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32 سال پيش در بحبوحه جام جهاني سال 
1986، مسابقه يي بين آرژانتين و انگلستان در 
رده يك چهارم نهايي برگزار ش��د. اين مس��ابقه 
يك��ي از تاريخي ترين مس��ابقات جهان قلمداد 
ش��د كه البته ن��ه به خاطر دو گل��ي كه ديه گو 
مارادونا به انگلس��تان زد كه آنه��ا را به ترتيب 
»دس��ت خدا« و »گل قرن« ن��ام نهاد، بلكه به 
خاطر يك انتق��ام مردمي ! انتق��ام آرژانتين از 
انگلس��تان به خاطر جنگ فالكلند. چهار س��ال 
قبل از اين مسابقه،  نبرد نظامي ميان انگلستان 
و آرژانتين بر س��ر جزاير فالكلند كه در جنوب 

شرقي آرژانتين واقع است...

اقتص��اد ايران در ماه ه��اي آين��ده وارد فار اول 
تحريم هاي امريكا خواهد ش��د. با اين همه قائم مقام 
سازمان توس��عه تجارت هم مانند خيلي هاي ديگر 
مي گويد ايران آماده رويارويي با شرايط جديد است 
و حتي از تدوين دو س��ناريو خوش بينانه و بدبينانه 
هم براي تجارت كش��ور خبر مي دهد. آنچنان كه از 
فحواي س��خنان محمدرضا م��ودودي بر مي آيد، بر 
اس��اس س��ناريو خوش بينانه ايران مي تواند جريان 
تجارت خود با برخي كشورها را با وجود فشار امريكا 
حفظ كند. بر اس��اس س��ناريو بدبينانه اما تجارت 
خارجي ايران و حتي نقل و انتقال درآمدهاي ارزي 
به داخل با محدوديت جدي مواجه مي شود و به اين 
ترتيب، »شايد حتي ديگر اولويت اول ايران صادرات 

نباشد...

 هيچ چيز از سياست 
جدا نيست

 سناريوهاي دوگانه تجارت 
در شرايط تحريم
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مواجهه چالشي با كاهش 
قابل توجه عرضه ايران
گروه انرژي| نادي صبوري- عليرضا كياني| 

در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه گزارش هاي 
ماهانه اوپك و آژانس بين المللي انرژي منتشر شد. 
در هر دو اين گزارش ها موضوع سرنوش��ت عرضه 
نفت خ��ام ايران مورد توجه اس��ت، ه��ر چند در 
گزارش اوپك صراحتا نامي از ايران برده نمي ش��ود 
اما در گزارش IEA به وضوح از ايران صحبت شده 
و نخستين برآورد نسبتا جدي از حد و حدودي كه 
ممكن اس��ت در آينده از ص��ادرات نفت خام ايران 
كاسته ش��ود، بيان شده اس��ت. آژانس بين المللي 
انرژي در گزارش��ي كه روز پنج شنبه منتشر كرد، 
نوشته اس��ت كه با توجه به »تصميم جدي امريكا 
براي كاستن از صادرات نفت خام ايران تا جايي كه 
ممكن اس��ت« به نظر مي رسد، صادرات نفت خام 
ايران نسبت به دور قبلي تحريم ها نيز بيشتر كاهش 
يابد. گ��زارش »تعادل« از جديدتري��ن برآوردها و 
مواض��ع 2 نهاد مهم نظارتي ب��ازار نفت را در ادامه 

مي خوانيد...

 منصور بيطرف   



 قرارداد درياف�ت نفت در برابر كاال با ايران را 
بررسي مي كنيم؛ ايسنا| الكساندر نواك وزير انرژي 
روسيه گفت: قرارداد دريافت نفت در برابر كاال با ايران 
همچنان امكان پذير است. وي افزود: مسكو تمام امور 
قانوني مربوط به اين توافق را بررس��ي مي كند. وزير 
انرژي روسيه پيش از اين نيز گفته بود: مسكو سرگرم 
كار با تهران براي تمديد مدت توافق عرضه نفت ايران 
به روسيه تحت برنامه نفت در برابر كاال به مدت پنج 
سال ديگر است. نخستين عرضه انجام شده و عرضه 
بعدي نيز برنامه ريزي شده است. اين توافق موثر بوده 
و در كل ما بر اين باور هستيم بايد به مدت پنج سال 

ديگر تمديد شود و روي اين موضوع كار مي كنيم. 
 نشست كميته همكاري هاي دفاعي - امنيتي 
ايران و افغانستان برگزار شد؛ برنا| سومين نشست 
كميت��ه همكاري ه��اي دفاعي - امنيت��ي جمهوري 
اسالمي ايران و جمهوري اسالمي افغانستان با حضور 
هيات هاي بلندپايه دو كش��ور به رياست سيد عباس 
عراقچي معاون سياسي وزارت امور خارجه كشورمان 
و يما كرزي معاون مش��اور امنيت ملي رييس جمهور 
افغانستان در تهران برگزار شد. در جريان اين نشست 
طرفين در خصوص مش��كالت و تهدي��دات امنيتي 
در منطقه گفت وگ��و و تبادل نظر كرده و زمينه هاي 
همكاري براي مقابله با تهديدات موجود به ويژه مبارزه 

با تروريسم و مواد مخدر را مورد بحث قرار دادند. 
 ط�رح افزاي�ش تع�داد نماين�دگان مجلس 
مس�كوت مان�د؛ تس�نيم| عض��و هيات رييس��ه 
كميس��يون ش��وراهاي مجلس گفته است كه طرح 
افزايش نماين��دگان به دليل اينكه بار مالي داش��ته 
و دولت آن را نپذيرفته فعال مس��كوت مانده اس��ت. 
س��هراب گيالني با بيان اينكه كلي��ات اين طرح در 
كميسيون شوراها تصويب شده است، ادامه داد: براي 
حل مش��كل اين طرح تاكنون يك جلسه نيز با وزير 
كشور داشته ايم و جلس��ه يي نيز در روزهاي آينده با 
دولت در اين زمينه خواهيم داش��ت. او با بيان اينكه 
اين طرح مس��كوت مانده تا جمع بندي نهايي پس از 
جلس��ه با دولت درباره اين طرح داشته باشيم، افزود: 
احتماال دول��ت در زمينه افزايش تع��داد نمايندگان 

اليحه يي به مجلس ارائه كند. 
 كاخ سفيد، روس�يه و چين را به خاطر ايران 
تهديد ك�رد؛ ايلن�ا| »اس��تيون منوچي��ن« وزير 
خزان��ه داري امريكا روز پنج ش��نبه در جري��ان ارائه 
گزارش��ي به كميته خدمات مالي مجلس نمايندگان 
امريكا تهديدهايي را عليه مشتريان نفت ايران مطرح 
كرد. در اين جلسه »استيون لينچ« نماينده دموكرات 
مجلس نمايندگان از وزير خزانه داري امريكا پرسيد آيا 
چين قبول كرده است تا واردات نفت از ايران را قطع 
كند و اگر اين كار را نكند آيا واشنگتن قصد دارد چين 
را تحريم كند؟ منوچين در پاسخ گفت كه امريكا قصد 
دارد براي مقابله با خريد نفت ايران »هر كش��وري از 
جمل��ه چين« را تحريم كن��د. او در ادامه تاكيد كرد: 
»بار ديگر ما قصدمان اين اس��ت كه عليه نفت ايران 
تحريم هايي عليه روسيه، اروپا و ديگران اعمال كنيم.«
 ناتو به جاي افزايش بودجه، دش�منان خود را 
كاهش دهد؛ تعادل| مشاور فرهنگي رييس جمهور 
نوش��ت: ناتو به جاي افزايش بودجه دشمنان خود را 
كاهش دهد. حس��ام الدين آش��نا در صفحه شخصي 
خود در توييتر نوش��ت: ناتو به جاي افزايش بودجه، 
دشمنان خود را كاهش دهد. ايران تهديد اروپا نيست 
بلكه سد استواري است در برابر تهديدات تروريسم و 
باندهاي تبهكار در اين سو و آن سوي مديترانه. اروپا به 
جاي تس��ليم در برابر باج خواهي ترامپ راه ارزان تري 
براي تامين امنيت خود دارد؛ كمك به صلح س��ازي و 

بازسازي منطقه. 
 مهم ترين ماموريت ما حفظ جان ش�هروندان 
اس�ت؛ ايرنا| س��خنگوي دولت با اش��اره به حادثه 
دلخراش برخورد تانكر با اتوبوس مس��افري و كشته 
ش��دن ش��ماري از هموطن��ان در س��نندج گف��ت: 
مهم ترين ماموريت ما حفظ جان ش��هروندان اس��ت. 
»محمدباقر نوبخت« س��خنگوي دولت گفت: حادثه 
دلخراش برخورد تانكر با اتوبوس مس��افري كه منجر 
به درگذش��ت دردناك تعدادي از هموطنان عزيز در 
سنندج شد، بار ديگر لزوم اجراي دقيق استانداردهاي 
ايمني پيشگيرانه را پررنگ تر كرد. وي افزود: مسووالن 
دولتي و تشكل هاي مردم  نهاد در اين زمينه به  صورت 
جدي فعال ش��وند، حفظ جان شهروندان مهم ترين 

ماموريت است. 
 مخالفت ستادكل نيروهاي مسلح با معافيت 
فوتباليس�ت ها از خدمت س�ربازي؛ رييس اداره 
سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: 
بر اساس قانون، معافيت از خدمت وظيفه عمومي به 
قهرمانان جهان تعلق مي گيرد و خواسته وزير ورزش و 
جوانان، قانوني نبوده و ستاد كل نيروهاي مسلح قادر 
به اقدامي در اين خصوص نخواهد بود. سردار موسي 
كمالي در واكنش به نامه ن��گاري اخير وزير ورزش و 
جوان��ان در خص��وص معافيت تع��دادي از بازيكنان 
تيم ملي فوتبال كشورمان از خدمت وظيفه عمومي 
اظهار كرد: بر اساس قانون، معافيت از خدمت وظيفه 
عموم��ي به قهرمانان جهان تعلق مي گيرد و ش��امل 
س��اير ورزشكاران نمي شود. با توجه به قانون موجود، 
خواس��ته وزير ورزش و جوانان قانوني نبوده و س��تاد 
كل نيروهاي مس��لح قادر به اقدامي در اين خصوص 
نخواه��د بود. پي��ش از اين وزي��ر ورزش و جوانان در 
نامه يي به سرلش��كر باقري رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح خواستار اعطاي معافيت از انجام خدمت وظيفه 
براي تعدادي از بازيكنان تيم ملي فوتبال كش��ورمان 

شده بود. 
 حكم اعدام شرور خطرناك كرمان اجرا شد؛ 
ايس�نا| رييس دادگاه انقالب اسالمي كرمان گفت: 
حكم اعدام ش��رور خطرناك »يحيي احمد يوسفي« 
پس از تاييد از س��وي ديوان عالي كشور تحت تدابير 
امنيتي در زن��دان كرمان اجرا ش��د. احمد قرباني با 
اعالم اين خبر افزود: دس��تگاه قضايي اجازه نخواهد 
داد، عده ي��ي اراذل و اوب��اش نظ��م وامنيت جامعه را 
برهم بزنند و برخورد قاطع دس��تگاه قضايي مطمئنا 
رشد س��رمايه گذاري و پيشرفت منطقه و جلويگري 
از محروميت جنوب اس��تان را در پي خواهد داشت. 
رييس دادگاه انقالب كرمان تصريح كرد: مقوله امنيت 
شوخي بردار نيست و دستگاه قضايي با عامالن ايجاد 
ناامني مماشات نخواهد كرد و عوامل مخل امنيت راه 

گريزي نخواهند داشت. 

روي موج خبر

واليتي موضع رييس جمهوري درباره بستن تنگه هرمز را تكرار كرد

پيام ايران در دستان پوتين

پيشنهاد خطيب جمعه تهران به دولت

رييس جمهور براي استقالل بانك مركزي اقدام كند
گروه ايران|

»چگونه مي توان به توس��عه پايدار دس��ت پيدا 
كرد؟« اين پرسشي است كه حجت االسالم ابوترابي 
خطيب نمازجمع��ه تهران با ط��رح آن تالش كرد 
تا اف��كار عمومي را متوج��ه راهكارهايي كند كه از 
طريق آنها مي توان به رش��د فزاينده و پايدار رسيد؛ 
موضوعات��ي كه به اعتق��اد خطيب جمعه تهران هر 
چند يك بخش مهم آن متوجه دولت و ساختارهاي 
حاكميتي اس��ت ام��ا در عين آن م��ردم نيز نقش 
برجس��ته يي در تصويرس��ازي آن عهده دار هستند 
و واكنش ه��اي مثبت يا منفي آن��ان در موضوعات 
مختلف در شمايل نهايي توسعه كشور اثرگذار است. 
بر اين اساس است كه ابوترابي از يك طرف به دولت 
پيشنهاد مي دهد كه استقالل بانك مركزي را براي 
تصميم س��ازي موثر در اقتصاد كشور افزايش دهد و 
از سوي ديگر به مردم تذكر مي دهد كه با رفتارهاي 
اقتصادي معقول به دولت و كشور براي مهار نوسانات 

و فراز و نشيب هاي اقتصادي ياري رسانند. 
خطي��ب نماز جمع��ه موقت ته��ران خطاب به 
رييس دولت دوازدهم گفت: من پيش��نهاد مي دهم 
در شرايطي كه رييس كل بانك مركزي پايان حكم 
خود را تجربه مي كن��د، رييس جمهور محترم براي 

استقالل بانك مركزي اقدام كند. 
به گزارش ايسنا، حجت االس��الم ابوترابي فرد در 
خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران با توصيه به 
آحاد ملت نسبت به رعايت تقوا و آراستگي ظاهر و 
باطن و با بيان اينكه جامعه، نظام سياسي، اقتصادي 
و فرهنگي محصول عمل و رفتار ما است، افزود: اگر 
مي خواهي��م با تحول در حيات ف��ردي و اجتماعي 

و سياس��ي و اقتص��ادي روبه رو ش��ويم، بايد عمل 
خود را اصالح كنيم. ابوترابي فرد خاطرنش��ان كرد: 
تصميم هاي درس��ت اس��ت كه راه درست را تبيين 
مي كند، دولتمردان براي روبه رو ش��دن با مشكالت 
راه��ي جز عم��ل صال��ح ندارند. اقدام��ات مقطعي 
گره گش��ا نيس��ت. بهترين عمل آن عملي است كه 
دوام دارد هرچند محدود باشد، تداوم در عمل صالح 
تحول آفرين اس��ت. تداوم در حركت سعادت خلق 
مي كند. بايد تصميم صحيح و اقدامي مبتني با اصول 
اتخاذ ش��ود. يكي از مش��كالت رو به روي مديريت 
كشور تصميماتي است كه دوام ندارد؛ چراكه اصولي 
نيست تصميم اگر مبتني بر علم و دانش باشد ثبات 
دارد. يكي از مش��كالت ما قوانيني اس��ت كه ثبات 
ن��دارد. خطيب نماز جمعه تهران ادام��ه داد: تداوم 
در راه مس��تقيم نيازمند صبر جمعي و فردي است. 
هيچ انسان و جامعه يي مسير تحول و تكامل را طي 
نمي كند، مگر آنكه راه درس��ت را بشناسد و در راه 
درس��ت قدم بردارد و در اين راه ثبات قدم داش��ته 
باشد كه اين مقام دستاورد مقام صبر است. جامعه 
اسالمي يكي از مهم ترين شاخص ها و ويژگي هايش 
اين اس��ت كه بر چنگ زدن به ريسمان حق توصيه 
مي كند. بدون صبر هيچ موفقيتي به دست نمي آيد. 
اقتدار سياس��ي و مثال زدني نظام��ي و امنيت غرور 
آفرين ايراني و خلق جبهه مقاومت دس��تاورد صبر 
ملت ايران و رزمندگان و سپاه اسالم در دوران دفاع 

مقدس و فراز و نشيب ها است. 

 نگاه مديران به قله ها باشد
ابوترابي ف��رد ادام��ه داد: ما باي��د قله ها را ببينيم 

ملتي رستگار است كه نگاهش به قله معطوف باشد. 
خداوند براي انسان قله هايي را اراده كرده است، اگر 
قل��ه و افق هاي بلند را ديديم حركت ما عزت بخش 
خواهد بود. جامعه بايد به قله هاي بلند بنگرد. اينكه 
رهبري انقالب بر رشد اخالق و توسعه علمي و خلق 
قدرت اقتصادي و سياس��ي و تبديل شدن جامعه به 
ق��درت بالنده در برابر نظ��ام حاكم بر جهان توصيه 
مي كنند، نگاه به قله ها اس��ت. مديران اقتصادي بايد 
بدانند كه كشور ايران بايد به يك قدرت اقتصادي و 
نقش آفرين در جهان تبديل شود. اين هدف واال بايد 
نقشه ما را تعيين كند. نه تامين بودجه ساالنه كشور. 
اين نگاه هاي خرد چالش ها اقتصادي را براي ما خلق 
مي كند. او با تاكيد بر اينكه بايد رو به س��وي دانش 
و عل��م آورد، ادامه داد: بايد اقدامات اقتصادي دولت 
را چهره هاي صاحب فكر و تجربه و آش��نا با مسائل 
اقتصادي كشور تبيين كنند. تعلم با تعقل گره خورده 
است. اس��تحكام دانش به سلوك عقالني است. علم 
را بايد از عال��م رباني فرا گرفت. عالمي كه به علم و 
معرفات خود متعهد است. اين احتياج علم به عقل در 
دو حوزه است. اگر حيات عقالني نبود سخن عالم را 
نمي فهميم. انسان با قدرت عقالني كالم عالم را درك 
مي كند و با عقل است كه عالم را مي شناسد. حيات 
عقالني با حيات علمي گره خورده است. ابوترابي فرد 
در ادامه گفت: كشوري كه سال ها بودجه ساالنه اش با 
درآمد نفت گره خورده است، اگر مي خواهد تحولي را 
تجربه كند و قدرت خلق كند، با الهام از سياست هاي 
ابالغي رهبري رابطه بودجه عمومي و نفت را به صفر 
كاه��ش دهد، نيازمند به ع��زم و تصميم و مديريت 
و كاه��ش هزينه ها و ارتقاي بهره وري اس��ت. بدون 

اجماع نمي شود اين راه را پيمود. كشوري كه با خلق 
پول مش��كالت خود را حل ك��رده و خلق پول آن را 
با يك نقديگني بيش از ي��ك تريليون روبه رو كرده 
اگر بخواهد اين نقش��ه راه را تغيير دهد و اراده كند 
تا هزينه هاي خود را با اس��تقراض از بانك ها و بانك 
مركزي و ف��روش درآمدهاي ارزي كش��ور به بانك 

مركزي تامين نكند؛ نياز به اجماع ملي دارد. 

 پيش بيني منابع پايدار
او افزود: روس��اي قوا بايد جلس��اتي را از سال ها 
قب��ل به صورت منظم با دبيرخان��ه مقتدر و كارامد 
با پيوند استوار با مجامع علمي و دانشگاهي سامان 
مي دادند كه ندادند ام��ا امروز اقدام كرده اند و جاي 
تش��كر نيز دارد. اگر مي خواهند تحولي خلق ش��ود 
بايد اجماعي براي اصالح رفتار هاي گذش��ته داشته 
باشند. بايد اعالم كنند ما تصميم گرفتيم در بودجه 
س��ال ۹۸ خطاهاي سال هاي گذشته خود را اصالح 
كنيم. بايد اعالم كنند ما تصميم گرفتيم هزينه هاي 
غيرمنطقي كه بار سنگيني بر مردم تحميل مي كند 
و دس��تاوردي براي كشور ندارد را كنار گذاريم. او در 

ادامه تاكيد كرد: باي��د اعالم كنند تصميم گرفتيم 
بدون پيش بيني منابع پايدار براي كشور خلق هزينه 
نكني��م. بايد اعالم كنند براي اداره كش��ور دس��ت 
خود را به س��وي بانك مركزي دراز نمي كنيم، اين 
راه نجات اس��ت. خطيب جمعه ته��ران گفت: من 
پيشنهاد مي دهم امروز كه رييس كل بانك مركزي 
پاي��ان حكم خود را تجرب��ه مي كنند رييس جمهور 
محترم براي اس��تقالل بانك مرك��زي اقدام كنند و 
براي انتخاب مديركلي كه مورد تاييد مديران ساير 
روساي قوا اس��ت و مورد تاييد چهره هاي هوشمند 
اقتصادي و مديران اليق نظام بانكي و پولي كش��ور، 
گام بر دارد تا بانك مركزي از اين پس با استقالل و 
با مديريت مبتني بر دانش سياست هاي پولي و ارزي 
كشور را مديريت كند. ابوترابي فرد افزود: تا زماني كه 
بانك مركزي به عنوان صندوقي براي تامين هزينه ها 
ايف��اي نقش مي كند مش��كالت اقتص��ادي و تورم، 
مديريت و كنترل نمي ش��ود و هي��چ اقتصادداني با 
اين نظر كمترين اختالفي ندارد. پرچم علم و وحدت 
و اطاعت صادقانه از رهبري كجاس��ت. بايد در عمل 

ديد، با شعار كار كشور پيش نمي رود. 

مقامات ايراني تاكي��د مي كنند اگر ايران نتواند 
نف��ت صادر كند هي��چ كس ديگر ه��م نمي تواند 
اي��ن كار را انجام ده��د. نخس��تين بار اين موضع 
را رييس جمه��وري در س��وييس اعالم ك��رد، روز 
پنج ش��نبه هفته گذش��ته هم علي اكبر واليتي در 
روسيه بر آن تاكيد كرد. موضعي كه كارشناسان آن 
را تهديد به بستن تنگه هرمز تعبير كردند؛ البته اگر 
امريكا بتواند مانع از فروش نفت ايران شود. مشاور 
مقام معظم رهبري در امور بين الملل كه به روسيه 
رفت��ه تا پيام رهبري و رييس جمهوري را به پوتين 

برساند، ديداري دو ساعته با رهبر روسيه داشت. 

 50 ميليارد دالر همكاري نفتي با روسيه
ديداري كه واليتي مي گويد بخشي از دستاورد 

آن اب��راز تمايل روس ها به هم��كاري 50 ميليارد 
دالري در حوزه نفت ب��وده كه نتيجه اش مي تواند 
جب��ران خروج ش��ركت هاي نفتي غرب��ي از ايران 
باشد. به گفته مش��اور مقام معظم رهبري در امور 
بين المل��ل، در ح��ال حاضر يكي از ش��ركت هاي 
مهم نفتي روس��يه با وزارت نفت ايران قراردادي را 
ب��ه مبلغ ۴ ميليارد دالر منعق��د كرده كه به زودي 
عملياتي مي ش��ود. از س��وي ديگر با دو ش��ركت 
نفتي مهم روس��يه يعني روس نفت و گازپروم نفت 
صحبت هايي آغاز شده و قراردادهايي تا ۱0ميليارد 
دالر مي توانند امضا ش��ود. هر چند يك روز بعد از 
انتش��ار اين صحبت ها، وقتي از سخنگوي كرملين 
درباره صحت آمار و ارقام ارائه شده از سوي واليتي 
سوال شد، دميتري پسكوف گفت كه نمي تواند آن 

را تاييد كند يا جزئيات بيشتري در اين رابطه ارائه 
دهد. از اظه��ارات واليتي اين ط��ور بر مي آيد كه 
زمان زيادي از جلس��ه او با پوتين كه دو ساعت به 
درازا كشيده، حول موضوعات اقتصادي بوده است. 
آنجا كه واليتي مي گويد در بخش��ي از اين ديدار، 
مربوط  صحبت هايي درخص��وص همكاري ه��اي 
ب��ه توس��عه راه آهن هم انجام ش��د و طي ۱0 روز 
گذشته نيز مقدمات عملياتي راه آهن اينچه برون-

گرمسار و برقي كردن آن در شهر ساري آغاز شده 
و پوتين اعالم آمادگي كرد تا سرمايه گذاري در بقيه 

قسمت ها انجام شود. 

 روسيه تحريم هاي امريكا را قبول ندارد
 موضوع��ات منطقه يي ديگر بخش گفت وگوي 

واليتي ب��ا پوتين بوده اس��ت. براس��اس اظهارات 
مش��اور مقام معظ��م رهب��ري، برخ��الف بعضي 
شايعاتي كه دشمنان مشترك ايران و روسيه دامن 
مي زنند، پوتين تاكيد كرده كه روس��يه و ايران به 
همكاري هاي خود در سوريه و منطقه براي حمايت 
از حكومت ه��اي قانوني اين كش��ورها و همچنين 
ع��راق ادامه مي دهن��د و از تمامي��ت ارضي دفاع 
مي كنند و موافق اين است كه همكاري ها در حوزه 

دفاعي و سياسي ادامه پيدا كند. 
از اين رو، مذاكرات آس��تانه ك��ه بين معاونين 
وزراي خارجه ايران، روسيه و تركيه انجام مي شود، 
هم ايران و هم روس��يه تواف��ق دارند كه ادامه پيدا 
كند. آن طور كه واليتي مي گويد، پوتين اعالم كرده 
كه تحريم هايي را ك��ه امريكا و ديگران عليه ايران 
به دنبال آن هس��تند قب��ول نداريم و تحريمي كه 
مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل را نداشته باشد، 
از نظر ما پذيرفته ش��ده نيس��ت و ما به آن پايبند 

نخواهيم بود. 

 با امريكا مذاكره نمي كنيم
واليتي نشستي هم در انديشكده والداي نزديك 
به كاخ كرملين داش��ت. او در اين نشس��ت درباره 
سياس��ت خارجي ايران سخت گفت؛ جايي كه به 
گفت��ه او برخالف اظهارات اخير مقامات امريكايي، 
ايران هيچ تمايلي به مذاكره با اياالت متحده ندارد: 
»امريكا غيرقابل اعتماد اس��ت، پس چرا )دوباره( با 
آنها مذاكره كنيم، آرزوي امريكا براي كاهش عرضه 
نفت اي��ران در بازار، باعث ب��اال رفتن قيمت آن و 
آس��يب رسيدن به كش��ورهاي مصرف كننده نفت 
مي ش��ود.« اين اظهارات واكنش��ي بود به ادعاهاي 
مقامات امريكا كه معتقد بودن��د ايران روزي براي 
گفت وگو اعالم آمادگي مي كند. واليتي با اشاره به 
تهديد ترامپ درباره ممانع��ت از صدور نفت ايران 
از خلي��ج فارس، گف��ت: با وج��ود تحريم ها، ايران 
هيچ مانع برطرف نش��دني براي فروش نفت خود 
نمي بيند. ما حتي تحت تحريم نيز به صادرات نفت 
خود ادامه مي دهي��م. اگر ايران نتواند نفت خود را 
از خليج ف��ارس صادر كند، هيچ كس��ي ديگر هم 

نمي تواند اين كار را انجام دهد. 
اين جمله واليتي، تكرار موضع رييس جمهوري 
در سوييس بود كه اعالم كرد: »اگر قرار باشد ايران 
نفت صادر نكند، بنابراين نفت كش��ورهاي منطقه 
هم نبايد صادر شود.« اين موضع ايران واكنش هاي 

فراواني در رسانه ها داشت تا آنجا كه برخي رسانه ها 
گزارش دادند، تجار و س��رمايه گذاران نفتي انتظار 
دارن��د ذخاير نفتي امريكا ب��ا كاهش جدي مواجه 
شود؛ چراكه صحبت هاي حسن روحاني نشانه هايي 

از بروز افزايش قيمت براي نفت است. 
واليتي همچنين در بخش��ي از سخنراني خود 
به نشست سران ناتو و بيانيه پاياني آن اشاره كرد. 
او درباره تمايل ناتو و امريكا براي استقرار نظاميان 
خ��ود در م��رز تركيه-س��وريه افزود ك��ه »چنين 
مس��اله يي را به رسميت نمي شناسيم و با روسيه و 

ديگر كشورها مانع تحقق آن مي شويم.«

 با تهديدات امريكا از سوريه نمي رويم
راهبرد ايران در س��وريه هم از ديگر موضوعات 
م��ورد اش��اره واليت��ي ب��ود. در حالي ك��ه برخي 
رس��انه هاي غربي مدعي هس��تند ايران از سوريه 
عقب نشسته و به زودي از اين كشور خارج مي شود، 
واليتي تاكيد كرد ماندن يا نماندن ايران در سوريه 

به تصميم دولت اين كشور بستگي دارد. 
فرستاده ويژه جمهوري اسالمي با تاكيد بر اينكه 
»ايران با تهديدات امريكا، سوريه را ترك نمي كند«، 
گفت: ما فقط در صورتي كه مقامات سوري به ايران 
بگويند كه ديگر به مش��اوره نظامي ما نياز ندارند، 
اين كشور را ترك مي كنيم. مستشاران نظامي ايران 
كه در سوريه و عراق مستقر هستند، به درخواست 
دولت هاي آنها و به صورت قانوني در اين كش��ورها 

حضور دارند. 
 واليتي با بيان اينكه ۸0درصد مناطق آزاد شده 
در سوريه از چنگ تروريست ها با كمك ايران بوده، 
تاكيد كرد: ما با مجوز امريكا به سوريه نيامديم كه 
اكنون با درخواس��ت آنها اين كشور را ترك كنيم. 
اين ايران اس��ت كه در اهداف و مشروعيت حضور 

امريكايي ها در سوريه شك دارد. 
او در ادامه افزود: ايران مانع تجزيه سوريه، مانند 
مدل ليبي، خواهد شد. ما به سوريه كمك مي كنيم 
تا با تجاوزات امريكا مقابله كند.، ايران حضورش در 
سوريه را حفظ مي كند تا مانع بازگشت تروريست ها 
شود. مش��اور مقام معظم رهبري همچنين تاكيد 
ك��رد كه اگر امريكا خاورميانه را ترك نكند، ما آنها 
را مجبور به ترك )منطقه( مي كنيم. در حالي سفر 
واليتي به روس��يه پايان يافت كه جزئياتي از نامه 
مق��ام معظم رهبري و رييس جمه��وري به پوتين 

رسانه يي نشد و سخني هم از آن به ميان نيامد. 
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چهرهها

س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه 
در واكنش به بيانيه نشس��ت س��ران 
كش��ورهاي عضو ناتو كه در بندي از 
آن به موضوعاتي مرتبط با كشورمان 
اشاره شده اس��ت، گفت: ما اتهامات 
تك��راري اي��ن بياني��ه درب��اره ايران 
را همچ��ون گذش��ته رد و محك��وم 
مي كنيم. به گزارش ايس��نا، بهرام قاس��مي اف��زود: تحوالت و 
مباحث اين نشس��ت را دقيقا رصد كرديم؛ ب��ه ويژه رفتارها و 
فش��ارهاي امريكا بر اعض��اي اين پيمان را ديديم. متاس��فانه 
با وجود آنكه بيش��ترين هزينه هاي ناتو ص��رف امنيت اياالت 
متحده امريكا مي ش��ود، اين كش��ور طلبكارانه و با ايجاد فشار 
س��عي در تحميل نظرات و سياس��ت هاي خود نسبت به ديگر 
ملت ها به خصوص كش��ورهاي اروپايي دارد. او ادامه داد: جاي 
بسي شگفتي و تامل دارد كه برخي همچنان در تكرار اتهامات 
واهي و بي اساس نسبت به سياست هاي جمهوري اسالمي ايران 
اصرار بيهوده مي ورزند. قاس��مي افزود: كشورهاي عضو ناتو كه 
بدون شك از گزارشات مكرر و مستمر آژانس نسبت به اقدامات 
و پايبن��دي ايران به تعهدات خ��ود آگاهي كامل دارند به جاي 
خشنود كردن مقامات امريكايي، ابتدا بايد نگران عدم پايبندي 
و خروج غيرقانوني و يك جانبه يك عضو خود نسبت به تعهدات 

بين المللي در موضوعات مختلف از جمله برجام مي بودند.

 واكنش ايران به بيانيه نشست
سران كشورهاي عضو ناتو 

عضو اصالح طلب مجلس ش��وراي 
اس��المي گف��ت: جرياني ب��ه دنبال 
ش��روع  و  كابين��ه  در  مهره چين��ي 
زودهنگام تحركات انتخاباتي اس��ت. 
بهرام پارس��ايي در گفت وگ��و با ايلنا 
با اش��اره به انتشار ش��ايعات مبني بر 
اس��تعفاي معاون اول رييس جمهور و 
القاي وجود اختالفات عميق در كابينه توسط برخي جريان هاي 
سياس��ي گفت: متاس��فانه در موقعيت هايي كه كش��ور درگير 
مشكالت و التهاب است به جاي اينكه تمام افراد با انسجام دنبال 
ارائه راهكار باش��ند تا بتوانيم در راس��تاي منافع ملي و كاهش 
دغدغه مردم قدم  برداريم، توان خود را براي نااميد كردن مردم به 
كار مي گيرند. او افزود: در اين راستا با افرادي مواجه هستيم كه 
ادعايشان در انقالبي بودن بيشتر است پس بايد بيشتر همراهي 
كنند تا تنش به جامعه منتقل نشود. البته دولت هم وظيفه دارد 
برنامه هاي مشخص خود را در اين زمينه ارائه دهد تا دغدغه هاي 
مردم كاهش پيدا كند. نماينده شيراز در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: آقاي روحاني همچنين بايد تشخيص بدهند كه چه كساني 
در اين زمينه همراه هس��تند تا بتواند با كمك آنها بر مشكالت 
فائق بيايد در ضمن مش��اوره نيز بايد با افرادي صورت بگيرد كه 
امين و دلسوز باشند نه اينكه به دنبال زد و بند و باند بازي باشند. 

بايد در اين زمينه برنامه جدي وجود داشته باشد. 

 جرياني به دنبال مهره چيني
در كابينه است

دس��تيار وي��ژه رييس جمهور در 
امور حقوق ش��هروندي گف��ت: بذر 
توس��عه از كودكي بايد كاش��ته شود 
و در س��نين باالتر مراحل داش��ت و 
برداش��ت صورت پذي��رد و اين نكته 
بايد در كانون توجهات ما قرار گيرد. 
به گزارش پاد، شهيندخت موالوردي 
در نشس��ت حقوق شهروندي كودك بر جامعه توسعه گرا براي 
معرفي نخس��تين منطقه آزاد دوس��تدار كودك كه در س��الن 
همايش ها و نمايشگاه هاي اين منطقه برگزار شد، ضمن تشكر 
از ميزباني سازمان منطقه آزاد انزلي از اين نشست مهم در حوزه 
حقوق شهروندي اظهار كرد: بايد ابعاد مختلف حقوق شهروندي 
در زمينه كودكان مورد تحقيق و بررس��ي ق��رار بگيرد و براي 
تحقق اهداف تعيين شده هدف گذاري شود. او با تاكيد بر نگاه 
ويژه دولت نس��بت به طرح مبسوط و جامع حقوق شهروندي 
تصريح كرد: ابتداي دولت يازدهم اين طرح توسط رييس جمهور 
تصويب شد و حق شهروندي كودك در جامعه توسعه گرا يكي از 
بندهاي اين طرح بود. دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق 
شهروندي با بيان اينكه حقي كه در واقع كودك بر گردن جامعه 
توس��عه گرا دارد بسيار اساسي اس��ت، گفت: نهادينه سازي هر 
خصلتي بايد از سنين كودكي آغاز شود و اين يكي از پايه هاي 

رهايي از توسعه يافتگي نامتوازن به شمار مي رود. 

 بذر توسعه بايد از كودكي 
كاشته شود

مع��اون رييس جمه��ور از وج��ود 
۸ ميليون فارغ التحصيل دانش��گاهي 
در كش��ور خبر داد. به گزارش ايسنا، 
جمشيد انصاري فلسفه وجودي نظام 
اداري را تحقق اهداف و برنامه توسعه 
و خدمات به مردم عنوان كرد و افزود: 
برخي دستگاه ها با هدف طريقي ايجاد 
شده اند و كاري انجام  مي دهند و وظايفي كه برعهده آنهاست اگر 
نبود موجوديت نداشتند. برخي ديگر از دستگاه ها مانند نيروهاي 
مس��لح، وجودشان مورد نظر قانونگذار و مردم بوده و وجود آنها 
الزم است. معاون رييس جمهور با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي 
و كاركنان دولت بر مبناي هدف طريقي ايجاد شده اند، گفت: در 
جايي ديده مي ش��ود كه اين قدر ب��ه اهداف موضوعي پرداخته 
ش��ده كه هدف هاي طريقي فراموش مي ش��ود. انصاري اظهار 
كرد: مديران مي گويند كه اختيارات الزم را در استان ندارند در 
حالي كه الزم نيس��ت و بايد كار خود را به درستي انجام دهند. 
اگر دس��تگاهي نيروي م��ازاد دارد آنان را تعيين تكليف كرده و 
نبايد كش��ور را اين طور اداره كرد. بايد به درستي كشور اداره و 
تصميمات كليدي گرفته ش��ود. او با بيان اينكه ۱۱هزار و 5۹0 
نفر س��هميه استخدامي امسال وزارت بهداشت است، ادامه داد: 
اين درحالي اس��ت كه به آموزش و پرورش ۸000 نفر سهميه 

داده شده است و ۹0۲ نفر نيز هيات علمي داريم.

 وجود ۸ ميليون
فارغ التحصيل دانشگاهي
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3 كالن
پيشنهاد 12 بسته اي سازمان 

برنامه براي مقابله با تحريم
محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه 
در نامه يي به رييس جمهور 12بس��ته اجرايي را در 
قالب برنامه جامع پيشنهادي مقابله با آثار تحريم ها 
ارائه كرد. به گزارش »تعادل« در متن نامه محمدباقر 

نوبخت به حسن روحاني آمده است: 
»با هدف اجرايي شدن موضوعات ابالغي جنابعالي 
در اجالس مديران كش��ور، نخستين بخش از برنامه 
جامع مقابله با تحريم مش��تمل بر 12 بسته اجرايي 
با عناوين زير توس��ط كارشناس��ان س��ازمان برنامه 
و بودجه كش��ور، دس��تگاه هاي ذي ربط و همچنين 
جمعي از صاحب نظران دانشگاهي و اقتصادي تهيه 
و عنداللزوم جهت طرح در ش��وراي عالي هماهنگي 

اقتصادي سه قوه تقديم مي شود. 
عناوين بسته هاي اجرايي: 

1. آثار سناريوهاي مختلف تحريم و تقسيم كار 
دستگاه هاي اجرايي براي مقابله با آن؛

2. محاس��به آث��ار تحريم بر بودج��ه عمومي و 
سناريوهاي جبران آن؛

3. راهكارهاي مهار و مديريت رشد نقدينگي؛
4. برنامه تامين انرژي مطمئن در شرايط تحريم؛
5. برنامه تامين كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم؛

6. برنامه هاي ويژه حمل و نقل دريايي، ريلي و 
هوايي در تحريم؛

7. برنامه ه��اي صنع��ت، معدن و تج��ارت در 
شرايط تحريم؛

8. نح��وه واگذاري دارايي هاي م��ازاد دولت به 
مردم )سهام و امالك مازاد(؛ 

9. تس��هيل در مش��اركت عمومي و خصوصي 
براي اجراي طرح هاي عمراني؛

10. برنامه تامين معيشت فقرا و كاهش فقر مطلق
11. برنامه هاي رونق توليد و اشتغال گسترده؛

12. تدوين راهكارهاي ويژه مقابله با تحريم در 
.ICT و  IT حوزه

الزم به ذكر اس��ت، س��اير بخش هاي برنامه جامع 
مقابله با تحريم پس از نهايي شدن تقديم خواهد شد.«

گفتني اس��ت، هنوز جزئيات اين بسته منتشر 
نشده است. 

تكليف گمرك براي انطباق 
كاالها با اسناد 2 سامانه

براس��اس بخش��نامه گمرك، گمركات اجرايي 
مكلف ش��دند نس��بت ب��ه ورود اطالع��ات و درج 
ميزان كاالي انطباق يافته با اسناد مثبته گمركي 
ابرازي در سامانه جامع قضايي و سامانه جامع امور 

گمركي اقدام كنند. 
دفتر جرايم سازمان يافته گمرك ايران گمركات 
اجراي��ي را مكلف كرد، براي ورود اطالعات و درج 
ميزان كاالي انطباق يافته با اسناد مثبته گمركي 
ابرازي در سامانه جامع قضايي و سامانه جامع امور 

گمركي اقدام كنند. 

 گله از عملكرد كرباسيان
و عدم شفافيت سيف

9 ماه قب��ل وقتي وزير اقتص��اد برنامه خود را 
براي مديريت يك��ي از مهم تري��ن وزارتخانه هاي 
كش��ور در اختي��ار نماين��دگان مجلس ق��رار داد 
توانست راي الزم را از مجلس كسب كند اما امروز 
هم��ان برنامه كاري به ش��اخصي براي س��نجش 

عملكرد وزير تبديل شده است. 
به گفته حاجي دليگاني، متاسفانه در ماه هاي اخير 
شرايط اقتصادي كشور دچار چالش شده است و ما 
يكي از مسببان اصلي وضعيت فعلي را وزير اقتصاد 
مي بينيم كه مديريت و توانمندي الزم را براي تصدي 
اين حوزه نداشته است. در بحث استيضاح نمايندگان 
تنها از ظرفيت هاي قانوني استفاده مي كنند تا فضاي 
اقتصادي كش��ور در مس��ير صحيح كارشناسي قرار 
گيرد. وي، اس��تيضاح وزير اقتصاد برمبناي مباحث 
كارشناسي است و متاس��فانه آنچه ايشان در برنامه 
خ��ود در روز راي اعتماد در مجل��س بيان كرده اند، 
اجراي��ي نش��ده و محوره��اي اس��تيضاح دقيق��ا با 
برنامه هايي كه خود وزير اقتصاد اعالم كرده، مطابقت 
دارد.  وي با اش��اره به جديت نمايندگان مجلس در 
اس��تيضاح وزير اقتصاد گفت: امضا ب��ه اندازه كافي 
براي اس��تيضاح وجود دارد و حتي اگ��ر تعدادي از 
نمايندگان تا بعد از تعطيالت تابستاني مجلس به هر 
دليلي امضاي خود را پس بگيرند بعيد است كه حد 

نصاب براي استيضاح از بين برود. 
اين عضو كميس��يون بودج��ه مجلس گفت: ما 
ب��راي بحران ه��اي ارزي و جهش قيمت س��كه از 
7ماه قبل به مس��ووالن دولتي هشدار داده بوديم. 
حتي بح��ث تحقيق و تفحص از بانك مركز را نيز 
كليد زديم اما متاس��فانه اين درخواس��ت تحقيق 
و تفحص در كميس��يون اقتصادي مجلس معطل 
مان��ده و اعض��اي اي��ن كميس��يون باي��د در اين 
خصوص پاسخگو باشند كه چرا حتي با اوج گيري 
التهاب��ات ارزي مانع از انج��ام تحقيق و تفحص از 

بانك مركزي شده اند. 
وي مدع��ي ش��د، ريي��س كل بان��ك مركزي 
چندين ب��ار اصرار كرد تا بح��ث تحقيق و تفحص 
از بانك مركزي به جريان نيفتد. هر بار كه ايش��ان 
اصرار مي كردند ما نيز بيشتر واقف شديم كه حتما 
مسائل مهمي وجود دارد كه اين دوستان متمايل 

به شفاف شدن آن نيستند. 
بح��ث  تنه��ا در  داد:  ادام��ه  حاجي دليگان��ي 
موسسات مالي و اعتباري 20 هزار ميليارد تومان 
به كش��ور خس��ارت وارد ش��ده كه بانك مركزي 
بايد در اين خصوص پاس��خگو باشد. اين نماينده 
مجلس با اشاره به بازنشستگي تعدادي از مديران 
بانك مركزي با حقوق نجومي گفت: هنوز فراموش 
نكرده ايم كه چگونه تعدادي از مديران ارش��د اين 
سازمان در انتهاي سال96 درخواست بازنشستگي 
ارائه كردند تا مشمول حكم قانون بودجه سال97 
نش��ده و بتوانند از حداكثر مزاي��اي پاداش پايان 

خدمت استفاده كنند. 

اخبار كالن

بررسي گزارش بانك مركزي از عملكرد بودجه اي دولت

دولت همچنان در تحقق هزينه هاي عمراني ناكام است
طبق گزارش اخير بان��ك مركزي، درآمدهاي 
مالياتي كشور در سال 1396 معادل 14.2درصد 
نسبت به سال 1395 افزايش يافته ولي سهم اين 
بخش از كل درآمده��اي دولت افت 0.4درصدي 
داشته است. به اين ترتيب كه درآمد مالياتي 116 
هزار و 460 ميليارد توماني دولت در سال گذشته 
سهم 69.1 درصدي از كل درآمدها را داشته حال 
آنك��ه يك س��ال پي��ش از آن و در حالي كه كل 
درآم��د مالياتي دولت 115 ه��زار و 840 ميليارد 
توم��ان بود، اين بخش توانس��ته بود 69.5 درصد 
كل درآمدهاي كش��ور را محقق كند. نكته ديگر 
اين  اس��ت كه از 71 ه��زار و 370 ميليارد تومان 
بودجه عمراني فقط معادل 71 درصد آن پرداخت 
ش��ده است. هر چند نوبخت پيش تر گفته بود كه 
باقي هزينه هاي عمراني از محل اوراق مش��اركت 
و اس��ناد خزانه تامين مي شود ولي هنوز گزارشي 
منتشر نش��ده مبني بر اينكه چقدر از اين هزينه 

واقعا پرداخت شده است؟
بانك مركزي روز گذش��ته در گزارشي، گزيده 
آمار اقتصادي كش��ور در س��ال 1396 را منتشر 
ك��رد. در بخش مربوط به وضعيت بودجه عمومي 
دولت، رشد درآمدهاي مالياتي چشمگيرتر از هر 
بخش��ي به نظر مي آمد. هر چند رقم مصوب سال 
گذشته 116 هزار و 460 ميليارد تومان بود، رقم 
115 ه��زار و 840 ميليارد تومان محقق ش��د كه 
حاكي از رش��د 14.2 درصدي درآمدهاي مالياتي 
نسبت به سال گذشته بود. اين در حالي است كه 
درآمدهاي مالياتي به ترتيب در س��ال هاي 1394 
و 1395 ح��دود 79 ه��زار و 190 و 101 هزار و 
470 ميليارد تومان بودند. به عبارت س��اده تر در 
سال 1395 هم درآمدهاي مالياتي نسبت به سال 
1394 رش��د 28.1 درصدي داشت. اين مهم در 
حالي رخ مي دهد كه به گمان برخي كارشناسان 

همچنان فرار مالياتي س��هم بزرگي از درآمدهاي 
كش��ور را ناممكن مي كنند و يك��ي از اصلي ترين 
راهكاره��ا براي قطع وابس��تگي اقتص��اد و نفت، 
افزايش درآمد مالياتي اس��ت. اين مساله در تمام 
برنامه هاي توس��عه اقتصادي س��وم ب��ه بعد مورد 
تاكي��د ق��رار گرفته ولي هر بار ب��ه علتي از انجام 
اين برنامه كوتاهي ش��ده اس��ت. با اي��ن وجود از 
زم��ان روي كار آم��دن دولت حس��ن روحاني در 
سال 1392، درآمدهاي مالياتي دولت همواره رو 
به رشد بوده اس��ت. از مهم ترين مشكالتي كه به 
نظام مالياتي ايران نس��بت مي دهند، اس��تفاده از 
روش هاي س��نتي است كه موجب مي شود درآمد 
اي��ن بخش از حوزه هايي راحت تر باش��د و از اخذ 
ماليات از بخش هاي مالي و تجاري ناكام مي ماند. 
ساير درآمدهاي دولت هم به رقم 51 هزار و 730 

ميليارد تومان رسيد. 
در بخش مالياتي، ماليات اخذ شده از اشخاص 
حقوقي 35 هزار و 30 ميليارد تومان بود كه 10.3 
درصد از نسبت به سال 95 افزايش داشت. ماليات 
بر درآمده��ا 17 هزار و 240 ميليارد تومان اعالم 
ش��د كه نس��بت به رقم 15 هزار و 250 ميليارد 
توماني س��ال 95 افزايش ملموسي داشت. عالوه 
بر اين 2ه��زار و 950 ميليارد تومان تحت عنوان 
ماليات بر ثروت اخذ ش��د كه 550 ميليارد تومان 
آن مربوط به ماليات بر ارث مي شد و مابقي آن به 
نقل و انتقال امالك، س��هام و سرقفلي تعلق دارد. 
مبلغ اخذ ش��ده از طريق ماليات ب��ر واردات 17 
ه��زار و 380 ميليارد توم��ان بود كه 19.6 درصد 
كل ماليات هاي مستقيم كشور را شامل مي شود. 

مجموع ماليات هاي غير مستقيم گرفته شده در 
سال 1396 بيش از 62 هزار و 690 ميليارد تومان 
ارزيابي شد. اين رقم در حالي محقق مي شود كه 
پيش بيني دولت از درآمدهاي اين بخش 59 هزار 

و 580 ميليارد تومان بود. اين رقم نسبت به سال 
1395 از رش��د 20.4 درص��دي خبر مي دهد. در 
س��ال 1394 كل ماليات هاي غيرمستقيم گرفته 
ش��ده از مردم 36 ه��زار و 230 ميلي��ارد تومان 
بود. ماليات هاي غيرمستقيم بيشترين سهم را در 
درآمدهاي مالياتي كش��ور با سهم 54.1 درصدي 

از آن خود كرده اند. 

 فروش 91هزار ميليارد توماني نفت
پرداخت ه��اي هزينه ي��ي )جاري( در س��ال 
گذشته نيز با افزايش 17.2درصدي به 242هزار 
و 940ميلي��ارد توم��ان رس��يد. 96درص��د اين 
هزينه ه��ا مربوط به پرداخت هاي هزينه يي- ملي 
مي شود و چهار درصد ديگر آن نيز به هزينه هاي 
استاني مرتبط مي شود. تراز عملياتي بودجه سال 
گذشته هم منفي 75 هزار و 370 ميليارد تومان 
بود كه پيش بيني دولت قبل از آغاز س��ال منفي 
79 ه��زار و 720 ميليارد تومان بود. اين رقم در 
سال گذشته نس��بت به سال 1395، حدود 23. 
2 درصد افزايش يافت. در س��ال 1394 نيز رقم 
كس��ري تراز عملياتي كش��ور منف��ي 58 هزار و 

310 ميليارد تومان اعالم شده بود. 
همچني��ن ميزان فروش نفت كش��ور تا پايان 
اسفندماه 1396 بالغ بر 91 هزار و 920 ميليارد 
تومان ش��د كه نس��بت به رقم مش��ابه در سال 
1395 بيش از 24 درصد افزايش داشت. فروش 
نفت در سال گذش��ته 99.6درصد از درآمدهاي 
مرتبط با واگذاري هاي سرمايه يي را تشكيل داد. 
اين ميان نكته قابل توجه اين اس��ت كه همچون 
دو س��ال 94 و 95 مي��زان درآمده��اي مالياتي 
همچنان بي��ش از درآمده��اي حاصل از فروش 
نفت اس��ت. در س��ال جاري با توج��ه به اعمال 
اياالت متح��ده، درآمدهاي  دوباره تحريم ه��اي 

نفتي به ش��دت متاث��ر خواهد ش��د و دولت بايد 
فكري براي جبران اين مساله انجام دهد. 

 پرداخت بودجه عمراني با اوراق مشاركت
پرداخت هاي عمراني در سال گذشته نهايتا به 
43 هزار و 900 ميليارد تومان رس��يد، اما در رقم 
مصوب دولت آن را 71 هزار و 370 ميليارد تومان 
اعالم كرد. پيش تر نوبخت در بهمن ماه گفته بود 
حدود 29 هزار 300 ميليارد تومان از بودجه بخش 
عمراني كشور پرداخت شد )معادل 71 درصد( و 
مابقي منابع نيز از محل خواهد شد. اكنون مساله 
اين است كه چه ميزان از اين رقم از طريق اوراق 
تامين ش��ده است؟ در س��ال هاي گذشته همواره 
بودجه عمراني به س��ختي پرداخت شده است. در 
س��ال 1395 تنها 38 هزار و 600 ميليارد تومان 
براي بودجه هاي عمران پرداخت ش��د و در س��ال 
1394 ني��ز تنها 27 ه��زار و 200 ميليارد تومان 
بود. از آنجايي كه پرداخت هاي عمراني بر توسعه 
زيرس��اخت هاي كش��ور تاكي��د دارد و همچنين 
اشتغال زايي بااليي دارد، جزو مهم ترين بخش هاي 
مرتبط با عدالت و رفاه اجتماعي بودجه محسوب 

مي ش��ود.  در گزارش بانك مركزي، مصوبه قانون 
بودجه 1396 براي واگذاري دارايي هاي مالي 53 
هزار و 700 ميليارد تومان بوده اما رقمي كه سال 
گذشته محقق شده 60 هزار و 170 ميليارد تومان 
بوده اس��ت. اين مهم به معناي آن است كه دولت 
بيش از رقمي كه مي توانست اوراق قرضه منتشر 
كرده كه احتماال بخش��ي از آن براي بودجه هاي 
عمراني بوده است. حساسيت افزايش انتشار اوراق 
مش��اركت در اين اس��ت كه اوال دولت با افزودن 
ب��ر بدهي هاي خ��ود اقدام به تس��ويه بدهي هاي 
گذشته مي كند. تداوم اين رويه چنانچه با افزايش 
درآمدهاي دولتي همراه نشود، منجر به گير كردن 
در باتالق ورشكستگي خواهد بود كه به اصطالح 
آن را بازي پانزي مي نامند. اكنون در س��ال جاري 
سررسيد 60 هزار ميليارد تومان اوراق خواهد بود 
كه با توجه به س��ود 20 درصدي آنها قوه مجريه 
بايد 72 هزار ميليارد تومان به طلبكاران بپردازد. 
از س��وي ديگر با اعالم افزايش نقدينگي كشور به 
بي��ش از هزار و 500 هزار ميليارد تومان، افزايش 
نرخ نقدينگي در س��الي كه احتمال افزايش تورم 

وجود دارد، نگران كننده است.

بانك مركزي آمارهاي حساب ملي سال 96 را منتشر كرد

فرار سرمايه از واحدهاي صنعتي
گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

طب��ق آخرين گ��زارش بان��ك مركزي، در 
س��ال 1396 تعداد پروانه هاي بهره برداري از 
واحد صنعتي )100 نفر به باال( به ميزان 3.3 
درصد نس��بت به پارسال رشد كرده اما ميزان 
س��رمايه گذاري در اين واحدها كاهشي 8.7- 
درصدي نس��بت به سال گذشته داشته است. 
اين امر نشان مي دهد در برخي از اين واحدها 
كه به بهره برداري رسيده اند به اندازه ظرفيت 
معمولشان اس��تفاده نمي شود. سرمايه گذاري 
در اين بخش از اين جهت حائز اهميت اس��ت 
ك��ه به زعم كارشناس��ان س��رمايه گذاري و به 
دنبال آن تحقق رش��د اقتصادي در اين بخش 

بر ايجاد اشتغال كشور موثر است. 

 جزييات رشد سال 96
ب��ه گزارش »تعادل« بان��ك مركزي آمارهاي 
مربوط به حس��اب هاي ملي كش��ور را تا س��ال 
96 به روز كرد. اي��ن آمارها در قالب »نماگرهاي 
اقتصادي« تمام حس��اب هاي مرب��وط به توليد، 
تورم، ترازهاي پرداخت و آمارهاي پولي كشور را 
در ب��ر مي گيرد. همان گونه كه قبال بانك مركزي 
به اختصار نرخ رش��د را منتش��ر ك��رده بود، اين 
گزارش هم توليد ناخالص داخلي س��ال گذشته 
را با قيمت ثابت س��ال 90 ب��ه ميزان 694 هزار 
ميلي��ارد تومان ب��رآورد كرده كه بر اين اس��اس 
3.8درصد نس��بت به سال 95 رشد داشته است. 
مطاب��ق اين گزارش نرخ رش��د ب��دون نفت 4.6 
درصد و نرخ رش��د بخش هاي نفت، كش��اورزي، 
صنع��ت و خدمات به ترتي��ب 0.9، 3.2، 5.1، و 

4.4 درصد بوده است. 
از آنج��ا ك��ه در اقتصاد هر واح��د فروش در 
سويه مقابل اش معناي يك واحد خريد محسوب 
مي ش��ود، براي اندازه گيري ميزان توليد ناخالص 
داخلي مي ت��وان عالوه ب��ر اندازه گي��ري ميزان 
كااله��اي فروش رفته، از طريق س��ويه مقابل يا 
همان بخش مص��رف و هزينه ها به برآورد توليد 
كش��ور پرداخ��ت. به روش محاس��به ي��ا برآورد 
تولي��د ناخال��ص داخل��ي اول، روش توليد گفته 
مي ش��ود كه در حس��اب هاي ملي اي��ران روش 
تولي��د )جم��ع ارزش  افزوده ها( ب��ه عنوان روش 
اصل��ي محاس��به تولي��د ناخالص داخل��ي مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. ام��ا روش دوم كه به آن 
روش ه��اي هزينه نهايي گفته مي ش��ود، با جمع 
هزينه ه��اي نهاي��ي واحدهاي اقتص��ادي، توليد 
ناخال��ص داخلي برآورد مي ش��ود. در واقع فرض 
مي ش��ود كه محص��والت توليد ش��ده در داخل 
)توليد ناخالص داخلي( به صورت هاي مختلف به 
مصرف مي رس��د. بطور مشخص، اين محصوالت 
ي��ا به مصرف نهاي��ي خانوار و دولت مي رس��ند، 
يا س��رمايه گذاري )ثابت و درگردش( مي ش��وند، 
يا صرف ص��ادرات به ديگر كش��ورها مي گردند. 

از آنج��ا ك��ه در مصرف، س��رمايه گذاري و حتي 
صادرات، كاالهاي وارداتي نيز يافت مي ش��ود، با 
كسر كردن كل رقم واردات از جمع اقالم مذكور، 
تولي��د ناخالص داخلي به دس��ت مي آيد كه بايد 
معادل توليد ناخالص داخلي محاس��به ش��ده از 

روش توليد باشد. 
مطابق گزارش بانك مركزي از توليد ناخالص 
داخلي به روش هزينه هاي نهايي، هزينه مصرف 
بخ��ش خصوصي و دولتي در س��ال گذش��ته به 
ترتيب 2.5 و 3.9 درصد رشد داشته اند. در بخش 
تش��كيل س��رمايه ثابت ناخالص نيز 1.4 درصد 
رش��د مش��اهده مي ش��ود كه به نظر مي رسد در 
قسمت س��اختمان بخش خصوصي و در قسمت 
ماشين آالت بخش دولتي پيش رو بوده اند. آنطور 
كه اين گزارش نشان مي دهد بخش خصوصي در 
س��ال 96 به ميزان 2.2درصد در قسمت ماشين 
آالت و 1.2درصد در قس��مت ساختمان افزايش 
س��رمايه گذاري داش��ته اند. ماش��ين آالت بخش 
و س��اختمان بخش دولتي نيز ب��ه ترتيب 4.5 و 

ساختمان 0.4 درصد رشد كرده اند. 
همچنين بر اس��اس نماگرهاي بانك مركزي 

از 7  بع��د  باالخ��ره  تولي��د صنع��ت  ش��اخص 
س��ال توانس��ت از رقم پاي��ه 100 را عبور كند. 
ش��اخص تولي��د كارگاه هاي ب��زرگ صنعتي كه 
بر اس��اس فرمول بر نقطه صفر فرضي س��ال 90 
)1390=100( مبناي محاسبه قرار گرفت، با دو 
س��ال متوالي رش��د منفي به زير اين نقطه صفر 
رف��ت به اين صورت كه در س��ال 93 به 94.7 و 
در س��ال 94 به 92 نزول كرد. در س��ال 95 اين 
شاخص با رشد 8.7 درصدي به همان نقطه مبدا 
س��ال 90 يعني رقم 100 رسيد. اين شاخص كه 
هم��واره از آن به عنوان اصلي ترين بخش مولد و 
اش��تغال زاي كشور نامبرده مي شود، در سال 96 
به رقم 105.5 رس��يده كه نسبت به سال قبل از 

آن 5.5 درصد رشد را نشان مي دهد. 
اما نكته قابل توجه در زمينه آمارهاي رش��د 
كارگاه ه��اي صنعتي س��ال 96 اين اس��ت كه با 
اينكه تع��داد پروانه ه��اي بهره ب��رداري از واحد 
صنعتي به ميزان 3.3 درصد نس��بت به پارسال 
رش��د ك��رده اما مي��زان س��رمايه گذاري در اين 
واحدها كاهش��ي 8.7-درصدي نس��بت به سال 
گذش��ته داشته اس��ت. اين امر نشان مي دهد در 

برخي از اين واحدها كه به بهره برداري رسيده اند 
به اندازه ظرفيت معمولشان استفاده نمي شود. 

 صادرات نفت دو برابر صادرات غيرنفتي
آماره��اي بان��ك مرك��زي در بخ��ش ت��راز 
پرداخت ها )حس��اب جاري( نش��ان مي دهد كه 
صادرات كاال در س��ال 96 به ميزان 98 ميليارد 
142 ميليون دالر و در مقابل واردات كاالها 75 
ميلي��ارد و 546 دالر ب��وده كه براس��اس آن 22 
ميلي��ارد و 596 ميليون دالر م��ازداد تجاري يا 
تراز مثبت داش��ته ايم. البته اين صادرات ش��امل 
فروش سرمايه هاي نفتي هم مي شود كه در طي 
اين م��دت ميزان آن 65 ميليارد و 818 ميليون 
دالر بوده اس��ت. ص��ادرات غير نفتي كش��ور در 
س��ال گذش��ته 32 ميليارد و 324 ميليون دالر 
ب��وده كه ح��دودا نصف صادرات نفتي كش��ور را 

دربرمي گيرد. 

 خروج 19 ميليارد سرمايه
بخش مه��م ديگر اين گزارش ك��ه به تراز 
پرداخت ه��اي مرب��وط به س��رمايه مي پردازد 

نشان مي دهد كه در مدت يك سال گذشته به 
ميزان 19 ميليارد و 321 ميليون دالر كش��ور 

خارج شده است. 
در اينج��ا الزم ب��ه توضيح اس��ت ك��ه تراز 
پرداخت ها در حساب هاي ملي شامل دو بخش 
مي شود؛ بخش اول كه به ورود و خروج جريان 
درآمدها كه از طريق صادرات و واردت صورت 
مي گيرد مي پردازد و به آن حساب جاري گفته 
مي شود و بخش دومي هم كه به ورود و خروج 
س��رمايه مي پردازد و به آن حس��اب س��رمايه 
اطالق مي شود. تفاوت سرمايه با درآمد در اين 
است كه س��رمايه انباشتي از درآمدهاي قبلي 
محسوب مي ش��ود كه به شكل ارز، طالي هم 
كه به ورود و خروج سرمايه مي پردازد و به آن 
حساب سرمايه اطالق مي شود. تفاوت سرمايه 
با درآمد در اين اس��ت كه س��رمايه انباشتي از 
درآمدهاي قبلي محسوب مي شود كه به شكل 
ارز، ط��ال، س��اختمان، ماش��ين آالت، اوراق و 

امثالهم در مالكيت افراد يا دولت قرار دارد. 
اما درآمد به صورت يك جريان نه انباش��ت 
وج��ود دارد كه از طري��ق خريد و فروش عايد 
مي شود. در جداول حساب ملي بانك مركزي، 
ت��راز پرداخت ه��اي س��رمايه يي در دو بخش 
خال��ص حس��اب س��رمايه و تغيي��ر در ذخاير 
بين المللي محاس��به مي ش��ود. بخش خالص 
س��رمايه تم��ام ورود و خ��روج س��رمايه ها را 
نش��ان مي دهد و بخ��ش دوم تغيير در ذخاير 
بين المللي بانك مركزي كه به صورت اوراق و 
سپرده ارزي در كشورهاي دنيا سرمايه گذاري 

كرده است. 
مطابق اين گزارش خالص حس��اب سرمايه 
منفي 19ميليارد و 321 ميليون دالر بوده كه 
نشان دهند خروج اين ميزان سرمايه است. از 
ذخاير بين المللي نيز 8 ميليارد و 140 ميليون 

دالر كاسته شده است. 
اگر بخواهيم كل ارزهاي ورودي و خروجي 
كشور را شامل حساب جاري و حساب سرمايه 
را محاس��به كني��م و تفاضل آنه��ا را به عنوان 
نتيجه گيري نهايي وضعيت س��رمايه در كشور 
درنظر بگيريم بايد عدد خالص حساب سرمايه 
را از رق��م خالص صادرات كم كنيم. همان طور 
كه اي��ن گزارش نش��ان داده اس��ت رقم اول 
19.3ميلي��ارد دالر و رق��م دوم 22.5ميليارد 
دالر بوده ك��ه تفاضل آنه��ا 3.2 ميليارد دالر 
مي ش��ود. اين رقم نش��ان مي دهد كه از همه 
آورده هاي نفتي و غيرنفتي كشور در سال 96 
)98.1 ميليارد دالر( تنه��ا 3 ميليارد دالر ارز 
در كش��ور باقي مانده اس��ت و مابقي آن يا به 
ص��ورت واردات كاال )75.5 ميليارد دالر( يا به 
صورت خروج س��رمايه )19.3 ميليارد دالر( از 
كشور خارج شده اس��ت يعني به همان جايي 

رفته كه در ابتدا بوده است. 

ي��ك اقتصاددان با بي��ان اينكه نبود ش��فافيت  و ابهام در 
تصميم گيري ه��اي ارزي دولت باعث ايج��اد رانت هاي ارزي 
مي شود، آرامش نسبي بازار ارز را ناشي از انتظار فعاالن براي 

تعيين تكليف وضعيت بازار ثانويه ارزيابي كرد. 
محمود باغجري اس��تاد دانش��گاه شهيد بهش��تي با بيان 
اينكه مس��ووالن اقتصادي كش��ور بايد جديت بيش��تري در 
تصميم گيري خود داش��ته باشند، اظهار كرد: ما شاهديم كه 
مس��ووالن در تصميم گيري هاي خود ابهام دارند يا نمي دانند 
چه كار بايد كنند و شايد هم اطالع رساني شان ضعيف است. 
ابت��دا براي هماهنگي هاي ارزي بين صادركننده و واردكننده 
س��امانه نيما را راه ان��دازي كردند و از ط��رف ديگر براي ارز 

نرخ گ��ذاري كردند. اي��ن دوگانگ��ي باعث ايج��اد فضاهايي 
براي رانت مي ش��ود.  وي با تاكيد بر اينك��ه تمام ابهامات از 
نرخ گذاري ارز ش��روع ش��د، تاكيد كرد كه ب��ا نرخ گذاري ارز 
ش��يوع رفتارهاي سوداگرايانه بيشتر شد؛ به طوري كه در پي 
اع��الم تخصيص ارز 4200 توماني ب��ه واردات، حجم واردات 

نسبت به سال هاي گذشته بسيار بيشتر شد. 
اين اس��تاد دانشگاه شهيد بهش��تي با بيان اينكه بسياري 
از صادركنندگان در اين ش��رايط حاضر نيستند ارزشان را به 
دولت بدهند، گفت: در چنين ش��رايطي كه بين نرخ رسمي 
ارز و نرخ غيررس��مي آن تفاوت زيادي وجود دارد، بس��ياري 
از صادركنندگان و مخصوصا صادركننده هاي كوچك در اين 

شرايط ترجيح مي دهند اساسا صادراتي نداشته باشند. 
باغجري با بيان اينكه بس��ياري از معامالت در سامانه نيما 
دچار ابهام و عدم شفافيت است، اظهار كرد: با اين همه بازار 
ثانويه ارز مي تواند ش��رايطي را براي انتقال ارز پتروشيمي ها 
به ب��ازار فراهم كند، اما ظاهرا اخيرا قرار ش��ده اس��ت فقط 
20درص��د از ارز ص��ادرات غيرنفتي و پتروش��يمي ها به بازار 
ارز تزريق ش��ود. سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه 
مابقي اين ارز كجا قرار است عرضه شود؟ اگر در سامانه نيما 
عرضه خواهد ش��د، باز هم احتماال شاهد تعامالت غيررسمي 

بين عرضه كنندگان و دريافت كنندگان ارز خواهيم بود. 
وي با اش��اره به آرامش نسبي حاكم بر بازار ارز هم اظهار 
كرد: واقعيت اين اس��ت ما هميش��ه بعد از تجربه يك جهش 
ارزي يك ثبات نس��بي را تجربه مي كنيم، اما به نظر مي رسد 
اي��ن ثبات مي تواند به وس��يله يك ش��وك سياس��ي دوباره 

دچار تالطم ش��ود؛ ضمن اينكه بسياري از فعاالن اين حوزه 
منتظرند تا ببينند تكليف بازار ثانويه ارز چه مي شود. 

اين اقتصاددان با بيان اينكه تا زماني كه ارز ش��ركت هاي 
بزرگ��ي همچون پتروش��يمي، مع��ادن و فوالد به ب��ازار وارد 
نش��ود، همچنان ع��دم تعادل وج��ود دارد، گفت: در صورتي 
كه تبادالت ارزي در يك بازار ش��فاف انجام نشود، همچنان 

رانت ها تعيين كننده قيمت خواهند بود. 
به گزارش ايسنا، راه اندازي سامانه ارزي نيما با وجود اعالم 
شرايط تك نرخي براي ارز باعث شد كه معامالت پشت پرده 
براي دريافت مابه التفاوت نرخ رس��مي ب��ا نرخ بازار ارز رونق 
بگيرد. در چنين ش��رايطي دولت براي ايجاد ش��فافيت هاي 
بيش��تر از راه اندازي ب��ازار ثانويه ارز خب��ر داد كه اگر به طور 
كام��ل عملياتي ش��ود، مي تواند تا حدود زي��ادي از افزايش 

بي حساب و كتاب نرخ ارز جلوگيري كند.

فعاالن اقتصادي در انتظار تعيين تكليف بازار ارز
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 هيچ چيز از سياست جدا نيست
منصور بيطرف| سردبير|

32 س��ال پيش در بحبوحه جام جهاني س��ال 1986، 
مسابقه يي بين آرژانتين و انگلستان در رده يك چهارم نهايي 
برگزار شد. اين مسابقه يكي از تاريخي ترين مسابقات جهان 
قلمداد شد كه البته نه به خاطر دو گلي كه ديه گو مارادونا به 
انگلستان زد كه آنها را به ترتيب »دست خدا« و »گل قرن« 
ن��ام نهاد، بلكه به خاطر يك انتقام مردمي ! انتقام آرژانتين 
از بريتاني��ا به خاطر جنگ فالكلند. چهار س��ال قبل از اين 
مسابقه،  نبرد نظامي ميان انگلستان و آرژانتين بر سر جزاير 
فالكلند كه در جنوب شرقي آرژانتين واقع است در گرفت. 
در اي��ن نبرد آرژانتين شكس��ت خورد و جزاي��ر دوباره در 
اختيار بريتانيا قرار گرفت. اين شكست براي مردم آرژانتين 
يك »حقارت« به حس��اب آمد و چهار سال بعد كه مسابقه 
فوتبال بين اين دو كشور برگزار شد، شكست انگلستان در 
اين مس��ابقه براي مردم آرژانتين همان حسي را داشت كه 
شكس��ت تيم فوتبال نازي ها در اردوگاه هاي اسراي جنگي 
براي نظاميان اسير انگليسي! در واقع خيلي ها به دنبال اين 
هس��تند كه سياس��ت را نه تنها از فوتبال بلكه از هر بخش 
ديگري جدا كنند، اما كيست كه نداند بسياري از هواداري ها 
در ذهن ناخودآگاه آنها در جايگاه سياس��ت نشسته است. 
)گزارش اول صفحه اول جام جهاني روز پنج شنبه به همين 
موضوع اختصاص داش��ت(. در كشور خودمان هم هواداري 
از تيم ه��اي قرمز و آبي در ضمير ناخ��ودآگاه هواداران آنها 
از جايگاه سياس��ي فرودستان و باالدس��تان نشأت گرفته 
اس��ت. وقتي كه در بطن موضوع فوتبال كه اكثر مردم فكر 
مي كنند كه غيرسياس��ي اس��ت، اما كامال سياسي است، 
ديگر چه انتظاري از مس��ائل مهمي مانند اقتصاد مي توان 
داشت؟ تجربه و تاريخ نشان داده است كه تمامي تصميمات 
اقتصادي، سياس��ي و تمام تصميمات سياس��ي، اقتصادي 
اس��ت. در واقع سياست و اقتصاد تواماني هستند كه بدون 
يكديگر نمي توانند به بقاي خود ادامه دهند. در تمامي ادوار 
آبش��خور اقتصاد،  سياست و آبشخور سياست،  اقتصاد بوده 
است. اثر سياس��ت گذاري اقتصاد را مي توان در برنامه هاي 
سياس��ي ديد و بالعكس اثرگذاري سياس��ت را در معيشت 
مردم و رونق اقتصادي كشور مشاهده كرد. در همين راستا 
مي توان گفت كه مثال تحريم هايي كه در طول تاريخ اعمال 
مي شود تصميماتي سياسي اس��ت كه اثرگذاري اقتصادي 
دارد. ماركس در جايي نوش��ته است كه يك فرد در زندگي 
ش��خصي خود بين آنچه فكر مي كند و از خودش مي گويد 
با آنچه واقعا هس��ت و انجام مي دهد اختالف بارزي دارد. بر 
همين اس��اس ميان آنچه تصميم سياسي خوانده مي شود 
و آنچه عمل مي ش��ود علي القاعده اختالف س��طحي پيدا 
مي شود. ظاهر و باطن اين اختالف در همه سطوح زندگي 
مردم – اعم از اقتصاد،  فرهنگ،  اجتماع و... مشاهده خواهد 
ش��د. حتي مي توان آن را در الگوهاي رفتاري مردم ديد كه 
در اين خصوص مي توان به نظرس��نجي هايي كه نهادها از 
جامعه مي كنند مراجعه كرد. بنابراين هيچ چيز از سياست 
جدا نيست، اين سياست هم از باال كه حكومت باشد نشأت 
مي گيرد و به پايين كه مردم باشند سرازير مي شود و مردم 
با آن خو مي گيرند. اكنون در دوره يي هس��تيم كه بالعين 
حاكميت، سياست هاي گذشته خود را در بوته نظارت مردم 
به آزمايش مي گذارد و نش��ان داده مي شود كه تا چه اندازه 
سياست ها منطبق با واقعيات زندگي اجتماعي و اقتصادي 
مردم بوده اس��ت و مردم هم تا چه حد به آن سياس��ت ها 

واكنش نشان داده اند.

  خداحافظي همتي
با صنعت بيمه

رييس كل بيم��ه مركزي در آخرين ديدار با مديران 
عامل شركت هاي بيمه پس از 26 ماه تصدي گري مجدد 
هدايت و نظارت صنعت بيمه، در س��مت جديد خود به 
چين س��فر مي كند.  به گزارش »تع��ادل«، عبدالناصر 
همت��ي اقتصاددان و رييس كل بيمه مركزي پس از 26 
ماه خدمت خالصانه و صادقانه در دوره دوم رياست خود، 
به سمت س��فير فوق العاده و تام االختيار چين منصوب 
ش��د.  بنا بر اين گزارش، همتي در اين نشست بر حفظ 
آرام��ش موجود در صنع��ت بيمه تاكيد ك��رد و گفت: 
الزم��ه ادامه حيات صنعت بيم��ه، حفظ آرامش فعلي و 
داش��تن تدبير اس��ت.  وي افزود: در حال حاضر صنعت 
بيمه با رشد حق بيمه 2۴درصد و بهبود ضريب خسارت 
نسبت به سال گذشته در وضعيت خوبي به سر مي برد و 
اميدوارم مجامع شركت هاي بيمه همچون سال گذشته 

به خوبي برگزار شود. 

 مسدود سازي درگاه هاي 
متخلف از سوي شاپرك

شاپرك بر مبناي اين اختيارات، فرآيند جديدي براي 
شناسايي، معرفي، انسداد و در صورت لزوم رفع مسدودي 
از درگاه ه��اي پرداخت الكترونيك و پذيرندگان اينترنتي 
تدوي��ن كرد كه پس از ابالغ اين فرآيند به ش��ركت هاي 
PSP، اج��راي آن را از حدود دوهفته پيش آغاز كرده  به 
نحوي كه تا 2۰ تيرماه نسبت به مسدود سازي 11۰۰درگاه 
متخل��ف اق��دام كرد.  به گ��زارش ايبنا، ش��اپرك با اخذ 
اختيارات  قانوني از نهاد قضايي براي شناس��ايي و انسداد 
درگاه ه��اي متخلف نقش مهم��ي در كاهش فعاليت هاي 
مجرمانه در حوزه قمار داش��ته است. شناسايي و برخورد 
با درگاه ها و پذيرندگان اينترنتي متخلف همواره از سوي 
نهادهاي ناظر مطرح بوده اس��ت البته با شروع مسابقات 
جام جهاني فوتبال اين فعاليت ها به اوج خود رس��يد كه 
اين امر منج��ر به تفويض اختيارات ويژه يي را از س��وي 
دس��تگاه هاي مس��وول در حوزه قضايي به بانك  مركزي، 
ش��اپرك و س��اير نهادهاي ناظر فراه��م آورد تا بتوانند با 
اس��تفاده از اين اختيارات، فعاليت سوءاس��تفادكنندگان 
از درگاه ه��اي پرداخت اينترنتي در مواردي مانند قمار و 
شرط بندي در سريع ترين زمان ممكن متوقف كنند.  به 
گفته فعاالن و كارشناسان حوزه پرداخت الكترونيك، يكي 
از مس��ائلي كه پيش از اين هماهنگي و انتقال اختيارات، 
روند انس��داد درگاه هاي متخلف را با كندي مواجه كرده 
بود، الزام شركت هاي پرداخت الكترونيك يا شاپرك طي 
مراحل قضايي خاص و پرهيز از تعيين مصداق جرايمي از 

قبيل قمار و شرط بندي بود.

سرمقاله

اخبار

بدهي بانك ها در اسفند 96 به 132هزار ميليارد تومان رسيد

بدهي دولت به بانك ها 202 هزار ميليارد تومان
بي اثر بودن رشد 74هزار ميليارد توماني سپرده بلندمدت در كنترل بازار طال و ارز

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
بدهي دولت به بانك ها كه در بهمن 96 به 192 
هزار ميليارد تومان رسيده بود تنها در يك ماه اسفند 
96 به ميزان 1۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و 
با عبور از مرز 2۰۰ هزار ميليارد تومان به 2۰2 هزار 

و 5۰۰ ميليارد تومان رسيده است. 
به گزارش »تعادل« عملكرد بخش پولي و بانكي 
در اسفندماه 96 نشان مي دهد كه رقم بدهي بخش 
دولتي به سيستم بانكي به 258 هزار ميليارد تومان 
رسيده كه 229 هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت 
به سيستم بانكي و 29 هزار ميليارد تومان آن بدهي 
شركت هاي دولتي به سيستم بانكي است. نكته حايز 
اهميت آن اس��ت ك��ه 78.39 درصد بدهي بخش 
دولتي به سيس��تم بانكي را بدهي دولت به بانك ها 
تش��كيل مي دهد كه البته ش��امل اوراق مشاركت 
بخش دولتي نيز مي ش��ود. اما رش��د و سهم باالي 
اين رقم نشان دهنده وضعيت هشدار نسبت به رشد 

بدهي دولت به بانك هاست. 
وضعيت بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز نشان 
مي دهد ك��ه از 116.7هزارميليارد تومان در بهمن 
ماه به 132هزار ميليارد تومان در اسفند 96 رسيده 
و تنها در يك ماه بي��ش از 15هزار ميليارد تومان 
بيشتر شده است.  بر اين اساس روشن است كه در 
اس��فند ماه 96 متاثر از رشد شديد نرخ ارز فروش 
2۴۰هزار ميليارد تومان اوراق س��پرده 2۰درصدي 
و سياس��ت هاي كنترل ب��ازار ارز و ط��ال، حراج و 
پيش ف��روش س��كه و... بده��ي دولت ب��ه بانك ها 
معادل 1۰هزار ميلي��ارد تومان و بدهي بانك ها به 
بانك مركزي معادل بيش از 15هزار ميليارد تومان 
افزايش داشته است كه نشان دهنده تحوالت پولي 
و ارزي و بانكي در اس��فندماه 96 اس��ت كه دولت 
و بانك ه��ا را مجبور به رش��د بدهي ه��اي دولت و 

بدهي هاي بانك ها كرده است. 
به عبارت ديگر بانك ها و بانك مركزي وارد يك 
چرخه باطل بدهي ش��ده اند كه مشخص نيست در 
چه نقطه يي اين چرخه از هم گس��يخته مي ش��ود 
و بدهي دولت به بانك ه��ا و بدهي بانك ها به بانك 
مركزي متاثر از وضعيت مالي و بودجه و منابع دولت 
در حال رشد است و به صورت همزمان هر دو بدهي 

رو به افزايش گذاشته است. 
در تركيب بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، 
رشد مستمر بدهي دولت به بانك ها مهم ترين بخش 
را تش��كيل مي دهد كه اكنون ب��ه 2۰2هزارميليارد 
تومان رس��يده و 78درصد كل بدهي بخش دولتي 
به سيس��تم بانكي را تش��كيل مي دهد به گونه يي 
كه از بدهي 2۰5ه��زارو 81۰ميليارد توماني بخش 
دولتي به بانك ها، بدهي دولت به بانك ها 2۰2هزار 
و 5۰۰ميليارد تومان و بدهي شركت هاي دولتي به 

بانك ها 331۰ميليارد تومان است. 
رون��د طبيعي در افزايش بده��ي دولت به بانك 
مركزي، اس��تفاده از تنخواه بودجه در نيمه اول هر 
س��ال و بازپرداخت آن از س��وي دولت در نيمه دوم 
باعث شده در اس��فند ماه 96 بدهي دولت به بانك 
مركزي به 26.62هزارميليارد تومان برسد كه كمتر 
از ماه هاي قبل بوده و معادل 1۰.3 درصد كل بدهي 
بخش دولتي به سيستم بانكي است. اما بدهي دولت 
ب��ه بانك ها به رق��م باالي 2۰2هزارميلي��ارد تومان 
رس��يده و طي ۴س��ال اخير نيز از 62 هزارميليارد 
توم��ان در خرداد ماه 92 به 2۰2هزارميليارد تومان 
در اس��فند م��اه 96 رس��يده و طي 5س��ال معادل 
1۴۰هزارميليارد تومان رشد كرده و عمال 3.25برابر 
ش��ده است. بر اين اساس اين پرسش اساسي وجود 
دارد كه تحت تاثير چه عواملي رش��د بدهي دولت 
به بانك ها همچنان رو به افزايش است و تسهيالت 
تكليف��ي دول��ت به بانك ها، مس��كن مه��ر، خريد 
تضميني، طرح هاي عمراني و صنعتي و... تا چه حد 
بار مالي برنامه هاي دولت را به بانك ها تحميل كرده 
و چه بخش هايي بيش��ترين درخواس��ت تسهيالت 
بانكي را از س��وي دولت به بانك ها ارائه كرده و اين 

روند تا كي ادامه دارد.  از سوي ديگر اين روند رشد 
بدهي هاي دولت به بانك ها و بخش خصوصي باعث 
رشد مطالبات معوق بانكي شده و مطالبات معوق به 
رقمي حدود 12۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. 

 مطالبات معوق 111هزار ميليارد توماني 
بر اساس گزيده هاي آمار پولي و بانكي اسفند 96، 
ميزان سرفصل ساير شامل خريد دين، اموال معامالت 
و مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول 

به رقم 128 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
طبق نماگرهاي اقتصادي زمستان 96 نيز نسبت 
تس��هيالت غيرجاري به كل تسهيالت ارزي و ريالي 
بانك ها و موسس��ات اعتباري به 1۰.3درصد رسيده 
است كه با در نظر گرفتن رقم تسهيالت جاري 1۰82 
هزار ميليارد توماني در اس��فند 96 به ميزان بيش از 
111 هزار ميليارد تومان تسهيالت غيرجاري شامل 
مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول 

در بانك ها موجود است. 
ب��ر اي��ن اس��اس، 111ه��زار ميلي��ارد تومان 
تس��هيالت غيرج��اري، 2۰2هزار ميلي��ارد تومان 
بدهي دولت به بانك ها و همچنين حدود 13درصد 
سپرده ها بابت سپرده قانوني و احتياطي كه رقمي 
حدود 18۰ هزار ميليارد تومان را ش��امل مي شود، 
روي ه��م رقمي معادل 5۰۰ ه��زار ميليارد تومان 
از منابع و س��پرده هاي بانك ه��ا را قفل كرده يا با 

كارايي كمتري مواجه كرده است. 
در چنين شرايط ناگزيري، بدهي بانك ها به بانك 
مركزي به 132 هزار ميليارد تومان رس��يده است و 
بانك ها براي تامين منابع خود به سوي معامالت بازار 
بين بانكي روي آورده اند كه در سال 96 حدود 6۴۰5 
ه��زار ميليارد تومان تس��هيالت بين بانك��ي با دوره 
متوسط يك هفته و نرخ متوسط 18 درصد استفاده 
ش��ده و 22هزار ميليارد تومان هزينه سود تسهيالت 
بين بانكي روي دوش بانك هايي گذاشته كه با كمبود 

منابع مواجه هستند. 
در نتيجه نه تنها بخشي از منابع بانك ها قفل شده 
بلكه بابت جذب نقدينگي و س��پرده و تسهيالت نيز 
نرخ س��ود بااليي را به بانك ها تحميل مي كند و اين 
فش��ار كمبود منابع عمال باعث رش��د خلق پول در 
بانك ها و نقدينگي ش��ده و عمال در تش��ديد التهاب 
و نوس��ان در بازارهاي مختلف داراي��ي و ارز و طال و 

مسكن و خودرو و... نيز موثر بوده است. 
بر اين اساس روشن است كه اصالح اين وضعيت 
هش��دار دهنده به انضباط مالي، كاهش بدهي دولت، 
افزايش سرمايه گذاري ها و رشد درآمد دولت نياز دارد 

تا به تدريج ساختار مالي بانك ها را ساماندهي كند. 

 رشد 32  درصدي بدهي دولت
كل بدهي بخش دولتي به سيس��تم بانكي با رقم 
258هزار ميليارد تومان در يك  سال اخير 17.6 درصد 
رشد كرده اس��ت. همچنين بدهي دولت به سيستم 
بانكي 23.3درصد رش��د كرده رش��د كرده و به رقم 

229هزارميليارد تومان رسيده است. 

 بدهي دولت به بانك مركزي
رش��د بدهي دول��ت به بانك مركزي ني��ز به ميزان 
2.8 درص��د در ط��ول يك س��ال كاه��ش يافت��ه و به 
رقم 26.62 هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت. رش��د 
بدهي ش��ركت هاي دولتي به بانك مركزي نيز معادل 
1۴.3 درصد بوده و به 25.9هزار ميليارد تومان رس��يده 
اس��ت. اين كاهش بدهي دولت و شركت هاي دولتي به 
بانك مركزي در حالي اس��ت كه رش��د بدهي دولت به 
بانك ها 27.8درصد در طول يك   س��ال افزايش يافته و 
به رقم 2۰2 هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت. بدهي 
ش��ركت هاي دولتي به بانك ها نيز رقم 331۰ ميليارد 
تومان اعالم ش��ده كه كاهش 11.3- درصدي داش��ته 
اس��ت. همچنين ميزان بدهي بخش دولتي به بانك 
مركزي با رقم 52.52 هزارميليارد تومان 8.8- درصد 
در يك  س��ال كاهش يافته است. س��هم دولت از اين 
بدهي  26هزار و 62۰ ميليارد تومان و سهم شركت ها 
و موسسات دولتي 25هزار و 9۰۰ ميليارد تومان است. 

 بدهي بانك ها 132هزار ميليارد تومان شد
بده��ي بانك ه��ا ب��ه بانك مرك��زي نيز ب��ه رقم 
132هزارميليارد تومان رسيده كه رشد 32.۴درصد در 
طول يك   سال داشته است. در بخش بدهي هاي بانك 
مركزي، سپرده بانك ها و موسسات اعتباري نزد بانك 
مركزي 16۰هزارميليارد تومان برآورد شده كه سهم 
س��پرده قانوني 15۴هزارميليارد تومان بوده كه رشد 
23درصدي در طول يك   س��ال داش��ته است. سپرده 
ديداري نزد بانك مركزي 6 هزار و 19۰ميليارد تومان 

بوده كه رشد ۴.2 درصد در يك  سال داشته است. 

 1530هزار ميليارد تومان نقدينگي
در پايان اس��فندماه 96 نقدينگي با رشد 12ماهه 
22.1درصد به 1529هزار و98۰ ميليارد تومان رسيد. 
براس��اس نماگرهاي اقتصادي زمستان 96، رقم 
پايه پولي به 21۴ هزار ميليارد تومان رس��يده كه با 
تقس��يم نقدينگي بر پايه پولي به عدد 7.15 ضريب 
فزاينده پولي يا تكاثر پولي مي رسيم كه نشان دهنده 
خلق پول در بانك هاي كشور است و اگرچه پايه پولي 
از 131 هزار ميليارد تومان در اس��فند س��ال 93 به 
21۴ هزار ميليارد تومان در س��ال 96 رسيده و 63 

درصد رشد كرده اما نقدينگي از 782 به 153۰هزار 
ميليارد تومان رسيده و در اين سه سال بيش از 95 
درصد افزايش يافته است در نتيجه فاصله رشد پايه 
پولي با رشد نقدينگي را رشد ضريب فزاينده پر كرده 
كه از عدد 5.95 در س��ال 93 به 7.15 در س��ال 96 
افزايش و رش��د 2۰ درصدي داش��ته است.  هرچند 
كه بانك ها تمايل زيادي به رش��د سپرده بلندمدت 
دارند تا بتوانند براي مدت بيشتري آن را حفظ كنند 
اما نگهداري س��پرده بلندمدت كه در شهريور 96 با 
تمديد يكساله با نرخ 2۰ درصدي همراه بوده، هزينه 
زي��ادي به بانك ها تحميل مي كند. از س��وي ديگر، 
بخش��ي از سپرده ها نيز در اس��فندماه 96 به خاطر 
كنترل ب��ازار ارز به صورت 2۴۰ هزار ميليارد تومان 
اوراق سپرده ريالي 2۰ درصدي تبديل به سپرده پر 
هزينه 2۰ درصدي ش��ده است و عمال هزينه زيادي 
در س��ال هاي 96 و 97 روي دوش بانك ها قرار دارد.  
براس��اس گزيده هاي آمار پولي و بانكي اس��فند 96 
بانك مركزي، رقم ش��به پول شامل سپرده مدت دار 
و قرض الحس��نه به عدد 1335ه��زار ميليارد تومان 
رس��يده كه از اين رقم س��پرده هاي مدت دار به عدد 
123۴هزار ميليارد تومان رس��يده كه شامل سپرده 
بلندمدت به عدد 8۴۰هزار ميليارد تومان و س��پرده 
كوتاه مدت 393هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. رقم 
س��پرده قرض الحس��نه نيز بيش از 8۰ هزار ميليارد 
توم��ان ب��وده اس��ت.  در حالي كه نقدينگي رش��د 
22.1درصدي و ش��به پول رشد 22.5درصد داشته، 
س��پرده درازمدت 21.9 درصد، س��پرده بلندمدت 
73.7درص��د وس��پرده كوتاه م��دت 25.6- درصد و 

قرض الحسنه رشد 33 درصدي داشته است. 
اين نكته نش��ان مي دهد كه در س��ال 96 متاثر 
از سياس��ت 11روزه تمديد سپرده هاي بلندمدت با 
نرخ 2۰درصد به مدت يك سال و پس از آن اجراي 
سياس��ت كاهش نرخ سود به 15درصد و همچنين 
برنامه انتشار اوراق سپرده ريالي 2۰درصدي به مبلغ 
2۴۰ هزار ميليارد تومان، بانك ها تالش كرده اند كه 
حجم سپرده بلندمدت را به رقم 8۴۰ هزار ميليارد 
تومان افزايش دهند كه اگر نرخي معادل 2۰ درصد 
براي اين سپرده ها در نظر گرفته شود رقمي معادل 
16۰ هزار ميليارد تومان بايد سود به اين سپرده ها 
پرداخت ش��ود و با در نظرگرفتن ساير هزينه هاي 
بانكي چيزي حدود 2۰۰هزار ميليارد تومان هزينه 
روي دوش بانك ها براي يك سال سنگيني مي كند 
و ح��ال بايد ديد كه س��ود بانك ه��ا از محل جذب 
1335 هزار ميليارد تومان س��پرده ديداري يا شبه 
پول، 1۴85 هزار ميليارد تومان كل سپرده ها يا سود 
مانده تس��هيالت 1۰82 هزار ميليارد توماني چقدر 

است؟ و بانك ها بايد از محل اين 1۰82هزار ميليارد 
تومان حداقل به ميزان 2۰درصد س��ود متوس��ط 
دريافت كنند تا هزينه س��نگين 2۰۰هزار ميليارد 

توماني خود را پرداخت كنند. 
كارشناسان دليل رشد سپرده بلندمدت را اعالم 
نرخ 2۰درصدي براي س��پرده بلندم��دت در دوره 
11روزه اول شهريور 96 اعالم كردند كه تا يك سال 
بعد از آن به قوت خود باقي اس��ت اما س��پرده هاي 
جديد بلندمدت با نرخ 15درصد پذيرفته خواهد شد. 
اكنون اثر اعالم فروش اوراق سپرده ريالي با نرخ 
2۰درصد در اسفند 96 بر ميزان سپرده كوتاه مدت 
و بلندم��دت مش��خص ش��ده و در دوره هيجان و 
التهاب بازار ارز در اسفند ماه 96 كه منجر به فروش 
2۴۰هزارميلي��ارد تومان اوراق با ن��رخ 2۰درصدي 
شده، قطعا اثر قابل توجهي بر رقم سپرده بلندمدت 
و كوتاه مدت داشته است و به نوعي انتقال سپرده از 

كوتاه مدت به بلندمدت بوده است. 
هرچند كه اين سياست با هدف كنترل نقدينگي 
و بازار ارز اجرا ش��د اما جز هزينه سنگين پرداخت 
سود س��پرده بلندمدت و اوراق سپرده 2۰ درصدي 
نتيجه يي به همراه نداش��ت، زيرا ش��اخص نرخ ارز 
و دالر و طال و س��كه متاث��ر از معامالت بين المللي، 
سياس��ت خارجي، واردات و صادرات، چش��م انداز و 
اميد به آينده، روابط تجاري، اثر تحريم ها بر فروش 
نفت و معامالت بانكي و... است و كنترل نقدينگي در 
بازار و تبديل آن به سپرده بلندمدت نمي تواند مانع 

از رشد نرخ دالر و سكه و طال شود. 
تجربه چه��ار دهه اخير نش��ان داده كه مداخله 
دول��ت و بانك ه��ا در بازار، ج��ذب نقدينگي، پيش 
فروش و حراج س��كه، صف پرداخ��ت دالر دولتي و 
رسمي و حتي عرضه هاي بزرگ 5 هزار دالر به ازاي 
هر نفت در س��ال 1372 نيز نتوانسته نرخ دالر و ارز 
و س��كه را در بازاركاهش دهد و عمال ارزان فروشي 
دالر و ارز و س��كه باعث ايجاد رانت و فرصت كسب 
درآمد بادآورده شده و كساني كه دالر و سكه ارزان 
خري��داري مي كنن��د آن را در ب��ازار به ن��رخ باالتر 

مي فروشند. 
به عبارت ديگر سياس��ت نرخ سود و هزينه باال 
براي افزايش س��پرده بلندمدت نتوانسته نرخ ارز و 
سكه را كاهش دهد و در چهار ماه فروردين تا تير97 
ن��ه تنها نرخ دالر و س��كه كاهش نيافت بلكه عمال 
ش��اهد رش��د باالي نرخ دالر و طال و سكه در بازار 
بوديم و اثرپذيري سياست نرخ سود و جذب سپرده 
ي��ا عرضه دالر ۴2۰۰ توماني، نرخ س��ود بانكي باال، 
پيش فروش سكه و... كاهش يافته و مداخله دولت 

قادر به كاهش نرخ ارز و طال و سكه نبوده است. 
 برخي كارشناسان مي گويند كه در چند ماه اخير 
به دليل س��پرده گيري باالي 2۰درصد توسط برخي 
بانك ها و موسسات غيرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاييز 
و زمستان 96 و... تمايل س��پرده گذاران به نگهداري 
پول خود در حس��اب بلندمدت بيش��تر شده و تحت 
تاثير كاهش نرخ س��ود بانكي، التهاب بازار ارز و طال، 
پيش فروش س��كه و... سپرده هاي بانكي بلندمدت و 
كوتاه مدت تغييراتي داشته و رشد آنها تحت تاثير قرار 
گرفته است.  نكته قابل توجه در رشد سپرده بلندمدت 
اين اس��ت كه متاثر از انتش��ار اوراق سپرده ريالي 2۰ 
درصدي در اسفند 96، حجم سپرده بلندمدت از 766 
هزارميليارد تومان به 8۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده 
و 7۴ هزار ميليارد تومان بيشتر شده است كه بايد ديد 
اين رقم 7۴ هزار ميليارد توماني از كجا تامين ش��ده 
است.  رقم سپرده كوتاه مدت نيز از ۴۴2 هزار ميليارد 
توم��ان در بهمن ماه به 393 ه��زار ميليارد تومان در 
اس��فند رس��يده و ۴9 هزار ميليارد تومان كمتر شده 
اس��ت.  نقدينگي به ميزان ۴۰ هزار ميليارد تومان در 
اس��فندماه بيشتر ش��ده كه 5 هزار ميليارد تومان آن 
جذب قرض الحسنه شده اس��ت. رقم پول يا سپرده 
جاري به اضافه اسكناس نيز از 185 در بهمن به 19۴ 
هزار ميليارد تومان در اسفند رسيده و 9 هزار ميليارد 

تومان جذب پول شده است. 

»تعادل« از بازار ارز و سكه گزارش مي دهد

رفع عطش از دالر و سكه

گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري|
 در آخري��ن روز كاري هفت��ه گذش��ته ن��رخ 
رس��مي ارز افزايش يافت و بان��ك مركزي دالر 
رسمي را گران كرد و دالر را ۴319 تومان اعالم 
كرد. اما در بازار طال و سكه روند كاهشي در روز 
پنج شنبه 21 تير ماه 97 ادامه يافت و نرخ سكه 
طرح جديد 33 هزار و 5۰۰ تومان و س��كه طرح 

قدي��م نيز 9۰ هزار تومان اف��ت كرد. به گزارش 
»تعادل«، در شرايطي كه قيمت هر انس جهاني 
به 1238 دالر رس��يده هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي ط��رح جديد )امامي( در بازار تهران با 33 
هزار و 5۰۰ تومان كاهش قيمت نس��بت به روز 
چهارشنبه با رقم 2 ميليون و 686هزار تومان به 
فروش رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 

آزادي طرح قديم با 9۰هزار تومان كاهش نسبت 
به روز چهارشنبه به ارزش 2 ميليون و 56۴ هزار 
تومان داد و س��تد ش��د.  از سويي ديگر، در بازار 
آزاد هر قطعه نيم س��كه به��ار آزادي با ۴۰ هزار 
تومان افت نسبت به روز چهارشنبه يك ميليون 
و 313 ه��زار تومان و هر قطع��ه ربع بهار آزادي 
نيز با 25 هزار تومان كاهش به ارزش 672 هزار 

تومان معامله شد. 
 براس��اس اين گزارش، هر قطعه س��كه گرمي 
بدون تغيير قيمت 396 هزار تومان معامله ش��د 
و قيمت هر گرم طالي 18 عيار نيز با رش��د 93۰ 
توماني به ارزش 227 هزار و 73۰ تومان فروخته 
شد.  دليل تفاوت كاهش نرخ سكه با افزايش نرخ 
18 عيار، در وجود حباب در س��كه هاي طالست 
و به دليل رش��د نرخ دالر در حاشيه بازار، قيمت 
طالي 18 عيار باال رفته اما قيمت س��كه متاثر از 
تحوالت بازار ثانويه ارز و احتمال كاهش حباب ها 
باافت همراه است.  در بازار ارز رسمي نيز هر دالر 
امريكا با 9 تومان رش��د نسبت به روز چهارشنبه 
۴ه��زار و 319 توم��ان قيمت خورد. ه��ر يورو با 
12تومان كاهش نسبت به روز چهارشنبه 5 هزار 
و ۴2تومان و ه��ر پوند نيز با 16 تومان كاهش 5 

هزار و 699تومان ارزش گذاري شد. 

 كشف قيمت دالر در كانال 7500 توماني
 از س��وي ديگر، به دنبال تحوالت ايجاد بازار 
ثانويه ارز ب��راي واردات كاالهاي گروه س��وم از 
طري��ق اين بازار و نرخ توافق��ي بين صادر كننده 

و وارد كننده و صرافي ها، نيازهاي ارزي از طريق 
كشف قيمت تامين مي شود. نكته قابل توجه در 
اين رابطه كش��ف قيم��ت دالر در كانال 75۰۰ 
توماني اس��ت كه فاصله نس��بتا زي��ادي با دالر 
۴319 توماني داشته و در عين حال به نرخ هاي 

موجود در بازار غير رسمي نيز نزديك است. 
كارشناس��ان معتقدند ب��دون در نظر گرفتن 
آنچ��ه در آينده براي اين نرخ جديد رخ مي دهد، 
مي توان اظهار داش��ت اين س��از و كار و نرخ ارز 
شناس��ايي شده در بستر آن، نش��انه يي از حاكم 
شدن عقالنيت بر فضاي سياست گذاري اقتصادي 
و فاصله گرفتن از جنگ با مكانيسم بازار است. 

 سرنوشت مبهم اوراق سكه
حدود يك ماه از اعالم بانك مركزي مبني بر 
ايجاد بازار ثانويه اوراق س��كه گذشته اما با وجود 
بحث ها و مس��ائلي ك��ه در اين رابط��ه مطرح و 
حتي زمان آغاز به كار طرح نيز اعالم شده، هيچ 
خبري از آن نيس��ت. به نظر مي رس��د اين طرح 
بانك مرك��زي براي ورود به ب��ورس نيز بايگاني 

شده است. 
يك ماه پيش بود كه بانك مركزي اعالم كرد 
ب��ا مذاكراتي كه ش��كل گرفته قرار اس��ت اوراق 
س��كه را در بورس منتشر و معامله كند. ماجرا از 
اين قرار بود كه دارندگان س��كه هاي پيش فروش 
كه از بهمن ماه س��ال گذش��ته ت��ا فروردين ماه 
امس��ال در اين طرح ش��ركت و اق��دام به خريد 
كرده بودند، مي توانس��تند با ورود به بورس اين 

س��كه ها را در قال��ب اوراق به فروش رس��انده و 
آن را قبل از سررس��يد نق��د كنند. اين در حالي 
است كه سكه هاي پيش فروش تا زمان سررسيد 
قابليت نقد ش��وندگي نداشت و مورد معامله قرار 
نمي گرف��ت ول��ي در اوراق، روال متفاوت بوده و 
دارن��ده از امكان معامله آن برخوردار مي ش��ود. 
در اين حالت فردي كه اوراق س��كه را خريداري 
مي كند مي تواند آن را دوباره به فروش رس��انده 
يا اينكه نزد خود نگهداش��ته و در سررسيد آن با 
مراجعه به ش��عب بانك ملي سكه پيش فروش را 

به طور فيزيكي دريافت كند. 
گرچه مسووالن بانك مركزي اعالم كردند كه 
از 1۰ تير ماه اين اوراق در بورس معامله خواهد 
ش��د اما در مورد مقرر چني��ن اتفاقي نيفتاد و با 
وج��ود گذش��ت بي��ش از 1۰ روز از زمان اعالم، 

خبري از اين طرح نيست. 

 بازار ثانويه دالر، طال و سكه را آرام كرد
عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس مي گويد 
ب��ازار ثانويه توانس��ته تاثير مثبتي ب��ر بازار ارز و 

بازارهاي منتج از جمله طال و سكه بگذارد. 
فريد موسوي، با اش��اره به تاثير فعاليت بازار 
ثانويه بر كاهش قيمت دالر، اظهار داشت: وقتي 
نوسانات ارزي شروع ش��د مجلس و كارشناسان 
تاكيد ب��ر ايجاد بازار ثانويه داش��تند تا از طريق 
بازار ثانويه يك سري از نياز بازار پاسخ داده شود؛ 
در ابتداي امر دولت اين موضوع را ناديده گرفت؛ 

اما در نهايت بازار ثانويه شكل گرفت. 
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5 بورس و فرابورس
 100درصد واگذاري
به بخش خصوصي

مشاور رييس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه 
در طول يك سال گذشته تقريبا ۱۰۰درصد واگذاري ها 
به بخش خصوص��ي واقعي بوده، اظهار داش��ت: اتفاق 
خوشايندي بود كه خصولتي ها و شبه دولتي ها سهمي 
در واگذاري ها نداشتند. به گزارش ايبنا، جعفر سبحاني 
با اش��اره به واگذاري هاي س��ال ۹۷، افزود: تقريبا ۶۳۰ 
بن��گاه از گ��روه يك و دو در صف واگذاري براي س��ال 
ج��اري قرار دارند كه ب��ه زودي مقدمات ارزيابي قيمت 
بنگاه ها و ش��رايط واگذاري تعيين مي ش��ود. وي ادامه 
داد: دوم م��رداد ماه ۱۶ بنگاه و ش��ركت  براي واگذاري 
به بخش خصوصي عرضه خواهند شد كه در ميان آنها 
س��ه بنگاه بزرگ نيز وجود دارد. مشاور رييس سازمان 
خصوصي س��ازي گفت: روز دوم م��رداد ماه ۱۶ بنگاه و 
ش��ركت دولتي را در مجم��وع با قيمت تقريبي ۲۶۰۰ 
ميليارد تومان به بخش خصوصي واقعي واگذار خواهيم 
كرد. سبحاني به بنگاه هاي بزرگي كه در صف واگذاري 
قرار دارند اش��اره كرد و گفت: شركت كشت و صنعت 
دامپ��روري مغان با قيمت پاي��ه ۱۷۶۰ ميليارد تومان 
واگذار خواهد ش��د؛ البته در فرآيند مزايده قيمت پايه 
اين ش��ركت را حدود ۲۲۰۰ ميليارد تومان اعالم كرده 
بوديم اما براي ايجاد شرايط مناسب جهت ورود بخش 
خصوصي قيمت را كاهش داديم. وي افزود: همچنين 
مجتمع صنعتي اس��فراين نيز در اين روز با قيمت پايه 
تقريبي ۶۱۱ ميليارد تومان عرضه خواهد ش��د. مشاور 
رييس كل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: لوله گستر 
اسفراين نيز با قيمت پايه تقريبي ۱۶۲ ميليارد تومان به 
بخش خصوصي واگذار خواهد ش��د. سبحاني گفت: در 
مجموع روز دوم مردادماه حدود ۲۶۰۰ ميليارد تومان 
واگ��ذاري خواهيم داش��ت. وي همچنين با بيان اينكه 
س��ال گذش��ته ۶۷درصد اهداف بودجه يي محقق شد، 
اظهار داشت: باتوجه به اينكه امسال تعهدات بودجه يي 
داريم انتظار مي رود نس��بت به س��ال گذشته وضعيت 

بهتري در تحقق اهداف بودجه يي داشته باشيم.

 ۳۴درصد معامالت
در اختيار 10 كارگزار بانكي

عملك��رد كارگزاري ه��اي ب��ورس در خ��رداد ماه 
مش��خص مي كند كه در بين ۲۰ كارگ��زار برتر بازار 
سرمايه، ۱۰كارگزار بانكي بيش از ۳۴درصد از معامالت 
را به خود اختصاص داده اند كه نشان از نقش ويژه آنها 
در ب��ورس دارد. ب��ه گزارش ايبنا، براس��اس اطالعات 
منتشر شده ازسوي بورس تهران، از بين ۱۰۶شركت 
كارگزاري فعال در بازار سرمايه، ۱۰كارگزاري سيستم 
بانكي با قرار گرفتن در بي��ن ۲۰كارگزاري برتر دوره 
ي��ك ماهه خرداد ماه ۹۷، به مي��زان ۳۴.۹۲درصد از 
كل معام��الت بازار س��هام را به خودش��ان اختصاص 
داده اند. بر اين اساس، كارگزاري هاي »بانك پارسيان با 
۱۴.۹5درصد، بانك سپه با ۴.۳5 درصد، بانك ملت با 
۲.۲۷درصد، بانك پاسارگاد با ۲.۱۲درصد، بانك مسكن 
با ۲.۱۲درصد، بانك ش��هر ب��ا ۲.۱۱درصد، بانك رفاه 
كارگران با ۱.8۲درصد، بانك خاورميانه با ۱.۷5درصد، 
بانك سامان با ۱.۷۲درصد و بانك كشاورزي با درصد 
۱.۷۱« در بي��ن ۲۰ ش��ركت كارگ��زاري برتر بورس 
قرار دارند. اين در حالي اس��ت كه، آمارهاي معامالت 
كارگزاري ها در سه ماه بهار سال جاري نشان مي دهد 
كه بيش از 58.5 ميليارد سهم به ارزش بالغ بر ۱5.۶ 
ه��زار ميليارد تومان توس��ط ش��ركت هاي كارگزاري 
در بورس جابه جا ش��ده كه اين مي��زان در خرداد ماه 
۲۴.۹ ميليارد س��هم به ارزش ۶.۹هزار ميليارد تومان 
بوده اس��ت. براس��اس اين گزارش معام��الت خرداد 
ماه ۴۴درصد از كل داد و س��تدهاي س��ه ماه ابتدايي 
س��ال جاري را به خود اختصاص داده است. نگاهي به 
آمارهاي منتش��ر شده نشان مي دهد كه در اين حجم 
از معامالت ۱۰ كارگزار با سهم ۴۲.۳درصدي بيش از 
۴.۰8هزار ميليارد توم��ان را به نام خود كرده اند و در 
مقابل ۲.8هزار ميليارد تومان ديگر نصيب ۹۶ كارگزار 
ديگر مي ش��ود. همچنين كارگزاري بانك پارسيان با 
۱۴.۹5درصد، بيشترين س��هم معامالت خرداد را به 
خود اختص��اص داده و كارگزاري مفيد نيز با س��هم 
۶.۴۶درصدي با فاصله بيش از دو برابري در رتبه دوم 
قرار دارد. در عين حال كارگزاري هاي »سپه، حافظ و 
آگاه« به ترتيب با سهم ۲.8۰، ۴.۲5 و ۲.۷۰درصدي 
در رده هاي سوم، چهارم و پنجم قرار دارند تا مشخص 
ش��ود در رده هاي اول تا پنجم اين ليست دو شركت 

كارگزاري بانكي قرار دارند.  

 خريد ۸۳ ميليارد سهام
در ۶۹ روز معامالتي

تع��داد 8۳ ميليارد و 5۴5 ميليون س��هم و حق 
تق��دم از ابتداي امس��ال تاكنون در م��دت ۶۹ روز 
معامالت��ي در بورس اوراق بهادار داد و س��تد ش��ده 
است كه از ابتداي امس��ال تاكنون در مدت ۶۹ روز 
معامالتي تعداد 8۳ميليارد و 5۴5 ميليون س��هم و 
حق تقدم ب��ه ارزش ۲۲۷ هزار و ۱۳۳ ميليارد ريال 
در ۴ ميلي��ون و ۷۹۷هزار و ۷۰5 دفعه مورد معامله 
قرار گرفته اس��ت. همچنين بررس��ي معامالت بازار 
س��هام به تفكيك بازار نش��ان مي دهد در اين مدت 
5۳ ميليارد و ۱۷5ميليون سهم به ارزش ۱۱۱ هزار 
و 8۷5 ميليارد ريال در ۲ميليون و ۱۷۴ هزار و 5۷۹ 
نوبت در بازار اول؛ ۲۹ميليارد و ۱۶۲ ميليون س��هم 
به ارزش ۷۴ هزار و ۹۴۹ ميليارد ريال در ۲ ميليون 
و 55۴ ه��زار و ۷۷۰نوبت در ب��ازار دوم؛ ۲۹ميليون 
س��هم به ارزش ۲8 هزار و ۲۶۲ ميليارد ريال در ۱۰ 
هزار و 8۳۷ نوبت در بازار بدهي؛ ۲ ميليون سهم به 
ارزش ۱5 ميليارد ريال در 55۳ نوبت در بازار مشتقه 
و يك ميلي��ارد و ۱۷۹ ميليون واحد از صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
۱۲ هزار و ۳۲ميليارد ريال در 5۶ هزار و ۹۶۶ نوبت 

مورد معامله قرار گرفته است.

خصوصي سازي 

آمار

»تعادل« در گفت وگو با معاون شركت بورس، چرايي حذف بازار ثانويه ارزي از بورس را بررسي مي كند

آمادگي بورس براي كمك به اقتصاد

گروه بورس|
در پاي��ان معامالت هفت��ه منتهي به ۲۰ تير 
 ماه جاري ش��اخص كل نسبت به هفته ماقبل با
 ۲.۷درصد كاهش همراه ش��د. بر اين اس��اس، 
در پايان معامالت هفته گذشته، شاخص كل با 
۲۹85 واحد كاهش نس��بت به هفته ماقبل، به 

رقم ۱۰۹5۰5 واحد رسيد. 
اين در حالي اس��ت كه، ش��اخص ب��ازار اول 
ب��ا ۲5۷۶ واحد كاهش به رق��م 8۰۰۳۳ واحد 
بالغ ش��د و ش��اخص بازار دوم ب��ا ۳۹۹۳ واحد 
كاهش ع��دد ۲۲۱۱۹۶ واح��د را تجربه كرد و 
به اين ترتيب ش��اخص ب��ازار اول با ۳.۱درصد 
و شاخص بازار دوم با ۱.8درصد افزايش نسبت 
به هفته ماقبل مواجه ش��دند. افزون بر اين، در 
۴ روز كاري هفته گذش��ته، ارزش كل معامالت 
اوراق بهادار به ۱۶85۱ ميليارد ريال بالغ ش��د 
كه نس��بت به هفته ماقبل ۷درصد كاهش يافته 
اس��ت. بر اس��اس اين گ��زارش، تع��داد ۳8۷5 

ميلي��ون ان��واع اوراق به��ادار در بي��ش از ۴۴۹ 
هزار دفعه م��ورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 
۴5درصد كاهش و ۱۱درصد افزايش را نس��بت 

به هفته ماقبل تجربه كردند. 
اين درحالي است كه تعداد ۴۲ ميليون واحد 
از صندوق ه��اي س��رمايه گذاري قابل معامله در 
بورس تهران به ارزش كل بيش از ۴۳۰ ميليارد 
ري��ال مورد معامل��ه قرار گرفت و ب��ه ترتيب با 
58درص��د و 58درصد كاهش نس��بت به هفته 

ماقبل همراه شدند. 

 سومين عرضه اوليه در راه فرابورس 
از س��ويي ديگر، در حالي هفته گذش��ته 
فرابورس ايران ميزبان عرضه اوليه ۱۰درصد 
از سهام شركت كشاورزي و دامپروري بينالود 
نيش��ابور در بازار دوم بود كه روز دوشنبه ۲5 
تيرماه نيز اين بازار ش��اهد عرضه ۳5 ميليون 
س��هم از مجموع سهام ش��ركت كشت و دام 

قيام اصفه��ان براي نخس��تين بار ب��ه عموم 
خواهد بود. بر اين اس��اس، ش��ركت كشت و 
دام قيام اصفهان در نم��اد »زقيام« هجدهم 
اس��فندماه س��ال ۱۳۹5 در گ��روه زراعت و 
خدمات وابسته، زيرگروه كشاورزي و خدمات 
دامپروري غي��ر از دامپزش��كي در بازار دوم 
فرابورس پذيرش و در بيس��ت و چهارم آبان 
ماه س��ال ۱۳۹۶ به عنوان يكصد و شصت و 
هفتمين نماد معامالتي در فهرست نرخ هاي 

فرابورس ايران درج شد. 
افزون بر اين، نگاهي به معامالت انجام شده 
در بازاره��اي نه گانه فرابورس نش��ان مي دهد 
ط��ي ۴ روز معامالتي در هفته گذش��ته تغيير 
مالكيت يك ميلي��ارد و ۷5۰ ميليون ورقه به 
ارزش ۱۱ ه��زار و ۳۲۰ ميلي��ارد ريال صورت 
گرفت��ه كه اين ميزان معامل��ه طي ۳۹۱ هزار 
دفع��ه رقم خورده اس��ت. در همين حال رصد 
مشاركت معامله گران اعم از حقيقي و حقوقي 
در معام��الت هفته قبل فراب��ورس نيز حاكي 
از آن اس��ت حقيقي ه��ا به ترتيب مش��اركت 
۶5 و ۷۰درص��دي و حقوقي ها مش��اركت ۳5 
و ۳۰درصدي در س��مت خري��د و فروش كل 
معامالت فرابورس داش��تند. بر اين اساس، در 

هفت��ه معامالتي منتهي به جمع��ه ۲۲ تيرماه 
س��هامداران در بازاره��اي اول و دوم اقدام به 
دادوس��تد بيش از ۲۳۷ و ۹۰8 ميليون س��هم 
به ارزش افزون بر ۴8۰ و ۱۷۰۱ ميليارد ريال 
كردند و در مجموع س��ه تابل��و معامالتي بازار 
پايه نيز 5۳۰ ميليون س��هم ب��ه ارزش بالغ بر 
۷۳۲ ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. در 

بازار ابزارهاي نوين مال��ي نيز ۷5۲ هزار ورقه 
دادوس��تد شد كه ارزش معامالت آن 8 هزار و 
۴۰5ميليارد ريال بود. عالوه بر اين، در نهايت 
شاخص كل فرابورس )آيفكس( نيز در آخرين 
روز كاري هفته گذش��ته نس��بت به شنبه ۱۶ 
تيرماه، افت ۱۹ واح��دي معادل ۱.5درصد را 
متحمل شد و در ارتفاع ۱۲۴۴ واحدي ايستاد. 

گروه بورس| مسعود كريمي|
ن��رخ ارز و قيم��ت س��كه از تاثير گذار ترين 
پارامتر ها در جهت گيري بازار هاي مالي كش��ور 
محس��وب مي ش��وند. از همين رو، سهامداران 
تاالر شيش��ه يي روزانه در داد و س��تد س��هام 
شركت هاي بورسي باتوجه به نوسان قيمتي ارز 
در ميدان فردوس��ي اقدام به جابه جايي س��هام 
در پرتف��وي خ��ود مي كنن��د. در همين حال، 
دولت دوازدهم با توجه به شكل گيري بازار هاي 
غيررس��مي و معام��الت دالر ب��ا نرخ هايي غير 
واقع��ي تصميم به راه اندازي ب��ازار ثانويه ارزي 
گرفت. اين تصميم اوايل تير ماه توسط مسعود 
كرباس��يان وزير اقتصاد اعالم و بورس تهران به 
عنوان بستر معامالتي بازار ثانويه درنظر گرفته 
شد. بر اين اساس، باتوجه به اينكه در تمام دنيا 
بورس به عنوان محلي ش��فاف براي انجام داد و 
ستد ها درنظر گرفته مي شود در نتيجه مي توان 
ب��ر اي��ن نكته تاكيد ك��رد كه دول��ت با چنين 
تصميم��ي به دنبال مديريت ب��ازار ارز از طريق 
س��ازوكار بازار س��رمايه بوده اس��ت. در همين 
حال، به يك باره بدون هيچ گونه اطالع رس��اني 
درخصوص حذف بازار ثانويه ارز از بورس تهران 
در نوزدهم تير ماه ش��اهد راه اندازي اين بازار و 
كش��ف نرخ ۷5۲۳ توماني آن در س��امانه نيما 
بوديم. از همين رو، اغلب كارشناس��ان بورسي 
معتقدند به دليل عدم آشنايي فعاالن بازار ارز با 
سازوكار معامالتي در بورس و عدم تمايل بانك 
مركزي به راه اندازي اين بازار در بستر معامالتي 
ب��ورس تهران دولت به ناچ��ار تصميم به تغيير 
موضع گرفت. بر اين اس��اس، جداي از درست 
ي��ا غلط بودن تصميم گي��ري دولت  بايد بر اين 
نكته تاكيد كرد كه عدم ثبات در تصميم گيري 
آن هم در سطح كالن كشور هزينه هاي زيادي 
را براي سياس��ت گذار و س��رمايه گذار به همراه 

خواهد داشت. 

 تصميم  كالن كشور
در همي��ن رابط��ه، روح اهلل حس��يني مقدم 
مع��اون ش��ركت ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
درخصوص چراي��ي حذف ب��ازار ثانويه ارزي 
در ب��ورس ته��ران در گفت وگو ب��ا »تعادل« 
عنوان ك��رد: بورس ته��ران ب��ا فراهم كردن 
زيرس��اخت هاي الزم جه��ت انج��ام معامالت 
ارزي در فضاي��ي كامال ش��فاف بار ها آمادگي 
خ��ود را اعالم ك��رد. اين در حالي اس��ت كه 
هيچ گونه محدوديتي در بس��تر داد و س��تد ها 
در ب��ازار ثانويه ارزي از طري��ق بورس اعمال 
نشد. معاون ناش��ران و اعضاي شركت بورس 

تصريح ك��رد: راه اندازي ب��ازار ثانويه ارزي در 
خ��ارج از ب��ورس، تصميمي در س��طح كالن 
كشور بوده اس��ت. وي ابراز داشت: قاعدتا در 
حوزه هاي ديگر بايد تمام مالحظات نسبت به 
ش��كل گيري بازار ثانوي��ه ارزي در نظر گرفته 
ش��ود. اين در حالي اس��ت كه بازار سرمايه با 
آمادگ��ي كام��ل از ابتدا مقدم��ات الزم را در 
اين زمين��ه مهيا كرد اما به ط��ور كلي بايد بر 
اي��ن نكته تاكي��د كرد كه ب��ورس تهران تابع 
تصميمات كالن اس��ت. روح اهلل حسيني مقدم 
بيان كرد: تحت هر شرايطي كه تشخيص داده 
ش��ود بورس تهران مي تواند در راستاي كمك 

به اقتصاد كش��ور در اين زمين��ه گام بردارد، 
پتانس��يل و بس��تر  هاي الزم در بازار س��رمايه 

فراهم است. 

 نوسان طبيعي بازار
معاون ش��ركت ب��ورس معتقد اس��ت كه، 
در ايران ۳۰ ش��ركت ب��زرگ 85درصد بورس 
را تش��كيل مي دهد و يكي از عوامل نوس��انات 
شديد ش��اخص در اين مدت، اخبار تاثيرگذار 
اين شركت ها اس��ت. به گزارش ايسنا، روح اهلل 
حس��يني مقدم در پاس��خ به اينكه از ديد شما 
نوس��انات شديد ش��اخص بازار سرمايه در اين 

روزه��ا به چه علت اس��ت اظهار داش��ت: اين 
نوس��انات در كوتاه مدت مس��اله خاصي ايجاد 
نمي كند و مرب��وط به نوس��انات طبيعي بازار 
اس��ت؛ چراكه در كش��ور ما ۳۰ شركت بزرگ 
بورس��ي 85درصد بورس را تش��كيل مي دهد. 
وي ادامه داد: طبيعي اس��ت كه وقتي اخبار و 
اطالعات مربوط به اين صنايع بزرگ زياد باشد 
باعث مي شود كه ما هر روز نوسانات را در بازار 
داش��ته باش��يم ولي بايد ببينيم در بلندمدت 
بازار به كدام س��مت مي رود و آن روند را براي 
تحليل ها در نظر بگيريم. معاون شركت بورس 
تهران در پاس��خ ب��ه اينكه مذاك��رات ايران با 
اروپايي ها چقدر مي تواند در نوس��انات بورس 
تاثي��ر بگذارد گفت: مذاك��رات ايران و اروپا بر 
بورس بي تاثير نيس��ت ولي تاثير آن بر بورس 
تهران بس��تگي به اين دارد ك��ه چقدر فضاي 
كسب و كار شركت ها را تحت تاثير قرار دهد؛ 
در نتيجه هر يك از عوامل تاثيرگذار در بورس 

بايد به طور جداگانه بررسي شود. 
گفتني است، در ماه هاي گذشته با نوسانات 
ن��رخ دالر در بازارهاي غيررس��مي ايران، بازار 
س��هام نيز به ش��دت تحت تاثير اين روند بود؛ 
چراكه بس��ياري از ش��ركت ها در بورس ايران 
از جمله پتروش��يمي ها، فلزي ه��ا و معدني ها 
صادرات مح��ور ب��وده و به نوس��انات نرخ دالر 
وابس��ته هس��تند. عالوه بر اين كارشناس��ان 
ب��ر اين نكته تاكي��د دارند كه در بازار س��هام 
مخصوص��ا در ب��ازار فعل��ي با توجه ب��ه اينكه 
ريس��ك هاي س��رمايه گذاري باال اس��ت، افراد 
غيرحرفه يي نبايد براي خريد و فروش س��هام 
به ط��ور مس��تقيم ورود كنند؛ چ��را كه بدون 
داش��تن اطالع��ات كام��ل از وضعيت ب��ازار و 
وضعيت ش��ركت ها ريس��ك معامالت به شدت 
باال خواهد رفت و احتم��ال زيان در معامالت 

چند برابر مي شود. 

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته

برآيند منفي بازار سهام

اجرايي ش��دن دس��تورالعمل جدي��د صادراتي ب��راي الزام 
به ص��ادرات تنه��ا از مس��ير توليدكننده اصلي موجب ش��ده 
ت��ا التهاب بازارها در مس��ير كاهش قرار گيرد ك��ه با توجه به 
بن بس��ت صادرات براي واس��طه ها، تقريبا مي ت��وان گفت كه 
از اي��ن پس ام��كان بروز رانت با همكاري ب��ورس كاال به صفر 
مي رس��د. به گزارش مهر، جعفر سرقيني، معاونت امور معادن 
و صناي��ع معدني وزارت صنعت، مع��دن و تجارت عنوان كرد: 
مصوب��ه صادراتي جديد در اين راس��تا اجرايي ش��د كه از اين 
پس واس��طه ها نتوانند براي كسب س��ود ناشي از اختالف نرخ 
ارز محاس��به ش��ده در قيمت هاي پايه ب��ورس كاال با نرخ هاي 
غيررس��مي، محصوالت فوالدي و فلزي را از كف بازار خريده و 
آن را صادر كنند. س��رقيني افزود: با ابالغ و اجرايي ش��دن اين 
مصوبه، ش��رايطي فراهم شده تا محصوالت فلزي و فوالدي كه 
با دالر ۴۲۰۰ توماني در بورس كاال عرضه مي شود، مستقيم به 
دست مصرف كننده برس��د و از اين پس مكانيسمي نباشد كه 
افراد واس��طه اين محصوالت را جمع كرده و به خارج از كشور 
ص��ادر كنند. وي تاكيد ك��رد: بنابراين طبق اين مصوبه، از اين 
پس چنين نيست كه هر خريداري بتواند محصوالت توليدي را 
صادر كند بلكه فقط توليدكنندگاني مي توانند اقدام به صادرات 
محصوالت فلزي و فوالدي كنند كه توليدكننده واقعي آن كاال 
باش��ند؛ آن هم منوط به اينكه ابتدا تعهدات ارائه شده خود را 
 در بازار داخلي انجام داده باش��ند. وي با بيان اينكه اين مصوبه 
در راس��تاي حمايت از توليدكنندگان در داخل كشور است به 
امكان چگونگي صادرات محصوالت فلزي و فوالدي اشاره كرد 
و گفت: بدي��ن  ترتيب، اگر توليدكننده ي��ي عرضه هاي داخلي 
خود را به ميزاني كه متعهد ش��ده در ب��ورس كاال انجام داد و 
ب��ورس كاال ايفاي تعهدات آن را تايي��د كرد، هيچ مانعي براي 
صادرات محصوالتش وجود ندارد. اما اگر توليدكننده يي عرضه 
داخلي خود را به هر دليلي انجام ندهد، اجازه صادرات نخواهد 
داش��ت. به گفته معاون وزير صنعت، همواره به دليل شفافيت 
آم��اري بورس كاال مي توانيم داليل ايج��اد التهاب در بازارها را 
شناس��ايي كرده و تصميم مناسب را در اين بستر شفاف اتخاذ 
كنيم. سرقيني درخصوص ايجاد شفافيت و رفع التهابات اخير 
قيمتي ناش��ي از بروز هيجان��ات كاذب در بازارهاي مختلف به 
كمك اج��راي اين مصوبه صادراتي گفت: از اجراي اين مصوبه 

در حال��ي حدود دو هفته مي گذرد كه هم قيمت مواد اوليه در 
بازار كاهش يافته و هم بازار كاالهاي مختلف ش��فاف تر ش��ده 
است. به گفته وي، در مدت اجراي اين مصوبه هيچ مانعي براي 
توليدكنندگان مشاهده نش��ده و اگر ممانعتي نيز براي برخي 
توليدكنن��دگان جهت ص��ادرات محصول توليدي ش��ان وجود 

داشته، به دليل عدم ايفاي تعهدات داخلي آنها بوده است. 
وي درخص��وص وجود رانت در بازارها و حذف آن به كمك 
اج��راي مصوبه جدي��د صادراتي در ب��ورس كاال، اظهار كرد: با 
اجراي اين مصوبه و بن بس��ت صادرات براي واس��طه ها، تقريبا 
مي توان گفت كه امكان بروز رانت با همكاري بورس كاال به صفر 
مي رس��د. به گفته سرقيني، با اجراي اين مصوبه به مرور ديگر 
انگيزه يي براي خريد مواد اوليه از سوي افرادي كه توليدكننده 
واقعي نيستند باقي نمي ماند چراكه اجازه صادرات ندارند و انواع 
محصوالت فوالدي و فلزي نيز به صورت مستمر در حال توليده 
بوده و در بورس كاال با قيمت هاي مش��خص عرضه مي شود؛ از 
اي��ن رو خريداري براي اين محصوالت در بازار داخل هم وجود 
نخواهد داشت.  معاون وزير صنعت با تاكيد بر اينكه محصوالت 
فلزي در بازار آزاد به وفور يافت مي ش��ود، اظهار داشت: برخي 
به گونه يي رفت��ار مي كنند كه انگار قحطي محصوالت فلزي و 
فوالدي آمده، اما سال گذشته بيش از ۹ ميليون تن فوالد صادر 
ش��ده و حتي طي روزهاي اخير كارخان��ه جديدي نيز در اين 
صنعت افتتاح شده كه ظرفيت توليد را در كشور باال برده است. 
بر اين اس��اس، افرادي كه امروز به دنبال خريد اين محصوالت 
هس��تند نيتي جز انبار كردن ندارند كه با توجه به حجم باالي 
محصوالت و عرضه هاي مس��تمر، احتكارگ��ران از اين اقدامات 
سودي نخواهند برد. وي هيجانات اخير ناشي از التهاب قيمتي 
در بازار را ناشي از پتانسيل موجود در نرخ ارز جهت كسب سود 
از مابه التفاوت نرخ ارز رس��مي با نرخ هاي غيررسمي دانست و 
گفت: عده يي به دنبال كس��ب سود ناش��ي از قيمت گذاري با 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ي بودند و ب��ا اين تدبيري كه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت انديش��يد و حدود دو هفت��ه از زمان ابالغ و 
اجراي اين مصوبه صادراتي مي گ��ذرد، تقريبا التهابات موجود 
در بازاره��اي كااليي كاهش يافته و مي ت��وان گفت اين اقدام 
وزارتخانه اثربخش بوده است؛ البته انتظار مي رود اين اثربخشي 

طي هفته هاي آتي بيشتر نمايان شود.

موانع اجراي قانون حاكميت شركتي در بازار سرمايهنقش بورس كاال در حذف رانت
حاكميت ش��ركتي امروزه در دنيا موض��وع گفت وگوهاي 
فراوان ش��ده و از سال ۱۹8۰ به بعد به ويژه براي شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس ها اهميت بيش��تري پيدا كرد. علي 
اس��المي بيدگلي كارش��ناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه 
مهم تري��ن موض��وع در حاكميت ش��ركتي مبح��ث جدايي 
مالكي��ت از مديريت اس��ت، گفت: بحث قاب��ل اهميت ديگر 
در اين خصوص، رعايت اس��تانداردها براي حمايت از حقوق 
سرمايه گذاران به ويژه س��رمايه گذاران خرد است. به گزارش 
س��نا، وي با اش��اره به اينكه اهميت حاكميت شركتي باعث 
ش��د بورس در س��ال هاي ۹۱ تا ۹۲ اقدام ب��ه تدوين اصول 
حاكميت شركتي كند، گفت: اصلي ترين محور اختالف نظرها 
در تدوي��ن اصول حاكميت ش��ركتي، بحث هاي س��اختاري 
درباره هيات مديره شركت ها بود. اين كارشناس بازار سرمايه، 
عمده ش��ركت هاي بزرگ پذيرفت��ه در بورس را در آن دوران 
بنگاه هاي مش��مول اصل ۴۴ قانون اساس��ي دانست و گفت: 
در اين گروه از ش��ركت ها عمدتا مديرعامل، در سمت رييس 
هيات مديره هم قرار داشت و يكي از بحث هاي بسيار چالشي 
در آن سال ها موضوع جابه جايي و تفكيك شخصيت حقيقي 
مديرعام��ل و ريي��س هيات مديره بود كه تغييرات اساس��ي 
زيادي در ساختار شركت ها ايجاد مي كرد. وي تغيير ساختار 
ش��ركت هاي بزرگ خصوصي ش��ده به خص��وص بانك ها را 
س��خت دانست و گفت: تركيب اعضاي هيات مديره به صورت 
موظ��ف و غير موظف هم بحث هاي زيادي به همراه داش��ت. 
البته هنوز هم در بس��ياري از شركت ها و بانك هاي مشمول 
خصوصي س��ازي و اصل ۴۴ اين اصل رعايت نش��ده است. به 
اي��ن ترتيب اعض��اي هيات مديره اعضاي موظ��ف و معاونين 
ش��ركت محسوب مي شوند كه اين مس��اله، قوانين حاكميت 
ش��ركتي را نقض مي كند. اس��المي بيدگلي، مهم ترين داليل 
تاخير در اجرايي ش��دن حاكميت شركتي را موارد فوق اعالم 
كرد و افزود: چنين بحث هايي باعث شده زمان اجرايي شدن 
فرآيند حاكميت ش��ركتي طوالني ش��ود. وي ب��ه لزوم رفع 
بس��ياري از مقاومت ها در مس��ير اجراي اين اصل اشاره كرد 
و گف��ت: ب��ه همين دليل اجراي اين قانون ب��ه دليل موانع و 
مقاومت ها مش��مول مرور زمان شد. اسالمي بيدگلي با اشاره 
به تدوين دومين پيش نويس دستورالعمل حاكميت شركتي 

گف��ت: البته نس��خه هاي جديد اصول حاكميت ش��ركتي در 
س��ال هاي اخير تدوين ش��ده كه اجرايي شدن آن سريع تر و 
راحت تر است. وي با تاكيد بر اينكه بايد مشكالت پيش نويس 
دس��تورالعمل حاكميت ش��ركتي براي اجرا در بازار سرمايه 
ايران برطرف شود، افزود: عالوه بر مباحث مطرح شده درباره 
مديرعامل و اعض��اي هيات مديره، بحث هاي ديگري راجع به 
نحوه تقس��يم سود و اختصاص پاداش به مديران بايد در اين 
دس��تورالعمل بررسي شود؛ به عنوان مثال در بحث پاداش به 
مدي��ران در برخي موارد مديران، نمايندگان س��هامداران در 
ش��ركت ها نيز محس��وب مي ش��وند كه چالش هاي جديد به 
همراه دارد. اين كارش��ناس بازار بررس��ي، بازنگري و به روز 
رس��اني قوانين حاكميت ش��ركتي را در دنيا نيز مورد توجه 
دانس��ت و گفت: اختالف ه��ا در برخي موارد اي��ن قانون در 
بازارهاي مالي دنيا چش��مگير بوده اس��ت؛ مث��ال مي توان به 
موضوع برگرداندن پاداش مديران در انگلستان اشاره كرد كه 
به دليل عدم رعايت اصول حاكميت ش��ركتي براساس حكم 
دادگاه مديران مجبور شدند بخشي از پاداش اختصاص يافته 
را به ش��ركت ها برگردانند. اسالمي بيدگلي با تاكيد بر اينكه 
بحث حاكميت شركتي، موضوع جديدي در دنيا است، گفت: 
اين قانون از اواخر دهه ۱۹8۰ رونق گرفته و در بس��ياري از 
كش��ورها از س��ال ۲۰۰۰ به بعد قوانين و مقررات آن تدوين 
شد. وي جوان بودن اين قانون را مورد توجه قرار داد و افزود: 
عمر كوتاه اجراي قوانين حاكميت شركتي در دنيا باعث شده 
تا اين بحث با اش��كاالت و ضعف هايي رو به رو شود كه البته 
در طي زمان برطرف خواهد شد. اين كارشناس بازار سرمايه 
در ادام��ه به مزيت هاي اجراي اين قانون اش��اره كرد و گفت: 
مهم ترين مزيت اجراي حاكميت ش��ركتي در بازار س��رمايه 
صيانت از حقوق س��هامداران خرد اس��ت. اس��المي بيدگلي 
با اش��اره به اينكه در بخش هاي خصوصي طبيعي اس��ت كه 
مالكيت و مديريت يكس��ان باش��ند، گفت: اما در شركت هاي 
پذيرفته شده بازار سرمايه كه با تعداد بااليي سهامدار مواجه 
هس��تند بايد بحث مالكيت از مديريت جدا باش��د. وي تاكيد 
كرد: با اجراي قوانين حاكميت ش��ركتي حقوق س��هامداران 
خرد هم بهتر حفظ و از سوءمديريت ها و اشتباهات احتمالي 

مديران جلوگيري خواهد شد. 

ديدگاه

بازه هفتگي شاخص كل 
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مصوبه دولت، تخلف در كارت 
بازرگاني را كاهش مي دهد

مظفر عليخاني|
معاون فني و خدمات اتاق بازرگاني ايران|

سوءاس��تفاده از كارت ه��اي بازرگان��ي معلول و 
نتيج��ه سياس��ت هاي تجاري و ارزي نامس��اعد در 
كشور است. اصالحيه يي كه در حوزه كارت بازرگاني 
مدنظر است پيشنهاد مشترك اتاق ايران و سازمان 
توسعه تجارت ايران است كه به تصويب كميسيون 
موضوع ماده يك آيين نام��ه اجرايي قانون مقررات 

صادرات و واردات رسيده است. 
فلس��فه اين اصالحيه ب��ر مبن��اي دو رويكرد 

استوار است: 
1- ما بايد ش��رايط صدور و تمدي��د كارت را به 
گونه يي اصالح كنيم كه شرايط و ضوابط غيرضرور 
كه منجر به نامس��اعد ش��دن محيط كس��ب و كار 

مي شود، حذف شود. 
2- بايد براي بهبود ش��رايط محيط كس��ب وكار 
زمينه س��ازي كني��م ت��ا در نهاي��ت ش��اخص هاي 
بين المللي كشورمان در زمينه شروع به كسب و كار 

و نيز تجارت فرامرزي بهبود يابد. 
اصالحيه بعدي بر اين اس��اس است كه با توجه 
به اينكه فضاي كس��ب و كار كشور نامساعد است، 
قاعدت��ا عده يي افراد س��ودجو و فرصت طلب در هر 
قش��ري پيدا مي ش��وند تا از اين فضا ب��ه نفع خود 
اس��تفاده كرده ي��ا قانون و مق��ررات را دور زده و از 

حقوق ديواني سوءاستفاده كنند. 
مث��ال نمي خواهند در ح��وزه پرداخت ماليات و 
پرداخت حقوق ورودي به وظيفه قانوني خود عمل 
كنند. لذا، اين موضوع مطرح ش��د كه از روزنه هاي 
سوءاس��تفاده در ش��رايط ص��دور و تمدي��د كارت 
پيش گي��ري ش��ده و فضا مديريت ش��ود. هر چند 
انح��راف در كارت بازرگاني تنها يك درصد اس��ت 
و نمي توان بر اين اس��اس شرايط سختي را متوجه 

فعاالن اقتصادي كرد. 
بر اين اساس دو رويكرد مورد توجه بود: 

اول اينكه ح��ذف رش��ته هاي فعاليت، گواهي 
عدم س��و پيشنيه كيفري، نداشتن چك برگشتي، 
داشتن كد اقتصادي، داشتن حساب جاري و محل 
كسبي كه حتما بايد تجاري باشد، محدوديت هايي 
اس��ت كه با توجه به اقتضائات تجارت فرامرزي و 
اقتضاي كس��ب و كار در ايران شروط غيرضروري 
به نظر مي رس��د. شايسته است اين  موارد حذف و 

اصالح شود. 
دوم اينكه باتوجه به نگراني ها درباره فرار مالياتي 
و خوداظه��اري در مورد ارزش كاال توس��ط عده يي 
هرچند محدود مقرر ش��د: اين اش��خاص در س��ال 
اول بتوانند تا سقف حداكثر 500 هزار دالر واردات 
داش��ته باش��ند. اين افراد در صورت عملكرد مثبت 
مي توانند تا س��قف حداكثر 2 ميليون دالر واردات 
داش��ته باش��ند. همچنين در صورت ادامه عملكرد 
مثبت در س��ال دوم، در سال هاي بعدي، مي توانند 
بدون س��قف واردات انجام دهند. واحدهاي توليدي 

از اين شرط مستثنا هستند. 
موض��وع ص��ادرات با توج��ه به اينكه مش��مول 
پرداخ��ت ماليات، حقوق گمرگي و ماليات بر ارزش 
افزوده نيس��ت از اين قيد مستثناس��ت. همچنين 
واحده��اي توليدي چون مجوز را از مراجع ذي ربط 
دريافت كرده اند و به عبارتي، س��رمايه هاي آنها در 
كش��ور مس��تقر ش��ده و كارخانه آنها به زمين پيچ 

خورده از اين شرط مستثنا هستند. 
س��وم اينكه يكي از ش��اخص هاي مهم در حوزه 
تجارت فرامرزي و دريافت كارت بازرگاني، داش��تن 
صالحيت حرفه يي متقاضيان است. متقاضيان بايد 
از دانش و تجرب��ه الزم در زمينه صادرات و واردات 
در رشته هاي مرتبط برخوردار باشند. لذا مقرر شده 
آموزش ه��اي تخصص��ي الزم را در خصوص قوانين 
و مقررات مرتبط با تجارت خارجي داش��ته باش��ند 
و آزمون مربوطه را با موفقيت پش��ت س��ر گذاشته 
باشند. بايد دو فعال اقتصادي خوشنام دارنده كارت 
بازرگاني، صالحيت حرفه يي متقاضيان را مورد تاييد 
قرار دهند. يا اين افراد در يك تشكل اقتصادي عضو 
باش��ند و در آنجا فعاليت هاي اقتصادي و تشكلي را 
تجربه كرده و بعدا وارد عرصه تجارت خارجي شوند. 
همچنين پيش��نهاد شده اس��ت، براي تمديد 
كارت هاي بازرگاني از شاخص رتبه بندي استفاده 
ش��ود. به عبارت ديگر، كارت هاي برنزي سه ساله، 
كارت هاي نقره يي چهارس��اله و كارت هاي طاليي 
پنج ساله تمديد خواهند شد. در ضمن كارت هاي 
واحده��اي تولي��دي كم��اكان يك س��اله تمديد 

خواهند شد. 
كارگروهي تش��كيل شده تا كس��اني كه رفتار 
س��وء تجاري داشته يا شروط زمان دريافت كارت 
را از دس��ت داده، ي��ا كارت و امتياز مترتب بر آن 
را به افراد ديگري واگذار كرده اند، به وضعيت آنها 
رس��يدگي ش��ود. به همين منظور در كارگروهي 
متش��كل از نمايندگان اتاق ايران، سازمان توسعه 
تجارت ايران و گمرك ايران اين موضوع بررس��ي 
مي ش��ود و در صورت ل��زوم كارت ف��رد متخلف 

تعليق يا باطل مي شود. 
اين اصالحيه در ش��رايطي تهيه و تقديم شده 
اس��ت كه ات��اق اي��ران در اجراي وظاي��ف قانون 
محوله و نيز ايجاد ش��فافيت در فرايندها و كاهش 
دخالت عامل انس��اني در اين زمين��ه، مبادرت به 
ايجاد س��امانه مديريت يكپارچه فرايندهاي صدور 
و تمدي��د كارت بازرگاني، صدور كارت هوش��مند 
بازرگاني، رتبه بن��دي كارت هاي بازرگاني و صدور 
دستورالعمل وحدت رويه صدور و تمديد كارت ها 
در اتاق هاي سراس��ر كش��ور كرده است. بر همين 
پايه خوشبختانه سوءاستفاده از كارت ها به  شدت 
در چند س��ال اخير كاهش يافته اس��ت. عالوه بر 
آن ح��دود 1400 كارت بازرگاني متعلق به افراد 

فرصت طلب و سودجو ابطال شده است. 
برابر اخبار منتش��ر شده در رس��انه ها، اصالحيه 
م��ورد بحث در هي��ات وزيران مطرح و م��وادي از 
آن تصويب شده اس��ت. بايد منتظر ماند و ديد كه 
مندرج��ات ابالغيه دولت محت��رم چقدر منطبق با 
مصوبات كميس��يون م��اده يك آيين نام��ه اجرايي 

مقررات صادرات و واردات است. 

يادداشت

نقدينگي موجود جذب كدام بخش از اقتصاد خواهد شد؟

موضع نامشخص بخش خصوصي در قبال سود بانكي

رييس اتاق اصناف خبر داد

استارت تسهيل مالياتي براي اصناف
عل��ي فاضلي رييس ات��اق اصناف با اش��اره به 
روزهاي پركار و تاكيد رييس جمهور، وزير اقتصاد و 
ساير قوا بر تنظيم بازار و نظارت مستمر بر قيمت ها، 
اظهار داش��ت: واضح است كه اين روزها با توجه به 
ش��رايط پيش آمده در بازار مي طلب��د كه نظارت 
بيش��تر و دقيق تري نسبت به وضعيت بازار داشته 
باشيم، زيرا بايد پذيرفت كه بازار با توجه به مسائل 
پيش آمده دچار تالطم شده كه بايد آن را مديريت 
ك��رد و ما به عن��وان مجموعه نظارتي موظفيم كه 
در اين زمينه فعاليت مان بيشتر شود. وي با اشاره 
به اينكه در چند وق��ت اخير برنامه هاي نظارتي و 
بازرس��ي اصناف با جديت پيگيري شده و با توجه 
به صحبت هاي اخير رييس جمهور قرار بر آن است 
در بازرسي ها و نظارت هاي اصناف از تيم اقتصادي 
اتاق اصناف اس��تفاده ش��ود، گفت: تيم بازرسي و 

نظارت اتحاديه ها و اتاق هاي صنفي تنها در سطح 
توزيعي نظارت دارند و س��ازمان حمايت مس��وول 
نظارت و بازرسي از عمده فروشان، واردكنندگان و 

شركت هاي توليدي است. 
فاضلي با اشاره به اينكه نظارت بر قيمت گذاري 
كاال و خدم��ات بر عهده س��ازمان حماي��ت بوده و 
اين س��ازمان مسوول نظارت بر قيمت گذاري كاال و 
خدمات است، گفت: اين سازمان بايد در بررسي هاي 
ميداني خود به اين موضوع توجه ويژه داشته باشد. 

رييس اتاق اصناف تهران تاكيد كرد: بيش��ترين 
حجم تخلف در يك ماه گذشته در صنوف پوشاك، 
مي��وه و نان به ثبت رس��يده كه در اين ميان تخلف 
عدم درج قيمت و عدم درج فاكتور بيش��ترين نوع 
تخلفات بوده است. ضمن اينكه تخلف در صنف نان 
مربوط ب��ه قيمت گذاري در نان آزادپز، ارائه س��هم 

دولت��ي آرد به اش��خاص ديگر و ع��دم رعايت وزن 
چان��ه خمير بوده اس��ت. وي همچنين درخصوص 
مفاد نشست هفته گذشته كه با حضور وزير اقتصاد 
برگزار شد، عنوان كرد: اهم تصميمات اخذ شده در 
اين نشست رس��يدگي به مشكالت مالياتي صنوف 
بود كه مقرر ش��د با هماهنگي روس��اي اتحاديه ها 
برطرف شود. در اين نشس��ت مشترك سوال هايي 
از وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح و پاس��خ الزم 
ارائه ش��د در نتيجه وي دستوراتي بر اساس تعامل 
بيش��تر و همكاري ب��راي اصالح موان��ع موجود در 
فعاليت هاي اصن��اف را صادر كردن��د. وي در مورد 
چگونگ��ي برطرف كردن مش��كالت مالياتي كه به 
پاشنه آشيل اصناف بدل شده است، گفت: مقرر شد 
در اين زمينه گفت وگو با حضور روساي اتحاديه هاي 
مختلف و معتمدان آن رسته شغلي برگزار شود تا با 
بهره مندي از تجربه آنان نسبت به رفع اين مشكل 

اصناف اقدام شود. 
فاضلي رعايت عدالت، محاسبه و اخذ ماليات را از 
ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه دانست و يادآور 
ش��د: حاضرين در جلسه معتقد بودند بايد تدابيري 
انديشيده ش��ود تا به واس��طه آن از فشار پرداخت 

ماليات هاي سنگين توسط واحدهاي صنفي كاسته 
شود. در اين زمينه رييس سازمان مالياتي كشور در 
مورد تبصره يك ماده 14۶ و ماده ۳ تبصره 14۷ كه 
درخصوص خريد ب��االي 5 ميليون تومان از طريق 
چك اس��ت؛ موضوع حجم عمليات سازمان مالياتي 
براي تسهيل داد و س��تد و اعمال قانوني شركت ها 
و اشخاص مواردي را عنوان كرد. رييس اتاق اصناف 
در م��ورد اظهارنامه هاي ماليات��ي عنوان كرد: تعداد 
اظهارنامه هاي س��ال گذش��ته ۳ ميليون و ۳5 هزار 
مورد بوده كه با رش��د 15 درصدي مواجه شده كه 
اين موضوع نش��ان از فرهنگ س��ازي در اين زمينه 
دارد. فاضلي در ادامه با اشاره به اينكه مردم بايد در 
بحث استقالل اقتصادي به ميدان بيايند، خاطرنشان 
س��اخت: قبول دارم كه ممكن است در برخي موارد 
توليدات ما قابل رقابت يا كم رقابت با توليدات نهايي 
ديگر كشورهاس��ت اما بايد بپذيريم كه توليدكننده 
احتياج به حمايت و تقويت دارد. دس��ت سوداگران 
اقتصادي بايد با عزم ملي قطع شود. دولت و مجلس 
شوراي اس��المي و مردم هم بايد با نخريدن كاالي 
قاچ��اق بايد كمك كنند. مردم محور كردن اقتصاد 

دست سوداگران را كوتاه مي كند. 

وي تصري��ح داش��ت: ما ني��ز به عن��وان فعاالن 
اقتصادي خيلي خوب عمل نكرديم. نتوانستيم براي 
فرآيند توليد تا توزيع يك استراتژي معين بياوريم و 
دولت را وادار كنيم كه براساس اين استراتژي حركت 
كند. اصناف س��ه ميلي��ون بنگاه دارن��د و به يقين 
تعدادي سودجو نيز در ميان افراد حضور دارند. اينها 
حتي اگر تعدادشان اندك باشد، همواره بازار را تحت 
تاثير قرار مي دهند. يكي از شاخصه هايي كه در ايران 
رش��د پيدا كرد، سوداگري در اقتصاد است. تعلل ما 
موجب اين شده كه برخي از افراد سوءاستفاده كنند. 
رييس ات��اق اصناف اي��ران بر ضرورت س��امان 
بخش��يدن به نظام توزيع كشور تاكيد كرد و گفت: 
تقوي��ت بنگاه ه��اي كوچك و متوس��ط بر اس��اس 
بخش��نامه رهبر معظم انق��الب در 10 بند ابالغي 
اقتص��اد مقاومتي بايد به عنوان اصل طرح حمايتي 
مورد توجه قرار گيرد. نظام پولي- مالي كش��ور بايد 
در راستاي تقويت اين بنگاه ها عمل كند. متاسفانه 
بنگاه هاي ما بانك محور هستند و شبكه بانك هاي 
ما هم با مش��كالتي روبه روست و از اين رو در عرصه 
خدمات س��رمايه گذاري مي كند و در عرصه توليد و 

خدمات فني منفعل است. 

هجوم نقدينگي به س��مت ارز و سكه كافي بود 
كه اين بازار به التهاب كش��يده شود اما نكته جالب 
آن اس��ت كه كل نقدينگي حركت كرده به س��مت 
بازار س��كه تنها به اندازه يك ماه سود بانكي و سود 
اوراقي بود كه منتش��ر شده است. در حقيقت هنوز 
بخش قابل توجه��ي از نقدينگي در بانك ها و اوراق 
است و اگر اين نقدينگي به سمت هر بازاري حركت 
كند بايد منتظر از هم پاشيدن آن بازار بود. طبيعتا 
همين موضوع باعث ش��ده اس��ت كه بحثي جدي 
درباره نرخ بهره وجود داش��ته باش��د و ديدگاه هاي 
متف��اوت و حتي متناقضي در اين خصوص ش��كل 
گيرد. طبق آخرين آمارها حجم نقدينگي در پايان 
سال گذشته به 15۳0 هزار ميليارد تومان رسيده كه 
افزايش بيش از 2۸0 هزار ميليارد توماني را نسبت به 
ابتداي همان سال نشان مي دهد و امسال اين روند 
افزايشي بوده تا جايي كه رييس اتاق بازرگاني تهران 
اعالم كرده ك��ه روزانه هزار ميليارد تومان به حجم 
نقدينگي كشور اضافه مي شود. اما مشكل اين است 
كه حتي بخش خصوصي نيز ديدگاه واحدي درباره 
نرخ بهره ندارد. پيش فروش اوراق گواهي س��پرده و 
همچنين پيش فروش سكه عمال نرخ بهره واقعي را 
در كشور دستخوش تغيير مي كند. گروهي از فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصي معتقد هستند كه بايد با 
باال نگه داشتن نرخ بهره جلوي حركت نقدينگي را 
به س��مت بازارها گرفت و گروهي دقيقا عكس اين 

مساله را توصيه مي كنند. 

 سودهاي بانكي پايين بازار ارز و طال را برهم زد
با توجه به روند فزاينده نقدينگي و س��رگرداني 
آن در بازاره��اي غيرمولد كه الته��اب در بازار ايجاد 
كرده است، عضو اتاق بازرگاني ايران تاكيد دارد اين 
شرايط به دليل كاهش سود سپرده هاي بانكي ايجاد 
ش��ده كه تهديد جدي براي بازار طال و ارز اس��ت، 
چراكه حتي اگر 10درصد از اين س��پرده ها به سكه 
و دالر تبديل شود، چالش جدي براي اقتصاد كشور 

به بار مي آورد. 
در اي��ن باره احمد كيميايي اس��دي نايب رييس 
كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق بازرگاني تهران 
اظهار كرد: س��ودهاي بانك��ي 20 درصدي خارج از 
اس��تاندارد و معمول منطقه و كشور است كه باعث 
افزايش نقدينگي ش��ده اس��ت. وي افزود: به دليل 
بي ثباتي اين روزهاي بازار، مردم س��رمايه هاي خود 
را از بان��ك بي��رون آورده و در بازار س��كه، خودرو، 
مسكن و غيره س��رمايه گذاري مي كنند كه آثار آن 
التهاب در اين بخش ها ش��ده است. كيميايي اسدي 
اظه��ار كرد: تالش دولت طي چند س��ال اخير اين 
بوده كه افزاي��ش نقدينگي ها را به نوعي مديريت و 
س��رمايه ها را به صورت سپرده در بانك ها نگهداري 
كند. اما پس از رش��د بازار در اواخر س��ال گذش��ته 
ترجيح برخي مردم اين بود كه سپرده ها را از بانك ها 

خارج كنند و به بازار سكه، ارز و غيره ببرند. به اعتقاد 
وي، مديريت اين نقدينگي ها بايد به گونه يي باش��د 
كه اگر قرار است سرمايه ها از بانك ها خارج شود به 
سمت فعاليت هاي مولد برود. الزمه اين جهت گيري 
به سمت توليد و اشتغال اين است كه ساختارها مهيا 
باشد. مشكالتي از قبيل ثبت شركت، دارايي، تامين 
اجتماعي و از اين دس��ت گريبان گير توليد شده لذا 
بايد با حل اين مش��كالت سرمايه داران را به سوي 

كسب و كارهاي نوين ترغيب كرد. 
اي��ن عضو اتاق بازرگاني اي��ران تصريح كرد: اگر 
س��پرده ها در بانك ها بماند شرايط بهتر خواهد بود، 
چراكه حتي اگر 10 درصد از اين س��پرده ها خارج و 
در بازارهاي س��كه، طال، ارز و... سرمايه گذاري شود، 

چالش جدي به وجود مي آورد. 
كيميايي اس��دي با اش��اره به اينك��ه براي حفظ 
نقدينگي ها، تصميم گيري اصلي براي سود سپرده ها 
و تس��هيالت، ش��وراي پول و اعتبار است كه شامل 
اعض��اي حقيقي و حقوقي مي ش��ود، گفت: چرخه 
اقتصادي يك زنجيره  است؛ بدين معنا كه نمي توان 
س��ود س��پرده هاي بانكي را كم كرد و انتظار داشت 
در جامعه تورم ايجاد نشود. اگر دولت بخواهد سود 
سپرده را پايين بياورد، نقدينگي وارد بازار مي شود و 
تورم بسيار بااليي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. 
عض��و ات��اق بازرگاني اي��ران معتقد اس��ت اگر 
س��رمايه هاي خارج ش��ده از بانك ها به سمت بازار 
غيرمولد برود و در توليد و اش��تغال استفاده نشود، 
ديگ��ر ني��ازي ب��ه تحريم ه��اي خارج��ي نداريم و 
نقدينگي ه��ا 100 برابر تحريم هاي خارجي براي ما 

مشكل آفرين خواهد شد. 

وي درب��اره اينكه اين التهابات را چه كس��ي به 
وجود آورده است؟ گفت: نمي شود به صراحت گفت 
مردم باع��ث التهابات بازار ش��ده اند ولي حداقل در 
كوتاه مدت به آينده اقتصاد كشور خوش بين نيستند، 
چرا كه مي خواهند بر ارزش پول و دارايي هاي خود 
بيفزايند. بع��د از برجام خوش بيني مردم به اقتصاد 
فراهم ش��د و تورم تا حد ت��ك رقمي پيش رفت و 
تغيير محسوسي نداشت. اما اينك با توجه به شرايط 
حاكميت بايد كاري كند كه سرمايه داران و مردم به 

آينده اقتصاد اميدوار باشند. 

 افزايش نرخ سود بانكي تير خالص
بر پيكر توليد 

در مقابل عباس آرگ��ون عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به شرايط ارزي كشور 
اظهار كرد: ارز متغيري اساسي در اقتصاد كشور است 
ك��ه در بحث تورم، واردات و صادرات تاثير اساس��ي 
مي گذارد و از اهميت قابل توجهي در اقتصاد كشور 
برخوردار است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران با اشاره به سركوب نرخ ارز تصريح كرد: قيمت 
ارز بايد متناس��ب با شرايط اقتصادي و تورم خود را 
پيدا كند، زيرا عدم توازن نرخ ارز با صادرات و واردات 

آثار منفي بر اقتصاد كشور مي گذارد. 
به گفته وي به دليل افزايش قيمت تمام ش��ده 
كاال توليدي در داخل كش��ور، در ص��ورت افزايش 
نرخ ارز، صادرات كشور افزايش مي بايد و پايين نگه 

داشتن نرخ ارز واردات را توجيه پذير مي كند. 
عضو هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران با 
اشاره به التهاب بازار ارز بيان كرد: بخشي از نوسانات 

ارز به داليل اقتصادي نيس��ت و تهديدات سياسي 
و تالش مردم براي حفظ س��رمايه خود، توازن بازار 
ارزي را بر هم مي زند. آرگون با اش��اره به آثار مثبت 
تك نرخي ش��دن ارز در كشور بيان كرد: تك نرخي 
ش��دن ارز و تامين منابع مالي آن از س��وي دولت، 
مي تواند مانع از فس��اد و رانت اقتصادي در كش��ور 
باش��د، اما با توجه به شرايط كش��ور، دولت توانايي 

تامين ارز براي همه متقاضيان واردات را ندارد. 
عضو هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران با 
اش��اره به ميزان باالي نقدينگي در كشور ابراز كرد: 
ميزان نقدينگي در كش��ور طي س��ال هاي گذشته 
چندين برابر شده است و بايد با ايجاد شرايط مناسب 
زمينه سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي كشور را 
فراهم آورد. وي با اش��اره به افزايش نرخ سود بانكي 
در كش��ور بيان كرد: سود بانكي در كشور باالست و 
افزايش آن براي كنترل حجم نقدينگي و جلوگيري 
از س��رمايه گذاري در بازار ارز، مانند مس��كن عمل 
مي كند و در درازمدت باعث آسيب پذيري سيستم 
اقتصادي كش��ور مي ش��ود. آرگون در پايان با بيان 
اينكه افزايش نرخ س��ود بانكي براي توليدكنندگان 
آثار مثبتي ندارد، گفت: افزايش نرخ سود بانكي باعث 
افزايش بهره بانكي در كش��ور مي شود و بسياري از 
توليدكنندگان به دليل سود كم فعاليت خود، امكان 
استفاده از اين تسهيالت بانكي را پيدا نخواهند كرد. 

 مشكل نقدينگي جدي نيست 
اما بعضي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني مشكل را 
در حجم نقدينگي نمي دانند و معتقد هستند مساله 
در نحوه نظارت بر نقدينگي است. به اعتقاد يك عضو 

اتاق بازرگاني ايران، نه تنها مبلغ بااليي به نس��بت 
اقتصاد كشورمان نيس��ت بلكه بخشي از آن عدد و 
رقم روي كاغذ بوده و واقعي نيس��ت. به گفته وي از 
ط��رف ديگر وقتي دولت با افتخار اعالم مي كند »ما 
س��ر در حساب مردم نمي كنيم« باعث مي شود اين 
نقدينگي هم روي اش��خاص و افراد خاص متمركز 
و از س��وي ديگر خطر هجوم ب��ه بازارهاي مختلف 
و غيرقاب��ل كنترل  ايجاد ش��ود. مجيدرضا حريري 
عض��و اتاق بازرگاني ايران در اين باره معتقد اس��ت 
ك��ه 15۳0 هزار ميليارد تومان نقدينگي كه معادل 
400 ميلي��ارد دالر )براس��اس دالر 4200 توماني( 
مي شود به نسبت وس��عت اقتصادي كشورمان رقم 
بزرگي نيس��ت؛ اقتصادي كه ساالنه بيشتر از 100 
ميليارد دالر تج��ارت خارجي دارد و تجارت داخلي 

آن نيز باالست. 
وي مدعي اس��ت كه يك بخ��ش از نقدينگي ها 
مربوط به ريخت و پاش هاي دولت بر اس��اس توليد 
پول اس��ت ك��ه تحت عنوان چاپ اس��كناس بدون 
پشتوانه صورت مي گيرد. بخش ديگر نقدينگي ها نيز 
مربوط به خرج كردن از خزانه بدون پشتوانه توليدي 
اس��ت؛ نظير بدهي برخي موسسه ها كه پول مردم 
را نداده و دولت ب��راي جلب رضايت معترضان آنها 
مجبور ش��ده از خزانه پول بگيرد. بدين ترتيب اصل 
بدهي از بين نرفته و 14 درصد نقدينگي را ش��امل 
مي ش��ود. حريري ادامه داد: بيش از اينكه به ميزان 
نقدينگي نگاه ش��ود بايد ب��ه چرايي و چگونگي آن 
توجه ش��ود. زماني كه دولت با افتخار اعالم مي كند 
»ما س��ر در حساب مردم نمي كنيم« باعث مي شود 
اين نقدينگي هم روي اشخاص و افراد خاص متمركز 
شود و از سوي ديگر خطر هجوم به بازارهاي مختلف 
و غيرقابل كنترل  ايجاد شود. اين عضو اتاق بازرگاني 
ايران تاكيد ك��رد: اگر تراكنش هاي مالي افراد رصد 
شود، از عمليات پولشويي جلوگيري و همچنين مانع 
فرارهاي مالياتي دانه درشت ها مي شود. نايب رييس 
ات��اق مش��ترك بازرگاني ايران و چين يادآور ش��د: 
اگر در سيس��تم مالي فضايي براي پولشويي نباشد 
و سيس��تم هاي ماليات ستاني بتوانند از هر درآمدي 
ماليات خود را اخذ كنند، به نقطه تعادل مي رس��ند 
و نگران��ي بابت نقدينگي ها وجود نخواهد داش��ت. 
همچنين در توليد صنعتي، معدني، كشاورزي و در 
بخش خدمات منجر به رشد اقتصادي خواهد شد. 

حريري با اش��اره به اينكه نقدينگي ها عمدتا بر 
اس��اس صورت حس��اب هاي بانكي نوش��ته و اعالم 
مي ش��ود، يادآور ش��د: به طور مثال شخصي كه در 
س��ال گذش��ته 100واحد بدهكاري داشته، امسال 
ميزان بدهكاري اش با 2۶درصد سود بانكي و جرايم 
محاسبه مي ش��ود. به عبارتي 2۶درصد نقدينگي ها 
مربوط ب��ه بدهكاري هاي بانكي اس��ت كه فقط به 
صورت عدد و رقم نوشته شده و روي ترازها هستند 

اما واقعي نيستند. 

پانزدهم تيرماه بود كه در جلس��ه يي دو ساعته، در ميانه روز 
جمع��ه در هتل كوبورگ، با حض��ور وزراي خارجه ايران، فدريكا 
موگريني و 1+4 بسته پيشنهادي اين كشورها براي نجات برجام 

به ايران تحويل داده شد. 
 ش��ركاي توافقي كه با خروج امري��كا از آن، در وضعيت قرمز 
قرار گرفته اس��ت، براي نجات برجام تالش مي كنند، اما خروجي 
جلسه چندان خوشايند نبود و يك بار ديگر وين و توافق هسته اي، 
به دور تسلسل مذاكره بازگش��ت. آنچه البته بعد از خبري شدن 
تماس تلفني آنگال مركل و امانوئل مكرون با حس��ن روحاني نيز 
پيدا بود؛ »مايوس كننده« خوانده مي شد.  فدريكا موگريني بعد از 
مذاكره بيانيه ي��ي را در جمع خبرنگاران در هتل كوبورگ قرائت 
ك��رد. بيانيه يي ب��ا قول هاي همكاري كالن اما ب��دون جزئيات و 
اطالع��ات دقيق. آنها بار ديگر بر تداوم برجام و همكاري بر س��ر 
انتفاع ايران از اين توافق تاكيد كردند. با  اين  حال فدريكا موگريني 
كه به سوالي پاسخ نداده، تنها به اين جمله اكتفا كرده كه »تمام 
طرف ها به گفت وگوها ادامه مي دهند تا راه هايي براي حفظ توافق 
هسته يي پيدا كنند«. واكنش اغلب خبرنگاران به اين جلسه اين 
بود كه تقريبا هيچ چيز جديدي در بيانيه وجود ندارد و وعده هاي 
بيشتر بدون جزئيات كاربردي است؛ اما روايت محمدجواد ظريف 
متفاوت اس��ت »جلسه يك گام به پيش بوده«؛ اما اتخاذ تصميم 
درباره آن به تهران واگذار شد. در اين ميان فعاالن بخش خصوصي 
معتقدند كه بسته ارائه ش��ده با گزاره هاي مشروط »مي تواند« يا 

»بايد باشد« به  هيچ وجه عملياتي نيست. محمود تواليي رييس 
كميس��يون ماليات، كار و تامين اجتماع��ي اتاق ايران درباره اين 
بسته پيش��نهادي مي گويد: »اگرچه اروپايي ها بسته پيشنهادي 
خ��ود را حدود يك هفته قبل به ايران ارائه داده اند، اما هنوز اين 
بسته بطور كامل در ايران منتشر نشده است؛ لذا چيزي كه درباره 
ك��م و كيف آن اطالعي نداريم، اظهارنظر ش��ايد خيلي درس��ت 
نباش��د.« او در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي گويد: »اما 
م��ا به عنوان فعاالن بخش خصوصي از دولت انتظاراتي داريم كه 
بايد از خود بسته اطالع دقيقي داشته باشيم و اين انتظارات را با 
آن بسته انطباق داده و درباره اش حرف بزنيم.« رييس اتاق كاشان 
درباره نقش بخش خصوصي در تصميم گيري ها چنين مي گويد: 
» در مبادالت سياسي، اقتصادي و بين المللي بخش خصوصي را 
بازي نمي دهند. بخش خصوصي در پروسه تصميم گيري حضور 
دارد نه مش��اركت؛ اي��ن اتفاق حدود يك دهه اس��ت كه بارها و 
بارها تكرار ش��ده و هنوز هم روال همين است.« به گفته تواليي 
بخش خصوصي طرف مش��ورت دولت نيس��ت. دولت مي خواهد 
بخش خصوصي همراهش باشد نه اينكه اظهارنظر كند يا دولت 
از آنها مشورت بخواهد. اگرچه ممكن است بخش خصوصي طبق 
ظرفيت خودش مطالبه يي داشته باشد ولي دولت ترجيحا به درد 
دل بخش خصوصي گوش مي دهد و جلس��ات با دولت خروجي 
قابل توجهي براي بخش خصوصي نداشته است. يا دولت كاري را 

با همكاري و مشورت بخش خصوصي پيش نبرده است.

پس از بس��ته شدن حس��اب تجار و فعاالن اقتصادي در امارات 
متحده عرب��ي، گمانه زني ها براي تاثير اخ��الل در مراودات مالي و 
بانكي در اين كشور ادامه دارد. محمد الهوتي، رييس كنفدراسيون 
صادرات ايران بر اين باور است كه امارات براي مركز مبادالت ارزي 
يك انتخاب نبوده بلكه به دليل ش��رايط و سرويس هايي كه از اين 
كش��ور مي گرفتيم، مبدل به مركز نقل و انتقاالت ارزي ايران شد. 
وي اذعان داشت: امارات به دنبال مشكالت سياسي ايران در حوزه 
خليج فارس و بين الملل، س��خت گيري هاي خود را افزايش داده و 
محدوديت هايي كه از سوي بانك مركزي اين كشور شاهد بوده ايم 
نيز پيرو همين مشكالت به وجود آمده است؛ با وجود اين كماكان 
بسياري از ش��ركت هاي ايراني در دبي در حال فعاليت هستند اما 
نظ��ارت و كنترل بر آنها بيش از گذش��ته اعمال مي ش��ود. محمد 
الهوت��ي در ادامه در خصوص امكان خروج س��رمايه از امارات بيان 
داش��ت: موضوع خروج سرمايه بايد در دو بخش سرمايه گذاري در 
امارات و حساب هاي تراستي در اين كشور ديده شود؛ در مورد كسي 
كه در امارات س��رمايه گذاري كرده است اين موضوع منتفي است، 
ولي ش��ركت هاي تراس��تي ما در صورت يافتن محل بهتري براي 
حض��ور خود، قطعا اقدام به خروج از امارات خواهند كرد چرا كه با 
وجود تحريم ها و فشار مضاعفي كه پيرو سياست هاي محدودكننده 
امارات بر ش��ركت هاي ايراني وجود دارد، ريس��ك فعاليت بس��يار 
باالس��ت. وي خاطرنشان كرد: نبايد فراموش كرد امارات نخستين 
ش��ريك جاري ما در تجارت خارجي اس��ت، خريد و فروش، نقل و 

انتقاالت ارزي، حجم صادرات و واردات كاالي ما در بازار امارات قرار 
دارد چرا كه هم به لحاظ زيرساخت و هم از نظر توان نقل و انتقال 
ارزي، اين امكان را داش��ته كه جوابگوي خواسته هاي ما در شرايط 
تحريمي بوده است.  رييس كنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينكه 
اين ادعا كه ايران، امارات را براي بازار نقل و انتقال ارزي خود انتخاب 
كرده، اش��تباه است، گفت: واقعيت اين است كه امارات تنها بازاري 
بوده كه پيش از تركيه و چين به دليل داشتن زيرساخت هاي قوي 
در حوزه ارزي توانس��ته س��هم عمده يي از فرآيندهاي نقل انتقال 
ارزي م��ا را جذب كند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
در خصوص تصميم اروپا براي حفظ برجام گفت: به نظر مي رس��د 
برخوردهايي كه امريكا طي تغيير رياست جمهوري خود با اتحاديه 
اروپا داش��ته، كش��ورهاي اروپايي را مصمم به بازنگري در نقش و 
جايگاه خود كرده است و مكررا موضع خود را مبني بر تصميم گيري 
مستقل و تثبيت جايگاه خود، اعالم كرده اند و شاهد تالش اتحاديه 
اروپا در اين راستا هستيم. به گفته محمد الهوتي بايد اين مهم را 
در نظر گرفت كه ش��ركت هاي خصوصي در اروپا از دولت دس��تور 
نمي گيرند و در واقع دولت ها نمي توانند براي اين شركت ها تصميم 
بگيرند؛ البته قرار است اتحاديه اروپا در قالب بسته پيسنهادي جديد 
خود، بتواند بخشي از مشكالت تحريم هاي جديد را مرتفع كند؛ ولي 
اينكه شركت هاي اروپايي تا چه ميزان پيشنهادهاي مزبور را پذيرفته 
و همكاري هاي الزم را نش��ان مي دهند، بحثي است كه حين ارائه 

پيشنهادات و عملياتي كردن آنها بايد سنجيده شود. 

رييس كنفدراسيون صادرات ايران عنوان كرد 

ادامه فعاليت تجاري ايران در امارات تحت نظارت شديد
رييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران مطرح كرد 

مشورت دولت با بخش خصوصي درباره بسته پيشنهادي اروپا
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7  جهان

 خسارت شديد مهاجرستيزي ترامپ
به اقتصاد امريكا

 راي دادگاهي در آلمان
به استرداد پوجدمون

 مقامات ايتاليا رياضت اقتصادي
را از خود شروع كردند

گروه جهان| 
سياس��ت هاي مهاجرتي دولت امريكا اقتصاد اين كشور را متزلزل خواهد كرد. به 
گزارش بلومبرگ، بسياري از مردم ريزش سهام ها و از دست دادن ۸۸ درصدي ارزش 
ش��اخص داوجونز را عامل اصلي ركود بزرگ سال ۱۹۲۹ امريكا مي دانند. به گزارش 
بلومبرگ دليل نامحسوسي پشت ايجاد حباب مسكن و ريزش شاخص ها قرار داشته 
است. سياست هاي حمايت گرايانه افراطي كه از سال ۱۹۲۰ شدت گرفت و منجر به 
وضع تعرفه هاي گسترده بر واردات از كاالهاي تجاري انجاميد چند ماه مانده به شروع 
ركود بزرگ در كنگره امريكا به قانون مبدل شد. يكي ديگر از سياست هاي امريكا كه 
جريانات نقدي را شديدا متاثر كرد، محدوديت هاي مهاجرتي بود: در قرن ۱۹ و ۲۰ 
ميليون ها نفر موفق به دريافت حق اقامت دايم در امريكا ش��دند اما در سال ۱۹۲۴، 
دول��ت وقت امريكا ورود مهاجران از ژاپن را ممنوع كرد و ورود مهاجران از اروپا نيز 
شديدا محدود شد. در آن زمان كاهش كاركنان به معناي كاهش توليدات و كاالها 
و در نهايت كند ش��دن رش��د اقتصادي بود. در نهايت اين كاهش به كاهش تقاضا و 
كاه��ش توليد رس��يد و چرخ هاي كارخانه ها را از حركت ك��ردن انداخت. بلومبرگ 
نوش��ته: »مهم است به ياد داشته باشيم آخرين باري كه چنين سياستي اعمال شد 
چه باليي س��ر اقتصاد آمد. هر چند كه مي توانيم اميدوار باشيم اين بار ركودي مثل 
س��ال ۱۹۲۹ اتفاق نيافتد اما تداوم چنين وضعي قطعا آسيب هاي شديدا به اقتصاد 
امريكا خواهد زد.« بلومبرگ در شرايطي از تبعات سياست هاي مهاجرستيزي دولت 
ترامپ نوش��ته كه واشنگتن پست گزارش داده، دولت هاي امريكا و مكزيك در حال 
بررسي توافقي براي مقابله با ورود مهاجران از مرز دو كشور به اياالت متحده هستند 
و در همين راستا دولت ترامپ قصد دارد يك تيم به مكزيك بفرستد تا بر سر كاهش 

موج ورود مهاجران مذاكره كند.

گروه جهان| 
دادگاه��ي در آلمان حكمي صادر كرده كه به موجب آن امكان اس��ترداد كارلوس 
پوجدم��ون رييس پيش��ين و جدايي طلب دول��ت منطقه كاتالونيا به اس��پانيا فراهم 
مي شود.  به گزارش يورنيوز، دادگاه ايالت اشلسويگ-هولشتاين در شمال آلمان اعالم 
ك��رد: مقامات آلم��ان مي توانند كارلوس پوجدمون را به اتهام »سوءاس��تفاده از اموال 
عمومي« تحويل اس��پانيا دهند، اما استرداد او به اتهام شورش پذيرفتني نيست. اين 
دادگاه كه مسووليت حكم دادن درباره استرداد پوجدمون را بر عهده داشت، طي سه 
ماه گذش��ته دو مرتبه درخواس��ت اوليه در اين زمينه را رد كرد؛ اما طبق راي كنوني 
برعهده دادستاني است كه استرداد او را به مقامات اسپانيا برنامه ريزي كند و كارلوس 
پوجدمون تا آن زمان همچنان آزاد مي ماند.  يك منبع نزديك به تيم حقوقي كارلوس 
پوجدمون اعالم كرده است كه رهبر سابق دولت منطقه كاتالونيا نسبت به حكم صادره 
درخواست تجديدنظر خواهد كرد. پوجدمون هم با انتشار پيامي در صفحه توييتر خود 
درباره مقابله با حكم امكان استردادش به اسپانيا نوشت: »ما تا آخر مبارزه خواهيم كرد 
و پيروز خواهيم شد.« دولت مركزي اسپانيا كارلوس پوجدمون رييس پيشين منطقه 
كاتالونيا را پس از برگزاري همه پرسي جنجالي جدايي اين منطقه در روز نخست اكتبر 
۲۰۱۷ بركنار و نتيجه همه پرسي را نيز لغو كرد. پوجدمون به دليل برگزاري همه پرسي 
و اعالم استقالل براي نخستين بار در آلمان بازداشت و به زندان محكوم شد، اما چند 
روز نگذشت كه به قيد وثيقه آزاد شد. دولت مادريد پرونده يي را عليه پوجدمون و چند 
نفر ديگر از مهم ترين رهبران استقالل طلب كاتالونيا به اتهام شورش به جريان انداخت. 
اين حكم باعث ش��د پوجدمون از اسپانيا بگريزد و در بروكسل پناهنده شود، اما او در 
اوائل ماه مه بلژيك را به مقصد آلمان ترك كرد. دولت اس��پانيا پوجدمون را به  دليل 

شورش عليه دولت و همچنين آسيب به اموال عمومي متهم مي داند. 

گروه جهان| 
مجل��س نمايندگان ايتاليا ب��ه طرحي راي داد كه به موجب آن سياس��ت هاي 
رياضتي بيشتر به جاي فشار بر مردم با كاهش حقوق و مزاياي نمايندگان بازنشسته 
آغاز مي ش��ود.  به گزارش رويترز، جنبش پنج ستاره كه همواره وعده فشار بيشتر 
ب��ر مقامات را به جاي مردم عادي مي داد موفق ش��د به اين وعده خود جامه عمل 
بپوشاند. طبق تحقيقات انديشكده رم، هزينه اداره مجلس ۶۳۰ نفره ايتاليا به اندازه 
مجموع هزينه اداره مجلس كشورهاي بريتانيا، فرانسه، آلمان و اسپانيا است. مزاياي 
بازنشس��تگي فوق العاده براي نمايندگان مجلس همواره موجب انتقاد بود اما دولت 
جدي��د با اعمال اصالحات جديد در قانون بازنشس��تگي ع��الوه بر كاهش حقوق و 
مزايا، سن بازنشس��تگي را نيز براي مقامات خود كاهش داده است. در حال حاضر 
۱۴۰۰سياستمدار ايتاليايي از اين مزاياي فوق العاده بازنشستگي استفاده مي كنند كه 
به موجب قانون جديد حقوق ش��ان كاهش خواهد يافت. اين تغييرات از يكم ژانويه 
سال آينده اجرا مي شود و به گفته روبرتو فيكو- از نمايندگان عضو جنبش ۵ستاره- با 
اين طرح ۴۰ ميليون يورو در مخارج دولتي صرفه جويي خواهد شد.  در قانون قبلي 
هر كس حتي اگر يك روز در مجلس ايتاليا خدمت مي كرد از مزاياي بازنشستگي 
مادام العمر برخوردار مي شد. دولت ايتاليا اخيرا نيز يك بسته ارائه كرده كه هدفش 
اصالح قوانين كار در اين كشور است. لوئيجي دي مايو وزير توسعه اقتصادي، كار و 
امور اجتماعي در اين باره گفته اس��ت: »اين يك اضطرار اجتماعي بود كه بايد فورا 
بدان پرداخته مي ش��د. قراردادهايي كه مشمول قوانين جديد مي شوند قابليت اجرا 
شدن ندارند اما قراردادهاي تا پيش از اين قانون مي توانند تا زمان انقضا به فعاليت 
خود ادامه دهند.« اين بسته كه يكي از وعده هاي انتخاباتي جنبش ۵ ستاره بود بايد 

ظرف ۶۰ روز به تصويب مجلس برسد. 

متن نامه رهبر كره شمالي 
به ترامپ منتشر شد

گروه جهان| دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، 
رونوشت نامه رهبر كره شمالي را منتشر كرد كه در آن 
درباره بهبود روابط بين دو كشور و برگزاري ديدارهاي 
جديد ابراز اميدواري ش��ده بود. اين در حالي است كه 
نمايندگان دولت كره شمالي در جلسه يي كه قرار بود 
با نمايندگان امريكا بر سر انتقال بقاياي اجساد سربازان 
كشته شده در جنگ كره داشته باشند، حاضر نشدند. 
با اين حال، سخنگوي وزارت خارجه امريكا اعالم كرد 
كه پيونگ يانگ پيش��نهاد داده روز يك شنبه با هيات 
امريكاي��ي در اين باره گفت وگو كند. به گزارش رويترز 
با وجود آنكه مذاكرات امريكا و كره ش��مالي با موضوع 
توق��ف برنامه هس��ته يي پيونگ يانگ همچن��ان ادامه 
دارد، اما لغو جلس��ه مربوط به تحويل بقاياي اجس��اد 
س��ربازان بازخ��وردي منف��ي در ميان كهنه س��ربازان 
امريكاي��ي و بازماندگان جنگ كره داش��ت و منتقدان 
ترامپ را نس��بت به آينده مذاك��رات با كيم جونگ اون 
رهبر كره ش��مالي بيش از پيش بدبين كرد. در همين 
حال ه��در ناوئرت س��خنگوي وزارت خارج��ه امريكا 
اعالم كرد: »مقام هاي كره ش��مالي با ما تماس گرفتند 
و بعد از لغو جلس��ه ۱۲ جوالي پيشنهاد دادند كه اين 
جلس��ه روز يك شنبه برگزار ش��ود و ما براي آن آماده 
هس��تيم.« قرار بود روز پنج ش��نبه نمايندگان امريكا 
و ك��ره در منطق��ه غير نظامي در م��رز دو كره ديدار 
كنند، اما كمي بعد كره ش��مالي اين ديدار را لغو كرد. 
رييس جمهور امريكا دقايقي بعد از بر هم خوردن اين 
جلس��ه در توييتر تصويري نامه يي كه چند روز پيش 
از كي��م جون��گ اون دريافت كرده بود را به اش��تراك 
گذاش��ت. رهبر كره ش��مالي در اين نامه نوشته است 
عميق��ا از انرژي و تالش فوق الع��اده رييس جمهوري 
امريكا قدرداني مي كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
تحليلگران معتقدند ترامپ با انتشار اين نامه به كساني 
پاس��خ داده است كه گفته اند با وجود تاكيد ترامپ بر 
اهميت نخس��تين مالقات يك رييس جمهوري امريكا 
با رهبر كره ش��مالي، از زمان نشست سنگاپور تاكنون 
پيشرفت ملموس��ي در روابط جديد دو طرف گزارش 
نشده اس��ت. برخي رسانه ها حتي گفته اند كه در اين 
مدت كره شمالي برنامه هاي اتمي خود را ادامه و حتي 
توس��عه داده است. طبق بيانيه مشترك امضا شده در 
سنگاپور پيونگ يانگ بر آمادگي خود براي عاري سازي 
ش��به جزيره كره از س��الح هس��ته يي تاكيد كرده و 
در مقابل، واش��نگتن به ارائ��ه تضمين  هاي امنيتي به 

كره شمالي متعهد شده است. 

ييلدريم رييس پارلمان 
تركيه شد

پارلمان تركيه بينالي ييلدريم نخس��ت وزير سابق 
اين كش��ور را به عنوان رييس جديد پارلمان منصوب 
كرد. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، اين اقدام پس از 
آن صورت گرفت كه ييلدريم در انجام اصالحات قانون 
اساس��ي كه هدفش تقويت اختيارات رييس جمهور و 
لغو سمت نخس��ت وزيري بود به رجب طيب اردوغان 
رييس جمهور تركيه كمك ش��اياني كرد. او دو س��ال 
نخس��ت وزير تركيه ب��ود و پس از اج��راي اصالحات 
قانون اساسي و لغو سمت نخست وزيري كل اختيارات 

اجرايي وي به شخص رييس جمهور منتقل شد. 

 عراق بزرگ ترين
صادركننده نفت به هند 

هند به عنوان كش��وري كه داراي سريع ترين نرخ 
رش��د اقتصادي در جهان است، در سال مالي گذشته 
بيش��ترين نياز خود به نفت خام و نفت س��نگين را از 
عراق تامين كرده است. به گزارش پايگاه تحليلي انرژي 
ورلد، پااليشگاه هاي هند بيشتر نفت خام مورد نياز خود 
را از خليج فارس تامين مي كنند. هند ۲۲۰ ميليون تن 
نفت خام در سال گذشته وارد كرده كه نسبت به سال 

مالي قبل از آن ۳درصد افزايش داشته است. 

ديدار وزراي خارجه امريكا و 
عربستان در بروكسل

وزراي خارج��ه امريكا و عربس��تان س��عودي در 
حاشيه نشست سران ناتو در بروكسل ديدار كردند. 
به گزارش روس��يا اليوم، ماي��ك پمپئو وزير خارجه 
امريكا در حاشيه نشست س��ران ناتو در بروكسل با 
عادل الجبير همتاي عربس��تاني خود درباره مسائل 
منطقه ي��ي و دوجانبه گفت وگو كردند. پمپئو تاكيد 
كرده ترامپ خواهان كاهش ش��دت اختالفات ميان 

كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس است. 

پنتاگون حامي طالبان است
وزارت خارجه روس��يه اعالم كرده اس��نادي در 
اختيار دارد كه حمايت پنتاگون از جنبش طالبان را 
نشان مي دهد. به گزارش اسپوتنيك، وزارت خارجه 
روسيه گفته امريكا تمايلي به شنيدن داليل روسيه 
ندارد. روس��يه با طالبان تنها براي ترويج روند صلح 
داخلي در افغانس��تان همكاري دارد. اين وزارتخانه 
اعالم كرد روس��يه مانورهاي بين المللي »نسيم دريا 
۲۰۱۸« با مشاركت اوكراين و امريكا را تالشي براي 

بي ثباتي در درياي سياه قلمداد مي كند. 

بازگشت نوازشريف به پاكستان 
نخست وزير پيشين پاكستان كه از سوي دادگاه 
ويژه مبارزه با فساد اقتصادي پاكستان، به طور غيابي 
به ۱۰سال زندان محكوم شده با وجود خطر زنداني 
شدن به پاكستان بازگشت. به گزارش يورونيوز، مريم 
دختر نوازش��ريف نيز به ۷ س��ال زندان و همسر او 
محمد صفدر نماينده پارلمان پاكستان به يك سال 

زندان محكوم شده اند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

طرح چكرز احتمال توافق تجاري با امريكا را از بين مي برد

استقبال سرد لندن از ترامپ در سايه برگزيت
گروه جهان| طال تسليمي| 

دونالد ترامپ نخس��تين س��فر خود به عنوان 
رييس جمه��وري امريكا ب��ه بريتانيا را با انتقادي 
غيرديپلماتيك از نخس��ت وزير اين كش��ور آغاز 
كرد و گف��ت پيش نويس طرح برگزيتي ترزا مي 
 احتم��اال هرگون��ه توافق تجاري بي��ن دو متحد 
ديرين��ه را نابود مي كند. ترام��پ كه در اجالس 
سران ناتو در بروكسل با اظهاراتي جنجالي خشم 
متحدان ديرينه امريكا را در ناتو برانگيخت، سفر 
ب��ه بريتانيا را نيز ب��ا اظهارنظرهايي آغاز كرد كه 
به مذاق دفتر نخس��ت وزيري خ��وش نيامد. اين 
در حالي اس��ت كه هزاران نفر از بريتانيايي ها با 
برگزاري تظاهرات گس��ترده خياباني سفر ترامپ 

به اين كشور را محكوم كرده اند. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، ترامپ پس از ورود به 
بريتاني��ا نيز برنامه جديد برگزيتي نخس��ت وزير اين 
كش��ور را مورد انتقاد قرار داد و به روزنامه »س��ان« 
گفت: »اگر آنها )لندن و بروكسل( توافقي اينچنيني 
داشته باشند، آنگاه چنين وضعيتي احتمال هرگونه 
تواف��ق با امريكا را از بين مي ب��رد.« رييس جمهوري 
امريكا همچنين از ش��يوه پيشبرد مذاكرات برگزيت 
توس��ط دولت ت��رزا مي  را مايه تاس��ف توصيف كرد 
و گفت بوريس جانس��ون مي توانس��ت نخست وزير 
فوق العاده يي ش��ود. اين در حالي بود كه جانس��ون 
روز دوشنبه در اعتراض به برنامه برگزيتي ترزا مي  از 
سمت خود به عنوان وزير خارجه بريتانيا كناره گرفت. 
اين در حالي است كه ترزا مي انتقادهاي سياسي 
در ارتباط با س��فر ترامپ به بريتانيا را تنها به دليل 
چش��م انداز توافق تجاري با امريكا در دوران پس از 
برگزيت متحمل شده اس��ت. ترامپ و مشاورانش 
پيش تر گفته بودند به محض اينكه شرايط خروج 
بريتاني��ا از اتحاديه اروپا مش��خص ش��ود و امكان 
مذاكره فراهم آيد، اين كش��ور از نظر ش��رايط يك 
توافق تجاري براي اياالت متحده در اولويت خواهد 
بود. در حقيقت، همين چشم انداز يك توافق تجاري 
فوري عامل اصلي دعوت ترزا مي از ترامپ براي سفر 

به بريتانيا بود. 
روساي جمهوري امريكا بارها به دليل مداخله 
در مسائل سياست داخلي در بريتانيا مورد انتقاد 

قرار گرفته اند كه نمونه آنها هش��دار باراك اوباما 
در س��ال ۲۰۱۶ درباره بازگشت بريتانيا به صف 
مذاكرات تج��اري در صورت خ��روج از اتحاديه 
اروپا اس��ت؛ اما چني��ن مداخله هاي��ي عمدتا با 
هدف فراهم آوردن حمايت الزم از دولت بريتانيا 
ب��وده اس��ت و نه تضعي��ف عم��دي آن. توماس 
رايت كارش��ناس سياس��ت خارجي به موسس��ه 
بروكينگ��ز گفت: »چني��ن رفت��اري، رفتار يك 
متحد يا نش��ان دهنده روابطي ويژه نيس��ت. اين 
يك سياس��ت تهاجمي علي��ه بريتانياي در حال 
جدايي اس��ت كه ه��دف از آن سوءاس��تفاده از 
آس��يب پذيري بريتانيا و نياز آن به دس��تيابي به 

توافق هاي تجاري محسوب مي شود.«
مقامات امريكاي��ي تقريب��ا بالفاصله درصدد 
جبران مافات برآمدند و س��ارا سندرز سخنگوي 

كاخ سفيد، تاكيد كرد: »ترامپ، ترزا مي  را دوست 
دارد و بسيار به او احترام مي گذارد. همان طور كه 
در مصاحبه با س��ان هم گفته، ترامپ بر اين باور 
اس��ت كه عملكرد ترزا مي  در ناتو عالي بوده و او 
فردي فوق العاده اس��ت. رييس جمهوري قدردان 

استقبال گرم نخست وزير بريتانياست.«
ب��ه  ورود  از  پ��س  پنج ش��نبه  ترام��پ 
در  بريتاني��ا  نخس��ت وزير  ييالق��ي  اقامت��گاه 
چك��رز رواب��ط دو كش��ور را بس��يار مس��تحكم 
 توصي��ف ك��رد و ب��ا اش��اره ب��ه گفت وگ��وي 
۹۰ دقيقه ي��ي خود ب��ا نخس��ت وزيري از برنامه 
صحب��ت درباره تج��ارت در روز جمعه خبر داد. 
يك��ي از رهبران تجاري كه در مراس��م ش��ام در 
قصر بلنهايم حضور داشت، گفت رييس جمهوري 
امريكا هيچ اظهارنظر مناقش��ه برانگيزي نكرده و 

رفتاري كامال ديپلماتيك داشته است. 
در همي��ن ح��ال، ب��ه نظ��ر مي رس��د دولت 
بريتاني��ا تصمي��م گرفته ب��ه ج��اي رويارويي با 
ترامپ، رويكرد بي اهمي��ت جلوه دادن مصاحبه 
روزنامه س��ان را در پيش بگيرد. سخنگوي دفتر 
نخست وزيري روز جمعه گفت ترزا مي  بي صبرانه 
منتظر گفت وگ��وي تجاري با ترام��پ در چكرز 
اس��ت و در اين دي��دار محتواي گ��زارش هيات 
دول��ت درباره برگزيت را به ط��ور كامل به اطالع 
رييس جمهوري امريكا خواهد رس��انيد. او افزود 
كه دفت��ر نخس��ت وزيري بريتانيا درب��اره توافق 
تجاري ب��ا امريكا پ��س از برگزي��ت، خوش بين 
اس��ت و لندن مجبور به انتخاب بين بروكس��ل 
و واش��نگتن نيست: »ما مش��تاقيم كه رابطه يي 
عمي��ق و ويژه با اتحاديه اروپ��ا ايجاد كنيم و در 

عين حال تواف��ق تجاري جاه طلبانه و مطمئن با 
امريكا داشته باشيم.«

ام��ا با وج��ود تالش هاي دو ط��رف، اظهارات 
ترام��پ صحن��ه سياس��ي بريتاني��ا را به ش��دت 
برآشفت. حمايت مشتاقانه ترامپ از جانسون كه 
زماني بزرگ ترين چالش براي رهبري ترزا مي بر 
حزب محافظه كار محس��وب مي ش��د، به ش��دت 
ب��راي ترزا مي  س��نگين بود. ترامپ ب��ه روزنامه 
س��ان گفت كه با تمايل جانس��ون ب��ه مذاكرات 
سرسختانه با اتحاديه اروپا موافق است: »اگر من 
بودم مذاكرات را به شيوه يي كامال متفاوت انجام 
مي دادم. به ترزا م��ي  گفتم چگونه اين مذاكرات 

را پيش ببرد، اما او موافق نبود و گوش نكرد.«
اظه��ارات جنجال��ي ترام��پ پ��س از اجالس 
فش��رده س��ران ناتو در بروكس��ل بيان ش��دند، 
نشس��تي كه ب��ا زخم زبان ه��اي بس��يار ترامپ 
ب��ه متحدان امري��كا همراه ب��ود. ترامپ پيش از 
آغاز نشس��ت س��ران ناتو در يكي از ش��ديدترين 
انتقادهاي خود آلمان را »اس��ير دس��ت روسيه« 
خوان��د و گفت در حالي كه آلمان ميلياردها دالر 
صرف خريد گاز و انرژي از روس��يه مي كند، چرا 
امريكا بايد هزينه دفاع از آلمان در برابر روس��يه 
را بپردازد؟ اين اظهارات واكنش صدراعظم آلمان 
را در پي داش��ت. آنگال مركل به رويترز گفت كه 
آلمان در سياس��ت گذاري هاي خود مستقل عمل 
مي كند و تصميمات مس��تقلي مي گيرد. امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه ه��م در ارتباط 
ب��ا خط لوله گازي نورد اس��تريم ۲ گفت هر يك 
از اعض��اي نات��و خود مس��تقال درب��اره عبور اين 
خط لوله از كشورش��ان تصميم مي گيرند. جداي 
از مس��اله رواب��ط اعضاي اروپايي ناتو با روس��يه، 
ترامپ كه منتقد هميشگي ناتو محسوب مي شود 
تخصيص درصد بيشتري از توليد ناخالص داخلي 
ب��ه بودجه دفاع��ي را خواس��تار و بعد هم مدعي 
ش��د كه متحدان امريكا در ناتو اين درخواست را 
پذيرفته اند. اما ديري نگذشت كه امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه اين ادعا را رد كرد و گفت 
اعضا با افزاي��ش هدف گ��ذاري تخصيص بودجه 

نسبت به هدف اوليه، موافقت نكرده اند. 

گزارش بانك جهاني از 7 اقتصاد برتر دنيا 

هند اقتصاد فرانسه را پشت سر گذاشت
گروه جهان|

هند موفق شده است با پشت سر گذاشتن فرانسه 
به ششمين اقتصاد بزرگ جهان تا پايان سال ۲۰۱۷ 
ميالدي تبديل ش��ود. طبق تازه ترين بازبيني بانك 
جهاني، توليد ناخالص داخلي هند تا پايان ۲۰۱۷ با 
رسيدن به ۲.۵۹۷ تريليون دالر از فرانسه با ۲.۵۸۲ 
تريليون دالر پيشي گرفته اس��ت. رتبه هاي اول تا 
پنجم بزرگ ترين اقتصادهاي جهان تغييري نكرده 
اس��ت. اقتصاد هند از جوالي ۲۰۱۷ تاكنون رش��د 

سريعي را تجربه كرده است. 
به گزارش اينديا تايمز، هند با جمعيتي معادل 
۱.۳۴ميلي��ارد نفر پرجمعيت ترين كش��ور جهان 
محسوب مي شود در حالي كه فرانسه ۶۷ ميليون 
نفر جمعيت دارد. اين بدان معناست كه متوسط 
درآمد هند يك بيس��تم متوس��ط درآمد س��رانه 
فرانس��ه اس��ت. توليدات صنعت��ي و غيرصنعتي 
و مخ��ارج مصرف كنن��دگان هن��دي بزرگ ترين 
محركه هاي رش��د اقتصادي هند بوده اند. امريكا، 
چي��ن، ژاپن، آلم��ان، بريتانيا، هند و فرانس��ه، ۷ 

اقتصاد بزرگ جهان را تشكيل مي دهند. 
بان��ك جهاني اعالم كرده اس��ت، هند تنها در 
يك دهه موفق شده اندازه اقتصاد خود را دو برابر 
كن��د و انتظار مي رود با توجه به كند ش��دن نرخ 
رش��د اقتصادي چين، هند به عنوان موتور رشد 
قاره آس��يا عمل كند. اين كش��ور در نظر دارد با 
اصالح قوانين ماليات��ي و تقويت مخارج خانوارها 

رش��د اقتصادي امسال خود را به ۷.۴درصد و در 
سال آينده به ۷.۸درصد برساند. 

مرك��ز مطالعات اقتصاد و بازرگاني لندن اخيرا 
اع��الم كرده بود ت��ا پايان امس��ال، هند عالوه بر 
پيشي گرفتن از فرانسه، جايگاه بريتانيا را نيز در 
بين اقتصادهاي بزرگ جهان تصاحب خواهد كرد 
و ب��ه پنجمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل خواهد 
ش��د. بريتانيا ت��ا پايان ۲۰۱۷ ب��ا توليد ناخالص 
داخل��ي به ارزش ۲.۶۲۲تريلي��ون دالر هنوز هم 

پنجمين اقتصاد جهان شناخته مي شد. 
دولت هند در ۲ س��ال گذش��ته چندين طرح 
اقتص��ادي مانند مب��ارزه با پول س��ياه، ديجيتالي 
س��اختن اقتصاد و اصالح قانون خدمات ماليات و 
كاال را اجرايي كرده اس��ت. بر اساس طرح ماليات 
بر خدم��ات و كاال، هند دولت قص��د دارد ماليات 
مستقيم و واحد را جايگزين رژيم پيچيده مالياتي 
دول��ت مركزي و ايالتي كن��د. اين طرح اقتصاد ۲ 
تريليون دالري هند را به صورت يك بازار مشترك 
تبديل خواه��د كرد. در اين طرح دولت هند قصد 
دارد ماليات كاالي مورد استفاده مردم را به صورت 
روزانه تا ۵۰درصد كاهش دهد و به س��اير كاالها 
نرخ ماليات بسيار كمتري مانند ۱۲.۵ و ۱۸درصد 
وضع كند. نارندرا مودي نخس��ت وزير هند، س��ال 
۲۰۱۶ ميالدي در اقدامي جنجالي اس��كناس هاي 
۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپيه ي��ي را از گ��ردش پولي خارج 
كرد، سياستي كه س��بب كاهش نقدينگي شديد 

در اين كش��ور شد. مودي دليل اين تصميم فوري 
را مبارزه با اسكناس هاي تقلبي، پول سياه، فساد و 

تروريسم اقتصادي عنوان كرد. 

 تهديد جنگ تجاري
بانك جهان��ي در ش��رايطي از افزاي��ش توليد 
ناخالص داخلي هند خبر داده است كه تداوم جنگ 
تجاري در جهان و تشديد تنش ميان اياالت متحده 
و هند باعث ش��ده تا ارزش پول ملي اين كشور در 
سه هفته گذشته به پايين ترين نرخ برابري خود در 

برابر دالر سقوط كند. 
خبرگزاري اس��پوتنيك نوش��ته، با باال گرفتن 
جنگ تج��اري، نقطه ضعف هاي اقتص��ادي دولت 
هند به رهبري نارندرا مودي تاحدودي آشكار شده 
چراكه قيمت نف��ت باالتر رفته و تقابل قدرت هاي 
بزرگ اقتصادي در جهان باعث شده تا روپيه هند 
به پايين ترين ركورد خود سقوط كند و انتظارات از 
رشد اقتصادي بهتر و توليد اشتغال براي ميليون ها 

جوان هندي كاهش يابد. 
اما آنچه ش��رايط را براي دولت نارندرا مودي 
دش��وارتر ك��رده، اجبار دهلي به وارد ش��دن در 
جنگ تجاري با امريكا اس��ت. هند در چند هفته 
اخير در واكنش به سياس��ت هاي يكجانبه گرايانه 
تجاري امريكا مجبور شده تعرفه گمركي واردات 
براي كاالهاي گوناگ��ون امريكايي ازجمله بادام، 
س��يب و برخ��ي محص��والت فل��زي را افزايش 

ده��د. گفت��ه ش��ده اي��ن تعرفه ه��اي جديد از 
چهارم آگوس��ت )ح��دود ۲۰ روز ديگر( اجرايي 
خواهند ش��د. پيش تر مقامات هند به س��ازمان 
جهاني تجارت اط��الع داده بودند كه قصد دارند 
تعرفه ه��اي حقوق گمركي را ب��راي بيش از ۲۰ 
كاالي امريكايي افزايش دهند. اين كار در پاسخ 
ب��ه افزايش حقوق گمركي براي صادرات فوالد و 
آلوميني��وم هند به امريكا صورت گرفت كه ۲۴۱ 
ميليون دالر ضرر هند را جبران خواهد كرد. هند 
بزرگ ترين خريدار بادام محصول امريكا اس��ت. 
حجم مبادله كاال بين دو كش��ور در سال ۲۰۱۶ 

ميالدي ۱۱۴ ميليارد دالر بوده است. 
س��اجد چينوي اقتصاددان جي پي مورگان، در 
اين باره مي گوي��د: »۶ مورد از ارزهايي كه بدترين 
عملك��رد را در چن��د هفت��ه اخي��ر در برابر دالر 
داشته اند، آسيايي هستند و سقوط روپيه نيز افت 

منطقه آس��يا از جنگ تعرفه يي بين چين و امريكا 
را منعكس مي كند. از س��وي ديگر روند باال رفتن 
قيمت نفت نيز آينده شركت هاي هندي را تهديد 
مي كند، چراكه در آينده هزينه ورودي شركت ها را 
باال خواهد برد. در شرايطي كه امريكا به خريداران 
آس��يايي در مورد قطع خريد نفت از ايران هشدار 

داده است، موقعيت هند بدتر هم خواهد شد.« 
گزارش هايي منتش��ر ش��ده مبني ب��ر اينكه 
وزارت ان��رژي هن��د به پااليش��گاه هاي دولتي و 
خصوصي هشدار داده خود را براي كاهش شديد 
واردات نف��ت از ايران به دليل فش��ارهاي دولت 
ترام��پ آماده كنند. هند حدود ۱۱درصد از نفت 
م��ورد نياز خ��ود را از اي��ران وارد مي كند كه به 
علت نوع نفت خام اين كش��ور كه سنگين است 
و همچنين هزينه حمل ونقل پايين تر، نسبت به 

كشورهاي ديگر ارزان تر است. 
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8 روي خط  فوتبال

 معناي مليت
در فوتبال امروز

مترجم: مجيد اعزازي|
»س��امان قدوس« كه در »مالمو« س��ومين شهر 
بزرگ س��وئد بزرگ ش��ده، پرچم هر دو كشور ايران 
و س��وئد را بر ديوار اتاق خ��ود دارد. او هيچ گاه تصور 
نمي كرد كه به عنوان فوتباليس��ت براي هر دو كشور 

بازي كند. 
اگر چه در آغاز راه از باشگاه هاي رده پايين فوتبال 
س��وئد ش��روع كرده اس��ت اما در جام جهاني امسال 
پيراه��ن تي��م زادگاه والدينش را پوش��يد تا وفاداري 
خود به كش��وري كه تاكن��ون آن را نديده، ابراز كند. 
مساله يي غير معمول اس��ت، اما يگانه نيست.  روزي 
س��پ بالت��ر، رييس س��ابق فيفا نس��بت ب��ه تهديد 
»مهاجم��ان« برزيلي تبار كه تيم ملي فوتبال س��اير 
كشورها را پر كرده اند، هشدار داد. در سال هاي اخير، 
»ديه گو كاس��تا« و »ادواردو« به طور بحث برانگيزي 
پس از كسب تابعيت مضاعف در تيم هاي ملي اسپانيا 
و كرواس��ي بازي كردند.  »جردان ش��كيري« يكي از 
زنن��دگان گل هاي يورو 2016، پي��ش از اين، تصوير 
پرچم كش��ورهاي س��وييس، آلباني و كوزوو را روي 
كفش هاي خود زده بود. لئون بيلي، ستاره بوندسليگا 
كه اصالتي جاماييكايي دارد، نسبت به بازي براي تيم 
ملي جاماييكا ترديد دارد. چندين مجموعه از برادران 
فوتباليست، از »ژاكاها« تا »بواتنگ  ها« تا »بريشاها« 
به واس��طه ب��ازي براي تيم هاي ملي متف��اوت داراي 

تابعيت هاي متفاوت از هم شده اند. 
مونتا جلياني معاون فيفا اواخر س��ال 2017گفت: 
»دني��ا در حال تغيير اس��ت، مهاجرت در حال تغيير 
است و به همين دليل مسائلي درباره مليت بازيكنان 
فوتبال در سراس��ر جهان ايجاد شده است. از اين رو، 
اينك زمان مناسبي براي بررسي اين مساله است كه 
آيا راه حلي)هايي( بدون آسيب رساندن به يكپارچگي 

بازي فوتبال وجود دارد؟«
به ميزاني كه كشورها »جهان وطني تر« مي شوند، 
فوتبالش��ان نيز از اين مس��اله متاثر مي شود. بيش از 
9 درص��د از بازيكنان 32 تي��م فوتبال حاضر در جام 
جهاني 2018، خارج از كشوري كه براي تيم ملي آن 
بازي مي كنند، متولد شده اند. از جمع فوتباليست هاي 

بازي ايران- مراكش در گروه »ب«، مي توانستيم يك 
تيم 11 نفره از بازيكناني داش��ته باش��يم كه در اروپا 

متولد شده اند. 
دو دهه پس از سوءاس��تفاده تيم رنگين كماني 
فرانس��ه – زمان��ي كه اين تيم از بازيكنان فرانس��ه 
زبان سراسر جهان تشكيل شده بود و به عنوان يك 
كشور مس��تقل جديد، متحد ش��ده بودند- معناي 
ملي��ت در فوتبال م��درن پيچيده ت��ر و متضادتر از 

هميشه شده است. 

 قدوس؛ بازيكني ايراني - سوئدي 
قدوس ستاره تيم گمنام سوئدي »اوسترشوندس 
اف  ك��ي« كه به مرحله حذفي لي��گ اروپا راه يافت، 
در جامعه اس��كانديناوي به دنيا آمد و پرورش يافت. 
زندگي در كنار درياي بالتيك، تمام چيزي است كه او 
مي داند.  قدوس به سي ان ان ورزشي مي گويد: »وقتي 
بچه بودم، پرچم هر دو كش��ور ايران و س��وئد را روي 
ديوار اتاقم داشتم. البته، درباره اينكه در تيم ملي چه 
كش��وري بازي خواهم كرد، فكرنكرده بودم، بيش��تر 
دنبال اين بودم كه در يك باشگاه فوتبال، بازي كنم. 

وقتي »جان اندرسون« مربي سوئدي اوايل 2017 
قدوس را براي تست دادن فراخواند، رويا رنگ واقعيت 

به خود گرفت. 
 پ��در و مادر قدوس اهل اهواز يكي از ش��هرهاي 
جنوبي ايران هس��تند، واقعيتي كه از ديد »كارلوس 

كي روش« دور نماند. 
قدوس از نخستين مكالمه تلفني خود با سرمربي 
تي��م مل��ي اي��ران در ج��ون س��ال 2017 مي گويد: 
»كي روش گفت كه واقعا به من و شيوه بازي ام عالقه 
دارد و من مي توانم كمك موثري براي تيم ملي ايران 
باش��م.« از اين رو، قدوس ناگهان به س��ر يك دوراهي 
رسيد. دوراهي تصميم گيري درباره اينكه براي سوئد 
بازي كند يا براي تيم ملي ايران؟ مس��اله يي كه تا آن 

زمان درباره اش فكر نكرده بود. 
قدوس كه وفاداري خود به ايران و سوئد را 50-50 
اعالم مي كند، مي گويد: »تصميم گيري درباره اينكه در 
كدام تيم ملي بازي كنم، واقعا سخت بود،  چون مساله 

خيلي پيچيده و اساسي است.«  او مي افزايد: من هم 
دو كش��ور را دوست دارم و معتقدم مي توانم هر دو را 

نمايندگي كنم. 
پس از تاخير اداري فيفا – در دوره يي كه س��وئد 
تالش ديرهنگام��ي را براي تغيير نظر او صورت داد- 
ايران در مس��ابقه جذب وفاداري دايمي قدوس برنده 
ش��د. قدوس مي گويد: »آنها بيشترين عالقه را به من 
نشان دادند. نمي دانم چطور اين مساله را شرح دهم. 
اول فق��ط ايران بود. آنها گفتند: »بيا و در مس��ابقات 
جام جهاني بازي كن و من چيزي از س��وئد نشنيدم، 
اما به محض اينكه ايران را انتخاب كردم، سوئد براي 

به كارگيري من در تيم ملي خود جلو آمد.«

 پشيماني؟ هرگز!
»ويلفرد زاها« ستاره ليگ برتر انگليس كه در تيم 
»كريس��تال پاالس« به عنوان فوروارد بازي مي كند، 

تصور نمي كرد به جام جهاني برود. 
زاها متولد ابيديان، يكي از شهرهاي كشور ساحل 
عاج است و اصليتي انگليسي دارد. او در چهار سالگي 
هم��راه خانواده خود ب��ه تورنتون هي��ث، كرويدون، 

انگلستان نقل مكان كرد. 
او در س��ال 2012 اعت��راف كرد كه وف��اداري به 
كش��ورش را از دس��ت داده اس��ت. او گفت: »من در 
ساحل عاج به دنيا آمدم،  اما همه چيزي كه مي شناسم، 
 انگليس اس��ت. وقتي زمانش برس��د، انتخاب خواهم 

كرد.« اين انتخاب اساسا، انتخاب تيم انگليس بود كه 
با حضور زاها در تيم زير 19 س��اله ها و سپس زير 21 
ساله ها و سرانجام تيم بزرگساالن انگليس در بازي هاي 
دوستانه تحقق يافت. اما در نوامبر سال 2016، پس از 
4 سالي كه عضو تيم ملي نبود، در سن 24 سالگي او 
تيم ملي زادگاه خود را انتخاب كرد.  او به دليل اتخاذ 
اي��ن تصميم و عدم صبوري و مبارزه براي راهيابي به 
تيم ملي انگليس از سوي رسانه هاي بريتانيا به شدت 
مورد انتقاد قرار گرفت و »دني ميلز« مدافع سابق اين 
تيم گفت كه زاها آس��ان ترين گزينه را انتخاب كرده 
اس��ت.  زاها اما مي خواست تقدير شود. او به سي ان ان 
ورزشي گفت: »در موقعيتي شبيه اين بود كه از سوي 
تيم ملي فوتبال انگليس رد شده ام. در فوتبال، 4 سال 
 زمان زيادي است. از اين رو، هيچ تاسفي در اين رابطه 
وجود ندارد. هيچ كس حتي به من فكر نكرد و ساحل 
عاج، حتي زماني كه به آنها پاس��خ رد دادم، بازهم به 
من باور داش��تند و هنوز خواهان به كارگيري من در 
تيم ملي شان بودند و مي دانستند كه من چه خدمتي 

مي توانم براي تيم فوتبال ساحل عاج بكنم.«

 هم بل ژيكي، هم كنگويي
وينس��نت كامپاني، كاپيتان تي��م بلژيك افتخار 
مي كند كه جمهوري دموكراتيك كنگو را نمايندگي 
مي كند، حتي اگر لباس تيم ملي اين كشور را نپوشد.  
در حالي كه هم اينك وجود استعدادهاي ناب در تيم 

ملي بلژيك در ميان كشورهاي اروپايي رشك برانگيز 
اس��ت، هيچ كسي از تفاوت هاي فرهنگي و زباني اين 
كشور و اين تيم آگاه نيست. تيمي كه برخي از اعضاي 
آن فرانس��وي صحبت مي كنند، برخي فالندرز؛ و اين 
در حالي است كه همه بازيكنان نمي توانند هر دو زبان 
را درك كنند. وينسنت كامپاني، يك مهاجر نسل دوم 
كه مي تواند به طور روان و س��ليس 5 زبان را صحبت 
كند، به عنوان فردي پيش��رو و اتحادبخش، درهر دو 
باش��گاه و كشور ظهور يافته است. او در حالي به تيم 
بلژيك دعوت ش��د ك��ه دوم ماه ج��ون در يك بازي 

دوستانه مقابل پرتغال آسيب ديد. 
مدافع تيم منچستر كه از پدري كنگويي و مادري 
بلژيكي در بروس��ل متولد شده است، اين موضوع كه 
مي تواند همزمان نماينده دو ملت باشد را يك امتياز 
مي داند.  كامپاني كه پيش از اين در ساخت دهكده يي 
در كينشاس��ا، پايتخت جمه��وري دموكراتيك كنگو 
كمك كرده اس��ت، به س��ي ان ان ورزش��ي مي گويد: 

ميراث خودم را نمايندگي مي كنم. احساس مي كنم 

 100 درصد بلژيكي و 100 درصد كنگويي هستم 
او مي افزاي��د: تالش مي كنم با تيم بلژيك بهترين 
عملكردم را ارائه كنم، اگر توانستم چنين كاري كنم، 
اميدوارم شمار زيادي از مردمان جمهوري دموكراتيك 

كنگو نيز به موفقيت من افتخار كنند. 
منبع: سي ان ان ورزشي

جامجهاين
 جام جهاني روسيه عاري از هر گونه دوپينگ 

 فدراس��يون بين المللي فوتبال )فيفا( پس از پايان 
يافتن مرحله نيمه نهايي جام جهاني 2018؛ روز جمعه 
در بيانيه يي اعالم كرد كه جام جهاني جاري در روسيه 
تا اينجاي كار عاري از هر گونه دوپينگ و اس��تفاده از 
مواد نيرو زا بوده اس��ت. خبرگزاري تاس در اين زمينه 
نوشت: براساس اعالم فيفا، نتيجه تمامي آزمايش هاي 
دوپينگ پيش و در حين برگزاري تورنمنت منفي بوده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه پيش از آغاز رقابت هاي 
ج��ام جهان��ي 2018، اتهامات در خص��وص نقص در 
سيستم ملي مبارزه با دوپينگ روسيه توسط مخالفان 
اين كش��ور به شكلي همه گير دست به دست مي شد. 
ب��ا اين حال، فيف��ا مكررا اعالم كرده ب��ود كه اقدامات 
ض��د دوپينگ مرتبط با جام جهاني روس��يه، توس��ط 
هيات هايي مس��تقل صورت خواه��د پذيرفت. در واقع 
از ژانوي��ه 2018 مي��الدي، در مجم��وع دو هزار و 37 
آزماي��ش ص��ورت و در آزمايش��گاه هاي تحت نظارت 
 )WADA( رس��مي آژانس جهاني مبازره با دوپينگ
م��ورد تحليل قرار گرفت و نتايج به دس��ت آمده؛ علي 
الخصوص نتايج به دست آمده از نمونه هاي جمع آوري 
شده حين برگزاري مسابقات، به آزمايشگاهي در لوزان 
كشور سويس منتقل ش��د. فيفا براي اطمينان از عدم 
دستكاري؛ نمونه ها را از طريق جعبه يي كه معموال براي 
انتقال پول توس��ط بانك ها مورد استفاده قرار گرفته و 
تنها توسط يك كليد الكترونيكي قابل باز شدن است؛ 
به لوزان منتقل كرد. اين نهاد در بيانيه خود اعالم كرد: 
برنامه نمونه گيري كه در اين دوره از جام جهاني مورد 
اس��تفاده قرار گرفت؛ بزرگ ترين برنامه تاريخ برگزاري 
اين رقابت ها بوده اس��ت؛ زماني كه تم��ام تيم هاي راه 
يافته به روسيه مشخص شدند، فيفا برنامه يي را تحت 
عنوان )TDP( و بر پايه تحليل ريسك هاي دوپينگ در 
فوتبال راه اندازي كرد؛ برنامه يي پويا و هوشمند كه براي 
نمونه گيري اس��تفاده شده و مورد تاييد آژانس جهاني 

مبارزه با دوپينگ است. 

 پردرآمدترين فوتباليست هاي جهان
»ليونل مس��ي« س��تاره آرژانتيني، »نيمار« س��تاره 
برزيلي و »كريستيانو رونالدو« كاپيتان تيم ملي پرتغال 
براس��اس جديدتري��ن گزارش ها، رده هاي اول تا س��وم 
پردرآمدترين بازيكنان فوتبال جهان را به خود اختصاص 
داده اند. در فهرست 10 نفره يي كه روزنامه »ديلي ميل« 
انگليس پنجشنبه منتشر كرده است، اسامي سه بازيكن 
برزيل��ي، 2 آرژانتين��ي و 2 فرانس��وي و س��ه بازيكن از 
كشورهاي آلمان، پرتغال و شيلي ديده مي شود. براساس 
اين فهرست، مسي با دريافت ساالنه 53 ميليون و 500 
هزار دالر، پر درآمدترين بازيكن حال حاضر فوتبال جهان 
است.  پس از وي نيمار بازيكن تيم ملي فوتبال برزيل و 
باشگاه پاري سن ژرمن فرانسه قرار گرفته است كه ساالنه 
حدود 42 ميليون دريافت مي كند.  پس از رونالدو كه با 
انتقال به باشگاه يوونتوس ايتاليا، و كسب درآمد ساالنه 
35 ميليون دالر، در اين فهرست سوم است، »الكسيس 
سانچز« بازيكن تيم ملي »شيلي« و »منچستر يونايتد« 
انگليس قرار دارد كه حقوق ساالنه وي، 21 ميليون دالر 
اعالم ش��ده است.  »اسكار دوس��انتوز« بازيكن پيشين 
تيم ملي برزيل و ش��انگهاي چين و »ازكوئيل الوتزي« 
مهاجم پيشين تيم ملي آرژانتين و بازيكن تيم »هبي« 
چين نيز، به ترتيب با درآمد س��االنه 27 ميليون و 900 
و 26 ميليون و 800 هزار دالر در جايگاه پنجم و ششم 
قرار گرفتند.  » مس��عود اوزيل« ملي پوش آلماني و تيم 
باشگاهي آرسنال انگليس نيز با دريافت سالي 24 ميليون 
دالر در رده هفتم، فهرست پردرآمدترين بازيكن فوتبال 
قرار دارد.  پ��س از اوزيل، به ترتيب »هالك« ملي پوش 
پيش��ين برزيلي و تيم ش��انگهاي چين با درآمد ساالنه 
23ميلي��ون و 300 ه��زار دالر، »كيلين امباپه« مهاجم 
ملي پوش فرانس��وي و باش��گاه پاري س��ن ژرمن با 21 
ميلي��ون دالر و »پول پوگبا« هم ب��ازي امپابه و بازيكن 
منچستر يونايتد انگليس با دريافت ساالنه 20 ميليون و 
400 هزار دالر در رده هاي هش��تم تا دهم پردرآمد ترين 

بازيكنان جهان قرار گرفتند. 

 روس ها توان خريد بليت فينال را ندارند
مس��ابقات جام جهان��ي فوتبال 2018 روس��يه به 
روزه��اي پايان��ي نزديك مي ش��ود و تنها دو مس��ابقه 
رده بندي و نهايي آن باقي مانده اس��ت اما قيمت بليت 
اي��ن بازي ها به اندازه يي افزايش يافته اس��ت كه حتي 

بسياري از روس ها هم توان خريد آن را ندارند. 
روزنامه »ودوموستي« در گزارشي اعالم كرد كه بليت 
ديدار فينال جام جهاني 2018 براي بس��ياري از مردم 
روس��يه غيرقابل دسترس اس��ت چرا كه »بهاي رسمي 
بليت ديدار فينال جام جهاني معادل 88 درصد ميانگين 
دس��تمزد يك كارمند روس اس��ت.  ميانگين دستمزد 
ماهانه يك ش��هروند روس 605 دالر است.  بررسي هاي 
ميداني خبرنگار ايرنا در مسكو نيز نشان مي دهد كه براي 
خريد بليت شماره يك مس��ابقه فينال بايد حداقل 66 
ه��زار روبل )حدود يك ه��زار و 64 دالر( پرداخت كرد.  
براي بليت درجه دو 49 ه��زار روبل )حدود 790 دالر( 
و براي بليت درجه س��ه كه مكاني در طبقه دوم و پشت 
دروازه خواه��د بود نيز 29 هزار روبل )حدود 467 دالر( 
پرداخ��ت كرد.  مس��ابقات جام جهان��ي فوتبال 2018 
روس��يه از 24 خرداد ماه س��ال جاري در 11 شهر و 12 
ورزشگاه روسيه آغاز شده است و 24 تيرماه با مشخص 

شدن قهرمان اين دوره به كار خود پايان مي دهد. 

 فغاني داور بازي بلژيك- انگليس
تيم داوري ايران مس��ابقه حساس رده بندي جام 
جهان��ي 2018 بي��ن انگلي��س و بلژي��ك را قضاوت 
مي كن��د.  عليرض��ا فغان��ي، داور و رضا س��خندان و 
محمد منصوري، كمك هاي او در جام جهاني روسيه 
قضاوت هاي بي نقصي در دو بازي مرحله گروهي بين 
تيم هاي آلمان- مكزيك و برزيل- صربستان داشتند 
كه در مس��ابقه مهم مرحله يك هش��تم نهايي بين 
تيم هاي فرانسه- آرژانتين هم قضاوت كردند.  فغاني 
در بازي مرحله يك چه��ارم نهايي جام جهاني داور 
چهارم ديدار اروگوئه- فرانسه بود ولي او و كمك هاي 
ايران��ي اش در ديدار نيمه نهايي قضاوتي نداش��تند و 
چهارش��نبه ش��ب گذش��ته فق��ط ب��ازي انگليس و 
كرواس��ي را از نزديك تماشا كردند.  حاال با تصميم 
فيفا عليرضا فغان��ي و كمك هاي او بعد از دو مرحله 
استراحت، داوري مسابقه حساسي را برعهده خواهد 
داش��ت و ديدار رده بندي جام جهاني 2018 روسيه 

بين تيم هاي انگليس و بلژيك را قضاوت مي كنند.

آرش رحمتي|
جام جهاني 2018 در بيس��ت و چهارم خرداد ماه 
ش��روع شد. اين دوره از مسابقات در 12 ورزشگاه و در 
11 شهر روسيه برگزار شد كه از همان بازي نخست با 
توجه به برد 5 بر صفر روسيه در برابر عربستان معلوم 
شد كه جام جهاني جذابي را در پيش خواهيم داشت. 
به هر حال، اين دوره از جام جهاني عالوه بر جذابيت ها با 
حواشي هاي بسيار زيادي هم همراه شد كه اين حواشي 

به هيجاني تر شدن اين جام دامن زد. 

 تهديد داعش
 نخستين حاشيه ايجاد شده در اين جام توسط گروه 
تروريستي داعش ايجاد شد. اين گروه با عكس هايي كه 
مربوط به كشتن يا به اسارت بردن بازيكن هاي مهمي 
مثل مسي، رونالدو، آسنسيو و... منتشر كرد جام جهاني 
2018 را از ماه ها قبل از ش��روع، به حاش��يه برد. اين 
موضوع آن قدر نقل محافل ش��ده بود كه دولت روسيه 
مجبور به چند برابر كردن نيروهاي امنيتي مس��ابقات 
ش��د و حت��ي ب��راي مس��ي و رونال��دو باديگارد هاي 
اختصاصي درنظر گرفتن��د. از همين رو، تا اين لحظه  
كه 62 بازي برگزار شده همه  چيز تحت كنترل دولت 

روسيه بوده و خبري از داعش و ناامني نيست. 

VAR همه چيز درباره 
دومين حاش��يه اين ج��ام اس��تفاده از كمك 
داور ويديوي��ي يا همان وي  اي آر ب��ود. تكنولوژي 
كه مخالفان و موافقان زيادي داش��ت. علت ايجاد 
تكنول��وژي وي اي آر اين بود كه در هر ش��رايطي 
حق به حق دار برس��د و هي��چ حقي از هيچ تيمي 
خورده نش��ود، همانند بازي آلمان-انگلستان جام 
جهاني 2010 كه اگر گل سالم فرانك لمپارد ديده 
مي شد، انگلستان آماده حرف ها براي گفتن داشت 
يا در جام جهاني 2014 كه پنالتي ايران در مقابل 
آرژانتين به اشتباه گرفته نشد كه اگر گرفته مي شد 

چه بسا كه ايران آرژانتين را شكست مي داد. 

تكنولوژي كمك داور ويديويي يا وي اي آر توسط 
تيم��ي از داوران حرفه ي��ي يا كارشناس��ان داوري 
مديريت مي ش��ود كه به صورت زنده يك مسابقه 
فوتبال را از مركز كنترل خود تماشا مي كنند و اين 
كارشناسان بايد از طريق هدست ارتباط مداومي با 
داور مسابقه داشته باشند تا در صورت اشتباه داور 
به او خبر داده و براي اتخاذ تصميم درست به داور 
كمك كنند. همچنين يك مانيت��ور  هم در كنار 
زمين براي داور تعبيه ش��ده كه در صورت ترديد 
ب��ه تصميم خود، مي تواند از آن اس��تفاده كند. اما 

وي اي آر در چه شرايطي استفاده مي شود؟ 
گل: يكي از كاربرد هاي اين تكنولوژي اينكه 
ب��ه داوران در عب��ور توپ از خ��ط دروازه كمك 
مي كند و گل بودن يا نبودن توپ هاي مشكوك 

را مشخص مي كند. 
پنالتي: از ديگر كاربرد هاي وي اي آر مي توان 
ب��ه تعيين پنالتي ب��ودن يا نب��ودن صحنه هاي 
برخورد بازيكنان با يكديگر در محوطه جريمه يا 
برخورد توپ با دست بازيكنان مدافع در محوطه 

جريمه اشاره كرد.  
كارت قرمز و اخراج: يكي ديگر از كاربرد هاي 

فناوري وي اي آر اين اس��ت كه ب��ه داور در اخراج 
بازيكني كه واقعا مرتكب خطا شده، كمك مي كند 
ي��ا بازيكناني كه خطاي��ي مرتكب نش��ده اند و با 
بزرگنمايي دس��ت به فريب داور مي زنند از طريق 

اين فناوري رصد مي شود. 
آفسايد: اگر گلي در شرايط مشكوك به آفسايد زده 
شود و كمك داور پرچم نزند اين تكنولوژي فعال شده و 
به داور كمك مي كند كه گل آفسايد بوده يا درست بوده 

است.  استفاده از وي اي آر چه مراحلي دارد؟ 
صحن�ه مش�كوك: زماني كه خط��ا يا صحنه 
مشكوك اتفاق مي افتد يا داور از طريق  گيرنده هايي 
ك��ه دارد از وي اي آر كم��ك مي خواهد يا وي اي آر 
بدون درخواس��ت داور، وقوع يك صحنه مشكوك 
را اطالع مي دهد. در اين لحظه، صحنه مورد اشاره 
توس��ط كارشناس��ان وي اي آر بررس��ي مي شود و 

نتيجه به داور اعالم خواهد شد. 
اتخاذ تصميم: داور تصميم مي گيرد كه خود 
به مرور مجدد صحنه بپردازد و با استفاده از مانيتور 
كنار زمين ش��خصا صحنه را از نزديك مي بيند يا 
بدون انجام اين كار، تصميم كارشناس��ان وي اي آر 
را مي پذيرد. تصميم نهايي براي استفاده از وي اي آر 

حين بازي با داور مس��ابقه است و در صورت لزوم 
وي بازي را متوقف خواهد كرد و با انگش��ت سبابه 
يك مس��تطيل فرضي در فضا ايج��اد مي كند. در 
چنين ش��رايطي ب��ه بازيكنان اعالم مي ش��ود كه 
صحنه بايد مورد بررسي قرار گيرد. بازيكنان هرگز 
مجاز به در خواس��ت ازداور ب��راي بازبيني صحنه 
نيس��تند و اگر با انگشت دست به او براي بازبيني 

اشاره كنند، با كارت زرد مواجه مي شوند. 

 حضور تكنولوژي مفيد يا غيرمفيد
در وهله اول هركس��ي با شنيدن اينكه تكنولوژي 
آمده تا مانع از اش��تباهات داوري  ش��ود، خوش��حال 
مي شود اما سوال بزرگ اين است كه آيا واقعا وي اي آر 
توانسته به رسالت اصلي خود آن هم در آوردگاه مهم 

جام جهاني عمل كند يا خير؟
نخستين بار در جام جهاني 2018 در بازي فرانسه 
و اس��تراليا از تكنولوژي وي اي آر اس��تفاده ش��د و يك 
پنالتي به سود فرانس��ه گرفته شد. اين اتفاق كه براي 
نخستين بار در اين جام رخ داده بود براي خيلي از افراد 
جذاب محس��وب مي ش��د اما كم كم كه جام جلو رفت 
ديده شد كه با وي اي آر باز هم اشتباهات داوري وجود 
دارد و به اعتقاد خيلي از كارشناس��ان، اين تكنولوژي 
فق��ط براي اين آمده كه به تيم هاي بزرگ كمك كند. 
مصداق بارز اين جمله بازي آلمان و س��وئد در مرحله 
گروهي بود كه وقتي سوئد يك بر صفر از آلمان پيش 
بود، ماركوس برگ مهاجم سوئد در موقعيت تك به تك 
قرار گرفت و روديگر، برگ را از پشت هل داد و صحنه 
كامال مشخص پنالتي براي س��وئد و اخراج روديگر به 
كل��ي ناديده گرفته ش��د.  در همين حال، با نگاهي به 
جام جهاني 2018 مش��اهده مي ش��ود ك��ه وي اي آر 
بيش��تر به نفع تيم هاي قوي بوده تا ضعيف و به عقيده 
كارشناسان تاكنون از چنين فناوري به درستي استفاده 
نشده است. در همين راستا برخي بازيكنان هم نظراتي 
را ارئه دادند مثل نورالدين آمرابات )بازيكن مراكش( كه 
در پايان بازي مراكش با اسپانيا جلو دوربين زنده گفت 
وي اي آر واقعا چيز مزخرفي است.  از سويي ديگر، ايران 
از وي اي آر در جام جهاني 2018 و 2014 ضربه خورد. 
در 2014 به خاطر نبود اين تكنولوژي و در 2018 به 
خاطر حضور اين تكنولوژي.  بس��ياري از تحليلگران 
ب��زرگ فوتبال بر اين باورند كه اين تكنولوژي فوتبال 
را از هيجان انداخته اس��ت. اش��تباهات داوري جزئي 
از فوتب��ال و زيبايي هاي آن درنظر گرفته مي ش��ود و 
توقف ب��ازي براي چك كردن صحنه هاي مش��كوك 
واقعا بازي ها را كند و همه افراد را از هيجان مي اندازد. 
بر اين اس��اس، بهتر بود فيفا براي كاهش اشتباهات 

داوري، كالس ه��اي داوري را براي داوران جام جهاني 
زودتر شروع و به صورت جدي تري دنبال مي كرد.

 
 ناكامي تيم هاي بزرگ

از ديگر حواش��ي اين جام مي ت��وان به ناكامي 
بازيكن��ان و تيم هاي بزرگ اش��اره ك��رد. همانند 
تيم آلم��ان كه با ركورد 100 درصد برد بازي هاي 
انتخابي و به عنوان قهرمان دور قبل پا به اين جام 
گذاشت كه با گرفتن نتايج عجيب غريب و دور از 
انتظار مثل باخت به تيم مكزيك، برد لحظات آخر 
سوئد و باخت به كره جنوبي از پيش حذف شده، از 
مرحله گروهي كنار رفت كه البته بخش عمده يي 
از اين ناكامي ها اس��تفاده دور از منطق يوآخيم لو 
از مانوئل نوير و نيمكت نشين كردن تراشتگن بود. 
نوي��ر يك  فصل مصدوم بود و بازي نكرده بود و در 
عوض تراشتكن واقعا در بارسلونا موفق بود و همين 
لجبازي موجب حذف آلمان در مرحله گروهي شد. 
از ديگ��ر ناكامي هاي بزرگ اين ج��ام مي توان به 
آرژانتين با مربيگري خورخه س��ن پائولي اشاره كرد 
كه با تصميم هاي غلط خود، نداش��تن برنامه مناسب 
براي بازي با تيم هاي ديگ��ر، عدم دعوت از بازيكنان 
آماده يي مثل ايكاردي و توقع بيش از حد داش��تن از 
مس��ي كه موجب شد آرژانتين در مرحله اول حذفي، 
حذف شود.  ناكام بزرگ ديگر جام جهاني 2018 تيم 
اسپانيا است كه مدعي قهرماني بود اما با ندانم كاري ها 
و ع��دم برخورد حرفه يي لوپتگي به مش��كل برخورد. 
در مدتي كه اس��پانيا واقعا تيم قوي و ترس��ناكي بود 
لوپتگي به دليل بس��تن قرارداد با رئال مادريدآن هم 
سه روز مانده به بازي اول اسپانيا، از تيم اخراج شد و 
فرناندو هيرو جايگزين او شد و او هم نتوانست با تيمي 
كه دو روز مانده به مسابقات تحويلش داده اند نتيجه 
بگيرد و حذف ش��د.  ناكام بعدي تيم پرتغال بود كه 
مقام قهرماني يورو 2016 را به يدك مي كشيد اما به 
دليل بازيكن محور بودن تيم و توقع معجزه از رونالدو 
32 ساله از جام جهاني حذف شد.  اين جام عالوه بر 
تيم هاي ناكام بازيكنان ناكام هم كم نداشت اين جام 
مثل رونالدو، مس��ي، نيمار، دخيا، اوزيل و... . كه هيچ 
كدام در حد اسم خود و بازي هاي باشگاهي خود ظاهر 
نش��دند.  درنهايت لقب يكدست ترين و منسجم ترين 
تيم را مي توان به كرواسي داد. تيمي كه با برد 2-صفر 
نيجريه و 3-صفر آرژانتين اميد را در دل هواداران زنده 
نگه داش��ت و حال با رسيدن به فينال تمام هواداران 
را هيجان زده كرده اس��ت. بر اين اس��اس مي توان بر 
اين نكته تاكيد كرد كه مردم اين كش��ور تمام برد ها 
و درخش��ش ها را مديون حضور مربي با دانشي مثل 

زالتكو داليچ در كنار تيم كرواسي هستند. 

 انتخاب داور
افزون بر اين، از ديگر حواشي اين جام مي توان به 
انتخاب داور هاي دو بازي آخر اشاره كرد. تيم داوري 
ايران متشكل از فغاني، سخندان و منصوري كانديداي 
داوري در يكي از بازي هاي فينال و رده بندي بودند و 
تنها رقيب آنها تيم داوري آرژانتين متشكل از پيتانا، 
مايدانا و بالتي براي قضاوت ديدار فينال بين كرواسي 
و فرانسه بودندكه پنج ش��نبه شب بعد از حدس ها و 
گمانه زني هاي فراوان تيم داوري آرژانتين براي قضاوت 
فينال و تيم داوري ايران براي قضاوت ديدار رده بندي 
انتخاب شدند تا با قضاوت اين دو بازي نهايي پرونده 

جام و حواشي جام جهاني 2018 بسته شود.

 نگاهي به حواشي
جام جهاني 2018 روسيه
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حماسه حقيقت

فلسفه به تعريف جديدي نياز دارد
فلسفه ورزي انسان ها نه با استدالل عقالني بلكه با قطعه اي ادبي شروع مي شود

مزاحمت هاي بي پايان

10 نوع مزاحم اينترنتي كه حتما سراغمان مي آيند
مولف| اليز مورو|

مترجم| نجمه رمضاني|
اليف واير|

 ت��رول اينترنتي عضوي از ي��ك گروه اجتماعي 
آنالي��ن اس��ت كه عمدا مي كوش��د با ارس��ال نظر، 
عكس، فيلم، گيف، يا هر محتواي آنالين ديگر فضا 
را به هم بري��زد، حمله كند، مزاحمت ايجاد كند يا 

به طور كلي در گروه دردسر درست كند. 
ترول ه��ا همه ج��اي اينترن��ت پيدا مي ش��وند: در 
صفحات گفت وگو، نظير يوتيوب، فيس بوك، سايت هاي 
همسريابي، نظرات وبالگ و هر جاي ديگري كه فضايي 
باز دارد و مردم مي توانند آزادانه عقايد و باورهاي خود 
را ابراز كنند. وقتي اعضاي گروه زياد باشند، مهار اين 
افراد دشوار اس��ت اما رايج ترين روش هاي خالصي از 
دس��ت آنها بالك كردن حس��اب كاربرهاي فردي )و 
گاهي آي پي ها به طور كلي(، گزارش به مس��ووالن يا 
بس��تن كامل بخش نظرات مطلبي در بالگ، صفحه 

ويديو يا موضوعي خاص است. 
ترول ه��اي اينترنتي، ف��ارغ از اينكه كجا كمين 
كرده ان��د، گروه ه��ا را به ش��كلي يكس��ان )و اغلب 
پيش بيني پذي��ر( آزار مي دهند. اين اصال فهرس��ت 
كاملي از انواع مختلف ترول ها نيس��ت، اما بي شك 
رايج ترين گونه هايي اس��ت كه معموال در گروه هاي 

فعال و آنالين خود با آنها مواجه مي شويم: 
1. ترول فحاش

ت��رول فحاش يك متنفر تمام عيار اس��ت، صاف و 
پوس��ت كنده. واقعا الزم نيس��ت دليلي براي تنفر يا 
فحاشي اش داشته باشد. اين ترول ها اغلب به همه گير 
مي دهند -بد و بيراه مي گويند، متهمش��ان مي كنند، 
هر كاري بتوانند مي كنند تا نوعي واكنش احساس��ي 
منف��ي در آنها برانگيزند- فقط چون قدرتش را دارند. 
در بس��ياري از موارد، ممكن است اين نوع مزاحمت 
آنقدر جدي ش��ود كه بتوان آن را مقدمه يي دانس��ت 

براي نوعي باج گيري سايبري يا مقدمه يي براي آن. 

۲. ترول دايما مناقشه كننده
اين نوع ترول عاش��ق جروبحث اس��ت. اين افراد 
مي توانن��د مطلبي عالي و كامال پژوهش��ي و مبتني 
ب��ر حقايق را برگزينند و از تمام زواياي بحث به آن 
بپردازند تا پيام آن را به چالش بكشند. فكر مي كنند 
حق با آنهاست و بقيه همه اشتباه مي كنند. اغلب در 
بخش نظرات گروه با ديگر افراد نظردهنده سلس��له 
بحث هايي طوالني دارند و هميش��ه مصمم هستند 
ك��ه حرف آخر را بزنن��د و آن قدر ادامه مي دهند تا 

كاربر ديگر تسليم شود. 
۳. ترول دستور و امال

با اين نوع ترول آش��ناييد، افرادي كه هميشه به 
ديگ��ر كاربران تذكر مي دهند كه واژه يي را اش��تباه 
نوش��ته اند يا غلط دس��توري دارند. حتي اگر كاربر 
در قس��مت نظرات پيامش ش��كل صحيح كلمه را 
به دنبال يك ستاره بنويسد، اين نظر تقريبا هيچ گاه 
پذيرفته نمي ش��ود. برخي از آنها حتي غلط ياب هاي 
دستوري و اماليي نظرات را بهانه مي كنند تا ديگران 

را بيازارند. 
۴. ترول هميشه آزرده

وقتي درب��اره موضوع��ات جنجال برانگيز آنالين 
بحث مي ش��ود، قطعي اس��ت ك��ه عده ي��ي آزرده 
مي شوند. اين عادي است. اما گاه ترول هايي هستند 
كه بخش��ي از يك محتوا -ج��ك، نقيضه يا مطلبي 
طن��ز- را به خ��ود مي گيرند و ش��روع مي كنند به 
آب غوره گرفتن ديجيتالي. اس��تاد اين هس��تند كه 
مطال��ب خنده دار را بخوانند، نق��ش قرباني را بازي 
كنن��د و بگومگو راه بيندازند. ب��ا برخي از چيزهاي 
عجيب و غريبي كه آنالين گفته و انجام مي ش��ود، 

مردم واقعا افسرده مي شوند. 
۵. ترول افاده اي، همه چيزدان يا حراف

ت��رول افاده يي يا حراف از نزدي��كان تروِل دايما 
مناقشه كننده است، فردي كه لزوما مايل به شركت 
در بحث نيست اما دوست دارد نظر خود را با جزئيات 

دقيق به اطالع س��ايران برساند، حتي شايعه پراكني 
كن��د و در برخي مواقع از رازها پ��رده بردارد. عضو 
خانواده يا دوستي را در نظر بياوريد كه فقط دوست 
دارد صداي خودش را بش��نود. مع��ادل اينترنتي او 
مي ش��ود ترول افاده اي، همه چيزدان يا حراف. آنها 
دوس��ت دارند درباره هر چيزي كه مي دانند مفصل 
بحث كنن��د و مطالبي بلندباال بنويس��ند؛ مهم هم 

نيست كسي آنها را مي خواند يا نه. 
۶. ترول بددهان و حروف بزرگ

برخالف برخي ترول ه��اي باهوش تر مانند ترول 
مناقش��ه كننده، ترول دس��تور و ترول حراف، ترول 
بددهان و حروف بزرگ كس��ي اس��ت كه چيز واقعا 
ارزش��مندي براي بح��ث ندارد و فق��ط فحش هاي 
ركي��ك و واژه هايي از اين دس��ت را با حروف بزرگ 
تايپ مي كند. در بس��ياري از موارد، اين نوع ترول ها 
بچه هاي بي حوصله يي هس��تند كه فقط مي خواهند 
ي��ك كاري كرده باش��ند و نمي خواهند براي انجام 
آن خيل��ي فكر و تالش كنند. در آن س��وي صفحه 

نمايش، اغلب بي آزار هستند. 
۷. ترول تك واژه اي

از نويس��ندگان هميش��گي در نظ��رات  يك��ي 
فيس بوك، سلس��له مجالت، عكس هاي اينستاگرام، 
مطالب تامبلر يا ديگر ش��كل هاي مطالب اينترنتي، 
كسي است كه مي گويد »عالي!«، »چي؟«، »اكي«، 
»بله« ي��ا »نه«. مطمئن��ا آنها بدتري��ن ترول هايي 
نيس��تند كه بطور آنالين مي بينيدش��ان، اما وقتي 
موضوعي جدي و جزئي مورد بحث است، پاسخ هاي 
تك واژه يي آنها اس��باب زحمت كساني مي شود كه 
مي كوش��ند براي آن بحث ارزش قائل شوند و آن را 

جدي دنبال كنند. 
۸. ترول اغراق كننده

ترول ه��اي اغراق كننده گاه تركيب��ي از ترول ها 
همه چيزدان، آزرده و حتي مناقشه كننده اند. خوب 
مي دانند چطور موضوع يا مساله يي را دست بگيرند و 

از كاه كوه بسازند. البته بعضي از آنها براي بامزه گري 
اين كار را مي كنند و گاهي هم موفق مي ش��وند اما 
هدف بعضي ديگر تنها آزار است. آنها به ندرت به طور 
واقع��ي بر ارزش بحث مي افزايند و اغلب مش��كالت 
و مس��ائلي را به بار مي آورند كه ممكن اس��ت اصال 

ارتباطي به موضوع بحث نداشته باشند. 
۹. ترول بي ربط با موضوع

طي ه��ر بحثي در گروه ه��اي اجتماعي، ممكن 
نيس��ت از ترولي كه مطالبي كامال بي ربط با موضوع 
مي گذارد، تنفر نداش��ته باش��يد. اي��ن نفرت زماني 
بيش��تر مي ش��ود كه فرد مي تواند موض��وع بحث را 
هم عوض كند و در آخر همه مش��غول بحث درباره 
مطلب بي ربطي مي شوند كه او فرستاده. اين چيزي 
است كه هميشه آنالين مي بينيد، در نظرات مطالب 

فيس بوك، در نظرات سلسله وار يوتيوب در توييتر و 
در واقع هر جايي كه بحث ها فعال اند. 

10. ترول هرزفرست حريص
آخرين نوع كه البته كم اهميت ترين هم نيس��ت، 
ترول هرزفرس��ت هراس انگيز اس��ت. اين فرد ترولي 
اس��ت كه حتي س��ر س��وزني براي مطلب ارسالي يا 
بحث ش��ما اهميت قائل نيس��ت و تنها براي منفعت 
خود مطلب مي گذارد. از شما مي خواهد صفحه اش را 
ن��گاه كنيد، از لينكش خريد كنيد، از كد او اس��تفاده 
كنيد و كتاب الكترونيك رايگانش را دانلود كنيد. اين 
ترول ها كاربرهايي را نيز شامل مي شوند كه در توييتر و 
اينستاگرام و ديگر شبكه هاي اجتماعي با پيام هاي »ما 

را دنبال كنيد!!!« بحث را بر هم مي زنند. 
منبع: ترجمان

مولف| كاستيكا براداتان|
مترجم| ميالد اعظمي مرام|
لس آنجلس ريويو آو بوكز|

وقتي م��راد جديد صوفيان از ش��هر خود در 
نيش��ابوِر خراسان به بغداد آمد، آوازه اش مدت ها 
پي��ش از خود او به آنجا رس��يده بود. داس��تان 
مي گوي��د ك��ه مق��ام واالي معن��وي و رويكرد 
خ��اص او به احس��ان و نيز ش��يوه هاي مبدعانه 
او زبان��زد هم��گان بود. برخي ش��ايعاتي واهي و 
چيزهاي��ي عجيب درب��اره او ش��نيده بودند، اما 
اگر از جزيياتش سوال مي شد، اظهار بي اطالعي 
مي كردند. به  هر ح��ال در صبح يكي از روزهاي 
زمس��تاني نه تنه��ا گروه��ي كوچ��ك از مريدان 
مش��تاق او -كه همه خوش پ��وش و خوش رفتار 
بودند و سلوكش��ان به شايس��تگي پرهيزگارانه و 
شايدم بيش از حد تصنعي بود- بلكه مردم شهر 
از هر صنفي در كاروان س��را گرد آمده بودند تا به 
او خوش��امد بگويند: مغازه داران و دست فروشان 
دوره گرد، جواهرفروش��ان و عطرس��ازان سراسر 
خيابان، و حتي مدرس��ان و دانشجويان دانشگاه 
مجاور. با گذشت زمان جمعيت بي طاقت مي شد. 

بي ترديد، شيخ دير كرده بود. 
مطاب��ق روال چنين مراس��مي، بايد در ميان 
اي��ن جمعيت منتظ��ر گداه��ا و ولگردها و ديگر 
بي س��روپاها ني��ز ب��ود. معلوم ش��د ك��ه به ويژه 
يكي از آنها اس��باب زحمت اس��ت. اي��ن ولگرد 
ك��ه لباس هاي��ش تماما من��درس و ب��ه  نحوي 
توصيف ناپذي��ر ژوليده بود و بدجور بوي ش��راب 
م��ي داد )برخي زير ل��ب مي گفتن��د: يقينا او از 
خوابگاه هاي يهودي يا مس��يحي گريخته است(، 
ب��ه مريدان پارس��اروي و مضطرب احوال نزديك 
و نزديك ت��ر مي ش��د. او بين سكس��كه هايش با 
طمانينه يك به يك آنها را به  عمد مي آزمود و اين 
امر آنها را نگران تر مي كرد: نمي خواس��تند مراد 

بزرگشان را در همجواري اين نامقدس ببينند. 
خوشبختانه به نظر مي رسيد كه آن ولگرد را به 
بيرون مي برند. اما او در اين اثنا با چنان زبان فارسي 
فصيح و فرهيخته يي جوانان معذب را خطاب كرد 
كه يك  دفعه دانه هاي تسبيح در دستشان خشك 
ش��د: »گويا براي هيچ آمده ام. چه چيز را به ش��ما 
تعلي��م دهم؟ چهره ش��ما نش��ان مي ده��د كه به 
جايگاهي از پاكي رس��يده ايد كه م��ن در برابر آن 
هيچم. س��لوكم آش��فته اس��ت، تعاليمم موقتي و 
نيازهايم -بس��يار دور از آنكه منزه باشد- هميشه 
گرفتار جسمم، گرفتار سرشت خاكي ام و معاشرت 
پيچيده ام با جهان است. من يك درمانده ام و شما 
-به خودتان بنگريد!- انگار با فرشتگان هم نشينيد! 
ح��ال، مرا مع��ذور داري��د... « و با اين س��خنان از 
كاروان سرا گريخت. داستان مي گويد: آنجا بود كه 
مردم حاضر در كاروان س��را فهميدند ش��يخي كه 

منتظرش بودند آنها را ترك گفته بود. 
داس��تان اي��ن م��راد صوفي وضعيت بيش��تر 
فلسفه هاي معاصر را نشان مي دهد، زيرا عمال در 
فلسفه يك فرض قوي محض گرايانه وجود دارد: 
اين تصور كه فلس��فه را مي ت��وان به يك تمرين 
منطقي صرف تقلي��ل داد و صرفا آن را با قواعد 
برهان عقل��ي و مباحثه پيش برد: آنچه در قالب 
برهان ترجمه نش��ود بي وجه است. فيلسوفان به  

نحوي از قوانيني كه بر ديگر انسان ها حاكم است 
مستثنا مي شوند، مي خواهند در يك سطح واالتر 
در س��طحي منزه عمل كنند، جايي كه سرشت 

خاكي و ماديتشان هرگز در پي آنها نباشد. 
اما فلس��فه هرگز درباره بره��ان عقلي صرف 
نب��وده ك��ه اگر مي ب��ود، زننده ترين چي��ز بود و 
اين هم��ه م��دت دوام نمي آورد. آنچه فلس��فه را 
چني��ن پايا مي س��ازد، در غرب و در ش��رق، اين 
است كه فلسفه نه تنها شناخت ما را، بلكه تخيل، 
عواطف، حساس��يت هنري و انگيزه هاي ديني ما 
را –به طور خالصه، موجوديت پيچيده، آشفته و 
ناخالص ما را- درگير مي كند. انسان  بودن يعني 
درگي��ري هميش��گي با گرفتاري ه��اي وجودي، 
يعن��ي درآويخت��ن ب��ا پيوندها و آش��فتگي هاي 
گوناگ��ون. م��ا وحدت غري��ب مل��ك و ملكوت 
هس��تيم، وحدت روح و جسم، خرد و بي خردي 
و فيلس��وفان اگ��ر نمي خواهند انس��جام خود را 
از دس��ت دهند، بايد توضيح��ي براي اين كليت 

بيابند. 
به همين دليل اس��ت كه فلسفه محض وجود 
ندارد و منظور از فلس��فه نه اين نوع دانش��گاهي 
بي روح، بلكه آن تنوع پاياي تغييرپذيري اس��ت 
كه در انديش��ه الئوتس��ه، فيثاغ��ورث، افالطون، 
آگوس��تين قدي��س، مول��وي، مايس��تر اكهارت، 
اس��پينوزا، ماركس، نيچه، گاندي و س��يمون وي 
مي بينيم. فلس��فه هميش��ه با اس��طوره، ش��عر، 
درام، عرفان، تفكر علمي، س��تيزه جويي سياسي 
ي��ا كنش��گري اجتماعي مي آمي��زد. اين موضوع 

متوج��ه مي ش��ويم  ك��ه مي ش��ود  پيچيده ت��ر 
داستان نويسان نيز -مثال داستايفسكي، هاكسلي 
ي��ا بورخس- ه��ر يك ب��راي خود فيلس��وفاني 
صاحب بينش اند و همچنين فيلم س��ازاني -نظير 
برگمان، كوروس��اوا و تاركوفسكي- كه به همان 
ان��دازه بينش��مندانه روي پرده فلس��فه پردازي 
مي كنند. تمام اين گرفتاري ها و آاليش ها عميقا 
بر فلس��فه تاثي��ر مي گذارند، بلك��ه آن را چيزي 

مي سازند كه هست. 
يكي از اشعار عارفانه موالنا را بخوانيد. وقتي با 
او همزبان شويم، چگونه مي توان گفت كجا شعر 
پايان مي يابد و فلسفه آغاز مي گردد، يا چه وقت و 
چگونه عرفان وارد مي شود؟ وقتي الئوتسه از آب 
سخن مي گويد -»بهترين )انسان( به آب مي ماند. 
آب نيك اس��ت، به همه چيز سود مي رساند و با 
آنها سر س��تيز ندارد. آب در مكان هايي )پست(، 
ك��ه همگي خوار ش��ده اند، س��اكن مي گردد. به 
همين دليل اس��ت كه آب بسيار به دائو نزديك 
اس��ت«- واقعا برهان مي آورد؟ چ��را بايد به اين 
اهميت بدهيم؟ در اينجا عصاره بصيرتي كيهاني 
را مي بيني��م، حس بودن در جه��ان و فهمي از 
وضعيت انساني كه تصورات ناچيز ما در اين باره 
كه فلسفه چگونه بايد باشد را به چالش مي كشد. 
ش��كافتن چنين اثري صرفا براي بيرون كشيدن 
»برهانش« از آن -كنارگذاشتن هر چيز ديگري 
و ناديده گرفتن طرح و بصيرت نويس��نده- يعني 
كشتن قلب تپنده آن اثر و سرگرم شدن با الشه ها. 

چرا بايد چنين كرد؟

والت��ر بنيامي��ن در آث��ار فلس��في خ��ود از 
او  مي ك��رد.  اس��تفاده  ف��راوان  داس��تان گويي 
داس��تان هاي كوتاه و بلندي نوش��ت يا آنها را از 
ديگران وام گرفت، و اين امر بوالهوس��انه نبود: او 
واقعا اعتقاد داشت كه فلسفه و ادبيات از اساس با 
هم گره خورده اند: او از »جنبه حماسي حقيقت« 
مي گويد و آن را به »هنر داس��تان گويي« نسبت 
مي دهد. انس��ان ها مخلوقاتي روايت گرا هس��تند 
ك��ه به اندازه هر محتواي��ي براي فرم نيز اهميت 
قائل اند. مادام��ي مي توانيم خود و جهاني كه در 
آن زندگي مي كني��م را معنادار  كنيم كه بتوانيم 
روايت هايي درباره خود و جهان بس��ازيم. سارتر 
كه چيزكي درباره فلس��فه و ادبيات مي دانست، 
مي خواس��ت در آثار خود تلفيقي از اس��پينوزا و 

استاندال باشد. 
اگر هر چي��زي را به مثابه داس��تاني در حال 
ش��كل گيري تجرب��ه كني��م، پ��س حقيقت يك 
»جنبه حماسي« دارد و فلسفه بنابه تعريف ملزم 
به اس��تفاده از صنعت ادبي اس��ت. با هر داستان 
جديدي جهان را از نو مي س��ازيم. داستان گويي 
مرزهاي انس��ان بودن را وسعت مي بخشد: خيال 
و مرور اش��كال جديد تجربه، به آنچه پيش از آن 
نبوده شكل منسجمي مي بخشد و نينديشيده ها 
را ناگه��ان مفه��وم مي س��ازد. داس��تان گويي و 
فلس��فه همزاد هم ان��د. تاثربرانگي��زي »تمثيل 
غ��ار« افالطون در بيان يك نكته مهم فلس��في، 
درس��ت، بدين خاطر است كه يك داستان خوب 
اس��ت. بااين حال، در چنين مواردي چگونه يك 

داس��تان گو را از فيلسوف تش��خيص مي دهيم؟ 
ش��اعر از خود مي پرسد: »چگونه مي توان رقاص 
را از رقص بازش��ناخت؟«. اما چ��را بايد بين آنها 

فرق بگذاريم؟
چون فلس��فه و ادبيات چنين تنيدگي نزديكي 
باهم دارند، فيلس��وفان كيفيت اندوهبار زندگي را 
صرفا چاشني و آرايه آثار خود نمي كنند، بلكه اين 
اندوهناكي در دل آثارشان جا دارد. فلسفيدن شما 
هم زمان با طرح بخشي به انديشه ها، آزمايش كردن 
فرم ها، استفاده از مجازهاي بالغي، بازي با عواطف 
و همدلي آغاز مي ش��ود، با ايجاد يك قطعه ادبي. 
يك فيلس��وف، با وق��اري عالمانه، از رس��يدن به 
»س��رزمين حقيقت« مي نويس��د كه »اقيانوس��ي 
وس��يع و توفاني آن را احاطه ك��رده، در دل ديار 
وهم، آنجا ك��ه دريانورد در س��فري دريايي براي 
كشف كشوري جديد مه هايي غليظ و كوه يخ هايي 
بسيار مي بيند«. اين سخن از آثار نيچه يا بنيامين 
يا ديگر »فيلسوفان اديب« نيست، نقل قولي است 
از كتاب نقد عقل محض كانت. حتي متفكراني كه 
خشك ترين قلم ها را دارند نمي توانند از به كاربردن 
تش��بيهات و اس��تعارات، قصه ها، و داس��تان هاي 
ادبي اجتناب كنن��د )ازقضا، صرف »اقامه برهان« 
كه ام��روزه محض گرايان فلس��في بدان س��وگند 
مي خورند به معنايي مهم ش��كلي از داستان گويي 

است، اما از نوعي ديگر(. 
اخيرا درب��اب جريان اصلي فلس��فه در غرب 
ام��روز و نح��وه تلق��ي آن از س��نت هاي فكري 
غيرغرب��ي به مثابه س��نت هايي كه قوام فلس��في 
الزم را ندارن��د، يك مباحثه جالب صورت گرفته 
است. اين س��وگيري ها، گرچه جدي هستند، در 
ميان ديگر چيزها، تنها عالمتي از سوءبرداش��ت 
كوته بينان��ه و محض گرايانه فلس��فه درباره خود 
است. نه تنها ديگر س��نت هاي فلسفي به سادگي 
نادي��ده گرفته مي ش��وند، بلك��ه در درون خود 
س��نت غربي نيز بس��ياري از ژانرها، متفكران و 

مجموعه آثارها از سر خودپسندي رد مي شوند. 
اين خودپسندي مكافات سخت خود را دارد: 
ديگر نمي تواني��م ضروريات را از امور بي اهميت، 
يك مش��كل اصيل را از هوس��ي گذرا، تشخيص 
دهي��م. ديگ��ر نمي تواني��م مس��ائل فلس��في را 
تش��خيص دهيم، مگ��ر اينك��ه در قالب مجالت 
تخصصي دانشگاهي به دست ما برسد يا در يك 
مجله ممتاز با هيات ويراس��تاري عالي )ترجيحا 
به زبان انگليسي( منتشر شود. شگفت نيست كه 
امروزه فلسفه چنين بي وجه شده است. چرا بايد 
نيازمند فيلس��وفان باش��يم وقتي فلسفه اين قدر 

شديد خود را محدود مي كند؟
آنچه اكنون ش��ديدا ب��دان محتاجيم تواضع 
فراوان اس��ت. دس��ت كم بايد بفهميم كه فلسفه 
صورت ه��ا و نام هاي��ي متف��اوت دارد. فلس��فه 
هرگز به صورت محض نيس��ت، بلكه آش��فتگي و 
آميختگي را دوس��ت دارد و با حيات و سرش��ت 
خاكي فيلسوفان درگير مي شود. چنين تواضعي 
به هيچ وجه فلس��فه را تضعيف نمي كند. برعكس، 
اين تواضع فيلسوفان را قدرت مي بخشد و فلسفه 

را غني تر، سنجيده تر و مرتبط تر مي سازد. 
تنه��ا اگر بتوانيم م��رادي پيدا كنيم كه كمي 

ما را فروتن كند. 

 آغاز واكسيناسيون
مرغ هاي تخمگذار 

رييس س��ازمان دامپزش��كي گفت: براي جلوگيري 
از تس��ري وي��روس آنفلوان��زاي ف��وق حاد پرن��دگان، 
واكسيناسيون مرغ تخمگذار براي نخستين بار در كشور 

از دو هفته گذشته آغاز شد. 
به گزارش ايسنا، عليرضا رفيعي پور در حاشيه بازديد 
از واحدهاي دامپزشكي سبزوار در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: در سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ كانون هاي آنفلوانزاي 
فوق حاد در كش��ور وجود داش��ت و براي س��ال جاري 
اقدامات پيش��گيري در دستور كار قرار گرفته است. وي 
افزود: ستاد اجرايي آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان از تيرماه 
امسال فعال شده و طرح پايش و آمايش را در حوزه طيور 
بومي، روستايي انجام مي دهد. رييس سازمان دامپزشكي 
گفت: اين ستاد همچنين در تاالب هاي كشور شعاع پنج، 
۱۵ و ۵۰ كيلومتري را كه محل فرود پرندگان مهاجر و 
امكان انتقال ويروس فوق حاد است مورد پايش و بررسي 
ق��رار مي دهد. رفيعي پور ادامه داد: هر جا رد پايي از اين 
ويروس مشاهده ش��ود اقدامت بهداشتي و قرنطينه يي 
انجام مي شود. وي با اشاره به خودكفايي در توليد واكسن 
دامي گف��ت: هم اكنون ۹۵درصد واكس��ن هاي دامي و 
حدود ۷۰درصد واكس��ن طيور توليد داخلي است و در 
ايران توليد مي ش��ود. رفيعي پور با اشاره به نوسان ارز در 
ماه هاي گذشته گفت: در حوزه دامپزشكي تمام نهادهاي 
مرتبط با غذاي دام، طي��ور، آبزيان و نهادهاي دارويي و 
واكسن از حمايت دولت برخوردار است و نهادهاي دامي 
كه ب��ا دالر ۳۸۰۰ تومان وارد مي ش��ود با همان قيمت 

دراختيار دامداران و آبزي پروران قرار مي گيرد. 

خسارت ۲00هزار ميليارد توماني 
سرمازدگي

نماينده دامغان در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره 
به خس��ارت ۲۰۰ هزار ميليارد توماني س��رمازدگي به 
كشاورزان، گفت: براي كاهش اين خسارات در سال هاي 

آينده بايد كشت گلخانه يي را ترويج دهيم. 
ابوالفضل حس��ن بيگي در گفت وگ��و با مهر، ضمن 
بيان اينكه س��رمازدگي امسال ۲۰۰ هزار ميليارد تومان 
به كش��اورزان خسارت وارد كرد، تاكيد كرد: سرمازدگي 
محصوالت كشاورزي ۱۸ استان كشور را گرفتار كرد، كه 
دولت براي كمك به كشاورزان خسارت ديده بالغ بر چهار 
هزار ميليارد تومان در قالب تسهيالت بانكي اختصاص 

داد تا بخشي از مشكالت اين قشر برطرف شود. 
وي يكي از مشكالت عديده در شرايط فعلي را عدم 
بيم��ه باغات و محصوالت كش��اورزي توس��ط باغداران 
دانس��ت و گفت: بايد بيمه كشاورزي در بين باغداران و 
كشاورزان جا بيفتد و من از مديران مي خواهم با برگزاري 
جلسات توجيهي باغداران را نسبت به لزوم بيمه كردن 
محصوالت خودآگاه و شهرستان دامغان را در اين زمينه 
الگو قرار دهند. عضو خانه ملت با تاكيد بر لزوم مديريت 
درست مصرف آب در شرايط فعلي اظهار داشت: تقريبا 
۱۲.۵درصد از آب اس��تان سمنان در استخرهاي ذخيره 
آب تبخير مي ش��ود كه ما بايد با برنامه ريزي مناسب به 
سمت اس��تفاده بهينه از آب در كش��اورزي و دامداري 
نوين حركت كنيم، ضمن اينكه تغيير الگوي كشت بايد 
به طورجدي در دس��تور كار ق��رار گيرد. نماينده دامغان 
در مجلس اضافه كرد: در دامغان بايد به س��مت ترويج 
محص��والت گلخانه ي��ي حركت كنيم تا م��ردم آن را از 
نزديك مشاهده كنند و به سرمايه گذاري در اين زمينه 
ترغيب شوند. حسن بيگي خاطرنشان كرد: براي احداث 
هر گلخانه چهار ميليارد تومان سرمايه نياز است و ساالنه 
۱.۵ميليارد تومان سود دارد و با اين حركت و تالش پول 

سرمايه گذار طي سه سال به وي برمي گردد. 
وي يادآور ش��د: طبق مطالع��ات وزارتخانه هاي نيرو 
و جهاد كش��اورزي، با آب موجود در شهرستان دامغان 

مي توانيم ۵۰ هزار هكتار پسته كاري انجام دهيم. 

 افزايش قيمت نهاده ها
قدرت خريد را كاهش مي دهد

مديرعام��ل اتحاديه سراس��ري صنع��ت مرغداران 
كشور گفت: براي خسارت بر اثر قطعي برق هيچ ارگان 
و سازماني متعهد به پرداخت نيست مگر اينكه عمدي 

باشد يا مقصر آن معلوم شود. 
حمي��د فاضل��ي در گفت وگو با ايلن��ا، درخصوص 
خس��ارات وارده به بخش هاي صنعت��ي توليد مرغ بر 
اثر قطعي نوبتي برق اظهار كرد: مرغداري هاي بزرگي 
كه در حال توليد هس��تند اين مشكالت را پيش بيني 
مي كنند و به امكاناتي مانند موتور برق مجهز هستند 
اما برخي مرغداري ها ممكن اس��ت با اين مش��كالت 

درگير شوند. 
وي افزود: خسارت زيادي به ما اعالم نشده جز دو 
مورد خبر متفرقه اما موارد رس��مي اعالم نشده است. 
اگر اين اتفاقات هم بيفتد از عدم مديريت سازمان هاي 
توليدي و واحدهاي توليدي است كه امكانات الزم را 
فراهم نكرده اند. فاضلي ادامه داد: تجهيزات پيشگيري 
مخصوصا در ماه تابستان براي واحدهاي توليدي الزم 
است و بايد مجهز شوند. مديرعامل اتحاديه سراسري 
صنعت مرغداران كش��ور تصريح كرد: هميشه قطعي 
ب��رق از قبل اعالم نمي ش��ود و ممكن اس��ت حوادث 
غيرمترقبه پيش بيايد و واحدهاي مرغداري بايد براي 
هر ش��رايطي آماده باش��ند. وي با اش��اره به پرداخت 
خس��ارت در زمان وقوع حوادث تشريح كرد: در زمان 
بيماري و حوادث اگر مرغداري بيمه باش��د بخشي از 
خسارت ها پرداخت مي ش��ود اما براي خسارت بر اثر 
قطعي برق هيچ ارگان و س��ازماني متعهد به پرداخت 
نيست مگر اينكه عمدي باشد يا مقصر آن معلوم شود. 

در غير اين صورت پرداختي انجام نمي گيرد. 
مديرعام��ل اتحاديه سراس��ري صنعت مرغداران 
كش��ور در رابط��ه ب��ا افزاي��ش قيم��ت نهاده هاي 
كشاورزي خاطرنش��ان كرد: قيمت نهاده هاي دامي 
به ق��دري افزايش يافته كه اگ��ر قيمت مرغ به نفع 
توليدكننده باال ب��رود قدرت خريد مصرف كننده به 
صفر نزديك ش��ده و توليد مرغ به ضرر توليد كننده 
تمام مي ش��ود. وي گفت: در حال حاضر قيمت تمام 
شده مرغ گوشتي در استان هاي مختلف بين ۵۸۰۰ 
تا ۶ هزار تومان اس��ت اما قيمت آن را با قيمت تمام 

شده عرضه مي كنند. 

اخبار كشاورزي

در سنت دانشگاهي عصر ما آنچه مي خواهد فلسفه را از هر دانش ديگري جدا كند، استدالل عقالني است. اما وقتي به آثار 
بزرگ ترين فيلسوفان جهان سرك مي كشيم، چيز ديگري فاش مي شود: فلسفه از اساس به شعر و داستان آميخته شده، تاحدي كه 

گاه نمي توان فرق فيلسوف و شاعر را فهميد: »تمثيل غار« افالطون قصه يي خيالي است و داستان »ابراهيم نبي« جان كالم فلسفه 
كيركگور محسوب مي شود. از سوي ديگر واقعا چه كسي مي گويد اشعار شاعراني همچون دانته و گوته ربطي به فلسفه ندارند؟

                                                                                                                                                  

تا پيش از اختراع شبكه هاي اجتماعي، نهايت مزاحمت يك فرد ناشناس اين 
بود كه زنگ بزند و در گوشي تلفن فوت كند. اما در عصر حاضر نوع جديدي 

از انسان ظهور كرده كه مي شود هويتش را با مزاحمت تعريف كرد: ترول ها، 
كاربراني كه به اندازه مزاحم تلفني هاي دو دهه پيش يكدست و صاف و ساده 

نيستند. برخي شان دايم فحش مي دهند، يكسري فقط غلط اماليي مي گيرند و يك 
عده هم هميشه مناقشه مي كنند
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نصب نمايشگر پارازيت در شيراز و برخي شهرها
ايرنا| وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره 
به نصب 18س��ايت اندازه گيري امواج راديويي در 
ش��يراز گفت: در ديگر شهرهاي كشور كه ذهنيت 
وجود پارازيت هاي مضر در فضاي آنها وجود دارد، 
اين اندازه گيري انجام و نمايشگر آن نصب مي شود. 
محمدج��واد آذري جهرمي عصر پنج ش��نبه در 
جمع خبرنگاران در حاشيه آيين رونمايي از برخي 
طرح هاي نوآورانه حوزه فناوري اطالعات ش��يراز 
افزود: مانند نمايش آلودگي هوا، وضعيت فركانسي 
نيز به صورت زنده در سطح اين شهرها نشان داده 

مي شود تا شهروندان از آن آگاه شوند. 

اين عض��و كابينه همچنين گف��ت: از يك ماه 
گذشته 18 سايت براي اندازه گيري امواج راديويي 
شهر شيراز نصب شده است كه نتيجه اين پايش ها 
نش��ان مي دهد كه حدود اين تشعشع ها در مركز 
استان فارس از استاندارد گرمايي باالتر نيست و در 

حد عادي و طبيعي است. 
وي ادام��ه داد: در ماه ه��اي گذش��ته موضوع 
پارازي��ت به مطالبه جدي بخش��ي از ش��هروندان 
ش��يراز تبديل شده بود كه به اين دليل از يك ماه 
گذشته 18سايت اندازه گيري فركانس هاي راديويي 
برخط به صورت خاص در ش��يراز راه اندازي ش��د. 

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به اينكه 
اين س��ايت ها به صورت لحظه يي اثر تشعشع هاي 
تجمع��ي فركانس ه��اي راديوي��ي را اندازه گيري 
مي كنند، اظهار داش��ت: معياري كه به لحاظ فني 
در اس��تانداردهاي علم��ي مضر ب��ودن آن بر بدن 
انس��ان را ثابت كرده بحث آثار گرمايي تشعشعات 
فركانسي نظير موبايل، واي فاي، تلويزيون، ماهواره 
و... به صورت تجميعي است كه در فضا وجود دارد. 
اين عضو كابينه در بخش ديگري از سخنان خود 
درباره تخلفات برخي شركت هاي وارد كننده كه 
از ارز دولتي نيز استفاده كرده اند، گفت: دستگاه 

قضايي در حال حاضر پيگير مساله تخلفات ارزي 
است و دادستان تهران نيز مكاتباتي در اين باره 
ب��ا وزارتخانه هاي مربوطه داش��ته و اطالعاتي در 
اين باره در اختيار قوه قضاييه قرار گرفته است و 
انتظار مي رود كه هم اينك روال رسيدگي به اين 

موضوع مشخص شود.
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات اعتقاد 
دارد ك��ه نمي توان به بهانه هاي مختلف پوش��ش 
حمايتي به كس��ي ك��ه دزدي مي كن��د، ارائه داد 
زي��را با شفاف س��ازي در كن��ار افش��اگري موانع 
رفع مي ش��ود. وي خاطرنش��ان كرد: قرار اس��ت، 
شركت هاي دانش بنيان دانش توليد كنند نه اينكه 
براساس دانشي كه دارند به مامني براي امتيازات 
مختلف تبديل شوند. وي با تصريح بر اينكه نگاه به 

شركت هاي دانش بنيان نياز به ويرايش دارد، افزود: 
عالق��ه نداريم كه اقتصاد دانش بنيان كه مبتني بر 

دانش است به يك اقتصاد رانتي تبديل شود. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خاطرنش��ان 
كرد: استارت آپ ها را نهال هايي مي دانيم كه تا سه 
س��ال نياز به مراقبت دارند و بايد مورد حمايت و 
تقويت قرار گيرند. مش��كل ماليات، بيمه و قانون 
كار آنها را حل كرده ايم. آذري جهرمي با بيان اينكه 
براي نظام تامين مالي صندوقي پيش بيني ش��ده 
كه دولتي نيست، گفت: براي رفع مشكالت مطرح 
ش��ده ش��ركت هاي دانش بنيان و اس��تارت آپ ها، 
طرحي تحت عنوان قالب نوآفرين طراحي شده كه 
با اجرايي شدن آن شاهد تسهيل و تسريع در روند 

رشد شركت ها خواهيم بود. 

دريچه

سفر به آينده با قطار پرنده
تلگراف| يك ط��رح اوليه عجيب از قطار پرنده 
رونمايي شده است كه آينده صنعت سفرهاي هوايي 

را دگرگون مي كند. 
شركت Akka Technologies از طرح قطار 
پرنده Link & Fly رونمايي كرد اس��ت. اين طرح 
يك وس��يله نقليه ماژولي است كه داراي واگن هايي 
براي حمل مسافر و بال هاي قابل جدا شدن است تا 
فرآيند س��وار شدن را تسهيل كند. همچنين به اين 

ترتيب سفر به فرودگاه نيز راحت تر انجام مي شود. 
 اين طرح اوليه قابليت حمل مسافر يا بار را دارد 
و با تبديل ش��دن به يك واگن قطار در ايستگاه هاي 

محلي توقف مي كند. 
 Akka اميدوار اس��ت طرح Link & Fly نظر 

شركت هاي هوافضا را به خود جلب كند. 
 واگن ه��اي باري/ مس��افري را مي ت��وان به طور 
جداگان��ه از بال ها بارگيري/ مس��افرگيري كرد. در 
مرحله بعد واگن روي آسفالت هل داده مي شود و با 
يك كليك به بال ها مي چسبد. واگن به بخش زيرين 
بال ها متصل مي ش��ود كه حاوي موتور نيز است. به 
نوشته بلومبرگ طرح Link&Fly شامل بخش هاي 
مختلفي است كه مي توان از آن براي بهبود سفرهاي 
هوايي استفاده كرد. با كمك آن هواپيماها كارآمدتر 

و كم سروصدا تر مي شوند. 

 فضانوردان امريكايي
در فضا سرگردان مي شوند

ديلي ميل| احتماال ساخت كپسول هاي فضايي 
امريكايي براي بازگرداندن فضان��وردان امريكايي از 
ايستگاه فضايي با تاخير مواجه شود و در اين صورت 

فضانوردان امريكايي در فضا سرگردان مي شوند. 
دف��ت��ر جدي���د  گ���زارش   ط��ب���ق 
Government Accountability (GAO( 
امريكا ، احتمال دارد فضانوردان امريكايي بدون راهي 
براي خروج از ايستگاه فضايي بين المللي مدت ها در 

فضا سرگردان شوند. 
اين گزارش به ناس��ا هش��دار مي دهد با توجه به 
تاخير س��اخت كپس��ول هاي فضايي تجاري جديد 
بويين��گ و اس��پيس ايك��س، نيازمند ي��ك برنامه 
احتياطي براي خارج كردن فضانوردان از ايس��تگاه 
فضايي بين المللي است.  هر دو اين شركت ها تصميم 
دارند تا پايان سال پروازهاي آزمايشي خود را انجام 
دهن��د اما GAO در گزارش خود هش��دار مي دهد 

طرح هاي آنها احتماال با تاخير روبه رو شود. 
اگ��ر تاخيرها افزايش دارد، دسترس��ي امريكا به 
ايستگاه فضايي بين المللي با اختالل روبه رو مي شود. 
اين در حالي است كه قرارداد ناسا با شركت فضايي 

سايوز در نوامبر ۲۰1۹ ميالدي پايان مي يابد. 

»آدوب« آسيب پذيري 
نرم افزارهايش را حل كرد

هكرنيوز| شركت آدوب براي برطرف كردن 11۲ 
آس��يب پذيري و ضعف امنيتي نرم افزار آنتي ويروس 
خود را به روزرس��اني كرده اس��ت. اين روزها كه بازار 
آس��يب پذيري و ضعف هاي رايانه يي به ش��دت رونق 
گرفته و اطالعات شخصي كاربران را تهديد مي كند، 
ش��ركت هاي توس��عه دهنده و غول ه��اي تكنولوژي 
بسياري نيز به دنبال برطرف كردن اين موانع و مشكالت 
سايبري هستند و در اين راستا نسخه هاي به روزرساني 
جدي��دي را منتش��ر مي كنن��د.  ح��اال گزارش هايي 
منتش��ر شده كه نش��ان مي دهد ش��ركت آدوب كه 
 نرم افزاره��اي مختلف��ي همچ��ون آدوب فلش پلير

اكس��پرينس  آدوب   ،(Adobe Flash Player(
 ،(Adobe Experience Manager( منيج��ر 
آدوب   (Adobe Connect( كانك��ت  آدوب 
ري��در آدوب  و   (Adobe Acrobat(  آكروب��ات 

)Adobe Reader) را توس��عه داده، ح��اال اع��الم 
كرده است كه يك نسخه به روزرساني امنيتي جديد 
منتشر كرده است كه قرار است 11۲ آسيب پذيري در 

نرم افزارهاي مذكور را برطرف كند. 

 توسعه استفاده از
انرژي هاي پاك

س�ي نت| ش��ركت اپ��ل 3۰۰ ميلي��ون دالر را 
براي افزايش اس��تفاده از انرژي ه��اي پاك در چين 
س��رمايه گذاري خواه��د ك��رد. اپ��ل ج��زو برترين 
ش��ركت هاي فع��ال در حوزه توس��عه اس��تفاده از 

انرژي هاي پاك در جهان است. 
ش��ركت اپ��ل در ح��ال عق��د ق��رار داد ب��ا 1۰ 
تامين كننده اس��ت كه طي چهار سال پروژه تامين 

انرژي هاي پاك را به سرانجام برسانند. 
در ح��ال حاض��ر پردي��س اپ��ل داراي پنل هاي 
خورش��يدي روي س��قفش اس��ت و البت��ه تقريبا 
تمامي دفاتر و ش��ركت هاي اپل نيز ان��رژي خود را 
از خورش��يد تامين مي كنند. اكن��ون اپل قصد دارد 
بخشي از تالش هاي بزرگ چين براي ارتقاي انرژي 
تجديدپذير باش��د. اين ش��ركت در بيانيه يي اعالم 
كرده كه با همكاري 1۰ شركت تامين كننده انرژي 
در چين قرار اس��ت رقمي معادل 3۰۰ ميليون دالر 
بپردازد. اپل تا اواخر سال ۲۰۲۰ ميالدي 4 گيگاوات 
انرژي تجديدپذير در سراسر جهان توليد خواهد كرد. 
اپل قصد دارد از اين وجوه براي سرمايه گذاري و 
توسعه پروژه هاي انرژي پاك استفاده كند كه تقريبا 
يك ميليون خانه )يا 1 گيگاوات انرژي تجديدپذير) 

را در سراسر چين بهره مند مي سازند. 
ام��ا اپ��ل تنها ش��ركت فن��اوري نيس��ت كه به 
فكر توس��عه انرژي هاي پاك افتاده اس��ت. ش��ركت 
سامسونگ نيز در ماه ژوئن اعالم كرد كه قصد دارد 
1۰۰درصد انرژي هاي تجديدپذير را در شركت هاي 
مهم خود در اياالت متحده، اروپا و چين طي ۲ سال 
آتي اس��تفاده كند. ليزا جكسون معاون ارشد اپل در 
زمينه محيط زيست، سياست و ابتكارات اجتماعي، 
گفت: »ما اعضاي شركت اپل، افتخار مي كنيم كه با 
شركت هايي كه براي رسيدگي به چالش هاي آب و 

هوايي تالش مي كنند، مشاركت داريم.«

اخبار

سواستفاده از طرح واردات گوشي مسافري

ورود محموله به اسم مسافر، به كام دالل
گروه دانش و فن|

قرار ب��ود س��امانه اظهارنامه گمركي گوش��ي 
مسافري تنها براي مسافران باشد و هر مسافر بتواند 
در سال يك دستگاه با معافيت 8۰ دالري وارد كند 
اما اكنون محموله هاي بزرگ از اين راه وارد و به نام 

گوشي با گارانتي  اينترنشنال عرضه شده اند. 
پس از اجراي طرح رجيس��تري گوش��ي تلفن 
همراه، ارائه گارانتي روي گوشي ها الزامي و گارانتي 
اينتر )اينترنش��نال) از اعتبار ساقط شد در نتيجه 
تقريب��ا براي مدتي تمامي گوش��ي ها ب��ا گارانتي 
مش��خص داخلي به فروش مي رس��يدند اما اكنون 
پس از دو نرخي ش��دن دالر رويه واردات گوش��ي 

به هم خورده است. 
اصالح نوع گارانتي در رجيس��تري از اين جهت 
ب��ود كه يكي از اهداف اين طرح، عالوه بر مقابله با 
قاچاق، تضمي��ن اصالت، كيفيت و خدمات پس از 

فروش كاالي فروخته شده به مشتريان است. 
گارانتي موس��وم ب��ه اينتر، گارانتي ش��ركت 
توليدكننده گوشي است كه شركت اين گارانتي 
را روي تمام��ي محصوالت خود در سراس��ر دنيا 
عرض��ه مي كن��د و به اي��ن معني اس��ت كه اگر 
خريدار اين گوش��ي را به هر نمايندگي اصلي از 
ش��ركت ببرد مي تواند خدم��ات پس از فروش و 

تعميرات دريافت كند.
باتوج��ه ب��ه نب��ود نمايندگي اغل��ب برندهاي 
توليدكننده گوش��ي تلفن همراه در ايران، پس از 
اجراي رجيس��تري گوش��ي موبايل، گارانتي اينتر 
غيرمنطق��ي ب��ود و غيرقابل قبول اعالم ش��د؛ اما 
اكنون بار ديگر گوشي هاي با گارانتي اينتر وارد بازار 
شد ه اند و به ويژه گوشي هاي سامسونگ اين شرايط 
را دارند. در نتيجه هم اكنون ليس��تي از محصوالت 
ب��ه نام گوش��ي هاي داراي گارانتي اينتر به س��بد 
محصوالت فروش��ندگان اضافه شده كه حتي كد 

فعال سازي براي رجيستر شدن نيز دارند. 
پيگيري از اين موضوع از فعاالن و فروشندگان 
بازار موبايل نشان مي دهد، سرنخ ماجراي بسياري 
از گوش��ي هاي داراي گارانتي اينتر به وقوع نوعي 

تخلف پنه��ان البته قانوني در س��امانه اظهارنامه 
كاالي مسافري رجيستري مي رسد. 

سامانه اظهارنامه گمركي كاالي مسافري تلفن 
همراه پس از اجراي رجيستري براي پاسخگويي به 
نياز محدود و شخصي مسافران راه اندازي شد تا به 
هر مس��افر يك عدد گوشي در سال با معافيت 8۰ 

دالري اجازه واردات شخصي داده شود. 
يك فروش��نده موباي��ل در اين ب��اره به فارس، 
گف��ت: »اخيرا محموله هاي بزرگي از گوش��ي هاي 
با گارانتي اينتر وارد بازار ش��ده اند كه كامال قانوني 
هس��تند و فعال هم مي شوند. به نظر مي رسد اين 
گوشي ها با دالر آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان 
وارد ش��ده اند و اكنون كه قيمت ها باال رفته اس��ت 
بهترين فرصت براي نقد كردن جنس ها پيش  آمده 

اس��ت. اين كاالها هنگام استعالم در سامانه همتا 
برخالف كاالهاي ش��ركت هاي واردكنن��ده داراي 
مجوز واردات، نام ش��ركت واردكننده را ندارند اما 
اصالت و رجيستري آنها تاييد مي شود. اين كاالها از 
سامانه مسافري رجيستري وارد مي شوند و هر نفر 
روي پاس��پورت هر چند عدد كه بخواهد مي تواند 
گوشي ثبت كند و با پرداخت گمركي را جنس وارد 

كند و محدوديتي نيست.«
وي درب��اره اينك��ه چگونه ثبت تع��داد زيادي 
گوشي به اس��م يك نفر ممكن است در حالي كه 
اعالم شده در سامانه رجيستري مسافري تنها هر 
نفر اجازه ورود يك گوش��ي در سال با معافيت 8۰ 
دالر را دارد؟ گفت: »محدوديتي روي سامانه از نظر 
تعداد ثبت گوشي نيست، دولت حق گمركي 16 تا 

۲۰درصد را روي هر گوشي مي گيرد و اجازه ورود 
مي دهد، از نظر گمرك هم هر كااليي كه از گمرك 

عبور كند قانوني محسوب مي شود.«
باوجود اينكه اين روزنه ب��از مغاير با روال تمام 
تالش ها و هزينه هاي صرف شده براي طرح بزرگ 
و سنگين رجيستري است اما فعاالن بازار از مسير 

جديد باز شده استقبال مي كنند. 
يك��ي از فروش��نده هاي پاس��اژ عالءالدين كه 
مي گويد شخصا گارانتي اينتر را به مشتريان خود 
پيشنهاد مي كند چون عالوه بر اينكه اكنون ديگر 
تفاوتي ندارد، بي دردسر است در اين باره به خبرنگار 
ف��ارس، گف��ت: »همه گفتن��د واردات در دس��ت 
تعدادي انحصاري مي شود اما پاسخ دادند كه پس از 
رجيستري به فالن تعداد شركت مجوز واردات داديم 

و انحصاري در واردات پيش نمي آيد، در هفته هاي 
گذشته از همه آن ش��ركت هايي كه مجوز واردات 
گرفته اند و دالر دولتي هم گرفته اند چند ش��ركت 
جن��س در بازار ريخته اند؟ هم��ه فروش را تعطيل 
كرده اند و اعالم مي كنند فعال جنس موجود نداريم. 
مي دانند جنس در انبارشان بماند گران مي شود و 
ضرر نمي كنند، رفتند انبارهايشان را بازرسي كنند؟ 
رفتند مجبورشان كنند جنس عرضه كنند؟ اگر اين 
واردات هم نبود بايد چه مي فروختيم؟ چند هفته 
بياييم س��ركار و بگوييم جنس در بازار كم ش��ده، 
نيس��ت، نداريم؟ نتيجه غير از اين است كه هر روز 
جنس كمتر و گران تر مي ش��ود؟ االن با اينكه دالر 
از ۹ هزار تومان به ۷8۰۰ تومان رسيده اما گوشي 
ارزان نش��ده است، حداقل معلوم است اينها با دالر 
آزاد آورده اند و با قيمت روز هم مي فروشند، تكليف 

خريدار و فروشنده مشخص است.«
در ح��ال حاضر دو نوع گوش��ي در بازار موجود 
اس��ت؛ در نوع اول برخ��ي واردكنن��دگان با دالر 
4۲۰۰ توم��ان دولتي گوش��ي وارد كرده اند اما به 
فروش گوش��ي با دالر 4۲۰۰ تومان راضي نيستند 
و مي خواهن��د كاالي خود را ب��ا دالر 8 هزار تومان 
بفروش��ند؛ در نوع دوم افرادي گوش��ي را از طريق 
سامانه مس��افري يا واردات معمولي با دالر آزاد 5 
ه��زار تومان تا 8 هزار توم��ان وارد كرده اند و البته 
ك��ه مي خواهند كاالي خود را قيم��ت روز دالر به 

فروش برسانند. 
كاالي نوع دوم كه با دالر روز وارد شده براساس 
دالر روز نيز قيمت گذاري و به خريدار اعالم قيمت 
مي ش��ود؛ براي مثال يك گوش��ي آيفون X حدود 
۹ميليون و 4۰۰ هزار تومان به فروش مي رس��د و 
طالب دارد، دس��ته اول كه مي بينند كاالي مشابه 
ب��ا قيمت دالر روز خريدار دارد راضي به از دس��ت 
دادن سود مش��هود چند ميليوني روي هر گوشي 
نمي ش��وند و در نتيجه ش��رايط پيش آمده از دالر 
دو نرخي و دوقطبي ش��دن قيمت ها، بازار گوشي 
همچن��ان با وج��ود كاهش قيمت دالر، س��فت و 
سخت روي قيمت هاي باال رفته سماجت مي كند. 

ديجيتال ترن�دز| به تازگي در 
انگليسي سيس��تمي كنار جاده يي 
آزمايش مي ش��ود كه با يك اسكنر 
مخصوص تش��خيص مي دهد چه 
زماني مش��غول تماس ب��ا موبايل 

است و به او هشدار مي دهد. 
در منطق��ه نورفول��ك )نزديك 
لن��دن) در انگليس يك سيس��تم 
كنار جاده يي آزمايش مي ش��ود كه 

تش��خيص مي دهد چه زمان راننده پشت فرمان با موبايل تماس مي گيرد. اين سيستم 
داراي اس��كنري است كه قابليت رديابي سيگنال هاي منتشر شده از يك موبايل هنگام 
برقراري تماس را دارد. در اين وضعيت يك عالمت الكترونيك در كنار جاده روش��ن و 
خاموش مي ش��ود تا به راننده هشدار دهد.  به گفته شركت Westcotec )سازنده اين 
سيستم) اسكنر مي تواند بين سيگنال هاي راديويي موبايل و بلوتوث تمايز قائل شود )زيرا 
تماس هاي بلوتوثي در انگليس قانوني اس��ت). در صورت تماس بلوتوثي عالمت هشدار 
روشن نمي ش��ود.  به هر حال در وضعيت كنوني اين فناوري با چند محدوديت روبه رو 
اس��ت. نخست آنكه نمي تواند تش��خيص دهد راننده يا مسافر مشغول تماس با موبايل 
هستند. بنابراين در برخي موارد عالمت هشدار بدون لزوم روشن مي شود. در درجه دوم 

آنكه اگر راننده از اينترنت موبايل استفاده كند، سيستم نمي تواند آن را تشخيص دهد.

قابليت  يوتي��وب  ديلي مي�ل| 
جديدي اضافه ك��رده و به كاربران 
خ��ود اج��ازه مي ده��د تاريخچ��ه 
جس��ت وجوي ويديوه��اي خود را 

حذف كنند. 
I n  پپليكيشن يوتيوب ويژگي
cognito را براي كاربران اندرويد 
فراهم كرده اس��ت. ب��ا كمك اين 
قابليت هرگونه ويديويي از تاريخچه 

نمايش دس��تگاه كاربر حذف مي ش��ود. گوگل كروم نيز مشابه اين قابليت را براي پاك 
كردن تاريخچه جست وجو ها ارائه مي كند. 

 گوگل به طور پيش فرض هر آنچه كاربر جس��ت وجو كند و در پلتفرم پخش ويديو 
به نمايش درآيد، ثبت مي كند. اين فرآيند براي شخصي سازي پيشنهاد ويديوها و بهبود 
تبليغات هدفمند ارائه مي شود.  به هرحال مواقعي كه فرد تمايلي ندارد جست وجو براي 
يك ويديوي خاص در تاريخچه گوگل ثبت شود، مي تواند از حالت Incognito استفاده 
كند. در اين حالت قابليت رديابي گوگل خاموش مي شود. هر چند اين ويژگي هنوز هم 
به ISP ها اجازه مي دهد تمام فعاليت هاي كاربر را رصد كنند. در همين راستا يوتيوب نيز 
حالت Incognito را براي دستگاه هاي اندرويد فعال كرده است. اين ويژگي بخشي از 

نسخه 13.۲5.56 يوتيوب است كه از هم اكنون در گوگل پلي استور وجودد دارد. 

ورج| گ��وگل كده��اي مورس 
دس��تگاه هاي كيب��ورد  ب��راي   را 

اس��ت.  ك��رده  ارائ��ه  » اي او اس« 
همچنين اين ش��ركت اپليكيشني 
ارائ��ه كرده ك��ه در كمت��ر از يك 
س��اعت كدهاي مورس را به كاربر 
مي آموزد. گوگل اعالم كرده كد هاي 
 iOS در Gboard مورس را براي
به كار مي گيرد. اين ش��ركت براي 

نخس��تين بار كد مورس را پس از ارائه نس��خه اندرويد Gboard در مدت كوتاهي براي 
IOS نيز ارائه كرد. عالوه بر آن گوگل ادعا مي كند نسخه اندرويد شامل چند ارتقا نيز شده 
است. به هرحال پس از فعال سازي اين قابليت، كدهاي مورس بخش كيبورد را با دو نقطه 
بزرگ و آيكون dash پر مي كنند. هنگام ضربه روي آيكون ها كلمات پيش��نهادي باالي 
كيبورد نمايش داده مي ش��وند. گوگل همچنين يك بازي آموزش تايپ مورس نيز ابداع 
كرده كه به كاربران كدهاي مورس را در كمتر از يك ساعت آموزش مي دهد. مي توان از 
اين قابليت در موبايل و دسكتاپ هم استفاده كرد. تانيا فيناليسون يكي از برنامه نويسان 
گوگل كه در پروژه كد مورس همكاري داشته، در يك پست وبالگي نوشته است: بيشتر 
فناوري هاي امروزي براي بازارهاي انبوه تهيه ش��ده اند. متاس��فانه اين بدان معناست كه 

معلوالن از اين جبهه عقب مانده اند. توسعه ابزارهاي ارتباطي اهميت زيادي دارد.

سيستمي براي رديابي تماس با موبايل هنگام رانندگي كيبورد جديد »گوگل« رونمايي شدحذف جست وجوي ويديو در آپديت »يوتيوب«

فراسو بازارزاويه

واي�رد| نتايج يك پژوهش نش��ان مي دهد كارب��ران برخي 
كشورها نس��بت به ديگر كشورها عصبي تر هستند يا به عبارتي 
خشم خود را بيشتر نشان مي دهند. استفاده از آيكون هاي مختلف 
و شكلك هاي متنوع براي نش��ان دادن احاساسات در فيسبوك 
موضوع تازه يي نيس��ت و از ۲ سال پيش تاكنون رواج پيدا كرده 
اس��ت. اما به نظر مي رس��د كاربران برخي كشورها بيش از آنكه 
اهل اس��تفاده از ش��كلك هاي قلب و لبخند باشند به استفاده از 
ش��كلك هاي اخم و خش��م عالقه دارند. اين پژوهش كه در بازه 
ژانويه تا آوريل ۲۰18 و روي بيش از 44 ميليون واكنش آنالين 
انجام شده، نتايجي ش��گفت انگيز دارد. شايد بهتر باشد پيش از 
خوان��دن خط بع��دي اول حدس بزنيد كدام كش��ورها از اخم و 
عصبانيت باالتري استفاده كرده اند. آماده ايد؟ مقام اول بداخالق ها 
به ش��هروندان كره جنوبي مي رسد و فرانس��وي ها مقام دوم را به 
خود اختصاص داده اند. درواقع كاربران اين دو كشور به طور دايمي 
براي سخن گفتن آنالين از شكلك هاي عصباني استفاده مي كنند. 
بسياري از پژوهش��گران حوزه روانشناس��ي معتقدند رفتارهاي 
آنالي��ن كاربران نيز به اندازه رفتاره��اي واقعي آنان مهم و تامل 

برانگيز است. بر همين اساس آماره نگران كننده به نظر مي رسند 
وقتي كه بدانيم به طور ميانگين در هر مورد پست فيس بوكي، 3۷ 
واكنش »خش��مگين« ثبت شده  است. نگاهي دقيق تر به آمارها 
نشان مي دهد بين 1۰ كش��ور عصباني جهان در فيس بوك، نام 
3 كشور آسيايي و 4 كش��ور امريكاي جنوبي به چشم مي خورد. 
درواقع پس از كره جنوبي و فرانسه، شهروندان كشورهاي سوئد، 
امريكا، هنگ كنگ، تايوان، آرژانتين، پرو، شيلي و كلمبيا به ترتيب 

خشمگين ترين كاربران فيس بوك هستند. 

ديلي ميل| يك دانشجوي انگليسي جت پكي زير آبي ابداع 
كرده كه تمام اجزاي آن با پرينتر س��ه بعدي س��اخته شده و با 
سرعت 8 مايل برس��اعت حركت مي كند. اين سريع ترين جت 

پك زير آبي جهان است. 
يك دانش��جو جت پك زير آبي فناورنه يي طراحي كرده كه 

مي تواند به طور نامحسوس درون استخر حركت كند. 
همچني��ن اين جت پك به طور كامل با كمك پرينتر س��ه 
بعدي س��اخته ش��ده اس��ت. آرچي اوبراين دانشجوي طراحي 
دانش��گاه الگ بروگ در انگليس آن را س��اخته است. جت پك 
زيرآب��ي CUDA يك س��ال قبل طراحي ش��ده و احتماال از 

۲۰1۹ ميالدي براي فروش عرضه مي شود. 
CUDA مي تواند با س��رعت 8 مايل برساعت حركت كند. 
اما كاربران مي توانند سرعت آن را به طور دستي تعيين كنند يا 
حتي حالت كنترل كروز آن را روشن كنند. اين دستگاه داراي 
45 بخش است كه با پرينتر سه بعدي چاپ مي شوند و مي توان 
آن را در كمتر از 1۰دقيقه زير آب سرهم كرد. CUDA داراي 
سيستم نيرو محركه مخصوص خود بود و سريع ترين جت پك 

زير آبي جهان اس��ت. همچنين مي توان آن را به سادگي حمل 
كرد. اين سيس��تم مانند جت اس��كي عمل مي كند. به عبارت 
ديگر آب را درون خود مي كشد و از طريق سوراخي قيف مانند 
در بخش عقب با س��رعت زياد به بيرون پرتاب مي كند. كاربران 
مي توانن جت پك را مانند يك كوله پش��تي استفاده كنند. در 
كنار تم��ام اين موارد يك پك باتري ليتيومي نيز به دس��تگاه 
متصل مي ش��ود كه به كاربر اج��ازه مي دهد به طور مداوم از آن 

استفاده كند. 

يك دانشجو سريع ترين »جت پك« زير آبي جهان را ساختكره جنوبي و فرانسه عصبي ترين كاربران »فيسبوك« 

رويدادكاربر
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چهره هاي استاني

 درگيري دو زن در پارك به قتل انجاميد

قزوي�ن| درگي��ري لفظ��ي دو زن در پ��ارك بازي 
براي س��وار ش��دن تاب زنجيري، منجر به قتل شد. در 
اين درگيري كه ش��ب گذش��ته در يك پارك بازي در 
بيدس��تان قزوين رخ داد، يك نفر كش��ته شد. در اين 
حادث��ه ۲ خواهر ۴۰ و ۴۲ س��اله با يك زن ۳۶ س��اله 
در پارك بازي به خاطر س��وار شدن فرزندشان به تاب 
زنجيري در گير مي شوند كه زن ۳۶ ساله بر اثر ضربات 

وارده جان خود را از دست مي دهد. 
 ادامه آتش سوزي هورالعظيم در عراق

اهواز| فرماندار هويزه گفت: آتش سوزي هورالعظيم در 
كش��ور عراق ادامه دارد، اما از شدت آن كاسته شده است . 
ناظم ثبوتي درخصوص آخرين وضعيت تاالب هورالعظيم 
پس از آتش س��وزي در بخش كش��ور ع��راق اظهار كرد: 
آتش س��وزي در بخش عراقي تاالب هورالعظيم هم چنان 
ادامه دارد اما ش��دت آن كمتر شده است. او افزود: باتوجه 
به اينك��ه دود حاصل از آتش س��وزي به علت تغيير وزش 
باد، بيش��تر در شب انتش��ار مي يابد، ديشب دودي ناشي 
از آتش س��وزي تاالب هورالعظيم در شهرهاي خوزستان 
مش��اهده نشده است اما ش��ب پيش تر )چهارشنبه شب( 
مقدار كمي دود در ش��هرهاي هويزه و رفيع مشاهده شد. 
باتوجه به تمهيداتي كه انديشيده شده و نشست استاندار 
خوزستان با استاندار بصره موضوع اين آتش سوزي در عراق 

پيگيري خواهد شد. 
 تقدير استاندار مازندران از مديركل راهداري و 

حمل و نقل جاده اي مازندران
س�اري| اس��تاندار مازندران با ارس��ال لوح سپاسي از 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده يي استان مازندران 
براي اجراي صحيح قوانين و مقررات برقراري نظم، امنيت 

و روان سازي ترافيك تقدير و تشكر كرد. 
محمد اس��امي اس��تاندار مازندران با ارس��ال لوح 
سپاس��ي از مديركل راهداري و حم��ل و نقل جاده يي 
اس��تان مازندران براي اجراي صحيح قوانين و مقررات 
برقراري نظم، امنيت و روان س��ازي ترافيك كه موجب 
كاهش 5درصدي فوتي هاي ناشي از تصادفات رانندگي 
در س��ال 9۶ نس��بت به س��ال 95 و همچنين كاهش 
1۴درصدي كش��ته ها در ايام نوروز 97 نسبت به نوروز 
9۶ در حوزه درون ش��هري و برون شهري شده، نوشت: 
»بدينوس��يله به مصداق حديث ش��ريف »من لم يشكر 
المخل��وق لم يش��كر الخالق« از زحم��ات و تاش هاي 
بي شائبه و خستگي ناپذير در اين عرصه تشكر و قدراني 
مي كنم؛ اميد اس��ت؛ همواره در استقرار نظم و امنيت، 

تامين آسايش و اعتاي ايران كوشا و پويا باشيد.« 
 برگزاري نمايشگاه توانمندي هاي صنايع كوچك

تبري�ز| مديرعام��ل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي 
توانمندي ه��اي  نمايش��گاه  گف��ت:  آذربايجان ش��رقي 
 صناي��ع كوچ��ك ۲1 مرداد ماه س��ال ج��اري در مصلي 

امام خميني تبريز به مدت سه روز برگزار مي شود. 
سيدمرتضي نيرومند اسكويي با اشاره به جزئيات اين 
نمايشگاه، گفت: اين نمايشگاه كه همراه با عرضه مستقيم 
كاال خواه��د بود، به مناس��بت ۲1 م��رداد روز حمايت از 
صنايع كوچك برگزار مي ش��ود. او ه��دف از برگزاري اين 
نمايشگاه را معرفي توانمندي هاي توليدكنندگان داخلي، 
عن��وان كرد و گفت: بس��ياري از توليدكنن��دگان داخلي 
كيفيت توليدات خود را در س��طح استانداردهاي جهاني 
ارتقا داده اند ولي به علت اينكه مصرف كنندگان شناختي از 
آن ندارند، برگزاري اين نمايشگاه مي تواند نقشي در معرفي 

اين محصوالت داشته باشد. 
 ج�واز دفن براي ۸ قرباني حادثه تلخ ترمينال 

سنندج صادر شد
س�نندج| مديركل پزش��كي قانوني  كردستان گفت: 
براي ۸ نفر از قربانيان حادثه برخورد اتوبوس با تانكر نفت 
در س��نندج جواز دفن صادر ش��د. غامرضا همايون پور با 
اب��راز همدردي و تس��ليت به خانواده ه��اي جان باختگان 
حادثه تلخ ترمينال س��نندج اظهار داش��ت: براي ۸ نفر از 
قربانيان حادثه برخورد اتوبوس با تانكر نفت در س��نندج 
جواز دفن صادر شد و اجساد تحويل خانواده هاي شان داده 
شد. مديركل پزشكي قانوني  كردستان تصريح كرد: صدور 
جواز دفن براي سه نفر ديگر از جانباختگان سانحه اتوبوس 

مسافربري در سنندج نيز انجام مي شود. 
 نشت گاز 15 نفر را راهي بيمارستان كرد

كرج| فرماندار شهرس��تان الب��رز گفت: در حادثه 
نش��ت گاز نيتريك مصدوم بدحال نداش��تيم اما براي 
بررس��ي بيش��تر به بيمارس��تان منتقل ش��دند. رضا 
گروسي فرماندار شهرس��تان البرز اظهار كرد: ساعت 
1۸:۳۶ روز پنج ش��نبه نش��ت اس��يد نيتريك در يك 
واحد اتفاق افتاد كه بافاصله اطاع رس��اني شد. پس 
از اطاع به س��رعت عوامل آتش نش��اني شهرصنعتي 
الب��رز و الوند در كمت��ر از ۳ دقيق��ه در محل حادثه 
حاضر ش��دند. گروسي خاطرنشان كرد: اسيد نيتريك 
به محض ورود به فاضاب س��بب متصاعد ش��دن گاز 
مي ش��ود كه استنش��اق آن سبب س��وزش و خارش 
خواهد ش��د. فرماندار شهرس��تان البرز ادامه داد: اين 
حادثه در محدوده كاش��ي الوند ۲ اتفاق افتاد، انتشار 
گاز در مح��دوده كارخانه س��بب ش��د ت��ا 11 نفر از 

كارگران دچار خارش و سوزش چشم شوند. 
  فرود هواپيماي بمبئي در زاهدان

زاه�دان|  مس��وول رواب��ط عموم��ي اداره كل 
فرودگاه ه��اي سيستان وبلوچس��تان گف��ت: پ��رواز 
هواپيماي مسير تهران-بمبئي به دليل شرايط نامساعد 
جوي در هندوس��تان ديروز در ف��رودگاه بين المللي 
زاهدان فرود اضطراري كرد. حميدرضا پارس��ا اظهار 
داش��ت: هواپيماي ايرباس ۳۰۰ به شماره پرواز ۸1۰ 
متعلق به هواپيمايي ايران امروز از فرودگاه بين المللي 
امام خميني )ره( تهران به مقصد بمبئي هندوستان 
در حركت بود. اين هواپيما به دليل ش��رايط نامساعد 
جوي در مقصد ناچار به تغيير مسير به سمت فرودگاه 
بين المللي زاهدان شد و در ساعت 1۳:5۰ در فرودگاه 
زاهدان به زمين نشست. مسوول روابط عمومي اداره 
كل فرودگاه هاي سيستان وبلوچس��تان ادامه داد: اين 
پ��رواز هم اكنون در حال س��وختگيري و انتظار براي 

بهبود هواي بمبئي است. 

اخبارشهرستانها

وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد

كاهشفشاربهتوليددرزمانتحريمها

»تعادل« داليل كاهش قيمت سهام سايپا در بورس را بررسي مي كند

اما و اگرهاي نوسان سهم نارنجي پوش تاالر شيشه اي

گروه بنگاه ها|
وزير صنعت، معدن و تجارت روز پنج ش��نبه در 
س��فر يك روزه خود به فيروزك��وه از كارخانه هاي 
اي��ن ش��هر بازديدكرد و در نشس��تي با اش��اره به 
كمبود برق گفت: موضوع برق تا 15 مرداد برطرف 
خواهد ش��د، واحدهاي صنعتي با اميد به فعاليت 
خود ادامه دهند. محمد ش��ريعتمداري همچنين 
در خص��وص افزايش بي دلي��ل قيمت ها در برخي 
واحده��اي توليدي تاكيد كرد: تم��ام كارخانه ها و 
واحده��اي فروش مكلف به اعام نرخ هس��تند. او 
افزود: متخلفان قيمت هاي اعام شده با جريمه هاي 

سنگيني مواجه خواهند شد. 
 به گ��زارش ايرنا، وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
در خصوص حمايت از ۸۴ هزار واحد توليدي كشور در 
س��ال حمايت از توليد ملي اظهار كرد: دولت در سال 
جاري با اهتمام بيش��تري براي فراهم س��ازي شرايط 
تولي��د حوزه هاي صنعتي، معدني و كش��اورزي تاش 
مي كن��د و براي تحق��ق اين هدف، منابع��ي را پيش 
بين��ي كرده ايم تا توليدكنندگان از تس��هيات با نرخ 
س��ود كمتري بهره مند شوند. ش��ريعتمداري در ادامه 
سخنان خود از رش��د ۲۲درصدي درخواست تاسيس 
واحدهاي توليدي امسال در مقايسه با مدت مشابه سال 
9۶ خب��ر داد و بيان كرد: حدود 1۴۰۰ كاال ممنوعيت 
واردات گرفته اند؛ يكي از اهم آنها صنايع غذايي اس��ت 
كه واردات ندارد كه اين فرصتي بزرگ براي تاس��يس 
واحدهاي توليدي و افزايش توليدات داخلي اس��ت. او 
گف��ت: 9۶۰۰ واحد توليدي در ح��وزه صنايع غذايي 
 در سراس��ر كش��ور و برخي از آنها با ظرفيت كمتر از
7۰ درص��د، فعاليت دارن��د كه ب��ه زودي از تمام اين 
ظرفيت ها استفاده مي شود و اين محصوالت جايگزين 
كاالهاي خارجي خواهد شد. شريعتمداري گفت: اعمال 
فشار به توليدكنندگان از جمله ماليات ها در اين شرايط 
بايد به حداقل برسد تا توليد متوقف نشود. شريعتمداري 
اف��زود: قانون ماليات و ارزش افزوده نيازمند اصاحاتي 
است كه با تاش نمايندگان، مراحل آخر را براي طرح 
در صحن مجلس طي مي كن��د؛ با اصاح اين قانون و 
كاهش فشار مالياتي بر توليدكنندگان شرايط حمايتي 

بيشتري از توليد كاالي داخلي فراهم شود. 

 اختيارات جديد در زمينه كارت هاي بازرگاني
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه س��خنان 
خود از بازنگري در كارت هاي بازرگاني صادر شده 
خبر داد و گفت: كارت هاي موجود براي تمديد بايد 
ش��رايط جديد را دارا باشند. محمد شريعتمداري 
تصريح كرد: در اين عرصه دچار مشكاتي بوده ايم، 
چرا كه نظارت سازمان هاي استاني صنعت، معدن 
و تجارت بر صدور كارت كامل نبود كه به تازگي با 
تصويب دولت براي نخستين بار اين اختيار تفويض 
ش��د تا بتوانيم نسبت به تعليق يا ابطال كارت هاي 

بازرگاني اقدام كنيم. 
او ادامه داد: با تاس��يس بازار ثانويه در سيستم 
رايانه يي نيما و سنا در بانك مركزي، وارد كنندگان 

و صادركنندگان خرد كش��ور ج��ز صادر كنندگان 
محص��والت پتروش��يمي، ف��والد و فل��زات رنگي 
مي توانن��د با هم معامل��ه كنن��د و از طريق نظام 
طراح��ي ش��ده، ارز حاص��ل از صادرتش��ان را در 
اختي��ار وارد كنندگاني كه واردات گروه س��ه يعني 
محصوالت س��اخته ش��ده مورد نياز م��ردم، قرار 
دهن��د؛ به اين ترتيب صادرات رون��د تقويتي و رو 
ب��ه رش��د خواهد داش��ت. وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت به رش��د ۲۲درصدي صادرات غيرنفتي در 
س��ه ماهه اول امسال اش��اره كرد و گفت: در سال 
گذش��ته 1۴ميليارد دالر كاال و خدمات از اس��تان 
تهران به خارج از مرزهاي كش��ور صادر ش��ده كه 
اميد اس��ت با تمهيداتي كه دولت انديشيده است 

اين رقم افزايش پيدا كند. او همچنين خاطرنشان 
ك��رد: 1۳۰۰ ميليارد تومان منابع در قانون بودجه 
سال 97 تخصيص داده شده كه يك هزار ميليارد 
آن 1۰۰ درصد تخصيص يافته اس��ت تا بتوانيم از 
راه هاي مختلف مش��وق هاي صادرات��ي در اختيار 
صادر كنن��دگان ايران��ي ق��رار دهيم و ب��ا تقويت 
ص��ادرات، خريد كاالي ايران را در بازارهاي جهاني 

فراهم كنيم. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص توسعه 
شهرك هاي صنعتي فيروزكوه اظهار كرد: مجموعه 
شهرك هاي موجود در فيروزكوه، پيشوا، ورامين و 
پرديس با مصوبه اخير هيات وزيران مي توانند كليه 
واحد ه��اي مزاحم صنفي كه در محدوده ش��هرها 

فعالي��ت دارند را در خ��ود جاي دهند كه منجر به 
بهبود شرايط زيست محيطي نيز براي شهروندان 

تهراني خواهد شد. 

 انتقال شيفت واحد هاي توليدي
اس��تاندار تهران نيز در اين نشست در خصوص 
تامي��ن آب ش��هرك صنعت��ي فيروزك��وه گفت: 
يك ميلي��ون متر مكع��ب آب ب��راي اين منطقه 
تخصيص يافته اس��ت كه درخواس��ت افزايش به 
۲.5 ميليون مترمكعب ش��ده كه اين ميزان تقاضا 
 در حال پيگيري و اجراست. محمدحسين مقيمي 
در خص��وص مش��كات برق اظهار ك��رد: به دليل 
كاهش بارندگي س��ال جاري و كمبود آب پش��ت 
س��د ها، ۴۰۰۰م��گاوات ب��رق توليدي اي��ن حوزه 
كاهش يافته است كه براي جلوگيري از خاموشي 
در كش��ور با اختياري كه از س��وي هيات دولت به 
استانداران تفويض شد، ساعت كاري ادارات دولتي 
 را در تهران تغيير داده ايم كه منجر به صرفه جويي

۳۰۰ مگاواتي ش��ده اس��ت. مقيم��ي تاكيد كرد: 
واحدهايي كه در ش��بانه روز يك نوبت توليد دارند، 
مي توانند با انتقال شيفت به شب تا 15 مرداد ماه، 
نقش موثري در كاهش مصرف برق داشته باشند. 

رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران هم در اين نشس��ت گف��ت: 17 هزار و 5۰۰ 
واحد صنعتي در استان تهران قرار دارند كه حدود 
۲۰ درصد از صنايع كش��ور را از لحاظ تعدادي به 
خ��ود اختصاص داده اند. يدال��ه صادقي با بيان اين 
مطلب، اف��زود: حدود 1۰ه��زار مجتمع كارگاهي 
صنعتي و صنفي را در قالب ش��هرك هاي صنعتي 
و صنفي خصوصي س��اماندهي كرديم. او با اش��اره 
به اش��تغال ۸۰۰ هزار نفري در واحدهاي صنعتي 
استان تهران، تصريح كرد: ۴۰۰ هزار واحد صنفي 
داريم ك��ه 7۰ هزار واحد آن تولي��دي و خدماتي 
هس��تند. صادقي با بيان اينكه ح��دود 15۰ واحد 
صنعتي در فيروزك��وه وجود دارد، گف��ت: در اين 
شهرس��تان ۲ شهرك صنعتي جديد و قديم وجود 
دارد كه مهم ترين مشكات شهرك صنعتي جديد، 

آب و زيرساخت هاي مخابراتي است. 

س��هام ش��ركت س��ايپا طي روزهاي اخير در بورس تهران با قيمتي متفاوت از 
هميش��ه روبه رو شد و بسياري از كارشناس��ان و فعاالن بازار را به واكنش هاي بعضا 
رسانه يي واداشت. هر سهم سايپا در ماه هاي اخير به حدود قيمتي ۸۰۰ ريال رسيد 
كه تع��دادي از صاحب نظران اين كاهش قيمت را به مديريت كنوني اين مجموعه 
نسبت داده و عملكرد تيم مديران فعلي را زمينه ساز رسيدن قيمت سهام سايپا به 

اين رقم دانستند. 
واقعيت آن اس��ت كه در زمان روي كار آمدن تيم مديران كنوني س��ايپا در اول 
آذرماه س��ال گذشته، هر سهم سايپا در بورس قيمتي در حدود 1۰۳۶ ريال داشت 
كه اين رقم به دليل يك سلس��له شرايط خاص رقم خورده بود كه در اين مطلب به 
آن مي پردازيم. حدود ۴ ماه از سال مالي گروه خودروسازي سايپا گذشته و طبيعتا 
نمي توان توقع داش��ت نتايج فعاليت هاي تيم مديران ارشد اين مجموعه كه تنها ۸ 
ماه از س��كانداري آنها مي گذرد، در همين مدت كوتاه در بازار بورس مشخص شود 
از سويي ديگر عمده شرايط كنوني نيز مربوط به آثار برجاي مانده از مديران قبلي 
اين خودروس��از است. واقعيت آن اس��ت كه قيمت هر سهم سايپا در تاريخ ابتداي 
اسفند 9۴ به رقمي معادل ۲۶۰۴ ريال رسيد، اما در كمتر از يك ماه، انتشار برخي 
مسائل درخصوص فعاليت هاي اقتصادي سايپا زمينه  سقوط شديد قيمت سهام به 
مبلغ 1۶۲۸ ريال را فراهم كرد كه نشان مي داد برنامه يي كه پيش از تيم مديريتي 
جديد از آن به عنوان اصاح ساختار سرمايه ياد مي كردند، در عمل چيزي  جز بازي 
با اعداد نبوده اس��ت. روند افت قيمت س��هام سايپا از آن زمان به بعد ادامه يافت تا 
اينكه در تاريخ 95/۶/۲۳ به كمترين ميزان خود يعني مبلغ 11۴۳ ريال رسيد؛ پس 
از آن، مديران وقت سايپا با اجراي برخي اقدام هاي غيرشفاف و پرشائبه و همچنين 
با همكاري برخي معامله گران در لباس كارگزار بورسي موفق شدند قيمت هر سهم 

را به صورت تصنعي باال ببرند و به رقم 1۴5۴ ريال برسانند. 
اين گونه اقدام ها موجب ش��د سازمان بورس و اوراق بهادار كشور، نماد معاماتي 
س��ايپا را حدود چهارماه متوقف كند و درنهايت در تاريخ 9۶/۶/1۳ پس از باز شدن 
نماد، سهام اين شركت با قيمت 11۸9 ريال در بازار عرضه شد كه نشان دهنده افت 
ش��ديد قيمت هر سهم س��ايپا بود؛ اين افت قيمت در حالي رقم خورد كه بازار هم 

متوجه سندسازي مديران وقت سايپا شده بود. 

 ارزش سهام و رونق بورس
ش��نيده ها حاكي است مديريت سابق س��ايپا و مجموعه وابسته به آن به همراه 
بعضي اعضاي هيات مديره اين مجموعه به خاطر همين اقدام ها و اجحافي كه در حق 
س��هامداران شده، با شكايت سازمان بورس در حال پاسخگويي به مراجع ذي صاح 

قضايي هستند. 
در كنار آن، افت قيمت س��هام س��ايپا در طول هشت ماه گذشته معادل حدود 
19.۶درصد بوده است؛ اين در حالي است كه سهام ديگر خودروساز مطرح كشور در 

همين مدت افت قيمتي بيش از اين را تجربه كرده است. 
عاوه بر آن، اساس��ا ارزش س��هام و رونق بورس در هم��ه جاي دنيا متاثر از 
چش��م انداز آينده كسب و كار شركت هاي اقتصادي و بورسي است و در شرايط 
كنوني كه آينده اقتصاد كش��ور مبهم به نظر مي رس��د، به طور طبيعي ش��اخص 
ب��ورس با افت مواجه مي ش��ود و بر ارزش س��هام ش��ركت ها نيز اث��ر مي گذارد. 
فراموش نكنيم كه اقتصاد كش��ور، در ح��ال حاضر درگير يك جنگ تمام عيار با 

موانع و تحريم هاي خارجي است. 
قدر مس��لم مجموعه يي اقتصادي و بورس��ي در حالي ك��ه اختيار قيمت گذاري 
محصوالت خود را نداشته باشد، طبعا سود متناسب با وضعيت سهامدارانش را نيز 
محقق نخواهد كرد و باتوجه به اينكه قيمت كارخانه يي خودروها متناسب با نرخ تورم 

افزايش نيافته، اين شركت نمي تواند به اهداف بورسي خود دست يابد. 
اما بررس��ي ها نش��ان مي دهد از زمان روي كار آمدن مديريت كنوني سايپا كه 
ش��عار عملكرد ش��فاف را در زمينه مس��ائل مالي و اقتصادي سرلوحه فعاليت خود 
ق��رار داده؛ هم��واره ارائه اطاعات صحيح از وضعيت مال��ي و اقتصادي را در اختيار 
سهامداران و سازمان هاي مربوطه قرار داده است. قيمت كنوني سهام شركت سايپا 
نه تنها نشان دهنده افت قيمت نيست، بلكه واقعيت حاكي است قيمت هايي كه در 
چندس��ال گذشته سهام سايپا در بورس داش��ته غيرواقعي و نتيجه عددسازي هاي 
مديران قبلي بوده است كه اقدام به گمراه كردن و فريب مشتريان و متقاضيان خريد 
سهام سايپا كرده بودند؛ در واقع مقصر افت قيمت فعلي سهام سايپا كساني هستند 
كه پيش تر با عددسازي و سندسازي يا به بهانه هايي همچون ارزش منصفانه برخي 

دارايي ها، قيمت سهام سايپا را به صورت حبابي و تصنعي افزايش دادند. 

گيالن|
عضو كميس��يون عم��ران مجلس  
گف��ت: طرح كاه��ش حج��م لجن و 
رسوبات تاالب انزلي با اعتباري بالغ بر 
۸5۰ ميليارد توم��ان به زودي اجرايي 
مي شود. حسن خسته بند در گفت وگو 
با تسنيم اظهار داشت: طرح موسوم به 
كاهش حجم رسوبات موجود در تاالب بين المللي انزلي با همكاري 
سازمان محيط زيست و با اعتباري بالغ بر ۸5۰ميليارد تومان در 
طول مدت س��ه س��ال اجرايي مي ش��ود. عضو كميسيون عمران 
مجلس، تاالب انزلي را س��رمايه يي ملي خواند و بيان داشت: اين 
ميراث طبيعي فوق العاده ارزش��مند تنها متعلق به مردم انزلي و 
گيان نيست، بنابراين مسووالن بايد براي رفع مشكات و برطرف 

كردن آلودگي هاي زيست محيطي آن نگاهي ملي داشته باشند. 
خس��ته بند از برگزاري جلسات و نشس��ت هاي متعدد خود با 
مسووالن ارشد كشور خبر داد و عنوان كرد: تمام دغدغه نمايندگان 
اين است كه با استمرار پيگيري ها و رساندن دغدغه هاي مردم به 

مسووالن، روند احياي تاالب انزلي به نوعي تسريع پيدا كند. 
نماينده بندرانزلي در مجل��س با تاكيد بر اينكه روند اقدامات 
الزم جهت احياي تاالب انزلي بايد تسريع شوند، ابراز داشت: بايد 
سمت و سوي فعاليت ها و برنامه هاي مسووالن به سمتي حركت 
كند كه از ايجاد يك درياچه اروميه ديگر در كش��ور و مرگ يك 

سرمايه ملي جلوگيري به عمل آيد.

 طرح كاهش حجم رسوبات تاالب انزلي 
اجرايي مي شود

آذربايجان غربي|
ميكايي��ل بهادري مع��اون اجرايي 
طرح انتقال آب از س��د كاني سيب به 
درياچه ارومي��ه در جريان گفت وگو با 
خبرنگاران اعام كرد: برنامه هاي دولت 
دوازدهم ب��راي مهار آب هاي مرزي در 
حال به بار نشس��تن است و تا به امروز 
۲1 كيلومتر از تونل انتقال آب از اين سد به سمت درياچه اروميه 
حفاري ش��ده است. به گزارش »تعادل« ميكاييل بهادري با بيان 
اينكه طول اين تونل انتقال آب ۳۶ كيلومتر اس��ت، افزود: حفاري 
توسط ۲ دستگاه مكانيزه /TBM/ از ورودي و خروجي اين تونل 
توس��ط قرارگاه خاتم االنبياء )ص( در حال انجام است. او با اشاره 
به اينكه بخش مياني اين تونل نيز در حال حفاري دس��تي است، 
ادامه داد: تاكنون 9 هزار و 5۰۰ ميليارد ريال براي اين طرح هزينه 
شده است. به گفته او طبق برنامه ريزي ها طرح حفاري تونل براي 
انتقال آب از س��د كاني سيب به درياچه اروميه در سال 1۳99 به 
اتمام مي رسد و با بهره برداري از آن ساالنه ۶۰۰ ميليون مترمكعب 
آب به پيكره درياچه منتقل مي ش��ود. معاون اجرايي طرح انتقال 
آب از س��د كاني سيب به درياچه اروميه گفت: پيشرفت فيزيكي 
كل طرح بيش از 5۰ درصد، تونل ۶۲ درصد و س��د كاني س��يب 
۴۳ درصد است. بهادري با اشاره به اينكه اعتبار اوليه اين طرح ۲۰ 
هزار ميليارد ريال برآورد ش��ده است، ابراز اميدواري كرد با تامين 

اعتبار مورد نياز، مشكلي در مسير اجراي طرح ايجاد نشود. 

 مهار آب هاي مرزي
براي انتقال به درياچه اروميه

زنجان|
عض��و فراكس��يون امي��د مجلس 
ده��م گف��ت: هم��ه تصميم گيري ها 
ج��ز موارد نظام��ي و امنيت��ي بايد به 
اطاع عموم مردم برس��د و مردم بايد 
از تصميم��ات دول��ت آگاه باش��ند. به 
گ��زارش ايس��نا، محم��ود صادقي در 
همايش »قانون گرايي و حقوق ش��هروندي« اظهار كرد: اين گونه 
نيس��ت كه دولت و حاكميت به صورت يك سويه حكمراني بكند 
و مردم مجبور به تبعيت باش��ند. بلكه بايد رابطه دو سويه وجود 
داشته باشد و آحاد مردم از حقوقي از جمله حق انتخاب در برابر 
 حكومت برخوردار باشند. حكومت نيز در برابر مردم تكاليفي دارد و 
امام علي )ع( حق بين حاكميت و مردم را به صورت جاده دو طرفه 
مي داند. عضو فراكسيون اميد مجلس با تاكيد بر اينكه با پيروزي 
انقاب اس��امي، فصل جديدي از توجه به حقوق ش��هروندي و 
رابط��ه بين مردم و حاكميت مطرح ش��د، تصريح كرد: جامعه يي 
كه ديرينه يي استبدادي دارد، براي گسستن از اين ديرينه نيازمند 
تاش و حركت مس��تمر است ولي متاسفانه هر يك از ما چه در 
جوام��ع كوچك خانوادگي و چه در جوامع بزرگ تر، زمينه تبديل 
شدن به يك ديكتاتور را داريم. يكي از اصولي كه در قانون اساسي 
پيش بيني و مقدمات آن فراهم شد، اصل شوراها بود و از آنجايي 
كه خميرمايه شوراها دموكراسي است، اعضاي شورا هرگز نبايد از 

اين خميرمايه غافل شوند. 

 مردم بايد از 
همه تصميمات دولت آگاه باشند

آذربايجان غربي|
 مج��ري ط��رح گياه��ان دارويي 
وزارت جه��اد كش��اورزي گفت: هفت 
هزار ميليارد ريال تسهيات در بخش 
كشت ارگانيك و تكثير گياهان دارويي 
و فرآوري آنها از سوي »سامانه كارا« در 
حال پرداخت به بهره برداران است كه 
مي تواند نقش مهمي در اشتغال و توسعه اين بخش داشته باشد. 

به گزارش ايرنا، حس��ين زينلي عصر پنج شنبه در گفت وگو با 
ايرنا افزود: در صورت استقبال بهره برداران و توليد كنندگان ۲هزار 
ميليارد ريال تسهيات اضافي نيز براي ايجاد اشتغال در اين حوزه 
تخصيص مي يابد. توس��عه زنجيره هاي توليد در كش��ت گياهان 
دارويي و تقويت ذخاير ژنتيكي از برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي 
براي افزايش و ارتقاي سامت جامعه و كاهش هزينه هاي درمان 
اس��ت. زينلي، واردات گياهان دارويي در س��ال گذشته به ارزش 
15۰ميليون دالر و اس��انس به ارزش 9۲ ميليون دالر را يادآوري 
كرد و گفت: با توسعه كشت گياهان دارويي افزون بر صرفه جويي 
در مصرف آب، واردات اين بخش نيز كاهش مي يابد. او با اشاره به 
قطب بندي فعاليت هاي تحقيقاتي در حوزه كشاورزي و يكپارچگي 
در انجام تحقيقات افزود: قطب بندي بر حسب استعدادها از امسال 
در كشور اجرا مي شود و محققان در قطب هاي خود و در حوزه هاي 
مش��خص فعاليت مي كنند كه اين كار به تقويت مناطق فعال در 

توليد و استعدادهاي خاص منجر مي شود. 

 بهره برداران گياهان دارويي 
وام مي گيرند

 5۴۳ روستاي فارس تحت پوشش
اينترنت پرسرعت همراه اول 

با حضور وزير ارتباطات آيين افتتاح فاز يك پوش��ش اينترنت پرسرعت روستايي همراه 
اول برگزار شد. 

به گزارش »تعادل« به نقل از اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران ديروز 
با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطاعات، مديرعامل ش��ركت مخابرات ايران، اس��تاندار و 
نمايندگان اس��تان در مجلس و مسووالن محلي اس��تان فارس، آيين افتتاح فاز يك ايجاد 
پوش��ش شبكه 3G/4G همراه اول در روس��تاها، با راه اندازي ۲۳۰ سايت در 5۴۳ روستا 
با مبلغ س��رمايه گذاري 9۳ ميليارد تومان برگزار ش��د.  همچنين به دستور وزير ارتباطات، 
راه اندازي س��ايت هاي نس��ل سه و چهار همراه اول در اين استان در دو فاز ديگر ادامه پيدا 
خواه��د كرد. در اين مراس��م محمدجواد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات و فناوري اطاعات 
با بيان اينكه در س��فر نوروزي به اس��تان فارس مقرر ش��د اتصال 5۰۰ روس��تا به اينترنت 
پرسرعت برقرار شود، گفت: امروز خوشحاليم كه اين وعده محقق شده است و تعداد 5۶9 
روس��تا در دو ماهه اخير به شبكه ۳G و ۴G پيوس��تند. وزير ارتباطات تصريح كرد: 57۶ 
روس��تا هم پيش تر از اين امكانات برخوردار ش��ده بودند و يك هزار و 195 روس��تا نيز در 
برنامه توسعه امسال وزارت ارتباطات قرار دارد. براساس اين گزارش با بررسي هاي ميداني 
و گزارش هاي مردمي، مش��تركين در روس��تاها و جاده هايي كه ش��بكه نس��ل سه و چهار 

راه اندازي شده، از اينترنت پر سرعت همراه اول رضايت داشته اند.
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اقتصاد اجتماعي12
 شناسايي معتادان متجاهر 

با اسكن عنبيه
رييس پليس مب��ارزه با مواد مخدر ته��ران بزرگ از 
امكان شناسايي معتادان متجاهر از طريق اسكن عنبيه 

و اثرانگشت خبر داد. 
محم��د بخش��نده درب��اره مفقود ش��دن كارت ملي 
معتادان متجاهر و نحوه شناس��ايي آنان به ايسنا گفت: 
يكي از مشكالت ما در مورد معتادان متجاهر عدم داشتن 
مدارك هويتي اس��ت و بس��ياري از افرادي كه از سوي 
پلي��س جمع آوري ش��ده و به مراكز غربال بهزيس��تي و 
وزارت بهداش��ت برده مي ش��وند، فاقد م��دارك هويتي 
هس��تند. وي با بيان اينكه در اين زمينه هماهنگي هايي 
با س��تاد مبارزه با مواد مخدر و ثبت احوال انجام ش��ده 
گفت: چن��دي پيش براي 120نف��ر از معتادان متجاهر 
دوباره مدارك و اس��ناد هويتي صادر ش��د؛ اما در مرحله 
بعدي كه بسياري از اين افراد دوباره جمع آوري شدند باز 
هم مدارك هويتي نداشتند كه اين نشان مي دهد احتماال 
مدارك خود را براي دريافت مواد مخدر گرو گذاشته اند. 
بخشنده با تاكيد بر اينكه در همين راستا به دنبال انجام 
اقدامات ديگري براي شناسايي معتادان متجاهر هستيم، 
گف��ت: طي هماهنگي هاي انجام ش��ده در تهران امكان 
شناسايي معتادان متجاهر از طريق اسكن عنبيه، انگشت 
نگاري و همچنين اطالعات ژنتيكي فراهم ش��ده و ما در 
حال تكميل اين بانك هس��تيم. رييس پليس مبارزه با 
مواد مخدر تهران بزرگ با بيان اينكه با وجود مشكالت، 
در حال تكميل اين بانك اطالعاتي بوده و اين روند ادامه 
دارد، گفت: با تكميل اين بانك ديگر مشكلي در شناسايي 

هويت معتادان متجاهر نخواهيم داشت. 

۷۰درصد مردم قادر به پرداخت 
هزينه هاي دندانپزشكي نيستند

عضو كميس��يون بهداش��ت مجلس گف��ت: افزايش 
سرس��ام آور نرخ مواد دندانپزشكي، ۷0 درصد مردم را در 
پرداخت هزينه هاي دندانپزشكي با مشكل مواجه مي كند. 
محمدحسين قرباني افزود: »هزينه باالي دندانپزشكي 
ناشي از قيمت باالي تجهيزات بوده كه به ويژه در شرايط 
كنوني با ايجاد نوس��ان در بازار ارز ايجاد شده است، كما 
اينكه باعث شده نرخ ليست مواد دندانپزشكي به صورت 

سرسام آوري افزايش پيدا كند. 
آنچه مسلم است، اين معضل بر قيمت تمام شده براي 
ارائه خدمات در اين حوزه اثر گذاشته است و باعث شده 
تا ۷0 درصد جامعه كه از قشر متوسط به پايين محسوب 
مي ش��وند به دليل مش��كالت اقتصادي قادر به پرداخت 

هزينه هاي دندانپزشكي نباشند. 
وي در مورد ارائه آماري مبني بر وجود 300 ميليون 
دندان پوس��يده در كش��ور افزود: آمار و ارقام ارائه ش��ده 
صحيح اس��ت، چرا كه در وزارت بهداش��ت يك كرسي 
كه بطور قاطع از حقوق افراد در حوزه دندانپزشكي دفاع 
كند، وجود ندارد وبا وجود اينكه سياست هاي كالني در 
حوزه بهداش��ت و درمان كش��ور ايجاد شد، اما متاسفانه 
بس��ته حمايتي ويژه براي رفع مش��كالت دندانپزشكي 
كه مي تواند دروازه ورود بس��ياري از بيماري ها همچون 
مشكالت گوارش��ي باشد، ديده نشده اس��ت و اين خأل 
در اين زمينه مش��اهده مي ش��ود. قربان��ي تصريح كرد: 
بي ترديد تسهيل روند ارائه خدمات در حوزه دندانپزشكي 
سرمايه گذاري محسوب مي شود، چرا كه تحقق اين مهم 
مانع از تحميل هزينه به حوزه سالمت مي شود، بنابراين 
الزم است كه بسته حمايتي براي اين بخش ديده شود، 
ضمن اينكه ما در كميس��يون بهداش��ت ني��ز بارها اين 
موضوع را به مسووالن حوزه سالمت تذكر داده ايم. وي با 
اشاره به دليل كمبود نيروي انساني در حوزه دندانپزشكي 
كشور يادآورشد: در گذشته موضوع بهداشت كاران دهان 
و دندان مطرح بود كه در مراكز روستايي حضور داشتند، 
اما در شرايط كنوني فضايي باز شده كه همه آنها به ادامه 
تحصيل روي آورن��د، بنابراين اين نقيصه كمبود نيروي 
انس��اني مجرب در اين حوزه باعث ش��يوع بيماري هاي 
دهان و دندان و افزايش ميزان پوس��يدگي دندان شد كه 
هزينه سنگيني را بر دوش حوزه سالمت نهاده است. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم خاطرنشان كرد: هم اكنون 
ما در كميسيون بهداشت در پي اين هستيم كه نشستي را 
براي رفع اين مشكل با مسووالن انجمن هاي دندانپزشكي 
و NGOها داش��ته باشيم تا بتوانيم در حوزه پيشگيري 
اقدام اثرگذاري انجام دهيم، چرا كه دندانپزشكي از جمله 

مواردي است كه در اين زمينه به خوبي پاسخ مي دهد. 

اجراي طرح »سرشماري 
اجتماعي خانوارهاي ايراني«

معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي كش��ور از 
تش��كيل »پرونده خدمات اجتماعي خانوارهاي ايراني« 
براي نخس��تين بار در كش��ور خبر داد و گفت: بر اساس 
اي��ن طرح كه پايلوت آن از ش��هريور ماه در اسالمش��هر 
آغاز مي شود، كارشناس��ان بهزيستي با مراجعه به درب 
من��ازل، اطالع��ات مربوطه را ثبت و با اجراي سيس��تم 
ارجاع، نيازمندان بنا بر نيازشان، به دستگاه هاي حمايتي 
و بهداش��تي معرفي مي شوند. حبيب اهلل مسعودي فريد، 
در توضيح روند تش��كيل پرونده اجتماع��ي خانوارهاي 
ايراني افزود: »كارشناسان سازمان بهزيستي با در دست 
داشتن برگه پرسشنامه به درب منازل شهروندان مراجعه 
مي كنند كه پايلوت طرح از ش��هريور ماه از اسالمش��هر 
آغاز مي شود و تا پايان سال ادامه مي يابد. از سال ۹۸ به 
بعد نيز به مرور به كل مناطق حاش��يه يي و كم برخوردار 
شهري و روستايي كشور تسري مي يابد.« مسعودي فريد 
يكي از اه��داف اجراي اين طرح را ايجاد بانك اطالعاتي 
اجتماعي و لينك آن با بانك اطالعاتي وزارت بهداش��ت 
خواند و اظهار كرد: رايزني هايمان را در مورد اينكه نيروي 
بهزيس��تي يا وزارت بهداشت در اين بخش مستقر شوند 
را انجام مي دهيم و در اين مورد مس��اله يي وجود ندارد. 
هماهنگي ه��اي الزم انجام گرفت��ه و ادامه خواهد يافت 
تا بتوانيم از ظرفيت هاي موجود به ويژه ش��بكه سالمت 
اس��تفاده كني��م. اين برنامه ب��ه دنبال مصوبه ش��وراي 
اجتماعي كشور در مورد تجميع خدمات اجتماعي است؛ 
از طرفي طبق احكام دايمي برنامه هاي توس��عه، سازمان 
بهزيس��تي متولي سالمت اجتماعي كش��ور است كه در 
اين راس��تا با توجه به تصميم شوراي اجتماعي كشور در 
حال نهايي كردن سياست هاي اجتماعي با همكاري ساير 

دستگاه هاي مختلف و صاحب نظران هستيم. 

اخبار

عملكرد منسجمي ميان سازمان هاي دولتي براي حل معضالت زيست محيطي استان وجود ندارد

سيستان و بلوچستان آيينه تمام قد مشكالت محيط زيستي

محروميت از ارز دولتي براي شركت هاي دارويي متخلف
ليست برخي ش��ركت هاي دارويي كه با ارز 
دولتي دارو و اقالم پزش��كي وارد كرده اند اعالم 
ش��د اما تحقيقات بعدي حكايت از اين داشت 
كه برخي از اين ش��ركت ها با وجود وارد كردن 
دارو ب��ا ارز دولت��ي، دارو و تجهيزات پزش��كي 
وارداتي را با قيمت باال فروخته اند. س��خنگوي 
وزارت بهداش��ت نحوه برخورد با ش��ركت هاي 
داروي��ي و تجهيزاتي ك��ه ارز دولتي مي گيرند؛ 
اما اقالمش��ان را با قيمتي باالتر از نرخ مصوب 

مي فروشند، تشريح كرد. 
ايرج حريرچي در پاسخ به اينكه مردم چگونه 
مي توانند كمبودهاي تجهيزات پزش��كي و دارو 
را پيگي��ري كنند، گفت: مردم با ش��ماره 1۹0 
كه ستاد رسيدگي به ش��كايات وزارت بهداشت 
اس��ت مي توانند اين م��وارد را پيگي��ري كنند 
ك��ه 2۸ اپراتور تمام وقت به صورت 24 س��اعته 
مش��غول به كار هس��تند و روزانه حدود 3000 
تماس در اين س��امانه داريم كه به همه آنها يك 
به يك رسيدگي شده و راهنمايي هاي الزم انجام 
مي ش��ود. اين س��امانه در زمينه دارو، تجهيزات 
پزشكي، بهداش��ت محيط و... به مردم پاسخگو 

خواهد بود. 

او افزود: دو سامانه نيز براي پيگيري وضعيت 
دارو اع��الم كرده ايم كه مردم با جس��ت وجوي 
آن مي توانن��د قيمت داروها را ببينند. همچنين 
مي توانند نرم اف��زار موبايل��ي آن را دانلود كرده 
و اصالت داروها را بررس��ي كنن��د. از طرفي در 
اداره كل تجهيزات پزش��كي سازمان غذا و دارو، 
س��ازمان تعزيرات حكومتي مس��تقر ش��ده و به 
شكايات مردم رس��يدگي و احكام الزم را صادر 
مي كند. حريرچي درباره تاثير نوس��انات قيمت 
ارز ب��ر روي قيمت دارو و تجهيزات پزش��كي به 
ايس��نا گفت: از نظر ما و طبق سياس��ت گذاري 
دولت نوس��انات قيمت ارز هيچ تاثيري در حوزه 
دارو ندارد، غير از همان افزايش قيمت س��االنه 
كه كمتر از تورم و ۹درصد بوده اس��ت. او گفت: 
در حال حاضر هيچ ش��ركت دارويي نيس��ت كه 
بگوي��د ارز دولتي مي خواهم و ارز 4200 توماني 
به او تخصيص داده نش��ود. از طرفي ما قيمت ها 
را رس��ما اعالم كرده ايم، منتهي متاسفانه برخي 
افراد و ش��ركت هاي وارداتي به صورت اس��تثنا 
از اي��ن ارز 4200 تومان��ي اس��تفاده مي كنن��د 
اما اقالم ش��ان را با قيمتي باالت��ر از نرخ مصوب 

مي فروشند كه اين اقدام تخلف است. 

سخنگوي وزارت بهداشت درباره عدم تامين 
تجهيزات و ملزومات پزشكي الزم براي بيماران 
بستري در بيمارستان ها گفت: اين اقدام تخلفي 
آش��كار اس��ت. بايد توجه كرد ك��ه تجهيزات و 
ملزومات پزش��كي مورد نياز بيماران بستري در 
كلي��ه بيمارس��تان ها اعم از دولت��ي، خصوصي، 
خيريه و... بايد توس��ط بيمارس��تان براي بيمار 
تامين شود. فاكتور صادر شود و هرگونه دريافتي 
غير از صورتحساب رسمي بيمارستان و صندوق 
بيمارس��تان تخلف اس��ت و مردم مي توانند اين 
تخلفات را هم با سامانه 1۹0 در ميان بگذارند. 

او تاكي��د كرد: عالوه بر اين روزانه س��ه گروه 
از مام��وران ما در مراكز به عن��وان بيمار حاضر 
مي ش��وند و وضعي��ت را بررس��ي مي كنند و در 
صورت مش��اهده تخلف با آن برخورد مي كنند. 
حريرچ��ي ب��ا بيان اينكه در گذش��ته دو س��وم 
تجهي��زات پزش��كي ب��ا ارز آزاد تامين مي ش��د 
گفت: اين در حالي اس��ت كه اكنون براي كليه 
تجهيزات پزش��كي ارز دولت��ي مي دهيم. دولت 
اعالم كرده اس��ت كه ما جزو گروه اول هس��تيم 
و از 1۸.5 ميلي��ارد دالر هزينه ه��اي ض��روري 
كشور، 3.5 ميليارد دالر به اين حوزه اختصاص 

داده ش��ده و به تدريج پرداخت مي شود. بنابراين 
مردم نبايد در اين زمينه مش��كلي داشته باشند. 
حال كساني كه مي خواهند با ارز 4200 توماني 
جنس��ي بخرن��د و آن را با قيمت��ي باالتر از نرخ 
مصوب بفروشند برخوردهاي الزم را با آنها انجام 

مي دهي��م. اين برخوردها ش��امل چند قس��مت 
اس��ت. اول محرومي��ت از ارز، دوم لغ��و مج��وز 
واردات و س��وم انجام واردات توسط شركت هاي 
ديگر. از طرفي س��ازمان تعزيرات حكومتي هم 
احكام الزم را براي متخلفين صادر خواهد كرد. 

ريحانه جاويدي|
ك��م آب��ي، ريزگ��رد، توفان ش��ن و ماس��ه، 
خشكس��الي و... تنها بخش��ي از فهرس��ت بلند 
ب��االي مش��كالت محيط زيس��تي در اس��تان 
سيستان و بلوچستان است. سيستم آبرساني در 
1250 روستاي سيستان و بلوچستان به شيوه 
»سقايي« است، خشسكالي، گونه هاي جانوري 
اين اس��تان از جمله گاندو، تمس��اح پوزه كوتاه 
كه خاص اين منطقه است را در معرض انقراض 
قرار داده و روس��تاها يكي بعد از ديگري خالي 
از س��كنه مي شود. هامون كه خشك شد، نفس 
زندگي در سيس��تان و بلوچستان هم به شماره 
افتاد. هر بار كه باد مي وزد، ش��ن و ماسه براي 
در هم كوبيدن خانه ها و تاسيس��ات شهر به پا 
مي خزد و با تمام توان سيستان و بلوچستان را 
فتح مي كند. با اين وجود اگرچه زنگ خطر كم 
آبي و خشكس��الي در سيستان و بلوچستان از 
سال هاي پيش از خوزستان و ساير استان ها به 
صدا درآمده اس��ت هنوز هم اهتمام و همكاري 
بين س��ازمان هاي مس��وول براي حل معضالت 
محيط زيس��تي اين اس��تان پهناور وجود دارد، 
 هر يك سياست ها و برنامه هاي خود را داشته و 
ساز خود را مي زند كه نتيجه آن براي سيستان 
و بلوچس��تاني ها بالتكليف��ي و از دس��ت رفتن 
زندگي اس��ت. اين ميان افغانس��تان هم آب را 
از هيرمند دريغ مي كند تا زخم خشكس��الي بر 
پيكر سيس��تان و بلوچستان عميق تر شود. روز 
گذش��ته، رييس كميسيون كش��اورزي، آب و 
منابع طبيعي مجلس، باد و توفان سيس��تان و 
بلوچستان را زلزله اين استان دانست و از نحوه 
عملكرد سازمان هاي مسوول در زمينه رسيدگي 
به وضعيت محيط زيست اين استان انتقاد كرد، 
. احمد علي كيخا گفت: »ديگر همه عالم و آدم 
مي دانند كه اين روزها زابل چه ش��رايطي دارد. 
در چند روز اخير كه ما در منطقه بوديم شرايط 
واقعا س��خت و سرعت توفان ها به 120كيلومتر 
در ساعت رسيده بود به طوري كه اساسا زيست 
را غي��ر ممكن كرده اس��ت. منش��ا وعلت اين 
ريزگرد ها هم مشخص است، يكي از مهم ترين 
داليل آن بس��تر خش��كيده ت��االب بين المللي 
هامون اس��ت و بخش��ي هم مرب��وط به اراضي 
اس��ت كه به دليل نبود آب در آن كش��اورزي 
انجام نشده است. بخشي هم محدوده تاالب ها 

در داخل خاك افغانستان است.«
او افزود: »راهكارهاي مقابله با اين وضعيت 
هم مشخص است، متاسفانه وزارت كشاورزي 
و س��ازمان محي��ط زيس��ت داراي عملكردي 
منس��جم كه ش��امل مجموعه اقداماتي براي 
يك عمل باشد، نيست تا حداقل در مورد چند 
منش��ايي كه براي برداشت وجود دارد چه در 
اراضي دولتي و چه خصوصي و در بستر تاالب 
بين المللي هامون برنامه يي براي عمل داش��ته 
باش��د. مي گويند بودجه نداريم، ما نمي گوييم 
همه چيز را به يك باره انجام دهيد حداقال يك 
برنامه به مردم بدهيد كه مردم بدانند هر سال 
چند درصد مشكالتش��ان قرار است حل شود 
و ب��ه آينده اميدوار باش��ند. به نظر من ضعف، 
در برنامه ريزي و اجراس��ت، چون سيستان در 
حوزه آبي هيرمند اس��ت نيازمند يك مديريت 
يكپارچه در حوزه آب و كش��اورزي اس��ت اما 
اين مس��اله وج��ود ن��دارد و مديري��ت دچار 
بخشي نگري است و منابع پراكنده مي شود. هر 
كسي كار خودش را انجام مي دهد و هم افزايي 
وجود ندارد و نتيجه اش هم مي ش��ود تش��ديد 

اين بحراني هايي كه وجود دارد.«
كيخا بيان كرد: »به ق��ول مردم زلزله زابل 
باد و توفان آن اس��ت و مجموعه خسارات آن 
در ي��ك زم��ان طوالني تر كمت��ر از يك زلزله 
نيس��ت. بنابراي��ن به ان��دازه ي��ك حادثه غير 
مترقبه مي طلبد كه در مواقع حساس به كمك 
اي��ن مردم بيايند. چون زماني كه توفان ش��ن 
راه مي افت��د چند روز م��ردم در خانه ها حبس 
مي ش��وند و نه ام��كان پخت نان وج��ود دارد 
ن��ه امكان رفت و آمد به بيمارس��تان هس��ت. 
ش��رايط آبي هم بسيار سخت است، آب شرب 

ش��هري دچار مش��كل بوده و آبي براي شرب 
دام و طيور وجود ندارد. مردم هم مي دانند كه 
سرزمين سيس��تان در ادوار گذشته هم دچار 
خشكس��الي شده و هم س��يل، اما نكته يي كه 
مردم مي گويند اين اس��ت كه در گذش��ته در 
چنين مواقعي دولت دس��ت مردم را مي گرفت 
به ط��وري كه اين بحران را با س��ختي كمتري 

سپري كنند.«
اين نماينده مجلس در مورد حق آبه هيرمند 
و اختالف با افغانستان ابراز داشت: »افغانستان 
كشور باالدستي است و آب را كنترل مي كنند، 
دولت مذاكرتي را با اين كشور داشته و كارگروه 
تخصص��ي آب ه��م در وزارت خارجه ش��كل 
گرفته كه آقاي عراقچي مس��وول آن است. اما 
به نظر من در تنظيم رابطه با افغانستان نقطه 
تماس ما بايد وزارت نيرو باش��د چون ما تنها 
وابس��تگي كه به افغانستان داريم آب هست و 
طرف مذاكره كننده ما بايد وزارت نيرو باش��د 
كه در مورد هر مس��اله يي كه بخواهند تصميم 
بگيرند يك پاي معامالت و توافقات آب باشد. 
ما اگر قرار باشد كه با افغانستان وارد تعامالت 
و مذاكرات ش��ويم ولي در م��ورد آب مذاكره 
نكنيم همه چيز ابتر اس��ت. م��ا بايد در تنظيم 
رابطه با افغانستان همه  چيز را با هم و در كنار 
هم ببينيم نمي ش��ود كه در م��ورد مهاجران، 
م��واد مخدر، امنيت و غي��ره مذاكره كنيم اما 
وقتي در م��ورد آب صحبت كنيم آنها بگويند 
ما مذاك��ره نمي كنيم. بنابراين بايد يا در مورد 

همه چيز مذاكره كنيم يا هيچ چيز.«

  سياهه اي از مشكالت محيط زيستي 
سرزمين نخل و آفتاب

ب��روز خشكس��الي هاي پياپي و مش��كالت 
ريزگرد ه��ا، ع��دم تخصي��ص حق آب��ه تاالب 
بين المللي هام��ون، قاچ��اق گونه هاي حيات 
وحش از كشورهاي همسايه با توجه به مرزي 
 بودن استان، كمبود شديد نيروهاي محيط بان

و كارشناس در حوزه اداره كل حفاظت محيط 
زيس��ت، پايين بودن س��رانه فضاي س��بز در 

ش��هرهاي اس��تان به ويژه زاهدان، گستردگي 
و تعدد مخاطرات و مش��كالت محيط زيستي 
دريايي در جنوب اس��تان و حاشيه نش��يني و 
تبعات منف��ي اقتصادي، اجتماعي و زيس��ت 
محيطي اين استان را دچار مشكل كرده است. 
عدم ارائه طرح ظرفيت س��نجي و آمايش 
ب��راي بررس��ي ن��وع و ظرفي��ت صنعت در 
منطق��ه آزاد چابه��ار، ع��دم تامي��ن حق آبه 
زيس��ت محيطي تمام سدهاي استان و عدم 
راه اندازي سيس��تم تصفي��ه فاضالب برخي 
نواح��ي صنعت��ي از جمله نواح��ي صنعتي 
ش��يالتي س��احلي از ديگ��ر مش��كالت اين 
حوزه اس��ت. نيره پورماليي  مديركل محيط 
زيست استان سيس��تان و بلوچستان درباره 
اين معضالت بيان كرد: »اين اس��تان با دارا 
بودن ظرفيت هاي فراوان زيس��ت محيطي از 
مشكالت فراواني نيز رنج مي برد به طوري كه 
قاچ��اق گونه هاي حيات وح��ش، ريزگردها، 
كمبود ش��ديد محيط بان و ع��دم اختصاص 
اعتبارات مل��ي براي حفاظت از گونه هاي در 
معرض خطر تهديد در استان، حاشيه نشيني 
و پايي��ن بودن س��رانه فضاي س��بز از جمله 

معضالت اين حوزه در استان است. 
ني��ره پورماليي اف��زود: تخصي��ص نيافتن 
حق آبه ت��االب هامون، عدم ارائه طرح ظرفيت 
س��نجي و آمايش براي بررسي نوع و ظرفيت 
صنع��ت در منطق��ه آزاد چابهار، ع��دم تامين 
حق آبه زيست محيطي تمامي سدهاي استان 
و عدم راه اندازي سيستم تصفيه فاضالب برخي 
از نواح��ي صنعت��ي از جمله نواح��ي صنعتي 
شيالتي س��احلي از ديگر مشكالت اين حوزه 
اس��ت كه حل آنها به هم��كاري همگاني نياز 

دارد. 
وي تصري��ح ك��رد: ب��راي رفع مش��كالت 
ديپلماسي آب با كشور افغانستان و برنامه ريزي 
بين المللي براي تعيين حق آبه تاالب هامون و 
مديري��ت صحيح و اصولي حوزه آبخيز، انتقال 
حق آبه زيس��ت محيطي ت��االب از محل چاه 
نيمه ه��ا از طريق خطوط لول��ه، طرح پايلوت 

تثبيت ريزگردها در كانون هاي بحراني واقع در 
تاالب با استفاده از روش هاي مديريت تطبيقي 
از جمله اولويت هاي س��ازمان حفاظت محيط 

زيست سيستان و بلوچستان است. 
وي ادام��ه داد: همچنين تهيه طرح آمايش 
براي سواحل مكران با توجه به درخواست هاي 
متعدد صنايع س��نگين براي اس��تقرار در اين 
منطقه، بررس��ي امكان س��نجي انتق��ال آب از 
درياي عمان به ديگر نقاط، توسعه ايستگاه هاي 
پاي��ش كيف��ي ه��وا در شهرس��تان هاي واجد 
ش��رايط، تهيه طرح بلندمدت خشكس��الي در 
راستاي مقابله با آثار سوء اين پديده و نظارت و 
كنترل مرزهاي سياسي براي جلوگيري از ورود 
گونه هاي غير بوم��ي و گونه هاي كه ورود آنها 
تابع ضوابط خاصي اس��ت از ديگر اولويت هاي 

اين سازمان در استان محسوب مي شود. 
وي اجراي طرح مديريت پسماند با اولويت 
روستاهاي سطح استان، همكاري و حمايت در 
راستاي توسعه برنامه هاي گردشگري ساحلي 
و دريايي با توجه به جاذبه هاي اكوتوريس��مي 
منحصربه فرد منطقه س��احلي استان و كنترل 
و نظ��ارت بر فعاليت هاي جدي��د آبزي پروري 
در س��واحل و آب هاي س��احلي استان به ويژه 
طرح ه��اي پرورش ماهي در قف��س را از ديگر 
اولويت هاي زيس��ت محيطي در سيس��تان و 

بلوچستان برشمرد. 

 كمبود آب مردم را مجبور به مهاجرت كرد
 كمبود آب و خشكس��الي را ش��ايد بتوان 
اصلي ترين مش��كل اين استان پهناور دانست، 
معضل��ي ك��ه به دنب��ال خ��ود مجموعه يي از 
آس��يب هاي محيط زيس��تي و اجتماعي را به 
هم��راه دارد، از انقراض گونه ه��اي جانوري تا 
مهاجرت مردم براي يافتن ذره يي آب. آنطور كه 
مديركل مديريت بحران سيستان و بلوچستان 
مي گويد، 1250روستاي سيستان و بلوچستان 
به ش��يوه سقايي آبرسايي مي ش��ود. غالمرضا 
ارباب��ي درباره اي��ن معضل بيان ك��رد: »بايد 
پذيرفت آب هامون كامال خش��ك شده و اين 

رخداد، دامداران، عشاير، صيادان و كشاورزان 
حاش��يه ت��االب را با مش��كالت بزرگي مواجه 
كرده است. شمال استان سيستان بلوچستان، 
وابس��ته به آورد آب رودخانه هيرمند است كه 
امسال متاس��فانه هيچ آوردي نداشته است و 
به همين دليل در ش��مال و جنوب اس��تان، با 
خشكسالي ش��ديد روبه رو هستيم. كم آبي به 
حدي است كه در بخش شمالي، به دليل آورد 
آب صفر هيرمند، زمين هاي كش��اورزي كه به 
زير كش��ت رفت��ه بود، عمال بي حاصل ش��د و 
زحمات كشاورزان از بين رفت. ضمن اينكه در 
بخش دامداري نيز خس��ارات بسياري به مردم 
وارد ش��د. در جنوب نيز همان طور كه اش��اره 
كردم ب��ه موجب كاهش ۷۶درصدي بارندگي، 

با مشكالت عديده يي روبه رو شده ايم.«
او درب��اره تخليه برخي روس��تاها به دليل 
خشكس��الي، ضم��ن رد موضوع گف��ت: اينكه 
روس��تايي به دليل كم آبي تخليه شده باشد، 
صحت ن��دارد، هرچن��د نگراني هاي��ي مطرح 
مي شود، اما اينكه روستايي صرفا به اين دليل 
تخليه ش��ده باش��د، نه چنين موردي گزارش 
نش��ده است. در مبحث چاه هاي آب غيرمجاز، 
سازمان آب منطقه يي استان ورود پيدا كرد و 
مناطق و چاه ها شناسايي شد و مقابله با آن را 
در دس��تور كار خود قرار داده است، اما اينكه 
چه تعداد شناسايي و تا اين زمان چه تعداد پر 
شده اس��ت، آماري است كه در اختيار عزيزان 

در سازمان آب منطقه يي استان است.«
مدي��ركل مديري��ت بح��ران سيس��تان و 
بلوچس��تان همچنين با اش��اره به مش��كالت 
ساكنان حاش��يه تاالب هامون گفت: »منطقه 
سيس��تان 20 س��ال اس��ت كه با خشكسالي 
مواجه است و همان گونه كه عنوان شد، امسال 
ك��ه رودخانه هيرمند به تاالب هيرمند منتهي 
مي ش��ود، اصال هيچ آوردي نداشت! كشاورزي 
و دام��داري ما هي��چ بهره ي��ي از آب هيرمند 
نداش��تند، چه برس��د به اينكه بخواهد آبي به 
هامون برس��د. بي آبي 1۸ –1۷ س��اله هامون، 
موج��ب ب��روز و تس��ري برخ��ي بيماري هاي 
تنفس��ي و چش��مي ميان مردم منطقه ش��ده 
اس��ت. هرچند 4 – 3 س��ال پيش بيمارستان 
تخصصي تنفس��ي در منطقه تاس��يس ش��د. 
بايد پذيرفت آب هامون كامال خش��ك شده و 
دامداران، عشاير، صيادان و كشاورزان حاشيه 
ت��االب را ب��ا مش��كالت بزرگي مواج��ه كرده 
اس��ت به همين دليل براي تامين آب 4۶هزار 
هكت��ار از اراضي زراعي منطقه، اكنون با هدف 
جلوگيري از تبخير آب، لوله گذاري ها در حال 
انجام اس��ت كه بتوان به واسطه آن، آب »چاه 
نيمه ها« را به اين مزارع انتقال داد و يك منبع 

آب پايدار براي مردم منطقه تامين كرد.«
اظه��ارات ارباب��ي در حالي اس��ت كه محمد 
باسط درازهي نماينده س��راوان، سيب و سوران 
و زابلي اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان معتقد 
اس��ت تاكنون به دليل ك��م آبي تعداد زيادي از 
روس��تاهاي مرزي خالي از س��كنه شدند و تمام 
شهرس��تان ها جمعيت حاشيه نش��ين دارند. او 
درب��اره اين موض��وع بيان كرد: »مركز اس��تان 
بي��ش از 350هزار نفر و چابهار حدود 300هزار 
نفر حاشيه نش��ين دارد ك��ه نگراني هاي زيادي 
را به وجود آورده اس��ت. علت اصلي بي توجهي 
ب��ه روستاهاس��ت. روستانش��ينان دام و مزارع 
كش��اورزي خود را از دس��ت داده اند و بهانه يي 
براي ماندن در روس��تا ندارند و به ناچار آنجا را 
ترك كرده اند. اين افراد در شهرها نيز دچار انواع 
ناهنجاري هاي اجتماعي مي ش��وند.  و  بزهكاري 
اين قش��ر نوع زندگي متفاوتي با شهرنش��ينان 
دارند و مشكالتي را براي زندگي شهري به وجود 
مي آورند. زيرس��اخت هاي ش��هري براي گسيل 
اين جمعيت آماده نيست، خالي از سكنه بودن 
روس��تاهاي مرزي نگراني هاي بيشتري را ايجاد 
كرده و هزينه مرزداري را افزايش مي دهند، در 
بس��ياري از موارد امنيت مرزها را روستانشينان 
مرزي حفظ كرده اند و اجازه ورود افراد ناسالم و 

شوم را به روستاها ندادند.«

كيخا، رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس:
به قول مردم زلزله زابل باد و توفان آن است و مجموعه خسارات آن در يك زمان طوالني تر كمتر از يك زلزله نيست.  زماني كه توفان شن 

راه مي افتد چند روز مردم در خانه ها حبس مي شوند و نه امكان پخت نان وجود دارد نه امكان رفت و آمد به بيمارستان هست. شرايط آبي 
هم بسيار سخت است، آب شرب شهري دچار مشكل بوده و آبي براي شرب دام و طيور وجود ندارد. اما نكته يي كه مردم مي گويند اين 

است كه در گذشته در چنين مواقعي دولت دست مردم را مي گرفت به طوري كه اين بحران را با سختي كمتري سپري كنند.«

مديركل مديريت بحران سيستان و بلوچستان:
منطقه سيستان ۲۰ سال است كه با خشكسالي مواجه است و امسال كه رودخانه هيرمند به تاالب هيرمند منتهي مي شود، اصال هيچ آوردي 

نداشت! كشاورزي و دامداري ما هيچ بهره يي از آب هيرمند نداشتند، چه برسد به اينكه بخواهد آبي به هامون برسد. بي آبي ۱۷ –۱۸ 
ساله هامون، موجب بروز و تسري برخي بيماري هاي تنفسي و چشمي ميان مردم منطقه شده است

                                                                                                                                                  



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Sat. July   14. 2018  1147   شنبه    23   تير 1397     30 شوال 1439  شماره 

در بيست و يكمين اجالس عمومي نظام مهندسي، آخوندي از لزوم تفكيك ناظر و بازرس ساختمان سخن گفت

حمايت تلويحي الريجاني از نظام مهندسي ساختمان
گروه راه و شهرسازي|

 بيست و يكمين اجالس عمومي سازمان نظام 
مهندس��ي درحالي برگزار ش��د كه اين سازمان و 
مهندس��ان س��اختمان روزهاي خوبي را س��پري 
نمي كنن��د، باال گرفتن اختالفات مي��ان وزير راه و 
شهرسازي با رييس س��ازمان نظام مهندسي براي 
اجراي بخش��نامه ع��دم دريافت ح��ق 5درصدي 
مهندس��ان ناظر و بخش��نامه حل مشكل تعارض 
منافع در 5، 6 ماه گذش��ته مش��كالت اين بخش 
را دوچندان كرده اس��ت. ضم��ن اينكه معضالتي 
همچون امضا فروش��ي، نظام دو نقشه يي، كاركرد 
معيوب نظام اجرا، يكپارچه نبودن نظام مهندسي 
و نظام فني و اجرايي كشور همچنان گريبانگير اين 

سازمان است. 
البته در اي��ن اجالس رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي و وزيرراه و شهرسازي در اظهاراتي اعالم 
كردند: دستيابي به يك راهكار مورد قبول از سوي 
وزارت راه و شهرس��ازي و سازمان نظام مهندسي 
وجود دارد. اما معاون وزيرراه و شهرس��ازي در اين 
نشس��ت همچنان به تهديد فرج اهلل رجبي رييس 
س��ازمان ادام��ه داد و دوباره براي او خط و نش��ان 

كشيد. 
اما س��خناني كه كمتري��ن حاش��يه را در اين 
نشس��ت به خود اختصاص داد، ب��ه فرج اهلل رجبي 
رييس سازمان نظام مهندسي تعلق داشت، او هيچ 
اظهارنظ��ري درباره ادام��ه اختالف نظرها با وزارت 
راه و شهرس��ازي نكرد و اظهاراتش را به مشكالت 
مهندس��ان و همچنين راهكار تسريع در بازسازي 

بافت فرسوده محدود كرد. 

شهرفروشي ناشي از بي قانوني شهرداري
رييس مجلس ش��وراي اسالمي در اين اجالس 
درباره بحث شهرفروشي و نگراني هاي ناشي از آن 
در سطح كشور گفت: مشكل شهرفروشي ارتباطي 
با فعاليت نظام مهندسي ندارد و اين مشكل زماني 
پديد آمد كه ش��هرداري  و شوراها از رعايت ضوابط 
شهرسازي سر باز زده و وزارت راه و شهرسازي هم 
در عين حال قدرت كافي براي نظارت را در دست 

نداشت. 
عل��ي الريجاني با تاكيد بر اينكه ش��ايد اتصال 
ش��هرداري ها به وزارت كشور تدبير درستي نبوده 
و اين س��ازمان بايد زير نظر وزارت راه و شهرسازي 
فعاليت كند، ادامه داد: مشكالت شهرفروشي زماني 
پديد آمد كه اعالم ش��د شهرداري ها بايد روي پاي 
خود ايس��تاده و مستقل شوند، اين در حالي است 
كه براي جلوگيري از بحران بايد منبع پايداري براي 
شهرداري تعريف شود و وزارت راه و شهرسازي نيز 

قدرت كافي براي نظارت داشته باشد. 
او در ادامه س��خنان خود بروز اين مشكالت را 
به دليل وجود اشكاالتي در ساختار دولتي دانست 
و اف��زود: در حقيق��ت اين مس��ائل موجب ش��ده 
تصميمات ش��هرداري و ش��وراها تبدي��ل به رفتار 
عمومي ش��ده و ش��رايط ش��هرها هرروز، وضعيت 

سخت تري را تجربه كنند. 
رييس مجلس ش��وراي اسالمي ادامه داد: قطعا 
اينكه فردي در زمان احداث يك ساختمان بخواهد 
ناظر خود را از س��ازمان نظام مهندسي بگيرد، كار 
دش��واري بوده و موجب وارد آمدن فش��ار به مردم 
مي ش��ود، سازمان نظام مهندس��ي، سازماني است 
براي تعيين صالحيت شركت هاي مهندسي، حال 
هر ف��ردي كه بخواهد ناظ��ري را انتخاب كند، در 

گزينش بين اين شركت ها آزاد خواهد بود. 
به گفته الريجاني در ص��ورت وجود نگراني در 
برج س��ازي ها و پروژه هاي بسيار بزرگ مي شود كار 
را كمي س��خت تر كرده و از ش��ركت هايي با درجه 

باالتر استفاده كرد. 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي تصريح كرد: 

مش��كلي ندارد كه يك دس��تگاه يا يك شهرداري 
براي امور اجرا يك واحد مهندسي را به عنوان ناظر 
انتخاب كند و آن بخش هم پاي تعهد خود بايستد، 
در اي��ن صورت ديگر نيازي ب��ه وجود يك بازرس 

ديگر از سوي شهرداري نخواهد بود. 

 نظام مهندسي، يك نهاد مردمي
الريجاني با تاكيد بر اينكه بدون ش��ك سازمان 
نظام مهندس��ي يك واحد دولتي نبوده و به عنوان 
يك بخش خصوصي تعريف مي شود، گفت: اگر در 
اين بخش رييس س��ازمان از سوي رييس جمهور 
انتخاب مي ش��ود به معناي دولتي بودن آن نبوده 
و تنه��ا با ه��دف ايجاد اتصال بين اين س��ازمان و 
حكومت اس��ت در غير اين صورت س��ازمان نظام 

مهندسي يك نهاد مردمي محسوب مي شود. 
او در اي��ن ب��اره تاكيد كرد: قطع��ا براي جذب 
اعتماد مردم بايد نظام هايي تعريف ش��ود و نظارت 
وجود داشته باشد كه در اين راه يك اصالح دروني 
كافي بوده و نيازي به مناقش��ه و بحث نيس��ت كه 
مي توان در صوت نياز با تفسير قانون آن را رفع كرد. 

 واگذاري نيمه كاره ها به بخش خصوصي
رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به مساله 
واگذاري طرح هاي نيم��ه كاره به بخش خصوصي 
تاكي��د كرد: 5 س��ال اس��ت ك��ه اج��ازه واگذاري 
طرح هاي نيمه كاره به بخ��ش خصوصي در قانون 
بودجه مطرح ش��ده است، چراكه بس��ياري از اين 
طرح ها پ��س از تكميل بايد ب��ه بخش غيردولتي 
واگذار شود پس منطق حكم مي كند از همين حاال 

به مراكز خصوصي واگذار شود. 
او ادام��ه داد: در حال حاضر حدود 5۰۰ تا 6۰۰ 
هزار ميليارد تومان طرح نيمه كاره در كشور وجود 

دارد ك��ه غي��ر از پروژه هاي ملي كه بايد از س��وي 
دولت اجرا ش��ود اكثريت آنها ش��رايط واگذاري به 

بخش خصوصي را دارند. 

 تعارض منافع در بخش خصوصي ساختمان
وزي��ر راه و شهرس��ازي هم كه دراين نشس��ت 
حضورداشت براي اثبات تالش هاي بدون غرض اين 
وزارتخانه در راس��تاي بهبود عملكرد سازمان نظام 
مهندس��ي به خوبي ش��رايط كنوني سازمان نظام 
مهندس��ي را تشريح كرد و راهكارهايي هم در اين 
زمينه ارائه كرد. عباس آخوندي به مشكل رويكرد 
حاكم بر شيوه نامه هاي قانون نظام مهندسي اشاره 
كرد و گفت: مشكل از تبعيت آنها از نظامات فني و 
اجرايي كشور است. عباس آخوندي ادامه داد: اين 
اش��تباه از اينجا نش��ات مي گيرد كه در نظام فني 
و اجرايي كش��ور، ذي نفع نهايي محصول و حافظ 

منافع عمومي كشور يكي است. 
آخوندي س��پس ب��ه تعارض مناف��ع در بخش 
خصوصي اشاره كرد و افزود: اما در بخش خصوصي 
دولت و ش��هرداري كنترل كنن��ده منافع و حافظ 
حقوق عمومي هستند اما، بهره بردار صاحب ملك 
اس��ت و عكس آنچه در نظام فني و اجرايي كشور 
رخ داده، منافع اين دو رودرروي يكديگر قرار دارد. 
او ادامه داد: بنابراين نمي توان مفهومي از نظارت 
را كه در نظام فني اجرايي كشور اعمال مي شود، در 
نظام مهندسي و كنترل ساختمان هم استفاده كرد. 
اين ناظر اگر حافظ منافع مالك است، لزوما حافظ 
منافع دولت به عنوان حافظ حقوق عمومي نيست. 
به گفته وزير راه و شهرس��ازي، حافظ منافع و 
حقوق عمومي مي خواهد س��اختمان هم از لحاظ 
مقررات شهرسازي، هم مقررات معماري ساختمان 
و پايداري و روش س��اخت تابع مقررات باشد حال 

آنكه مالك لزوما تمايلي به رعايت همه اين قوانين 
و مق��ررات ن��دارد و به دنبال آن اس��ت كه منافع 

اقتصادي خود را بيشينه كند. 
اي��ن عضو كابين��ه تدبير و امي��د گفت: مفهوم 
كنترل ساختمان در اين قانون براي مديريت همين 
تعارض منافع است. فرآيندهاي كنترل ساختمان 
در اين قان��ون جهت حفاظت حقوق عمومي ملت 
پيش بيني ش��ده اس��ت، ح��ال آنكه بخ��ش نظام 
مهندس��ي آن به ساماندهي كسب و كار مهندسي 

و خدمت به مشتريان اختصاص دارد. 

 لزوم تفكيك ناظر و بازرس
وزير راه و شهرس��ازي، تفكي��ك مفهوم ناظر از 
بازرس را در حوزه مهندس��ي براي تفكيك حفظ 
حق��وق عمومي از حقوق خصوص��ي يك ضرورت 
دانس��ت و گفت: شهرداري مس��وول اجراي طرح 
توس��عه شهر و كنترل س��اختمان است. از همين 
رو، براي س��اخت ساختمان الزم است از شهرداري 
پروانه ساختماني اخذ شود تا هم از لحاظ مقررات 
شهرسازي و هم مقررات پايداري كنترل هاي الزم 
ص��ورت گي��رد. او ادامه داد: ش��هرداري در اجراي 
اي��ن ماموريت يا به ان��دازه كافي مهندس صاحب 
صالحي��ت در اختي��ار دارد كه بتواند مس��تقيما 
مام��ورت كنترل را انج��ام دهد يا ن��دارد كه بايد 

برون سپاري كند. 
آخوندي، ناظر را حافظ منافع مالك ساختمان 
دانس��ت و گفت: ناظر حافظ منافع مالك است كه 
مالك مطمئن شود پيمانكار فعاليت خود را درست 
انجام داده و منافع مالك را حفظ مي كند اما بازرس 
كنترل كنن��ده مق��ررات ملي س��اختمان، مقررات 
معماري و مقررات شهرس��ازي از طرف شهرداري 

است. 

 نحوه انتخاب ناظر براي ساختمان
اين عضو كابينه دوازدهم سپس به مساله نحوه 
انتخاب ناظر براي ساختمان پرداخت و گفت: اكنون 
ناظري وجود دارد كه دستمزد او را مالك مي دهد، 
نظام مهندس��ي انتخابش مي كند و به ش��هرداري 
گزارش مي دهد و ملغمه يي درست شده كه در آن 

كسي به كسي پاسخگو نيست. 
او ادام��ه داد: براي اصالح اين وضع بايد اين دو 
ماموريت را از هم جدا كنيم. شهرداري بايد بازرس 
را انتخاب كند و ناظر بايد حقوق مالك را نمايندگي 
كن��د. از ناظ��ر نبايد انتظار اق��دام برخالف حقوق 
خصوصي را داش��ت. ضمن آنكه بايد تابع مقررات 

باشد و در غير اين صورت تخلف كرده است. 
آخون��دي اضاف��ه كرد: اما از جه��ت نمايندگي 
حقوق مالك را نمايندگي مي كند، نه حقوق دولت 
و شهرداري را و بازرس هم بايد حافظ عمومي باشد 
واز آن نباي��د عدول كند. هرچن��د راهنماي كار او 
هم مقررات شهرسازي و ساختمان است. اين نكته 
اصالحاتي اس��ت كه آغاز كرده ايم تا بتوانيم اين دو 

منفعت متعارض را از هم جدا كنيم. 

 جايگاه نظام مهندسي و نظام فني 
وزير راه و شهرس��ازي در ادامه به بحث اختالف 
ميان نظام فني و اجرايي و نظام مهندسي ساختمان 
پرداخت و گفت: قانون پايه مهندسي در ايران قانون 
نظام مهندسي است. هر كس بخواهد كار مهندسي 
انجام دهد، از دولت و بخش عمومي گرفته تا بخش 

خصوصي، بايد داراي پروانه ساختماني باشد. 
او ادامه داد: نظام فني و اجرايي كش��ور و نظام 
مهندس��ي نبايد در مقابل يكديگر قرار گرفته و با 
هم رقابت كنند. آنها در طول يكديگر هستند. نظام 
مهندسي در قاعده قرار دارد و نظام فني و اجرايي 
بر روي آن اس��توار مي ش��ود. هرك��س مي خواهد 
كار مهندس��ي انجام دهد، بايد پروانه س��اختماني 
داشته باشد. با اين كار انواع شركت هاي مهندسي 
ساختمان براي فعاليت بايد داراي پروانه باشند. به 
گفت��ه آخوندي، بعد از اين قضي��ه، دولت مي تواند 
براي ارجاع كار ضوابط خاص خود را در نظر بگيرد، 
اين حق همه كارفرماهاي دولتي و خصوصي است. 
وزير راه و شهرس��ازي اضاف��ه كرد: من ده ها بار 
با س��ازمان برنامه و بودجه صحبت كرده و توضيح 
داده ام كه اين قانون نافي قانون نظام فني و اجرايي 
كشور نيست و س��ازمان برنامه و بودجه را محدود 
نمي كن��د. او ادام��ه داد: اصالح روي��ه نظام فني و 
اجرايي كش��ور مي تواند اعتبار بس��زايي را به نظام 
مهندسي بدهد و يكپارچگي را در حوزه مهندسي 

سبب شود. 

 دو مشكل بزرگ مهندسي
وزير راه و شهرس��ازي همچنين به مساله امضا 
فروش��ي در نظام مهندس��ي اش��اره كرد و گفت: 
مشكل ديگر اين است كه هر كسي كه نقشه يي را 
امضا مي كند بايد مسووليت امضاي خود را بپذيرد، 
پروانه هاي ساختماني داريم كه 2۰۰ امضا پشت آن 
قرار دارد و همه ما مي فهميم اين يعني هيچ كس 
كار را كنترل نكرده است. آخوندي نظام دو نقشه يي 
را ه��م يكي ديگر از معضالت مهندس��ي در ايران 
دانست و افزود: سيس��تم دو نقشه يي يك مشكل 
بزرگ است، اكنون اكثر نقشه هايي كه اجرا مي شود 
با نقش��ه مبنا در پرونده س��اختماني در شهرداري 
تطابق ندارد. او ادامه داد: بايد بس��اط دو نقش��ه يي 
برچيده ش��ود، با تفكيك نظارت و بازرسي، اجازه 
دهيد مالك؛ مشاور و ناظر و پيمانكار دلخواه خود را 
انتخاب كرده و از ابتدا هم يك نقش��ه تهيه كند. از 
آن سو اجازه دهيد شهرداري بازرس خود را داشته 
باش��د و نقشه ها، محاس��بات و مقررات معماري و 

شهرسازي را كنترل كند. 

 تاييد صالحيت شغلي راننده
تانكر حادثه سنندج

س��ازمان راه��داري و حمل  و نق��ل جاده يي به دنبال 
دس��تور رييس جمه��وري درباره بررس��ي »دقيق« علت 
برخ��ورد تانك��ر حمل س��وخت با يك دس��تگاه اتوبوس 
مسافربري در س��نندج گزارشي منتشر كرد كه براساس 
آن ه��ر 2 راننده تانكر و اتوبوس داراي مدارك رس��مي و 
صالحيت هاي ش��غلي الزم بوده اند و وس��ايل نقليه مورد 
اش��اره هم معاينه فني داش��ت. بر اس��اس اين گزارش، 
نزديك 3۰دقيقه بامداد چهارشنبه يك دستگاه تانكرحمل 
سوخت با اتوبوس مسافربري در كمربندي دكتر حسيني 
سنندج برخورد كرد كه در اين حادثه 11نفر از مسافران 
اتوب��وس جان خ��ود را از دس��ت داده و 9 نفر ديگر هم 
مصدوم شدند. اتوبوس مسافربري از مبدا سنندج به مقصد 
تهران حركت كرده بود و سه دقيقه بامداد چهارشنبه پس 
از عبور از عوارضي شهرداري از پايانه خارج شد. در محور 
دوبانده دكتر حس��يني شهر سنندج، تانكر تريلر نفتكش 
ترانزيتي حامل س��وخت م��ازوت كه نوزده��م تيرماه از 
مبدا عراق مدارك خ��ود را دريافت كرده، عازم بندر امام 
خميني)ره( بود كه در معبر شهري شهرستان سنندج با 
اين اتوبوس و چند وسيله نقليه ديگر برخورد كرد. بر اثر 
برخ��ورد تانكر با اتوبوس و واژگوني تانكر انفجار رخ داد و 

هر 2 خودرو دچار آتش سوزي شد. 

 دفاع عبده تبريزي از 
عملكرد دولت در مسكن مهر

مش��اور وزير راه و شهرس��ازي ب��ا رد ادعاي برخي 
كارشناس��ان مس��كن مبني بر اينك��ه دولت در بخش 
مسكن كاري انجام نداده است، اظهار كرد: دولت با آنكه 
اصال اعتقادي به مسكن مهر نداشت اما يك ميليون و 
35۰ واحد را به اتمام رس��انده است، فقط مسكن مهر 
پرديس باقي  ماند كه 7۰ درصد مسكن مهر اين شهر در 
دادگاه است. به گزارش تسنيم، حسين عبده تبريزي با 
بيان اينكه 95درصد مسكن در اختيار بخش خصوصي 
اس��ت، ادام��ه داد: ح��دود 45۰ هزار نف��ر در صندوق 
پس انداز مس��كن يكم سپرده گذاري كرده اند كه از اين 
تعداد تاكنون حدود 5۰هزار نفر براي واحدهاي كوچك 
متراژ وام 8۰ تا 16۰ميليون توماني را دريافت كرده اند. 
او با بي��ان اينكه دولت كنوني تالش كرده اس��ت، 
صندوق پس انداز يكم مس��كن را فعال كند كه قبل از 
اين دولت فعال نبوده است، يادآور شد: دولت قبل اين 
تئوري را داش��ت كه به خري��دار وام ندهيم، كاري كه 

باعث شد نقدينگي به سمت واحدهاي خالي برود. 
مشاور وزير راه و شهرسازي با اشاره به برنامه دولت 
براي دريافت ماليات در بخش زمين اظهار كرد: انتظار 
اين اس��ت كه در بخش اجاره يك كار فوري انجام شود 
ك��ه اين هم به معناي بر هم زدن بازار نيس��ت. در اين 
راس��تا وزارت راه برنامه تشويقي بلندمدت كردن زمان 

اجاره را براي كنترل اين بخش در دستور كار دارد. 
عبده تبري��زي با بيان اينك��ه در بحث عرضه زمين 
محدوديت داريم، افزود: طرح مس��كن مهر شرايطي را 
به وجود آورد تا مردم از روس��تاها به ش��هر بيايند. اين 
طرح مناسبات جمعيتي را بر هم زد، به گونه يي كه فرد 
45 هزار تومان يارانه را گرفته، چوپاني را رها كرد و در 

شهر ساكن شد. 

 كاهش 5 درصدي پروازها 
در خرداد ماه سال جاري

 آمار شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران نشان 
مي دهد كه در خردادماه س��ال ج��اري36 هزار و 339 
پرواز در فرودگاه هاي كش��ور انجام شده كه اين تعداد 
نسبت به ماه پيش از آن 5 درصد كاهش داشته است. 
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
براساس اين گزارش در اين ماه، 4 ميليون و 186 هزار 
و 649 مسافر و 4۰ ميليون و 1۰ هزار و 915 كيلوگرم 

بار در فرودگاه ها اعزام و پذيرش شده اند. 
 اين آمار نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتيب 
3و 4درص��د كاهش و يك درصد افزايش و نس��بت به 
ارديبهش��ت به ترتيب 5، 1۰ و 6 درصد كاهش نشان 
مي دهد. در خرداد ماه س��ال ج��اري، فرودگاه مهرآباد 
ب��ا 1۰ ه��زار و 627 س��ورتي پرواز و اع��زام و پذيرش 
يك ميلي��ون و 2۰6ه��زار و 924 مس��افر در رتبه اول 
فرودگاه هاي كش��ور ايستاده اس��ت. فرودگاه مشهد با 
5هزار و 268 پرواز و اعزام و پذيرش 729 هزار و 857 
مس��افر و با رشد منفي 5 درصدي نسبت به ماه مشابه 
س��ال گذشته در تعداد پروازها و 2 درصدي در اعزام و 

پذيرش مسافر در رتبه دوم قرار دارد. 

 ارائه خدمات گردشگري 
و فرهنگي در باغات تهران 

سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: با كليات طرح 
قبلي كه براي تغيير مصوبه برج باغ ها مطرح ش��ده بود 
كام��ال مخالف بوديم و موافق هس��تيم ك��ه در باغ ها 
كاربري هاي پذيرايي، فرهنگي و گردشگري مجاز داشته 
باش��يم. علي اعطا در گفت وگو با ف��ارس، درباره تغيير 
مصوبه برج باغ ها اظهار كرد: كارشناسان شورا و شهرداري 
تهران جلسات متعددي را درخصوص جايگزين كردن 
مصوبه برج باغ ها برگزار كردن��د و مقداري اين موضوع 
پيچيده است، ولي با س��رعت بيشتري انجام مي شود. 
وي گفت: ب��ا كليات طرح قبلي كه براي تغيير مصوبه 
برج باغ ها مطرح شده بود كامال مخالف بوديم و ما موافق 
هس��تيم كه در باغ ها كاربري هاي پذيرايي، فرهنگي و 
گردشگري مجاز داش��ته باشيم كه كارشناسان نيز در 

همين راستا اقدامات الزم را انجام مي دهند. 
سخنگوي ش��وراي شهر تهران تاكيد كرد: قطعا در 
بازه زماني يك ماه آين��ده مي توانيم درخصوص تغيير 

مصوبه برج باغ در تهران تصميم گيري كنيم. 
براساس اين گزارش، در چهارمين دوره شوراي شهر 
تهران طرحي مبني بر س��اخت و ساز در باغ ها مطرح 
ش��د كه درنهايت اعضاي شوراي ش��هر تهران مصوب 
كردند مالكين بتوانند در 3۰درصد از باغ ها س��اخت و 
ساز داشته باشند كه اين مصوبه موجب شده بود بخشي 
از باغات تهران از بين برود، حال اعضاي شوراي پنجم 
به دنبال تغيير در اين مصوبه براي حفظ باغات هستند.

ايرانشهر

معاون وزير راه و شهرس��ازي با انتقاد ازمواضع رييس س��ازمان نظام 
مهندس��ي ساختمان گفت: آقاي رجبي به مديران نظام مهندسي توصيه 
مي كن��د كه به بخش��نامه هاي وزارتخان��ه توجه نكنند. هيچ مماش��اتي 

نخواهيم كرد. 
به گزارش پايگاه وزارت راه و شهرس��ازي، حامد مظاهريان در بيست 
و يكمين اجالس عمومي س��ازمان نظام مهندس��ي، ادامه داد: اگر كسي 
بخش��نامه هاي وزارتخانه را اجرا نكند، طبق اختيارات قانوني و به احترام 
قانون كه بايد حتما اجرا ش��ود، برخورد يكس��اني صورت خواهد گرفت. 

اگر ابالغي��ه وزير مورد توجه قرار نگيرد، ابالغيه هاي رجبي هم محلي از 
اهميت نخواهند داشت 

اين مقام مس��وول ادامه داد: نمي توانيم پش��ت س��ر از تعامل صحبت 
كنيم، اما پشت ميكروفن از نافرماني از قوانين و مقررات سخن برانيم. 

او اف��زود: اگ��ر براي حل اختالفات از داور خارجي اس��تفاده كنيم، به 
نتيجه يي نخواهيم رسيد. در حال حاضر اين گفت وگوها موجب شده كه 
مهندس��ي به عنوان يكي از موضوعات مهم روز تلقي ش��ود بنابراين فكر 

مي كنم بايد اين گفت وگوها را به فرصت تبديل كنيم. 

برخورد قانوني با مديران متخلف نظام مهندسي

مديرعامل سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار 
گفت: كش��ور ما جزو 1۰ كش��ور نخس��ت مصرف 
پالس��تيك است كه س��ه برابر بيش��تر از مصرف 

ميانگين جهاني در اين بخش مصرف مي كند. 
عبدالحسين رحيمي مديرعامل سازمان مديريت 
ميادين ميوه و تره بار در جمع خبرنگاران با اش��اره 
ب��ه نامگذاري 21 تيرماه به عنوان روز بدون نايلكس 
اظهار كرد: س��ازمان ميادين از س��ال هاي گذش��ته 
اقداماتي را براي تحقق اين ش��عار آغاز كرده است. 
شوراي ش��هر تهران به عنوان يك نهاد قانونگذار در 
س��ال 88، تكاليف��ي را به  عهده ش��هرداري تهران 
قرار داد تا تغييري را در الگوي مصرف كيس��ه هاي 
پالستيكي ايجاد كند. رحيمي گفت: از سال 88 تا به 
امروز در ميادين مركزي ميوه و تره بار فرآيند توليد و 
توزيع نايلكس ممنوع شده است و در واقع شهروندان 
امروزه به سمت كيسه هاي تجديدپذير روي آورده اند. 
مديرعامل س��ازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار 
ادامه داد: در ابتدا تنها 2۰درصد از اين نايلكس هاي 
تجديدپذير توزيع مي ش��د كه ام��روزه 1۰۰درصد 
افزايش يافته اس��ت، بطوري ك��ه 5۰درصد از آنها 
تجديدپذي��ر و 5۰درص��د از نايلكس ها پايه گياهي 
 دارند. رحيمي اظهار كرد: براساس آمار كشور ما جزو 
1۰ كشور نخست مصرف پالستيك در جهان است 
كه س��ه برابر بيش��تر از ميانگي��ن مصرفي جهاني، 
نايلكس مصرف مي كند و اين شاخص خوب نيست. 

 رد پاي مواد شيميايي سمي 
در خون شهروندان

در همين حال، سه ش��نبه هفته گذشته، ناهيد 
خداكرمي، رييس كميته سالمت شورا ي اسالمي 

شهر تهران در نطق پيش از دستور هفتادو پنجمين 
جلس��ه ش��ورا گفت: رد پاي مواد شيميايي سمي 
ميكرو پالس��تيك در خون وهم��ه بافت هاي بدن 
يافت مي شود و چنانچه ورود آن به بدن ادامه يابد 
مي تواند س��بب بروز سرطان، نقايص مادرزادي در 

نوزادان و غيره شود. 
خداكرمي گفت: همان طور كه قبال ذكر ش��ده، 
يك��ي از مهم ترين اهداف كميس��يون س��المت و 
محيط زيست بررسي لوايح، طرح ها و تكاليف اجرا 
نشده برنامه دوم شهرداري است. امروز صحبت ما 
در مورد مصوبه ايس��ت كه اگر طي 9 سال گذشته 

بدان پرداخته بودند امروز من صحبتي نداشتم. 
وي با اشاره به مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران 
در تاريخ 15 ارديبهش��ت 1388 از الزام شهرداري 
تهران به تغيي��ر الگو و كاهش مصرف كيس��ه ها، 
ظ��روف و محصوالت يكبار مصرف پالس��تيكي و 
جايگزين كردن مواد قابل بازيافت غيرپالس��تيكي 
در كليه مراكز وابس��ته به شهرداري تهران واجراي 
اقدامات علمي و اجرايي درباره كاهش و جايگزيني 
مواد تجديدپذير به جاي كيس��ه هاي پالستيكي و 

ظروف يكبار مصرف سخن گفت. 
ريي��س كميت��ه س��المت ش��ورا ادام��ه داد: 
به دنبال آن و براي فرهنگ س��ازي و ارتقاء س��طح 
دان��ش ش��هروندان در زمينه مضرات اس��تفاده از 
مواد پالس��تيكي، 21 تير ماه از س��وي طرفداران 
محيط زيست روز بدون كيسه پالستيك نامگذاري 
ش��ده است. ارتقاي س��طح آگاهي مردم در زمينه 
زيان هاي رها سازي و استفاده بي رويه از كيسه هاي 
پالس��تيكي، ازجمل��ه اهداف مهم نامگ��ذاري روز 
بدون پالس��تيك اس��ت زيرا اگر حس��اس نباشيم 

پالستيك ها، س��رزمين ما را اشغال مي كنند. وي 
تش��ريح كرد: كيسه هاي پالستيكي پس از اختراع 
پالستيك در سال 1856 ميالدي توسط »الكساندر 
پاركس« مهمان خانه هاي ما ش��ده اند و در همين 
زمان نه چندان طوالني توانس��ته اند اثرات مخرب 
زيادي بر جاي بگذارند. در واقع زندگي مدرن عالوه 
بر رفاهي كه براي انسان به همراه دارد گاه ضررهاي 

جبران ناپذيري را نصيب وي مي كند. 
خداكرمي اظهار كرد: هنگامي كه كيسه هاي 
پالس��تيكي به عنوان زباله دور ريخته مي شوند، 
ب��ه عل��ت مان��دگاري بي��ش از 5۰۰ س��ال در 
محيط، باعث آلودگي محيط زيس��ت مي ش��وند. 
اين كيس��ه ها به همراه باد جابه جا ش��ده و وارد 
رودخانه ها و كانال هاي آب مي ش��وند؛ در نتيجه 
موجب گرفتگي آبراه ها شده و در بسياري موارد 
به علت ساكن ماندن آب، زاد و ولد انواع حشرات 

افزايش مي يابد. 
كيس��ه هاي پالس��تيكي درص��ورت ورود به 
محيط زيس��ت درياي��ي، وارد زنجي��ره غذاي��ي 
جانوران دريايي ش��ده و س��االنه ه��زاران گونه 
از جان��وران آب��زي از قبي��ل وال، دلفين، فك و 
الك پش��ت و نيز پرن��دگان دريايي اش��تباها بر 
اثر خوردن اين كيس��ه ها و خفگي ناش��ي از آن 
مي ميرند. در يك س��وم ماهي هاي صيد شده در 
كشور انگلستان ميكروپالستيك ها وجود دارند. 

وي بيان كرد: كيس��ه هاي بلعيده ش��ده حتي 
پس از مرگ جانوران و تجزيه آنها نيز س��الم باقي 
مي مانن��د، بنابراين دوباره پراكنده ش��ده و زندگي 
جان��داران از جمله انس��ان ها را تهدي��د مي كنند. 
پالس��تيك ها درصورتي ك��ه به عن��وان زباله دفن 

شوند، به علت تجزيه آرام و كند در محل هاي دفن 
مي توانند سبب تشكيل شيرابه و نفوذ آن به آب هاي 
زيرزميني شوند. اين شيرابه شامل تركيباتي نظير 
فلزات سنگين و ساير تركيبات خطرناك است كه 

براي محيط زيست بسيار زيان آور هستند. 
وي با بيان اينكه مواد پالس��تيكي و پليمري به 
علت س��اخته شدن از منابع نفتي نفتي و خاصيت 
تجزيه ناپذي��ري، در خاك باق��ي مي مانند و مواد 
شيميايي آنها به تدريج از طريق خاك وارد زنجيره 
غذايي انسان مي شود گفت: بنابراين عالوه بر اثرات 
كيسه ها و ظروف پالس��تيكي روي محيط زيست، 
آنچه حايزاهميت اس��ت، س��المت انسان هاست، 
به خصوص اينكه امروزه مصرف بيش از حد و نابجا 
از اين مواد، خطرات جبران ناپذيري را براي سالمت 

انسان به همراه دارد. 
خداكرمي افزود: ردپاي مواد ش��يميايي سمي 
ميكرو پالس��تيك در خون وهم��ه بافت هاي بدن 
ياف��ت مي ش��ود و چنانچه ورود آن ب��ه بدن ادامه 
يابد مي تواند سبب بروز سرطان، نقايص مادرزادي 
در نوزادان، اختالل در سيس��تم ايمني، اختالل در 
عملكرد غدد اندوكرين در نتيجه ناباروري و س��اير 

بيماري ها مرتبط است. 
به گفته خداكرمي تحقيقات نش��ان مي دهد 
ك��ه تمام پالس��تيك ها ممكن اس��ت در صورت 
خراش يا گرم ش��دن، مواد ش��يميايي مضر آزاد 
كنند. تحقيقات قوي نشان مي دهد كه در برخي 
موارد گرم ش��دن پالس��تيك، س��بب آزاد شدن 
برخي از مواد شيميايي موجود در اين محصوالت 
مي شود )مانند بس��فنول A BPA(، كه ممكن 

است موجب سرطان در افراد شود. 

وي تاكيد كرد: س��وزاندن پالس��تيك عالوه بر 
اينكه س��بب آلودگي هوا مي ش��ود بلكه مي تواند 
سبب آزاد ش��دن مواد شيميايي شده و نتيجه آن 

بيماري هاي تنفسي است. 
ناهيد خداكرمي يادآور شد: هر سال 13ميليون 
تن پالستيك به اقيانوس ها ريخته مي شود، مقدار 
آلودگ��ي پالس��تيكي در درياها از س��ال 2۰15 تا 
2۰25 س��ه برابر خواهد ش��د و تحقيقات نش��ان 
داده ك��ه 93درص��د آب آش��اميدني )بط��ري( در 
9 كش��ور دنيا و 83درصد آب ش��ير آلودگي هاي 

ميكروپالستيك دارد. 
خداكرم��ي با بيان اينكه كش��ور ما ب��ا اينكه 
هفدهمي��ن جمعي��ت جه��ان را دارد، تحقيقات 
نش��ان مي دهد در ايران ساالنه بيش از 2 ميليون 
تن پالس��تيك توليد مي شود خاطرنشان ساخت: 
بيشتر اين پالستيك ها نيز بادوام هستند و صد ها 
س��ال طول مي كش��د تا به خودي خود تجزيه و 

نابود شوند. 
وي بيان كرد: ميزان مصرف پالستيك در سال 
94 براس��اس نتايج مطالعه يي در سازمان حفاظت 
محيط زيست به شرح زير اعالم شد: در هر غرفه ميوه 
و تره ب��ار به طور ميانگين 5.8 كيلوگرم در روز بوده 
 است، در شمال تهران 6.13 كيلو و در شرق تهران 
 13.6 كيل��و بنابراي��ن روزان��ه 21 ت��ن و س��االنه 
5.7 ميليون تن كيس��ه پالستيك فقط در ميوه و 

تره بار تهران مصرف مي شود. 
 به گفته خداكرمي هر ايراني به طور متوسط روزانه 
3 پالس��تيك وارد چرخه محيط زيست مي كند و 
 در استفاده از ظروف پالستيك يكبار مصرف جزو 

1۰ كشور نخست جهان هستيم. 

ايران 3 برابر ميانگين جهاني پالستيك مصرف مي كند
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قائم مقام سازمان توسعه تجارت مي گويد در شرايط بدبينانه ممكن است »صادرات« اولويت نخست تجارت نباشد

سناريوهاي دوگانه تجارت در شرايط تحريم
تعادل|

اقتص��اد اي��ران در ماه ه��اي آين��ده وارد ف��ار اول 
تحريم هاي امريكا خواهد ش��د. ب��ا اين همه قائم مقام 
س��ازمان توس��عه تجارت هم مانند خيلي هاي ديگر 
مي گويد ايران آماده رويارويي با ش��رايط جديد است 
و حتي از تدوين دو سناريو خوش بينانه و بدبينانه هم 
براي تجارت كشور خبر مي دهد. آنچنان كه از فحواي 
سخنان محمدرضا مودودي بر مي آيد، بر اساس سناريو 
خوش بينانه ايران مي تواند جريان تجارت خود با برخي 
كش��ورها را با وجود فشار امريكا حفظ كند. بر اساس 
س��ناريو بدبينانه اما تجارت خارجي ايران و حتي نقل 
و انتقال درآمدهاي ارزي به داخل با محدوديت جدي 
مواجه مي ش��ود و به اين ترتيب، »ش��ايد حتي ديگر 
اولوي��ت اول ايران صادرات نباش��د. « اين اما در حالي 
اس��ت كه تالطمات اخير در بازارهاي اقتصادي كشور 
هنوز از تحريم ها تاثي��ر چنداني نپذيرفته اند و عمدتا 
ناشي از سردرگمي جريان نقدينگي بوده اند. قائم مقام 
س��ازمان توس��عه تجارت ب��ه اين موضوع هم اش��اره 
مي كند و مي گويد در حال حاضر نگراني اصلي كشور 
نه تحريم، كه نقدينگي است، »نقدينگي سرگرداني كه 
اگر مديريت نشود تمام سياست هاي مالي و پولي دولت 

در بازار هاي داخلي و بين المللي را به هم مي ريزد. «
  

قائم مقام سازمان توسعه تجارت در خصوص تاثير 
تحريم هاي پيش رو بر روابط تج��اري ايران مي گويد: 
تحريم ه��اي اين دوره ب��ا تحريم هاي دوره پيش��ين 
تفاوت هايي دارد، زي��را در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 
90 كه تحريم هايي عليه ايران اعمال شد، كشورهاي 
عربي رفتار پرتنشي در مقابل ايران نداشتند اما امروز 
مي بينيم كه برخي كشورهاي عربي از جمله عربستان 
در مس��يري حرك��ت مي كنند كه اس��راييل و امريكا 
خواهان آن هستند و اين امر مي تواند فضا را تا حدي 

متفاوت كند. 
به گزارش ف��ارس، محمدرضا م��ودودي با بيان 
اينكه در اين دوره از تحريم ها امريكا به  شدت در انزوا 
قرار گرفته است، مي گويد: نوع حركت امريكا در وضع 
تحريم ه��ا عليه ايران كامال خودس��رانه و يك جانبه 
است. از طرفي شرايط امريكا به اندازه گذشته مساعد 
نيس��ت و اروپا نيز در اين فضا احساس بدي نسبت 
ب��ه امريكا دارد. دليل اين موضوع هم آن اس��ت كه 
امريكا با خروج خود از برجام و زيرپا گذاش��تن يك 
معاه��ده بين المللي، اساس��ا كش��ورهاي ديگر را در 
اين پيم��ان بين المللي تحقير ك��رده و بدين ترتيب 
هيچ گونه ضمانت اجرايي ب��راي هيچ پيماني باقي 

نگذاشته است. او با بيان اينكه اروپا در مورد اين رفتار 
امريكا حيثيتي برخورد مي كند، گفت: اتحاديه اروپا 
و كش��ورهايي كه در 1 + 5 طرف ما هستند در اين 

قضيه حق را به جانب ايران مي دهند. 

 نگراني اصلي نقدينگي است
م��ودودي در مورد تش��كيل ب��ازار ثانوي��ه ارزي و 
ف��روش اظهارنامه ه��اي صادراتي با ن��رخ توافقي بين 
صادركننده و وارد كننده مي گويد: در سياس��ت جديد 
دولت، قيمت اظهارنامه صادراتي توافقي است و چون 
اظهارنامه هاي صادراتي براي واردكنندگان غيرنفتي از 
كشورهاي مختلف اروپايي و آسيايي كه به آن صادراتي 
داش��ته ايم تهيه مي ش��ود، بنابراين اي��ن اظهارنامه ها 
ب��ا توجه ب��ه هزينه هاي انتق��ال پول ترجيح��ا براي 
واردكنندگاني مناسب تر است كه مي خواهند ارز خود 
را از صادركننده ي��ي دريافت كنند كه كاال را به همان 
كش��ور صادر كرده است. او اين طور ادامه مي دهد: ما 
براي تجارت مان در هر حالتي )خوش بينانه و بدبينانه( 
سناريو تعريف كرده ايم و اميدواريم كه حالت بدبينانه 
ش��كل نگيرد و بيشتر كشورهاي اروپايي و 1+ 5 را در 
كنار خودمان داش��ته باش��يم و بتوانيم رابطه تجاري 
خودمان را حفظ كنيم. او افزود: اساس��ا امريكا طرف 
تجاري اصلي ما نيست و اگر اين كشور به شركت هاي 
بين المللي فشار نياورد، حرف هايش بي اثر خواهد بود. 

او با بيان اينكه اگر فرآيند توليد، صادرات و واردات 
به صورت كلي ديده شود و اين فرآيند درست مديريت 
ش��ود مش��كلي به وجود نمي آيد، مي گويد: مش��كل 
نقدينگي س��رگرداني اس��ت كه به ص��ورت بهمن در 
حال ريزش است و هر لحظه در حال بزرگ تر شدن و 
خطرناك شدن است. قائم مقام سازمان توسعه تجارت با 
بيان اينكه اكنون مشكل، نرخ ارز رسمي نيست ادامه 
مي دهد: اگر نقدينگي س��رگردان مديريت نشود تمام 
سياست هاي مالي و پولي دولت در بازار هاي داخلي و 
بين المللي به هم مي ريزد، زيرا ورود اين نقدينگي درهر 
بازاري مثل سكه، ارز،  خودرو، بورس و... چالش برانگيز 
 بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه معض��ل افزايش 
روز افزون نقدينگي كشور، پس از افزايش افسارگسيخته 
قيمت ه��ا در ماه ه��اي اخير بيش از پي��ش توجه ها را 
به س��وي خود جلب كرده است. مس��عود خوانساري 
رييس اتاق بازرگاني تهران به مناس��بت هاي مختلف 
هش��دار داده بود كه روزانه ح��دود هزار ميليارد تومان 
به نقدينگي كش��ور افزوده مي ش��ود و اگر تنها حدود 
10درصد از نقدينگي 1500هزار ميليارد تومان كشور 

وارد جريان اقتصاد شود، وضعيت بحراني خواهد شد. 

 سناريوهاي دور زدن تحريم هاي تجاري
با اي��ن همه افزون ب��ر معضل افزاي��ش روزافزون 
نقدينگي در كشور مهم ترين نگراني در حوزه تجارت 
كش��ور، نقل و انتقال پول در ماه هاي آينده اس��ت. اما 
آي��ا ايران مي تواند براي حفظ س��اده تر جريان تجاري 
خود با كش��ور هاي ديگر روي كش��ورهايي حساب باز 
كند كه تاثيرپذيري كمت��ري از اياالت متحده امريكا 

داشته باشند؟
اس��حاق جهانگيري اخيرا از صادركنندگان بخش 
خصوصي خواس��ته بود بازاره��اي صادراتي خود را به 
سمت كشورهايي تغيير دهند كه امكان نقل و انتقال 
پ��ول براي تجار ايراني در آنها مناس��ب تر اس��ت و به 
اي��ن ترتيب، ام��كان دور زدن تحريم ها وجود خواهد 
داشت. قائم مقام س��ازمان توسعه تجارت در اين مورد 
مي گويد: در سال هاي گذشته اين تجربه را داشته ايم 
كه بيش از 90 درصد صادرات ما به 20 كش��ور هدف 
صادراتي بوده است و در دوران تحريم هاي گذشته هم 
80 درصد صادرات ما به 8 كش��ور بوده اس��ت، اما در 
سال هاي بعد از برجام تعداد كشورهاي هدف صادراتي 
م��ا افزاي��ش يافت. م��ودودي ادامه داد: ب��ا اين همه، 
بررسي ها حاكي از آن اس��ت كه محدوديت  بازارهاي 

صادراتي ما زياد است و مطالعات انجام شده هم نشان 
مي دهد كه ش��رايط اغلب كش��ورها جز چند كش��ور 
مطرح و بزرگ كه س��ابقه چند صد ساله در صادرات 
با ايران را دارند، همين گونه است. او مي افزايد: بخش 
عمده يي از كاالهاي صادراتي در جهان به كشورهايي 
صادر مي شود كه با هم اتحاديه هاي منطقه يي تشكيل 
مي دهند و حتي 70 درصد مقاصد صادرات كشورهاي 
مختلف، آن دسته از كشورها هستند كه با آنها تعرفه 
ترجيحي دارند. مودودي مي گويد: اين در حالي است 
كه ما در بخش انعق��اد قراردادهاي منطقه يي چندان 
ايف��اي نقش نكرده ايم. از طرف��ي عمده صادرات ما به 
20 كش��ور جهان است و اين 20 كشور هم واردات از 
كشورهاي ديگر برايشان چندان صرفه اقتصادي ندارند 
و ايران براي آنها يك فرصت اس��ت تا بتوانند كاالهاي 
وارداتي مورد نياز خود را از ما تامين كنند. بنابراين ما 
بايد از اين فرصت ها حداكثر استفاده را داشته باشيم، 
زيرا عراق و افغانستان به تنهايي از ظرفيت صادرات 10 
ميليارد دالري براي ما برخوردارند و كشورهاي منطقه 
اوراس��يا هم ظرفيت قابل توجهي براي صادرات دارند 
و اي��ران هم براي تقويت روابط تجاري با كش��ورهاي 

منطقه اوراسيا وارد عمل شده است. 

 صادرات ممكن است، اولويت اول نباشد
قائم مقام سازمان توس��عه تجارت با بيان اينكه 
چي��ن و هند هم دو ظرفيت ب��االي صادراتي براي 
ايران به شمار مي روند، مي گويد: هر دو كشور چين 
و هن��د براي تج��ارت به اي��ران نيازمندند و ما هم 
به آنها نيازمند هس��تيم و اين دو كش��ور در دوره 
تحريم ه��اي قبلي تجارت با اي��ران را قطع نكردند. 
اكنون هم به نظر مي رس��د اين دو قصد جدا شدن 
از فرآين��د تجارت ب��ا ايران را ندارن��د. با اين حال 
برخي كش��ورها مث��ل ژاپن ترجي��ح مي دهند در 
مس��ير امريكا حرك��ت كنند و البته اين كش��ورها 
در تج��ارت و ص��ادرات هم جزو ب��ازار اصلي ايران 
محس��وب نمي ش��وند. او با بيان اينكه كره جنوبي 
هم ج��زو بازارهاي اصلي صادراتي ايران به ش��مار 
نمي رود، مي گويد: اين كشور هم در تجارت مطابق 
سياست هاي امريكا حركت مي كند، در حالي كه بر 
اس��اس تامين نياز مواد اوليه با ما در ارتباط است 
و قاعدتا در اين ش��رايط ترجي��ح مي دهد كه مواد 
اوليه را گران تر تهيه كند اما س��راغ ايران نيايد. با 
اين همه اين كشور هم قطعا از نظر تجاري متضرر 

خواهد شد. 
مودودي با بيان اينكه براساس برنامه، براي صادرات 
54 ميلي��ارد دالر صادرات غيرنفتي در س��ال جاري 
هدف گذاري ش��ده اس��ت، مي افزايد: من فكر مي كنم 
بتوانيم اين ش��رايط صادراتي را در س��ال جاري ادامه 
دهيم مگر اينك��ه امريكا بخواهد تم��ام قد در مقابل 
تجارت خارجي ايران بايس��تد و تمام راه هاي مبادالت 
مالي را به روي ايران ببندد و اگر اين شرايط به وجود 
آيد، بايد تصميمات ديگري اتخاذ ش��ود و شايد حتي 
ديگ��ر اولويت اول ايران صادرات نباش��د بلكه ش��ايد 
اولويت هاي ديگري داش��ته باش��يم كه بايد براساس 
آن عمل كنيم. ما براي شرايط خوش بينانه و بدبينانه 
تجارت در تحريم هاي پيش رو برنامه داريم و ش��رايط 
فعلي نس��ل جديد جنگ هاي دنياست كه ما در حال 
تجربه آن هستيم. بنابراين در شرايط جنگي بايد منابع 
ارزي درست مديريت شود و صرف خريد كاالهاي غير 
ضروري نشود و براي چرخيدن چرخ اقتصاد بايد مانع 
خروج سرمايه شويم و از آنجا كه در سال هاي گذشته 
شركت هاي مختلفي در كشور ايجاد شده، بنابراين از 
اين ظرفيت برخوردار هستيم كه در بخش هاي مختلف 
نيازهاي اساس��ي خودمان را تامي��ن كنيم. قائم مقام 
سازمان توس��عه تجارت مي گويد: از لحاظ اقليم ما از 
كشوري بهره مند هس��تيم كه ظرفيت برآورده كردن 

نيازهاي اوليه جمعيت خودش را دارد. 

آغاز به  كار ستاد »تشديد 
مبارزه با احتكار و اختفاء كاال« 

وزير صنعت، معدن و تجارت از آغاز به  كار ستاد تشديد 
مبارزه با احتكار و اختفاء كاال از امروز خبرداد. 

محمد شريعتمداري در يك توييت نوشت: »در راستاي 
ش��فافيت، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره 
واردات خودرو و فس��اد زنجيره يي بجا مان��ده از قبل، به 
رييس جمهور محترم تقديم شد. براي ثبات بازار و نظارت 
بر عرضه و احتكار كاالهايي كه با ارز دولتي وارد ش��ده اند 
از روز شنبه ستاد تشديد مبارزه با احتكار و اختفاء به طور 
ويژه آغاز به كار مي كند«. بر اين اساس وزير صنعت، معدن 
و تجارت طي حكمي حسن يونس سينكى، سيدمحمود 
نوابى و جمال انصارى را به عنوان اعضاي س��تاد تشديد 

مبارزه با احتكار و اختفاء كاال منصوب كرد. 
 در متن اين حكم آمده است: 

به نام خدا
جناب آقاى حسن يونس سينكى معاونت اقتصادى و 

بازرگانى 
جناب آقاى نوابى رياست سازمان حمايت مصرف كنندگان  

و توليد كنندگان 
جناب اقاى انصارى رياست سازمان تعزيرات حكومتي

سالم 
بموجب اي��ن حكم آقايان را به عنوان اعضاي س��تاد 
تش��ديد مبارزه با احتكار و اختفاء كليه كاالهاى وارداتى 
يا توليد شده با مواد اوليه وارداتى با نرخ رسمى معين مى 
نمايم تا با استفاده از ظرفيتهاى سازمان حمايت و سازمان 
تعزيرات و كليه سازمان هاى دولتى استانى و به كارگيرى از 
توان خارق العاده مردمى ودر راس انها انجمن ها و اتحاديه 
هاى توليدكنندگان و بازرگانان همراه و متدين هس��تند 
ك��ه منافع خود را در آرام��ش و رضايت عموم ملت ايران 
جست وجو مي كنند، در اطالع رسانى انها از مراكز اختفاء و 
احتكار و هم همكارى آنان در رس��يدگى ها و بازرسى ها و 
همچنين استفاده از ظرفيت فوق العاده فضاى مجازى، در 
تحقق اين هدف براس��اس برنامه تهيه شده اقدام نماييد. 
كليه استانداران و فرمانداران محترم و روساى سازمان هاى 

استانى همكارى الزم با آن ستاد معمول خواهند داشت.

 تاسيس شهرك صنعتي
در »سواحل مكران«

تس�نيم| مديرعامل سازمان صنايع كوچك با اشاره 
به تاسيس شهرك صنعتي در »سواحل مكران«، گفت: 
اين ش��هرك صنعتي به زودي فعاليت خود را در حوزه 
صنايع پايين دستي نفت، گاز و پتروشيمي آغاز مي كند. 
صادق نجفي با اش��اره به اينكه سازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي براي توس��عه »سواحل مكران« 
و اقدام عملي در راس��تاي اجراي سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي س��عي در توس��عه صنعتي اين ناحي��ه دارد، 
اظهار كرد: ش��هرك صنعتي تخصص��ي صنايع دريايي 
در بندرعباس تاس��يس شده اس��ت و به زودي شهرك 
صنعتي در اين سواحل ايجاد مي شود. او ادامه داد: ايجاد 
ش��هرك صنعتي تخصصي صنايع درياي��ي بندرعباس 
براي تكميل زنجيره كشتي س��ازي و صنايع فراساحل و 
با هدف توسعه صنايع دريايي و كشتي سازي در منطقه 
ويژه كشتي سازي و صنايع فراساحل بندرعباس مدنظر 
قرار گرفت. مع��اون وزير صنعت، معدن وتجارت با بيان 
اينكه ايجاد ش��هرك صنعتي در س��واحل مكران ديگر 
برنامه يي است كه در دستور كار سازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي ايران قرار گرفته اس��ت، گفت: 
مجوزهاي مربوطه از س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
و ديگر دستگاه ها اخذ ش��ده است و به زودي »شهرك 
صنعتي در س��واحل مكران« فعاليت خ��ود را در حوزه 
صنايع پايين دستي نفت، گاز و پتروشيمي آغاز مي كند. 
نجفي ب��ا تاكيد بر اينكه بايد از مزيت فوق العاده بنادر و 
سواحل كشور در راستاي ايجاد بنادر نسل سوم استفاده 
كرد، گفت: دستيابي به سمت اين هدف يكي از نيازهاي 
اساس��ي كشور به ش��مار مي آيد. او افزود: از اصلي ترين 
ويژگي هاي بنادر؛ كاهش هزينه هاي توليد و حمل و نقل 
است و بايد از اين ظرفيت به بهترين شكل استفاده كرد. 
اتفاقي كه باعث ش��ده اقبال نسبت به حضور صنايع در 

بنادر كشور بيش از پيش افزايش يابد. 

 بن بست صادرات
براي واسطه هاي معدني

عوارض صادرات��ي مواد معدني خام ي��ا مواد معدني 
داراي ارزش اف��زوده پايي��ن توس��ط ش��وراي اقتصاد به 
تصويب رس��يد. از اين رو مع��اون وزير صنعت، معدن و 
تجارت با تش��ريح جزئيات مصوبه جديد صادراتي دولت 
ب��راي الزام به صادرات تنها از مس��ير توليدكننده اصلي 
گفت: راه صادرات از طريق واس��طه ها به بن بست خواهد 
رسيد. جعفر سرقيني با اشاره به مصوبه جديد صادراتي 
دولت گفت: بر اس��اس اين مصوبه از اين پس واسطه ها 
نخواهند توانس��ت براي كس��ب سود ناش��ي از اختالف 
نرخ ارز محاس��به ش��ده در قيمت هاي پايه بورس كاال با 
نرخ هاي غيررسمي، محصوالت فوالدي و فلزي را از كف 
بازار خري��ده و آن را صادر كنند. به گزارش مهر، معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: با ابالغ و اجرايي شدن 
اين مصوبه، ش��رايطي فراهم شده تا محصوالت فلزي و 
ف��والدي كه ب��ا دالر 4200 توماني در بورس كاال عرضه 
مي ش��ود، مستقيم به دست مصرف كننده برسد و از اين 
پس مكانيس��م به گونه يي نباش��د كه افراد واس��طه اين 
محصوالت را از بازار جمع كرده و به خارج از كشور صادر 
كنند. او تصريح كرد: بنابراين طبق اين مصوبه از اين پس 
چنين نيست كه هر خريداري بتواند محصوالت توليدي 
را صادر كند؛ بلكه فقط توليدكنندگاني مي توانند اقدام به 
صادرات محصوالت فلزي و فوالدي كنند كه توليدكننده 
واقعي آن كاال باشند؛ آن هم منوط به اينكه ابتدا تعهدات 
ارائه ش��ده خ��ود را در ب��ازار داخلي انجام داده باش��ند. 
س��رقيني با بيان اينكه اين مصوبه در راستاي حمايت از 
توليدكنندگان در داخل كشور است، به امكان چگونگي 
صادرات محصوالت فلزي و فوالدي اش��اره كرد و گفت: 
بدين ترتيب اگر توليدكننده يي عرضه هاي داخلي خود را 
به ميزاني كه متعهد شده در بورس كاال انجام داد و بورس 
كاال ايف��اي تعهدات آن را تاييد ك��رد، هيچ مانعي براي 
صادرات محصوالتش وجود ندارد؛ اما اگر توليدكننده يي 
عرضه داخلي خ��ود را به هر دليلي انج��ام ندهد، اجازه 

صادرات نخواهد داشت. 

»اگر با كفش خودروسازان ايراني اندكي قدم 
برداري��م، ش��ايد بدانيم چرا لنگان اس��ت.« آري 
صنعت خودروسازي ايران در تمامي اين سال ها، 
همواره در تيررس انتقادات قرار گرفته و هميشه 
متهم رديف اول ب��وده كه چرا از حمايت دولتي 
برخ��وردار اس��ت. گويا مخالفان توس��عه صنعت 
خودروس��ازي داخلي ب��ا زدن عين��ك بدبيني، 
تنه��ا نيم��ه پرلي��وان را مي بينند و ب��ه موانع و 
محدوديت هايي كه بر سر راه اعتالي اين صنعت 
وج��ود دارد، وقع��ي نمي گذارند. اما بد نيس��ت 
براي يكبار هم ش��ده، از دريچه صاحبان صنعت 
خودروس��ازي به معضالت ش��ان نگاه كنيم؛ بلكه 
دريابيم راه رفتن در اين مس��ير پرتالطم توسعه، 
چقدر سخت و دشوار است. بگذاريد از نخستين 
مانعي بگوييم كه س��د راه شان شده؛ يعني همان 

االكلنگ تعرفه واردات. 
وقتي دولت��ي مي خواهد صناي��ع نوپاي خود 
را موردحماي��ت ق��رار ده��د، از اب��زار تعرفه اي 
به��ره مي برد، ام��ا غافل از اينك��ه برخي قوانين 
خلق الس��اعه در ح��وزه تجارت خارج��ي، بارها 
دس��ت و دل خودروسازان ايراني را لرزانده است. 
نمونه آن را ه��م مي توان در بحث تعرفه واردات 
خودروه��اي خارجي ديد. البته در مورد خاص و 
مهم دو ديدگاه وجود دارد؛ برخى كارشناس��ان، 
واردات اين كاال را به عنوان واردات كاالى لوكس 
و غيرضرورى تلق��ى كرده و آن را عاملى مخرب 
ب��راى توليد داخلى و خروج ارز قلمداد مى  كنند. 
واردات  تعرف��ه  ديدگاه��ي،  چني��ن  براس��اس 
خودروه��اي خارج��ي در راس��تاي حماي��ت از 
خودروسازان داخلي بايد افزايش يابد. موضوعي 
كه باعث ش��د، در چند سال اخير، خودروسازان 
در مع��رض انتقادات مبنى ب��ر حمايت بى اندازه 
دول��ت از اين صنع��ت قرار بگيرن��د و از طرفي، 
حاشيه هاى زيادى را براى نهادهاي تصميم گير و 
اتهاماتى همچون فضاى رانتى در واردات خودرو 

به وجود آورد. 
ام��ا در مقابل اين ديدگاه، برخى ديگر به اين 
موضوع ب��ه عنوان عاملى ب��راى ايجاد رقابت در 
بازار خودرو و افزاي��ش كيفيت توليد داخل نگاه 
مى  كنن��د و آن را يك ضرورت براى پاس��خ دهى 
به تقاضاى داخلى مى  دانن��د. بنابراين معتقدند، 
تعرف��ه واردات خودروه��اي خارجي بايد كاهش 
يافته تا س��طح رقابت در عرصه توليدات داخلي 
افزايش ياب��د، به همين دلي��ل اختالف نظرهايى 
درخص��وص ميزان نرخ حق��وق ورودى اين كاال 
و اعمال محدوديت ه��اى مقدارى و توقف وجود 
دارد. اما نكته اي كه نبايد از نظر دور داشت اينكه 
در كشورهاى در حال توس��عه و بعضا پيشرفته، 
تعرف��ه واردات ابزاري اس��ت در دس��ت دولت ها 
ب��راي حمايت از صنايع و توليدات داخلي ش��ان 

تا از طريق آن منافع اقتصادى عايدش��ان ش��ود. 
از اين منظر، دولت باي��د با ابزار تعرفه اي كه در 
اختي��ار دارد به گونه اي بازي كن��د كه بازيگران 
عرصه صنعت خودروسازي كشور لطمه نبينند. 

ام��ا »موانع گمركي« را مي توان ديگر چالش 
پيش روي خودروس��ازان داخلي دانست؛ چراكه 
در ح��ال حاضر حج��م زيادى از م��واد اوليه و 
قطعات نيم ساخته قطعه سازان در گمرك مانده 
و ام��كان ترخيص آنها وجود ندارد. وضعيتي كه 
باعث ايجاد مشكل در فرآيند توليد قطعه سازان 
و در نتيجه خودروسازان مي شود. به طوري كه 
ب��ه گفته برخي قطعه س��ازان، قبل از تك نرخى 
ش��دن ارز قطعه س��ازان مواد اوليه وارداتى را با 
پرداخ��ت حدود ۳0درص��د ارزش كاال به عنوان 
پيش پرداخت، خري��دارى و وارد كرده و مابقى 
پ��ول را بعدا پرداخ��ت مى  كردند. ام��ا از زمان 
تك نرخى ش��دن ارز، امكان درياف��ت ارز براى 
پرداخ��ت مابق��ى پول م��واد اولي��ه وارداتى در 
گذش��ته، وجود ندارد. همين امر باعث رس��وب 
حج��م قابل توجه��ى از م��واد اولي��ه صنع��ت 
قطعه س��ازى در گمرك شده كه امكان ترخيص 
آنها به دليل عدم تخصي��ص ارز و ارائه مدارك، 
وجود ندارد. از آن س��و، باتوج��ه به اينكه براى 
مقابله ب��ا تحريم هاى آتى امري��كا، در چند ماه 
اخير فعالي��ت صنايع براى واردات و دپوى مواد 
اوليه افزايش يافته اس��ت، در اين شرايط شاهد 
انباش��تگى كاال در گم��ركات هس��تيم و گوي��ا 
آمادگى الزم از سوى گمرك براى ترخيص اين 
حجم واردات وجود ندارد. در چنين شرايطي  به 
نظر مي رسد، باز شدن گره بخشي از اين مشكل 
به دس��تان متوليان گمركي باشد كه با بازنگرى 
در قواني��ن و مق��ررات داخلى خود، س��هولت و 
س��رعت عمل بيش��ترى در ترخيص مواد اوليه 

صنايع ايجاد كند.
اما بحث »اج��راي اس��تانداردهاي 85گانه«، 
س��ومين مانعي اس��ت كه اين روزه��ا صاحبان 
صنعت خودروس��ازي كشور را آزرده خاطر كرده 
اس��ت. ش��ايد در اينجا يادآوري اين ضرب المثل 
بد نباشد كه گفته مي شود: »سنگ بزرگ نشانه 
نزدن است.« به نظر مي رسد، الزام خودروسازان 
به اجراي اس��تانداردهاي 85گانه، همان س��نگ 
بزرگي باش��د ك��ه نتوان خيلي به اج��راي آن از 
س��وي خودروسازان به داليل معضالتي كه با آن 
روبه رو هس��تند، اميد داشت. اما گويا مرغ رييس 
سازمان ملي اس��تاندارد، يك پا دارد و  بارها در 
اين خصوص ب��ه خودروس��ازان اولتيماتوم داده 
است. بنا به اظهارات نيره پيروزبخت، »از ابتداى 
دى ماه سال 1۳9۶ تعداد 55 استاندارد خودرويى 
به ۶1 مورد افزايش يافت و از يكم تيرماه س��ال 
97 ب��ه ۶۳ مورد و در فاز س��وم و پايانى اجراى 

اين طرح كه يكم دى ماه سال جاري است، تعداد 
اس��تانداردهاى خودروي��ى به 85م��ورد افزايش 
مى  يابد و هر خودرويى بتواند اين استانداردها را 
در آن زمان پاس كند ادامه فعاليتش در سازمان 
ملى استاندارد تاييد مى  شود. در غير اين صورت 
توليدش متوقف خواهد شد و اين موضوع مطالبه 

دولت و مردم است.« 
اين اولتيماتوم البته واكنش خودروس��ازان را 
در پي داش��ت. آنها در اعتراض به اقدام سازمان 
ملي اس��تاندارد، مي گويند: اين گونه نيس��ت كه 
خودروس��ازان كاري ب��راي محق��ق ك��ردن اين 
استانداردها در مورد توليدات شان نكرده باشند؛ 
چراكه خودروسازان داخلي سال ها است به دنبال 
افزايش كيفيت خودروهاي شان هستند و با اين 
همه، رس��يدن به نقطه موردنظر س��ازمان ملي 

اس��تاندارد همچنان براي آنها دشوار است. البته 
يكي از داليل اعتراض آنها به چنين بخشنامه اي 
اين اس��ت كه افزايش س��طح اس��تاندارد توليد 
خودروه��اي داخلي، ممكن اس��ت ب��ه افزايش 
قيمت اي��ن خودروها در ب��ازار داخلي بينجامد، 
به طوري ك��ه حتي برخي كارشناس��ان، نس��بت 
به اجبار خودروس��ازان به اعمال اس��تانداردهاي 
85گانه بارها هش��دار دادند. از آن سو، همزمان 
ب��ا تالطم ه��ا در ب��ازار ارز و افزاي��ش تقاض��اي 
س��وداگرانه در ب��ازار خودرو، ي��ك فوريت طرح 
»س��اماندهي ب��ازار خودرو« در مجلس ش��وراي 
اس��المي به تصويب رس��يد. در اي��ن طرح، لزوم 
اجراي اس��تانداردهاي 85گان��ه در كنار كاهش 
قابل مالحظه تعرفه واردات خودرو مطرح شده كه 
اين موضوع مي تواند در آينده اي نه چندان دور، 

به تندتر ش��دن شيب افزايش قيمت خودروهاي 
داخل��ي منجر ش��ود كه اين ه��م در جاي خود 
نگران كننده است. البته افزايش سطح استاندارد 
توليد خودروها، دو راه پيش پاي خودروس��ازان 
ق��رار مي دهد؛ يك��ي آنك��ه تولي��د خودروهاي 
فاقد اي��ن اس��تانداردها به تدريج كنار گذاش��ته 
ش��ود و خودروسازان به س��مت توليد خودرو در 
پلتفرم هاي جديد بروند. راه دوم، افزايش س��طح 
اس��تانداردهاي توليد، همزمان با افزايش قيمت 
توليدات اس��ت، اما در اين حالت افزايش قيمت 
ناگزير اس��ت.  با چنين موانع و دس��ت اندازهايي 
كه در مسير حركت خودروسازان وجود دارد، آيا 
نبايد قوانين و مقررات كس��ب و كار در كشور به 
نفع واحدهاى صنعتى و توليدى تسهيل و برخى 

موانع داخلى برطرف شود.

خودروسازان داخلي از 3 مانع بزرگ رنج مي برند

سرعت گير خودروسازان
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15 نفت و انرژي
 هند؛ مشتري ثابت نفت عراق 
ايرنا| براي نخس��تين بار در ساليان گذشته، عراق 
با پشت سر گذاش��تن عربستان سعودي به بزرگ ترين 
صادركننده نفت به هند تبديل شد. به گزارش پايگاه 
تحليلي »ان��رژي ورلد« كه به رص��د تحوالت مربوط 
به نفت مي پ��ردازد، هند به عنوان كش��وري كه داراي 
س��ريع ترين نرخ رش��د اقتصادي در جهان اس��ت در 
س��ال مالي گذشته بيش��ترين نياز خود به نفت خام 
و نف��ت س��نگين را از عراق تامين ك��رد. هند يكي از 
بزرگ تري��ن مصرف كنندگان نفت در جهان اس��ت و 
پااليش��گاه هاي اين كشور بيش��تر نفت خام مورد نياز 
خود را از منطقه يي كه در نزديكي كشورشان قرار دارد 
يعني كشورهاي خليج فارس تامين مي كنند. براساس 
آخرين داده هاي منتشر شده از سوي وزارت بازرگاني 
هند، اين كش��ور 220 ميليون تن نفت خام در س��ال 
گذش��ته وارد كرده است كه نسبت به سال مالي قبل 
از آن سه درصد افزايش داشته است. در همين مدت، 
واردات نفت هند از عراق با 21درصد رشد، به 45.74 
ميليون تن رس��يد كه ارزش آن به 17، 544 ميليون 
دالر بالغ ش��د. اين رقم به معناي آن اس��ت كه درآمد 
عراق از صادرات نفت خام به هند در سال مالي گذشته 
نس��بت به سال قبل از آن 51درصد رشد داشته است. 
كارشناسان افزايش واردات نفت خام عراق از سوي هند 
را نتيجه تالش بغداد براي افزايش س��هم خود از بازار 
بين الملل��ي از طريق افزايش توليد نفت خام مي دانند. 
در مدت ذكر ش��ده، هن��د 36 ميليون تن نفت خام از 
عربستان سعودي وارد كرد كه 8درصد كاهش را نسبت 
به سال قبل از آن نشان مي داد. در مدت ياد شده، ايران 
پس از امضاي برجام در سال 2016 به افزايش صادرات 
خود به هند دس��ت زد به طوري كه با پيشي گرفتن از 
ونزوئال به س��ومين تامين كننده نفت خام هند تبديل 
ش��د. اما در س��ال بعد از آن صادرات آن به هند با 16 
درصد كاهش به 23ميليون تن رسيد. هند در مدت ياد 
ش��ده 592هزار و 800 بشكه نفت خام در روز از ايران 
نف��ت وارد كرد درحالي كه اين ميزان براي ماه قبل از 
آن 700هزار و 200 بش��كه نفت خام بوده است. هند 
كه پس از چين بزرگ ترين مش��تري نفتي ايران است 
از پااليشگاه هاي اين كش��ور خواسته است تا به دنبال 
منابع جايگزين باش��ند، زيرا هند ممكن است مجبور 

شود واردات نفت خود از ايران را كاهش دهد. 

 پاسخ رييس اوپك به زنگنه 
ايسنا| وزير انرژي امارات متحده عربي در نامه يي 
به بيژن زنگنه وزير نفت نوشت: كميته نظارت بر توافق 
عرض��ه اوپك و غيراوپك، نحوه اقدام اين گروه ائتالفي 
براي كاهش س��طح پايبندي ب��ه 100درصد را مورد 
ارزيابي و رصد قرار خواهد داد. به گزارش ايسنا، سهيل 
المزروعي كه امسال رياست اوپك را در دست دارد، در 
نامه يي به بيژن زنگنه كه از سوي »اس  اند پي گلوبال 
پالتس« مشاهده شد، نوشت: مي توانم قطعا اطمينان 
ده��م كه كميته بر توافق عرض��ه اوپك و غيراوپك به 
دقت بر وضعيت و هدف پايبندي 100 درصدي اعضاي 
اوپك به توافق كاهش توليد 1.2 ميليون بشكه در روز 
نظارت خواهد كرد. اين كميته قرار است روزهاي 22 و 
23 سپتامبر در الجزاير ديدار كند. رياست اين كميته 
برعهده خالد الفالح وزير انرژي عربستان سعودي است 
كه در ديدار اخير اوپك در وين با اعالم اينكه كشورش 
قصد دارد باالتر از سهميه خود نفت توليد كند تا بازار 
را آرام ك��رده و رضاي��ت دونال��د ترامپ رييس جمهور 
امريكا را جلب كند، زنگن��ه را عصباني كرد. ايران كه 
ب��ا تحريم هاي امري��كا در اواخر س��ال ميالدي جاري 
مواجه اس��ت، با افزايش توليد مخال��ف و اعالم كرده 
بود اگر اعضا از س��هميه توليد خ��ود فراتر روند، نقض 
توافق كاهش توليد خواهد بود. مزروعي در اين نامه به 
سهميه كشورها اشاره نكرد اما گفت كه دبيرخانه اوپك 

به دقت تحوالت بازار نفت را رصد خواهد كرد. 

بينالملل

كوتاهازدنيايانرژي

»تعادل« از تازه ترين پيش بيني ها در خصوص افق صادرات نفت خام ايران گزارش مي دهد

مواجهه چالشي با كاهش قابل توجه عرضه ايران
گروه انرژي| نادي صبوري- عليرضا كياني| 

در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه گزارش هاي 
ماهانه اوپك و آژانس بين المللي انرژي منتشر شد. 
در هر دو اين گزارش ها موضوع سرنوش��ت عرضه 
نفت خ��ام ايران مورد توجه اس��ت، ه��ر چند در 
گزارش اوپك صراحتا نامي از ايران برده نمي ش��ود 
اما در گزارش IEA به وضوح از ايران صحبت شده 
و نخستين برآورد نسبتا جدي از حد و حدودي كه 
ممكن اس��ت در آينده از ص��ادرات نفت خام ايران 
كاسته ش��ود، بيان شده اس��ت. آژانس بين المللي 
انرژي در گزارش��ي كه روز پنج شنبه منتشر كرد، 
نوش��ته است كه با توجه به »تصميم جدي امريكا 
براي كاستن از صادرات نفت خام ايران تا جايي كه 
ممكن اس��ت« به نظر مي رسد، صادرات نفت خام 
ايران نسبت به دور قبلي تحريم ها نيز بيشتر كاهش 
يابد. اين بدين معناست كه عرضه جهاني نفت خام 
با چالشي بزرگ روبه رو مي شود. گزارش »تعادل« 
از جديدترين برآوردها و مواضع 2 نهاد مهم نظارتي 

بازار نفت را در ادامه مي خوانيد. 
هر دو گزارش كه به نوعي از سمت توليدكننده و 
مصرف كننده نوشته شده اند، در نخستين جمالت و 
عبارات به موضوع »تقاضاي نفت خام« مي پردازند. 
موضوعي كه نش��ان مي دهد نظم بازار نفت تا چه 
اندازه نسبت به گذشته  كه »عرضه« يكه تاز معادله 
بود، تغيير كرده است. آژانس در اين بخش گزارش 
خود نوش��ته اس��ت؛ تقاضاي روزانه براي نفت خام 
تحت تاثير رشد اقتصادي از ابتداي سال نزديك به 
2 ميليون بش��كه افزايش يافته بود. داده هاي اخير 
اما نش��ان از كاهش سرعت در رش��د تقاضا دارند. 
طبق گ��زارش آژانس بين المللي انرژي تقاضا براي 
نف��ت خام در نيمه دوم س��ال 2018 به 900 هزار 
بشكه در روز كاهش يافته و در نيمه سوم و چهارم 
نيز به ترتيب به ارقام 1.5 ميليون بش��كه در روز و 
1.3 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. آژانس رشد 
متوسط تقاضاي كل سال 2018 و 2019 را بدون 
تغيير نس��بت به گزارش قبلي، يك ميليون و 400 

هزار بشكه در روز اعالم كرده است. 
برآورد اوپك از تقاض��اي روزانه براي نفت خام 
در س��ال جاري ميالدي اما 250 هزار بشكه باالتر 
از IEA اس��ت. اوپكي ها در گزارش خود نوشته اند: 
»مانند ماه گذش��ته انتظار مي رود، تقاضاي جهاني 
ب��راي نفت در س��ال 2018مع��ادل 1.65ميليون 
بش��كه در روز رشد داش��ته باشد. از طرفي مصرف 
جهاني نفت در س��ال جاري، 98ميليون و 85هزار 
بش��كه در روز برآورد شده است. « اوپك همچنين 
در تش��ريح مواضع خود براي تقاضا در سال آينده 
ميالدي مي نويس��د: »برآوردهاي اوليه از تقاضا در 
سال 2019 نشانگر رشد جهاني روزانه يك ميليون 
و 450 هزار بشكه اس��ت؛ به طوري  كه پيش بيني 
شده مصرف متوسط روزانه در جهان از 100ميليون 
بش��كه در روز فرا ت��ر رود.« در ادامه گزارش اوپك 
آمده است: »بار ديگر تقاضاي OECD براي نفت 
مثبت پيش بيني شده و بيشترين سهم از افزايش 
تقاضاي احتمالي 270 هزار بش��كه OECD، در 
مطالعه اوپك به تقاضاي امريكا نس��بت داده شده 
اس��ت. اما پيش��ران تقاض��ا نفت در س��ال 2019 

كشورهاي غير OECD خواهند بود.«
 اما در س��مت »عرض��ه« مهم تري��ن تفاوت 
گزارش ه��اي اخير اوپ��ك و IEA را بايد در اين 
دانس��ت كه آژان��س بين المللي ان��رژي صراحتا 
موض��وع »اي��ران« و ارزيابي تاثي��ر چالش هاي 
عرضه نف��ت خام از اين كش��ور را مورد اش��اره 

قرار داده اس��ت. حال آنكه اوپك ش��ايد به دليل 
معذوريت هايي كه چندان دور از ذهن نيست اين 

موضوع را مسكوت گذاشته است. 
IEA در ابتدا با اشاره به ديدار وزراي نفت اوپك 
و غير اوپ��ك در وين و اعالم پايبندي 100 درصد 
آنها به طرح كاهش تولي��د )كه به معناي افزايش 
توليد اس��ت( نوش��ت كه هر چند اين مسائل فعال 
در حد حرف بيان ش��ده است، اما همين حاال نيز 
نش��انه هايي از عربستان س��عودي، متحدانش در 
خليج فارس و روس��يه مبني بر صعودي بودن روند 
توليد نفت خام ديده مي ش��ود و اين امكان وجود 

دارد كه منجر به ثبت ركورد در توليد شود. 
آژانس نوشته است كه چنين تصميم گيري هايي 
كه ب��ه تقوي��ت ثب��ات در مقاب��ل تع��دد عوامل 
بي ثبات كنن��ده ب��ازار كمك مي كند بس��يار مورد 

استقبال است. 
باال مان��دن قيمت هاي نفت خ��ام نگراني هاي 
مختلفي را از سوي مصرف كنندگان بازمي نماياند. 
آژانس مي نويس��د كه برخي از اين نگراني ها مانند 
ايران و ونزوئال براي »آينده« پيش روي ما خواهند 

بود و برخي ديگر كوتاه مدت تر هستند. 
ام��ا اظهارنظر واضح آژانس بين المللي انرژي در 
خصوص ايران اين گونه بيان ش��ده است: »تصميم 
جدي امريكا در خصوص كاهش صادرات نفت خام 
ايران تا جاي ممكن كه به وضوح بيان شده است، 
از اين حكايت دارد كه صادرات محموله هاي نفتي 
ايران ممكن اس��ت به ميزان قابل توجهي بيشتر از 
روزانه 1.2ميليون بشكه كه در دور قبلي تحريم ها 
ديده ش��د، كاهش ياب��د.« آژانس در گ��زارش ماه 
جوالي خود نوش��ته بود كه انتظ��ار دارد، صادرات 
نفت خام ايران به اندازه دور قبلي تحريم ها كاهش 
ياب��د. در ماه ژوئن صادرات نفت خ��ام ايران روزانه 
230 هزار بش��كه كاه��ش را تجربه كرد، البته اين 
روند به دنبال ثبت يك ركورد سطح باال در ماه مه  و 
به دنبال كاهش 50 درصدي خريد نفت اروپايي ها 
رقم خ��ورد. اگرچه اغلب نفت خام ايران به آس��يا 
م��ي رود، همين حاال چين و هند هر يك عهده دار 
خريد روزانه 600 هزار بش��كه از نفت خام توليدي 

ايران هستند.«
IEA در گزارش ماه پيش��ين خود عنوان كرده 
بود كه نه تحت ي��ك »پيش بيني« بلكه به عنوان 
يك س��ناريو انتظار دارد، عرض��ه نفت خام ايران و 
ونزوئال تا انتهاي س��ال 2019 معادل 1.5ميليون 

بشكه در روز كاهش يابد. 
آژان��س بين المللي ان��رژي در ادامه گزارش روز 
پنج شنبه خود البته نسبت به چالش برانگيز بودن 
جايگزيني نفت خام ايران براي مشتريان عمده اش 
پرداخته و نوشته اس��ت: »وقتي اين موضوع را در 
نظر مي گيريم كه چين و هند با واردات به ترتيب 
روزانه 250 هزار بشكه و 350 هزار بشكه از ونزوئال 
در مع��رض خطر از اين جانب نيز قرار دارند، واضح 
است كه نخستين و دومين مصرف كنندگان بزرگ 
نفت خام جهان ممكن است با چالش هاي بزرگي 
در يافتن بش��كه هاي نفت جايگزين سازگار روبه رو 

شوند.«
نوش��تار اوپ��ك در خص��وص عرضه ام��ا كامال 
مشابه با ماه هاي پيشين است. سازمان كشورهاي 
صادركنن��ده نفت خام در واپس��ين گ��زارش خود 
نوشته اس��ت: »عرضه نفت كش��ورهاي غير عضو 
اوپك در سال 2018 مورد بازبيني قرار گرفت و رقم 
عرضه اين كشورها با افزايش 140هزار بشكه يي در 
روز به متوس��ط 59 ميليون و 54 هزار بش��كه در 

روز رس��يد. اين امر مبين افزايش روزانه 2ميليون 
بشكه توليد نفت خام توسط اين كشورها نسبت به 
سال گذشته است. پيش بيني ها از افزايش روزانه 2 
ميليون و 100 هزار بشكه يي عرضه نفت كشورهاي 
غير عضو اوپك در س��ال 2019 و رس��يدن مقدار 
كل صادرات آنها به 61 ميليون و 640 هزار بشكه 
در روز خبر مي دهد. عامل اصلي اين رشد افزايش 
توليد در كش��ورهاي اياالت متحده، برزيل، كانادا، 
استراليا، قزاقستان و بريتانياست. اين در حالي است 
كه طبق برآورد اوپك، كشورهايي مانند چين، نروژ 

و مكزيك شاهد كاهش توليد نفت خواهند بود.«
آژانس همچنين مي نويس��د كه عرضه جهاني 
نف��ت خام در م��اه ژوئن 370 هزار بش��كه در روز 
افزاي��ش را تجربه كرده اس��ت. IEA اين افزايش 
را نتيجه بيش��تر ش��دن عرضه نفت خام عربستان 
س��عودي و روسيه دانسته و نوشته است كه عرضه 
نفت خام اوپك در اين ماه به 31.87 ميليون بشكه 
در روز رس��يده اس��ت كه باالترين سطح در سال 
2018 محس��وب مي شود. اين افزايش مي توانست 
بيشتر نيز باشد اما بخشي از اثر افزايش توليد نفت 
خام عربس��تان با كاهش توليد كشورهاي آنگوال، 

ليبي و ونزوئال خنثي شده است. 
ام��ا اگر ب��رآورد اوپك از تقاضا ب��راي نفت خام 
اين س��ازمان را مبنا قرار دهيم، حتي عرضه روزانه 
31.87 ميليون بش��كه يي در ماه اخير نيز با تقاضا 
فاصله داشته اس��ت. اوپك در اين خصوص نوشته 
اس��ت كه در س��ال 2018، تقاضا براي نفت اوپك 
32 ميليون و 900 هزار بش��كه در روز پيش بيني 
ش��ده اس��ت كه اين ميزان 500 هزار بشكه كمتر 
از ميزان تقاضا براي نفت كش��ورهاي اين سازمان 
در س��ال 2017 بود. برآورد تقاضا براي نفت اوپك 
در س��ال 2019 رقمي براب��ر با 32 ميليون و 200 
هزار بشكه است كه نسبت به سطح تقاضا در سال 
2018 معادل 800 هزار بشكه در روز كاهش نشان 

مي دهد. 

 ايران در قاب اوپك 
 طبق گزارش س��ازمان كشورهاي صادركننده 
نفت خام، قيمت نفت س��نگين ايران در ماه ژوئن، 
46 سنت يا 0.6 درصد نسبت به ماه گذشته كاهش 
يافت تا هر بشكه از آن در بازار جهاني به ارزش 71 
دالر و 69 س��نت معامله ش��ود. بر اساس اطالعات 
منابع ثانويه، توليد نف��ت خام ايران در ماه ژوئن با 
روزانه 22 هزار و 700 بش��كه كاهش نسبت به ماه 
پيش از آن به رقم 3 ميليون و 799هزار بش��كه در 
روز رس��يده است. همچنين اوپك نوشته است كه 
تقاض��اي نفت خام در ايران در م��اه آوريل 2018 
براي چهارمي��ن ماه متوالي در اين س��ال كاهش 
ياف��ت كه اين امر به دليل جايگزيني نفت كوره در 

نيروگاه ها اتفاق افتاده است. 

 قيمت ها به ما چه مي گويند؟ 
اوپ��ك در گزارش ماهانه خ��ود در تحليل روند 
قيمت ها نوشته است كه سبد مرجع اوپك در ژوئن 
نسبت به ماه پيش از آن 1.2 درصدكاهش يافت و 
به ميانگين 73 دالر و 22 سنت در هر بشكه رسيد. 
اين سبد نيمه اول سال 2018 را با قيمت بيش از 
68 دالر و 43 سنت در هر بشكه تمام كرد كه اين 
رقم گوياي افزايش 36 درصدي نسبت به قيمت هر 
بش��كه برنت در ابتداي سال بود. همين طور قيمت 
برنت، نفت وست تگزاس اينترمدييت و شاخص نفتي 
ب��ه ترتيب 3.5، 3.1 و 0.8 درصد كاهش قيمت را 

تجربه كردند. افزايش انتظارات از »اعالميه توافق« 
اوپك-غير اوپك و درنتيجه افزايش تدريجي توليد 
به س��طح توليد مقرر، بهاي قراردادهاي آتي نفت 
خام را كاه��ش داد. برنت با كاه��ش يك دالر و 7 
سنتي معادل 1.4 نس��بت به ماه قبل به ميانگين 
قيمت 75 دالر و 94 س��نت رس��يد. اين در حالي 
بود ك��ه قيمت وس��ت تگزاس اينترمدييت در بازار 
معام��الت تجارتي نيوي��ورك )نايمك��س( 2 دالر 
و 66 س��نت ي��ا 3.8 درص��د كاهش ياف��ت تا به 
متوس��ط 67 دالر و 32 س��نت در هر بشكه برسد. 
به طور مش��ابهي قيمت نفت عمان نيز 97 س��نت 
يا 1.36درصد در هر بش��كه كاهش يافت. شكاف 
ميان برنت و وست تگزاس اينترمدييت نيز در ژوئن 
افزايش يافت و به 8 دالر و 62 سنت رسيد. قيمت 
برنت از ابتداي سال تا به حال 35.1 درصد افزايش 
يافت و به 71 دالر و 16 سنت در هر بشكه رسيد. 

قيمت وست تگزاس اينترمدييت نيز در همين مقطع 
زماني، 31.1 درص��د افزايش يافت و به 65 دالر و 
46 سنت رسيد. در بازار اوراق آتي، اتخاذ موقعيت 
خريد، به خصوص خريد وست تگزاس اينترمدييت، 
ميان س��فته بازان در ماه ژوئن رونق بيشتري پيدا 
ك��رد به طوري كه نس��بت اتخ��اذ موقعيت خريد 
به فروش در اين ماه نس��بت به ماه پيش رش��دي 
س��ه برابر داش��ت. قيمت »آني« در ب��ازار برنت و 
وست تگزاس اينترمدييت بيش��تر از قيمت »آتي« 
آن مقرر ش��د. البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
بهبود قيمت نف��ت خام امريكا به دليل كاهش هر 
چه بيشتر ذخاير نفت امريكا در كاشينگ اوكالهاما 
بوده است. شكاف ميان قيمت نفت شيرين و ترش 
نيز در بازارهاي اروپا و آس��يا كاهش يافت، هرچند 
كه بازار امريكا ش��اهد افزايش جزئي تفاوت قيمت 

اين دو گونه نفت بود. 

          آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي كيفي

عنوان مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 93 ك/ت/ 96 مربوط به خريد دو مجموعه كمپرسور هواي ابزار دقيق
مناقصه گ��زار: ش��ركت بهره ب��رداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانش��اه- ميدان نفت- بلوار زن- پالك 42، كدپس��تي 6714677745، ش��ماره تماس 

08338370072 )داخلي 2143 و 2145(، نمابر 08338381623
نوع، كميت و كيفيت كاال:

• مبلغ برآورد اوليه: 000/000 /18/000 ريال، از محل بودجه سرمايه اي 
• تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 900/000/000 ريال به صورت نقدي، ضمانتنامه معتبر بانكي يا ساير ضمانتنامه هاي مندرج در قانون برگزاري مناقصات.

• پيش پرداخت: به ميزان 25 درصد مبلغ اوليه قرارداد در مقابل ارائه تضمين معتبر. 
• مدت اعتبار پيشنهادها: 90 روز از زمان گشايش پاكات مرحله اول

 • شرايط متقاضي: داشتن توان مالي، تجربه كافي و مرتبط، حسن سابقه، ظرفيت توليد )جهت توليدكنندگان كاال(، ارائه گواهي نظام تضمين كيفيت و همچنين 
اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات، آگهي تأسيس 

از واجدين شرايط شركت در مناقصه دعوت مي گردد، حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي، درخواست خود را از طريق نمابر 08338381623 
به اداره تداركات كاال ارسال و تأييديه دريافت نمايند. پس از پايان مهلت دريافت درخواست ها، فرم استعالم ارزيابي كيفي يك روز پس از پايان مهلت اعالم آمادگي 
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POWER: 50 HP
CAPACITY: 5.4 M3/MIN
WORKING PRESSURE:10 BAR
COMPRESSOR TYPE: SCREW
INSTALLATION : FIXED MOUNTED
ELCTROMOTOR: 3PH,50HZ,EX,IP55

NO:1
POWER: 125 HP
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WORKING PRESSURE:10 BAR
COMPRESSOR TYPE: SCREW
INSTALLATION : FIXED MOUNTED
ELCTROMOTOR: 3PH,50HZ,EX,IP55
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بازارهنر

رونماييازكليپ»يادگارسرو«باحضوركيوانساكت
كلیپ »يادگار س��رو« درباره بیماران 
مبت��ا به  ام اس، با ش��عري از هوش��نگ 
ابتهاج، آهنگسازي كیوان ساكت و صداي 
وحید تاج در اختتامیه سومین جشنواره 
فرهنگ��ي هن��ري انجم��ن ام اس ايران 

رونمايي شد. 
كلیپ »يادگار سرو« با صداي وحید 
تاج و آهنگس��ازي كیوان س��اكت درباره 
مبتاي��ان به  ام اس، چهارش��نبه 20 تیر 

با حض��ور اين دو هنرمند و ديگر چهره هاي فرهنگي 
و هن��ري در اختتامیه س��ومین جش��نواره فرهنگي 
هن��ري انجمن ام اس ايران در ايوان ش��مس رونمايي 
ش��د. پخش اين كلیپ، حسن ختام رويداد اختتامیه 
جشنواره سراسري فرهنگي هنري با موضوع بیماري 
 ام اس ب��ود كه بانی برگزارى آن انجم��ن  ام اس ايران 
است. حسین كاكاوند )تهیه كننده(، مازيار رضاخاني 
)كارگ��ردان(، علي تبريزي )فیلمب��ردار و تدوينگر( و 
الدن قناد )كارگردان پرفورمنس( در كنار هوش��نگ 
ابتهاج )شاعر(، كیوان ساكت )آهنگساز( و وحید تاج 

)خواننده( عوامل سازنده اين كلیپ بودند. 
ازجمله چهره هاى اجتماعی و سیاس��ی حاضر در 
اين مراس��م مي توان به محمدهادى اي��ازي )معاون 
اجتماعي وزير بهداش��ت(، علیرضا تابش )مديرعامل 
بنی��اد فارابي(، س��مانه زمان��ي )مديركل س��امت 
شهرداري تهران( و محمدعلي صحرايیان )نايب ريیس 

هیات مديره انجمن  ام اس ايران( اشاره كرد. 
در اين مراس��م، پ��س از صحبت هاى س��یدجواد 
يحی��وي )مجرى مراس��م( درباره ماهیت جش��نواره 

و پخ��ش ويدئوي��ی درب��اره مش��كات 
مبتايان به  ام اس، محمدعلي صحرايیان، 
محمده��ادى ايازي و حس��ین كاكاوند 
)مدير اجراي��ي برنامه ه��اي روز جهاني 
ام اس و تهیه كننده كلیپ »يادگار سرو«( 
درب��اره هدف از برگزارى اين جش��نواره 
و تاثی��ر آن بر جامعه، صحب��ت كردند. 
كاكاوند با اشاره به اينكه تصوير مخاطب 
عام از بیمار مبتا به ام اس، زهرا س��ادات 
فیلم »طا و مس« اس��ت گفت: مبتاي��ان به  ام اس 
زي��ادي در جامعه داريم كه زندگ��ي و ظاهري كاما 
عادي مثل باقي مردم دارند، موضوع مهم اين است كه 
بايد از اين بیماران حمايت كنیم تا بیماري شان كنترل 

شود و به مراحل خطرناك نرسد. 
او ادامه داد: با س��اخت اين كلیپ مي خواس��تیم 
تصوير غلط مخاطبان را درباره بیمارى  ام اس از بین 
ببريم. فعالیت هاي فرهنگي هن��ري انجمن   ام اس، 
مي خواهد با زبان، هنر و خاقیت هنرمندان به جامعه 
بگويد كه ام اس، فرد مبتا را به دره نینداخته است 
ام��ا نگاه جامعه او را به دره ي��ي مي اندازد كه بیرون 
آمدن از آن بس��یار سخت است. جشنواره فرهنگي 
هنري امسال با عنوان »سمفوني لك لك ها« با هدف 
معرفي ايده هاي نو و آفرينش هاي متفاوت و خاقانه 
هنري با موضوع  ام اس از دوم تا بیستم تیر در محل 
فرهنگس��تان هنر برپا بود. هدف از برگزاري ساالنه 
اين جشنواره، شناخت بهتر و صحیح جامعه نسبت 
به  ام اس اس��ت. شعار امس��ال روز جهانی ام اس، در 

كنار هم برابر ام اس بود. 

عروسدرياييكهمرگطبيعيندارد
»تیوال« ۳0 شب روي صحنه مي رود

علي عاب��دي قصد دارد از ۱۵ مرداد 
نماي��ش »تی��وال« را در خان��ه نمايش 

مهرگان روي صحنه ببرد. 
عل��ي عاب��دي نمايش��نامه نويس و 
كارگردان تئاتر كه طي 2 سال گذشته 
تصمیم به اجراي نمايش »تیوال« داشته 
اس��ت درباره وضعیت به صحنه بردن 
اين اثر نمايش��ي به مهر گفت: نمايش 

»تی��وال« را كه خ��ودم نوش��ته ام در ادامه كارهاي 
قبلي ام نظیر »خرمگس« است و سال گذشته جايزه 
ادبیات نمايشي جشنواره بین المللي تئاتر فجر را از 
آن خود كرد. او با اشاره به فضاي گروتسك و ابزورد 
نمايش »تیوال« درباره داس��تان اين اثر توضیح داد: 
تی��وال گونه يي از عروس دريايي اس��ت كه به مرگ 
طبیعي نمي میرد و من از اين قابلیت تیوال استفاده 

كرده و آن را به جنگ ارتباط دادم. 
عاب��دي درباره گروه بازيگ��ري و عوامل نمايش 
»تی��وال« افزود: در اين نمايش پرس��تو گلس��تاني، 
وحی��د آقاپور، محمدصادق ملك و س��امان دارابي 
به ايف��اي نقش مي پردازند و س��عید يزداني طراح 
صحنه، زري كريمي طراح لباس و س��عید رضواني 

ط��راح پوس��تر نمايش هس��تند. اين 
نمايش��نامه نويس و كارگ��ردان تئات��ر 
درب��اره دالي��ل انتخاب خان��ه نمايش 
مهرگان براي اج��راي نمايش »تیوال« 
اظهار كرد: درخواس��ت هاي متفاوتي را 
به س��الن هاي مختلف تئاتر داده بودم 
كه در تماش��اخانه ايرانش��هر من را در 
جدول رزروهاي تماش��اخانه قرار داده 
بودن��د و از آنج��ا كه زمان مش��خصي 
براي اجرا تعیین نش��ده بود، نمي توانس��تم منتظر 
بمان��م. او ادامه داد: در مجموعه تئاتر ش��هر هم به 
دلیل اينك��ه از همكاران مركز هنرهاي نمايش��ي 
بودم، اين معذوريت وجود داش��ت كه نمي توانستم 
در مجموعه هاي دولتي تئات��ري اثري را اجرا كنم. 
عابدي در پايان تاكید كرد: نمي دانم با حضور شهرام 
كرمي در اداره كل هنرهاي نمايشي و سعید اسدي 
در مجموعه تئاتر شهر همچنان اين نگاه وجود دارد 
يا نه. من نزديك به 2 سال است كه به دنبال اجراي 
نمايش »تیوال« هستم، حتي يك بار هم تمرين هاي 
نمايش را شروع كرديم اما به دلیل هماهنگ نشدن 
سالن اجرا، متوقف شد و اين بار براي ۳0 اجرا با خانه 

نمايش مهرگان به توافق رسیده ايم. 

چاقوالغرراهيتئاترميشوند
بهرام سروري نژاد بازيگر و كارگردان 
تئات��ر قص��د دارد در نیمه دوم س��ال 
ج��اري نمايش »چ��اق و الغ��ر« را به 
صحنه ببرد. بهرام س��روري نژاد بازيگر 
و كارگ��ردان تئاتر درب��اره فعالیت هاي 
جدي��د خود ب��ه مهر گف��ت: به تازگي 
اجراي نمايش »شلیك به تئاتر شهر« 
در تماش��اخانه مهرگان به پايان رسید 
ك��ه در آن به ايفاي نقش مي پرداختم، 

البته قرار اس��ت بار ديگر اين نمايش در تماشاخانه 
تازه تاس��یس مهرگان روي صحنه برود. قرار است 
از ۷ م��رداد نیز در نمايش »روز بیس��ت و يكم« به 
كارگراني نیوشا محرابي بازي كنم كه در تماشاخانه 
مهرگان اجرا مي شود. او درباره فعالیت هاي خود در 

زمین��ه كارگرداني تئاتر نیز اظهار كرد: 
قصد دارم كه امسال در مقام كارگردان 
تئاتر هم فعالیت هايي داش��ته باش��م. 
صحبت هاي��ي مبني بر اج��راي مجدد 
نماي��ش »ش��هادت پیوتر اوه��ه« كه 
پیش از اين نیز به صحن��ه برده بودم، 
شده است و در صورت حضور بازيگران 
مدنظ��ر، اين نمايش را در تماش��اخانه 
مهرگان اجرا خواهم كرد. س��روري نژاد 
ادامه داد: البته متني به نام »چاق و الغر« را هم كه 
نوشته محمود ناظري است براي اجرا مدنظر دارم. 
او در پايان گفت: »چاق و الغر« يك كمدي ابزورد 
و داراي 2 بازيگر اس��ت كه قصد دارم در نیمه دوم 

سال جاري آن را روي صحنه ببرم. 

ديدارترامپوترزامي
درسايهخشمبريتانياييها

تايمز:
اخیر  هفته ه��اي  در 
خب��ر دي��دار ترام��پ و 
ترزا م��ي در صدر اخبار 
رس��انه ها ق��رار گرفت��ه 
بود؛ به خص��وص آنكه با 
نشر اين خبر، تظاهرات 
بس��یاري در بريتانیا در 
مخالفت ب��ا ورود دونالد 
اين كش��ور  ب��ه  ترامپ 

ص��ورت گرفت. تايمز نی��ز در صفحه اول خود با 
انتش��ار عكس��ي از دونالد ترامپ و همسرش در 
ديدار با ترزا مي گزارشي از اين ديدار منتشر كرد. 
طبق اين گزارش، دونالد ترامپ پس از حضور در 
اجاس ناتو در بروكسل كه بي حاشیه هم نبوده 
به همراه همسرش مانیا، وارد بريتانیا شده تا دو 
روز آينده را در اين كشور بگذراند و عاوه بر ترزا 
مي نخست وزير با الیزابت دوم ملكه اين كشور هم 
ديدار كند. دونالد ترامپ ريیس جمهوري اياالت 
متحده امريكا در جريان نخس��تین سفر رسمي 
خود به بريتانیا با اش��اره به انتقادهاي داخلي به 
طرح ترزا مي نخس��ت وزير اين كشور در موضوع 
روابط تجاري با اتحاديه اروپا پس از برگزيت اعام 
كرد ك��ه چنانچه اين طرح اجرا ش��ود، احتماال 
نهايي شدن يك توافق تجاري جديد میان امريكا 
و بريتانیا غیرممكن خواهد شد. آن طور كه گفته 
شده، او همچنین از بوريس جانسون، وزير خارجه 
مس��تعفي بريتانیا به نیكي ياد كرده و اعام كرد 
كه »او مي تواند نخست وزير بزرگي باشد« و افزود 
فكر مي كنم به آنچه مي خواهد مي رسد. همچنین 
به گزارش تايمز گروهي از شهروندان بريتانیا كه 
مخالف سیاست هاي آقاي ترامپ هستند همزمان 
با ورود او به اين كش��ور با سردادن شعار در برابر 
فرودگاه استنس��تد، نارضايتي خ��ود را از ديدار 

ريیس جمهوري امريكا از بريتانیا ابراز كردند. 

فايننشالتايمز:
اخب��ار  می��ان  در 
نشس��ت  درباره  متعدد 
بروكس��ل و سفر ترامپ 
به بريتانی��ا اين روزنامه 
خ��ود  اول  صفح��ه  در 
آزادسازي  از  گزارش��ي 
منتش��ر  درع��ا  كام��ل 
ك��رد. طبق اين گزارش 
نیروهاي ارتش س��وريه 

وارد منطق��ه درعا البلد ش��ده و پرچم س��وريه 
 را در می��دان اصل��ي اي��ن منطق��ه ب��ه اهتزاز 
در آوردند. آنطور كه در گزارش ها گفته ش��ده، 
اين ش��هر مرزي، نخس��تین نقط��ه درگیري، 
همچنین ورود تروريست هاي خارجي به سوريه 
بود. به گزارش فايننش��ال تايمز با پش��تیباني 
روسیه كنترل شهر درعا را در اختیار گرفتند و 
در منطقه يي كه سال ها تحت كنترل مخالفان 
مس��لح بود، پرچمش��ان را برافراشتند. اهمیت 
نمادين تس��لط بر درع��ا به گفت��ه تحلیلگران 
اين بود كه اعتراضات به بش��ار اسد از اين شهر 
آغاز شد. اين شهر از نظر نزديكي به جاده هاي 
اس��تراتژيكي در جنوب غربي س��وريه اهمیت 
دارد. نیروهاي ارتش س��وريه از ابتداي عملیات 
نظامي خود علیه گروه هاي تروريستي در درعا 
در اواخر ماه گذش��ته میادي، ده ها روس��تا و 
ش��هرك را آزاد كردند و اين در حالي است كه 
گروه هاي تروريس��تي در تعدادي از روستاها و 
شهرك هاي درعا تس��لیم ارتش سوريه شده و 
س��اح هاي متوسط و س��نگین خود را تحويل 
دادند. همچنین گفته ش��ده كه مقدمات براي 
اهت��زاز پرچم س��وريه در میادين ش��هر درعا 
 و بازگش��ت موسس��ات دولتي به اين ش��هر در 

حال انجام است.

كيوسك

سيروسالوند:مابهجشنزندههستيمنهاشك
جشن مديران تولید سینما با تقدير از چند فعال باسابقه اين عرصه و تاكید براينكه جشن هاي اينچنیني نیاز است و مديران 
تولید بايد به بیكاران سینما هم توجه كنند برگزار شد. شامگاه پنج شنبه 2۱ تیرماه جشن مديران تولید سینما به دبیري علي 
قائم مقامي و با تقدير از يوسف صمدزاده، سعید سعدي، ناصر مقدس، عباس درخشنده، وحید مشايخي، عبداهلل شهباززاده و 
طاهر اماني به عنوان جمعي از فعاالن اين حوزه در هتل انقاب تهران برگزار شد. در اين مراسم كه چند شخصیت غیرهنري از 
جمله نمايندگان مجلس شوراي اسامي هم حضور داشتند، سیروس الوند هنگامي كه براي اهداي لوح تقدير يوسف صمدزاده 
به جايگاه آمد، با ابراز خوشحالي از حضور در اين مراسم بیان كرد: در يك ماه گذشته به چند مراسم عزاداري دعوت شدم و 
امشب نخستین جشني است كه در آن حضور دارم و ناراحتم از اينكه جشن ها در حال كم شدن هستند چون ما به جشن 
زنده هستیم نه اشك. او خطاب به مديران تولید هم گفت: شما همانند نخ سینما هستید و در شرايطي كه اين روزها سینما 

فقط در دست حدود ۱۵نفر است بايد شرايطي را فراهم كنید تا همكاراني كه بیكار هستند نیز در سینما كار كنند. 

چهرهروز

نگاهيبهحجمصادراتوكشورهايواردكنندهگازروسيه

آلمان؛بزرگترينمشتريگازروسيه
گروهگوناگون|

پیش از آغاز نشس��ت اعض��اي ناتو 
در بروكس��ل، دونالد ترامپ به شدت از 
وابس��تگي آلمان و كش��ورهاي اتحاديه اروپا به گاز 
روس��یه انتقاد كرد. انتقاد ترامپ بر اين مبنا بود كه 
امريكا در حالي هزينه دفاع از اروپا در مقابل روسیه 
را پرداخت مي كند كه آلمان، )به عنوان بزرگ ترين 
اقتصاد اروپا( از توافق هاي گازي با مس��كو حمايت 
مي كند. آنطور كه گفته ش��ده، برلین از ساخت يك 
خ��ط لوله جديد ۱۱ میلیارد دالري براي انتقال گاز 
روس��یه به سراس��ر بالتیك حمايت سیاسي كرده 
و باع��ث اعتراض س��اير اعضاي اتحاديه اروپا ش��ده 
اس��ت. با اين حال مركل تاكید دارد اين پروژه يك 
س��رمايه گذاري تجاري خصوصي است كه با هزينه 

مالیات دهندگان آلماني تامین نمي شود. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده، بعد 
از جن��گ داخلي اوكراين، مداخله روس��یه و الحاق 
كريمه به خاك خود در س��ال 20۱۴، اروپا و امريكا 
تحريم هايي علیه روسیه وضع كردند و اتحاديه اروپا 
در نظر گرفت وابستگي خود به گاز روسیه را كاهش 
ده��د. اين در حالي اس��ت كه با وج��ود تنش هاي 
سیاس��ي باال، روس��یه به صادرات باالتر گاز به اروپا 
ادامه مي دهد و اروپا نیز به خريد گاز روس��یه ادامه 
مي دهد. در میان س��اير كشورها، آلمان بزرگ ترين 
مصرف كننده گاز روسیه است و گفته مي شود با اين 
خط لوله جديد ۱۱ میلیارد دالري، حجم واردات گاز 
روسیه به بالتیك دوبرابر خواهد شد. طبق آمار منتشر 
شده، 22 درصد از حجم صادرات گاز روسیه در سال 
20۱6 به آلمان بود و با اين میزان از صادرات، آلمان 
در میان كشورهاي اروپايي، بزرگ ترين مصرف كننده 

گاز روسیه معرفي شده است. 
ب��ه گفت��ه كارشناس��ان، آلم��ان قص��د دارد به 
توزيع كنن��ده گاز روس��یه در سراس��ر اروپا تبديل 
ش��ود. از طرفي، اوكراين و س��یار كشورهاي اروپاي 
شرقي نیز، در اين بار نگران بوده و با آلمان مخالفت 
مي كنند؛ چرا كه طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، 
پس از جدايي كريمه از اوكراين، كش��ورهاي اروپاي 

ش��رقي تاش بس��یاري براي منزوي كردن روسیه 
دارند. آنها اين اقدام آلمان را افزايش وابستگي اروپا 
به گاز روسیه و در نهايت ضعف ديپلماتیك در مقابل 

روسیه مي دانند. 
آن ط��ور ك��ه در ادامه اين گزارش گفته ش��ده، 
در حال��ي كه امريكا اعام كرده كه خط لوله جديد 
روسیه به اروپا تهديد بزرگي برا امنیت انرژي اتحاديه 
اروپاس��ت، ش��ركت دارنده انحصار ص��ادرات گازي 
روس��یه، سال گذش��ته میادي، فروش گاز به اروپا 
)ش��امل تركیه( را بیش از ۸ درص��د افزايش داد و 
به ركورد تاريخي ۱۹۴ میلیارد متر مكعب رس��اند 
كه برابر ۳6 درصد كل گاز مصرفي اروپا اس��ت. آن 
طور كه گفته ش��ده، تركیه درص��د قابل  توجهي از 
گاز خود را از روسیه تامین مي كند كه پیش از اين، 
عرضه بخشي از آن از طريق اوكراين و بخشي ديگر 
با خط لوله »بلو اس��تريم« كه مستقیم از روسیه و 
از بستر درياي سیاه به تركیه عبور مي كند، صورت 
مي گی��رد. همچنان نیز، تركیه پس از آلمان دومین 
مصرف كننده گاز روسیه به شمار مي آيد. طبق آمار 
منتشر شده، حدود ۱2 درصد از گاز روسیه، در سال 
20۱6 به تركیه صادر شده و سهم ايتالیا و باروس 
نیز در اين صادرات، حدود ۹ درصد اعام شده است. 

آن طور كه گفته ش��ده، در س��ال هاي اخیر، روسیه 
ك��ه تامین حدود يك س��وم از گاز اروپ��ا را برعهده 
دارد، صادراتش در زمس��تان را كه يكي از سردترين 
زمس��تان هاي اروپا در يك دهه گذشته بود افزايش 
داد و پس از زمس��تان نیز حجم باالتري صادر كرد، 
زي��را كش��ورهاي واردكننده گاز در ح��ال پر كردن 
مخازني هستند كه در زمان سرماي شديد، كاهش 

پیدا كرده بودند. 
طبق آمار رس��مي منتشر شده از حجم صادرات 
گاز به اروپا، فرانس��ه نیز يك��ي از واردكنندگان گاز 
روسیه به شمار مي رود. آن طور كه گفته شده، حدود 
۵ درص��د از مجموع گاز صادراتي روس��یه به اروپا، 
توسط فرانسه و بین ۳ تا ۴ درصد نیز توسط ژاپن و 

لهستان وارد مي شود. 
همان طور كه گفته شد، واشنگتن تاش مي كند، 
مس��كو را از بازار گاز اروپا خارج كند و قانون جديد 
تحريم هاي ضدروس��ي امريكا نیز كه سال گذشته 
تصويب ش��د، همین هدف را دنبال مي كند. مطابق 
اين قانون، امريكا شركاي خود را در اروپا از مشاركت 
در اح��داث خط لول��ه گاز جريان ش��مالي 2 منع 
مي كند و ش��ركت هايي كه از آن تخل��ف يا در اين 

طرح روسي مشاركت كنند، مجازات خواهند شد.

آمارنامه

تاريخنگاري

فتح تهران به دست مشروطه خواهان 
بیست و سوم تیر س��ال ۱2۸۸ با شكست قواي 
دولتي، نیروهاي مس��لح مش��روطه خواه وارد تهران 
شدند. مشروطه خواهان ساختمان مجلس و مسجد 
سپهساالر را به تصرف خود درآوردند و در بسیاري از 

منطقه هاي تهران سنگربندي كردند. 
ح��اال ۱۱0س��ال از فت��ح ته��ران ب��ه دس��ت 
مش��روطه خواهان مي گذرد. در ماه ۱2۸۸ شمسي 
براس��اس آنچ��ه در كتاب هاي تاريخ مش��روطه در 
ايران آمده اس��ت، قواي سردار اس��عد بختیاري به 
قم و س��پهدار تنكابني به ينگي امام رسیدند. قواي 
نظامي سعدالدوله نیز براي مقابله به كرج اعزام شد. 
سعدالدوله كه براي حفاظت پايه هاي به  شدت لرزان 
سلطنت محمدعلي شاه براي مقابله با فاتحان تهران 
ب��ه كرج رفته بود تاش ك��رد تا با مذاكره حمله به 
تهران را منتفي كند اما تاش او به نتیجه نرس��ید. 
بیس��ت و يكم تیر ۱2۸۸ شمس��ي نیروهاي سردار 
اس��عد بختی��اري و س��پهدار تنكابن��ي در نزديكي 
ته��ران به هم رس��یدند و در منطق��ه بادامك اردو 
زدند. قزاق هاي دولتي به مقابله با مشروطه خواهان 
پرداختند اما پس از 2 روز جنگ، مش��روطه خواهان 
در بیست و سوم تیرماه ۱2۸۸ پیروز شدند. يك روز 
پس از اين پیروزي محمدعلي شاه قاجار و نزديكان 
او به س��فارت روسیه پناه بردند و سعدالدوله نیز به 

سفارت انگلستان رفت. 
آن طور ك��ه در گزارش فتح تهران آمده اس��ت 
مجل��س عالي ك��ه اعضاي آن نزديك ب��ه ۳0نفر از 
معتمدين س��ردار اسعد و س��پهدار تنكابني بودند ، 
در نامه يي خلع محمدعلي ش��اه از سلطنت را اعام 

كردند و احمدشاه قاجار را بر تخت نشاندند. 
مجلس عال��ي در نامه خود خطاب به محمدعلي 

شاه قاجار كه به س��فارت روسیه پناهنده شده بود، 
اعام ك��رد: »اعلیحضرتا، مقتضیات وقت و ش��دت 
هرج وم��رج مملكت و انزجار قلوب مل��ت از اداره آن 
اعلیحضرت، ضرورت به هم رسانیده كه آن اعلیحضرت 
از زحمات بار سنگین سلطنت خود را معاف فرمايند. 
طبق همین ض��رورت امروز ك��ه 2۷ جمادي الثاني 
۱۳2۷ هجري قمري است در سفارت محترمه دولت 
بهیه روس پناهنده ش��ده، بالطبع شخص همايوني 
خود را از اين زحمت فارغ فرمودند. علي هذا مجلس 
عالي فوق العاده ام��روز 2۷ جمادي الثاني ۱۳2۷، در 
بهارستان تش��كیل يافته، اعلیحضرت قوي شوكت 
اقدس، س��لطان احمد ش��اه خلداهلل ملكه و سلطانه 
را به شاهنشاهي ايران پذيرفته و تا تشكیل پارلمان 
موقتا حضرت مستطاب اشرف عالي آقاي عضدالملك 
دامت ش��وكته را به  س��مت نیابت س��لطنت اختیار 

كرد.« به اين  ترتیب نخستین كابینه توسط فاتحان 
تهران پس از استبداد صغیر تشكیل شد. شوهران 2 
خواهر محمدعلي شاه مخلوع به نام هاي فرمانفرما و 
صنیع الدوله 2 تن از وزيران كابینه ش��دند.  به گفته 
محیط طباطبايي، فتح تهران تنها ماحصل تاش 2 
نیروي گیلك و بختیاري نبود بلكه ش��هداي مبارزه 
علیه اس��تبداد محمدعلي شاه در تبريز و ديگر نقاط 
كشور نیز در پیروزي مشروطه خواهان و فتح تهران 
سهیم بودند.  او البته به يادگارهاي تاريخي آن دوره 
در تهران كنوني اش��اره مي كند و مي گويد: نیروهاي 
بختیاري و گیلك از دروازه يوسف آباد به تهران وارد 
ش��دند و پس از چند درگیري در خیابان جمهوري 
امروز به میدان بهارستان رسیدند و سپهدار تنكابني 
در اي��ن میدان شمش��یر خود را به س��ردار اس��عد 

بختیاري داد و تهران فتح شد. 

ميراثنامهايستگاه

»كيانوريوز«درنقشفروشندهالماس
كیان��و ريوز در فیلم جدي��دش با عنوان 
»سیبري« كه از ديروز جمعه راهي سینماها 
ش��د، بخش جديدي از ش��خصیت خود را 
عیان كرده است. به گزارش هالیوود ريپورتر، 
فیلم »س��یبري« به كارگردان��ي متیو راس 
كه چهارشنبه نخس��تین نمايش خود را در 
نیويورك تجربه كرد از ديروز راهي سینماها 

 ش��د. كیانو ريوز درباره اين فیلم گفته است كه صمیمیت عاطفي فیلمنامه و طنز 
موجود در آن توجه او را به خود جلب كرد. او در گفت وگو با هالیوود ريپورتر در شب 
افتتاحیه فیلم گفت: مي داني، اين شخصیت ازدواج كرده، فروشنده الماس است، حاال 
ديگر عاشق شدن را تجربه كرده و سعي دارد دنیايش را حفظ كند. كیانو ريوز درباره 
اين شخصیت گفت: همه امكانات دراماتیك اين شخصیت را دوست داشتم. در اين 
فیلم ريوز در نقش يك فروشنده امريكايي الماس بازي كرده كه الماس هاي آبي را 
به خريداراني در روس��یه مي فروشد. به همین منظور او به سیبري مي رود تا با يك 
خريدار وارد معامله شود. ريوز پس از خواندن فیلمنامه كه توسط اسكات بي اسمیت 
نوشته شده آن قدر از متن خوشش آمد كه بافاصله به اين پروژه پیوست. متیو راس 
كارگردان فیلم نیز گفت: تنوع در موضوع فیلم باعث شد او به ساخت آن جذب شود. 

توضيحاتيدربارهمسجدجامعساري
مديركل میراث فرهنگي، صنايع دس��تي 
و گردش��گري اس��تان مازندران اعام كرد: 
آتش در مس��جد جامع ساري خاموش شده 
اس��ت، اما براي اعام وضعیت نهايي مسجد 
بايد كارشناسان برآوردي از وضعیت مسجد 
داش��ته باش��ند. آتش گريبان مسجد جامع 
س��اري ك��ه بر اس��اس برخي اس��ناد گفته 

مي شود، قدمت سازه هاي آن به سه هزار سال قبل مي رسد را گرفت و آتش نشانان 
موفق شدند آتش اين مسجد تاريخي را بعد از گذشت بیش از سه ساعت خاموش 
كنند. سیف اهلل فرزانه مديركل میراث فرهنگي استان مازندران در مورد وضعیت اين 
مس��جد تاريخي به ايسنا گفت: هنوز براس��اس اعام استانداري مازندران علت اين 
آتش س��وزي اتصال برق بوده است، اما هنوز آتش نش��اني ساري در مورد اين اتفاق 
به طور دقیق توضیح نداده است. او در مورد درصد آسیب  وارد شده به مسجد جامع 
س��اري برخاف خبرهايي كه به نقل از برخي مس��ووالن ش��هري ساري در فضاي 
مجازي مبني بر تخريب ۱00درصدي اين مسجد منتشر شده است، مي گويد: تا اين 
لحظه نمي توانیم هیچ قضاوتي در اين زمینه داشته باشیم، بايد كارشناسان مسجد را 

به طوركامل بررسي كنند و سپس برآوردها انجام شود. 
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