شده به ساالر 
عقیلي، شهرداد روحاني، فريدون شهبازيان و علي اكبر 

صفي پور اهدا شد. 

فرصتيبرايديداردوباره»ايرانبانو«
نمايشگاه نقاشي مرضیه ناظم زاده 
با نام »ققنوس اي��ران زمین« برگزار 
مي ش��ود. به گزارش ايس��نا، در اين 
نمايش��گاه ۱۱ اثر از مرضیه ناظم زاده 
در خان��ه گفتمان ش��هر ب��ه نمايش 

گذاشته مي شود. 
ناظ��م زاده در آثارش ب��ه بازتولید 
پیش��ینه فرهنگ��ي و هويتي در عصر 
پس��امدرن و انديشه ايرانشهري توجه 

دارد. او در متني براي اين نمايشگاه نوشته است: 
»ايرانش��هر، بانويي میترايي از جنس لطافت هاي 
ش��یرين زنانه و حافظ انديش��ه هاي نیك نهاد، از 
ابت��داي تاريخ كهن در اين س��رزمین زيس��ته و 
بالیده اس��ت. ايران بانو از گذش��ته تا به امروز به 
فرزندان خود عشق ورزيده و سرچشمه زندگي و 
بالندگي آن بوده و مهر آنها را طلب مي كند. اين 
نمايش��گاه فرصتي است براي ديداري تازه كردن 

با ايران بانو.« آثار ناظم زاده تاكنون در 
نمايشگاه انفرادي »نیلوفر« در گالري 
ناشناس الهه هلند در اسفند ۱۳95، 
نمايش��گاه گروهي »ن��ور« در گالري 
میترا بارله ناس��ائو؛ ش��هر مرزي بین 
بلژيك و هلند در ارديبهش��ت ۱۳96 
و نمايش��گاه گروهي »طرب« توسط 
گالري میترا الهه هلند تیرماه ۱۳96 
به نمايش گذاش��ته ش��ده و ققنوس 
ايران زمین نخس��تین نمايش��گاه انف��رادي او در 

ايران است. 
نمايش��گاه »ققنوس ايران زمین« ساعت ۱8 
روز سه ش��نبه اول خ��رداد م��اه در خانه گفتمان 
ش��هر واقع در میدان فلس��طین، خیابان طالقاني 
غربي، شماره 5۱4 افتتاح مي شود و عالقه مندان 
مي توانند تا هش��تم خردادماه از اين نمايش��گاه 

ديدن كنند. 

روايتكودكانههايسوري
فیلم سینمايي آوينا به تهیه كنندگي 
و كارگرداني عابدين مهدوي س��اخته 
مي شود. به گزارش ايلنا، پروانه ساخت 
فیل��م س��ینمايي »آوينا« ب��ا نام قبلي 
»قفس« اواخر سال گذشته صادر شد و 
پیش تولید آن چهار ماه به طول انجامید. 
به زودي با پايان يافتن ساخت دكورها 
و تكمیل بازيگران، تصويربرداري فیلم 
در ايران آغاز مي شود. بخش هايي از اين 

فیلم قرار است در منطقه كوباني تصويربرداري شود. 
داس��تان فیل��م آوينا درباره نج��ات يك كودك 
براس��اس واقعیت و برگرفته از چند داستان واقعي 
رخ داده در منطقه كوباني سوريه و مقاومت آنها در 

برابر داعش است. 
عابدين مهدوي عكاس و فیلمساز بین المللي است 
كه تاكنون بیش از 40 اثر مستند و داستاني با موضوع 
كودكان جنگ و بحران در كش��ورهايي از قبیل عراق، 
افغانستان، پاكستان، سودان، سومالي، هائیتي، كلمبیا، 

اتیوپي و غیره س��اخته است. عواملي كه 
تاكنون حضورشان در فیلم آوينا قطعي 
شده؛ عبارتند از: نويسنده، تهیه كننده و 
كارگردان: عابدين مهدوي، مدير تولید 
و دس��تیار تهیه كننده: مهدي امینیان، 
يداله��ي،  آرش  كارگ��ردان:  دس��تیار 
منش��ي صحن��ه: س��پیده كريم خاني، 
مدير تصويربرداري: س��ارنگ هاشمي، 
صدابردار: منصور شهبازي، مدير هنري: 
مارال گلريز، كارگردان فیلم پشت صحنه: هانیه راد، 
طراح صحنه: س��عید توكلي، اج��راي دكور: رحیم 
منصوري، طراح گريم: حجت موس��وي، جلوه هاي 
ويژه میداني: رضا تركماني، مدير هماهنگي: مجید 
صادقي، عكاس��ان پش��ت صحنه: كیامهر پارسي، 
اعظم حبیبي، تصويربردار فیلم پشت صحنه: آرمین 
باقري تنها، رواب��ط بین الملل: تیزيان��و برودولیني، 
مجري طرح: استوديو هنري كودكان مقدس، تهیه 

شده در موسسه بین المللي فیلم انسانیت.

آشتيدوابرقدرتاقتصادي
فايننشالتايمز: 

از  بس��یاري  دي��روز 
روزنامه ه��ا خب��ر از توقف 
جنگ تجاري جهاني میان 
دو ابرق��درت اقتص��ادي و 
گزارش��ي از تمديد نشدن 
ويزاي مالك چلسي منتشر 
كردن��د. طب��ق گ��زارش 
صفحه اول فايننشال تايمز، 

چین و امريكا به طور متقابل تعرفه  كاالهاي وارداتي 
يكديگر را متوقف كرده و »جنگ تجاري« را به حالت 
تعلیق درآوردند. آن طور كه گفته شده به  دنبال سفر 
هیاتي از مذاكره كنندگان چیني به رهبري لیو هي، 
معاون  اول نخس��ت وزير چین به امريكا و در جريان 
مذاكرات با هیات امريكايي اين تصمیم اتخاذ ش��د. 
طبق اين گزارش، گفته ش��ده كه قیمت نفت ديروز 
در بازاره��اي جهاني در واكنش به خبر توقف جنگ 
تجاري چین و اياالت متحده افزايش پیدا كرده است. 
طبق گزارش فايننش��ال تايمز، استیو منوچین وزير 
خزانه داري امريكا گف��ت كه جنگ تجاري امريكا با 
چین به دنبال موافقت بزرگ ترين اقتصادهاي جهان 
براي كاهش تهديدهاي تعرفه يي متوقف شده است با 

اين حال روي توافق هاي بزرگ تر كار مي كنند. 

تايمز:
صفحه اول اين روزنامه 
با انتش��ار عكسي از رومان 
آبرامووي��چ به گزارش��ي از 
تمديد نش��دن وي��زاي او 
پرداخ��ت. طب��ق گزارش 
مهاج��رت  اداره  تايم��ز، 
از صدور  بريتانیا تاكن��ون 
كارآفريني  مج��دد  ويزاي 

ب��راي روم��ان آبراموويچ، س��رمايه دار ب��زرگ روس 
خودداري كرده اس��ت. آن طور كه گفته ش��ده بیش 
از ۳هفته از انقضاي ويزاي آبراموويچ، مالك باش��گاه 
چلس��ي مي گذرد اما تاكن��ون اداره مهاجرت بريتانیا 
ويزاي اقامتي او را تمديد نكرده اس��ت. براين اساس، 
اين سرمايه دار روس نتوانست در مسابقه فینال جام 
حذفي اين كش��ور ك��ه به پیروزي چلس��ي در برابر 
منچس��تر يونايتد منجر شد، ش��ركت كند. وكالي 
آبرامووي��چ تاكن��ون در اي��ن خص��وص اظهارنظري 
نكرده ان��د و همچن��ان به دنبال حل اي��ن موضوع از 
مسیرهاي ديپلماتیك هس��تند. اخیرا برخي خبرها 
حاكي از آن اس��ت كه اين ثروتمن��د روس به دنبال 
كس��ب اقامت و پاسپورت س��ويیس است تا تابعیت 

اروپايي به دست آورد. 

والاستريتژورنال:
روزنام��ه صفحه  اي��ن 
اول خ��ود را به گزارش��ي 
ونزوئ��ال  انتخاب��ات  از 
اختص��اص داد. طبق اين 
مادورو  نی��كالس  گزارش 
ريیس جمه��وري ونزوئ��ال 
در راي گی��ري يك ش��نبه 
براي ي��ك دوره 6 س��اله 

ديگر انتخاب شد اما هنري فالكون تنها نامزد جدي 
مخالفان كه انتخاب��ات را تحريم نكرده بود، مي گويد 
ك��ه نتیج��ه را نمي پذيرد. طبق اين گ��زارش هر دو 
نف��ر مي گويند كه انتخابات به دلی��ل نقض مقررات 
مخدوش است و فالكون خواستار راي گیري مجدد در 
ماه اكتبر شد. مقام هاي انتخاباتي گفته اند كه میزان 
مشاركت در انتخابات 46درصد بوده است. اما ناظران 
غیررسمي وابسته به ائتالف مخالفان پیش تر گفتند 
ح��دود ۳2درص��د از راي دهندگان پ��اي صندوق ها 
رفته اند. دولت امريكا هم كه از منتقدان دولت مادورو 
است پیش تر گفته بود، نتیجه را به رسمیت نخواهد 
شناخت. مقام هاي دولت گفتند كه انتخابات »آزادانه 
و منصفان��ه« بوده اس��ت هر چند بیش��تر مخالفان 

راي گیري را تحريم كردند. 

كيوسک

ميراثنامهايستگاه

فروش300ميليوندالري»ددپول2«
»ددپ��ول2« با اكرانش در آخر هفته يي 
كه گذش��ت موفق ش��د تا فروشي ۳0۱.۳ 
میلی��ون دالري را در س��طح جهان به نام 
خ��ود ثبت كند. به گ��زارش موجونیوز، در 
حالي كه »انتقام جويان: جنگ بي نهايت« به 
فروش موفق خود ادامه مي دهد »ددپول2« 

موفق ش��د ت��ا با فروش ۱25 میلی��ون دالري در راس باكس آفی��س امريكا قرار 
بگیرد.»ددپول2« به كارگرداني ديويد لیچ در بازار جهاني با نمايش در 8۱ بازار، 
بزرگ ترين افتتاحیه فیلمي از كمپاني فاكس را در همه تاريخ رقم زده است. هنوز 
چین به تماشاي فیلم ننشسته و معلوم نیست اين فیلم چه زماني آنجا اكران شود.  
اين فیلم »انتقام جويان: جنگ بي نهايت« را به رتبه دوم راند تا اين فیلم ابرقهرماني 
در چهارمی��ن هفته اكرانش با فروش 28.7 میلی��ون دالر ديگر، جايگاه دوم را از 
آن خود كند. مجموع فروش »انتقام جويان« در باكس آفیس امريكا به رقم 595 
میلیون دالر رس��یده است. در بازار جهاني نیز اين فیلم 84.4 میلیون دالر ديگر 
فروش كرد كه 5۳.7 میلیون دالر آن از بازار چین بود. مجموع فروش بین المللي 
اين فیلم يك میلیارد و 2۱8 میلیون دالر ش��ده و با احتس��اب بازار امريكا فروش 
كل��ي يك میلیارد و 8۱۳ میلیون دالر را كس��ب كرده و چهارمین فیلم پرفروش 
تاريخ نام گرفته است.  »كلوپ كتاب« فیلم ديگر تازه وارد هفته با فروش ۱2.5 
میلیون دالر سومین جايگاه را كسب كرد. اين فیلم ساخته بیل هولدرمن با بازي 
دايان كیتون، جین فوندا، كندس برگن و مري استین برگن ماجراي چهار دوست 
قديمي را روايت مي كند كه تصمیم مي گیرند يك كتاب پرفروش را با هم بخوانند. 

خانهتاريخيكهازدهه40بهبعدمدرسهشد
ريیس اداره عمران و بهس��ازي شهري 
اداره كل راه و شهرس��ازي آذربايجان غربي 
گفت: مدرسه هدايت ارومیه خانه گفتمان 
شهري مي ش��ود.  رسول عطايي در بازديد 
از مدرسه تاريخي هدايت ارومیه، راه اندازي 
خانه گفتمان ش��هري و م��وزه معماري و 

شهرس��ازي در مدرس��ه هدايت را از برنامه هاي اجرايي اداره كل راه و شهرسازي 
آذربايجان غربي برش��مرد و گفت: خوش��بختانه تغییر نگرش و نگاه را نسبت به 
اهمیت حفظ و صیانت از آثار تاريخي را در سطوح مختلف مديريتي استان شاهد 
هس��تیم و با توجه به ارزش تاريخي و فرهنگي اين اثر ملي الزم است، طرح هاي 
كارآمد در جهت استفاده بهینه از فضاهاي موجود اجرا شود.  او در مورد تاريخچه 
اي��ن اثر تاريخي عنوان كرد: قدمت مدرس��ه هدايت ارومیه ب��ه اواخر دوره قاجار 
برمي گردد و اين بنا در سال ۱۳75 به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسیده 
است. رسول عطايي با بیان اينكه اين ابتدا يكي از خانه هاي قديمي شهر بوده و از 
دهه 40شمسي به بعد به مدرسه تغییر كاربري داد، ادامه داد: تعمیر و بازسازي 
مدرسه هدايت در سال ۱۳78 توسط وزارت مسكن و شهرسازي وقت انجام شده 
اس��ت.  او ادامه داد: مرمت مسجد منار نیز كه در همسايگي مدرسه هدايت قرار 
دارد از ديگر اقدامات راه و شهرس��ازي استان بوده و درحال حاضر اداره عمران و 
بهسازي شهري اداره كل راه و شهرسازي استان با رسالت اجراي طرح بازآفريني 
پايدار ش��هري و احیاي بافت هاي فرسوده و نیز بنیاد ملي فرهنگ و هنر در اين 

مدرسه مشغول فعالیت هستند. 

تاريخنگاري

آغاز تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه مردم ايران

يك��م خ��رداد ۱۳59، امريكا و كش��ورهاي هم پیمان آن ازجمله بازار مش��ترك 
اروپا، تحريم اقتصادي ايران را آغاز كردند. به دنبال تس��خیر النه جاسوسي به وسیله 
دانش��جويان پیرو خط امام، دول��ت امريكا با بلوكه كردن دارايي ه��اي ايران و قطع 
رواب��ط سیاس��ي-نظامي، به تحريم اقتصادي روي آورد.  اي��ن تحريم قرارداد فروش 
صدها میلیون دالر تجهیزات نظامي را كه در زمان محمدرضا پهلوي به امضا رسیده 
 بود، لغو و فروش تجهیزات نظامي به جمهوري اس��المي اي��ران را غیرقانوني نمود، 
۱2 میلی��ون دالر دارايي ه��اي دولت ايران در امريكا را مصادره نمود و كلیه مبادالت 
تجاري بین ايران و امريكا را ممنوع كرد. همچنین دولت اياالت متحده كلیه مناسبات 
ديپلماتیك خود با جمهوري اسالمي ايران را قطع كرد.  متعاقبا چندين كشور ديگر، 

ازجمله اتحاديه اروپا و ژاپن به امريكا پیوستند و فروش تجهیزات نظامي و اعطاي وام 
به جمهوري اسالمي ايران را ممنوع و خريد نفت از ايران را متوقف كردند. با وجودي 
كه اين تحريم ها در ۱9 ژانويه ۱98۱، پس از آزاد سازي گروگان هاي امريكايي در۳0 
دي ۱۳59، به ظاهر لغو و دولت هاي اروپايي از ادامه  تحريم ايران دس��ت كش��یدند، 
اما اياالت متح��ده برخالف تعهدات خود در بیانیه ه��اي الجزاير، مبني بر لغو تحريم 
و مداخل��ه نكردن در امور داخلي ايران، با مس��دود ك��ردن  دارايي هاي ايران به بهانه 
مطالبات ش��ركت هاي امريكايي و امتناع از تحويل تجهیزات نظامي  خريداري شده  
 ايران، همچنان به اعمال تحريم ها علیه جمهوري اسالمي  در مقیاسي گسترده تر ادامه 
داد. نشانه هاي گسترده و آش��كار تحريم ها علیه  ايران، از دي ۱۳62 )ژانويه ۱984( 

زماني كه »جرج شولتز« وزير خارجه  امريكا بود، آشكار شد. 
در زمان جنگ 8س��اله  تحمیلي عراق علیه  اي��ران )۱۳67-۱۳59(، امريكا با 
حمايت آشكار از صدام و تجهیز نظامي  و اقتصادي عراق در كنار رژيم بعث قرار 
گرف��ت. در 7 آبان ۱۳66 )29 اكتب��ر ۱987( طبق تصمیم كنگره  امريكا، ورود 
كاالها و فرآورده هاي امريكايي به  ايران تحريم ش��د. اين تحريم دامنه  وس��یعي 
از محدوديت ه��ا و ممنوعیت هاي اقتصادي، فناوري علمي، نظامي  و راهبردي را 
دربرمي گرفت.  بعد از كودتاي 28 مرداد ۳2، دولت انگلستان به تدريج نفوذ خود 
را در ايران از دست داد و جاي خود را به اياالت متحده داد. با وقوع انقالب اسالمي، 
به نفوذ امريكا در ايران نیز پايان داده شد. لذا اين بار اياالت متحده به دنبال اعمال 
تحريم هاي��ي علیه ايران ب��ود.  در طول جنگ ايران با عراق دولت ريگان حركت 
بین المللي گس��ترده يي را براي جلوگیري از فروش تجهی��زات نظامي به ايران 

سازمان داد تا مانع از پیروزي ايران در جنگ علیه عراق شود. 
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