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    براي مديريت مصرف برق 

 مصوبه كاهش ساعت كاري 
در برخي استان ها ابالغ شد

 اص��اح تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز تنظيم س��اعت كاري 
ادارات و دس��تگاه هاي دولتي، بانك ها، شهرداري ها و ساير موسسات عمومي 

غيردولتي به برخي استانداري ها اباغ شد. 
به گزارش مهر، اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، تصويبنامه 
اصاح��ي هيات وزي��ران درخصوص مج��وز تنظيم س��اعت كاري ادارات و 
دستگاه هاي دولتي، بانك ها، شهرداري ها و ساير موسسات عمومي غيردولتي 

را به برخي استانداري ها به شرح زير اباغ كرد. 
ش��ماره  پيش��نهاد  ب��ه   1397/03/13 جلس��ه  در  وزي��ران  هي��ات 
97.1۶7۶9.30.100 م��ورخ 1397/03/01 وزارت نيرو و به اس��تناد تبصره 
بند )ز( ماده )3۸( قانون برنامه پنجس��اله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اس��امي ايران -مصوب 139۵- و اصل يكصد و س��ي و 

هشتم قانون اساسي جمهوري اسامي ايران تصويب كرد: 
1- به استانداري هاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان وبلوچستان 
)در كليه شهرس��تان هاي تابع استان هاي مذكور( و به ساير استانداري ها )در 
شهرس��تان هاي با دماي هواي بيش از )۴۵( درجه س��انتي گراد( اجازه داده 
مي ش��ود به تشخيص ش��ركت هاي توزيع نيروي برق، س��اعات كار ادارات و 
دستگاه هاي دولتي، بانك ها، شهرداري ها و ساير موسسات عمومي غيردولتي 

را با رعايت قوانين مربوط از ساعت ۶:30 تا 13:30 تنظيم نمايند. 
۲- كليه دس��تگاه هاي مذكور در بند )1( اي��ن تصويبنامه مكلفند موارد 

زير را اجرا نمايند: 
الف-در فصل تابس��تان به نحوي در مصرف انرژي برق مديريت كنند كه 
مصرف آنها نس��بت به مدت مش��ابه در س��ال قبل حداقل ده درصد )%10( 
كاهش يابد. همچنين براي مديريت برق مصرفي تجهيزات سرمايشي، دماي 
محيط كار حداقل )۲۵( درجه س��انتيگراد تنظيم و سيستم هاي سرمايشي و 

روشنايي پس از پايان وقت اداري از مدار خارج شوند. 
ب-با استفاده از مولدهاي اضطراري خود در ساعات 1۲ تا 1۸ در ماه هاي 
تي��ر و م��رداد برق توليد كنند. بهاي س��وخت اين دس��ته از مولد ها با تاييد 

شركت هاي توزيع نيروي برق توسط وزارت نيرو تامين خواهد شد. 
3-كليه واحدهاي صنعتي و كشاورزي كه داراي مولد برق بيش از )100( 
كيلو وات هس��تند، موظفند طي ماه هاي تير و مرداد بين س��اعات 1۲ تا 1۶ 
جهت تامين كل يا بخش��ي از برق م��ورد نياز از ظرفيت هاي نيروگاهي خود 
اس��تفاده نمايند. وزارت نفت موظف به تامين س��وخت گاز يا نفت گاز مورد 

نياز برابر قيمت هاي بخش صنعت است. 
۴- مس��ووليت اجراي اين تصويبنامه برعهده مديران دستگاه هاي اجرايي 
در س��طح شهرستان ها و استان )حسب مورد( است و عدم رعايت آن تخلف 
محسوب مي شود. وزارت نيرو موظف است در پايان تابستان گزارش عملكرد 

استان ها را به هيات وزيران ارائه كند. 
اين مصوبه از طرف اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور به وزارت 
نيرو، وزارت كشور، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي 
و داراي��ي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي جمهوري اس��امي 

ايران و سازمان اداري و استخدامي كشور اباغ شد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  صفحه 2 

اقدام��ات  براب��ر  در  »ايس��تادگي 
يكجانب��ه امري��كا« عن��وان دس��تور 
كاري اس��ت ك��ه ب��ه نظر مي رس��د 
رييس جمهوري ايران در جريان سفر 
به چين در ديدار با رهبران تاثيرگذار 
اجاس ش��انگهاي پيگي��ري مي كند. 
روحاني كه براي ش��ركت در اجاس 
شانگهاي راهي چين شده بود؛ ديروز 
با روساي جمهوري روسيه؛ افغانستان 
و باروس دي��دار كرد؛ ديدارهايي كه 
در هر ك��دام از آنها تاش ش��د تا از 
طريق توس��عه مناس��بات ارتباطي و 
اقتص��ادي راهبردهاي تازه يي تدارك 

ديده شود. 
هر چند قب��ل از آغاز اين اجاس 
اعام شد كه امنيت، ثبات منطقه يي، 
مب��ارزه ب��ا تروريس��م و افراط گرايي 
همچنين توسعه همكاري  از محورهاي 
گفت وگو در اين اجاس اس��ت اما در 
كن��ار اين موضوعات امنيتي؛ مس��اله 
اقتص��اد ني��ز به عنوان ي��ك ضرورت 
اساسي در بطن گفت وگوهاي رهبران 
حاضر در اين اج��اس قرار گرفت تا 
از طري��ق ايجاد مناس��بات اقتصادي 
پايدار ميان كش��ورها منافع طرفيت 
تضمين شود. نخس��تين ديدار ديروز 
روحاني اما با رييس جمهوري روسيه 
برنامه ريزي ش��د؛ دي��داري كه مورد 
توج��ه خبرگزاري ه��اي بين الملل��ي 
و رس��انه ها قرار گرفت و به س��رعت 
در  گس��ترده يي  تحليلي  ارزيابي هاي 
مورد آن مطرح ش��د؛ ديداري كه در 
جريان آن درخصوص موضوعات مهم 
اقتصادي؛ هماهنگي هاي دو طرف در 
سوريه، جام جهاني فوتبال در روسيه 

و... بحث و تبادل نظر شد. 
و  اي��ران  جمه��وري  روس��اي 
فدراس��يون روس��يه، روابط دو كشور 
را در هم��ه عرصه ها رو به گس��ترش 
خواندن��د و ب��ا تاكيد بر ض��رورت و 
اهميت بيش از پي��ش همكاري هاي 
دوجانبه و منطقه يي تهران- مس��كو 
اظه��ار كردن��د ك��ه چش��م انداز اين 
همكاري هاي مش��ترك ب��ه ويژه در 
حوزه اقتصادي، روشن و رو به توسعه 

است. 
روحاني ديروز در ديدار »والديمير 
پوتين« رييس جمهور روس��يه گفت: 
روابط دو كشور در تمام ابعاد درحال 
توس��عه اس��ت و دو كش��ور در حوزه 
سوآپ انرژي، درياي خزر، امور دفاعي 
و بخش ترانزيت ظرفيت هاي فراواني 
براي توس��عه همكاري دارند و تهران 
از سرمايه گذاري ش��ركت ها و بخش 
خصوصي روس��يه اس��تقبال مي كند. 
رييس جمه��ور در اين دي��دار كه در 
حاشيه اجاس سران كشورهاي عضو 
سازمان همكاري ش��انگهاي در شهر 
چيندائو چين برگزار ش��د، س��ازمان 
همكاري شانگهاي را مجموعه موثري 
براي امنيت و توس��عه منطقه دانست 
و اظهار كرد: ايران به مش��اركت موثر 
خود در اين سازمان ادامه خواهد داد. 
 روحان��ي ب��ا بيان اينك��ه ايران از 
توس��عه رواب��ط اقتصادي ب��ا منطقه 
اوراسيا در مسير تجارت آزاد استقبال 
مي كند، گفت: در موض��وع ترانزيت، 
پيوس��تن روس��يه به كري��دور ريلي 
ش��مال- جنوب فرصت ه��اي بزرگي 
براي همكاري اقتصادي با شرق ايجاد 

خواهد كرد. 
رييس جمهور همچنين با اشاره به 
نقش مهم روسيه در توافقنامه برجام 
تصريح ك��رد: ايران طبق گزارش هاي 
آژان��س بين الملل��ي ان��رژي اتمي به 
تعهداتش در چارچ��وب برجام عمل 
ك��رده و بع��د از خ��روج يكجانب��ه و 
غيرقانوني امريكا، مسكو نقش مهمي 
در اس��تحكام برجام و اجراي تعهدات 

طرف هاي مقابل دارد. 
و  رواب��ط  ت��داوم  روحان��ي،   
همكاري ه��اي چن��د جانب��ه ايران و 
روس��يه در ح��وزه امنيت و توس��عه 
حاي��ز  را  منطقه ي��ي  همكاري ه��اي 
اهميت برش��مرد و گف��ت: همكاري 
ايران و روس��يه در مب��ارزه با داعش 
در  تروريس��تي  گروه ه��اي  س��اير  و 
منطقه موثر و نتيجه بخش بوده و اين 

همكاري ها ادامه خواهد يافت. 
رييس جمه��ور همچني��ن در اين 
دي��دار با اش��اره به حض��ور تيم ملي 
فوتب��ال كش��ورمان در ج��ام جهاني 
۲01۸ روس��يه از برنامه ري��زي خوب 
روس��يه براي برگزاري ج��ام جهاني 
فوتبال تش��كر و اب��راز اميدواري كرد 
كه اي��ن دوره از بازي ها ب��ا موفقيت 

برگزار شود. 

همكاري اقتصادي روسيه با ايران
در  ني��ز  روس��يه  رييس جمه��ور 
اين دي��دار با تاكيد بر اينكه مس��كو 
ب��ه همكاري ب��ا اي��ران در حوزه هاي 
اقتصادي، سوآپ انرژي و دفاعي ادامه 
خواهد داد؛ روابط دو كشور را در همه 
عرصه هاي مورد توافق رو به توس��عه 

خواند و اظهار كرد: چش��م انداز خوبي 
در همكاري ه��اي دو كش��ور در همه 
عرصه ها و ازجمله مناس��بات تجاري 

و اقتصادي وجود دارد. 
»والديمير پوتين« ب��ا بيان اينكه 
كميس��يون مش��ترك همكاري ها در 
همي��ن جهت مقدمات نشس��ت آتي 
برنامه ريزي مي كن��د، عاقه مندي  را 
مسكو به مشاركت در پروژه ترانزيتي 
راه آه��ن كريدور ش��مال- جنوب را 
مورد تاكيد قرار داد و افزود: مسكو از 
عضويت ايران در موافقت نامه اورآسيا 
و دايمي ش��دن توافقنامه تجارت آزاد 

پشتيباني مي كند. 
او در ادامه خروج امريكا از برجام را 
اقدامي يكجانبه و غيرقانوني برشمرد 
و تاكيد كرد: مس��كو ب��ه گفت وگو با 
س��اير طرف ها براي حمايت از برجام 
و بهره من��دي ايران از منافع آن ادامه 

مي دهد. 
رييس جمه��ور روس��يه همچنين 
ب��ه موض��وع عضويت داي��م ايران در 
س��ازمان همكاري ش��انگهاي اش��اره 
كرد و گفت: ايران س��ال ها به عنوان 
عضو ناظر مشاركت خوبي در سازمان 
همكاري ش��انگهاي داش��ته و موضع 
روس��يه حماي��ت از عضوي��ت كامل 

تهران در اين سازمان است. 
پوتين همفكري و همكاري روسيه 
با اي��ران در جهت تحكي��م ثبات در 
منطقه را مورد تاكيد قرار داد و اظهار 
ك��رد اي��ن همكاري ه��اي منطقه يي 
ازجمله در موضوع حل و فصل كامل 

بحران سوريه ادامه خواهد يافت. 
ادامه در صفحه 2

    نايب ريي��س كميس��يون امنيت 
ملي مجلس، گفت: نمايندگان براي اخذ 
تضمين هاي الزم و واكنش اروپا نسبت به 
اقدامات امريكا طرحي آماده كرده كه در 
صورت تصويب مكمل قانون اقدام متقابل 
و متناس��ب خواهد بود.  كمال دهقاني 
فيروزآب��ادي در گفت وگو با خانه ملت، 
در توضي��ح طرح تعدادي از نمايندگان 
مجل��س برمبناي ش��روط مقام معظم 
رهب��ري درباره مذاك��رات برجام ايران 
و اروپا، گف��ت: قانون اق��دام متقابل و 
متناس��ب جمهوري اس��امي ايران در 
اج��راي برجام مصوب��ه ۲1 مهر 139۴ 
كامل بوده زيرا مشخص كرده كه ايران 

شرعا و طبق قانون اساسي به معيارها و 
تعهدات بين المللي و تمامي پيمان هاي 
خود پايبند خواه��د بود. نماينده تفت 
و ميبد در مجلس ش��وراي اس��امي، 
تصريح كرد: از س��وي ديگ��ر در قانون 
مذكور قيد ش��ده كه در صورت نقض 
عهد و تخطي طرف هاي مقابل، دولت 
موظف به انجام اقدام متقابل و متناسب 
اس��ت لذا نبايد از منافع ملي كوتاه آيد 
ام��ا باتوجه به تغيير و تحولي در عرصه 
بين الملل و نقض عهد امريكا عضو دايم 
ش��وراي امنيت ب��ه وجود آم��د، طرح 

تكميلي اين قانون تهيه شده است. 
وي ب��ا ي��ادآوري پيش بيني ه��ا در 

مورد نقض عهد امريكا و تاكيد رهبري 
بعد از اينكه قان��ون مذكور در مجلس 
تصويب ش��د، يادآور شد: در اين قانون 
تاكيد ش��ده ك��ه هيات عال��ي نظارت 
بر برج��ام بر همين مبنا ش��كل گيرد 
تا رفتار كش��ورهايي چ��ون امريكا كه 
بع��د از امضاي موافقتنامه بين المللي و 
تبديل آن به قطعنامه ش��وراي امنيت 
و الزم االج��را براي همه را رصد و نحوه 

برخورد با آن را مشخص كند. 
دهقان��ي فيروز آب��ادي تصريح كرد: 
باتوجه به تغيير و تحوالت اخير مجلس 
ش��وراي اس��امي اي��ران بي اعتمادي 
ب��ه اروپا دارد كه بخش��ي از آن هم به 

اقدامات اروپا پي��ش از امضاي برجام و 
برخورد آنها در مقابل حق غني س��ازي 
اي��ران بازمي گ��ردد، بنابراين براي اخذ 
تضمين هاي الزم و واكنش اروپا نسبت 
به اقدامات امريكا اين طرح آماده شده 
ك��ه در صورت تصوي��ب مكملي براي 
قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوري 
اس��امي ايران در اجراي برجام خواهد 
بود. نايب رييس كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارج��ي مجلس ش��وراي 
اس��امي، گف��ت: در ص��ورت تصويب 
قان��ون، جايگاهي براي گ��زارش دادن 
برجام هم بايد تعيين شود تا نمايندگان 
در جريان روند اجراي برجام قرار گيرند.

اخبار سرمقاله

  خنثي سازي تحريم با معجون بهره وري

 1- »رهايم نكن« عنوان يكي از س��ريال هاي رمضاني سيما است. در اين سريال، 
برادر بزرگ خانواده پس از س��ال ها تصميم دارد ارث پدري را ميان برادر كوچك تر و 
دو خواهر خود تقس��يم كند و سهم االرث پسر خود را نيز پيشاپيش بدهد و مي دهد. 
اما نه برادر، نه خواهران و نه پس��ر هيچ يك نمي دانند كه با اين ثروت چه بايد بكنند 
و از مديريت صحيح شركت و اموال به ارث رسيده ناتوان هستند. اين در حالي است 
كه مردان اين س��ريال از ابتدا در حس��رت داشتن سرمايه براي راه اندازي كسب و كار 
و دس��تيابي به موفقيت مالي به تصوير كشيده ش��ده اند. اين داستان، دست كم از اين 
منظر منطبق بر واقعيت حال حاضر جامعه ايران -اپيدمي طي كردن ره صد ساله در 
يك شب- است. در اين روزها اغلب جوانان در فكر دستيابي به سرمايه اوليه هنگفت 
بدون زحمت و تاش هستند، غافل از اينكه حتي در صورت دستيابي به اين سرمايه، 
ظرفيت بهره برداري بهينه از آن را ندارند و اساس��ا دس��تيابي به رشد و توسعه در هر 
س��طحي )فردي، سازماني يا ملي( افزون بر شرط الزم سرمايه مالي، نيازمند دانش و 
تخصص، تجربه، ارتباطات، پويايي و... به عنوان شرط كافي نيز هست. بي گمان، افزون 
بر استفاده از شيوه هاي تبليغاتي شبه التاري از سوي برخي دستگاه ها، اقتصاد نفت سوز 
و توزيع كننده رانت، عامل دامن زدن به اين رويكرد در ميان ش��هروندان اس��ت و اين 
روحيه را تقويت مي كند كه بدون زحمت و تنها با داشتن روابط خاص با افراد خاص 
مي توان به رانت )وام هاي كان، موقعيت هاي شغلي مديريتي و غيرمديريتي و...( دست 
يافت. در چنين نظام اقتصادي است كه »بهره وري« در همه اشكال و سطوح آن،  قرباني 

شده و به مسلخ فراموشي سپرده مي شود. 
۲- امروزه دس��تيابي به رش��د اقتصادي از راه ارتقاي بهره وري از مهم ترين اهداف 
اقتصادي كشورها به شمار مي رود. اين مساله براي اقتصاد تحريم زده ايران اهميت دو 
چندان بايد داشته باشد اما متاسفانه اين گونه نيست و با وجود تعيين سهم 30درصدي 
و 3۵درصدي بهره وري از رش��د ۸درصدي هدف گذاري ش��ده در برنامه هاي پنجم و 
ششم توسعه، آمارها حكايت ديگري دارند. رشد بهره وري نيروي كار در چهار سال اول 
برنامه پنجم به ميزان 0.۶-درصد، رش��د بهره وري سرمايه ۲.9-درصد، رشد بهره وري 
كل عوامل توليد 1.9-درصد و س��هم بهره وري عوامل توليد در رش��د اقتصادي صفر 
گزارش شده اس��ت. اين درحالي است كه اندكي پيش از اين دوره )1390 تا 139۴( 
اقتصاد ايران يكي از پردرآمدترين دوره ها در تاريخ خود را پشت س��ر گذاش��ته بود و 
از نظر دس��تيابي به ثروت و س��رمايه در اوج و در موقعيتي شبيه وارثان اموال سريال 
»رهايم نكن« قرار داشت. اما متاسفانه نتوانست اين درآمدها را در جهت رشد و توسعه 
كشور صرف كند و فرصت هاي تازه يي را براي ايرانيان بسازد. حتي تحريم هاي يكجانبه 
و بين المللي عليه ايران كه فرصت هاي جذابي براي افزايش بهره وري سرمايه و عوامل 
توليد به شمار مي رفته اند، به دليل اعتياد به اقتصاد نفتي و استفاده از رانت درآمدهاي آن 

و عدم به كارگيري مديران شايسته و اليق در مصدر امور از كف رفتند. 
3- همان طور كه ديويد كارنس مك كللند روانشناس امريكايي و نظريه پرداز توسعه 
گفته اس��ت، »انگيزه« موتور رش��د و توس��عه و افزايش بهره وري است. عاملي كه در 
اقتصادهاي رانتي، عرصه و فضاي مناس��بي براي ب��روز و ظهور تام و تمام نمي يابد و 
به ش��كل هاي گوناگون سركوب مي شود و افت بهره وري نيروي انساني را در پي دارد. 
بي گمان، اقتصاد رانتي بستري براي استخدام هاي سفارشي در پست هاي مديريتي و 
مهم اس��ت كه البته در اين روزها به سطوح كارشناسي و كارمندان عادي نيز سرايت 
يافته است. اسحاق جهانگيري معاون رييس جمهور، در سال گذشته و حسن روحاني 
رييس جمهور، در روز كارگر سال جاري بر اين مساله انگشت گذاشته و از وجود برخي 
مديران نااميد و بي انگيزه در سطح ملي سخن گفته بودند. جهانگيري به صراحت گفته 
بود: »برخي مديران آويزان كشور شده اند، به  شكلي كه نه خودشان انگيزه كار كردن 

دارند و نه كسي شجاعت دارد آنها را از كار بركنار كند.«
۴- اگرچه وجود رانت، قوي ترين مانع اصاح فوري اقتصاد ايران به شمار مي رود، اما 
به نظر مي رسد راهي جز تن دادن به معجون كارآمدي و اثربخشي همزمان )بهره وري( 
وجود ندارد و تنها مس��ير دس��تيابي به اقتصادي مقاوم در برابر ش��وك هايي همچون 
تحريم، افزايش بهره وري است. در اين مسير، يكي از نخستين گام ها، پااليش مديران و 

كاركنان سفارشي، بدون تجربه و تخصص الزم، نااميد و بي انگيزه است. 
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»تعادل« از آخرين بولتن ساليانه اوپك گزارش مي دهد

اثبات نقش ايران در معادالت نفت
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رييس  جمهوري در ديدار با پوتين تاكيد كرد

 استقبال از سرمايه گذاري 
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رييس  جمهوري در ديدار با پوتين تاكيد كرد

استقبال از سرمايه گذاري شركت ها و بخش خصوصي در ايران

نايب رييس كميسيون امنيت ملي خبر داد :طرح مكمل مجلس براي برجام

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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 1- »رهايم نكن« عنوان يكي از س��ريال هاي 
رمضاني سيما اس��ت. در اين سريال، برادر بزرگ 
خانواده پس از س��ال ها تصميم دارد ارث پدري را 
ميان برادر كوچك تر و دو خواهر خود تقسيم كند 
و سهم االرث پس��ر خود را نيز پيشاپيش بدهد و 
مي دهد. اما نه برادر، نه خواهران و نه پسر هيچ يك 
نمي دانن��د كه ب��ا اين ثروت چه باي��د بكنند و از 
مديريت صحيح ش��ركت و اموال به ارث رس��يده 
ناتوان هس��تند. اين در حالي است كه مردان اين 
س��ريال از ابتدا در حس��رت داشتن سرمايه براي 
راه اندازي كسب و كار و دستيابي به موفقيت مالي 

به تصوير كشيده شده اند ...

ضرورت مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز در س��ال 
»حمايت از كاالي ايراني« در حالي ضروري به نظر 
مي رسد كه قاچاق نيز اقسام و شيوه هاي جديدي 
به خ��ود مي گيرد. تازه ترين نمون��ه آن داللي ارز 
از طري��ق تلفن اس��ت. و البته آن ط��ور كه دبير 
كميسيون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان تهران 
مي گويد، برخي متخلفان در اين حوزه دس��تگير 
ش��ده اند. از آن س��و، خبرها نيز حاكي از انهدام 3 
باند بزرگ قاچاق كاال در حوزه تجهيزات پزشكي 
دس��ت دوم، پوشاك و تجهيزات كامپيوتر و يارانه 
دارد. اما اليحه قانوني جديد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز )مصوب سال 9۴( با دراختيار گرفتن توانايي ها 
و ضمانت هاي اجرايي بيشتر و تشديد نظارت ها، 
مي تواند حجم كشفيات قاچاق را بيش از اين هم 

افزايش دهد ...

   خنثي سازي تحريم
 با معجون بهره وري

انسداد شاهراه هاي قاچاق

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  
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فصل پايان خوش گذراني 
نان خوران اضافي بودجه

گروه اقتصادكالن| آيسان تنها|
جذب ۵ميليارد دالر سرمايه  خارجي در سال 
139۶ خبري بود كه روز گذش��ته محمد خزاعي 
معاون وزير اقتصاد به خبرگزاري ها داد. موضوعي 
كه به زعم كارشناس��ان نشان از موفقيت نسبي 
اي��ران پس��ابرجام در بهره ب��ردن از مناب��ع مالي 
خارج��ي دارد. ب��ا اين ح��ال با توج��ه به خروج 
ترام��پ از برجام و ت��اش او براي ايجاد ممانعت 
در مسير ارتباط اقتصادي ايران و اروپا نمي توان 
اميدوار بود كه اين اعداد و ارقام براي س��ال هاي 
پيش رو هم تكرار ش��ود. بنابراين به گمان برخي 
اقتصاددان��ان از جمله مرتضي افقه چاره يي باقي 
نمي ماند جز آنكه بر ظرفيت داخلي تاكيد شود. 
به گزارش »تعادل« برنامه شش��م توسعه در 
فضايي نوش��ته ش��د كه قرارداد برجام به تازگي 
امضا ش��ده بود و دولت مي توانس��ت با اميدواري 
نس��بت به آينده اقتصاد ايران، افق شاخص هاي 

اقتصادي را خوش بينانه ترسيم كند...

 مجيد اعزازي   

 مجيد اعزازي   
دبير گروه مسكن و شهرسازي



 رييس قوه قضاييه درگذشت حجت االسالم 
والمسلمين احمدي را تسليت گفت

رواب�ط عمومي قوه قضايي�ه| رييس قوه قضاييه 
در پيامي درگذش��ت حجت االسالم والمسلمين احمد 
احمدي رييس س��ازمان مطالع��ه و تدوين كتب علوم 

انساني دانشگاه ها )سمت( را تسليت گفت. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، متن 
پيام تسليت آيت اهلل آملي الريجاني به شرح ذيل است: 

» بسم اهلل الرحمن الرحيم
اناهلل و انا اليه راجعون

خبر ارتحال حجت االس��الم والمسلمين آقاي دكتر 
احمد احمدي رييس س��ازمان مطالع��ه و تدوين كتب 
علوم انس��اني دانش��گاه ها و عضو ش��وراي عالي انقالب 

فرهنگي موجب تاسف اينجانب گرديد. 
اين ضايعه مولم��ه را به محضر مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي(، بيت محترم ايشان و شاگردان آن عالم 
وارسته تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن 
فقيد س��عيد علو درجات و براي بازماندگان صبر و اجر 

مسالت مي نمايم.« 
 ميزان زكات فطره از سوي دفتر رهبر معظم 

انقالب اعالم شد
فارس| ميزان زكات فطره از سوي دفتر رهبر معظم 
انقالب اعالم ش��د كه بر اساس آن حداقل مبلغ فطريه 

براي هر نفر ۸هزار تومان است. 
زم��ان وجوب زكات فطره از غروب ش��ب عيد فطر 
اس��ت و مراجع تقليد، تاخير پرداخت آن را بعد از نماز 
عيد جايز نمي دانند، اما اگر كس��ي نماز عيد را نخواند، 

بايد فطريه را تا ظهر عيد پرداخت كند. )1( 
ولي اگر دسترسى به فقير ندارد، مى تواند مقدارى از 
مال خود را به نيت فطره جدا كرده و براى مستحقى كه 
در نظر دارد يا براى هر مستحقي كنار بگذارد و بايد هر 

وقت كه آن را مى دهد، نيت فطره كند. )2( 
اما اگ��ر موقعى كه دادن زكات فطره واجب اس��ت، 
فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، احتياط واجب )3( آن 
اس��ت كه بعدا بدون اينكه نيت ادا و قضا كند )به قصد 

قربت( فطره را بدهد. )4( 
 واكنش آشنا به اهانت كنندگان عليه صالحي

ايسنا| مشاور فرهنگي رييس جمهور در يادداشتي 
به سر دادن شعارهايي عليه رييس سازمان انرژي اتمي 

در حاشيه راهپيمايي روز قدس واكنش نشان داد. 
حس��ام الدين آش��نا در صفحه توييتر خود نوشت: 
آگاهي از دستاوردهاي غيرنظامي سازمان انرژي اتمي در 
دوران 1400-1392 كساني را شرمنده خواهد كرد كه 
ناآگاهانه عليه رييس آن شعار دادند و كسان ديگري را 
رسوا خواهد كرد كه آگاهانه اين طراحي را انجام دادند. 

 ديدار ريابكوف و سنايي براي حفظ برجام
ايس�نا| وزارت امورخارج��ه روس��يه ب��ا انتش��ار 
اطالعيه ي��ي از ديدار س��رگئي ريابكوف، مع��اون وزير 
امورخارجه روس��يه و مهدي س��نايي س��فير ايران در 
مس��كو خبر داد. بنا بر گ��زارش پايگاه اينترنتي وزارت 
امورخارجه روس��يه، ريابكوف و س��نايي روز جمعه در 
مس��كو با يكديگر ديدار و درباره چگونگي حفظ برنامه 
جامع اقدام مشترك )برجام( براي حل موضوع پيرامون 
برنامه هس��ته يي ايران و ديگر مس��ائل مهم در عرصه 
بين الملل رايزني كردند. اي��ن رايزني ها در حالي انجام 
شده است كه پس از خروج امريكا از برجام نگراني هايي 
نس��بت به آينده اين توافق چندجانبه كه روسيه يكي 

از طرف هاي آن به شمار مي آيد، به وجود آمده است. 
 انتخ�اب ريي�س و اعض�اي هيات رييس�ه 

كميسيون هاي مجلس
تس�نيم| عضو هيات  رييس��ه مجلس گفت: 
رييس و اعضاي هيات  رييس��ه كميس��يون هاي 
تخصصي مجلس روز يك ش��نبه )20خردادماه( 
انتخاب مي ش��وند. اكبر رنجب��رزاده عضو هيات 
 رييس��ه مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به 
انتخابات هيات  رييس��ه مجلس دهم در س��ال 
س��وم گفت: ب��ا توجه به اينك��ه انتخابات هيات  
رييس��ه مجلس دهم در سال س��وم در روز نهم 
خ��رداد برگ��زار ش��د، بنابراين طب��ق آيين نامه 
داخل��ي مجلس رييس و اعضاي هيات   رييس��ه 
كميس��يون هاي تخصص��ي نيز بايد براي س��ال 
سوم دوره دهم انتخاب شوند. او افزود: بر اساس 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، قرار است رييس و 
اعضاي هيات   رييس��ه كميسيون هاي تخصصي 
مجلس امروز در جلس��ه كميس��يون ها و با راي 
اكثريت اعضا انتخاب ش��وند. عضو هيات  رييسه 
مجلس تاكي��د ك��رد: اعضاي كميس��يون هاي 
تخصص��ي مجل��س در نشس��ت هايي ك��ه روز 
يك شنبه برگزار مي كنند، اعضاي هيات  رييسه 
كميسيون ها ش��امل رييس، دو نايب رييس، دو 
دبي��ر و يك س��خنگو را براي يك س��ال آينده 

انتخاب مي كنند. 

روي موج خبر

اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم به صحن مجلس مي آيد

 CFT  در انتظار تصميم نمايندگان

استقبال از سرمايه گذاري شركت ها و بخش خصوصي در ايران
ادامه از صفحه اول

او همچنين از برگزاري هفته زبان فارسي در روسيه 
در آينده يي نزديك خبر داد. رييس جمهور روس��يه با 
اب��راز خرس��ندي از حضور تيم ملي فوتب��ال ايران در 
روسيه گفت كه اميدواريم جام جهاني خوبي در پيش 

داشته باشيم. 

 چابهار محور مذاكرات روحاني- غني
بعد از ديدار با پوتين برنامه ديدار با رييس جمهوري 
افغانستان در دس��تور كار قرار گرفت. رييس جمهور، 
افغانس��تان امن و ب��ا ثبات را الزمه امنيت و توس��عه 
منطقه دانست و با تاكيد بر اينكه تهران همواره حامي 
صلح و ثبات در افغانستان است، اظهار كرد: جمهوري 
اسالمي ايران براي كمك به استقرار و پايداري صلح و 
مبارزه با تروريس��م در افغانستان آماده است و از هيچ 

تالشي دريغ نخواهد كرد. 
روحان��ي ه��م در دي��دار »محمد اش��رف غني« 
رييس جمهور افغانس��تان گفت: ملت اي��ران در طول 
40س��ال گذشته همواره در كنار ملت افغانستان بوده 
و ما به عنوان دو كشور همسايه و برادر داراي فرهنگ، 

امنيت و منافع تجاري مشترك هستيم. 
رييس جمهور در اين ديدار كه در حاش��يه اجالس 
س��ران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در 
شهر چيندائو چين برگزار ش��د ضمن ابراز اميدواري 
براي تسريع در آماده شدن توافق جامع همكاري هاي 
دو كش��ور اظهار كرد: ايران مصمم به توسعه روابط با 
همسايگان به ويژه افغانستان و سرمايه گذاري مشترك 
در پروژه هاي مختلف توسعه يي ازجمله زيرساخت هاي 
حمل و نقل ترانزيتي اس��ت.  روحاني با اس��تقبال از 

تعميق همكاري هاي دو كشور در عرصه هاي سياسي، 
اقتصادي، امنيت��ي و فرهنگي گفت: ترانزيت و اتصال 
كشورهاي منطقه و ازجمله كشورهاي آسياي مركزي 
به خليج فارس داراي اهميت اس��ت و موجب توسعه 
كل منطق��ه و فرات��ر از آن خواهد ب��ود و طرح بزرگ 
بن��در چابهار كه ب��ه اتفاق هند و افغانس��تان درحال 
اجراست، گام بزرگي در مسير تقويت راه هاي ترانزيتي 
منطقه اس��ت. رييس جمهور حمايت دو دولت ايران و 
افغانستان از استمرار و توسعه روابط اقتصادي و كمك 
به بخش خصوصي دو كشور را ضروري خواند و افزود: 
راه آهن خواف- هرات و پروژه هاي توس��عه ديگري در 
اين منطقه پيش رو اس��ت كه بايد با زمينه سازي هاي 

سياسي و اقتصادي براي پيشبرد آنها تالش شود. 
روحاني همچنين به مخالفت گس��ترده كشورها با 
اق��دام امري��كا در خروج از برجام اش��اره و اظهار كرد: 
اقدام خالف مقررات امري��كا در خروج از برجام صرفا 
خ��روج از يك توافق 7 جانبه نيس��ت بلكه مخالفت و 
نقض قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. 
رييس جمهور با استقبال از ابتكار عمل رييس جمهور 
افغانس��تان براي اعالم آتش بس گف��ت: اميدواريم با 
پيش��برد گفت وگوهاي داخلي ش��اهد توسعه و ثبات 

بيش از پيش افغانستان باشيم. 
 روحان��ي مب��ارزه با توليد و قاچاق م��واد مخدر را 
ضروري دانس��ت و افزود: بايد ب��ا همكاري يكديگر و 
ساير كشورهاي منطقه با توليد و قاچاق مواد مخدر كه 

معضلي براي كل منطقه است، مبارزه كنيم. 
رييس جمه��ور همچنين با بي��ان اينكه موضع دو 
كشور در مس��ائل بين المللي نزديك است، گروه هاي 
تروريس��تي را خطري ب��راي كل منطقه برش��مرد و 
خواه��ان همكاري همه كش��ورها در برخ��ورد با اين 

گروه هاي تروريس��تي شد. رييس جمهوري افغانستان 
نيز در اين ديدار با تاكيد بر اينكه »افغانستان تداوم و 
توسعه همكاري با ايران را در راستاي منافع ملي خود 
مي داند« پايان سريع تر كار تدوين سند جامع همكاري 
دو كشور را ضروري خواند و گفت: روابط اقتصادي دو 

ملت همسايه همچنان بايد با شتاب ادامه يابد. 
»اشرف احمد غني« با بيان اينكه با هندوستان در 
موضوع توس��عه بندر چابهار همكاري مي كنيم، اظهار 
كرد: توسعه بندر چابهار نه تنها براي ايران، افغانستان 
و هند بلكه براي توسعه مناسبات چين با آسياي ميانه 
داراي اهمي��ت اس��ت. وي تصريح ك��رد: اميدواريم با 
پشتيباني جمهوري اسالمي ايران كه همسايه بزرگ 
و ش��ريك مهم ما در منطقه است، روند ايجاد امنيت 
و پيش��رفت در افغانس��تان ادامه ياب��د. رييس جمهور 
افغانستان همچنين گفت: آماده همكاري همه  جانبه 
با ايران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستيم. اشرف 
غني به اعالم آتش بس با طالبان به مناسبت عيد سعيد 
فطر و پذيرش آن از سوي اين گروه اشاره كرد و گفت: 
عمليات ما در مقابل گروه تروريستي داعش به  شدت 
ادامه مي يابد و شامل آتش بس  جديد با طالبان نيست. 

 ايستادگي در برابر 
اقدامات يك جانبه واشنگتن

آخري��ن دي��دار نوبت عص��ر روحاني دي��داري با 
رييس جمه��وري بالروس ب��ود؛ رييس جمهور، روابط 
تهران- مينس��ك را رو به توس��عه و پيشرفت خواند و 
تاكي��د كرد كه بايد از هم��ه ظرفيت ها و فرصت هاي 
فراوان موجود در دو كش��ور براي تعميق مناس��بات 

مشترك در همه زمينه ها استفاده كرد. 
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن 

روحاني عصر ش��نبه در ديدار »الكساندر لوكاشنكو« 
رييس جمهور بالروس گفت: بالروس همواره كشوري 
دوست براي ايران بوده و تهران آماده توسعه و تقويت 
رواب��ط اقتصادي و تجاري به وي��ژه در حوزه علمي و 

فناوري هاي نوين با اين كشور دوست است. 
رييس جمهور طي اين ديدار كه در حاشيه اجالس 
س��ران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در 
ش��هر چيندائو چين برگزار ش��د با بي��ان اينكه ايران 
خواهان روابط نزديك تر با بالروس اس��ت، اظهار كرد: 
همكاري هايي ايران با اوراسيا به روابط دو كشور بيش 

از پيش شتاب مي دهد. 
 روحاني ب��ه اهميت تقويت راه ه��اي ترانزيتي در 
منطقه اشاره كرد و گفت: در موضوع ترانزيت شمال- 
جنوب ايران بهترين مسير براي آسياي مركزي و قفقاز 
و جنوب ش��رق اروپا به خليج فارس و آب هاي جنوب 
اس��ت. رييس جمهور در ادامه با اشاره به خروج دولت 
جدي��د امريكا از عمده توافقات بين المللي آن كش��ور 

ازجمله توافق پاريس و برجام گفت: ايستادگي جامعه 
جهان��ي در برابر اينگونه اقدامات يكجانبه واش��نگتن، 

حمايت از قانون و حقوق بين المللي است. 
رييس جمهور بالروس نيز در اين ديدار با تاكيد بر 
اينكه كش��ورش مصمم به توسعه روابط خود با تهران 
اس��ت، گفت: اي��ران براي ما يك ش��ريك كليدي در 
منطقه است و ما مصمم هستيم در تمامي زمينه هاي 
سياسي و اقتصادي روابط خود را با ايران بيش از پيش 

ارتقا دهيم. 
الكساندر لوكاشنكو موضع دولت ايران را در موضوع 
خ��روج يك جانبه امريكا از تواف��ق برجام خردمندانه 
توصيف كرد و گفت: اقدامات يكجانبه و زير پا گذاشتن 
تعه��دات بين الملل��ي، حقوق بين المل��ل را به پرتگاه 
مي كشاند و جامعه جهاني بايد براي ايجاد توازن جديد 

در دنيا تالش كند. 
وي همچنين خواهان تسريع در پيشبرد طرح هاي 

مشترك و اجراي توافقات ميان دو كشور شد. 

در حال��ي اليحه پيوس��تن ايران به كنوانس��يون 
مبارزه با تامين مالي تروريس��م در كميسيون امنيت 
ملي به تصويب رس��يده كه برخي نمايندگان خواهان 
تش��كيل كميس��يون ويژه براي بررس��ي اين اليحه 
ش��ده اند. درخواس��تي كه پيش از نمايندگان مجلس 
از سوي بسيج دانش��جويي 50 دانشگاه كشور مطرح 
شده بود. آنان در نامه يي خطاب به نمايندگان، اليحه 
پيوستن به CFT را استعماري خوانده و از نمايندگان 
درخواس��ت كردند بن��ا بر م��اده 44 آيين نامه داخلي 
مجلس، كميسيون ويژه يي را براي بررسي اين اليحه 
تش��كيل دهند. درخواس��تي كه قرار اس��ت در ميان 
انبوهي از لوايح و گزارشات كميسيون ها، اين هفته در 
صحن علني پارلمان بررس��ي شود. اين در حالي است 
كه اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين 
مالي تروريسم تا به امروز مسير طوالني را طي كرده و 
يك بار هم در صحن علني تا تصويب پيش رفته است. 
هرچند با متشنج شدن صحن علني مجلس تصويب 
آن به نتيجه نرس��يد. اول خردادماه بود كه تعدادي از 
نمايندگان تندرو مجلس پيش از آغاز نشس��ت علني 
تشكيل جلس��ه دادند و در نامه يي به رييس مجلس، 
علي الريجاني خواس��تار مس��كوت ماندن اين اليحه 
ش��دند. علي الريجاني در واكنش به اين درخواس��ت 
توضيح داد كه مس��كوت گذاشتن اين اليحه مشروط 
به موافقت نماينده دولت است و دولت با چنين كاري 
موافقت نكرده اس��ت. به گفت��ه رييس مجلس اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون CFT، هشتم آذر ماه سال 
پيش اعالم وصول ش��د و س��ه هفته بعد براي بررسي 
در اختيار كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 

قرار گرفت. 
مطابق آيين نامه داخلي مجلس، كميسيون امنيت 
ملي سه ماه فرصت داشته اين اليحه را بررسي و نظر 
كارشناس��ي خود را اعالم كند و از آنجا كه اين كار در 
مهلت تعيين ش��ده انجام نشده دولت مي تواند تقاضا 
كن��د، اليحه در دس��تور كار قرار گيرد. اما س��رانجام 
توضيحات الريجاني هم افاقه نكرد تا با راي نمايندگان 
بار ديگر اين اليحه به كميس��يون امنيت ملي مجلس 
برود. كميس��يوني كه پيش از اين در برابر اين اليحه 

س��كوت كرده بود. اما اين بار كه اليحه پيوستن ايران 
به CFT به كميس��يون امنيت ملي آمد، اعضاي اين 
كميس��يون آن را با ش��روطي به تصويب رساندند. هر 
چند كار براي موافقان اليحه به اين س��ادگي ها نبود. 
پس از برگزاري جلسات كميسيون امنيت ملي درباره 
اين اليحه از يك س��و عليرضا رحيمي نماينده موافق 
اليحه در توييتي از ارسال پيامك هاي تهديدآميز براي 
نمايندگان مجلس با هدف جلوگيري از تصويب اليحه 
پيوستن به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم 
پرده برداش��ت و نس��بت به اين موضوع انتقاد كرد. از 
سوي ديگر مجتبي ذوالنوري عضو كميسيون امنيت 
ملي و از مخالفان جدي پيوستن ايران به كنوانسيون 
مقابله با تامين مالي تروريس��م درب��اره خروج برخي 
نمايندگان از جلسه كميسيون براي نصاب شكني گفت 

كه ورود دقيقه نودي يك جريان خاص به كميسيون 
امني��ت ملي دليل خروج نمايندگان از جلس��ه بود. او 
در گفت وگو ب��ا مهر درباره اين موض��وع توضيح داد: 
»دوس��تان ما معتقد بودند ك��ه تصويب اين اليحه به 
ضرر مردم اس��ت و فش��ارهاي اقتص��ادي را به  دليل 
خودتحريمي بر مردم تش��ديد مي كند. بنابراين وقتي 
متوجه ش��ديم كه نمايندگاني از يك جريان سياسي 
خاص كه غايب جلسه بودند به طرز مشكوكي هنگام 
راي گيري در حال ورود به كميسيون هستند، احساس 
كردند كه اين كار سازماندهي شده است، بنابراين براي 

دفاع از منافع ملي جلسه را ترك كردند.«
هرچن��د در آخر ت��الش مخالفان ب��راي ممانعت 
از تصويب اليحه در كميس��يون ج��واب نداد و آنان با 
ش��روطي موافقت خود را اعالم كردند. آنان در شروط 

خود سعي كردند، تهديدات احتمالي پيوستن ايران به 
اين كنوانسيون را خنثي كنند. آنان در يكي از شروط 
با اشاره به اصول و هنجارهاي حقوق بين الملل تا حين 
پذيرش كنوانسيون از جمله كنوانسيون 1999 سازمان 
كنفرانس اسالمي و قطعنامه هاي مرتبط ملل متحد از 
جمله قطعنامه 2۶25 و 1514 تعريف عمل تروريستي 
را مشتمل بر مبارزات مش��روع مردمي عليه از جمله 
سلطه استعماري و اش��غال خارجي ندانسته و تاكيد 
كردند اين مبارزات فارغ از انگيزه آن مجاز و مش��روع 
است و اعمال تروريستي به هر انگيزه يي ممنوع است. 
آنها همچنين موضوع بند )1( ماده )24( كنوانسيون 
در خصوص جمهوري اسالمي را منوط به رعايت اصل 
)139( قانون اساسي كردند. بر اساس اين شرط، حل 
اختالف در اجراي اين كنوانسيون بايد طبق اصل 139 

قانون اساسي صورت گيرد كه در آن تاكيد شده، اصلح 
دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به 
داوري در ه��ر مورد موكول ب��ه تصويب هيات وزيران 
اس��ت و بايد به اطالع مجلس برس��د. همچنين آنان 
اجراي بند )2( ماده )7( كنوانسيون كه اشاره به محل 
وقوع جرم دارد را بر اس��اس قوانين داخلي ايران مجاز 

دانستند. 
اعضاي كميسيون امنيت ملي در يكي از شرط هاي 
خود نيز تاكيد كردند كه صالحيت مقرر در بند 5 ماده 
9 كنوانسيون براي كميته بين المللي صليب سرخ تنها 
در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه الزم االجرا براي 
جمهوري اس��المي ايران پذيرفته مي شود. همچنين 
آنان تاكيد كردند؛ مفاد كنوانس��يون در موارد تعارض 
با قانون اسالمي جمهوري اس��المي ايران الزم الرعايه 
نيس��ت. از سوي ديگر كميسيون امنيت ملي مجلس 
خاطرنش��ان كرد: الحاق جمهوري اس��المي ايران به 
كنوانس��يون به معناي شناس��ايي و برقراري ارتباط با 

رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست. 
اليحه پيوس��تن ايران به كنوانس��يون مب��ارزه با 
تامين مالي تروريسم در كنار دو اليحه »اصالح قانون 
مبارزه با پولش��ويي« و »اصالح قانون مبارزه با تامين 
مالي تروريس��م« لوايح مرتبط با FATF هستند كه 
مجلس چندي پيش براي بحث درباره آنها يك نشست 
غيرعلني برگزار كرد. FATF يا گروه ويژه اقدام مالي 
يك سازمان فرادولتي است كه به  صورت نوبتي نحوه 
اجراي قوانين مبارزه با پولشويي را در بازارهاي مختلف 
مالي سراس��ر جهان بررس��ي مي كن��د و نتيجه آن را 
هر 4ماه يك بار به اطالع كش��ورهاي عضو مي رساند. 
مقامات دولتي و اكثريت نمايندگان مجلس معتقدند؛ 
ايران بدون پيوس��تن به اين نهاد از ارتباط با بانك ها و 
موسسه هاي مالي بين المللي محروم مي ماند و امكان 
س��رمايه گذاري خارجي نيز دش��وارتر مي ش��ود. اين 
سازمان كه چندبار ايران را از ليست سياه خارج كرده، 
ت��ا چند روز آينده درباره خ��روج دايمي ايران نظرش 
را اعالم مي كند؛ نظري كه وابس��ته به تصويب قوانين 
مربوط به پولش��ويي و تروريس��م در مجلس ش��وراي 

اسالمي است. 
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چهرهها

مش��اور فرمانده كل ق��وا در حوزه 
صنايع دفاعي و پشتيباني تاكيد كرد: 
اگر قرار باش��د برجام رفع تحريم ها را 
به همراه نداشته باشد موضوعيتي هم 
ن��دارد و آنچه رهب��ري فرمودند، اين 
اس��ت كه ما هيچ محدوديت��ي براي 

انجام اقداماتمان قائل نيستيم. 
 سردار حسين دهقان در حاشيه مراسم راهپيمايي روز قدس 
در گفت وگو با ايسنا در رابطه با فرمايش رهبري درباره فعاليت هاي 
هسته يي كشورمان اظهار كرد: همان طور كه دقت كرديد، رهبري 
اقدامات در چارچوب برجام را توصيه كردند، لذا بنايي براي خروج 
از برج��ام نداريم. او تصريح كرد: اگر قرار باش��د برجام براي مردم 
ايران، رفع تحريم ها و گشايش اقتصادي را به همراه نداشته باشد، 
برجام موضوعيتي ندارد.  مش��اور فرمانده كل قوا در حوزه صنايع 
دفاعي و پشتيباني همچنين بيان كرد: امروز امريكايي ها به دنبال 
ايجاد فضاي جديدي هستند كه امتيازاتي را از ملت ايران بگيرند، 
اما ملت ايران در جهت تامين منافع خود محكم ايستاده و به كسي 
امتيازي را نخواهد داد. دهقان خاطرنشان كرد: آنچه منافع ما اقتضا 
مي كند، همان چيزي اس��ت كه رهبري و مس��ووالن نظام دنبال 
مي كنند، لذا آنچه رهبري فرمودند، اين اس��ت كه ما هيچ منع و 
محدوديتي براي انجام اقداماتمان قائل نيس��تيم.  مشاور فرمانده 
كل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني خاطرنشان كرد: آنچه 
مهم است، اين است كه ما به عهد و قراردادهاي خود با كشورهاي 
بزرگ و همچنين تاييد شوراي امنيت سازمان ملل پايبند هستيم. 

 بنايي براي خروج 
از برجام نداريم

بعد از حاشيه هايي كه در خصوص 
توهي��ن برخي گروه ه��اي دلواپس به 
رييس سازمان انرژي اتمي در جريان 
راهپيماي��ي روز ق��دس ايجاد ش��د؛ 
رييس دفتر رييس جمهوري با انتشار 
پيامي در ش��بكه هاي اجتماعي از اين 
ش��كل رفتارها انتقاد كرد و با اشاره به 
سردادن شعارهايي توهين آميز از سوي عده يي به رييس سازمان 
انرژي اتمي اظهار كرد: » اميدوارم آنان كه نظرات متفاوتي دارند، 

باور كنند كه منطق، بهتر و كارسازتر از توهين است.« 
به گزارش »تعادل« محمود واعظي رييس دفتر رييس جمهوري 
در حساب كاربري خود در اينستاگرام با اشاره به سردادن شعارهايي 
توهين آميز از س��وي عده يي به رييس س��ازمان ان��رژي اتمي در 
راهپيمايي روز قدس نوشت: »متاسفانه حين راهپيمايي روز جهاني 
ق��دس كه همه بايد عليه رژيم جنايتكار صهيونيس��تي و حاميان 
امريكايي و منطقه يي اش فرياد بكشند؛ برخي افراد به جناب آقاي 
صالحي بي احترامي كردند. واليت پذيري، عشق به كشور و مردم، 
همچنين تالش هاي صادقانه و ارزنده ايش��ان در پيشبرد فناوري 
هسته يي كشور به ويژه در سال هاي اخير انكارناپذير است.« رييس 
دفتر رييس جمهوري در ادامه پيام اينستاگرامي خود آورده است: 
»بي ترديد حتي اگر عده يي چشم در برابر حقيقت ببندند؛ آيندگان 
تالش ه��اي اين همكار خدوم و صبور دولت براي ايران را خواهند 
ستود و اجرشان نزد خداوند متعال و قدرشناسي شان توسط ملت 

شريف ايران محفوظ خواهد بود.« 

 اميدوارم باور كنند
منطق بهتر از توهين است

عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي 
اسالمي گفت: برخي كه در داخل دست 
به تخريب دولت در موضوعات مختلف 
خصوصا برجام مي زنند، بدانند كه با اين 
اقدام تنها اهداف دش��منان ما را تامين 
مي كنند، در حالي كه با اتحاد و انسجام 
مي توانيم پاسخ كوبنده به آنان بدهيم. 

علي بختيار در گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: اخيرا رسانه هاي 
امريكايي موضوع تخريب دولت جمهوري اس��المي ايران را دنبال 
مي كنن��د، آنها در پي اين هس��تند كه وحدت و انس��جام مردم و 
دستگاه حاكميت را مورد خدشه قرار دهند. او افزود: متاسفانه در 
داخل كش��ور هم برخي در جهت تخريب دولت و خصوصا مسائل 
مرتبط ب��ا برجام روي آورده اند ولي آن��ان بايد بدانند اين موضوع 

اهدافي است كه امريكا و صهيونيست ها دنبال مي كنند. 
نماينده گلپايگان در مجلس ادامه داد: ما همگي در تصميماتي 
كه در كش��ور گرفته مي شود، نقش داريم. دولت و مجلس و اركان 
مختلف كش��ور هر يك به ميزاني كه ماموريت داش��تيم در قضيه 
برجام كه موضوع مهمي اس��ت، گام برداش��تيم. دوستان متوجه 
باشند تصميمي كه درمورد برجام گرفته شد تصميمي ميان دولت 
و مجلس و ب��ا رهنمودهاي رهبر معظم انقالب بود. بختيار تاكيد 
ك��رد: امروز برخي ها به جاي اينكه همگام با رس��انه هاي بيگانه به 
تخريب دولت، تيم مذاكره كننده و رييس دستگاه ديپلماسي دست 
بزنند، در داخل نظام مس��ائل را بگويند و هم��ه اينها با وحدت و 

انسجام قابل حل است.

 تخريب دولت
اهداف دشمنان را تامين مي كند

نماينده تهران در مجلس ش��وراي 
اسالمي با اشاره به سر دادن شعار عليه 
برخ��ي مس��ووالن در راهپيمايي روز 
قدس، اين اقدام را در تضاد با فلس��فه 
روز قدس عنوان و در عين حال تاكيد 
كرد ك��ه انجام اين اقدامات از س��وي 
يك ع��ده معدود نمي تواند راهپيمايي 
روز قدس را تحت الش��عاع قرار دهد. به��روز نعمتي در گفت وگو 
با ايس��نا اظهار كرد: متاسفانه يك عده معدودي هميشه به دنبال 
ايجاد حاشيه سازي در برخي مناسبت ها هستند. زماني كه آيت اهلل 
هاشمي در قيد حيات بودند درمورد ايشان هم اين اتفاق مي افتاد 
و در مواردي هم ش��عارهايي عليه آقاي روحاني س��ر داده ش��ده 
است. اينها كساني هستند كه غير از خودشان همه را منافق تصور 
مي كنند. او افزود: اين اف��راد به دنبال اين بودند كه اقتدارگرايي 
را به رخ ديگران بكش��انند. متاسفانه آنها فكر مي كنند خودشان 
حق هستند و ديگران باطلند. اين نماينده مجلس درباره واكنش 
رس��انه هاي خارجي به شعار دادن عده يي عليه علي اكبر صالحي 
در مراس��م روز قدس، گفت: اين اف��راد اين كارها را مي كنند كه 
توجه رس��انه هاي خارجي را به خود جل��ب كنند اما قطعا اقدام 
آنها با فلس��فه روز قدس در تضاد است. نعمتي تصريح كرد: اگر 
اين افراد واقعا مطيع رهبري هستند ايشان گفته اند كه جامعه را 
از دو قطبي بودن دور كنيد، همچنين به آقاي صالحي دستوري 
دادند و ايشان هم كارش را انجام مي دهد. اگر آقاي صالحي منافق 
باشد قطعا در سمت رياست سازمان انرژي هسته يي نخواهد بود. 

 شعار دادن عليه برخي مسووالن
در تضاد با فلسفه روز قدس است

با صدور پيامي 

رهبر معظم انقالب اسالمي 
درگذشت حجت االسالم 
احمدي را تسليت گفتند

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت روحاني 
عاليقدر و دانشمند حجت االسالم دكتر احمد احمدي را 

تسليت گفتند. 
متن پيام رهبر معظم انقالب اس��المي به اين ش��رح 

است: 
» بسم اهلل الرحمن الرحيم

با تاسف و تاثر خبر درگذشت روحاني عاليقدر و دانشمند 
جناب حجت االسالم آقاي دكتر احمد احمدي رحمت اهلل عليه 
را درياف��ت كردم. عمر با بركت اي��ن دانش  آموخته فاضل 
حوزه و دانش��گاه يكسره در خدمت علم و تحقيق و تربيت 
جوان��ان جوياي علم بوده اس��ت. مس��ووليت هاي مهم اين 
عنصر خدوم و پركار در مسائل دانشگاهي در دوران انقالب 
و جمهوري اسالمي فصل درخشاني از زندگي ايشان است. 
عضويت ده ها س��اله در شوراي عالي انقالب فرهنگي، ايجاد 
و اداره موسسه سمت، مديريت بخش هاي مهم و حساسي 
از مجموعه دانشگاهي كشور، بخش هاي برجسته يي از اين 
دوران اس��ت. اينجانب درگذش��ت اين مرد انقالبي و وفادار 
را ب��ه خان��دان و فرزندان محترم و همكاران و ش��اگردان و 
دوستان ايشان تس��ليت عرض مي كنم و رحمت و مغفرت 

الهي را براي آن مرحوم مسالت مي كنم.« 
سيدعلي خامنه اي
۱۹ خردادماه ۱۳۹۷
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3 كالن
واردات تلفن همراه به ۱۰۹ 

ميليون و ۲۵۰ هزار دالر رسيد
تعادل| س��ازمان گم��رك از واردات ۷۳۶هزار 
و ۶۱۰ دس��تگاه گوش��ي تلف��ن هم��راه به ارزش 

۱۰۹ميليون و ۲۵۰هزار دالر به كشور خبر داد. 
س��ازمان گمرك جمه��وري اس��امي ايران از 
واردات بيش از ۷۳۶هزار دس��تگاه گوش��ي تلفن 
همراه به كش��ور خب��ر داد و اعام ك��رد: تمامي 
كاالهاي ورودي به كشور از مبادي رسمي گمركي 
مجوزدار هس��تند و كنترل ه��اي گمركي انجام و 

اجازه ترخيص از گمرك به كاال داده مي شود. 
طي دو ماهه نخس��ت س��ال ج��اري ۷۳۶هزار 
و ۶۱۰ دس��تگاه گوش��ي تلف��ن هم��راه به ارزش 
۱۰۹ميليون و ۲۵۰هزار دالر وارد كشورمان شده 
كه نس��بت به مدت مشابه سال ۹۶ از نظر ارزشي 

۱۶۳/۲۲درصد افزايش يافته است. 
گفتني اس��ت در دو ماهه نخست سال گذشته 
۲۸۲هزار و ۶۷۲ دس��تگاه گوش��ي تلفن همراه به 
ارزش ۴۱ميليون و ۵۰۶ هزار دالر وارد كشورمان 

شده بود. 

 3 درصد تصادف ها 
به فوت مي انجامد

تعادل| مركز آمار ايران اعام كرد كه در سال 
۱۳۹۵، ۴۶۹ه��زار و ۹۵۰ تصادف در كش��ور رخ 
داده كه ۳درصد از تصادف ها در لحظه وقوع منجر 

به فوت شده است. 
مرك��ز آم��ار اي��ران اعام ك��رد به ط��ور كلي 
۷۰درصد تصادف ها در س��ال ۱۳۹۵ درون شهري 
بوده كه نس��بت به س��ال ۱۳۹۱ تغيير معناداري 
نيافته است. براساس آخرين سالنامه آماري كشور 
در سال ۱۳۹۵، ۴۶۹هزار و ۹۵۰ تصادف در كشور 
رخ داده كه ۳درص��د از تصادف ها در لحظه وقوع 
منجر به فوت شده كه ۲۹درصد از اين فوت ها در 

تصادف هاي درون شهري رخ داده است. 
ب��ه ط��ور كلي ۷۰درص��د تصادف ها در س��ال 
۱۳۹۵ درون شهري بوده كه نسبت به سال ۱۳۹۱ 

تغيير معني داري نيافته است.
۲۰درص��د از تصادف ه��اي كش��ور در تهران، 
۱۰درصد در خراس��ان رضوي، ۸ درصد در البرز، 
۷درص��د در ف��ارس و ۶ درص��د در اس��تان هاي 
خوزس��تان و آذربايجان ش��رقي رخ داده كه جزو 
اس��تان هاي با تصادف باال محس��وب مي ش��وند و 
اس��تان هاي چهارمحال و بختياري با ۴,۴در هزار 
از تصادف هاي كشور، قزوين با ۶ در هزار، خراسان 
جنوب��ي با ۸ در هزار، كردس��تان ب��ا ۹ در هزار و 
كهگيلوي��ه و بويراحمد، اي��ام و هرمزگان با يك 
درصد، كمترين ميزان از تصادف هاي كش��ور سال 

۱۳۹۵ را به خود اختصاص داده اند. 

اخبار

آيا تجربه جذب ۵ ميليارد دالري سرمايه  خارجي تكرار مي شود؟

فصل پايان خوش گذراني نان خوران اضافي بودجه
گروه اقتصادكالن| آيسان تنها|

ج��ذب ۵ميليارد دالر س��رمايه  خارجي در س��ال 
۱۳۹۶ خب��ري بود ك��ه روز گذش��ته محمد خزاعي 
معاون وزي��ر اقتصاد به خبرگزاري ه��ا داد. موضوعي 
كه به زعم كارشناس��ان نشان از موفقيت نسبي ايران 
پسابرجام در بهره بردن از منابع مالي خارجي دارد. با 
اين حال با توجه به خروج ترامپ از برجام و تاش او 
براي ايجاد ممانعت در مسير ارتباط اقتصادي ايران و 
اروپا نمي توان امي��دوار بود كه اين اعداد و ارقام براي 
س��ال هاي پيش رو هم تكرار ش��ود. بنابراين به گمان 
برخي اقتصاددانان از جمله مرتضي افقه چاره يي باقي 

نمي ماند جز آنكه بر ظرفيت داخلي تاكيد شود. 
به گزارش »تعادل« برنامه ششم توسعه در فضايي 
نوشته شد كه قرارداد برجام به تازگي امضا شده بود و 
دولت مي توانست با اميدواري نسبت به آينده اقتصاد 
ايران، افق شاخص هاي اقتصادي را خوش بينانه ترسيم 
كند. در همان برنامه براي اقتصاد ايران رشد اقتصادي 
۸درصدي پيش بيني ش��د. رشدي كه به ساالنه ۷۵۰ 
هزار ميليارد تومان س��رمايه گذاري نياز داشت. طبعا 
منابع مورد نياز اين حجم از س��رمايه گذاري در داخل 
كشور وجود نداشت. يكي از بخش هايي كه دولت براي 
رسيدن به رشد پيش بيني شده روي آن حساب وي ژه 

باز كرده بود بخش سرمايه گذاري خارجي بود. 
طبق برنامه ششم توسعه دولت برنامه ريزي كرده 
بود عاوه بر س��رمايه گذاري دولتي و س��رمايه گذاري 
بخ��ش خصوص��ي داخل��ي، ۳۰ميلي��ارد دالر ه��م 
سرمايه گذاري خارجي )۱۲ميليارد دالر سرمايه گذاري 
مستقيم و ۱۸ ميليارد دالر سرمايه گذاري مشترك( و 
۲۰ميليارد دالر هم فاينانس جذب اقتصاد ايران شود. 
)در مجموع ۵۰ميليارد دالر معادل ۲۱۰ تا ۳۰۰هزار 

ميليارد تومان با توجه به نرخ روز دالر( . 

 اقتصاد پسابرجامي ايران چقدر توانست 
منابع خارجي جذب كند؟

س��ال ۱۳۹۶ نخستين س��ال اجراي برنامه ششم 
توس��عه بود. س��الي كه انتظار مي رف��ت برنامه هاي 
اقتصادي در مسير ريل گذاري شده به حركت درآمده 
و برش هاي پيش بيني شده طبق اهداف برنامه ششم 

توسعه درآن اجرا شده و به نتيجه برسد. 
يكي از بخش هايي كه اين روزها گزارشي از نحوه 
عملكرد آن ارائه ش��ده است، بخش س��رمايه گذاري 
خارجي اس��ت. آن گون��ه كه محم��د خزاعي رييس 
سازمان س��رمايه گذاري خارجي و كمك هاي فني و 

اقتصادي ايران در مورد ميزان سرمايه گذاري مصوب 
و جذب شده در سال ۱۳۹۶ و تغييرات آن نسبت به 
سال ۱۳۹۵ گزارش كرده است: كل طرح هاي مصوب 
هيات سرمايه گذاري خارجي طي سال گذشته ۱۹۰ 
طرح با حجم سرمايه گذاري مصوب ۱۰,۶ميليارد دالر 
بوده كه تعداد طرح ها نسبت به طرح هاي سال گذشته 

۲۵درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي و 
كمك هاي فني و اقتصادي ايران چنين گفته اس��ت: 
بر اساس گزارش هاي دريافتي از دستگاه هاي ذي ربط 
از قبيل بانك مرك��زي، گمركات، وزارت نفت، بورس 
و مناطق آزاد س��رمايه وارده )جذب ش��ده( طي سال 

۱۳۹۶ حدود ۵ ميليارد دالر بوده است. 
 معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه سرمايه خارجي 
جذب شده در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ بيش 
از ۴۵درصد افزايش داشته است، اين را هم گفته است 
كه  ميزان سرمايه خارجي وارده در سال ۱۳۹۵ بالغ بر 
۳ميليارد دالر بوده و اين موضوع نشانگر اين است كه 
به طور كلي آمار سرمايه گذاري خارجي روند صعودي 

قابل ماحظه يي به خود گرفته است. 
خزاعي درب��اره كل فاينانس هاي منعقد ش��ده از 
سال ۱۳۹۴ تاكنون و ميزان جذب اين فاينانس ها هم 
بيان كرده است: حجم كل قراردادهاي عمومي تامين 
مالي كه توسط سيستم بانكي كشور و اعتباردهندگان 
خارجي امضا و مبادله ش��ده، بيش از ۳۲ميليارد دالر 

اس��ت. ميزان دقيق مبالغ استفاده ش��ده يا اعتبارات 
اس��ناد گش��ايش يافت��ه در اختيار بان��ك مركزي و 
بانك هاي عامل ذي ربط ب��وده و آنها مي توانند اعام 

كنند. 

 ارزيابي وضعيت جذب سرمايه گذاري خارجي 
در پسابرجام

از ابت��دا ني��ز زماني كه دولت طبق برنامه شش��م 
توسعه، حساب ۵۰ ميليارد دالري روي سرمايه گذاري 
خارجي باز كرده بود، بسياري اين رقم را خوشبينانه 
ارزياب��ي مي كردند. نكت��ه اينجا بود ك��ه از آن رقم، 
۱۲ميليارد دالر فقط براي جذب سرمايه گذاري درنظر 
گرفته شده بود. در حالي كه جذب چنين عددي براي 
س��رمايه گذاري حتي در س��ال هاي اوج رونق گرفتن 
س��رمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران يعني س��ال 
۲۰۱۲ )معادل ۴ميليارد و ۷۰۰ميليون دالر( س��ابقه 

نداشته است. 
بنابراين به گمان كارشناسان عددي كه در اقتصاد 
ايران سال ۱۳۹۶ براي جذب سرمايه گذاري خارجي 
مطرح مي ش��ود )۵ ميليارد دالر سرمايه گذاري( عدد 
قابل قبولي است. در اين زمينه مرتضي افقه  اقتصاددان 
در گفت وگو با »تعادل« چنين توضيح مي دهد: ايران 
در فضاي پسابرجام تاش بسياري كرد كه بسترهاي 
الزم براي جذب سرمايه گذاري خارجي را فراهم كند. 
البته اروپايي ها هم عاقه مند بودند و قدم هاي الزم در 

اين زمينه را برداش��تند. اين امر به وي ژه در شرايطي 
مورد توجه است كه از سال گذشته زمزمه هاي خروج 

ترامپ از برجام مطرح شده بود. 

 افق سرمايه گذاري خارجي
ب��ا وجود آنچه مط��رح ش��د و آن بهبود وضعيت 
س��رمايه گذاري خارجي در ش��رايط پس��ابرجام بود، 
بسياري معتقدند كه باتوجه به خروج ترامپ از برجام 
اين وضعيت ماندگار نخواهد بود و اكنون آينده جذب 
سرمايه گذاري خارجي براي اقتصاد ايران غير شفاف 
اس��ت. با اين حال معاون وزير اقتصاد در بخش��ي از 
س��خنانش در پاسخ به اين سوال فارس كه باتوجه به 
خروج امريكا از برجام وضعيت س��رمايه گذاران براي 
حضور در ايران تغيير كرده يا خير؟ تصريح كرده است 
كه تاكنون هيچ درخواس��ت رسمي مبني بر انصراف 
از سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران خارجي دارنده 
مجوز س��رمايه گذاري تحت پوش��ش قانون تشويق و 
حمايت س��رمايه گذاري به اين س��ازمان واصل نشده 
اس��ت. همچنين خزاعي افزوده اس��ت ك��ه در مورد 
قرارداده��اي فاينانس نيز هيچ گونه اعام رس��مي از 
س��وي آنها به وزارت امور اقتصادي و دارايي و حسب 

اطاع به بانك مركزي نيز واصل نشده است. 
اين سخنان در حالي مطرح مي شود كه كارشناسان 
اقتصادي از جمله افقه مي گويند احتماال در سال هاي 
آتي سرمايه گذاري خارجي به شكل محسوسي كاهش 
پيدا كند و دولت بايد به فكر راهكارهاي ديگري براي 

پر كردن خأل سرمايه گذاري خارجي باشد. 
اين اقتص��اددان چنين توضيح مي ده��د: اكنون 
اي��ن پيش بيني وجود دارد كه احتماال در آينده حتي 
فروش نفت ايران با مش��كل مواجه ش��ود. بنابراين با 
توج��ه به تاش امري��كا براي جلوگي��ري از برقراري 
ارتباط��ات اقتصادي اروپا با اي��ران ولو در حد تجارت 
 بعي��د مي دانم كه بتواني��م س��رمايه گذاري خارجي 
قابل توجهي براي اقتصاد ايران در آينده جذب كنيم. 

 راهكار چيست؟
هنوز بس��ياري ب��ر پيگيري امور برج��ام از طريق 
اتحادي��ه اروپا و ايجاد گش��ايش هاي اقتصادي از اين 
طري��ق اميدوارند. اموري كه باي��د از طريق مجموعه 
وزارت امور خارجه پيگيري ش��ود با اين حال رييس 
سازمان س��رمايه گذاري خارجي و كمك هاي فني و 
اقتص��ادي ايران در اين زمينه توضيحاتي را ارائه داده 
و گفته اس��ت: به نظر مي رس��د با توج��ه به تبادالت 

پيچيده و گسترده اروپا با امريكا و از سوي ديگر اعام 
اتحاديه اروپا براي ارائه كار با ايران، يكي از راهكارهاي 
اطمينان از جريان نقل و انتقاالت پولي، تعيين چند 
بان��ك در اروپا بدين منظور اس��ت. به اين صورت كه 
حمايت از آنها توس��ط اتحاديه اروپا صورت بگيرد. در 
مورد حمايت از ش��ركت هاي سرمايه گذار اروپايي نيز 
بايد مكانيس��م  ويژه يي را مش��خص و اعام كنند كه 
سرمايه گذاري آنها را در مقابل ريسك هاي سياسي و 

اقتصادي پوشش دهند. 
خزاعي تاكيد كرده اس��ت: اگر چه ش��ركت ها و 
بانك هاي اروپايي )و عمدتا در س��اير دنيا( به نوعي 
مس��تقل از دولت هايش��ان تصمي��م گرفته و عمل 
مي كنن��د، ام��ا اراده سياس��ي دولت ه��اي اروپايي 
مي تواند و بايد منجر به يافتن س��ازوكار مناس��ب 
اين موضوع باش��د. مس��اله اصلي نق��ل و انتقاالت 
بانكي، اس��تفاده از سوييفت يا نظير آن و همچنين 
اطمينان دهي به بانك ها و شركت هاي طرف معامله 
با ايران اس��ت كه بايد از حماي��ت دولت هاي خود 

برخوردار باشند. 
با وجود اين سخنان بس��ياري معتقدند كه ديگر 
نبايد و نمي توان به عوايد اقتصادي برجام اميدوار بود. 
بنابراين دولت و مجموعه اركان نظام سياسي چاره يي 

ندارد جز آنكه به ظرفيت هاي داخلي چشم بدوزد. 
مرتضي افقه در اين رابطه چنين توضيح مي دهد 
كه دولت ابتدا بايد يك برنامه رياضتي طراحي كند 
و به نان خوران اضافه بودجه بفهماند كه فصل بريز و 
بپاش تمام شده و بايد بودجه كمتري از دولت طلب 
كنن��د. در اين زمينه هم��ه بايد كمك كنند. ديگر 
وقت آن رس��يده كه در فيلت��ر كردن افرادي كه به 
قدرت مي رسند، طوري عمل شود كه افراد اليق تر 
و توانمندت��ر به عرصه كار بيايند و اين موضوع بايد 
نه تنها در دولت بلكه در مجلس و... هم به كار رود. 
يكي از م��واردي كه اين روزها بيش��تر بايد بر 
ظرفيت ه��اي آن تمركز كرد، موضوع بهبود فضاي 
كسب و كار است. اين موضوع به ويژه در شرايطي 
قابل توجه اس��ت كه بخش هايي از اقتصاد ايران با 
۴۰ درص��د از ظرفيت خالي خود كار مي كنند. در 
اين زمينه افقه توضيح مي دهد كه بايد براي بهبود 
فضاي كس��ب و كار تمام قوا دس��ت به كار شوند. 
بايد تا جايي كه امكان دارد از ظرفيت توليد داخل 
استفاده كنيم و اين موضوعي نيست كه آن را صرفا 
از دولت انتظار داشته باشيم، چرا كه در اين زمينه 

از دست دولت به تنهايي كاري ساخته نيست. 

مديركل فني ماليات ارزش افزوده سازمان امور 
ماليات��ي گف��ت : اطاعات معامله رس��مي در بنگاه 
دريافت مي كنيم اما اگر معامله غيررس��مي باش��د، 
دسترسي نداريم كما اينكه برآورد علي الرأس براي 
دريافت ماليات اماك نيز در نظر گرفته مي شود. 

جعف��ر ابراهيم بيگ��ي در گفت وگو ب��ا فارس در 
م��ورد ماليات ب��ر ارزش افزوده خري��د و فروش و 
اجاره ملك كه توسط بنگاه هاي اماك كه از مردم 
دريافت مي شود اما به دولت نمي دهند، اظهار كرد: 
ب��ه ماليات ارزش افزوده همه اماكي ها رس��يدگي 
مي شود و براساس تعداد مبايعه نامه و كد رهگيري 

اماك ماليات آنها اخذ مي شود. 
مديركل فني و اعتراض موديان ماليات بر ارزش 
افزوده سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين پرسش 
كه گاهي توافق مي شود تا معامله به صورت رسمي 
ثبت نش��ده و كد رهگيري تبادل و دريافت نشود، 
گفت: اطاعات معامله رس��مي را در بنگاه دريافت 
مي كنيم اما اگر معامله غيررسمي باشد، دسترسي 
نداريم كما اينكه ب��رآورد علي الرأس براي دريافت 

ماليات اماك نيز در نظر گرفته مي شود. 

وي با اش��اره ب��ه اينكه مبن��اي دريافت ماليات 
ب��ر ارزش افزوده دريافت كد رهگيري اس��ت، بيان 
كرد: ممكن اس��ت بن��گاه، كن��ار آن كارهاي ديگر 
انج��ام دهد براي اينكه ف��رار مالياتي صورت نگيرد 
مبلغي اضافه تنظيم مي ش��ود و مبنا قرار مي گيرد 
اما معموال كد رهگيري ماك عمل دريافت ماليات 
اس��ت. اگر مواردي وجود داش��ته باشد كه متوجه 

شويم از ماليات علي الرأس استفاده مي كنيم. 
ب��ه گفت��ه ابراهيم بيگي، مس��تندات و اطاعات 
مال��ي طبق م��اده ۱۶۹ مك��رر قان��ون ماليات هاي 
مس��تقيم دريافت شده و فعاالن اقتصادي معامات 
فصلي خ��ود را ثبت مي كنند. با هم��ه اين اوصاف 
اطاعات خريد و فروش  اماك كه در دفاتر اس��ناد 
رسمي انجام مي ش��ود و بخش اجاره كه داراي كد 

رهگيري است را داريم. 
مديركل فني و اعت��راض موديان ماليات ارزش 
افزوده س��ازمان امور مالياتي در پاسخ به اين سوال 
كه اطاعات فوق الذكر را طب��ق خوداظهاري افراد 
دريافت مي كنيد آيا اطاع��ات ديگري از نهادهاي 
دارنده اطاعات داريد، گفت: يك س��ري اطاعات 

رس��مي وجود دارد و مابقي براس��اس مش��اهدات 
ميداني حس��ابرس و مميز انجام مي شود و در عين 
حال اتحاديه ها نيز مي��زان كاركرد اماك را اعام 
مي كنن��د. وي با تاكيد ب��ر اينكه از ش��هرداري ها 
اطاعات دريافت مي كني��م، افزود: در بخش اجاره 
درياف��ت مالي��ات ارزش افزوده س��خت تر اس��ت، 
چ��ون احتمال دارد توافق ش��ود كه رهگيري ميان 
اش��خاص حقيقي دريافت نش��ود اما در اش��خاص 
حقوقي اين مش��كل وجود ن��دارد. مديركل فني و 
اعتراض موديان ماليات ارزش افزوده س��ازمان امور 
مالياتي يادآور شد: افرادي كه تكاليف مالياتي خود 
را انجام نمي دهند، جريمه خواهند ش��د و براساس 

رسيدگي ها افراد از تور مالياتي بيرون نمي مانند. 
به گفت��ه ابراهيم بيگي، بنگاه ه��اي اماك را به 
طور ويژه بررس��ي مي كنيم به ويژه در شهر تهران. 
ممكن است ماليات ارزش افزوده ابرازي صفر باشد 
اما برگه تشخيص قطعي كه سازمان مالياتي صادر 
مي كند، مهم اس��ت. در ش��هر تهران نسبتا اشراف 
خوبي داريم و اطاعات خوبي دريافت شده و تمام 

ديتاها با هم تطبيق داده مي شود.

 مع��اون بانك، بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزير 
اقتصاد ب��ا بيان اينكه روند تصوي��ب اليحه مربوط 
به FATF در مجلس به خوبي درحال طي ش��دن 
اس��ت، گفت: مجلس به عن��وان نهاد قانونگذار حق 

دارد نسبت به وضع قانون نگراني داشته باشد. 
عبدالرحمن نديمي بوش��هري در گفت وگويي با 
پژوهش��كده پولي و بانكي درب��اره فرآيند تصويب 
اليحه عضوي��ت ايران در كميته مبارزه پولش��ويي 
و تامين مالي تروريس��م گف��ت: نمايندگان مجلس 
شوراي اس��امي به عنوان افراد قانونگذار در كشور 
حق دارند ك��ه براي عضوي��ت در FATF نگراني 

داشته باشند. 
وي افزود: ام��كان دارد برخي از مقررات موجود 
در FATF مشكاتي را براي سيستم بانكي كشور 
ايجاد كند يا اساس��ا منطبق با تفكرات ما در كشور 
نباش��د. معاون بان��ك، بيمه و ش��ركت هاي دولتي 
وزير اقتصاد توضيح داد: ب��ه عنوان نمونه برخي از 
س��ازمان هايي كه مورد تاييد اي��ران و از ما انقابي 
هس��تند، كش��ورهاي ديگر به ويژه غربي ها ممكن 
اس��ت آنه��ا را س��ازمان هاي تروريس��تي بدانند و 
برعكس برخي از گروه هايي كه ما آنها را تروريست 

مي دانيم، آنها نمي دانند. 
نديمي بوش��هري ادام��ه داد: نمايندگان مجلس 
مي گوين��د چرا وقتي ك��ه ايران خ��ود بزرگ ترين 
قرباني تروريس��م بوده و بيشترين زيان و صدمه را 
از تروريست ها در طول ۴۰سال گذشته ديده است، 

اف��رادي مانند وزير خارجه امري��كا با پررويي تمام 
يكي از اتهامات خود عليه ما را تروريسم مي نامند. 
وي تصري��ح ك��رد: نمايندگان مجل��س معتقد 
هس��تند چرا با وجود تعاريف و تضادهاي مختلفي 
كه از تروريسم وجود دارد، قانوني تصويب شود كه 
احتمال دارد در آينده عليه خود ما از آن اس��تفاده 
ش��ود؛ با اين حال پيش بيني خوب��ي هم در دولت 
و هم در مجلس ش��ده اس��ت كه اي��ن احتمال رخ 
ندهد و درباره بحث تروريسم اعام كرده ايم كه اين 
موض��وع را طبق تعاريف خودمان قبول داريم و آن 

را اجرا مي كنيم. 
نديمي بوش��هري تاكي��د ك��رد ك��ه نمي توانيم 
FATF را نادي��ده بگيريم و بگويي��م كه عضو آن 
نمي ش��ويم زيرا FATF يك س��ازوكار بين المللي 
اس��ت و اگر مي خواهيم با بانك هاي دنيا كار كنيم، 
ناگزير هستيم خود را با شرايط آن تطبيق دهيم. 

معاون بان��ك، بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزير 
اقتص��اد ادام��ه داد: حت��ي زماني ك��ه رهبر معظم 
انق��اب درباره اقتصاد مقاومت��ي صحبت مي كنند، 
تاكي��د دارند اقتصاد مقاومت��ي، اقتصادي درون زا و 
برون گراس��ت كه نشان مي دهد اقتصاد ايران بايد با 

دنيا كار كرده و صادرات داشته باشد. 
وي تاكيد ك��رد: يكي از مهم ترين مبناها درباره 
FATF آن اس��ت كه بانك ه��ا بتوانند با بانك هاي 
 FATF خارجي كار كنند ام��ا الزمه آن تطبيق با
و مبارزه با پولش��ويي اس��ت. معاون وزير اقتصاد با 

 FATF بي��ان اينكه حتما بايد مق��ررات مربوط به
و پولش��ويي رعايت شوند، اظهار كرد: نكته مهم آن 
است كه اين مقررات بايد با تفكرات ديني و اخاقي 
ايران همراه باش��د؛ ممكن است طرف مقابل قصد 
خدعه داش��ته باش��د و بخواهند سوءاستفاده كنند 
ولي واقعيت اين است كه اگر واقعا به دنبال مبارزه 
با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم باشند، ايران از 

همه جلوتر است. 
وي در عين حال خاطرنش��ان كرد: FATF در 
زمينه مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م 
فرم درس��ت كرده و دستورالعمل تدوين كرده و ما 
باي��د دقت كنيم در زمان تصويب قوانين، قانوني را 
تصويب نكني��م كه در آينده مانع از عمليات بانكي 

شوند. 
نديمي بوش��هري اف��زود: درحال حاض��ر فرآيند 
تصوي��ب اليحه مب��ارزه با پولش��ويي در مجلس با 
تعامل به خوبي درحال طي ش��دن اس��ت و بيشتر 
نماين��دگان موافق اين اليحه ب��وده و كليات آن را 

تاييد كرده اند. 
معاون بان��ك، بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزير 
اقتص��اد خاطرنش��ان كرد: از آنجا كه ما نس��بت به 
غربي ها بي اعتماد هس��تيم، نماين��دگان حق دارند 
نگران برخي از مس��ائل باش��ند زيرا هم��واره ما به 
تعهدات خود براس��اس اص��ول ديني و اخاقي مان 
پايبن��د بوده ايم اما طرف هاي غربي تعهداتش��ان را 

بعضا زير پا گذاشته اند. 

مديركل فني ماليات ارزش افزوده سازمان امور مالياتي: 

ماليات امالك علي الرأس مي شود

معاون وزير اقتصاد مطرح كرد

روند خوب تصويب اليحه FATF در مجلس
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 تقدير معاون وزير تعاون
از بانك صنعت و معدن

س��يد حميد كالنتري معاون ام��ور تعاون وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ارس��ال نامه يي براي 
علي اشرف افخمي رييس هيات مديره و مديرعامل 
بانك صنعت و معدن از اين بانك به خاطر حمايت 

از بخش تعاوني اقتصاد كشورمان قدرداني كرد. 
ب��ه گزارش پاي��گاه اطالع رس��اني بانك صنعت 
و مع��دن، كالنت��ري در اين نامه آورده اس��ت: نظر 
ب��ه اينكه عملك��رد آن بانك در خص��وص اعطاي 
تس��هيالت در س��ال 1395 در حماي��ت از بخش 
تعاوني اقتصاد قابل توجه بوده است، بدينوسيله از 
فعاليت هاي ارزشمند جنابعالي و همكاران آن بانك 
تقدير و تش��كر كرده، توفيقات روزافزون شما را از 

درگاه خداوند رزاق خواستارم. 

 دانشجويان ليسانس
خارج از كشور ارز مي گيرند

تامي��ن و انتق��ال ش��هريه و انتق��ال و پرداخت 
دانش��جويان  م��ورد  در  اقام��ت  هزينه ه��اي 
 مقط��ع ليس��انس، در صورت��ي كه قب��ل از تاريخ
31 ارديبهش��ت1397 دانش��جو ب��وده و در حال 
تحصيل هستند، صرفا بابت ترم تحصيلي جاري و 

ترم هاي تحصيلي آتي آنها بالمانع است. 
به گزارش رواب��ط عمومي بانك مركزي، تامين 
و انتقال ارز بابت ش��هريه دانشجويان آزاد خارج از 
كشور از مقطع ليس��انس به باال با ارائه درخواست 
متقاضي در مقاب��ل تاييد وزارتخانه ذي ربط )علوم، 
تحقيقات و فناوري يا بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي( مبني بر شاغل به تحصيل بودن دانشجو 
در خارج از كش��ور و ارائه صورت حس��اب دانشگاه 
مربوط��ه با تايي��د به ميزان مبلغ من��درج در آن و 
حداكثر در سقف 15 هزار دالر يا معادل آن به ساير 
ارزها، س��االنه در وجه موسسه/دانشگاه ذي ربط به 
نرخ روز اعالمي از س��وي اين بانك بالمانع اس��ت. 
تاييديه ه��اي فوق الذك��ر وزارتخانه ه��اي مذك��ور 
مي تواند بدون ذكر نام بانك/ش��عبه مربوطه صادر 

شود. 
گفتني اس��ت، پيش از اين تامي��ن و انتقال ارز 
بابت ش��هريه دانش��جويان آزاد خارج از كش��ور از 
مقطع فوق ليس��انس به باال امكان پذير بود، بر اين 
اس��اس دانشجويان مقطع ليس��انس به شرطي كه 
قبل از تاريخ 31 ارديبهش��ت سال جاري دانشجو 
بوده و در حال تحصيل هستند، از خدمات ارزي در 

نظر گرفته شده بهره مند مي شوند. 

 كاهش ۵۱ درصدي
ارزش چك هاي برگشتي

گ�روه بانك وبيم�ه  حدود ي��ك ميليون فقره 
چ��ك به ارزش 9٠هزار ميلي��ارد ريال در فروردين 
ماه سال جاري برگشت داده شده كه نسبت به ماه 
قبل از نظر تع��داد و مبلغ به ترتيب 31.9درصد و 

51.4درصد كاهش نشان مي دهد. 
بيش از 6.7ميليون فقره چك به ارزشي بالغ بر 
466ه��زار ميليارد ريال در فروردين ماه 1397، در 
كل كش��ور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تع��داد و مبلغ به ترتيب 33.2 درصد و 46.8درصد 
كاهش نش��ان مي دهد. اين در حالي اس��ت كه در 
فروردي��ن م��اه 1397، دركل كش��ور ح��دود يك 
ميليون فقره چك به ارزشي حدود 9٠ هزار ميليارد 
ريال برگش��ت داده ش��ده است كه نس��بت به ماه 
قب��ل از نظر تعداد و مبل��غ به ترتيب 31.9درصد و 
51.4درصد كاهش نش��ان مي دهد. بر اين اس��اس 
در كل كش��ور 14.2درص��د از كل تعداد چك هاي 
مبادله ي��ي و 19.2درص��د از كل مبل��غ چك هاي 

مبادله يي برگشت داده شده است. 
در م��اه مورد گزارش، در اس��تان تهران بالغ بر 
313هزار فقره چك ب�ه ارزش��ي ح��دود 48 هزار 
ميليارد ريال برگش��ت داده ش��د ك��ه 14.3درصد 
از كل تعداد چك ه��اي مبادله يي و 18.2درصد از 
كل مبلغ چك هاي مبادله يي را تش��كيل مي دهد. 
در م��اه مذكور در بين س��اير اس��تان هاي كش��ور 
بيش��ترين نسبت ارزش چك هاي برگشتي ب�ه كل 
ارزش چك هاي مبادله شده در استان به ترتيب به 
استان هاي آذربايجان غربي )35.6درصد(، سمنان 
)33درص��د( و هرم��زگان )31.9درصد( اختصاص 
يافته اس��ت و اس��تان هاي بوش��هر )11.8درصد(، 
كرمانش��اه )11.9درصد( و زنج��ان )14.1درصد( 
كمترين نس��بت ارزش چك هاي برگش��تي به كل 
ارزش چك هاي مبادله ش��ده در اس��تان را به خود 

اختصاص داده اند. 
بالغ ب��ر ٠.9ميليون فقره چك به ارزش��ي بالغ 
بر 83ه��زار ميليارد ري��ال در فروردين ماه 1397 
دركل كشور به داليل كس��ري يا فقدان موجودي 
برگشت داده شده اس��ت. در واقع در كل كشور از 
نظر تع��داد 96.8درصد و از نظر ارزش 92.9درصد 
از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري يا فقدان 

موجودي بوده است. 
همچنين در ماه مورد گزارش، در استان تهران 
بال��غ ب��ر 3٠1 هزار فق��ره چك به ارزش��ي بالغ بر 
44ه��زار ميليارد ريال به داليل كس��ري يا فقدان 
موجودي برگش��ت داده ش��ده اس��ت ك��ه از نظر 
تع��داد 96.2درصد و از نظ��ر ارزش 93.2درصد از 
كل چك هاي برگش��تي به داليل كسري يا فقدان 

موجودي برگشت خورده است. 
در ماه مذكور بين س��اير اس��تان هاي كش��ور، 
بيشترين نسبت ارزش چك هاي برگشتي ب�ه داليل 
كس��ري يا فقدان موجودي به كل ارزش چك هاي 
برگش��تي در اس��تان ب��ه ترتي��ب به اس��تان هاي 
س��منان )98.5درصد(، هرمزگان )98.2درصد( و 
چهارمحال وبختياري )97.8درصد( اختصاص يافته 
است و اس��تان هاي آذربايجان غربي )47.7درصد(، 
قزوي��ن )93.7درصد( و يزد )94.8درصد( كمترين 
نسبت ارزش چك هاي برگشتي به داليل كسري يا 
فقدان موجودي به كل ارزش چك هاي برگشتي در 

استان را به خود اختصاص داده است.

اخبار

»تعادل« پيامدهاي عقب نشيني امريكا از برجام را براي صنعت بيمه بررسي مي كند

بيمهگرانتحتفشارتطبيقريسكها
گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري  

در پي تصمي��م رييس جمهور امريكا، دونالد 
ترامپ مبني بر خروج اين كشور از برنامه توافق 
هسته يي ايران، ديدبان ها و متخصصان صنعت 
از ريسك هاي پيروي از مقررات براي بيمه گران 
و بيمه گران اتكايي، ابراز نگراني كرده و احتمال 
پيامدهاي عمده يي نيز براي برخي پوشش هاي 

تجاري پيش بيني كرده اند. 
به گزارش »تعادل« روز سه شنبه 8 مه  )18 
ارديبهش��ت( ترامپ اعالم كرد كه امريكا از اين 
توافق خارج شده اس��ت و احتمال تحريم هاي 
جدي��د عليه اي��ران ني��ز وج��ود دارد. پس از 
ح��ذف تحريم ها در ژانوي��ه 2٠16، تعدادي از 
بيمه گ��ران و بيمه گران اتكاي��ي جهان در بازار 
اي��ران ب��ه تج��ارت پرداختند ك��ه از آن ميان 
مي توان به مونيخ ري، اس��كور و شركت هندي 
جي اي س��ي ري اش��اره كرد. اما عقب نش��يني 
ترامپ از اين قرارداد چن��د نگراني عمده براي 
صنع��ت بيمه و بخ��ش اتكايي جه��ان در پي 

خواهد داشت. 
شركت حقوقي و جهاني كاليد اند كور در اين 
زمينه اعالم كرده اس��ت: بدون لحاظ پيامدهاي 
سياس��ي اي��ن تصمي��م، تحريم ه��اي جدي��د 
تحميلي، بيمه گران را تحت فشار فوري تطبيق 

براي بررسي ريسك هاي خود خواهد كرد. 
 اين ش��ركت مي افزايد: ديگ��ر عوارض اين 
عقب نش��يني، تعارض بي��ن تحريم هاي اياالت 
متحده و اروپاس��ت. بيمه گ��ران بايد پيروي از 
وظايف نظارتي و نيز اصالح قراردادهايشان، چه 
تح��ت بندهاي تحريم يا قوانين موضوعه كه به 
آنان حق عدم تحقق كامل بيمه نامه ها يا فس��خ 

كامل آنها را مي دهد، لحاظ كنند. 
كلوپ پي  اند اي انگلس��تان، ارائه كننده بيمه 
پي اند اي و ديگر خدمات به جامعه كش��تيراني 
جهان كه توس��ط ش��ركت بيمه توم��اس ميلر 
مديريت مي شود نيز طي اظهارنظر خود درباره 
عقب نشيني اياالت متحده بر مشكالت احتمالي 

براي تجارت و بيمه دريايي تاكيد كرد. 
 نيگل كاردن مع��اون كلوپ مديران توماس 
ميلر پي  ان��د  اي اظهار م��ي دارد: انتظار مي رود 
اين تصميم، پيامده��اي عمده يي براي تجارت 
درياي��ي با اي��ران و نيز بيمه اين ن��وع تجارت 
در پي داش��ته باش��د. اما يك ارزيابي كامل از 
اث��ر احتمالي اي��ن تصميم تنه��ا زماني محقق 

مي ش��ود ك��ه درب��اره وضعيت ديگر ش��ركاي 
برج��ام )JCPOA( كه اخي��را حمايت خود از 
اين معاهده دوباره اعالم كرده اند، شفاف س��ازي 
ش��ود. همچنين بايد دفتر خزان��ه داري كنترل 
دارايي هاي خارجي امري��كا )OFAC( نيز در 
رابطه ب��ا مديريت دوره پي��ش از موعد خروج 

قرارداد تحت اين تصميم توضيح دهد. 
 كل��وپ پي ان��د اي مي افزاي��د: پيش بين��ي 
مي ش��ود كه تحريم ها طي يك دوره 18٠روزه 
پيش از موعد خروج در 4 نوامبر 2٠18 دوباره 
اعاده ش��وند. كاردن اضافه مي كند: كلوپ گروه 
بين الملل��ي به رصد پيش��رفت ها ادامه مي دهد 
و دس��تورالعمل هاي بيش��تر را ني��ز در صورت 
وجود شفافيت بيشتر ارائه خواهد داد. در عين 
ح��ال اعضا باي��د پيش از ورود به ه��ر نوع وام 
جديد مربوط به ايران از مقررات جديد تطبيق 

تحريم ها مطمئن شوند. 
صنعت بيمه ايران در اقدامي پيش دس��تانه 
در پ��ي كاهش تاثي��رات عقب نش��يني اياالت 
متحده از برجام بر اين صنعت و عقب نش��يني 
اروپايي ها نس��بت ب��ه خريد س��هام بيمه هاي 

ايراني به دليل مواضع ترامپ اعالم كرده بود كه 
مذاكراتي با چين، هند و روسيه آغاز شده است. 
بنابراي��ن خروج امريكا از برجام و تنظيم روابط 
بين المللي در ش��رايط جديد مورد ارزيابي قرار 
گرفته بود در همين زمينه همچنين از س��وي 
نهاد ناظر صنعت بيمه ايران به ظرفيت بس��يار 
بااليي براي توس��عه همكاري بين ش��ركت ها و 
نهاده��اي اقتصادي اروپاي��ي و انجام مذاكرات 
نزديكي با سران بيمه هاي اصلي و تعيين كننده 

اروپا ظرف دو سال گذشته اشاره شد. 
ظرفي��ت  از  اس��تفاده  مذاك��رات  اي��ن  در   

ش��ركت هاي اروپايي براي توس��عه پوشش هاي 
بيمه يي در حوزه كشتيراني و نفتكش مطرح شد 
تا صنع��ت بيمه با تمهيداتي كه انديش��يده اين 
اطمين��ان را بدهد كه با خ��روج امريكا از برجام 
هيچ مجموعه يي در كش��ور بدون پوش��ش باقي 
نمان��د. برخي نيز بر اين باور بودند كه با خروج 
امريكا از برجام كش��ورهاي اروپايي نمي توانند 
ب��ر خ��الف آن تصميم بگيرند ام��ا مي توانند با 
گذاشتن ش��روطي براي ايران به همكاري خود 
ادامه داده و در ص��ورت عدم رعايت، همكاري 

خود با ايران را خاتمه دهند. 

 البته صنعت بيمه تا حدودي در زمان تحريم 
توانست با همكاري مردم و با حفظ پر تقوي به 
فعاليت خود ادامه دهد و ايجاد صندوق پوشش 
ريس��ك در دوران جن��گ تحميلي ب��راي تردد 
كش��تي هاي بازرگاني ايران نش��ان داد مشكل 
الينح��ل وجود ندارد اتفاق جالب ديگري كه در 
اين س��ال ها رخ داد و س��بب شد تا ابتكار عمل 
از صنعت بيمه خارج نشود، تشكيل كنسرسيوم 
بيمه بود. بر اساس اين رخداد، شركت هاي بيمه 
تصميم گرفتند كه پوش��ش ريسك را بين خود 
تقسيم كنند. يعني شركت هاي داخلي به همراه 
شركت هاي خارجي كنسرسيومي تشكيل دادند 
و ريس��ك موجود را بين ش��ركت هاي ايراني و 
خارجي خود تقس��يم كردند. با اي��ن اقدام هم 
وابس��تگي صددرصد به شركت هاي خارجي رخ 
نداد و هم ش��ركت هاي ايراني در عرصه حضور 
داش��تند در واقع، ش��كل گيري كنسرسيوم هاي 
بيمه ي��ي ب��ه خص��وص از زمان ش��دت گرفتن 
تحريم ه��اي يك جانب��ه عليه اي��ران به عنوان 
راهكاري جهت پوش��ش ريس��ك هاي بزرگ در 
ايران م��ورد توجه قرار گرفت. يكي از مهم ترين 
تجربه هاي��ي كه در زمينه كنسرس��يوم رخ داد، 

حادثه پتروشيمي بوعلي بود. 
با وقوع آتش س��وزي در پتروش��يمي بوعلي 
كه تحت پوش��ش كنسرس��يومي متش��كل از 
11 ش��ركت بيمه يي با لي��دري بيمه ايران قرار 
داش��ت. پرداخت خس��ارت بين ش��ركت هاي 
بيمه گري توزيع شد. همچنين نمونه نزديك تر، 
اتفاقي بود كه براي پتروش��يمي رازي رخ داد و 
خس��ارت زيادي را وارد كرد. بيمه اين شركت 
كنسرس��يومي بوده كه بين بيمه ايران و آس��يا 
و چند ش��ركت ديگر تشكيل شده بود و كمك 
كرد تا ش��ركت ها از پس خسارت سنگين اين 

حادثه برآيند. 
 نكت��ه مهمي ك��ه باي��د در زمين��ه تعامل 
صنع��ت بيمه با دنياي خارج توجه داش��ت اين 
اس��ت كه در صنع��ت بيمه، در هم��ه زمينه ها 
نياز به شركت هاي خارجي و ورود سرمايه آنها 
نيس��ت. بنابر اين خروج از برجام با تحريم هاي 
مج��دد هيچ تاثي��ري در بخش داخل��ي مانند 
بيمه عمر و ش��خص ثالث و... ندارد، چرا كه در 
اين رش��ته هاي بيمه گري داخلي، وظيفه بيمه 
اتكايي را بر عهده دارد تا ريس��ك ها را پوشش 

دهند

گروه بانك وبيمه  
ريي��س كل بانك مركزي گفت: ب��ا توجه به 
حج��م همكاري ه��اي تجاري اي��ران و چين، به 
كارگيري مكانيس��م هاي پرداخت با اس��تفاده از 
ارزه��اي دو كش��ور چالش مبادله ه��اي مالي دو 

طرف را حل مي كند. 
به گ��زارش ايرنا، ولي اهلل س��يف ب��ا توجه به 
س��فر رييس جمهوري به پكن و با اشاره به اينكه 
25درصد صادرات نفت كشورمان به چين است، 
گفت: كش��ور چين به عنوان يك��ي از مهم ترين 
شركاي تجاري ايران در س��ال هاي اخير و يكي 
از خري��داران عمده نفت در سياس��ت راهبردي 

كشورمان از اهميت بسزايي برخوردار است. 
وي افزود: هم اكنون ش��بكه بانكي كش��ور به 
دليل اث��رات تحريم ها در انج��ام عمليات بانكي 
ب��ا محدوديت هايي مواجه اس��ت ك��ه اميدواريم 
در س��فر رييس جمهوري به چين، توافقات الزم 
در س��طح مقامات ارشد سياسي 2كشور انجام و 

راهكار مناسب و مطلوب حاصل شود. 
رييس بانك مركزي با اشاره به مواضع روشن 

مقام ه��اي چيني به حفظ برج��ام افزود: با توجه 
به حج��م همكاري هاي تجاري 2كش��ور و با به 
كارگيري مكانيس��م هاي پرداخت مناسب مانند 
اس��تفاده از ارزه��اي محلي 2 مي توانند نس��بت 
ب��ه انجام مب��ادالت مالي اقدام كنن��د و در اين 

خصوص چالش جدي نخواهيم داشت. 
وي اظه��ار اميدواري كرد با ت��داوم همكاري  
بانك هاي چيني همچنين حمايت موسسه بيمه 
صادراتي چين)ساينوشور(، تامين مالي طرح هاي 
توليدي و زير بنايي كش��ور طبق روال قبلي ادامه 

يابد. 
سيف افزود: مقصد بخش عمده يي از صادرات 
محصوالت پتروش��يمي ايران، كشور چين است 
كه با توجه به سياس��ت حفظ منافع 2كش��ور و 
راهكار ه��اي عملياتي موجود و تاكيد بر تعامالت 
مس��تقيم ايران و چين به ارز يوآن، مش��كلي در 

اين حوزه مطرح نخواهد بود. 
وي اظه��ار كرد: با توجه به تحوالت سياس��ي 
اخي��ر و ضرورت حمايت صادر كنندگان چيني از 
س��وي مقامات دولتي آن كشور به  نظر مي رسد، 

فضاي مناس��ب سياس��ي براي بح��ث و مذاكره 
درباره تعامالت تجاري 2كشور فراهم باشد. 

ريي��س بان��ك مركزي بي��ان كرد: ب��ا وجود 
فش��ارهاي بس��يار زياد و تحريم هاي اعمال شده 
در دوره پس��ا برجام بانك ها و شركت هاي چيني 
همكاري بس��يار خوبي با همتاي��ان ايراني خود 
داش��ته اند و قراردادهاي متعددي بين بانك ها و 
موسسات مالي و طرفين تجاري دو كشور منعقد 

و عملياتي شده است. 
وي ي��ادآور ش��د: مقام��ات چين��ي از جمله 
س��خنگوي وزارت امور خارجه اين كش��ور اعالم 
كرده اس��ت كه كشورش همچنان به همكاري با 
اي��ران و پايبندي به برجام ادامه مي دهد و چين 
با اتحاديه اروپا هم��كاري خواهد كرد تا قاطعانه 

بتوان برجام را حفظ كرد. 
س��يف تاكيد كرد: چي��ن مخالفت خود را در 
قبال اعم��ال تحريم هاي يكجانبه اعالم داش��ته 
و با اي��ن موضع گيري كش��ور هاي چين و ايران 
م��راودات اقتص��ادي و تج��اري ع��ادي خود را 
حفظ كرده و توس��عه خواهند داد و همچنان به 

همكاري براس��اس تبعيت از تعهدات بين المللي 
ادام��ه خواهند داد. رييس بان��ك مركزي گفت: 
اي��ران و چين در طرح »ي��ك كمربند يك راه« 
نيز همكاري  دارند و اين امر بيانگر تحكيم روابط 

تجاري بلندمدت 2كشور است. 
سازمان همكاري ش��انگهاي كه ابتدا در سال 
2٠٠1 با شش عضو شكل گرفت سپس با حضور 
هند و پاكستان به هشت عضو افزايش يافت يكي 
از جامع ترين س��ازمان هاي منطقه يي دنياس��ت 

س��ازماني كه كارشناس��ان از آن به عنوان ناتوي 
شرقي ياد مي كنند. 

هجدهمين نشست سران س��ازمان همكاري 
ش��انگهاي روزهاي 9و 1٠ژوئن امسال برابر 19و 
2٠خرداد در شهر ساحلي »چينگ دايو« واقع در 
استان شاندونگ در شرق چين برگزار مي شود. 

مبارزه با تروريسم، مبارزه با جرايم مواد مخدر 
و فرامرزي، همكاري براي مقابله با انشعاب طلبي 

و افراط گرايي از محورهاي مهم اجالس است.

مهشيد شاهچرا  
الزام��ات نقدينگي مي تواند در سياس��ت هاي 
پول��ي بانك مركزي تغيير ايجاد كند و در تعيين 
نرخ ه��اي س��ود تعادل��ي و انگي��زه بانك ها براي 

شركت در بازار بين بانكي تاثيرگذار باشد. 
 روش هاي جذب منابع در بانك ها فرآيندهاي 
پيچيده يي هس��تند كه ب��راي مديريت نقدينگي 
به كار مي رون��د و اندازه و ميزان پيچيدگي بانك  
در آن اثرگذار اس��ت. عالوه بر آن ش��يوه يا محل 
تامين  مالي)منابع داخلي يا خارجي( بر ساختار و 
هزينه هاي بانك اثرگذار است كه همه اين موارد 
انتخ��اب بانك ها براي تامي��ن  مالي را تحت  تاثير 
قرار خواهن��د داد. به  عبارت��ي نقدينگي، توانايي 
بانك در اصالح و كاهش بدهي ها و توانايي اش در 
افزايش دارايي را نشان مي دهد. يك بانك زماني 
نقدينگ��ي كافي دارد كه بتواند وجوه كافي را هم 
از طريق افزاي��ش بدهي ها و هم از طريق تبديل 
دارايي ه��اي غيرنقد به وجوه نقد به س��رعت و با 

يك هزينه قابل قبول به دست آورد. 
اگ��ر بانك ها از اين طريق نتوانند پاس��خگوي 
نيازه��اي نقدينگ��ي مش��تريان خود باش��ند از 
طريق ب��ازار بين بانكي يا بانك مركزي اين نيازها 
را برط��رف خواهند ك��رد. تامين مال��ي از محل 
اس��تقراض از بانك مركزي براي اقتصاد در وهله 

اول و ب��راي بانك  هزينه ه��اي مضاعفي دارد كه 
در ش��رايط بحراني بيش از پيش نمايان مي شود. 
بنابراين در ش��رايطي كه بان��ك از محل افزايش 
بدهي يا تبديل دارايي غيرنقد به نقد نتواند منابع 
مال��ي مورد ني��از را تامين كند، ب��ازار بين  بانكي 
جايگزين مناسب و مطلوبي براي تامين نقدينگي 

خواهد بود. 
ب��ازار بي��ن بانكي نقش��ي اساس��ي در اجراي 
سياس��ت هاي پول��ي دارد. بازار پول متش��كل از 
ب��ازار بين بانكي، بازار ثانويه اس��ناد خزانه، اوراق 
تجاري، گواهي سپرده و بازار خريد و فروش اوراق 
بهادار اس��ت كه با توجه به ضعف در زيرس��اخت 
بازاره��اي مالي و فقدان توس��عه بازارهاي ثانويه 
در كشورهاي درحال توسعه همچون ايران نقش 
ب��ازار بين  بانكي به عنوان يك ابزار غيرمس��تقيم 
سياست پولي قابل توجه و حائز اهميت است. به  
عبارتي در صورت نياز بانك ها به منابع نقدينگي، 
بانك ه��ا مي توانند از طريق خ��ط اعتباري بانك 
مركزي، اضافه برداش��ت از اين بانك و استقراض 
از ساير بانك ها كس��ري نقدينگي خود را جبران 

كنند. 
اس��تفاده از منابع بانك مركزي گرچه ممكن 
اس��ت براي بانك ها س��هل ترين راه باشد اما آثار 
و تبع��ات منف��ي آن بر رش��د نقدينگ��ي كل در 

كش��ور كاهش قدرت خريد مردم و افزايش نرخ 
ت��ورم را به همراه دارد. با وج��ود نامطلوب بودن 
استقراض از بانك مركزي، تامين نيازهاي بانكي 
از طريق مراجعه به بنگاه هاي مشابه نيز مشكالت 
عديده يي ديگري را فراهم مي كند و در سودآوري 
و اس��تفاده بهين��ه از منابع مازاد آنه��ا مثمرثمر 
خواهد بود. بنابراين براي اصالح رابطه بانك ها با 
بان��ك مركزي و افزايش قدرت اعتباري بانك ها و 
كنترل متغيرهاي پولي و مهار تورم توجه به بازار 

بين بانكي الزم به نظر مي رسد. 
وج��ود  ب��ه  تغيي��رات  در  ديگ��ر  س��وي  از 
آم��ده در قوانين و مق��ررات بال 3 ب��ا تاكيد بر 
الزام��ات نقدينگي راهكاره��اي موثري در زمينه 
سياس��ت گذاري پولي ارائه ش��ده اس��ت. كميته 
بال با تاكيد بر محاسبه نسبت پوشش نقدينگي 
توسط بانك ها، كيفيت دارايي هاي نقد بانك ها را 
تح��ت عنوان الزامات نقدينگ��ي مورد توجه قرار 
مي دهد. نسبت پوشش نقدينگي در فراهم كردن 
نقدينگي بانك ه��ا نقش خود را ايفا مي كند. اين 
نسبت توس��ط بانك هاي مركزي براي نظارت بر 
بانك ها مورد اس��تفاده قرار گرفته و چش��م انداز 
مشخصي براي آن لحاظ شده است. سياست گذار 
پول��ي مي تواند با توجه به ارتباط��ات ميان بازار 
بي��ن بانكي و نقدينگي بانك ه��ا در زمينه تامين 

مال��ي اقدامات موث��ري را در جهت ثبات پولي و 
مالي برقرار كند. ارتباط نسبت پوشش نقدينگي 
و نرخ بازار بين بانكي در شبكه بانكي كشور مورد 
تاييد بوده و بانك مركزي با كنترل نرخ بهره بين 
بانكي ب��ه تامين نيازهاي نقدينگي در بازار پولي 
و مالي كش��ور اقدام مي كند. ارتباط متقابل نرخ 
بهره بين بانكي و نس��بت پوش��ش نقدينگي در 
شبكه بانكي كش��ور نشان مي دهد كه نظارت بر 
نسبت پوشش نقدينگي مي تواند تاثيرات مهمي 
بر سياست گذاري هاي بانك مركزي داشته باشد. 
ذخاير بانك مركزي مي تواند در محاس��به نسبت 
پوش��ش نقدينگي بانك ها تاثيرگذار باش��د. وام 
بين بانك��ي مي تواند هم در صورت كس��ر و هم 
در مخرج كس��ر نسبت پوشش نقدينگي افزايش 

ايجاد كند. 
بسته به اينكه وام بين بانكي كوتاه يا بلندمدت 
باش��د نيز تاثيرات آن در محاسبه نسبت پوشش 
نقدينگي متفاوت است. وام بين بانكي بلندمدت 
تنها در صورت كس��ر نس��بت پوش��ش نقدينگي 
افزايش ايجاد مي كند و در مخرج كس��ر به دليل 
اينكه در خالص جريان وجوه قرار ندارد، تغييري 
ايجاد نمي كند. عالوه بر آن مي توان در نظر داشت 
كه الزام��ات نقدينگي مي تواند از طريق بازار بين 
بانكي در سياس��ت هاي پولي بانك مركزي تغيير 

ايجاد كند. به  عبارتي ذخاير بانك مركزي، ذخاير 
نقد محس��وب ش��ده و الزام��ات نقدينگي جديد 
مي توان��د بر انگيزه بانك ها براي ش��ركت در بازار 
بين بانكي تاثيرگذار باش��د. سياس��ت هاي بانك 
مركزي در بازار بين بانكي مي تواند بر تصميمات 
بانك ه��ا در زمينه نقدينگي تاثير داش��ته و رفتار 

بانكي را در بازارهاي مالي تغيير دهد. 
بنابراي��ن به طور كلي مي ت��وان بيان كرد كه 
بانك ها با پش��توانه منابع مال��ي خود يا تقاضاي 
نقدينگ��ي در ب��ازار بين  بانكي ش��ركت كرده و 
ميزان ذخاير خود را براس��اس ش��رايط بازار بين 
بانكي تغيير خواهند داد. بر همين اساس الزامات 
نقدينگ��ي مي تواند در سياس��ت هاي پولي بانك 
مرك��زي تغيير ايجاد كن��د و در تعيين نرخ هاي 
س��ود تعادلي و انگيزه بانك ها براي ش��ركت در 
بازار بي��ن  بانكي تاثيرگذار باش��د و همانند يك 
ابزار سياستي همراه با سياست هاي بانك مركزي 
در ب��ازار بي��ن  بانكي بر رفتار بانك ه��ا در زمينه 
چگونگ��ي تامين يا تخصي��ص نقدينگي در اين 
بازار اثر داش��ته باش��د. عالوه بر آن سياست هاي 
بان��ك مركزي در بازار بي��ن بانكي در زمينه نرخ 
ب��ازار بي��ن  بانك��ي مقدمه يي براي پياده س��ازي 
الزامات نقدينگي بين المللي در بانك هاي كش��ور 

است. 

رييس كل بانك مركزي خبر داد

ريال و يوآن براي تبادل مالي ايران و چين

الزاماتنقدينگيوكاراييبازاربينبانكي
يادداشت

پس از حذف تحريم ها در ژانويه ۲۰۱۶ تعدادي از بيمه گران و بيمه گران اتكايي 
جهان در بازار ايران به تجارت پرداختند كه از آن ميان مي توان به مونيخ ري، اسكور 
و شركت هندي جي اي سي ري اشاره كرد. اما عقب نشيني ترامپ از اين قرارداد چند 
نگراني عمده براي صنعت بيمه و بخش اتكايي جهان در پي خواهد داشت، شركت 

حقوقي و جهاني كاليد اند كور در اين زمينه اعالم كرده است: بدون لحاظ پيامدهاي 
سياسي اين تصميم، تحريم هاي جديد تحميلي، بيمه گران را تحت فشار فوري تطبيق 

براي بررسي ريسك هاي خود خواهد كرد
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5 بورس و فرابورس
۸۳ هزار ميليارد ريال 

ETF ارزش صندوق هاي
گروه بورس   شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه)سمات( ارزش صندوق هاي قابل 
معامله)ETF( در بازار س��رمايه را بيش از 83 هزار 
ميليارد ريال اعالم كرد. براس��اس جديدترين آمارها 
ارزش صندوق هاي قابل معامله در پايان ارديبهشت 
ماه س��ال 97 به رقم 83 ه��زار و 935ميليارد ريال 
رس��يد. اف��زون بر اي��ن درحال حاض��ر 34صندوق 
قاب��ل معامله در بازار س��رمايه ايران فعال هس��تند 
كه صندوق س��رمايه گذاري پ��روژه آرمان پرند مپنا 
با 32هزار و 720ميلي��ارد ريال بزرگ ترين صندوق 
ETF اس��ت. همچنين صن��دوق س��رمايه گذاري 
اعتمادآفرين پارسيان با 10هزار و 34ميليارد ريال، 
صندوق هاي قابل معامل��ه آرمان آتي كوثر با 7هزار 
و 881 ميلي��ارد ري��ال، امين يكم فردا ب��ا 5 هزار و 
79ميليارد ريال، صندوق پاداش س��هامداري پارند 
پايدار س��پهر با 5 هزار و 44ميلي��ارد ريال و پاداش 
س��هامداري توسعه يكم با 5 هزار و 43ميليارد ريال 
ب��ه ترتيب در رتبه ه��اي دوم تا شش��م بزرگ ترين 
صندوق هاي ETF بازار سرمايه قرار دارند. براساس 
اين گزارش، صندوق هاي سرمايه گذاري سپهرانديش 
نوين، توسعه اندوخته آينده، تجارت شاخصي كاردان 
و درآمد ثابت كيان در مكان هاي هفتم تا دهم جدول 

بزرگ ترين صندوق هاي ETF ايستاده اند. 

 بورسي شدن گندم
به نفع كشاورزان

عرضه گندم در بورس كاال در كنار پرداخت سريع 
وجه به كشاورزان موجب حذف دالالن از چرخه خريد، 
فروش و توزيع محصوالت كش��اورزي ش��ده و زمينه 
شفافيت قيمت را فراهم مي كند. به گزارش كاال خبر، 
سيد ناصر موسوي الرگاني، عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: بايد با استفاده از ظرفيت بورس كاال به 
سمت واقعي تر شدن قيمت گندم و انطباق با نرخ هاي 
جهاني گام  برداريم كه در اين مس��ير بايد ش��رايط را 
به نفع كش��اورزان مهيا كني��م. وي نقش بورس كاال 
در »تعادل« بازار اش��اره كرد و گفت: در بورس قيمت 
محصوالت در تقابل عرضه و تقاضا كش��ف مي شود و 
مي ت��وان براي تنظيم بازار محصوالت كش��اورزي نيز 
از اين مكانيس��م بهره برد. اين نماينده مجلس درباره 
عرضه گن��دم در بورس كاال گف��ت: اگر عرضه گندم 
كش��اورزان خرد هم بتوانند در بورس حضور داش��ته 
و محدوديتي براي آنها ايجاد نش��ود، عرضه گندم در 
ب��ورس كاال مفيد ب��وده و به مرور ني��از به نرخ خريد 
تضميني هم نخواهيم داشت. به گفته وي حوزه ورود 
خريداران در بورس نيز حائز اهميت اس��ت به طوري 
ك��ه بايد با همكاري بورس و وزارت جهاد كش��اورزي 
و تش��كل هاي مرتبط امكان حضور مصرف كنندگان 
در بورس فراهم ش��ود. اين عضو كميسيون اقتصادي 
ب��ا تاكيد بر گس��ترش ب��ورس كاال در تعامل با ديگر 
كشور ها بيان كرد: اگر امكاني فراهم شود تا بورس ما 
با شبكه هاي بورس دنيا و خريداران خارجي در ارتباط 
باشد، مي توانيم بسياري از محصوالت كشورمان را در 
بستري شفاف به خارجي ها بفروشيم البته اين امر بايد 

پس از تامين نياز داخلي صورت گيرد.

تحريم تجاري بورس سوييس
اتحاديه اروپا در ماه دسامبر سال 2018 دسترسي 
بورس س��وييس كه توس��ط گروه ب��ورس SIX اداره 
مي ش��ود را به بازارهاي اروپاي��ي محدود خواهد كرد. 
به گزارش سنا، اختالفات اتحاديه اروپا و بورس سوييس 
ب��اال گرفت��ه و موجب واكنش جديد از س��وي بورس 
سوييس شده است. بر اين اساس از ماه دسامبر سال 
ج��اري، اتحاديه اروپا با وضع قانون جديدي به بورس 
اوراق بهادار سوييس اجازه مي دهد كه تنها به صورت 
محدود و يك س��اله اجازه معامله س��هام شركت هاي 
اروپايي را داش��ته باشد. براس��اس اين گزارش، بورس 
سوييس نيز عكس العمل جديدي را در پيش گرفت. 
عالوه بر اين سوييس تصميم گرفته كه اگر اتحاديه اروپا 
اجازه معامله سهام شركت هاي اروپايي را از اين كشور 
سلب كند در اقدامي متقابل امكان دسترسي بازارهاي 
اروپايي را به سهام شركت هاي سوييسي محدود كند. 
وزير اقتصاد س��وييس اولي ماورر در آخرين اظهارات 
خود بيان كرد: اين تصميم اتحاديه اروپا عليه سوييس 
موجب نگراني سياستمداران سوييسي شده و به طور 
حتم اتحاديه اروپا با اقدامي نادرس��ت موجب تهديد 
منافع مالي سوييس شده است. به اين ترتيب سوييس 
نيز مقابله به مثل خواهد كرد. اين درحالي اس��ت كه 
وزير اقتصاد س��وييس روز جمعه نقشه برخورد با اين 
حركت اتحايه اروپا را فاش كرد و مقابله به مثل را تنها 
عكس العمل كش��ور خود در قبال اتحاديه اروپا اعالم 
كرد. بدن ترتيب س��وييس قانون��ي وضع خواهد كرد 
ك��ه از اين به بعد تمامي بورس هاي اروپا براي معامله 
سهام شركت هاي سوييسي نياز به مجوز داشته باشند. 
براساس قوانين وضع ش��ده در سوييس، اگر اتحاديه 
اروپا بر قانون وضع ش��ده براي سوييس اصرار ورزد و 
براي طوالني مدت امكان دسترسي بورس سوييس به 
س��هام شركت هاي اروپايي را صادر نكند، شركت هاي 
اروپايي هم به همين نحو امكان دسترس��ي به سهام 
شركت هاي سوييسي را نخواهند داشت. اما اين قانون 
مشمول بانك هاي اتحاديه اروپا نخواهد شد و بانك ها 
و كارگزاري ها مي توانند سهام شركت هاي سوييسي را 
در بورس اين كشور خريد و فروش كنند. گفتني است 
اين قانون از تاريخ اول دسامبر اجرايي مي شود. روابط 
اتحاديه اروپا و س��وييس در سال هاي اخير با مشكل 
مواجه ش��ده به خص��وص اين دو درخص��وص قانون 

مهاجرت اختالفات فاحشي با يكديگر دارند.

آمار 

تاالر نقره اي 

بين الملل 

معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس عنوان كرد

فرهنگ سازي با ليگ ستارگان بورس
گروه بورس  

عضو هيات  مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار معتقد اس��ت؛ افرادي كه در رش��ته هاي 
مالي تحصيل مي كنند  بايد آموخته هاي خود را 
به صورت عملي تجربه كنند، چرا كه شبيه سازي 
رقاب��ت با بازار واقعي معامالتي در كنار توس��عه 
فرهنگ س��ازي مي تواند منجر به ارتباط بيشتر 
با صنايع بورس��ي نيز ش��ود. بر اين اساس، روز 
ش��نبه نشس��ت خبري دومين ليگ س��تارگان 
بورس ب��ا حضور س��عيد فالح پور عض��و هيات  
مديره و معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس و اوراق بهادار، ياس��ر فالح رييس كميته 
اجرايي ليگ س��تارگان ب��ورس ايران و اصحاب 
رس��انه برگزار شد. در ابتداي اين نشست سعيد 
فالح پور عضو ش��وراي سياس��ت گذاري دومين 
ليگ س��تارگان بورس ب��ا تاكيد ب��ر اينكه اين 
روي��داد اتفاق بس��يار مثبت و ارزش��مندي بود 
كه از س��ال گذشته برگزار ش��د، گفت: هميشه 
در دانش��گاه ها به دانش��جويان به ويژه در حوزه 
رش��ته هاي مال��ي و حس��ابداري و مش��ابه اين 
رشته ها توصيه مي ش��ود از مباحث آموزشي به 
ص��ورت عملي اس��تفاده كنند. وي با اش��اره به 
يك تفاوت بزرگ بين رش��ته هاي مالي با ساير 
رشته هاي علوم انس��اني، علوم پايه يا مهندسي 
تاكيد كرد: دانش��جويان ساير رش��ته ها ممكن 
اس��ت به صورت تصادفي با بازار س��رمايه آشنا 
ش��وند اما كس��اني كه در رش��ته مالي تحصيل 
مي كنن��د در جريان مطالب بازار س��رمايه قرار 
مي گيرند و ضروري اس��ت كه آموخته هاي خود 
را به صورت عمل��ي تجربه كنند. معاون نظارت 
بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس معتقد اس��ت؛ 
دانشجوهاي رش��ته هاي مالي بهتر است هرچه 
س��ريع تر در بازار س��رمايه فعال شوند و معامله 
انجام دهند. فالح پور ليگ س��تارگان را فرصت 
بسيار خوبي براي فرهنگ سازي دانست و گفت: 
در اين رقابت مي ت��وان تئوري ها را عملي كرد. 
وي با اش��اره ب��ه اينكه در چني��ن رقابت هايي 
پديده ها و نخبه ها نيز كش��ف مي ش��وند، تاكيد 
كرد: ممكن اس��ت افرادي در ميان دانشجوهاي 
مالي حاضر باش��ند كه تا ب��ه حال فضايي براي 
كش��ف اس��تعداد آنها فراهم نش��ده باشد و اين 
رقابت فرص��ت بس��يار خوبي براي شناس��ايي 
اين گروه اس��ت. در همين راس��تا سال گذشته 
15نفر از كساني كه در رقابت ها حاضر بودند به 
استخدام نهادهاي مالي بازار سرمايه درآمدند. 

 ارتباط با صنعت
عض��و ش��وراي سياس��ت گذاري دومين ليگ 
س��تارگان بورس اه��داف اين رقاب��ت را ارتباط 
ب��ا صنع��ت، شناس��ايي نخب��گان، كارآفريني و 
فرهنگ سازي اعالم كرد. فالح پور به تجربه سال 

گذشته ليگ ستارگان اشاره كرد و گفت: امسال 
تغييرات��ي در اجراي اين رقابت ب��ه وجود آمده 
است. زمان مسابقه از يك به دو ماه افزايش يافته 
و همچنين سال گذش��ته نقدهايي درباره اينكه 
چرا اين رقابت در سطح استان تهران بود، مطرح 
شد كه امس��ال دومين ليگ ستارگان بورس در 
س��طح كش��وري برگزار مي ش��ود و فراخوان به 
دانش��گاه هاي سراسر كشور ارس��ال شده است. 
وي اعالم كرد: قرار اس��ت حداكث��ر 30 تيم در 
اين ليگ ب��ا هم به رقابت بپردازند و تاكنون 28 
دانش��گاه اعالم آمادگي كرده ان��د و مهلت اعالم 
حض��ور كه ت��ا 20 خرداد ماه بود ت��ا 27 خرداد 

تمديد شد. 

 شبيه سازي رقابت با بازار
فالح پور ادامه داد: تغيير ديگر رقابت امس��ال 
شبيه س��ازي بيش��تر اي��ن رقابت با بازار اس��ت. 
محدوديت ه��اي معامالتي كمتر ش��ده و برخي 
ابزارها كه سال گذشته ممنوعيت داشتند، امكان 
معامله دارند. در رقابت امس��ال هم��ه ابزارهاي 
معامالتي جز ابزارهايي كه محدوديت فني دارند، 

مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند. 
عض��و ش��وراي سياس��ت گذاري دومين ليگ 
س��تارگان بورس آغاز اي��ن رقابت را از نيمه دوم 
تي��ر ماه تا نيمه دوم ش��هريور م��اه اعالم كرد و 

درب��اره اع��الم روزانه نتايج مس��ابقه گفت: ليگ 
س��تارگان ي��ك رقابت اس��ت و در ه��ر صورت 
هيجان براي يك رقابت الزم است عالوه بر اينكه 
با اعالم روزانه نتايج ش��فافيت اطالعات افزايش 
مي يابد و ابهامي ايجاد نمي ش��ود. البته پيشنهاد 
اعالم هفتگ��ي نتايج را هم مي توان در ش��وراي 

سياست گذاري بررسي كرد. 

 ابزاري براي فرهنگ سازي
وي همچني��ن در پاس��خ به س��وال ديگري 
درباره برگ��زاري چنين مس��ابقاتي براي عامه 
مردم عالقه مند به بازار س��رمايه گفت: سازمان 
ب��ورس اين مس��ابقات را با محوريت ش��ركت 
خدمات و اطالع رس��اني بورس آغاز كرد. البته 
سال گذش��ته برخي فعاالن بازار با الگو برداري 
از اين رقابت به روش ديگري مس��ابقاتي برگزار 
كردن��د. برگ��زاري چني��ن رقابت هاي��ي براي 
فع��االن بازار نيز در دس��تور كار س��ازمان قرار 
دارد. ب��ا بررس��ي بازخوردهاي ليگ س��تارگان 
مي توان رقابت متف��اوت ديگري را برگزار كرد. 
فالح پ��ور درباره فرهنگ س��ازي و موفقيت اين 
رقابت در س��ال گذش��ته گفت: ب��ه هر ترتيب 
برگ��زاري چنين رقابت هايي يك��ي از ابزار هاي 
فرهنگ سازي است. بحث هاي ديگر مثل انتشار 
كتاب، كليپ، تبليغات و همچنين اطالع رساني 

رس��انه ها از ديگر ابزارها هستند. اما اين رقابت 
ب��ه اندازه خ��ودش مفيد بود و توانس��ته ايم به 

اهدافي كه تعريف كرديم، برسيم. 

 ابزار هاي مجاز معامالتي
عضو هي��ات  مديره س��ازمان ب��ورس درباره 
قوانين معامالتي ليگ س��تارگان گفت: ش��وراي 
سياس��ت گذاري مجموعه مقرراتي را تهيه كرده 
كه به صورت ش��فاف كارهاي مجاز و غيرمجاز و 
نحوه برخ��ورد با تخلف ها و موارد تخلف را اعالم 
كرده است. درباره محدوديت ها امسال معامله در 
بازار پايه محدوديتي ندارد. معامالت آپش��ن نيز 
محدوديت ندارد. البته به زودي فهرست ابزارهاي 
مجاز معامالتي اعالم مي شود، مقررات هم نهايي 
و به صورت ش��فاف توضيح داده خواهد شد. وي 
با اش��اره به اينكه امس��ال قرار اس��ت در سلسله 
مصاحبه هاي��ي از ش��ركت كنندگان درباره نحوه 
معامالت پرسش ش��ود، گفت: از برگزار كننده ها 
درب��اره جزئي��ات معام��الت، خري��د و فروش ها 
پرسيده مي شود و بايد با مستندات و توضيحات 
ش��فاف دليل خريد و فروش هايش��ان را توضيح 
دهند. عضو ش��وراي سياست گذاري دومين ليگ 
س��تارگان بورس حضور همه دانش��گاه ها در اين 
مس��ابقات را مجاز اعالم كرد و گفت: چند واحد 
دانش��گاه آزاد براي حضور اعالم آمادگي كردند. 

همچنين دانش��گاه هاي دولتي زاهدان، گيالن، 
مازندارن و زنجان نيز براي حضور اعالم آمادگي 
كرده اند. فالح پور در ادامه به جوايز اش��اره كرد 
و گفت: ب��راي هر گروه 5 ميليون تومان اعتبار 
در نظر گرفته مي ش��ود كه اگر س��ود شناسايي 
كنند، متعلق به خودشان است اما زيانشان را ما 
متقبل مي شويم. همچنين تيم اول 25ميليون 
توم��ان، تي��م دوم 15 ميلي��ون و تي��م س��وم 
10ميليون توم��ان جايزه دريافت خواهند كرد. 
وي گفت: شوراي داوري از شركت هاي بورس، 
فرابورس، سازمان بورس و شركت اطالع رساني 
بر مقررات وضع شده در رقابت نظارت مي كنند 
و اگ��ر از مقررات تخطي ص��ورت گيرد، تخلف 

محسوب مي شود. 

 نظارت مستقيم سازمان بورس
در ادامه اين مراس��م ياس��ر فالح مديرعامل 
شركت اطالع رس��اني و خدمات بورس با اشاره 
به ش��وراي داوري گفت: كميته داوري متشكل 
از يك نماين��ده از بورس تهران، يك نماينده از 
فرابورس، دو نفر از اعضاي سازمان بورس و يك 
نفر از كارگزاري اس��ت. ب��ه گفته رييس كميته 
اجراي��ي ليگ س��تارگان بورس ايران ش��وراي 
داوري اي��ن رقابت زير نظر محس��ن خدابخش 
مدي��ر نظ��ارت بر بورس ها تش��كيل ش��ده و از 
آنجاي��ي كه معام��الت كامال واقعي و بر بس��تر 
بازار تاثيرگذار اس��ت، س��ازمان ب��ورس به طور 
مس��تقيم بر آن نظارت مي كند. به گزارش سنا، 
مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات بورس 
درباره كارگزاري كه سيستم آنالين معامالت را 
مي پذي��رد نيز گفت: اين موضوع يك هفته قبل 
از ش��روع ليگ مشخص مي ش��ود. سال گذشته 
اعتباري كه ب��ه تيم ها تعلق گرفت يك ميليون 
توم��ان بود و امس��ال به 5ميلي��ون تومان ارتقا 
پي��دا كرده اس��ت. مدير رواب��ط عمومي و امور 
بين الملل س��ازمان بورس تاكيد ك��رد: هر تيم 
بي��ش از 25درص��د زيان كن��د از رقابت حذف 
مي ش��ود. امس��ال هم مانند س��ال گذشته يك 
كارگ��زاري يا تامين س��رمايه اعتب��ار 5ميليون 
توماني هر تيم را تقبل خواهد كرد. ياس��ر فالح 
درباره محل برگزاري اين رقابت گفت: امس��ال 
ب��ه دلي��ل افزايش تع��داد ش��ركت كنندگان با 
دانش��گاه علم و فرهنگ مكاتباتي صورت گرفته 
است. همچنين ساختمان جديد شركت بورس 
ته��ران در س��عادت آباد نيز يك��ي از مكان هاي 
احتمال��ي برگزاري اين ليگ اس��ت. بورس كاال 
نيز براي ميزباني از شركت كنندگان اين مسابقه 
اعالم آمادگي كرده اس��ت. همچنين با دانشگاه 
عالم��ه طباطبايي مذاكره داش��تيم ت��ا پذيراي 
دانشجويان ساير استان ها در خوابگاه هاي تحت 

پوشش خود باشد. 

گروه بورس 
 ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت 
روز گذش��ته با افزايش 78 واحدي همراه ش��د و توانست 
رق��م 96ه��زارو 77واحدي را ب��ه خود اختص��اص دهد. 
ب��ر اين اس��اس در معامالت روز گذش��ته ب��ورس تهران 
سرمايه گذاران بورس��ي بيش از 954 ميليون برگه سهم، 
حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي را دست به دست كردند 
ك��ه ارزش اين مبادالت بيش از 2هزار و 70ميليارد ريال 
بود و در 62هزار نوبت معامالتي انجام ش��د. همچنين در 
بازار روز شنبه نمادهاي ملي مس، فوالد مباركه و صنايع 
پتروشيمي خليج فارس با بيشترين تاثير مثبت بر شاخص 
رش��د 78واحدي اين متغي��ر را ثبت كردند. اين در حالي 
اس��ت كه بيش��ترين تاثير منفي بر ش��اخص را نمادهاي 
گس��ترش نفت و گاز پارس��يان، پااليش نفت بندرعباس، 
س��ايپا و چادرملو داش��تند. افزون بر اين گروه هاي فلزات 
اساسي، خودرو و ش��يميايي ها با بيشترين حجم و ارزش 

معامالت در صدر برترين گروه هاي صنعتي قرار گرفتند. بر 
اساس اين گزارش، صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد 
قيمت متعلق به نماد ش��ركت هاي پرداخ��ت الكترونيك 
سامان كيش، گروه صنعتي بارز، سيمان شاهرود، سيمان 
غرب، دوده صنعتي پارس، ليزينگ خودرو غدير و سيمان 
ش��مال بود. در مقابل نماد ش��ركت هاي آلومينيوم ايران، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو، نيرو محركه، پارس 
خودرو، مهركام پارس، س��ايپا ديزل و پتروش��يمي آبادان 
با بيش��ترين كاه��ش قيمت در انتهاي ج��دول معامالت 
نشس��تند. عالوه بر اين سرمايه گذاران بورسي ديروز براي 
خريد س��هام پرداخ��ت الكترونيك س��امان كيش، اوراق 
صكوك مخابرات، اوراق مش��اركت ش��هرداري س��بزوار، 
واحدهاي صندوق امين يكم، اوراق صكوك سايپا و سهام 
پتروشيمي شيراز بيشترين تقاضا را ثبت كردند. در مقابل 
بيشترين عرضه ها در نمادهاي اوراق صكوك سايپا، اوراق 
مش��اركت رايان سايپا، اوراق مش��اركت شهرداري تهران، 
س��هام آلومينيوم ايران و واحدهاي صن��دوق پارند پايدار 
س��پهر ثبت ش��د. افزون بر اين در پايان معامالت ديروز 
بانك صادرات با معامله بلوكي 85ميليون سهم بيشترين 
حجم معامالت و ايران ترانس��فو با معامله بلوكي بيش از 

156ميليارد ريال بيشترين ارزش معامالت را داشتند. 

 بازگشايي 6 نماد در فرابورس 
از س��وي ديگر معامالت فرابورس ايران در نخستين روز كاري 
هفته در حالي پايان يافت كه ش��اخص كل فرابورس ايران با بيش 
از 4واحد كاهش در ارتفاع باالتر از 1107واحدي ايس��تاد و حجم 
معام��الت در بازار هاي 9گانه نزديك به 298ميليون ورقه و ارزش 
آن نيز به بيش از يك هزار و 696ميليارد ريال رسيد. عالوه بر اين 
روز شنبه در مجموع بازار هاي اول و دوم فرابورس شاهد جا به جايي 
179ميليون و 670هزار سهم به ارزش نزديك به 340ميليارد ريال 
بودي��م كه در اين ميان نماد  »هرمز« با نزديك به 41ميليارد ريال 
ارزش و نماد »ذوب« با نزديك به 27ميليون جابه جايي س��هم به 
ترتيب بيش��ترين ارزش و حجم معامالتي را در مجموع بازارهاي 
اول و دوم به خود اختصاص دادند. همچنين نماد هاي »ثپرديس«، 
»كي بي س��ي« و »حريل« ديروز در اين دو بازار بازگش��ايي شدند.  
همچني��ن در روزي ك��ه گذش��ت بيش از 108ميليون س��هم به 
ارزش بي��ش از 151ميليارد ريال در س��ه تابلو بازار پايه جابه جا و 
نماد هاي »دهدش��ت«، »كمينا« و »ممسني« بازگشايي شدند. از 
س��وي ديگر ديروز معامله بيش از 8.5 ميليون ورقه بهادار متعلق 
به صندوق هاي قابل معامله )ETF( به ارزش افزون بر 148ميليارد 
و 720ميلي��ون ريال رقم خورد. همچنين در ب��ازار اوراق با درآمد 
ثابت نيز بيش از يك ميليون ورقه بهادار با ارزشي بالغ بر يك هزار 
و 14ميليارد و 790ميليون ريال دادوستد شد كه با تغيير مالكيت 

بيش از 351 هزار ورقه بهادار به ارزش بيش از 312ميليارد ريال، 
»اخزا607« بيش��ترين حج��م و ارزش را در معامالت اين بازار به 
خود اختصاص داد. بر اساس اين گزارش، نگاهي به معامالت تابلو 
تسهيالت مسكن نيز نش��ان مي دهد روز شنبه بيش از 64.5هزار 
ورقه تسه با ارزشي نزديك به 42ميليارد ريال معامله شده و اوراق 
تسه آبان 96 با بيشترين حجم و ارزش همچنان در صدر معامالت 
اين تابلو قرار گرفته است. در ميان نمادهاي فرابورسي نيز 3 نماد 
»ذوب«، »ثتران« و »زاگرس« به ترتيب پر بيننده ترين نماد ها بودند 
و نماد   هاي »مارون« و »زاگرس« در مجموع با بيش از 4واحد تاثير، 

منفي ترين اهرم هاي  شاخص كل فرابورس شناخته شدند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

رشد نماگر در تاالر شيشه اي

رون��د فعاليت بازار س��رمايه طي يك س��ال اخير اصالحات 
بسياري را به همراه داشته است. اصالحاتي كه به باور بسياري از 
كارشناسان توانسته باعث رونق در معامالت و افزايش جذابيت 
هر چه بيشتر اين بازار ميان سرمايه گذاران شود. مهدي طحاني 
كارشناس بازار سرمايه، با بيان مطالب فوق گفت: در بورس هاي 
بين المللي، به دليل عمق زياد اين بازارها و درصد باالي س��هام 
ش��ناور، معامالت در س��طح وسيعي انجام مي ش��ود، از اين رو 
رقم كارمزد معامالت از اهميت خاصي برخوردار اس��ت. وي در 
ادام��ه بيان كرد: اين موضوع درخصوص بورس تهران نيز صدق 
مي كن��د. كارمزد معامالت در بازار س��رمايه ايران به عنوان يك 
مولفه تصميم گيري سرمايه گذاران است، به نحوي كه با كاهش 
كارمزدها، معامله گران بيشتري به اين بازار مي آيند و اين موضوع 
مي تواند افزايش حجم معامالت را به همراه داش��ته باش��د. اين 
كارشناس بازار سرمايه در تش��ريح اثر اين اقدام بر صورت هاي 
مالي اركان مختلف بازار بيان كرد: اين نكته بسيار حايزاهميت 
است كه با كاهش كارمزدها، حجم معامالت افزايش مي يابد، از 
اين جهت ش��ركت ها مي توانند تا حد زي��ادي از زيان هاي خود 

بكاهند و صورت هاي مالي با كيفيت تري را ارائه دهند. 
وي در ادام��ه يك��ي ديگر از اقدامات بس��يار موث��ر در روند 
معامالت را ارتقاي س��امانه معامالتي دانس��ت و گفت: انسجام 
سامانه معامالت و پايداري آن يكي از بسترها و زمينه هاي اصلي 
انجام معامالت در بازار سرمايه است. وي افزود: در گذشته طي 

روزهايي كه حجم معامالت از رقم بااليي برخوردار بود، سامانه 
معامالت با اختالالت زيادي همراه بود. به همين جهت، ارتقاي 
سامانه معامالتي شرايطي را به وجود آورد كه ديگر شاهد چنين 
مواردي نباش��يم و اعتماد س��رمايه گذاران به بازار تا حد زيادي 
تقويت شد. طحاني افزود: براي ارتقاي ظرفيت سامانه معامالتي، 
جداسازي هس��ته هاي معامالتي بورس تهران و فرابورس ايران 
به طور كامل انجام ش��د و اكنون س��امانه هاي معامالتي اين دو 
ب��ورس به طور كامل، مس��تقل از يكديگر عم��ل مي كنند. وي 
همچنين بيان كرد: امكان به روز رس��اني سامانه معامالت طي 
يك سال اخير از طريق همكاري شركت ارائه كننده فراهم شد. 
اين اقدام توانست مخاطرات سامانه يي در بازار سرمايه را تا حد 
زيادي كاهش دهد.  طحاني كاهش توقف نمادها را نيز بس��يار 
مهم ارزيابي كرد و گفت: توق��ف طوالني مدت برخي نمادهاي 
معامالتي در درجه اول به سهامداران خرد صدمه وارد مي كرد؛ 
اين معضل براي ديگر سرمايه گذاران و شركت هاي ذي ربط نيز 
مشكل ساز شده بود؛ چراكه در صورت نياز مالي مجبور مي شدند 
برخي سهام خود را معامله كنند و درنهايت پرتفوي آنها با مشكل 
مواجه مي ش��د. وي گفت: از آنجا كه نقد شوندگي و شفافيت، از 
بزرگ ترين مزيت هاي بازار سرمايه است و اين ويژگي ها رابطه يي 
تنگاتنگ با اعتماد سرمايه گذاران دارد، بر اين اساس اصالح روند 
بازگش��ايي و توقف نمادها توانس��ت ريسك هاي موجود در اين 

زمينه را كاهش دهد و اعتماد سرمايه گذاران افزايش يابد. 

كاهش كارمزد؛ افزايش حجم معامالت
مديرعامل بورس انرژي ايران از نخس��تين معامله گاز 
مايع توليدي پااليشگاه ستاره خليج فارس به حجم 2000 
ت��ن و به قيمت 585 دالر به ازاي هر تن خبر داد و گفت: 
تاكنون 5 فرآورده اين پااليش��گاه ش��امل نفتاي مخلوط، 
نفت گاز، حالل 404، گاز مايع و بنزين پذيرش ش��ده اند. 
سيدعلي حسيني گفت: پااليش��گاه ميعانات گازي ستاره 
خليج فارس به عنوان نخس��تين پااليش��گاه طراحي شده 
براس��اس خوراك ميعان��ات گازي با ظرفي��ت 360 هزار 
بش��كه در روز ش��امل واحدهاي تقطير، تصفيه گاز مايع، 
تبديل كاتاليس��تي، تصفيه نفتا، ايزومريزاس��يون، تصفيه 
نفت س��فيد و نف��ت گاز با هدف توليد بنزي��ن، گازوييل، 
گاز مايع و سوخت جت است. به گزارش فارس، سيدعلي 
حس��يني اف��زود: اين ش��ركت در س��ال 1385 با هدف 
طراحي، مديريت، تامين منابع مالي، احداث، بهره برداري 
و نگه��داري از پااليش��گاه ميعانات گازي به ثبت رس��يد. 
ش��ركت نفت س��تاره خليج فارس با بهره گي��ري از توان و 
ظرفي��ت نيروهاي متخصص ايراني و ش��ركت هاي داخلي 
اع��م از مديريت��ي، مهندس��ي و س��اخت از بزرگ تري��ن 

شركت هاي پااليشي كشور است.
به گفت��ه وي، ارزش اف��زوده پااليش��گاه هاي ميعانات 
گازي بيشتر از پااليشگاه هاي نفتي است و از سوي ديگر، 
تولي��د بي��ش از 75درص��د بنزين و نف��ت گاز از خوراك 

پااليش��گاه ميعانات گازي ازجمل��ه توجيه  اقتصادي براي 
تاس��يس چنين پروژه هايي به ش��مار مي آيد. حسيني در 
ادام��ه با بيان اينك��ه بورس انرژي ايران در س��ال 1395 
فرآورده بنزين اين پااليشگاه را در تابلوي ساير حامل هاي 
ان��رژي در بازار فيزيك��ي پذيرش كرد، اف��زود: تاكنون 5 
فرآورده توليدي اين پااليش��گاه ش��امل نفت��اي مخلوط، 
نفت گاز، ح��الل 404، گاز مايع و بنزين در بورس انرژي 
ايران مورد پذيرش قرار گرفته اند. مديرعامل بورس انرژي 
يادآور شد: خوشبختانه نخستين معامله گازمايع توليدي 
 اين پااليش��گاه ب��ه حج��م 2000 تن در روز يك ش��نبه 
13 خرداد م��اه 1397 به قيمت 585 دالر به ازاي هر تن 
در رين��گ بين الملل بازار فيزيكي ب��ورس انرژي ايران با 
موفقي��ت عرضه و مورد معامله قرار گرفت. وي افزود: اين 
محموله از انبار پااليشگاه ستاره خليج فارس به خريداران 
تحويل داده مي ش��ود و حمل آن به صورت زميني صورت 

مي گيرد. 
اين مقام مسوول ابراز اميدواري كرد: اميد است با ادامه 
روند عرضه فرآورده هاي اين پااليش��گاه، ش��اهد توسعه و 
رونق معامالت تمامي محصوالت توليدي پااليشگاه ستاره 
خليج فارس باشيم و با تداوم و ثبات در عرضه فرآورده ها، 
استقبال بيش��تر خريداران و يافتن بازارهاي هدف محقق 

شود. 

معامله گاز مايع پااليشگاه ستاره در بورس انرژي
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 افزايش قيمت جهاني
مواد غذايي 

مهر| فائو اعالم كرد كه شاخص قيمت مواد غذايي در 
ماه گذشته ميالدي)مه( به بيشترين حد خود از اكتبر سال 
۲۰۱۷ميالدي به بعد رسيد. سازمان خواروبار و كشاورزي 
سازمان ملل، فائو در تازه ترين گزارش خود اعالم كرد كه 
قيمت جهاني مواد غذايي در ماه گذشته ميالدي يعني مه 
 به باالترين حد خود از اكتبر س��ال ۲۰۱۷ميالدي به بعد 
رسيد. در همين حال ميانگين شاخص مواد غذايي در ماه 
مه  ۱۷6.۲واحد بود كه در مقايسه با ماه قبل از آن يعني 
آوريل ۱.۲درصد افزايش نش��ان مي دهد. شاخص قيمت 
 مواد غذايي فائو به بررس��ي قيمت ه��اي بازار بين المللي 

در ۵ گروه مواد غذايي مي پردازد. 
همچنين ازجمل��ه عوامل افزايش جهاني قيمت مواد 
غذايي در ماه مه  به رش��د قاب��ل توجه قيمت مواد لبني 
نسبت داده مي ش��ود؛ ضمن اينكه گروه غالت هم داراي 
رشد قيمت با سرعت كندتري بوده است. بر اساس گزارش 
فائو، بازار ش��كر و روغن گياهي تحت فشار پايين قيمت 
بودند؛ اما ارزش قيمت گوشت كمي تغيير كرد. شاخص 
قيمت مواد لبن��ي در ماه مي براي پنجمين ماه متوالي با 
افزايش روبه رو ش��د و ۵.۵ درصد جهش زد. از ديگر س��و 
قيمت غالت در ماه مه ۲.4درصد افزايش نشان مي دهد و 
در گروه مواد لبني قيمت پنير، كره و پودر شير كم چرب 

بيشترين افزايش را نشان مي دهد. 

 449 پرونده تخلف
در بازار قزوين 

شاتا| رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوين 
گفت: از ابتداي ماه مبارك رمض��ان تاكنون 449پرونده 
تخلفاتي درخصوص گرانفروشي، كم فروشي، تقلب، امتناع 
از عرضه كاال، عدم صدور فاكتور و درج قيمت در بازار ماه 
مبارك رمضان تشكيل شده است. علي پرزحمت با بيان 
اين مطلب افزود: با توجه به ميزان افزايش تقاضاي برخي 
كاالهاي اساسي در ماه مبارك رمضان، طرح نظارتي بازار 
آغاز و نظارت بر آنها نيز تشديد شد. او ادامه داد: 6۰ بازرس 
مس��تقل و ۵3 ناظر افتخاري به صورت غيرمس��تقيم در 
سطح شهر به كاالهاي اساسي اين ايام در مراكز اقتصادي 
و فروش��گاه هاي عرضه مواد پروتييني، لبني و ساير اقالم 

نظارت مي كنند. 
ب��ه گفته پرزحمت، رس��يدگي س��ريع به ش��كايات 
مراجعه كنندگان نيز از اولويت كار اين س��ازمان بوده كه 
با هماهنگي اداره تعزيرات حكومتي يك شعبه سيار براي 
رسيدگي به ش��كايت هاي مردمي تشكيل شده است. او 
ادامه داد: خوشبختانه اصناف استان از جمله اتحاديه هاي 
صنف پوش��اك، خواروبار فروش��ان و قنادان در راس��تاي 
نظارت بر قيمت ها همكاري و مش��اركت خوبي داشته و 
بازرس��ان خود را در اين زمينه فعال كرده اند. او بيان كرد: 
كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم همچنين با قيمت هاي 
ويژه ستاد تنظيم بازار ازجمله برنج، شكر، گوشت مرغ و 
قرمز منجمد در س��طح استان براي جلوگيري از افزايش 

بي رويه قيمت ها توزيع شد. 

 مصرف روغن زيتون در كشور
۲ برابر شد

تسنيم| عضو شوراي ملي زيتون ايران گفت: سرانه 
مصرف ۱3۰گرمي روغن زيتون از هفت تا هشت سال 
قبل در ايران امروز به رقم ۲۵۰گرم رس��يده است. نادر 
جاللت اظهار كرد: افزايش قيمت روغن زيتون مصرف 
اي��ن كاالي ارزش��مند را به  ش��دت در جامعه كاهش 
مي دهد. عضو شوراي ملي زيتون با تصريح اينكه روغن 
زيتون اكسير سالمتي است، گفت: مصرف اين محصول 
در پيش��گيري از انواع بيماري ها بسيار مهم است. او با 
بيان اينكه روغن زيتون كاالي لوكس و تجملي نيست، 
افزود: برنامه ريزي و سياس��ت گذاري ها در سطح كالن 
مملكت بايد به نحوي باشد كه مصرف اين كاال در جامعه 
هر روز نسبت به گذشته افزايش داشته باشد. جاللت در 
ادامه تصريح كرد: افزايش سرانه مصرف روغن زيتون در 
ارتقاي اقتصاد سالمت خانواده بسيار تاثيرگذار است. به 
گفته او: بايد به بحث فرهنگ سازي و آموزش در جامعه 

توجهي ويژه شود. 
 او از وجود 38كارخانه روغن كش��ي در كشور خبرداد 
و افزود: اين واحدها دو تا س��ه ماه در طول س��ال بيشتر 
فعاليت ندارند. او در بخش ديگري از سخنان خود سطح 
زير كش��ت زيتون دنيا را ۱۱ميليون هكت��ار بيان كرد و 
اظهار كرد: س��االنه از اين باغات 3ميليون و 3۰۰هزار تن 
روغن زيتون و دو ميليون و 6۰۰ هزار تن زيتون كنسروي 
توليد مي شود. جاللت همين طور سطح زيركشت زيتون 
در اي��ران را ۱۰3ه��زار هكتار اعالم كرد و گفت: س��االنه 
از اين باغات؛ س��ه تا چهار هزار ت��ن روغن و ۷۰هزار تن 
كنس��رو زيتون توليد و به بازار مصرف عرضه مي شود كه 
بين اي��ن دو هيچ گونه تعادل و همخواني وجود ندارد. او 
يادآور شد: درحال حاضر ميزان توليد زيتون كنسروي در 
كش��ور بيش از روغن زيتون است از اين رو ضرورت دارد 
با توجه به نقش آفريني روغن زيتون در س��المت جامعه 
برنامه ريزي ها و حمايت بيشتر به سمت توليد اين كاالي 

سودمند معطوف شود. 

 قيمت مرغ 
باالتر از نرخ مصوب پريد

تس�نيم| قيمت مرغ كه در روزهاي گذشته كاهش 
يافته بود به 8۲۰۰ تومان رس��يد كه باال تر از نرخ مصوب 
اس��ت. درحالي كه ستاد تنظيم بازار اخيرا قيمت سقف 
و كف هر كيلوگرم م��رغ را ۷هزار و ۱۰۰تومان تا ۷هزار 
و 8۰۰ توم��ان در ب��ازار و ب��راي مصرف خرده فروش��ي 
تعيي��ن كرده بود، ن��رخ هر كيلوگرم مرغ گرم، توس��ط 
اتحادي��ه فروش��ندگان پرن��ده و ماه��ي 8۰۰۰ تومان و 
قيمت خرده فروش��ي مرغ شمال ۷6۰۰تومان اعالم شد. 
بنابراين گزارش نرخ اس��تعالمي از كشتارگاه هاي تهران 
نيز۷۲۰۰تومان، قيمت پخش اين محصول ۷3۵۰تومان 
و قيمت عمده مرغ كشتار شمال در ميدان بهمن 68۰۰ 
تومان اس��ت. در اطالعيه اتحاديه فروش��ندگان پرنده و 
ماهي ب��ه اعضاي خود، درباره تعيي��ن قيمت مرغ آمده 
اس��ت كه قيمت هاي اعالمي فوق نرخ استعالمي بوده و 
آنها مي توانند با توجه به فاكتور خريد رسمي و با احتساب 

۱۰درصد سود اقدام به فروش كنند. 

اخبار

در تازه ترين نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران واكاوي شد 

مخاطرات تجارت با عراق
گروه تجارت|

سهم تجار ايراني در بازارهاي عراق با چه مخاطراتي 
روبه روست؟ فعاالن بخش خصوصي در تازه ترين نشست 
خ��ود تحوالت بازار عراق را به عنوان يكي از اصلي ترين 
مقاصد صادرات كاالي غيرنفتي مورد واكاوي قرار دادند. 
ب��ه گفته آنها، »محدوديت هاي تعرفه يي و غيرتعرفه يي 
براي محص��والت ايراني، تعرفه ترجيح��ي بين عراق و 
تركيه و كش��ورهاي عربي، امنيت شكننده، خريدهاي 
دولتي، فساد اداري، قوانين متغير، استراتژي حمايت از 
تولي��د داخل در عراق، عدم حمايت از صادرات در ايران 
متناس��ب با رقبايي نظير تركيه در بازار عراق و نگراني 
از حضور رقباي اروپايي، س��ايه سنگين روابط سياسي 
بر مس��ائل اقتص��ادي« را مي ت��وان از جمله مخاطرات 
تج��ارت با عراق عنوان كرد. از همين رو پيش��نهادهايي 
براي حفظ بازار عراق از س��وي آنها مطرح شد. بررسي 
مس��ائل ارزي صادركنندگان از ديگ��ر محورهاي مهم 
اين نشس��ت بود. فعاالن اقتصادي، خطاي بزرگ دولت 
در تدوين سياست هاي جديد ارزي را اعالم نرخ 4۲۰۰ 
توماني براي ارز عن��وان كردند. از ديگر انتقادات آنها به 
دولت اين ب��ود كه دولت ارز 4۲۰۰ توماني را به واردات 
كاالهاي��ي اختصاص مي دهد كه نيازي به اين ارز ندارد. 
از اين رو، خواس��ته فعاالن بخش خصوصي از دولت اين 
بود كه در وهله نخست با اعمال تحريم هاي جديد، نرخ 
ارز بايد واقعي شود و دو م اينكه دولت به صادركنندگان 
اجازه بدهد، ارز خود را به صورت توافقي به واردكنندگان 
واگذار كنند. آنها همچنين با گاليه از اينكه در بالتكيفي 
به س��ر مي برند از دولت درخواس��ت كردند كه ابهامات 

ارزي را برطرف سازد. 

 تصوير تجارت با عراق 
تحوالت سياسي اخير در عراق، كميسيون تسهيل 
تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران را بر آن داشت كه 
ضمن بررس��ي اين تحوالت، موقعيت ايران در بازار اين 
كشور را با حضور رييس و عضو هيات مديره اتاق مشترك 
ايران و عراق مورد بررس��ي ق��رار دهد. به گزارش پايگاه 
خبري اتاق تهران، در آغاز اين نشست، اشرف مرتضايي، 
از كارشناس��ان كميس��يون تس��هيل تجارت و توسعه 
صادرات، تحليلي از ميزان مراودات تجاري ايران و عراق 
ارائه كرد و به تش��ريح پتانس��يل هاي صادراتي ايران به 
عراق پرداخت. بنابه اظهارات او، مجموع واردات كاالهاي 
غيرنفتي عراق در س��ال ۲۰۱۷ بي��ش از 3۲ ميليارد و 
۲۱۲ ميليون دالر بوده كه نس��بت به سال ۲۰۱6 بيش 
از ۲۰ درصد كاهش داش��ته است. واردات كاالهاي غير 
نفتي به عراق از ۲9 ميليارد دالر در س��ال ۲۰۱۰ با فراز 
و نشيب  به 4۰ ميليارد دالر در سال ۲۰۱6 رسيده بود. 
همچنين مطابق آماره��ا، آمارها، حجم واردات خدمات 
فني و مهندس��ي به عراق از ۱3 ميليارد و ۲9۱ ميليون 
دالر س��ال ۲۰۱۲ با روند صعودي به ۱4 ميليارد و ۷9۰ 
ميليون دالر در س��ال ۲۰۱4 رسيد، اما پس از آن سير 
نزول��ي به خود گرفت به طوري كه در س��ال ۲۰۱۵ اين 
رق��م به حدود ۱۲ ميليارد و6۲۰ ميليون دالر رس��يد و 
برآورد سال ۲۰۱6 هم كمتر از ۱۰ ميليارد و 4۰ ميليون 
دالر اس��ت. به گفته اين كارشناس اقتصادي معادل 8۷ 
درصد از واردات كاال و خدمات به عراق در س��ال ۲۰۱۵ 
مربوط به خدمات گردشگري )38 درصد(، حمل ونقل 

)36 درصد( و بيمه )۱3 درصد( است. 
مرتضايي در ادامه مناس��بات تجاري ايران و عراق را 
تشريح كرد. براساس گفته هاي او، صادرات ايران به عراق 
در س��ال ۱396 بيش از 6 ميليارد و 4۲۵ ميليون دالر 
برآورد ش��ده، كه اين رقم بيش از ۱3.6 درصد از ارزش 
صادرات غيرنفتي كش��ور را به خود اختصاص مي دهد. 
واردات اي��ران از ع��راق نيز در س��ال ۱396 حدود ۷۷ 
ميليون دالر بوده و اين رقم ۰.۱4 درصد واردات ايران را 

تشكيل مي دهد. قيمت هر تن كاالي صادراتي ايران به 
عراق 49۰ دالر و ۷۵ سنت است كه در مقايسه با 3۵4 
دالر و ۷3 سنت كل صادرات ايران، ارزش باالتري دارد. 
همچنين يك سوم ارزش واردات عراق از ايران متعلق به 

محصوالت كشاورزي و غذايي است. 
او همچني��ن چالش هاي ب��ازار عراق ب��راي ايران را 
برشمرد و گفت: محدوديت هاي تعرفه يي و غيرتعرفه يي 
براي محصوالت ايراني، تعرفه ترجيحي بين عراق و تركيه 
و كش��ورهاي عربي، امنيت شكننده، خريدهاي دولتي، 
فساد اداري، كپي برداري از نشان تجاري، قوانين متغير، 
استراتژي حمايت از توليد داخل در عراق نظير سيمان، 
عدم حمايت از صادرات در ايران متناسب با رقبايي نظير 

تركيه در بازار عراق از جمله اين چالش هاست. 
اشرف مرتضايي سپس با اشاره به چالش هاي بيروني 
توس��عه صادرات ايران به عراق نظير كامل نبودن روابط 
بانك��ي، ترس ش��ركت هاي ايراني براي ارس��ال كاال به 
عراق به دليل ريس��ك باال، هماهنگ��ي اندك گمركات 
دو كش��ور و مشكالت ثبت شركت هاي ايراني در وندور 
ليس��ت مراكز دولتي عراق، راهكارهايي را براي توسعه 
مناس��بات اقتصادي ميان دو كشور پيشنهاد كرد. او به 
راهكارهاي��ي چون حمايت هاي دولت��ي از طريق ايجاد 
خط اعتب��اري، اعطاي يارانه حمل و يارانه بيمه، حضور 
شركت ها با اعطاي نمايندگي، ايجاد مراكز فروش و توزيع 
مويرگي، توليد صادرات محور از طريق ساخت بر مبناي 
ساليق مشتري و توليد در محل، ترغيب واردكنندگان 
عراقي با برگزاري همايش ها و رويدادهاي مختلف، ايجاد 
شركت هاي مديريت صادرات، برندسازي و توليد تحت 
برن��د و توزي��ع متمركز مراكز تج��اري در بغداد، بصره، 

سليمانيه، نجف و كربال اشاره كرد. 

 مشكل كجاست؟ 
 پ��س از ارائه اين گزارش، اعضاي كميس��يون نيز 
ب��ه بيان نظرات خود پرداختند. رييس كنفدراس��يون 
ص��ادرات ايران معتقد بود كه ص��ادرات خدمات فني 
و مهندس��ي به ع��راق بيش از س��اير حوزه ها نيازمند 
توجه است و براي تقويت صادرات اين بخش، دستگاه 
ديپلماسي نيز به كمك بيايد. محمد الهوتي، به برقراري 
تعرفه ترجيحي ميان عراق و س��اير كشورهاي عربي و 

تركيه اشاره كرد و گفت: نبود چنين تعرفه هايي ميان 
ايران و عراق، نش��ان دهنده ضعف دستگاه ديپلماسي 
كش��ور در اين حوزه اس��ت. ضمن آنك��ه در هر فصل، 
عراق با اعمال محدوديت هايي، موانعي در برابر صادرات 
كاالهاي ايراني از جمله سيمان ايجاد كرده است. به نظر 
مي رسد اكنون با احياي معاونت اقتصادي وزارت امور 
خارجه بايد به دنبال برقراري تعرفه هاي ترجيحي ميان 

ايران و عراق باشيم. 
 آرش شهرآييني، عضو هيات مديره صندوق ضمانت 
ص��ادرات ايران ه��م به خدمات اين صن��دوق در حوزه 
صادرات خدمات فني و مهندس��ي به عراق اش��اره كرد 
وگفت: مش��كل ما در عراق اين اس��ت ك��ه نمي توانيم 
خري��داران عراقي را رتبه س��نجي كنيم. ام��ا براي رفع 
اين مس��اله، به دنبال ايجاد دفتري در عراق هس��تيم تا 
با همكاري اتاق هاي بازرگاني دو كش��ور بتوانيم نسبت 
به اعتبارسنجي ش��ركت هاي عراقي اقدام كنيم. اسداله 
عسگراوالدي، عضو كميسيون تسهيل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران هم با بيان اينكه ايجاد مراكز تجاري 
در 6 شهر بزرگ عراق مغفول مانده، ادامه داد: حضور در 
نمايش��گاه هاي عراق و برگزاري نمايشگاه در اين كشور 
نيز از اهميت جدي برخوردار اس��ت. به عقيده من براي 
افزايش سهم ايران در بازار عراق، حداقل هر دو ماه يك بار 

بايد در اين كشور نمايشگاه برگزار كنيم. 
 مهدي ش��ريفي نيك نفس، نايب رييس كميسيون 
كه در غياب محس��ن بهرامي ارض اقدس، مديريت اين 
نشس��ت را نيز برعهده داشت از ضرورت تقويت ارتباط 
با بازارهاي منطقه به عنوان يك اولويت س��خن گفت و 
افزود: اين پيش بيني وجود دارد كه ظرفيت توليد نفت 
عراق افزايش خواهد يافت. بنابراين با توجه به دسترسي 
ايران به آب هاي آزاد و نيز ظرفيت پااليشگاه هاي ايران، 
مي ت��وان از اي��ن ظرفيت ب��راي پاالي��ش فرآورده هاي 
صادراتي عراق و سپس صادرات آن از ايران بهره گرفت. 
عب��اس آرگون نيز به ضرورت لغ��و رواديد ميان ايران و 

عراق در جهت توسعه مراودات تجاري اشاره كرد. 

 نگراني از حضور رقباي اروپايي
در ادامه يحيي آل اس��حاق عضو اين كميس��يون و 
رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق هم با اشاره به اينكه 

عراق جز با چند كشور عربي، با تركيه نيز تعرفه ترجيحي 
دارد، گفت: ايران سال گذشته حدود 6 ميليارد دالر كاال 
به عراق صادر كرد كه اين رقم با احتس��اب نفت و گاز و 
پتروشيمي به حدود 8 ميليارد دالر مي رسد. ضمن آنكه 
صادرات كاال به اين كشور طي سال گذشته شش درصد 

افزايش داشته است. 
آل اس��حاق با بيان اينكه هدف گ��ذاري صادرات ۲۲ 
ميلي��ارد دالري به عراق غيرواقعي نيس��ت، بيان كرد: 
ع��راق در س��ال هاي آينده به بزرگ تري��ن بازار منطقه 
تبديل خواهد ش��د و س��االنه ۱۰۰ ميليارد دالر در اين 
كشور س��رمايه گذاري صورت خواهد گرفت. او با اشاره 
به برخي نگراني ها در مورد س��هم اي��ران در بازار عراق 
گفت: با وجود برخي تبليغات، س��هم ايران هنوز نسبت 
به تركيه و عربستان س��عودي در بازار عراق بهتر است. 
اما اين نگراني وج��ود دارد كه با برقراري امنيت در اين 
كشور، حضور كش��ورهاي اروپايي در عراق افزايش پيدا 
كند و سهم ايران به خطر بيفتد. آل اسحاق، اولويت دادن 
به مس��ائل اقتصادي در رابطه با ع��راق و تغيير رويكرد 
توليدكنندگان ايراني نسبت به عراق را دو ضرورت مهم 
برش��مرد. اين فعال اقتصادي معتقد اس��ت كه عراق به 
دنبال اين اس��ت كه از كش��وري واردكننده به كشوري 
توليدكننده تبديل شود. حتي اكنون اين كشور آمادگي 
صادرات برخي كاالها به ايران را نيز دارد. او سپس يكي 
از موانع توسعه مناسبات اقتصادي با عراق را نقل و انتقال 
پول برش��مرد و در اين باره گفت: تاكنون براي رفع اين 
مساله جلسات متعددي ميان بانك هاي مركزي دو كشور 
برگزار شده اس��ت. يكي از راهكارهاي مطرح شده، اين 
است كه معامالت بر مبناي دينار انجام گيرد. آل اسحاق 
ايجاد مراكز تجاري متعدد در عراق براي توسعه مراودات 
دوجانبه را راهگشا دانست وگفت: از اين رو، اتاق ايران و 

عراق در حال تاسيس يك مركز تجاري در بصره است

 بازيگران بازار عراق؟
س��يدحميد حسيني، دبيركل اتاق مشترك ايران و 
عراق در سخناني 4 كشور »چين، تركيه، ايران و امارات 
متح��ده عربي« را به عنوان بازيگ��ران اصلي بازار عراق 
برشمرد و گفت: عربستان سعودي، هند و اردن به عنوان 
كش��ورهايي مطرح هستند كه مي توانند سهم ايران در 

بازار عراق را تصاحب كنند. البته حضور عربس��تان در 
عراق اكنون بيشتر تبليغاتي و سياسي است و در حوزه 
اقتصاد سهم قابل توجهي را از بازار عراق تصاحب نكرده 
است؛ شايد به اين دليل كه هيچ مرز مشخصي با عراق 
ندارد. او با بيان اينكه حدود ۱۵ درصد صادرات غيرنفتي 
ايران به مقصد عراق ارس��ال مي ش��ود، بيان كرد: رقم 
صادرات غيرنفتي ايران به عراق از اس��فند ماه افزايش 
يافت��ه، اما اين صادرات ظ��رف هفته هاي اخير به دليل 
اعتصاب كاميون داران تا اندازه يي دچار لطمه ش��ده كه 

اميدواريم زودتر جبران شود. 

 خطاهاي ارزي دولت
در بخ��ش ديگ��ري از اين نشس��ت، مس��ائل ارزي 
صادركنندگان نيز به بحث و بررس��ي گذاش��ته ش��د. 
اسداله عس��گراوالدي با بيان اينكه شرايط ارزي كشور 
دچار چالش اس��ت، گف��ت: ارزش كاالهاي صادراتي با 
ن��رخ 4۲۰۰ تومان تطابق ندارد. در واقع با افزايش نرخ 
حمل و نقل در داخل و خارج و نيز با اعمال تحريم هاي 
جديد، نرخ ارز بايد واقعي شود. يا دولت اين اجازه را به 
صادركنندگان بدهد كه ارز خ��ود را به صورت توافقي 
ب��ه واردكنن��دگان واگذار كنند. به گفت��ه او، دولت ارز 
4۲۰۰ توماني را به واردات كاالهايي اختصاص مي دهد 
ك��ه نيازي به اين ارز ندارد. ارز 4۲۰۰ توماني به قاچاق 
رونقي دوباره مي بخش��د. او پيشنهاد داد كميته يي در 
اتاق مامور شود كه نرخ واقعي ارز را برآورد كند.  محمد 
الهوتي هم با بيان اينكه س��نگ بناي خطاي دولت در 
سياست هاي جديد ارزي، اعالم نرخ 4۲۰۰ توماني براي 
ارز بود، افزود: اشتباه بزرگ تر آن است كه بگوييم دالر، 
تك نرخي ش��ده اس��ت. دولت اعالم مي كند صادرات 
در دو ماه پاياني س��ال ۱396 حدود ۲۱ درصد رش��د 
كرده، كه البته اين افزايش به واس��طه افزايش نرخ ارز 
رخ داده اس��ت. اما اگر افزايش صادرات، يكي از اهداف 
دولت است، نبايد صادرات را با اعالم نرخ غيرواقعي ارز 

سركوب كند. 
او سپس با اشاره به ايرادات دستورالعمل ارزي دولت 
در مورد صادرات، تصريح كرد: با وجود آنكه بيش از 4۰ 
روز اس��ت كه از اعالم سياس��ت هاي ارزي جديد دولت 
مي گذرد، نه صادركنندگان تكليف خود را مي دانند و نه 
دولت ابهامات را برطرف مي كند. عليرضا كالهي صمدي 
هم در تكميل اين سخنان عنوان كرد كه در بورس كاال 
و بازار مواد اوليه، نرخي جز 4۲۰۰ تومان حاكم است. 

عب��اس آرگون، ديگر عضو كميس��يون تس��هيل 
تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران نيز به آمارهاي 
اعالم ش��ده مبني بر ثبت سفارش ۲۰ ميليارد دالري 
طي ماه هاي اخير اش��اره ك��رد و گفت: اگر اين ميزان 
ثبت س��فارش ادامه پيدا كند و منجر به واردات شود، 
بدان معناست كه واردات كاال به كشور نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل دو برابر رشد خواهد داشت. آيا اين 
استقبال بزرگ به اين معناي نيست كه دولت دارد به 
واردات يارانه مي پردازد؟ اگرچه، با وجود اختصاص اين 
ميزان يارانه به واردات، كاالها با نرخ آزاد ارز به دس��ت 
مصرف كنندگان مي رس��د. اگر نرخ ارز اصالح نش��ود، 
لطمه جدي به ذخاير ارزي وارد خواهد شد. شهرآييني 
هم گفت: اگر تحريم ها مطرح نبود، راه اندازي س��امانه 
نيما براي كنترل قاچاق موثر واقع مي ش��د، اكنون نيز 
اگر نرخ ارز تعديل شود، شايد به مثابه سدي در مقابل 
ورود كاالي قاچاق عمل كند. سيدحميد حسيني هم 
در تحليل ش��رايط حاكم بر بازار ارز به اين نكته اشاره 
كرد كه آنچه روي ارز اثر مي گذارد، ميزان تقاضاست. 
او گفت: مردم بر اساس پيش بيني از تحوالت سياسي و 
اقتصادي تصميم مي گيرند. حال اگر پيش بيني مثبتي 
از آينده تحوالت وجود نداشته باشد، احتماال قيمت ارز 

بار ديگر افزايش خواهد يافت.

رييس اتاق اصناف ايران در خصوص انتخابات اتاق هاي اصناف 
در سراس��ر كشور گفت: ايجاد ش��رايط انتخابات برعهده دبيرخانه 
هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور است. ما به عنوان 
ياري دهنده در مجموعه مطرح هستيم. علي فاضلي افزود: با توجه به 
انتخابات ميان دوره يي در بعضي از اتاق ها، نزديك به 3۷۵ انتخابات 
در اتاق هاي سراسر كشور جز چند نمونه اعتراض در وضعيت بسيار 
مطلوبي برگزار شد؛ كه قطعا اعتراضات هم بررسي مي شود. فاضلي 
در گفت وگ��و با پايگاه خبري اتاق اصناف ايران گفت: در ش��رايط 
اقتصادي غيرمعمول كنوني، اتاق هاي اصناف كه به عنوان موثرترين 
مجموعه اقتصادي در كشور مشغول فعاليت هستند عالوه بر درك 
شرايط بايد در جهت سازماندهي بنگاه  هاي صنفي اهتمام بيشتري 
بورزند. فاضلي با اشاره به پرداخت ماليات بنگاه هاي كوچك گفت: 
در تعامل ما و دولت هميش��ه خواس��ته مان اين بوده، تا آن جايي 
كه ممكن اس��ت در جهت تقويت بنگاه ه��اي كوچك در پرداخت 
ماليات حداقل ها را در نظر بگيريم. او افزود: بر اين اساس با توافقي 
كه امسال انجام شد با ۵ درصد افزايش نسبت به سال 9۵ شرايط 
بسيار خوبي براي گروه سوم فراهم شد. فاضلي گفت: ضمن تقدير 
از وزير اقتصاد و رييس سازمان امور مالياتي كشور نظر من درباره 

گروه الف و ب اين است كه بايد شرايطي ايجاد كنيم كه بنگاه هايي 
كه س��ال گذشته با ركود مواجه بودند و مشكالت اقتصادي زيادي 
داشتند را هم تقويت كنيم كه هر چه اين بنگاه ها به رشد و توسعه 
دس��ت پيدا كنند به نفع اقتصاد كش��ور اس��ت. فاضلي با اشاره به 
تصميم هاي غيركارشناسي در دولت قبل گفت:»در جهت رساندن 
اصناف به جايگاه واقعي خودشان تالش هاي زيادي صورت گرفت 
و بس��ياري از مصوبه هاي دولت قبل را توانستيم در دولت يازدهم 
اصالح كنيم. فاضلي در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: يكي 
از كاره��اي مهمي كه در اين دوره انجام گرفت، ايجاد تعامل ميان 
سه نهاد اقتصادي غيردولتي بود؛ يعني اتاق تعاون، اتاق بازرگاني و 
اتاق اصناف بود كه هميشه در تعارض با يكديگر عمل مي كردند. در 
اصالح قانون نظام صنفي در سال 9۲ اتاق بازرگاني نقطه مقابل اتاق 
اصناف بود. حاصل اين تعامل تشكيل كارگروه مشترك در تنظيم 
دستورالعمل ها و مخصوصا مشاركت در برنامه توسعه ششم شد. او 
افزود: براي نخستين بار بنگاه هاي كوچك و متوسط صنفي در نظام 
و سيس��تم ارزي كشور جاي گرفتند. بر اين اساس براي نخستين 
 بار بس��ته حمايت از صنوف توليدي و خدمات فني در قابل بسته 

۱۰هزارميلياردي به دولت ارائه شد. 

رييس اتاق اصناف ايران مطرح كرد

ارتقاي جايگاه اتاق اصناف در 4 سال گذشته
رييس اتاق مش��ترك ايران و عمان مي گويد: تسهيل شرايط 
ص��ادرات، بهتري��ن راه حماي��ت از تولي��د كاالي ايراني اس��ت. 
محس��ن ضرابي، رييس اتاق مش��ترك ايران و عمان با اشاره به 
س��ال حماي��ت از كاالي ايران��ي گفت: وقت��ي از حمايت كاالي 
ايراني س��خن مي گوييم، هدف بس��تن مرزهاي گمركي نيست 
و مب��ادالت اقتص��ادي فرامرزي مي توانند در خدمت توس��عه و 
ش��كوفايي كاالهاي داخلي نيز قرار گيرن��د. ضرابي در گفت وگو 
ب��ا پايگاه خبري اتاق ايران اف��زود: با توجه به فرايندهاي جهاني 
ش��دن اقتصاد، حمايت از كاالهاي ايراني را نبايد فقط به داخل 
مرزها محدود بدانيم و به همين دليل يكي از بهترين راهكارهاي 
حمايت از كاالي ايراني، افزايش س��هم كاالهاي ايراني در س��بد 
مصرف جهاني است. در شرايط فعلي، صادرات بهترين راه حمايت 
از توليد كاالي ايراني اس��ت كه با توجه به برخي محدوديت هاي 
بين المللي مي توانيم با صادرات مجدد اين هدف را محقق كنيم. 
بدين  ترتيب قادر خواهيم بود آن دس��ته از كاالهاي ايراني كه از 
قابليت ه��اي رقابتي قيمت و كيفيت برخوردار هس��تند را مورد 

حمايت جدي تري قرار دهيم. 
ضرابي مزيت هاي زيرساختي و مقرراتي فراهم شده در بنادر 

و مناط��ق آزاد عمان براي صادرات مجدد كاالهاي ايراني را قابل 
توجه خواند و گفت: تجار ايراني در بس��ياري از بنادر در حاشيه 
جنوب��ي خليج فارس با مش��كالت متعدد روبه رو هس��تند اما از 
طريق بنادر و مناطق آزاد عمان مي توانند توليدات داخلي كشور 
را از طري��ق ص��ادرات مجدد به بازارهاي ه��دف مورد نظر خود 
ارسال كنند. او تاكيد كرد: زيرساخت هاي مورد نياز نظير روابط 
بانكي، ثبت شركت، انبارهاي تجاري، توافق نامه هاي گمركي بين 
عمان و بازارهاي هدف كاالي ايراني و س��اير نيازهاي تجار نيز با 
شرايط مناسب فراهم شده است. ضرابي با اشاره به همكاري هاي 
خوب عماني ها براي توس��عه روابط تجاري و س��رمايه گذاري با 
ايران گفت: با پيگيري هاي اتاق مش��ترك ايران و عمان، خطوط 
حمل و نقل دريايي بندرعباس و خرمش��هر به بندر صحار برقرار 
شده كه نقش موثري در تسهيل مبادالت تجاري دو كشور دارد. 
او همچنين با اش��اره به ارائه خدمات مش��اوره يي اتاق مشترك 
ايران و عمان درخص��وص قوانين و مقررات حاكم بر بخش هاي 
مختلف عمان از تجار و بازرگانان و سرمايه گذاران ايراني خواست 
قبل از هر گونه اقدام تجاري و س��رمايه گذاري در اين كش��ور با 

كارشناسان اين اتاق مشترك مشورت كنند. 

رييس اتاق مشترك ايران و عمان عنوان كرد

لزوم افزايش سهم كاالهاي ايراني در سبد مصرف جهاني 

در نشست كارگروه تخصصي كميته ماده 1۲ انجام شد

بررسي عملكرد صندوق بيمه كشاورزي
سخت گيري در پرداخت غرامت از سوي صندوق بيمه كشاورزي، 
عدم پرداخت در مورد برخي حوادث يا پرداخت غرامت كمتر از مقدار 
خسارت كارشناسي شده، مشمول نبودن برخي توليدات و محصوالت 
از خدمات بيمه يي برخي از مش��كالتي هستند كه فعاالن اين حوزه 
با آنها مواجه هس��تند. از اين رو فعاالن حوزه كش��اورزي، دامپروري، 
ش��يالت و آبزيان در نشست اخير كارگروه تخصصي كميته ماده ۱۲ 
با انتقاد از عملكرد صندوق بيمه كشاورزي، پيشنهاد هايي در راستاي 
بهبود شرايط بيمه كشاورزي و رفع مشكالت موجود، مطرح كردند. 
در اين نشست مقرر شد در موضوع منابع مالي صندوق و حق بيمه 
سهم دولت، اصالحات قانوني در قوانين بودجه تبيين شود. همچنين 
در مورد ترغيب فعاالن كش��اورزي به بيمه گ��ذاري نيز وزارت جهاد 
كش��اورزي و صن��دوق بيمه درص��دد اجراي بند ج م��اده 3۲ قانون 
بهره وري بخش كش��اورزي و انجام بيمه تمام خطر اجرايي برآيند و 
در روند بيمه گذاري، كارشناسي و پرداخت غرامت كه در دستورالعمل 
صندوق مي آيد از نظر بخش خصوصي نيز اس��تفاده شود. همچنين 

براي كاهش ضريب خطر، پيش��نهاد هايي ب��راي هدايت منابع مالي 
دولت به سمت پايش و پيشگيري از خسارت ارائه شود. 

در اين نشس��ت ابتدا مش��كالت فعاالن اين حوزه مطرح ش��د و 
مدير پژوهش هاي دبيرخانه كميته ماده ۱۲ اين مشكالت را تشريح 
كرد؛ علي چاغروند با اش��اره به مكاتب��ات ذينفعان بخش خصوصي 
به دبيرخانه كميته گفت: س��خت گيري در پرداخت غرامت از سوي 
صندوق، عدم پرداخت در مورد برخي حوادث يا پرداخت غرامت كمتر 
از مقدار خسارت كارشناسي شده و نيز مشمول نبودن برخي توليدات 
و محص��والت از خدمات بيمه يي كه با افزايش مكرر انواع خس��ارات 
وارده تناس��ب ندارد و در نهايت شرايط بيمه گذاري و زياد بودن حق 
بيمه و عدم سياس��ت گذاري مناسب براي تغيير شرايط بيمه گذاري 
به نسبت مناطق مختلف، محصوالت مختلف و... از مواردي هستند 
كه امروز كشاورزان، دامپروران و ديگر فعاالن اين حوزه با آنها دست 
 به  گريبان هستند. البته در اين بين مشكالت ديگري نيز مطرح شد. 
ارس��الن قاسمي، رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق تعاون ايران و 

مديرعامل اتحاديه آبزيان اي��ران در اين باره گفت: همچنان تكليف 
قانوني دول��ت به انجام بيمه تمام خطر اجباري موضوع حكم بند ج 
ماده 3۲ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي اجرايي نشده است، 
از س��وي ديگر دستورالعمل ها و جداول صندوق كه بدون نظر بخش 
خصوصي تدوين شده است و همچنين موضوع واگذاري صندوق به 
بخش خصوصي كه تعيين تكليف نشده است. حسن احمدي، عضو 
هيات مدي��ره اتحاديه توليد و تجارت آبزيان ايران با تاييد مش��كالت 
مطرح شده، پيشنهاد داد: صندوق براي تعيين ميزان تعهد و غرامت 

پرداختي و دستورالعمل هاي مربوطه با تشكل ها مشورت كند. 
همچنين علي اكبر خدايي، دبيركل اتحاديه توليد و تجارت آبزيان 
اي��ران نيز تاكيد كرد: كمبود نقدينگي صن��دوق براي فعاالن بخش 
خصوصي مشخص اس��ت؛ با وجود اقدام مثبتي كه در قانون بودجه 
9۷ صورت گرفته و صندوق رديف اختصاصي دارد به نظر مي رس��د 
به نسبت گستردگي انواع خسارات و سطح پوشش بيمه يي صندوق 
اين مبلغ تكاپوي الزم براي جبران خسارات را نداشته باشد. در ادامه 
محمدابراهيم حس��ن نژاد، قائم مقام صندوق بيمه كش��اورزي و عضو 
هيات مديره اين صندوق در واكنش به مس��ائل مطرح شده، تصريح 
كرد: ماهيت فعاليت كش��اورزي، حجم ريسك ها و خطراتي كه با آن 
مواجه است، موجب شده اين فعاليت را نتوان به طور كامل زير پوشش 
بيم��ه قرار داد؛ حتي اگر همه فعاالن اقتصادي اقدام به پرداخت حق 

بيمه كنند، مبلغ حاصل، جبران كننده خسارت هاي ممكنه نخواهد 
بود. ازاين رو حضور دولت براي تامين بخشي از حق بيمه اجتناب ناپذير 
است. او ادامه داد: تا سال 93 هيچ قانوني براي تعيين و تعريف بودجه 
مختص صندوق وجود نداشته است و تنها محل تامين حق بيمه سهم 
دولت، منابع برشمرده در مواد ۱۰و ۱۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات 
مالي دولت بوده كه با تالش هاي صندوق باالخره در بودجه سال 9۷ 
صن��دوق داراي رديف اختصاصي ش��د و به موجب بند ج تبصره ۱3 
قانون بودجه 9۷ كل كش��ور )مصوب ۱396/۱۲/۲۰ مجلس شوراي 
اسالمي( بايد مبلغ ۱۰هزار ميليارد ريال براي پرداخت سهم دولت و 
تقويت صندوق بيمه محصوالت كشاورزي به صندوق تخصيص يابد. 
براس��اس اظهارات حس��ن نژاد، عدم پرداخت به موقع قدرالسهم 
دولت به صندوق بيمه محصوالت كشاورزي، تاخير در پرداخت غرامت 
كش��اورزان را به همراه داشته است. وي تاكيد كرد: حق بيمه رابطه 
مستقيم با ضريب خطر و ميزان تعهد صندوق دارد و بنابراين افزايش 
ميزان تعهد صندوق موجب افزايش حق بيمه مي ش��ود كه مطلوب 
كش��اورز نيست. محمد فريد لطيفي، معاون سازمان مديريت بحران 
كش��ور نيز تاكيد كرد: در راستاي كاهش حق بيمه، توجه به كاهش 
ضريب خطر ضروري است و بايد منابع مالي دولت به خصوص منابع 
در اختيار اين س��ازمان به جاي پرداخت خسارت متوجه امر پايش و 

پيشگيري از خسارت شود. 
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7  جهان

 وعده كمك 40ميليون دالري
اروپا به ونزوئال

 لغو سفر موگريني
به سرزمين هاي اشغالي

 هشدار سازمان ملل
درباره حمله به بندر ُحديده يمن

گروه جهان|
اتحادي��ه اروپا وع��ده داده براي نج��ات ونزوئال از بحران بش��ري فزاينده بيش از 
40ميلي��ون دالر به اين كش��ور كمك كند. ب��ه گزارش آسوش��يتدپرس، مقام هاي 
كميسيون اروپايي اعالم كردند بخش اعظم اين پول قرار است صرف خدمات درماني، 
بهداش��تي، آب قابل ش��رب و غذا براي ونزوئاليي هايي شود كه در داخل و خارج اين 
كشور در مضيقه هستند. كريستوس استيليانيدس كميسيونر اروپايي گفته كه اخيرا 
به مرز كلمبيا با ونزوئال سفر كرده و نشانه هايي از بحران آشكار را در آنجا مشاهده كرده 
است. او افزود: »بسياري از مردم از فقدان دارو و كمك هاي بشردوستانه رنج مي برند. ما 

نمي توانيم در حاشيه باشيم و اين تراژدي انساني را نظاره كنيم.«
اين در حالي اس��ت كه رهبران اروپايي تهدي��د كرده اند دور جديدي از تحريم ها 
را عليه مقام هاي ارش��د اين كشور امريكاي التين اعمال مي كنند. پيروزي نيكوالس 
مادورو در انتخابات رياست جمهوري ونزوئال و تكيه زدن او بر مسند قدرت براي 6سال 
ديگر از سوي امريكا، اتحاديه اروپا و بسياري از كشورهاي همسايه  ونزوئال در امريكاي 
التين مورد قبول قرار نگرفته اس��ت و آنها انتخاب وي را امري مش��روع نمي دانند. از 
زمان انتخاب مجدد مادورو، اتحاديه اروپا برگزاري انتخابات جديدي را خواستار شده 
و گفت��ه كه به دنبال اعمال دور جديدي از تحريم ه��ا براي هدف قرار دادن نزديكان 
مادورو اس��ت. كارشناس��ان مي گويند كمك هاي بشردوستانه اروپا به مردم ونزوئال با 
تحريم ها عليه اين كش��ور يا آنهايي كه در فهرس��ت تحريم هاي امريكا هس��تند، در 

تناقض قرار ندارد. 
در همين حال، رافائل فاريا تورتوس��ا سفير ونزوئال در روسيه در كنفرانس اقتصاد 
ديجيتال مس��كو اعالم كرد اين كش��ور به عنوان راهكاري براي مقابله با تحريم هاي 
امريكا از ارز ديجيتال اس��تفاده مي كند و قصد دارد در مجموع ۱00ميليون واحد ارز 
رمزنگار »پترو« به ارزش 6 ميليارد دالر منتشر كند. او افزود: مادورو به دليل فشارهاي 
سياسي و مالي ناشي از تحريم هاي امريكا مجبور به جلو انداختن پروژه پترو شده و از 
اين رو نخستين كشوري بوده كه ارز رمزنگار با پشتيباني نفت را روانه بازار كرده است. 

گروه جهان|
 رييس سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در پي امتناع نخس��ت وزير اسراييل از 
ديدار با وي در سفر پيش بيني شده موگريني به سرزمين هاي اشغالي، اين سفر را 
لغو كرده است. به گزارش آناتولي، سفر فدريكا موگريني، رييس سياست خارجي 
اتحاديه اروپا قرار بود يك شنبه)امروز( صورت گيرد. موگريني قرار بود در كنفرانس 
بين المللي كه توسط كميته يهودي-امريكايي برگزار مي شود، شركت كند كه اين 

سفر لغو شد. 
موگريني پس از آنكه بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسراييل از ديدار با او امتناع 
كرد، س��فرش به قدس را لغو كرده اس��ت. موگريني از دفتر نتانياهو خواسته بود 
تا ترتيب ديدار با نخست وزير را بدهد اما نتانياهو پاسخي به اين درخواست نداد. 
شبكه دو تلويزيون اسراييل از قول يك منبع سياسي گزارش داده بود، نتانياهو به  
دليل مش��غله كاري زياد نتوانسته وقتي را به ديدار با موگريني اختصاص دهد. با 
اين حال منابع مطلع فاش كردند كه نخس��ت وزير اسراييل به  دليل موضع بسيار 
خصمانه موگريني در قبال اسراييل حاضر به ديدار با او نشده است. رييس سياست 
خارجي اتحاديه اروپا با انتقال س��فارت امريكا به قدس مخالف اس��ت و نسبت به 

پيامدهاي آن هشدار داده بود. 
انتقاده��ا از اس��راييل در هفته ه��اي اخير ب��ه  دليل برخورد خش��ن نيروهاي 
صهيونيستي با معترضان فلسطيني به  شدت افزايش يافته است. مركز اطالع رساني 
فلس��طين شنبه به نقل از وزارت بهداشت فلس��طين در نوار غزه گزارش داده كه 
تنها در اين روز 4 فلسطيني ازجمله يك نوجوان ۱4ساله در جريان تظاهرات به 
شهادت رسيده اند و بيش از 6۲0 فلسطيني ديگر زخمي شدند كه حال 7 نفر از 
آنان وخيم است. در ميان مجروحان يك زن و چندين خبرنگار هم ديده مي شوند. 
تاكن��ون در جريان تظاهرات بزرگ بازگش��ت در نوار م��رزي غزه كه از ۳0مارس 
گذشته آغاز شده ۱۳4نفر به شهادت رسيده و نزديك به ۱4هزار نفر ديگر زخمي 

شدند كه حال صدها نفر از آنان وخيم است. 

گروه جهان|
 مقامات س��ازمان ملل هش��دار داده اند در صورت حمله مداوم نيروهاي ائتالفي به 
رهبري عربستان به بندر ُحديده در يمن چند صد هزار غيرنظامي در معرض خطر مرگ 
و گرس��نگي قرار مي گيرند. سازمان ملل خواستار از سرگيري گفت وگوهاي صلح يمن 
است. سخنگوي ائتالف نظامي به رهبري عربستان هفته گذشته گفته بود كه نيروهاي 

نظامي ائتالفي در ۲0كيلومتري حديده هستند. 
به گزارش رويترز، بندر حديده در حاشيه درياي سرخ واقع شده و بندري استراتژيك 
به شمار مي رود. اين بندر از مهم ترين پايگاه هايي است كه هنوز در دست انقالبيون يمني 
اس��ت. گفته ش��ده بيش از 70درصد محموله هاي امداد انسان دوستانه بين المللي براي 
مقابله با گس��ترش قحطي و وبا در يمن از مسير بندر حديده وارد اين كشور جنگ زده 
مي شود. سازمان هاي امدادگر فعال در يمن به  شدت نگران  حمله به حديده هستند. به 
گزارش سازمان ملل متحد هم اكنون نزديك به 600 هزار غيرنظامي در حديده و اطراف 
آن به سر مي برند. ليز گراند هماهنگ كننده كمك هاي انسان دوستانه سازمان ملل براي 
يمن اعالم كرده:»حمله نظامي يا محاصره حديده زندگي صدها هزار غيرنظامي بي گناه را 
به خطر مي افكند. ما نگرانيم كه اگر در بدترين حالت چنين وضعيتي براي مدتي طوالني 
ادامه يابد، نزديك به ۲۵0هزار نفر همه هستي خود را حتي جانشان را از دست بدهند.«

مقامات ارش��د مسوول برنامه  كمك هاي انسان دوس��تانه در سازمان ملل از امريكا و 
ديگر قدرت هاي غربي كه اسلحه و اطالعات در اختيار ائتالف نظامي به رهبري عربستان 
مي گذارند، خواسته اند كه بر كشورهاي عربي فشار بياورند تا گفت وگوها براي پايان دادن 
به جنگ يمن از سر گرفته شود. به گزارش سازمان ملل متحد هم اكنون يمن در بحران 
انس��اني وخيمي به س��ر مي برد به طوري كه ۲۲ميليون و ۲00هزار نفر در اين كش��ور 
نيازمند كمك هاي انسان دوس��تانه هس��تند و ۸ ميليون و 400هزار نفر در خطر مرگ 
از گرس��نگي به سر مي برند. اگر جنگ در يمن به همين شكل ادامه پيدا كند، احتمال 
دارد كه ش��مار غيرنظاميان اين كشور كه در معرض خطر مرگ از گرسنگي هستند به 

۱۸ميليون نفر برسد. 

سنگين تر شدن پرونده ارتباط 
ستاد ترامپ با روسيه 

گروه جهان| پل منافارت، رييس س��ابق ستاد 
انتخاباتي دونالد ترامپ از س��وي بازرس ويژه رابرت 
مولر به اتهام جديدي متهم ش��ده و به دادگاه رفته 
اس��ت. منافارت و دستيار ارش��دش به تالش براي 

اختالل در روند قضايي متهم شده اند. 
ب��ه  گزارش بي بي س��ي، رابرت مولر ب��ازرس ويژه 
تحقيقات درباره دخالت روس��يه در انتخابات امريكا 
عالوه ب��ر ارائه ش��كواييه جديد ب��ه دادگاه عليه پل 
منافارت از كنس��تانتين كيلمنيك، دس��تيار ارش��د 
روس��ي منافارت هم به اته��ام تالش براي اختالل در 
روند قضايي شكايت كرده است. هفته گذشته گزارش 
ش��ده بود منافارت با چند نفر از ش��اهدان مرتبط با 
پرونده هاي قضايي  عليه او تماس گرفته و تالش كرده 

به آنها ديكته كند كه در دادگاه چه بگويند. 
رييس س��ابق س��تاد انتخاباتي ترامپ با چندين 
اته��ام ازجمله پولش��ويي، دروغ گفتن به اف بي آي، 
البي گ��ري بدون مجوز براي دول خارجي و اختالل 
در روند قضايي روبه رو است اما فعال خود را در برابر 
همه اين اتهام ها بي گناه خوانده است. اين البي گر و 
فعال سياس��ي در واشنگتن قرار است، ماه آينده در 
برابر دادگاه براي رسيدگي به بخشي از اتهام هايش 
حاضر شود. بازرس مولر از پل منافارت 6۹ ساله در 
دو دادگاه جداگانه، واش��نگتن و ويرجينيا شكايت 
ك��رده و او بنابر ماهيت اتهام هايش بايد در هر كدام 
از دادگاه ه��ا به طور جداگانه حاضر ش��ود. او متهم 
اس��ت كه بدون اعالم به اف بي آي و ثبت نام رسمي 
به عنوان البي گر در اوكراين به رييس جمهور سابق 
اين كش��ور براي پي��روزي در انتخابات كمك كرده 
و از اين باب��ت ميليون ها دالر درآمد كس��ب كرده 
است. درآمدي كه س��پس بدون مطلع كردن اداره 
ماليات به امريكا آورده و اكنون به پولش��ويي متهم 

شده است. 
قطورتر ش��دن پرون��ده ارتباط س��تاد ترامپ با 
روسيه در شرايطي است كه رييس جمهوري امريكا 
احتمال اس��تفاده از اختياراتش ب��راي عفو او را رد 
نكرده اما گفته:»هنوز محكوميتي صادر نش��ده كه 
بتوان در مورد عف��و صحبت كرد.« قاضي دادگاه با 
لغو كردن وثيقه ۱0ميلي��ون دالري منافارت اجازه 
داده او فعال به شرط خارج نشدن از كشور آزاد بماند 
ام��ا با طرح اتهام جديد درباره تماس با ش��اهدان و 
ت��الش براي ديكته كردن اطالع��ات به آنها ممكن 
اس��ت بازرس مولر و تيم بازرس��ان پرونده ترامپ- 
روس��يه موفق شوند، منافارت را بازداشت و تا زمان 

دادگاه روانه زندان كنند. 

 تقويت حضور نظامي امارات
در افغانستان

كابل پيشنهاد امارات را براي آموزش نيروهاي مسلح 
اين كش��ور پذيرفته اس��ت. به گزارش روسيا اليوم، يك 
منبع دولتي افغانستاني گفته حدود ۲00نيروي اماراتي 
به زودي به ديگر نيروها در افغانستان براي آموزش نظامي 

نيروهاي مسلح اين كشور ملحق خواهند شد. 

 نفوذ نيروهاي تركيه
به ۳۰ كيلومتري خاك عراق

نخس��ت وزير تركيه گفته نيروهاي كشورش در عمق 
۳0 كيلومت��ري داخ��ل مرزهاي عراق نفوذ ك��رده و در 
آنجا مستقر شده اند. به  گزارش رويترز، بينالي ييلديريم 
گفته آنكارا در تش��ديد حمالتش عليه نيروهاي مس��لح 
در مرزهاي جنوبي اش و در راس��تاي تشديد هشدارهاي 
تركيه در خصوص گسترش حضور نظامي اش در مناطق 
تحت سيطره كردها در عراق ترديد نخواهد كرد. ييلديريم 
پ ك ك را به انجام اقدامات تحريك آميز و ايجاد كمين ها 

و انجام حمالت متهم كرده است. 

 آتش بس ۳روزه طالبان
براي عيد فطر 

در پ��ي آتش بس موقتي كه دولت كابل پنج ش��نبه با 
طالب��ان افغانس��تان اعالم كرد، اين گروه ش��به نظامي نيز 
شنبه آتش بس سه روزه يي را در تعطيالت عيد فطر اعالم 
كرد. به گزارش ايس��نا، طالبان گفته اين آتش بس ش��امل 
نيروهاي خارجي نمي شود و عمليات طالبان عليه نيروهاي 
خارجي ادامه خواهد داشت. آنها همچنين اعالم كردند كه 

از خودشان در برابر هرگونه حمله دفاع خواهند كرد. 

 اعتراض نوازشريف
به حكم دادگاه درباره مشرف

در پ��ي موافقت مش��روط دادگاه عالي پاكس��تان با 
نامزدي پرويز مشرف ديكتاتور نظامي سابق در انتخابات 
پارلماني ۲۵ جوالي، نوازشريف نخست وزير رد صالحيت 
شده پاكس��تان به  ش��دت از تصميم دادگاه عالي انتقاد 
كرد. به گزارش نيشن، نوازش��ريف جوالي ۲0۱7 بر اثر 
اتهامات مالي از قدرت عزل شده است. دادگاه به مشرف 
اجازه داده تا به شرط حضور در جلسه ۱۳ژوئن در الهور 
برگه ه��اي نامزدي را پر كند اما سرنوش��ت نامزدي او به 

تصميم نهايي دادگاه عالي بستگي دارد. 

قطر: رياض منبع شر عليه 
دوحه است

وزير دف��اع قطر در واكنش به مخالفت عربس��تان با 
خريد س��امانه موش��كي اس400 از سوي قطر، رياض را 
منبع ش��ر عليه دوحه توصيف كرده است. لوموند هفته 
پيش خبر داده بود كه سلمان بن عبدالعزيز شاه سعودي 
در نامه يي به رييس جمهوري فرانسه از او خواسته، مانع 
تحويل س��امانه دفاعي اس400 از س��وي روسيه به قطر 
شود. سلمان تهديد كرده در صورت تحويل اين سامانه به 

قطر حمله نظامي خواهد كرد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

دوست و دشمن در درك سياست گذاري هاي واشنگتن ناكام مانده اند 

زير و زبر آشوب جنگ هاي تجاري ترامپ
گروه جهان| طال تسليمي| 

يك مقام فرانسوي اعالم كرده امريكا و اتحاديه 
اروپا در دو هفته آتي مذاكراتي در زمينه مناقشات 
تجاري اخير خواهند داش��ت كه يك گام به سمت 
حل اختالفات ش��ركاي ديرينه در جريان نشست 
گروه هفت كشور صنعتي جهان محسوب مي شود. 
دولت دونال��د ترامپ رييس جمه��وري امريكا، در 
ح��ال حاضر جنگ تج��اري را در چندين جبهه و 
در مقابل دوستان و دش��منان پيش مي برد و اين 
مس��اله دولت ها را در رمزگش��ايي از سياست هاي 
كاخ س��فيد ناكام گذاش��ته اس��ت. ترامپ چندي 
پيش با اعالم خبر وضع تعرفه هاي جديد بر واردات 
ف��والد و آلومينيوم وارداتي خش��م متحدان و رقبا 
را همزمان برانگيخت. چين كه به نظر مي رس��يد 
هدف اصلي اين تعرفه هاس��ت، بالفاصله اقداماتي 
تالفي جويانه در پيش گرفت كه با تهديد آغاز يك 
جنگ تجاري تمام عيار همراه شد. اگرچه مذاكرات 
پكن و واش��نگتن اندكي از تهديدها كاسته، اما در 
جبهه ديگر مناقشات تجاري شركاي ديرينه امريكا 
)كان��ادا، اتحاديه اروپا و مكزيك( ش��رايط چندان 
خوشايند نيست. رهبران كشورهاي شركت كننده 
در نشس��ت گروه هفت در آس��تانه س��فر به كانادا 
سخنان ش��ديدالحني را درباره سياست هاي طرف 
مقاب��ل اظهار كردند. با اين حال، به نظر مي رس��د 
كه احتمال آب ش��دن يخ ها وجود دارد و دو طرف 

درباره آغاز مذاكرات تجاري توافق كرده اند. 

 در حاشيه نشست گروه هفت
ب��ه گ��زارش رويترز، ي��ك مقام فرانس��وي كه 
خواس��ته نامش فاش نشود، گفته در جلسه جمعه 
گروه هفت در كبك كانادا، اصل برگزاري مذاكرات 
مورد توافق قرار گرفت و همه طرفين ازجمله ترامپ 
از آن استقبال كرده اند. رييس جمهوري امريكا پس 
از ديدار با امانوئل ماكرون همتاي فرانس��وي خود 
گفته: »رييس جمهوري فرانس��ه به حل مس��ائل 
تجاري كمك كرده است. اتفاقاتي در پيش است و 
من فكر مي كنم بسيار مثبت خواهند بود.« ماكرون 
نيز پس از اين ديدار گفته: »فكر مي كنم در زمينه 
تجارت راهي براي پيش��رفت هم��ه ما در كنار هم 
وج��ود دارد. تمايل همه طرف ها به دس��تيابي به 
توافقي ب��رد برد ب��راي مردم و كارگ��ران و طبقه 

متوسط را مي بينم.«
آن��گال مركل صدراعظم آلمان هم جمعه يافتن 

راهي براي حل مناقش��ات تج��اري ميان امريكا و 
هم پيمانانش را خواستار شده است. يك مقام آگاه 
پيش��نهاد م��ركل را در اين زمينه، ب��ه عنوان يك 
»مكانيس��م گفت وگو و ارزيابي مشترك« توصيف 
كرده است. هنوز مشخص نيست كه مذاكرات فني 
بخش��ي از ابتكار او هستند يا خير. در همين حال، 
ژان كلود يونكر رييس كميس��يون اروپا، پيشنهاد 
س��فر به واش��نگتن براي ارزيابي تجارت امريكا و 
اتحاديه اروپا در تالش براي حل مناقشات را مطرح 

كرده است. 

 آشوب جنگ تجاري
فايننشال تايمز در گزارشي در اين باره نوشت، 
جمعه كه ترامپ براي ش��ركت در نشس��ت گروه 
هفت وارد كانادا شد، برخي از نزديك ترين متحدان 
واشنگتن به ش��دت از تعرفه هاي جديد بر واردات 
فوالد و آلومينيوم به امريكا خش��مگين بودند. در 
حقيقت تنش ها به  اندازه يي شديد بود كه ترامپ 
به عدم حضور در نشست نيز انديشيده بود. دولت 

ترامپ اكنون جنگ هاي تجاري در چندين جبهه 
مختلف هم با دوس��تان و هم با دش��منان پيش 
مي برد و همين مس��اله به س��ردرگمي دولت ها و 
حتي مقامات كاخ س��فيد انجاميده و رمزگشايي 
از سياس��ت هاي رييس جمهوري امريكا را دشوار 

كرده است. 
در داخ��ل كاخ س��فيد، ديدگاه هاي ش��ماري 
از مقام��ات كنون��ي و پيش��ين دول��ت ترامپ اين 
آش��وب و آشفتگي را بيش��تر نمايان مي كند. روند 
نامنظ��م گفت وگوهاي تج��اري عمدتا تحت تاثير 
درگيري هاي داخلي بين مقاماتي بوده كه منتقدان 

آنها را »هفت شگفت انگيز« مي خوانند. 
در طرف امريكايي تقريبا هيچ سياس��ت گذاري 
مشخصي نيست كه راهنماي مذاكرات باشد، بلكه 
بيشتر تعهد رييس جمهوري به عمل به وعده هاي 
انتخاباتي در زمينه سخت گيري در تجارت مطرح 
اس��ت، اما اجماعي در زمينه چگونگي عمل به اين 

وعده ها وجود ندارد. 
همزمان با داغ شدن مناظرات در دولت امريكا، 

نق��ش اس��تيون منوچي��ن وزير خزان��ه داري نيز 
پررنگ تر مي شد. منوچين در چند ماه گذشته در 
جهت هماهنگ سازي طرف امريكايي در مذاكرات 
تجاري با چين تالش مي كرد. به  گفته برخي افراد 
آگاه، لي��و هي معاون نخس��ت وزير چين از هنك 
پالس��ون وزير پيش��ين خزانه داري و ديگر فعاالن 
مالي خواسته بود كه منوچين را به اجراي نقشي 
پررنگ ت��ر ترغيب كنند. برخي هم اميد داش��تند 
منوچي��ن به ويژه در زماني كه  گري كوهن رييس 
پيش��ين و حامي تجارت آزاد شوراي ملي اقتصاد 
به دليل مخالفت  با اعمال تعرفه از سمتش استعفا 
مي كرد، بتواند به درگيري ها پايان دهد. اما شرايط 
خ��وب پيش نرفت. در ميانه م��اه مه منوچين در 
ديدار ب��ا ليو گفت، جنگ تجاري به تعويق افتاده 
و امري��كا تعرفه ها بر كاالهاي چيني به ارزش ۵0 
ميلي��ارد دالر را اجرايي نمي كن��د. اما پس از اين 
اظهارات منوچين، ويلبر راس وزير بازرگاني امريكا، 
گفت كه توافق حاصله »قطعي« نيست و تعرفه ها 
هنوز روي ميز هس��تند. پيتر ناوارو مشاور تجاري 

رييس جمهوري هم كه نتوانسته بود به ديدار ليو 
و منوچين راه يابد، اظه��ارات وزير خزانه داري را 
»چكيده يي ناخوش��ايند« توصيف كرد. برخي از 
ديگر مقامات پيش��ين هم صريح تر در اين زمينه 
س��خن گفتند. اس��تيو بنن استراتژيست پيشين 
كاخ س��فيد گفت: »چين از ترامپ كي  ترس��يد؛ 
اما هميش��ه آدم هايي مثل منوچين هستند كه با 
بي عرضگي توپ را از دس��ت مي دهند.« اما برخي 
ديگ��ر هم بر اين عقيده اند كه منوچين تنها مقام 
كاخ سفيد است كه شرايط يك توافق امكان پذير 

را درك مي كند. 
اختالف نظرهاي اخير بر س��ر تجارت بازتابي از 
روزهاي اول دولت است كه تصميم گيري ها عمدتا 
تحت تاثير اينكه چه كسي بيشتر به ترامپ نزديك  
مي شد، صورت مي گرفت. در حالي كه مقامات در 
دول��ت ترامپ افت و خيزهاي ش��ديدي را تجربه 
مي كنند، درك اينكه مسير اتفاقات چگونه خواهد 
بود ب��راي دولت هاي خارجي تقريب��ا غيرممكن 
است. يكي از مقامات پيشين كاخ سفيد مي گويد 
مقام��ات دولت ترامپ اكنون به دو گروه تقس��يم 
شده اند: »برخي هستند كه باور دارند اگر همزمان 
چك��ش را كمي پايين بياوريم و به صحبت درباره 
وضع تعرفه ه��ا اكتفا كنيم، مذاكرات دسترس��ي 
به بازار )چين( س��ريع تر پيش م��ي رود. اما گروه 
ديگ��ري هم هس��تند كه مي گويند ت��ا زماني كه 
تعرفه ها اعم��ال و درد حس نش��ود، نمي توان به 
توافق خوبي دس��ت يافت. به نظر مي رس��د گروه 

دوم در اكثريت هستند.«
بيشتر كارشناس��ان گروه دوم را شامل رابرت 
اليتزر نماينده تجاري امريكا، ناوارو و تا اندازه يي 
هم راس مي دانند و معتقدند گروه اول از منوچين 
و لري كودالو رييس جديد ش��وراي ملي اقتصاد 
تشكيل شده است. در همين حال، ناوارو و اليتزر 
بر اي��ن عقيده اند كه منوچين و راس به اندازه يي 
مش��تاق دس��تيابي به توافق ه��اي كوتاه مدت با 
هدف كاهش كس��ري تجاري هس��تند كه تدابير 
گس��ترده تر براي تغيير ش��يوه عملكرد اقتصادي 
چي��ن را فدا مي كنن��د. مايك پمپئ��و وزير امور 
خارج��ه امريكا هم نگران اين مس��اله اس��ت كه 
تهديدهاي تجاري برقراري ارتباط با يك  سري از 
كشورها از جمله چين را دشوار سازد و اين مساله 
به تهديدي براي نشست ترامپ با كيم جونگ اون 

رهبر كره شمالي تبديل شود. 

صدر، حكيم و عالوي براي تشكيل دولت عراق ائتالف كردند 

عبادي در دو راهي »ماندن« و »رفتن«

گروه جهان|
يك روز پس از انتش��ار خب��ر ائتالف جريان هاي 
سياس��ي مخالف حيدر عبادي نخس��ت وزير عراق، 
براي تش��كيل دول��ت آينده، برخ��ي منابع گزارش 
دادند عبادي پس از دريافت پيش��نهاداتي مبني بر 
ابقا در پس��ت نخست وريزي، پيوستن به اين ائتالف 

را بررسي مي كند. به گزارش يورونيوز، مقتدي صدر 
رهبر ائتالف سائرون، اياد عالوي رهبر جريان وطنيه 
و عم��ار حكي��م رهبر ائتالف حكمت براي تش��كيل 
دولت آين��ده عراق ائتالف كرده ان��د. در همين حال 
ائتالف وطنيه اعالم كرده كه ائتالف جديد با بيش��تر 
فهرس��ت ها و ائتالف هاي پيروز در انتخابات ازجمله 

ائتالف هاي نص��ر )به رهبري حيدر عبادي(، فتح )به 
رهبري هادي عامري(، دولت قانون )به رهبري نوري 
مالكي( و حزب دموكرات كردس��تان توافق داشته و 
تش��كيل اين ائتالف به منزله مشاركت همه طرف ها 
خواهد بود. براساس قانون اساسي عراق، بزرگ ترين 
فراكسيون پارلمان حق دارد دولت آينده را تشكيل 
دهد. س��ه گروه سياسي س��ائرون، وطنيه و حكمت 
جمع��ه در بيانيه يي اعالم كرده اند ك��ه ائتالف آنها 
محدود به تش��كيل دولت عراق محدود نخواهد شد 
و بع��د از آن هم ادامه خواهد داش��ت. اين ائتالف بر 
اصول��ي هم تاكيد كرده كه قرار اس��ت مبناي كار و 

حركت آنها باشد، از جمله: 
- يكپارچگي عراق و پايبندي به قانون اساسي آن 

و تعميق دموكراسي و آزادي هاي عمومي
- ايجاد مكانيسمي براي مقابله با فساد و مفسدان

- برقراري روابط منطقه يي و بين المللي براساس 
منافع مشترك و بدون دخالت در امور داخلي ديگران

ائتالف اين سه جريان سياسي در شرايطي است 
كه اياد ع��الوي در انتخابات س��ال ۲0۱۱ به عنوان 
اصلي تري��ن رقي��ب نوري مالكي كه دو كرس��ي نيز 
بيشتر از نخست وزير سابق عراق كسب كرد )۹۱ به 
۸۹( درنهايت با حمايت مقتدي صدر و عمار حكيم 
از نوري مالكي نتوانست دولت تشكيل دهد. حاال اين 
ائتالف در صورت تشكيل، يك تحول مهم در صحنه 

سياسي عراق به شمار خواهد رفت. 
در چهارمي��ن دوره انتخابات پارلماني عراق كه با 

مش��اركت 44.۵درصد واجدين ش��رايط برگزار شد، 
فهرس��ت هاي انتخاباتي س��ائرون )مقتدي صدر( با 
۵4كرس��ي، فتح )هادي عامري( با 47 كرسي، نصر 
)حيدر عبادي( با 4۲ كرس��ي در رتبه اول تا س��وم 
ق��رار گرفته اند. دول��ت قانون )ن��وري مالكي( با ۲6 
كرس��ي، حزب دموكرات )مس��عود بارزان��ي( با ۲4 
كرس��ي، وطنيه )اياد عالوي( با ۲0 كرس��ي، جريان 
حكمت )س��يدعمار حكيم( با ۱۹ كرسي و اتحاديه 
ميهني )كوس��رت رسول جانش��ين جالل طالباني( 
با ۱۸ كرس��ي در رده هاي بعدي ق��رار گرفته اند. در 
نتيجه با ائتالف جديد مقت��دي صدر، اياد عالوي و 
حكيم در مجموع ۹4 كرسي در پارلمان جديد عراق 

خواهد داشت. 
برخ��ي ناظران ب��ر اين باورند ك��ه حيدر عبادي 
نخست وزير فعلي عراق، در صورتي كه مي توانست با 
ه��ادي عامري رهبر جريان فتح و نوري مالكي رهبر 
دولت قانون به توافق برس��د هنوز ش��انس تشكيل 
دولت آينده عراق را داش��ت اما جمع كردن اين سه 
جريان زير يك چتر ماموريتي دشوار است كه تحقق 

آن بعيد به نظر مي رسد. 
با اين حال، ائتالف جديد به رهبري صدر اميدوار 
اس��ت حيدر عبادي نيز ب��ه اين ائت��الف بپيوندند. 
همچنين گزارش هايي منتش��ر شده مبني بر اينكه 
مقتدي صدر و س��اير احزاب اهل تس��نن به عبادي 
درباره ابقا در س��مت نخس��ت وزيري پيش��نهاداتي 
داده اند. ايس��نا به نق��ل از برخي منابع نوش��ته كه 

حيدر عبادي پس از اين پيش��نهادات به طور جدي 
پيوستن به ائتالف جديد را بررسي مي كند و احتماال 
ظرف چند روز آينده تصميم خ��ود را اعالم خواهد 
كرد. گفته ش��ده، يكي از داليل تعلل نخس��ت وزير 
فعلي عراق بحران تقلب در نتايج انتخابات است كه 
باعث ش��ده آرا به صورت دستي بازشماري شود. به 
اعتقاد ناظ��ران، در صورتي كه عبادي به اين ائتالف 
جديد ملحق ش��ود، اين ائتالف ش��امل ۱۳6 كرسي 
شده و احتماال احزاب ديگري از جمله ائتالف القرار 
العراقي به رهبري اسامه نجيفي با ۱4 كرسي و حزب 
دموكرات كردس��تان با ۲۵ كرسي به آن ملحق شده 
و مجموع كرس��ي هاي اين ائت��الف به بيش از ۱70 
خواهد رس��يد و اين تعداد براي انتخاب نخست وزير 

كافي خواهد بود. 
پارلمان عراق هفته گذشته در جلسه يي فوق العاده 
كميسارياي عالي و مستقل انتخابات را تعليق و اعالم 
ك��رد كه آراي انتخابات پارلماني اخير در تمام عراق 
به صورت دستي بازشماري خواهد شد. حيدر عبادي 
پيش تر گفته بود كه تخلفات گسترده يي در انتخابات 
رخ داده كه سرنوش��ت راي گيري را تحت تاثير قرار 

داده است. 
جريان مقتدي صدر در ش��رايطي بيش��ترين آرا 
را در انتخابات اخير عراق كس��ب كرد كه پنج سال 
پيش طي بيانيه يي به طور رسمي از دنياي سياست 
خداحافظ��ي كرده و حتي اعالم كرده بود كه تمامي 

دفاتر خود در سراسر عراق را تعطيل مي كند. 
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پرونده8
 اعتبار اروپا با برجام

تضمين مي شود
برجام از جهات مختل��ف براي اروپا اهميت 
دارد و مهم ت��ر از منافع اقتصادي حاصل از اين 
توافق، مسائل امنيتي و اعتبار اتحاديه اروپاست 
كه سران بروكسل را براي حفظ برجام به تكاپو 

واداشته است. 
و  تفس��ير  تحلي��ل،  گ��روه  گ��زارش  ب��ه 
پژوهش هاي خب��ري ايرنا، با وج��ود تهديدات 
مكرر »دونالد ترام��پ« رييس جمهوري امريكا 
عليه تعامل گراي��ان و همكاري جويان با ايران، 
مقام��ات اتحاديه اروپا همچنان بر نجات برجام 
اص��رار مي ورزن��د و در پي ايج��اد كانال هايي 
براي تداوم پيش��برد برجام اند؛ موضوعي كه از 
نشس��ت هاي داخلي اتحادي��ه گرفته تا اجالس 
كنوني »گروه هفت« خود را نش��ان مي دهد. به 
عنوان نمونه، اختالف نظر كشورهاي صنعتي با 
ترامپ بر س��ر موضوعاتي چ��ون برجام، تعرفه، 
مس��ائل آب و هوايي و غيره در نخس��تين روز 
برگ��زاري اين اجالس به ق��دري باال گرفت كه 
تحليلگران دس��تيابي به بيانيه مش��ترك را در 

روزهاي آتي دور از ذهن مي دانند. 
برجام يكي از مهم ترين مسائل مورد اختالف 
اروپا و امريكا در يكسال و نيم حكمراني ترامپ 
بوده است و با وجود خروج امريكا از اين توافق، 
كش��ورهاي اروپايي تا حد توان براي نجات آن 

مي كوشند.
س��فر اخي��ر »بنيامي��ن نتانياهو« نخس��ت 
وزير رژيم صهيونيس��تي به اروپ��ا و ديدار وي 
با رهبران آلمان، فرانس��ه و ايتاليا هم كارس��از 
واقع نش��د و آنها برجام را بهترين گزينه ممكن 

دانستند كه نبايد اجراي آن متوقف شود. 
رهبران اتحاديه اروپا در عمر سه ساله برجام 
بيش��ترين به��ره را از روابط با اي��ران برده اند و 
تهران در اين مدت ميزبان صدها هيات سياسي 
و اقتصادي از سوي كشورهاي مختلف جهان به 
خصوص قاره س��بز بوده است؛ رفت و آمدهايي 
كه با توافقات مهم همراه بوده و بخش��ي از اين 
توافق��ات در مرحله عملياتي قرار دارند. اين در 
حالي اس��ت كه اياالت متحده به جز در بخش 
هواپيماي��ي )بويينگ( س��ودي از برجام نبرده 
اس��ت و اينك بويينگ نيز زير فش��ارهاي كاخ 

سفيد چاره يي جز نقض توافق ندارد. 
اروپا به دنبال راهكارهايي براي خنثي سازي 
مجازات هاي امريكا عليه شركت ها و كمپاني هاي 
خود برآمده است و سران بروكسل به زيان هاي 
اقتصادي ناش��ي از همگامي ب��ا ترامپ آگاهند. 
بر پايه آمارهاي انتش��ار يافته از س��وي »يورو 
استات« به عنوان س��ايت آماري اتحاديه اروپا، 
حجم مبادالت تجاري اين اتحاديه با تهران در 
س��ال 2017 به بيش از 21ميليارد يورو رسيد 
كه نس��بت به سال قبل رش��دي 53 درصدي 
را نش��ان مي داد. اين رقم در س��ال قبل از آن 
نيز )2016( با رش��د 78 درصدي به حدود 14 

ميليارد يورو رسيده بود. 
بزرگ ترين س��رمايه گذاري هاي پسابرجامي 
از س��وي بازيگران اتحاديه اروپا در ايران انجام 
گرفته و آنه��ا در حوزه هاي انرژي، حمل ونقل 
ريلي، زميني و هوايي و... توافقات قابل مالحظه 
را ب��ا اي��ران امضا كرده ان��د. مقام��ات اروپايي 
نمي توانند بي اعتنا به منافع ش��ركت هاي خود 
عم��ل كنن��د. بنابراين باي��د راه ه��اي تقابل با 
تحريم هاي آت��ي امريكا را شناس��ايي و تدابير 

الزم را اتخاذ كنند. 
مهم تر از وابستگي اقتصادي اروپا به بازارهاي 
ايران، جايگاه تعيين كننده تهران در مناس��بات 
منطقه يي و جهاني است كه نزد سران اتحاديه 
اروپا اهميت دارد. در صورت پشت پا زدن اروپا 
به برجام، تهران به س��وي شرق به ويژه روسيه 
و چين كشيده خواهد شد؛ موضوعي كه هرگز 
مقب��ول اروپا نيس��ت. اروپايي ه��ا در مذاكرات 
13س��اله هس��ته يي حضور داش��ته اند و اينك 
كه نتيج��ه زحمات خود را با برجام مش��اهده 
مي كنند، حاضر به تبعيت از سياس��ت هاي كاخ 

سفيد نخواهند بود. 
از طرف��ي برجام با اعتب��ار اروپا گره خورده 
اس��ت. برخالف ترامپ كه ب��ه هنجارها، قواعد 
و اص��ول حاكم بر رواب��ط بين المل��ل بي اعتنا 
اس��ت، اروپايي ها هم��واره در چارچوب قوانين 

بين المللي عمل مي كنند.
در نگاه آنها، تصميم و گزارشات سازمان هاي 
معتبر جهاني همچون س��ازمان ملل، ش��وراي 
امنيت و آژانس بين المللي انرژي اتمي از درجه 

اهميت بااليي برخوردارند. 
ح��ال ك��ه ترامپ با يك��ه تازي ه��اي خود، 
س��از بي اعتنايي به س��ازمان هاي بين المللي و 
ناديده ان��گاري نظرات ديگ��ر بازيگران جهاني 
را مي نوازد، همراهي اروپا با سياس��ت هاي كاخ 

سفيد از اعتبار بروكسل نيز خواهد كاست. 
در ش��رايط كنون��ي برجام ب��ه محكي براي 
سنجش ميزان اس��تقالل اروپا از امريكا تبديل 
ش��ده و كش��ورهاي مختلف جه��ان در تنظيم 
روابط خود به اين تحوالت نظر دارند. به همين 
ميزان ك��ه تقابل با مطالبات گ��زاف ترامپ بر 
ثبات تصميم س��ازي ها و اعتب��ار اتحاديه اروپا 
مي افزايد، تس��ليم شدن بي قيد و شرط در برابر 
خواس��ته هاي كاخ سفيد نيز وجهه اتحاديه 28 

عضوي اروپا را مخدوش مي سازد. 
افزون بر آن، همراهي اروپا با سياس��ت هاي 
آشوب س��از ترامپ و در نهايت شكست برجام، 
ب��راي غ��رب بي هزينه نيس��ت و پيامدهاي آن 
بيش از امريكا متوجه اروپا خواهد بود؛ اروپايي 
كه در س��ال هاي گذش��ته بس��تر خشونت ها و 
اقدام��ات تروريس��تي بوده و همچنين س��يل 
ميليون��ي مهاج��ران و پناهن��دگان، اداره قاره 
س��بز را با مش��كالت متع��ددي مواج��ه كرده 
است. بنابراين ايستادگي اروپا در مقابل امريكا، 
س��نجيده ترين راهي است كه مقامات بروكسل 

در پيش رو دارند. 

گزارش

بازگشت فاشيسم

آزمايشگاهي به نام دموكراسي
مولف: اتين باليبار  

مترجم: محمد معماريان  
اتين باليبار، فيلس��وف فرانس��وي از چهره هاي 
برجسته پساماركسيسم در دوران ماست. نژادپرستي 
از مهم تري��ن دغدغه هاي فكري اوس��ت و هش��دار 
مي دهد كه تركيب اين گرايش فكري با بازگش��ت 
تماي��الت ملي گرايانه و اوج  گرفتن سياس��ت هاي 
شبه فاشسيتي آينده نگران كننده يي را براي ما رقم 
خواهد زد. باليبار در اين مصاحبه عالوه بر تش��ريح 
ديدگاه خود درباره دنياي امروز از كتاب هاي قبلي و 

دوران دانشجويي خود نيز ياد مي كند 
تاوم�ن- چاكرابورت�ي: در كالس هاي ويژه 
اخيرتان با عنوان »به س�وي نق�دي جديد از 
اقتصاد سياس�ي« در موسس�ه علوم  انساني 
بيركبك از لزوم مطالعه دوباره اقتصاد سياسي 
ماركسي دفاع كرده ايد. ولي عطف به مسائل 
سياس�ي معاصر مي خواهيم ب�ر پژوهش هاي 
س�ابقتان درب�اره رابط�ه ميان ن�ژاد، طبقه و 
ملي گراي�ي تمرك�ز كني�م. ما مي خواس�تيم 
درب�اره اين پارادوكس بپرس�يم ك�ه با وجود 
اس�تفاده روزاف�زون رهب�ران س�رمايه دار از 
سياست ورزي هاي تفرقه افكنانه، آنها همچنان 
در گرفتن رأي هاي بيشتري از سركوب شدگان 
و محروم�ان موف�ق بوده اند. به عن�وان مثال 
وضعيت فعل�ي در تركيه، هند، اياالت متحده 
و انگلس�تان را در نظر بگيريم. اين كشورها با 
وجود تفاوت هاي فرهنگ�ي و جغرافيايي، در 
زمينه وضعيت سياسي شان اشتراكات زيادي 

دارند. تحليلتان از اين پارادوكس چيست؟
اتين باليب�ار: كاش جواب س��اده يي براي اين 
پرسش داش��تم... اما قبول دارم اين پرسش مهمي 
اس��ت كه گريزي از آن نيست. درباره پرسش اول، 
س��وال مي كنم كه مگ��ر اين حقيقت ك��ه اربابان، 
و قدرت من��داِن دني��ا، مورد حماي��ت محرومان و 
سركوب ش��دگان اند يا صداي آنها مي ش��وند، اتفاق 
جديدي اس��ت؟ و جواب مي دهم كه خير، هميشه 
چنين بوده اس��ت. لذا اين مس��اله نه تنها از منظر 
ايدئول��وژي انقالبي و ضدس��رمايه داري كه حتي از 
منظر اخالقيات كاربردي و عدالت هم شوكه كننده 
است. فيلسوف فرانسوي مشهور دوران رنسانس در 
قرن ش��انزدهم ميالدي ]اتين دو ال بوئسي[ كه در 
جواني جان سپرد اما كتابي به جا گذاشت كه اغلب 
از آن نقل  قول مي شود، اصطالح »بندگي داوطلبانه« 
را اب��داع كرد. طبعا پارادوكس بندگي داوطلبانه آن 
اس��ت كه بالذات غيرداوطلبانه اس��ت يعني نتيجه 
تصميم گيري شما نيست. پس بحث درباره دو چيز 
است. يكي اينكه، آيا چيزي از جنس زنجيره كمي 
در كار اس��ت يا خير؟ يعني آيا ميزان فالكت، فقر 
و خش��ونت در دنياي امروز بيشتر از گذشته است؟ 
پاسخ بسته به آن است كه كجا قرار گرفته ايد. به هر 
حال راهي براي اندازه گيري اين پديده نيست و هر 
يك از مردم جهان پاسخي دلبخواه به آن مي دهند. 
من هميش��ه به گفته دبيركل ملل متحد در زمان 
كوفي عنان ارجاع مي دهم كه به »گفتمان هزاره« 
مشهور است. پس از سخنراني رييس جمهور جورج 
بوش كه گفت تروريسم دشمن تمدن است و همه 
در دنيا بايد پشتيبان اس��تراتژي امحاي اين خطر 
باشند، عنان در يك سخنراني كوتاه به زيبايي اين 
گفتم��ان را تغيير داد و گفت: بس��ته به اينكه كجا 
باش��يد، بس��ته به اينكه در چه سطحي از جامعه و 
كدام بخش دنيا زندگي كنيد، الجرم رده بندي تان 
از تهديدهاي تحمل ناپذير عوض مي شود. اين حرف 
به معنا آن نيست كه تروريسم تهديد نيست و البته 
اين ماجرا هم پيش از ظهور دولت اسالمي]داعش[ 
اتفاق افتاد. بلكه معني اش اين اس��ت كه نمي توان 
يك به اصطالح تقسيم بندي ساده بين رنج كشيدگان 
و استثماركنندگان انجام داد. لذا اين گفتمان ها ميل 
به آن دارند كه ناهمگني سهمگيني را در وضعيتي 
كه زمينه س��از وقوع خش��ونت اس��ت وجود دارد، 

كم رنگ و مبهم كنند. 
ولي فقط بررسي اين جنبه ماجرا كافي نيست و 
پرسشي ذاتي تر پيش مي آيد: چرا سركوبگر را مي توان 
در قام��ت يك رهايي بخش دي��د؟ البد مي خواهيد 
درب��اره ترام��پ، اردوغان و ديگران بپرس��يد. حرف 
من فقط درباره بازگش��ت ملي گرايي يا نامداراگري 
دين��ي و امثالش نيس��ت. من با دلواپس��ي بس��يار 
معتقدم كه شاهد بازگشت شكل هايي فاشيستي از 
سياست ورزي هستيم كه كامال يكسان نيستند اما 
اشتراكات زيادي دارند. وقتي رهبري مثل ترامپ را 
مي بيني��د كه براي جماعت خطابه مي كند و آنها را 
به هيجان مي آورد، افرادي كه در اين جماعت اند به 
يك معنا مفلوك ترين و فقيرترين هاي مردم نيستند 
اما ثروتمند هم نيستند. تحريك آنها عليه خارجي ها، 
رسانه ها و نظام حقوقي گويا بازآفريني همان چيزي 
است كه در موس��وليني، هيتلر و برخي چهره هاي 
ديگر ديده ايم. لذا اين وضعيت مس��تلزم واكنش��ي 
دلهره آورتر اس��ت، واكنشي كه تنه به تنه آن مسأله 
بندگي داوطلبانه مي زند. ماركسيسم سنتي به اين 
حالت »آگاهي كاذب« مي گويد اما من به طور كامل 
موافق اين رويكرد نيس��تم چون تبييني طبقاتي را 
پيش مي كش��د كه در باب فرآيندهاي فاشيس��تي 
خوب جواب نمي دهد. پس بايد بپرسيم چرا توده هاي 
مردم، مقابله با دشمنان تخيلي را به دشمنان واقعي 
ترجيح مي دهند؟ دوس��تم آلن بديو توضيح بسيار 
ساده يي براي اين قضيه دارد. او مي گويد چون ايده 
كمونيس��م به  قدر كافي روي صحنه نيست، ايده ها 
و بازنمايي هاي فاشيستي اوج مي گيرند و ايده هاي 
سوسياليستي و كمونيستي غايب اند. آن بعد طبقاتي 
بي ترديد بسيار مهم است، ولي مسائل كليدي ديگر 
از قبيل نژاد و مسائل اخالقي درباره روابط دو جنس 
و امور جنس��ي هم مهم اند. همانط��ور كه در كتاب 

كوچك مسكولوم استدالل كرده ام. تصادفي نيست 
كه همه اديان بزرگ به سامان دهي و بالطبع تقنين و 
ساده سازي روابط جنسي دست زده اند. اين قلمرويي 
نيست كه در آن دشمني داشته باشيد لذا دشمنانش 
تخيلي اند: دگرگوني اخالق و دنيا گويا ش��يوه هاي 
س��نتي تقنين را تهديد مي كنن��د. در اين ايام عدم  
اطمينان اقتصادي در كار است و مرز ميان فرهنگ ها 
دارد كم رنگ مي شود و تمدن ها هم فشار روي افراد 
ب��راي دف��اع از خودش��ان در بازار س��رمايه دارانه را 
افزايش مي دهند. اين شرايط اضطراب بسيار عميقي 
مي آفرين��د البته پيش از آنكه ش��كلي از انقطاع در 
خانواده س��نتي و س��امان دهي نژادي و جنسي رخ 
دهد كه نه  تنها قش��ر مافوق بلكه قش��ر مادون هم 
ادراك يا احساس��ش كند. به همين خاطر است كه 
بسياري از زنان، گفتمان هاي بسيار خشونت آميز و 
سكسيس��تي اي را مي پذيرند ك��ه ترامپ و ديگران 
طرح مي كنند ولي در اينجا هدفم تبيين نيست بلكه 

دارم پيچيدگي اين حوزه را توصيف مي كنم. 
تاومن- چاكرابورتي: حدود ۱۵س�ال پيش 
كتاب ما مردم اروپا را نوشتيد و در آن كتاب به 
عبارت »آزمايشگاه دموكراسي« اشاره كرديد 
ك�ه به نوعي ش�كل اروپايي به خود داش�ت. 
عطف به تحوالت اخير از قبيل خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا و به اصطالح بحران پناه جويان، 
خوانش كنوني تان از آن متن چيست؟ مايليد 

چه اصالحي در آن بكنيد؟
باليب�ار: اميدوارم هيچ جا نگفته باش��م كه اروپا 
الگوي دموكراس��ي اس��ت. م��ن با ژاك رانس��ير و 
ديگران موافقم كه دموكراسي رژيمي با ثبات نيست. 
دموكراسي نوعي گرايش اس��ت، شبكه اي از رابطه 
ميان نيروها... دموكراس��ي تعادلي ش��كننده است 
كه البته بايد نهادينه ش��ود، اما نمي توان گمان كرد 
نهادهايش آمده اند كه بمانند. دموكراس��ي تعادلي 
است بين مثاًل نابرابري و اقتدار و تبعيض در يك سو، 
و برابري و مش��اركت و بازشناسي متقابل حقوق و 
وظايف ش��هروندان در س��وي ديگر. تمام توجيهي 
كه براي امپرياليس��م اروپا يا جايگزين يا جانشيني 
اروپاي��ي ب��راي گفتم��ان امريكايي »دني��اي آزاد« 
آورده مي ش��د، بر پايه دو ايده غلط بود. اول آنكه ما 
اروپاييان دموكراسي را اختراع كرده ايم، و دوم آنكه 
ما حافظ امر مدرن بوده ايم و آن را به همه دنيا عرضه 
مي كرديم تا اگر وارد و تحميل هم نشد، پيروي شود. 
اين موردي است كه قطعا رد مي كنم. در سوي ديگر 
با گرايش هاي دموكراتيك سازي كه دنبال رهايي از 
الگوهاي اروپايي اند نيز همذات پنداري نمي كنم. به 
نظرم، آن گفتماني كه س��اختارهاي دموكراتيك و 
حقوق ش��هروندان را براساس ابزارهايي ناب و ساده 
توضيح مي دهد تا س��لطه اروپا بر دنيا را بپوش��اند 
و توجي��ه كند، اصل مس��اله را در نظ��ر نمي گيرد. 
براي همين از اصطالحاتي مثل »آزمايش��گاه ها« و 
»كارگاه ها« استفاده كردم. فكر مي كردم مهم باشد 
كه نه تنها گفتمان هايي عام درباره اصول دموكراتيك 
داشته باشيم بلكه ارزيابي كنيم كه پياده سازي اين 
اصول در دنيا عموما به كجا رس��يده است. مهم بود 
آن مكان ها، نقاط يا نمونه هايي را شناس��ايي كنيم 
كه در آنها بتوان نس��خه يي ناهمخ��وان يا بديل را 
تصوير كرد و جايي كه بتوان براي آرمان دموكراسي 
و دموكراتيك س��ازي جنگي��د. همينكه بررس��ي و 
ش��مردن چنين مكان هايي را آغاز كنيد، مي بينيد 
كه بي ش��مارند. البته دليل اصل��ي اي كه مرا در آن 
مس��ير پيش مي برد، تعهدات آن زمانم بود. وقتي از 
م��رز به مثابه يك نهاد، به مثابه يك آزمايش��گاه يا 
كارگاه دموكراسي نوشتم، منظورم اين واقعيت بود 
كه ديگر نمي توان م��رز را نوعي وضعيت تاريخي و 
برآمده از حيات سياس��ي تلقي كرد؛ بلكه مديريت 
مرز، محدوديت هايي روي م��ردم تحميل مي كند. 
اين مس��اله به آن نوع طرح هايي منجر مي ش��د كه 
دوستم انگين آيس��ين نام »كنش هاي شهروندي« 
روي آن گذاشت. مردم شايد بتوانند مرزها را ابداع و 
دموكراتيك كنند؛ كه اين كار ظاهرا غريب است اما 
روزبه روز نقش محوري بيشتري در دنياي ما مي يابد 
و م��ا مي رويم كه همين ام��ر را در اروپا و مديترانه 
ببينيم اينكه جهاِن مرزها به يك كارگاه يا آزمايشگاه 
دموكراسي تبديل مي شود، مشابه با كارخانه، شايد 
خانواده و مدرس��ه. يعني مثل توسعه ترقي خواهانه 
ابع��اد مدن��ي و دموكراتيك حي��ات اجتماعي كه 

در نيم��ه دوم قرن بيس��تم رخ داد. در اينجا ارجاع 
به رانسير بس��يار مفيد است. او اس��تدالل كرد كه 
ه��ر جا مردم در نبرد براي براب��ري حقوق و قدرت 
باش��ند و در عين حال تفاوت ها و تكثر فرهنگ ها را 
بپذيرند، چيزي ش��بيه به »آزمايشگاه دموكراسي« 
پديد مي آيد. شايد بگوييد در دوران غم افزايي به سر 
مي بريم چون همه اين آزمايشگاه ها كم  و بيش دارند 
بسته مي ش��وند. ولي من فكر نمي كنم اين درست 
باشد؛ مساله به اين سادگي نيست. آنچه گويا واقعيت 
دارد، عدم توازن شديد قدرت و سطح نهادهاي دولتي 
و مركزي در جوامع دموكراتيك س��نتي است. اين 
وضعيت يا به معناي آن است كه سر دوراهي تنش، 
ترديد يا عدم اطمينان هستيم، يا اينكه مساله درست 
طرح نش��ده اس��ت. ولي اين حرف ها مرا وسوس��ه 
نمي كنند؛ برخالف ش��ايد تعدادي از دوس��تانم يا 
حتي نوه 1۹-20ساله ام، كه وقتي به من مي گويند 
»چ��را اهميت مي ده��ي؟ چ��را رأي مي دهي؟ چه 
فايده يي دارد؟ اينجا جايي نيست كه مردم صدايي 
داشته باشند...« به آنها مي گويم اين سوالتان من را 
ش��رمنده مي كند چون در انتخابات بعدي شايد در 
وضعي باش��م كه نتوانم تصميم بگيرم به چه كسي 
رأي بده��م. ولي با اين حال ش��ايد هم ديدگاه هايم 
به قدر كافي آزادي خواهانه يا آنارشيس��تي نيست. 
قوانين همان چيزي اند كه زمينه همزيس��تي مردم 
مختل��ف را فراهم مي كنند ب��دون آنكه تعارض ها و 
مناقشه هايشان به جنگ داخلي منجر شود. درست 
اس��ت كه سيس��تم هاي پارلماني در اكثر كشورها 
ديگر پويايي ندارند و پتانسيل هاي دموكراتيك شان 
حداقلي است؛ اما حذف تمامي مفاهيم]دموكراسي[ 
نمايندگي ش��ايد)حداقل درحال حاضر( قمار بسيار 

خطرناكي باشد. 
تاوم�ن- چاكرابورت�ي: مج�ددا در تام�ل 
پيرامون اروپا برايمان س�وال است كه منظور 
ش�ما از اروپا چيست؟ عطف به كتاب آخرتان 
كليت ها، اين سوال را مي پرسيم كه بدانيم آيا 
اروپا مقوله يي »جهان شمول/كلي« است يا خير 
همچنين چه تمايز تحليلي اي بين مقوله هاي 
»جهان شمول/كلي«، »جهان شموليت/كليت« 

و »جهان شمول گرايي/كلي گرايي« قائليد؟
اتين باليبار: اينها دو پرس��ش متفاوت اند. اروپا 
يك مس��أله پراگماتيك و سياس��ي اس��ت. من در 
آموخته هاي فكري ام چنان متاثر از گردش ايده هاي 
ميان  اروپايي هس��تم كه بخشي از هويتم)سياسي 
و فكري( ش��ده اس��ت. اي��ن يعني توجي��ه و تبرئه 
دي��دگاه اروپاي��ي به  جاي يك دي��دگاه ملي گرايانه 
محض. اين نكته امروزه بسيار مهم تر هم شده است 
چ��ون با گرايش هاي پوپوليس��م جديد)اگر نگوييم 
نئوفاشيس��م(، گرايش هاي ملي گرايانه در حال اوج 
گرفتن ان��د و اين گرايش ها صرف��ا در عرصه نظري 
باقي نمي مانند بلكه افراد را هدف مي گيرند. ولي در 
همين حال عميقا آگاهم كه اروپا همان دنيا نيست، 
و مسائلي بنيادين مانند نژادپرستي وجود دارند كه 
اروپا را جايگزين ملت مي كنند. اين ش��ايد وضعيت 
را وخيم ت��ر كن��د. يك نكته كه قب��ال گفته ام اينجا 
به درد مي خورد: جنب��ش بيگانه هراس پان اروپايي 
هم اكنون به واقع بر مبناي ايده يي سودگرايانه خلق 
مي ش��ود، و با اوج گيري احساسات عليه پناه جويان 
و مس��لمانان ش��اهد ظهور يك گفتم��ان اروپايي 
طردگرا هستيم. لذا آنچه مطلقاً ضرورت دارد، بحث 
درباره ش��يوه هايي عيني است كه با استفاده از آنها 
جهان ش��مول گرايي مان را در چارچوبي پياده كنيم 
كه منحصرا اروپايي نباشد بلكه دايما درحال تكامل 
و فرا گرفتن ديگران باشد. به همين خاطر است كه 
براي من، فضاهاي مديترانه يي به قدر فضاي اروپايي 
اهمي��ت دارد. تاري��خ، فرهنگ، زبان ه��ا و... مفهوم 
»مديترانه اي« را به مثابه چيزي بي مرز خلق كرده اند؛ 
اين ناحيه گرچه پُر از مرزهاست، اما محدوديت هاي 
بيروني پيش��اموجود ن��دارد. باي��د در برابر انحالل 
اتحاديه اروپ��ا مقاومت كنيم و آماده ام درباره داليل 
اي��ن كار بحث كنيم اما نبايد اي��ده آل اروپايي را به 

 منزله امر جهان شمول به رسميت بشناسيم. 
قسمت دوم پرسش تان پيچيده تر است چون از 
منظر فلس��في، توضيح فني تري نياز دارد. در اصل 
سعي ام اين بود كه با تفكيك اين سه مقوله نه يك 
تقنين، بلكه يك نوع قاعده هم زيس��تي يا استفاده 
درس��ت را پيش��نهاد بدهم. تعري��ف دو واژه يي كه 

در دو س��وي بحث هستند، س��اده تر است: »كلي« 
مقوله ي��ي در حوزه منطق اس��ت، گرچه بس��ته به 
اينك��ه در تالش براي تعريف ي��ك مقوله يا ارزش 
يك گفتمان به عنوان امر كلي ترجيح مي دهيد به 
واحد اشاره كنيد يا كل، ظرايفي هم در تعريف اين 
مقوله پيش مي آيد. با اين حال اين مقوله همچنان 
ساده است چون مغايرتي آشكار بين كلي و جزئي 
مي بينيد. در س��وي ديگر تعري��ف »كليت گرايي/

جهان ش��مول گرايي« ه��م خيلي دش��وار نيس��ت 
چون، اوالً مثال هاي تاريخي مهمي داريم: در غرب 
بطور عمومي، و همچنين در كل بالد اس��المي در 
قالب يكتاپرس��تي ديني يا گفتمان حقوق  بشر كه 
آشكارا در فرمي جهان شمول گرايانه جاي مي گيرد. 
ل��ذا در كمال ميل اين اي��ده را از جوديت باتلر در 
بحثش ب��ا ژيژك و الكالئ��و وام گرفتم كه اينگونه 
جهان ش��مول گرايي ها هميشه با هم در مناقشه اند. 
اين مناقش��ه هم پايان ندارد چون در حال حاضر از 
همه جهان شمول گرايي هايي كه ممكن است پديدار 
شوند، خبر نداريم. به عنوان مثال »بوم شناسي« هم 
درحال تبديل به يك گفتمان جهان ش��مول گرايانه 
قدرتمند اس��ت كه بر تغيير رابطه ميان انس��ان و 
طبيعت تاكيد دارد. بوم شناسي ديني جديد نيست؛ 

بلكه يك جهان شمول گرايي جديد است. 
دش��وارترين و جالب تري��ن مقوله ب��ه نظر من، 
»كليت/جهان شموليت« است كه در ميانه دو تعبيِر 
ديگر قرار مي گيرد. به بيان ساده، اين مقوله ناظر به 
اين حقيقت است كه امر كلي همان  كه شايد مرجع 
اصلي در غلبه گفتمان كليت گرا ش��ود، بايد اعالم 
شود، يعني بايد مردمي كه در مكان و زمان معيني 
زندگي مي كنند آن را به زبان بياورند. همانطور كه 
ه��گل به زيبايي توضي��ح داد، »اعالم امر كلي« در 
ذات خود وجه��ي پارادوكس��يكال دارد: همين كه 
نام��ي ب��ه آن بدهيد، همين ك��ه آن را به يك زبان 
خاص بيان كنيد، ناگه��ان عكس اصل ايده كليت 
را توليد كرده ايد چون كل به جزو تبديل مي ش��ود. 
ولي اين اتفاق نوعي سردرگمي نسبي گرايانه نيست؛ 
بلكه س��ردرگمي در اعالم امر كلي اس��ت كه آن را 
»كلي��ت« مي نامم. يعني نبرد يا مقاومت عليه نفي 
خ��ود. از لحاظ فلس��في، اين يك��ي از جذاب ترين 
مسائلي اس��ت كه ويتگنشتاين و البته هگل به آن 
پرداخته اند يعني اثراتي كه عطف به ماسبق بر خوِد 
گفتمان مي گذارد، همان گفتماني كه مدعي است 

از »امر كلي« مي گويد. 
تاومن- چاكرابورتي: در پرتو اين گفت وگو، 
آيا هن�وز اميدي ب�راي مقاومت هس�ت؟ در 
دنياي�ي ك�ه ام�روز در آن زندگ�ي مي كنيم، 

مقاومت چه معنايي براي شما دارد؟
باليب�ار: من يك تعريف ع��ام از مقاومت ندارم. 
م��ن متمايل به ح��رف فوكو هس��تم كه مي گفت 
مقاومت ها، ش��كل هاي همبس��ته قدرت اند. فوكو 
ش��كل هاي نظام مند مقاومت را در مقاله معروفش 
»سوژه و قدرت« معرفي كرد. او در آنجا گفت هر جا 
قدرت هس��ت مقاومت هست ولي فقط اين نيست. 
حقيق��ت جالب آن اس��ت كه قدرت صرف��اً دنبال 
مضمحل كردن مقاومت نيس��ت بلكه در بسياري 
موارد مي خواهد از آن اس��تفاده اب��زاري كند يا به 
تعبير ديگ��ر مقاومت را براي تقوي��ت خود به كار 
بگيرد. اينكه قدرتمندترين مقتدران همان ها هستند 
كه توانس��ته اند به ترتيبي مقاومت سوژه هايشان را 
مص��ادره به مطل��وب كنند، چندان دور از مس��أله 
»بندگي داوطلبانه« نيس��ت. آنچ��ه از اين نكته فرا 
مي گيريم نه دركي استراتژيك و جذاب از پديداري 
ق��درت و مقاومت بلكه وضعيتي اس��ت كه در آن 
هم��واره قدرت ها و مقاومت هاي معين وجود دارند. 
ق��درت يا مقاومت عام، يعني ب��ه مثابه مقوله هايي 
تمام نگر، وجود ندارند؛ مقاومت ها درون و ناش��ي از 
ش��كل هاي مختلف قدرت اند و بايد مشخص كنيد 
كدام يك مد نظرتان اس��ت. اما برخي از مصاحبان 
فوكو به او نش��ان مي دادند اين توصيف استراتژيك 
از اين ايده كه مناس��بات قدرت ها نوسان دارد. آنها 
مي گفتند در اينكه طرف قوي تر كجا مي تواند جايش 
را به ديگري بسپارد، محدوديت هايي وجود دارد كه 
فوكو در آن زمان آن را »سلطه« مي ناميد. او هميشه 
مراق��ب بود از بح��ث درباره نظريه ماركسيس��تي 
استثمار اجتناب كند اما مي توانست بگويد استثمار 
وضعيتي »همه يا هيچ« نيس��ت، بلكه به مناسبات 

قدرت در بازار بستگي دارد. اعتراض هاي جالب تري 
همزمان��ي مطرح ش��د ك��ه او با فمينيس��ت هاي 
امريكايي در پرديس دانشگاه بركلي بحث مي كرد؛ 
آنها مي گفتند مناسبات قدرتي در كارند كه هرگز 
معكوس نش��ده اند و لذا قرن ه��ا يا حتي يك هزاره 
دوام آورده اند، مثل روابط مردان و زنان كه ظرفيت 
مقاومت زنان بس��يار حداقلي است. او شرمنده شد 
و اس��تدالل ضعيفي آورد كه مي گفت: حتي جايي 
كه زنان كاماًل سركوب مي شدند)او به فرهنگ هاي 
سنتي مسلمانان اشاره كرد( زنان جمع مي شوند و 
مردانشان را تمس��خر مي كنند! اين يعني هميشه 
يك شكل از مقاومت را مي يابيد. از قرار معلوم اين 
حرف استداللي ضعيف است؛ و همان  جا شايد باتلر 
مي توانس��ت)اين را االن از خودم مي گويم( به اين 
نكته برسد كه كجاست آنجا كه گفتار تهييج انگيز 
و بع��د گفتماني هر رابطه قدرت��ي مورد تاكيد قرار 
مي گيرد، و اين يعني امكان آيروني و نفي نمايشي 
شكل هاي مختلف اقتدار. اين آيروني قدرت را ملغي 
نمي كند اما ]نشان مي دهد[ شكل بي چون وچرايي 
از قدرت هم وجود ندارد. همين درباره سرمايه داري 
هم صادق اس��ت. نژادپرس��تي استعماري مصداقي 
جالب اس��ت: حتي پ��س از الغاي ب��رده داري، اين 
پديده آشكارا همچنان ظرفيت خود را حفظ كرده 
است و سلس��له  مراتبي از انسان ها درست مي كند، 
اما خود قدرت استعماري الغا شد، گرچه روزگاري 

به نظر مي آمد كه ويران شدني نيست. 
تاومن- چاكرابورتي: شما اغلب به آلتوسر 
ب�ه عنوان »اس�تاد فك�ري« خودتان اش�اره 
مي كني�د. برايمان جالب اس�ت از س�ال هاي 
شكل گيري انديشه تان در دوران دانشجويي 

نزد او بدانيم. 
باليبار: احتماال آلتوسري كه امروز مي شناسيد، 
بسيار متفاوت از آلتوسري است كه من مي شناختم. 
علتش ساده اس��ت: زمان گذشته اس��ت. من او را 
مدت نس��بتا كوتاهي مي ش��ناختم. جالب اس��ت 
كه آلتوس��ر چندين كار منتشرنش��ده نوشته است 
كه اكثرشان هم ناتمام اس��ت؛ ولي ُخب، كار تمام  
شده چيس��ت؟ در نس��ل جديد، تعداد روزافزوني 
از دانش پژوه��ان جوان هس��تند كه اي��ن جنبه از 
فلسفه را كشف مي كنند، اين جنبه كه اثر فلسفي 
هيچ��گاه ب��ه نقطه تكميل نمي رس��د. اي��ن نكته 
مي تواند درباره ماترياليسِم كتره اي، سازوبرگ هاي 
ايدئولوژيك دولت، پرسش هاي بازتوليد، و خوانش 
عالمت شناسانه نيز صادق باشد. آلتوسر تعداد بسيار 
زي��ادي ابزار/مقوله خلق كرد ك��ه مي توان آنها را از 
زمان نگارش ش��ان به دس��ت او جدا كرد و در ايام 
كنون��ي دوباره به كار گرفت و فعال نمود. البته بايد 
بگوي��م كه اين كار مرا ق��دري غافلگير مي كند. اما 
اين غافلگيري هم كن��ار مي رود وقتي كه مي بينم 
مسأله تكرار در كار نيست. مشهور است كه آلتوسر، 
ايده »س��ازوبرگ هاي ايدئولوژي��ك دولت« را ابداع 
ك��رد؛ هم جوديت باتلر به آن اش��اره مي كند و هم 
ماركسيست ها. اين طرح بندي از استيضاح سوژه ها 
توس��ط يك منبع نامرئ��ي مش��روعيت، ابزارهاي 
قدرتمن��دي براي تحليل انتق��ادي فراهم مي كند. 
يكي از همكاران جوانم به نام ماريا كاكوگياني مدتي 
پيش اصطالح »س��ازوبرگ هاي ايدئولوژيك بازار« 
را ابداع كرد. اين ايده به نظرم بس��يار هوش��مندانه 
بود چون نئوليبراليسم س��وژه هايش را به شيوه يي 
بسيار استادانه استيضاح مي كند: آنها رقباي دايمي 
يا س��وژه نيازهاي تجاري ش��ده مي ش��وند. آلتوسر 
شخصا به اين مساله نپرداخته است. ولي من هم از 
امتيازي بهره مند بوده ام كه گرد گذشت زمان به آن 
ننشس��ته است، آن هم درس  گرفتن از كسي است 
كه در شيوه آموزشش بسيار تساوي طلب بود. او سر 
كالس م��ان مي گفت: »م��ن نمي دانم چطور كتاب 
س��رمايه را بخوانم ولي بايد فوراً از اين قضيه سر در 
بياوريم چون همين حاال بايد حزب كمونيس��ت را 
از زوال نج��ات بدهيم.« اي��ن درباره مقوله هايي كه 
پيش تر گفتم هم صادق اس��ت. من در درون خودم 
عدم  قطعيتي كه در شاكله اين مقوله هاست را درك 

مي كنم. دايم فكر مي كنم بايد با آنها كاري بكنم. 
م��ن احترام زيادي براي آلتوس��ر قائلم اما فقط 
او اس��تادم نبوده اس��ت، و الب��د مي دانيد كه دچار 
بيماري اي هم بود كه بين ماليخوليا و جنون نوسان 
داش��ت. برخي از دوستانم كه اسم شان را نمي آورم 
گرفتار لحظات جنون او ش��دند و بهاي س��نگيني 
دادن��د. نمي دانم آي��ا خودم هم درگي��ر آن جنون 
ش��ده ام يا نه. ولي استادان ديگري هم داشته ام كه 
گرچه كارم با آنها به اين ش��يوه نبوده است، آنها را 
بسيار تحسين مي كنم. پس اگر قرار باشد فهرستي 
بدهم، اين اسامي را مي آورم: ژان هيپوليت، مترجم 
فرانس��وي هگل؛ ژرژ كانگليم كه اس��تاد راهنماي 
پايان نامه ارشدم بود؛ و البته ژاك دريدا كه به اندازه 

آلتوسر روي من نفوذ داشته است. 
تاومن- چاكرابورتي: در آخر، چه شد كه به 

موسسه علوم  انساني بيركبك آمديد؟
باليبار: بيركبك چون خاستگاه برنامه »آموزش 
بزرگس��االن« ب��وده اس��ت جاي��گاه ويژه ي��ي بين 
س��اير كالج هاي دانش��گاه لندن دارد. من معتقدم 
شخصيت هايي مثل اريك هابسبام مسير نوعي تفكر 
اجتماعي و انتقادي خاص را گشودند و بايد مراقب 
بود كه آن تفكر به افس��انه يي محض تبديل نشود. 
سنت هايي وجود دارند كه حفظ شان ارزشمند است. 
به  ويژه اكنون كه نه  تنها در نهادهاي آكادميك بلكه 
در كل علوم  انساني، آزادي پژوهش در خطر است. 
عطف به آنچه پيش تر پرس��يديد، موسساتي مانند 
بيركبك يك ش��كل از مقاومت اند به  ويژه اگر ابداع 
فرم هاي جديد مقاومت را در نظر داش��ته باشيم و 
اين هم مي تواند از طريق همكاري ميان اس��اتيد و 

دانشجويان به شيوه تساوي طلبانه محقق شود. 
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اقداماتي براي مهار التهابات ارزي

انجام حواله ارزي تا سقف 5 ميليون يورو
بايدهاي ساماندهي بازار ارز

وهاب قليچ  
معجزه »رقابللت« در بانكداري اسللامي نه تنها 
براي نظام يكپارچه بانكداري ايران غيرممكن و دور 
از دسترس نيسللت، بلكه هدفي سهل الوصول است 
كه تنها نياز بلله برنامه ريزي و راهبري بانك مركزي 
دارد.  رقابللت بن مايه زندگي اسللت و به اندازه تاريخ 
سللپيدموي بشللريت قدمت دارد. بزرگي مي گويد: 
»رقابت هميشه باعث پيشرفت تو مي شود، حتي اگر 
رقيبت پيروز شللود.«  امللروزه واژه »رقابت« به دفتر 
مهم ترين و موثرترين كليدواژه هاي اقتصاد راه يافته 
و نقش بي بديلي در كارآمدي، پيشللرفت و توسللعه 
صنايع ايفا مي كند. تجربه بانكداري اسامي نشانگر 
ايللن واقعيت اسللت كه اين حوزه نيز همانند سللاير 
حوزه هاي پولي و بانكي بهره هاي بسللياري از رقابت 
برده و در تللاش با رقبا خود را به مرزهاي موفقيت 
نزديك تر كرده است.  بانكداري كشورهاي اسامي با 
به كارگيري نظام دوگانه )Dual System( )استفاده 
همزمللان از بانكداري متعارف و بانكداري اسللامي( 
سعي داشته  تا همواره انگيزه تاش در عرصه رقابت 

را در بين بانك هاي اسامي زنده نگه دارد. 
در يللك نظللام بانكللداري دوگانه، وجلله مميز 
بانك هاي اسللامي با بانك هاي متعللارف، عمليات 
اسامي آنان اسللت و چنانچه در اين حوزه كوتاهي 
داشته باشند عما فلسللفه وجودي خود را از دست 
مي دهند و بازار مشللتريان را بلله رقباي خود واگذار 

مي كنند. از اين رو همواره تاش بانك هاي اسامي در 
نظام بانكداري دوگانه بر آن بوده اسللت كه در رقابت 
با بانك هاي متعارف، مزيت نسبي خود را حفظ كنند.  
با توجه به حاكميت اسللام بر نظام اقتصادي كشور 
امكان استفاده از نظام دوگانه و اعطاي جواز فعاليت 
بانكداري متعارف )ربوي( در كشللور مقدور نيسللت 
كلله البته با توجه به مباني فكري و عقيدتي اسللام 
و حرمت شديد ربا، عملي سازي اين پيشنهاد نيز به 
هيچ نحو قابل توصيه نيست. بنابراين از سال ۱۳۶۳ 
نظام يكپارچه به عنوان الگوي بانكداري اسامي در 
نظام بانكي كشللور به اجرا درآمده و تا به امروز ادامه 
داشته است.  نكته حايز اهميت آن است كه بانكداري 
اسللامي فقط به اسللامي كردن قوانين و مقررات 
بانكي خاصه و محدود نمي شود؛ بلكه دقت در عرصه 
اجراي قوانين، وظيفه يي اسللت كه همواره بر دوش 
نظام اجرايي بانكداري كشللور سنگيني مي كند و تا 
امر بانكداري اسامي در صحنه »اجرا« به نحو جامع 
و كامل موفق نباشللد، سخت مي توان رضايت فقها و 

متدينين جامعه اسامي را كسب شده فرض كرد. 
بيان اين نكته از اين حيث است كه تصور نشود، 
تصويللب قانون عمليات بانكي بدون ربا به  تنهايي 
به منزله تحقق بانكداري اسامي در كشور است؛ 
بلكه براي رسيدن به اين سرمنزل مقصود، اقدامات 
اجرايي و نظارتي زيادي الزم اسللت.  حال سللوال 
اين اسللت كه آيا صرفنظر كللردن از نظام دوگانه 

به معناي چشم پوشللي بر عنصر مفيد و سللازنده 
»رقابت« اسللت؟ آيا پياده سللازي الگوي يكپارچه 
بانكداري اسللامي به معناي بسللته شللدن باب 
»رقابت« اسللت؟ آيا نمي توان نظام بانكي كشللور 
را جهت بهره گيري از مزاياي بانكداري اسللامي 
با معجزه »رقابت« ياري رساند؟ معجزه »رقابت« 
در بانكداري اسللامي نه تنها براي نظام يكپارچه 
بانكداري ايران غيرممكن و دور از دسترس نيست 
بلكه هدفي سللهل الوصول اسللت كه تنها نياز به 
»برنامه ريزي و راهبللري بانك مركزي« دارد. اين 
برنامه ريللزي و راهبللري در دو گام عملياتي قابل 

پيش بيني است: 
گام اول: ارزيابي و رتبه بندي بانك هاي كشور 
از حيث شاخص هاي بانكداري اسامي همچون 
»دوري از شللبهات ربا«، »دوري از صوري سازي 
قراردادها«، »رعايت حقوق ذي نفعان«، »رعايت 
مقتضاي عقللود در تدوين و اجراي قراردادهاي 
بانكللي«، »فعال سللازي نهاد نظارت شللرعي«، 
»آموزش و فرهنگ سللازي«، »عدالت محوري و 

اخاق مداري« و مباحثي از اين دست است. 
اين رتبه بندي كه مسلللما بللا توجه به ظرفيت و 
امكانات متفللاوت بانك ها قابل تعديل و ضريب دهي 
است به بانك مركزي كمك مي كند تا با روشي علمي 
و مستند، بانك هاي كشور را از حيث اهتمام به اجراي 
اصول بانكداري اسامي، بهتر و دقيق تر شناسايي و 

رده بندي كند. 
گام دوم: اسللتفاده از ابزارهاي انگيزشي براي 
ترغيللب بانك ها به رقابت اسللت. ايللن ابزارهاي 

انگيزشللي در دو شللاخه »ابزارهاي تشللويقي و 
حمايتللي« و »ابزارهللاي تنبيهللي و بازدارنده« 
قابل تقسلليم بندي اسللت. به عبارتي حاكميت 
قادر اسللت با بهره بردن از ابزارهاي انگيزشي به 
تشللويق بانك هاي با رتبه  برتر و تنبيه بانك هاي 
با رتبلله  ضعيف تر اقدام كند. بللا توجه به مقام و 
نقش گسللترده نهللاد حاكميت در نظللام بانكي 
كشور، فضاهاي بسياري را مي توان براي استفاده 

از ابزارهاي انگيزشي تصور كرد. 
از جمللله ايللن فضاها مي توان بلله موارد ذيل 

اشاره داشت: 
تغييللر در نحللوه خدمات دهي مربللوط به نظام 
پرداخللت و اتصللال بانك به شللبكه بانكي همچون 
سللامانه چكاوك، سللاتنا، پايا، صللدور ضمانتنامه و 

گشايش اعتبارات اسنادي و غيره. 
تغييللر در نرخ هللاي خللط اعتبللاري، اضافلله 
برداشللت، ذخاير قانوني، حق الوكاله، سپرده گذاري، 

تسهيات دهي و غيره. 
تغيير در شرايط جذب سپرده يا اعطاي تسهيات 

از جمله امكان استفاده از صكوك بانكي. 
تغييللر در نحوه و ميزان جوازدهي تاسلليس 

شعب بانكي جديد. 
تغيير در نحوه و ميزان ماليات  موظف پرداختي 
در زمينه هاي سود بنگاهداري، سود سهام، عايدي 
امللاك غيرمنقول مازاد و غيره )اسللتفاده از ابزار 
مالياتي براي ساماندهي رفتار بانك ها در ماده ۱۷ 
قانون رفع موانللع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 

مالي كشور پيش بيني شده است( . 

تغييللر در نحللوه توزيع سللود، پللاداش و 
مزاياي دوره يي. 

تغيير در نحوه و ميزان واگذاري سللهام هاي 
تحت تملك يا اموال مازاد. 

اعطاي تشويقنامه يا تذكر كتبي به مديران متصدي. 
استفاده از ابزارهاي انتظامي و كيفري. 

به هر تقدير اين امكان براي حاكميت وجود 
دارد تا با اقدامات تشللويقي يا تنبيهي، متناسب 
با بانك  مدنظر در فضاهاي فوق به نحو انبساطي 
يا انقباضي رفتار كند. تجربه نشللان داده اسللت 
كه آحاد مردم نسبت به ميزان اهتمام بانك هاي 
كشور در رعايت موازين اسامي حساسيت قابل 
توجهي داشللته و اقبال بيشللتري به بانك هاي 

موفق تر در اين حوزه نشان مي دهند. 
اين نكته يي اسللت كه اهميت و حساسلليت 
ماموريللت بانك مركزي در رتبه بندي بانك ها را 
بيش از پيش نشان مي دهد و انگيزه يي مضاعف 

نزد بانك ها جهت رقابت بهتر ايجاد مي كند. 
جمع بندي آن كه به نظر مي رسللد، استفاده 
از دو گام »رتبه بندي بانك ها بر حسللب رعايت 
موازيللن اسللامي« و »اسللتفاده از ابزارهللاي 
انگيزشللي متناسللب با نتايج رتبه بنللدي« قادر 
خواهد بود به مرور زمان معجزه رقابت را نمايان 
كند و بانك هاي كشور را در كسب رتبه هاي برتر 
و بهره گيري بيشللتر از بركات بانكداري اسامي 
ياري رسللاند. بايد باور داشت كه رقابت هميشه 
باعث پيشللرفت مي شود، حتي اگر رقيب، پيروز 

اين ميدان باشد!

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
قيمت انواع سكه روز شنبه در بازار تهران همراه 
بللا نرخ دالر افزايش يافت و سللكه طللرح جديد به 

۲ميليون و ۲۵۰هزار تومان رسيد. 
به گزارش »تعادل« قيمت هر قطعه سللكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد روز شنبه نوزدهم خرداد ماه 
در بازار تهران با ۲۷هزار تومان افزايش نسبت به روز 

پنج شنبه ۲ميليون و ۲۵۰هزار تومان تعيين شد. 
 همچنين هر قطعه سللكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با ۵۹ هزار تومان رشد نسبت به روز پنج شنبه 
۲ميليون و ۱۷۴هزار تومان داد و سللتد شد. در بازار 
آزاد هللر قطعه نيم سللكه بهار آزادي بللا ۲۱هزار و 
۵۰۰تومان افزايش قيمت نسبت به مدت مشابه يك 
ميليللون و ۱۱۹هزار و ۵۰۰ تومللان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز با ۱۵هزار تومان رشللد نسبت به روز 

پنج شنبه ۶۳۷ هزار تومان معامله شد. 
از سللوي ديگر هر قطعه سللكه گرمللي با ۴هزار 
تومان افزايش ۳۷۶هزار تومان معامله شد و هر گرم 
طللاي ۱۸عيار نيز با ۳۵۰تومان افزايش ۱۹۸هزار و 

۹۰۰تومان قيمت خورد. 
همچنيللن در بللازار ارز، قيمللت هللر دالر امريكا 
با ۳تومان رشللد نسللبت به روز پنج شللنبه ۴هزار و 
۲۲۱تومللان تعيين شللد. افللزون بر اين هللر يورو با 
۱۱تومان كاهش ۴هزار و ۹۶۳تومان و هر پوند نيز با 
۹تومان كاهش ۵ هزار و ۶۵۵ تومان ارزش گذاري شد. 

 ابالغ دستورالعمل بانك مركزي
از سللوي ديگر دو اقدام مختلف در بازار ارز از 
سللوي بانك مركزي اعام شده كه يكي مربوط 
به تامين ارز دانشللجويان دوره ليسانس خارج از 
كشللور اسللت و ديگري امكان انجام حواله ارزي 
براي شركت هاي توليدي به مبلغ ۵ ميليون يورو 

است. 
بانللك مركزي طللي دسللتورالعمل شللماره 
۸۱۵۳۸ مللورخ ۹۷.۳.۱۰ انجللام حواللله ارزي 
بللراي واردات كاال براي شللركت هاي توليدي را 
در صورت تاييد وزارت خانه مربوطه تا سللقف ۵ 
ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزها با رعايت 

ساير ضوابط و مقررات بامانع اعام كرد. 
بلله گللزارش روابط عمومللي بانللك مركزي 
در راسللتاي اجراي سياسللت جديد ارزي، اخذ 
پيللش دريافللت ريالللي بابللت گشللايش اعتبار 
اسنادي)موضوع بند ۱ -۳ از قسمت »الف« بخش 
اول مجموعلله مقررات ارزي( براي شللركت هاي 
توليللدي در صللورت تاييد وزارت خانلله مربوطه 
حداكثر تا سللقف ۲۰درصد مجاز اسللت. بديهي 
اسللت، مبالغ كمتر از اين سللقف با توافق بانك 
عامل و متقاضي ميسللر اسللت. ضمنا بهره گيري 
از مفاد اين دسللتورالعمل تا تاريخ ۳۰ /۸ /۱۳۹۷ 

امكان پذير خواهد بود. 
همچنين دانشجويان ليسانس خارج از كشور 
مي توانند ارز دانشللجويي بگيرند. تامين و انتقال 
شللهريه و انتقال و پرداخت هزينه هاي اقامت در 
مورد دانشللجويان مقطع ليسانس در صورتي كه 
قبللل از تاريخ ۳۱ ارديبهشللت ۱۳۹۷ دانشللجو 
بللوده و درحال تحصيل هسللتند صرفا بابت ترم 
تحصيلي جللاري و ترم هاي تحصيلللي آتي آنها 
بامانع اسللت. تامين و انتقال ارز بابت شللهريه 
دانشجويان آزاد خارج از كشور از مقطع ليسانس 
به باال با ارائه درخواست متقاضي در مقابل تاييد 
وزارتخانه ذي ربط)علللوم، تحقيقات و فناوري يا 
بهداشللت، درمان و آموزش پزشللكي( مبني بر 
شللاغل به تحصيل بللودن دانشللجو در خارج از 
كشللور و ارائه صورتحساب دانشللگاه مربوطه با 
تاييد به ميللزان مبلغ منللدرج در آن و حداكثر 
در سللقف ۱۵ هللزار دالر يا معادل آن به سللاير 
ارزها، ساالنه در وجه موسسه/دانشگاه ذي ربط به 
نرخ روز اعامي از سللوي اين بانك بامانع است. 

تاييديه هللاي فوق الذكللر وزارتخانه هللاي مذكور 
مي تواند بدون ذكر نام بانك/شعبه مربوطه صادر 

گردد. 
گفتني اسللت پيش از اين تامين و انتقال ارز 
بابت شللهريه دانشللجويان آزاد خارج از كشور از 
مقطع فوق ليسانس به باال امكان پذير بود، بر اين 
اساس دانشجويان مقطع ليسانس- به شرطي كه 
قبل از تاريخ ۳۱ ارديبهشت سال جاري دانشجو 
بوده و درحال تحصيل هستند- از خدمات ارزي 

در نظرگرفته شده، بهره مند مي شوند. 
از سللوي ديگللر در رابطه با ثبات بللازار ارز و 
ساماندهي آن و اصاح نقاط ضعف سياست هاي 
موجللود ارزي كلله در دو مللاه اخير اجرا شللده، 
كارشناسللان نقطه نظللرات مختلفللي را مطرح 
كرده انللد و معتقدنللد بللا وجللود موفقيت هايي 
كه دولت در سللاماندهي ارزي بللا تعيين برخي 
محدوديت هللا در ايللن زمينه داشللته اما برخي 
تحليل ها حاكي از آن است كه پايبندي دولت به 
ارز تك نرخي در شرايط فعلي نمي تواند تصميم 
درسللتي باشللد و دولت و بانك مركللزي بايد به 
تدريج زمينه اجراي سياستي كارآمدتر با حضور 

صرافي ها را در دستور كار قرار دهد. 
بررسللي آخرين اقدامللات صللورت گرفته از 
سللوي دولت در زمينلله سللاماندهي و مديريت 
بازار ارز نشللان مي دهد، دولت تاكنون توانسللته 
نيازهاي اين بازار را به صورت نسبي تامين و جلو 
آشللفتگي بازار ارز را بگيرد با اين حال موفقيت 
نسبي به معناي نبود كاستي ها و مشكات ارزي 

در اقتصاد ايران نيست. 
نگاهللي بلله جديدترين گللزارش ارائه شللده 
از سللوي مركللز پژوهش هاي مجلللس پيرامون 
عملكللرد ارزي دولللت و بانك مركللزي به ويژه 
پللس از تصميمللات اتخاذ شللده از ۲۰فروردين 
ماه سللال جاري به بعد نشللان مي دهد كه بانك 
مركللزي در سللال هاي اخير بايد بلله دنبال حل 
داليل اصلي مشكات موجود در نقل و انتقاالت 
ارزي همچنين تعديل نرخ ارز متناسب با عوامل 
بنيادين اقتصاد، تك نرخي كردن آن، جلوگيري 
از خروج سللرمايه و راهكارهللاي جايگزين مانند 
پيمان هللاي پولي دو يا چند جانبه و اسللتفاده از 
پيام رسان هاي مالي ملي و منطقه يي و استفاده از 
كشورهاي همسو با كشورهاي متخاصم در حوزه 

نقل و انتقاالت ارزي مي رفت. 
در عين حال بررسللي ها نشان مي دهد، دولت 
بايد التهابات بازار ارز را با عرضه ارز در بازارهاي 

حواله در كشورهاي همسايه مانند امارات)دوبي( 
و عرضه اسللكناس ارزي در بازارهاي نقد داخلي 
مديريللت مي كرد كه هزينه قابللل توجهي براي 

كشور به همراه داشت. 
بايللد گفت يكي از داليل بحللران ارزي، عدم 
سللاماندهي ارز حاصل از صادرات بوده و در واقع 
صادركننللده خود در خصوص نحوه اسللتفاده از 
ارز حاصللل از صللادرات تصميم گيللري مي كرد. 
همچنين در برخي مواقللع صادركنندگان اقدام 
بلله برگزاري مزايللده براي فللروش ارز حاصل از 
صللادرات خود به باالترين قيمللت مي كردند كه 

اين موضوع موجب افزايش قيمت ارز مي شد. 
تللاش بللراي تخصيللص منابع ارزي كشللور 
متناسللب بللا اولويللت نيازهاي واقعي كشللور با 
توجه به محدوديت منابع ارزي، مستلزم نظارت 
سللختگيرانه بر مصارف ارزي و محدود كردن يا 
سهميه بندي مصارف غيرضروري ارز بود كه اين 
موضللوع در قالب اطاعيه شللماره ۷ ارزي بانك 
مركزي با تعيين مصاديق ۳۳گانه براي نيازهاي 
غيروارداتللي ارزي و تعيين سللهميه بللراي آنها 

دنبال شد.
از سويي براي كنترل تقاضاي القايي اسكناس 
ارز نيز تاش هايي صورت گرفت كه اين موضوع 
عاوه بر محدود كردن ارز مسافرتي با هدف حفظ 
ارزش پول نيز پيگيري شد. در اين راستا مي توان 
به برخي اقدامات ديگر مانند پيش فروش سللكه 
در سررسلليدهاي يك ماهه تا ۲ سللاله و امكان 

افتتاح حسللاب ارزي با تضمين بازپرداخت اصل 
و سود به صورت اسللكناس توسط بانك مركزي 

نيز اشاره كرد. 
سللاماندهي اسللتثنائات واردات به طور خاص 
واردات كاال در مناطللق آزاد و ويللژه اقتصللادي 
نيز در سللاماندهي ارزي كشللور مطرح و دنبال 
شللد. يكللي از اقدامات مثبت صللورت گرفته در 
سياسللت هاي جديد ارزي، ممنوعيت واردات در 
مناطق آزاد بدون ثبت سللفارش و منوط شللدن 
رفللع تعهللد ارزي واردكننللدگان و خدمللت به 
مناطللق آزاد به ارائه پروانلله ترخيص قطعي كاال 
يا اصل صورت حساب قطعي انجام كار يا تاييديه 
كارفرماسللت كه مي تواند تاثيللرات قابل توجهي 
بر واردات كاال بلله اين مناطق و قاچاق از طريق 

مناطق آزاد داشته باشد. 
همچنين يكي از مسللائلي كه درباره تصميم 
دولللت به ارائه دالر ۴۲۰۰ توماني مطرح اسللت 
اينكه به دليل تناقضات مصوبات ستاد اقتصادي 
دولت و بانك مركزي، مشللخص نيسللت كه آيا 
بانللك مركزي بنا دارد براي واردات برخي كاالها 
تاميللن ارز نكنللد يللا خير؟ همچنين مشللخص 
نيسللت در صورتي كه بانك مركللزي تامين ارز 
نكند، آيا اين بخش از واردات امكان خريد ارز در 
خارج از سيسللتم بانكي را دارند يا اساسا واردات 
آنهللا ممنوع خواهد شللد؟ موضوع قابل توجه در 
تصميمات ارزي اخير دولت اين است كه در حال 
حاضر كشور با محدوديت منابع ارزي روبه روست 

و در آستانه تكانه هاي مهمي مانند خروج امريكا 
از برجللام و اعمللال تحريم هاي جديللد از جمله 
تحريم كاتسللا قللرار دارد و لذا پايبندي دولت به 
ارز تك نرخي و تامين همه نيازهاي ارزي كشور 
با نرخ اعام شده به  شدت دشوار به نظر مي رسد 
و از اين رو تصميم به تك نرخي كردن در شرايط 
فعلي اقتصادي كشور و تعهد به تامين ارز واردات 
همه كاالها و خدمات بنا بر تصريح مصوبه دولت، 

تصميم صحيحي ارزيابي نمي شود. 

 اثر روابط بين المللي در ثبات نرخ ارز
همچنين برخي كارشناسان با اشاره به عوامل 
ثبات نرخ ارز معتقدند كه روابط بين المللي تاثير 
زيادي در ثبات نرخ ارز دارد و زماني كشور دچار 
تحريم مي شود كه بزرگ ترين مشكل ايجاد شده 

به تامين مالي و فشار ارزي مربوط باشد. 
حسن معتمدي كارشللناس بانكي با اشاره به 
تاثيللر روابط بين المللي در ثبللات نرخ ارز اظهار 
داشللت: بهبود روابط بين المللي به معناي رشللد 
و توسللعه اقتصادي كشللور و افزايش واحدهاي 
توليدي در كنار واردات اجناس باكيفيت اسللت 
و دولت در چند سللال اخير همواره به اين مساله 
توجه داشللته و توانسللته دسللتاوردهاي بزرگي 

كسب كند. 
معتمللدي ادامه داد: روابط بين الملل مسللاله 
بسيار مهمي در تجارت به شمار مي رود و عرضه 
و تقاضا را تحللت تاثير جدي قرار مي دهد كه به 
صورت كاما محسوس در صنعت نفت و صادرات 
ايران تاثير دارد؛ در صورتي كه روابط بين المللي 
خوبي وجود داشللته باشد، كشور مي تواند ميزان 
بااليي نفت به فروش برسللاند و درآمدهاي ارزي 
خود را افزايش دهد اما در صورت تحريم، فروش 
نفت و فرآورده هاي نفتي از جمله پتروشلليمي ها 
كلله حجم بااليللي از ارزآوري كشللور را به خود 

اختصاص  داده اند، كاهش مي يابد. 
اين كارشللناس مسللائل پولي و بانكي تاكيد 
كللرد: يكللي از مسللائل مهللم در زمينلله روابط 
بين الملللل به بحللث تامين مالي مربوط اسللت 
كه با استفاده از آن سللرمايه گذار به جاي اينكه 
پول نقد بللراي انجام يك پللروژه پرداخت كند، 
مي تواند از فاينانس هاي بلندمدت اسللتفاده كند 
و بدين ترتيب حجم باالي ارز به بازار فشللار وارد 
نمي كند و زماني كشور دچار تحريم مي شود كه 
بزرگ ترين مشللكل ايجاد شللده به تامين مالي 
و فشللار ارزي مربوط باشللد كلله مي تواند انجام 
پروژه هاي بللزرگ و طرح هاي كان را با تاخير و 

مشكل روبه رو كند. 
ايللن صاحب نظر بانكي با بيللان اينكه فروش 
فرآورده هللاي نفتللي با خللروج امريللكا از برجام 
بدون مشللكل ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: 
در زمينلله پتروشلليمي و فرآورده هللاي نفتللي 
امريكايي هللا خريللدار اين دسللته از محصوالت 
نيسللتند و كشللورهاي اروپايي و آسيايي عمده 
خريداران پتروشيمي ايران هستند كه در صورت 
عدم نگراني بابت سللرمايه داران غربي در زمينه 
معامات مشكلي وجود نخواهد داشت و صادرات 

اين دسته از محصوالت بدون وقفه ادامه دارد. 
وي افللزود: محصوالت فرآورده هللاي نفتي و 
پتروشلليمي و محصللوالت معدني و بعللد از آن 
صادرات غير نفتي درآمد ارزي كشللور را تشكيل 
مي دهنللد و با توجه به اينكلله صادرات معدني و 
پتروشلليمي ها بخش قابل توجهي از ارزآوري را 
تشللكيل مي دهد به همين دليل صادرات سللاير 
محصللوالت در كوتاه مدت نمي توانللد جايگزين 
اصلي درآمد ارزي كشور باشد و بايد دولت براي 
ادامه فعاليت بدون مشللكل اين دسته از كسب و 
كارها راهكاري با وجود محدوديت هاي احتمالي 

انتخاب و تعيين كند. 

 نقش بيمه هاي بازرگاني
در مديريت بحران 

حميدرضا حاجي اشرفي   كارشناس ريسك و بيمه   
قانون تشللكيل سازمان مديريت بحران كشور كه در 
تاريخ ۲۵ دي ۱۳۸۶ به تصويب مجلس شوراي اسامي 
رسيده است. در اين قانون سازمان مديريت بحران وظيفه 
دارد از هموطنانللي كه به علللت وقوع حوادث طبيعي و 
انسان ساز كه مجموعه يي از افراد اجتماع را دچار خسارت 
نمايد، حمايت كند. وظايف سللازمان مديريت بحران در 

اين قانون به چهار مرحله تقسيم شده است:
الف( پيشگيري؛ 

ب( آمادگي؛
ج( مقابله؛

د( بازسازي و بازتواني. 
قانونگذار در ماده )۶( پس از وقوع حوادث به سازمان 
مديريت بحران كشور براي ساماندهي و بازسازي مناطق 
آسيب ديده، اختيار اسللتفاده و تامين همه امكانات و 
لوازم موردنياز را از وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي 
دولتي و عمومي و همچنين بيمه هاي دولتي و... براي 
بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده براي بازگردانيدن 
شرايط زندگي خسارت ديدگان به وضعيت عادي قبل از 

وقوع حوادث را تفويض نموده است. 
در ماده )۸( همين قانون براي بازسللازي و بهسازي 
ابنيه ها و بافت هاي فرسوده به بهره برداري از روش هاي 
اتكايي و جبران خسارت نظير انواع بيمه، به طور واضح 
اشللاره شده است و نيز در شرح وظايف حوزه مديريت 
بحران در بند مربوط به پيگيري توسللعه امور بيمه در 
بخش هاي مختلف، سازمان ها و تاسيسات دولتي، اماكن 
مسللكوني، تجاري و بخش كشاورزي و دامي و نظارت 

عاليه بر عملكرد بيمه ها پرداخته شده است. 
بسللياري از كارشناسللان بيمه بر اين باورند، اكنون 
كلله در قانون مذكور، مكررا بلله ايفاي نقش بيمه هاي 
بازرگاني اشاره و تكليف شللده و چون در پوشش هاي 
حمايتي مندرج در قانون تاسيس سازمان ستاد بحران 
و قانون صندوق حوادث طبيعي سللاختمان ها مغايرت 
در طراحي پوشللش ها وجود دارد و نيز فقدان پوشش 
بيمه آتش سوزي ساختمان ها نيز نقص در پوشش هاي 
طراحي شده صندوق عدم همخواني با قانون آپارتمان ها 
ديده مي شللود و از نحوه طراحي قانون مشخص است، 
پوشش صندوق فقط بيمه پايه تلقي شده و بيمه گذاران 
مديران و مالكين ساختمان ها و آپارتمان ها براي تكميل 
پوشللش ها الزم اسللت به شللركت هاي بيمه بازرگاني 
مجددا مراجعه نمايند و نيز بعد از ۱۰ سللال از شللروع 
كار صنللدوق، حق بيمه ها را به طللور كامل هموطنان 
راسللا بدون حمايت دولت بپردازند، لذا اين همپوشاني 
و مللوازي كاري، بازاريابي و تعميم خدمات بيمه جامع 

آتش سوزي و خطرات تبعي را دچار مشكل مي سازد. 
و به نظر مي رسد همين اشكال، رسيدن صنعت بيمه 
به سللهم ضريب نفوذ تعيين شده در اقتصاد داخلي در 
برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و قانون ششم توسعه را دچار 
ترديد و نقصان سللازد كه قطعا بروز اين نقيصه مدنظر 
دولت نمي باشد.   از سللوي ديگر در قانون، عرضه اين 
پوشش ها در سراسر كشور توسط شركت هاي بيمه مد 
نظر است و پوشش هاي اتكايي اختياري نيز براي بيمه 
پايه از داخل و خارج خريداري بايد شود، اكنون سوال 
اساسي اين است كه آيا فلسفه وجودي و اهداف تشكيل 
ايللن صندوق بللا وجود اين موانع و نارسللايي ها تحقق 
خواهد يافت؟ البته به علت ايراد قانون اساسللي شوراي 
نگهبان، تاسيس اين صندوق تاكنون نهايي نشده است. 
صنعت بيملله بازرگانللي لياقت فنللي و توانمندي 
خويللش را در حمايللت از هموطنللان در مقابل پيامد 
منفي خسارت هاي انواع حوادث تاكنون نشان داده، آيا 
بهتر نيست، دولت و مجلس محترم شوراي اسامي با 
صرف نظر از همپوشاني مجدد، روش حمايتي مدنظرشان 
در قانون صندوق حوادث طبيعي ساختمان ها و قانون 
سازمان بحران كشور را راسا و به طور مستقيم از صنعت 
و شللركت هاي بيمه بخواهند و اهداف مدنظرشللان را 
از ايللن طريق بللراي اجراي ماموريت هللاي حمايتي از 

هموطنان به عمل آورند. 

  هزار ميليارد تومان ديه
در لحظه تصادفات جاده اي

گروه بانك و بيمه  مركز آمللار ايران اعام كرد كه 
در سللال ۱۳۹۵ به ميزان ۴۶۹هزار و ۹۵۰تصادف در 
كشور رخ داده كه ۳درصد از تصادف ها در لحظه وقوع 
منجر به فوت شللده اسللت و در نتيجلله هزينه ديه و 
خسللارت سنگين تصادفات با لحاظ ۱۴هزار نفر فوت 
در لحظه تصادف مي توان دريافت كه بار مالي سنگيني 
برعهده شركت هاي بيمه، بيمارستان ها، خدمات امداي 

و... جهت پوشش اين تصادفات وجود دارد. 
به گزارش »تعللادل« براسللاس برآوردهاي اوليه، 
چيللزي حللدود ۱۰۵۰ميليارد تومان تنهللا در لحظه 
تصادفللات بايد ديلله در نظر گرفته شللود كه هزينه 

سنگيني روي دوش بيمه ها قرار مي دهد. 
همچنين مركز آمار ايللران اعام كرد: به طور كلي 
۷۰ درصد تصادف ها در سال ۱۳۹۵ درون شهري بوده 
است كه نسبت به سال ۱۳۹۱ تغيير معناداري نيافته 
است. براسللاس آخرين سالنامه آماري كشور در سال 
۱۳۹۵، ۴۶۹هللزار و ۹۵۰ تصادف در كشللور رخ داده 
است كه ۳درصد از تصادف ها در لحظه وقوع منجر به 
فوت شده كه ۲۹درصد از اين فوت ها در تصادف هاي 

درون شهري رخ داده است. 
همچنيللن ۲۰درصللد از تصادف هاي كشللور در 
تهران، ۱۰درصد در خراسان رضوي، ۸درصد در البرز، 
۷درصد در فارس و ۶درصد در اسللتان هاي خوزستان 
و آذربايجان شللرقي رخ داده كلله جزو اسللتان هاي با 
تصادف باال محسوب مي شود و استان هاي چهارمحال 
و بختياري با ۴.۴ در هزار از تصادف هاي كشور، قزوين 
با ۶ در هزار، خراسان جنوبي با ۸ در هزار، كردستان با 
۹ در هللزار و كهگيلويه و بويراحمد، ايام و هرمزگان 
با يك درصللد از تصادف هاي كشللور كمترين ميزان 
از تصادف هللاي كشللورها در سللال ۱۳۹۵ را به خود 

اختصاص داده اند. 

يادداشت

نكته

جدول نرخ ارز و سکه در بازار )قيمت ها به تومان(

شنبهپنج شنبهيك شنبهنوع سکه و ارز 

۲۱۴۸۰۰۰۲۲۲۳۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰سکه امامی

۲۰۸۰۰۰۰۲۱۱۵۰۰۰۲۱۷۴۰۰۰سکه بهار آزادی

۱۰۷۱۰۰۰۱۰۹۸۰۰۰۱۱۱۹۵۰۰نيم سکه

۶۱۰۰۰۰۶۲۲۰۰۰۶۳۷۰۰۰ربع سکه

۳۶۷۰۰۰۳۷۲۰۰۰۳۷۶۰۰۰سکه گرمی

۱۹۴۴۰۰۱۹۸۵۵۰۱۹۸۹۰۰طالی ۱۸ عيار

۴۲۱۶۴۲۱۹۴۲۲۱دالر

۴۹۱۷۴۹۷۴۴۹۶۳يورو

۵۶۲۸۵۶۶۴۵۶۵۵پوند

حركت به سمت رقابت در بانكداري 
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دانشوفن10
 ساخت دستگاه فرستنده

ضد هك 
انگج�ت| محققان دس��تگاه فرس��تنده يي ابداع 
كرده اند كه به هكره��ا اجازه نمي دهد اطالعات افراد 

را از سيگنال هاي بي سيم سرقت كنند. 
محققان دانشگاه MIT راهي براي متوقف كردن 
هكرهايي يافته اند كه قصد دارند اطالعات كاربران را 

از سيگنال هاي بي سيم سرقت كنند. 
محققان دس��تگاه فرس��تنده يي ابداع كرده اند كه 
اطالعات را بي��ن فركانس هاي مختل��ف راديويي به 
س��رعت انتقال مي دهد تا هكرها نتوانند آن را سرقت 
كنند. به ط��ور معمول اين روش ك��ه به نام »جهش 
فركانسي« )frequency hopping( مشهور شده، 
هر بس��ته اطالعات را روي يك كانال تصادفي ارسال 
مي كند. اين بس��ته ها حاوي ه��زاران بيت اطالعات 
هس��تند. به هر حال فرس��تنده MIT يك گام فراتر 
رفته و نوع مختلفي از پروتكل بي س��يم را ابداع كرده 

كه از روش جهش فركانسي پشتيباني مي كند. 
دس��تگاه دريافت كنن��ده باي��د مطل��ع ش��ود كه 
اطالعات چگونه ارس��ال مي ش��وند. بنابراين دستگاه 
فرس��تنده قبل از انتقال بيت هاي اطالعات كليدي را 
به اشتراك مي گذارد. دستگاه دريافت كننده مي تواند 
چگونگي جدا ش��دن اطالع��ات را درك كند و آنها را 
بهم بچسباند. اما هكرها نمي توانند اين فرآيند را انجام 
دهند. دانشمندان تحقيقات درباره اين فرستنده را در 

كنفرانسي در همين هفته ارائه مي كنند. 
  

»ياهو مسنجر« ۲۶ تيرماه 
براي هميشه خاموش مي شود

ديل�ي ميل| ش��ركت ياهو اعالم كرده پيام رسان 
ياهو مس��نجر ۲۶ تيرماه س��ال جاري براي هميشه 
خام��وش مي ش��ود. ياه��و مس��نجر پ��س از حدود 
مي ش��ود.  خام��وش  آخرين ب��ار  ب��راي  س��ال   ۲۰
 ب��ه عب��ارت ديگ��ر كارب��ران آن فقط ت��ا۲۶ تيرماه 
)۱۷ جوالي( مي توانند از اين خدمت استفاده كنند. 

 هنوز جايگزيني براي ياهو مس��نجر اعالم نشده 
ام��ا Oath يك��ي از واحد هاي ش��ركت وريزون كه 
اپراتور ياهو است به كاربران اعالم كرده به زودي يك 
پيام رسان به نام Squirrel عرضه مي كند كه كاربران 

فقط با دعوت بقيه اعضا مي توانند عضو آن شوند. 
ش��ركت ياهو در بيانيه خود نوش��ته است: پس از 
تاريخ ۱۷ جوالي ۲۰۱۸ از ياهو مس��نجر پش��تيباني 
نخواهد شد. تا آن زمان كاربران مي توانند بدون هيچ 
مشكلي از پيام رسان استفاده كنند. همزمان با تغيير 
چش��م انداز فضاي ارتباطات ما روي ساخت و معرفي 
ابزاره��اي ارتباط��ي جديد تمرك��ز كرده ايم كه بهتر 

پاسخگوي نياز هاي مخاطبان باشد. 

 ساخت گجت چندكاره
براي دوچرخه 

نيواطلس| گجتي براي دوچرخه ساخته شده كه 
ج��ي پي اس، چراغ روب��رو و دوربين فيلمبرداري اچ 

دي دارد. 
همزمان ب��ا پيش��رفت هاي فن��اوري، گجت هاي 
الكترونيكي بيشتري براي دوچرخه ساخته مي شوند. 
 Refactor Fitness درهمين راس��تا ش��ركت
دس��تگاه RF-1 را طراحي ك��رده كه يك رايانه جي 
 HD پي اس دوچرخه، دو چراغ روبه رو و يك دوربين
 دارد. اين دس��تگاه مجهز به سيس��تم عامل اندرويد
 RF-1 نيز همخواني دارد. رايانه iOS 1. 7 است و با
نيز شامل يك پردازشگر ۴ هسته يي ۱.۲ گيگاهرتزي 
با RAM ۲ گيگابايتي، نمايشگر ال سي دي لمسي 
۳ اينچي اس��ت و مي توان آن را با واي فاي و بلوتوث

LE به حسگرهاي مختلف نيز مرتبط كرد. 
اين دس��تگاه تم��ام قابليت هاي ي��ك رايانه جي 
پ��ي اس را دارد و ع��الوه بر آن با تركي��ب داده هاي 
س��رعت سنج، ارتفاع سنج و بارومتر، اطالعاتي دقيق 

از عملكرد كاربر فراهم مي كند. 
دو چراغ ال اي دي اين دستگاه قدرتمند هستند و 
دوربين نيز ويديويي با حداكثر وضوح ۱۰۸۰ پيكسل 
در fps 30 ارائه مي كند. دوربين قابليت ثبت ۶ تا ۸ 
ساعت ويديو را در حافظه ذخيره ۳۲ گيگابايتي دارد. 
كل اين دستگاه تا عمق يك متري آب و به مدت 
يك ساعت ونيم ضد آب خواهد بود. عالوه برتمام اين 
موارد دستگاه مجهز به يك باتري ۳ هزار ميلي آمپري 

است كه عمر شارژ آن ۱۲ ساعت است. 

 شناسايي كاربران بي ادب
با هوش مصنوعي 

تلگ�راف| به تازگ��ي الگوريتم ه��وش مصنوعي 
ساخته شده كه پست ها و اظهارنظرهاي توهين آميز 
را در ش��بكه هاي اجتماع��ي رديابي و ب��ه جاي آنها 

جايگزين هاي مودبانه تري پيشنهاد مي كند. 
محققان  اي بي ام الگوريتمي ابداع كرده اند كه در 

اينترنت كاربران بي ادب را رديابي مي كند. 
اين الگوريت��م به جاي آنك��ه كامنت هايي حاوي 
ناس��زا و خش��ن را پاك كن��د، به ج��اي آنها كلمات 

مودبانه تري پيشنهاد مي كند. 
محقق��ان ح��دود ۱۰ ميليون پس��ت از ش��بكه 
اجتماعي توييتر و رديت را جمع آوري و به دو دس��ته 

توهين آميز و غير توهين آميز تقسيم كردند. 
آنها به جاي جايگزين كردن پست ها و كامنت هاي 
توهين آميز، كلمات بهتري پيشنهاد مي كنند تا به اين 
ترتيب ش��ركت ها و سياستمداران نتوانند از اين ابزار 

سوءاستفاده كنند. 
درنهايت اس��تفاده از اين الگوريتم كاهش سخنان 
توهين آميز در پلتفرم ه��اي اجتماعي محبوب مانند 
توييتر، فيس بوك، رديت و غيره را به دنبال دارد. اين 
الگوريت��م فعاليت خود را با تحليل معناي يك جمله 
و بررس��ي آن براي كلمات توهين آميز آغاز مي كند. 
پس از تاييد توهين آميز بودن آن، الگوريتم اصطالح 
ي��ا جمالتي غي��ر توهين آميز پيش��نهاد مي كند. در 
مرحله بعد الگوريتم جمله جديد را براي تغيير لحن 
آن بررس��ي مي كند. اين الگوريتم در تمام آزمايش ها 

توانست جمالتي غيرتوهين آميز بسازد.

اخبار

آماده سازي باج افزارها براي حمله به كاربران 

استفاده هكرها از هوش مصنوعي براي سرقت اطالعات 
گروه دانش و فن|

هيچ ترديدي وجود ندارد كه مجرمان سايبري 
مشغول آماده سازي باج افزارهاي بيشتر جهت حمله 
به بازماندگان ۲۰۱۸ هستند و اينكه كد باج افزارها 
جهت س��رقت اطالعات ش��ما و بردن پول ش��ما 

بهينه سازي خواهند شد. 
سازندگان باج افزار، كاربران خانگي، كسب وكارها 
و نهاده��اي دولتي را م��ورد هجوم قرار مي دهند و 
دلي��ل اين هج��وم مي تواند عدم پش��تيبان گيري 
داده ه��ا، كمب��ود دانش امنيت��ي آنالي��ن، به روز 
نكردن نرم افزارها در كابران خانگي، آس��يب پذيري 
سيستم هاي كامپيوتري در كسب وكارها و مديريت 
پايگاه ه��اي اطالعاتي عظيم ش��خصي و محرمانه 

توسط نهادهاي دولتي باشد. 
باج افزار يك نوع نرم افزار مخرب )بدافزار( است 
كه تمام داده ها را روي رايانه يا دستگاه تلفن همراه 
رمزگ��ذاري كرده و دسترس��ي مالك آنها را به اين 
داده ها مس��دود مي كند. هنگامي كه اين آلودگي 
اتفاق مي افتد، قرباني پيام��ي دريافت مي كند كه 
در آن س��تورالعمل هاي چگونگ��ي پرداخ��ت باج 
)معموال در بيت كوين ها( ارائه ش��ده است. فرآيند 
اخاذي اغلب شامل محدوديت  زماني براي پرداخت 
مي شود. پرداخت جريمه هم بايد كليد رمزگشايي 
را به قرباني بدهد اما هيچ تضميني وجود ندارد كه 

اين اتفاق بيفتد. 
اينكه چرا سازندگان و توزيع كنندگان باج افزار، 
كارب��ران خانگي را ه��دف قرار مي دهن��د، داليل 
متعددي دارد. زيرا كاربران خانگي پشتيبان گيري 
داده ها را ندارند، آموزش امنيت س��ايبري نديده اند 
و ممك��ن اس��ت روي ه��ر چيزي كلي��ك كنند. 
كمب��ود دانش امنيت��ي آنالين باعث مي ش��ود تا 
مهاجمان س��ايبري بتوانند به راحتي دسترسي به 

اطالعات شان داشته باشند. 
كارب��ران خانگي حتي امنيت پايه س��ايبري را 
ندارند و نرم اف��زار خود را به روز نگه نمي دارند، آنها 
موفق ب��ه س��رمايه گذاري در راه حل ه��اي امنيت 
س��ايبري نشده اند و به ش��انس اعتقاد دارند تا آنها 
را امن نگ��ه دارد. اكثر كاربران خانگي هنوز به طور 
انحصاري به آنتي ويروس اعتماد مي كنند تا از همه 
تهديدات محفاظت شوند كه اغلب در تشخيص و 
توقف باج افزار ناكارآمد هس��تند و بخش زيادي از 

كاربران اينترنتي، مي توانند قربانيان بالقوه شوند. 
ام��ا س��ازندگان و توزيع كنن��دگان باج اف��زار، 
كس��ب وكارها را ني��ز به داليل متع��دد هدف قرار 
مي دهند. زيرا در كس��ب وكارها پول زيادي وجود 
دارد، مهاجم��ان مي دانند كه ي��ك آلودگي موفق 
مي تواند باعث اختالل در كس��ب وكار بزرگ شود 
و ش��انس آنها جهت دريافت پول افزايش مي يابد. 

سيستم هاي كامپيوتري در شركت ها اغلب پيچيده 
و مس��تعد آسيب پذيري هس��تند كه مي توانند از 

طريق وسايل فني مورد استفاده قرار گيرند. 
در اين گزارش س��ه كاري كه ش��ما مي توانيد 
از مجرمان س��ايبري ك��ه اين باج افزاره��ا را ايجاد 

مي كنند، انتظار داشته باشيد ذكر مي شوند: 
ايميل هاي جعلي همچنان روش برجسته مورد 
اس��تفاده براي توزيع باج افزارها باقي مي مانند. اما 
تكنولوژي هوش مصنوعي )AI( به طور محتمل به 
اين تركيب اضافه مي گردد تا تالش جهت ساختن 
ايميل ه��اي جعلي ب��ر قرباني ه��اي در دام افتاده، 

موثرتر گردند. 
مجرمان سايبري مي توانند با استفاده از هوش 
مصنوعي به طور متناوب كلمات به كار برده شده در 
ايميل هاي جعلي را تغيير دهند تا موثرترين تركيب 
كلمه را بيابند و اين پيام هاي بيشتري را براي دور 
زدن فيلترهاي پيام هاي ناخواسته فراهم مي كنند. 
پيام ها نيز براس��اس نرخ كليك ها و سطوح تعامل 

سطح پااليش قرار خواهند گرفت. 
ه��وش مصنوعي همچنين مجرمان س��ايبري 
را قادر به پااليش س��اير عناصر توزي��ع باج افزارها 
خواهن��د ك��رد. اطالع��ات مرب��وط به كس��ي كه 
احتم��اال باج بيش��تري را خواهد پرداخ��ت، انواع 
سيس��تم، نواحي و س��اير اطالعاتي كه مي توانند 
در الگوريت��م هوش مصنوعي جهت تعيين اهداف 

س��ودمندتر و روش ه��اي توزي��ع فش��رده گردد. 
از ويندوزه��اي مايكروس��افت س��اخت دول��ت با 
اس��تفاده از EternalBlue در حمل��ه بدافزاري 
WannaCry عم��ده ۲۰۱۷ اس��تفاده ش��د كه 
هزاران سيستم رايانه يي در سراسر دنيا را به خطر 
انداختند. ويندوز س��اخته شده توسط دولت كه از 
EternalRomance به��ره مي ب��رد در حمالت 
م��ورد   BadRabbitattacks و   Notpetya

استفاده قرار گرفت. 
در س��ال ۲۰۱۸ انتظ��ار م��ي رود ك��ه هكرها 
س��رقت هاي بيش��تري را نس��بت به حاال به انجام 
برسانند زيرا ابزارهاي بهره برداري بدون سند نسل 

بعدي باج افزارها را تغذيه خواهند كرد. 
 Troldesh مانن��د  باج افزارهاي��ي  ظه��ور 
ك��ه  مي ده��د  نش��ان   Globeimposter و 
پديدآورن��دگان باج اف��زار ش��روع ب��ه اس��تفاده از 
رمزگزاري بر پايه واحد پردازش گرافيك كرده اند و 
براساس اطالعات سايت پليس فتا، انتظار مي رود كه 
اين روش در س��ال ۲۰۱۸ نيز ادامه يابد؛ اين روش 
به طور قابل توجهي س��رعت رمزگ��ذاري اطالعات 
در يك ماش��ين را افزايش مي دهد كه به قربانيان 
زمان كمتري جهت نش��ان دادن عكس العمل داده 
و همين طور زمان كمتري را براي كاهش تهديد به 

نرم افزار امنيتي مي دهد. 
حمالت باج افزاري در ه��ر دو حوزه پيچيدگي 

و ميزان در س��ال ۲۰۱۸ افزايش خواهند يافت. به 
همين دليل س��رمايه گذاري در كنترل كننده هاي 
حفاظت��ي در مقاب��ل باج افزارها و پش��تيبان ها و 

راه حل هاي بازيابي اطالعات حياتي است. 

  انتخاب رمز با حروف خاص 
ه��ر زمان كه مجرمان س��ايبري ي��ك گروه از 
اطالع��ات را س��رقت مي كنند، اطالعات حس��اب 
كاربر شامل نام كاربري و رمز عبور نمايان مي شود. 
اهميت��ي ندارد كه رمز عبور تا چه ميزان س��خت 
باشد، به محض آنكه رمز عبور روي رايانه مجرمان 
س��ايبري ظاهر ش��ود، از آن رمز عبور در راستاي 
اعمال مجرمانه بهره مي برند. اتفاقي مش��ابه در ماه 
فوريه س��ال ۲۰۱۸ افتاد ك��ه طبق گزارش ۳۰۰۰ 
بان��ك اطالعاتي با ۲۰۰ ميليون حس��اب كاربري 

منحصربه فرد روي Dark Web يافت شدند. 
ام��ا به منظور در نظر گرفت��ن چنين حوادثي و 
محافظ��ت كردن از رمز عبور، Okta مديريت رمز 
عب��ور PassProtect را در آخري��ن رونماي��ي از 
محصوالت خود معرفي كرده كه آن افزونه رايگان 
مرورگر گوگل كروم اس��ت. اين  يك راهكار جالب 
براي هش��دار درمورد رمز عبور شماست كه مورد 

نقض قرار گرفته است. 
 بر اين اس��اس افزونه منبع باز گ��وگل كروم از 
K-Anonymity اس��تفاده مي كند كه رمزهاي 

 Hunt عب��ور را با وج��ود بانك اطالعات��ي عظيم
اس��كن كن��د. اكن��ون ش��ركت Okta، تصميم 
ب��ه س��اخت PassProtect به منظ��ور »بهب��ود 

خارق العاده امنيت كاربر شبكه« گرفته است. 
اين افزونه به شيوه مستقيم عمل مي كند؛ فرض 
كنيد رمز عبور شما fifaafif است، در اين صورت 
پس از نصب PassProtect و وارد كردن اين رمز 
عبور روي صفحه كاربري سايت، يك پنجره با يك 
پيام هشداردهنده ظاهر مي شود. براساس اطالعات 
س��ايت پليس فتا، اين پيام مشابه پيام زير خواهد 
ب��ود: »رمز عبوري كه وارد كردي��د تاكنون در ۲۶ 
نقض داده يافت ش��ده اس��ت. اين رمز عبور براي 

استفاده ايمن نيست.«
اما به خودتان بس��تگي دارد كه بخواهيد آن را 
عوض كنيد يا به اس��تفاده از همان رمز عبور ادامه 
دهيد. اگر اين پيغام را ببنديد، در اين حالت با ورود 
مجدد به حساب خود از طريق همان مرورگر ديگر 

اين پيغام ظاهر نخواهد شد. 
كارش��ناس شركت اكتا در اين باره مي گويد كه 
اين خدمت به منظور حفاظت از رمز عبور كاربران 
ايجاد شده است و كپي از رمز عبور به  هيچ  عنوان به 
 جايي ارسال نخواهد شد. PassProtect ابتدا رمز 
عبور وارد ش��ده را به الگوريتم Hashing تبديل 
مي كند تا رمز عبور انتخاب ش��ده را به يك  رش��ته 
تصادفي از رمزهاي عبور تبديل كند كه اين عمل 
 Hunt براس��اس پنج كاراكتر اولي كه به سرويس

براي اسكن فرستاده مي شود، انجام مي شود. 
فرآين��د اس��كن روي ني��م ميلي��ون رم��ز 
 عبور انج��ام مي گ��ردد كه در بان��ك اطالعاتي 
Have I Been Pwned موج��ود هس��تند. 
يك مجموعه از رمز عبورها كه داراي پنج حرف 
 PassProtect اول يكس��ان هس��تند توس��ط
درياف��ت مي ش��وند. اكن��ون جس��ت وجو براي 
PassProtect س��اده تر اس��ت چون مجموعه 
داده هاي مقايس��ه يي بس��يار كوچك هس��تند. 
اين فرآيند در جس��ت وجوي مجموعه رمز عبور 
موردنظر در مجموعه داده هاي جديد مي شود و 
درصورتي  كه رمز عبور با آنها تطابق داشته باشد، 

پنجره هشدار ظاهر مي شود. 
 Have I Been Pwned بان��ك اطالعات��ي
 ب��ا ي��ك س��رويس مديري��ت رم��ز ديگر ب��ه نام

 Mac همراه مي شود كه به كاربران password 1
و PC درصورتي كه رمز عبور آنها بخشي از هرگونه 
 PassProtect .نقض داده يي باشد هشدار مي دهد
فعال تنها روي گوگل كروم در دسترس بوده است 
ولي كارش��ناس ش��ركت اكتا ادعا مي كند كه يك 
نس��خه ب��راي فايرفاكس و برنام��ه موبايلي نيز در 

دستور كار است. 

جي اس ام آرنا|
به روز رس��اني جدي��د اينس��تاگرام اين امكان را ب��ه كاربران 
مي دهد تا بتوانند اس��توري كه نام شان در آنها تگ شده است، را 

خودشان نيز به عنوان استوري منتشر كنند. 
قابليت افزودن اس��توري هاي اينستاگرام در ماه آگوست سال 
گذش��ته ۲۰۱۶ ميالدي به اين ش��بكه اجتماعي اضافه شد و از 
هم��ان ابتدا ميليون ها طرف��دار را به خود جذب كرد. از آن زمان 
تاكنون كه حدود بيش از يك س��ال مي گذرد، مي توان گفت اين 
قابلي��ت مهم ترين و پرطرفدارترين قابليتي اس��ت كه تاكنون به 
اپليكيش��ن اينستاگرام افزوده شده است. اينستاگرام، حاال اين بار 
قابليت جديدي را ارائه كرده اس��ت كه به كاربران اجازه مي دهد 
اس��توري و پست هايي كه توسط دوستانشان تگ )tag( شده اند، 
را خود به عنوان استوري و پست در صفحه شخصي خود ارسال 
و منتشر كنند. كاربران بدين منظور بايد به فروشگاه هاي آنالين 
و اينترنتي اپ اس��تور اپل و پلي اس��تور گ��وگل مراجعه كرده و 
با جس��ت وجوي اپليكيش��ن اينس��تاگرام، آن را به روزرس��اني و 
آپديت كنند. كاربران بعد از دريافت نسخه به روزرساني شده اين 

اپليكيشن، قادر خواهند بود پست و استوري دوستان خود را كه 
 )tag or mention( نام و شناسه كاربري آنها را تگ يا منشن
كرده اند، به عنوان پست يا استوري منتشر كنند. هنگامي كه شما 
پست يا استوري دوست اينس��تاگرامي خود را منتشر مي كنيد، 
مي توانيد آن را قبل از انتش��ار اديت كنيد. همچنين در استوري 
منتشر شده خود، نام فرد نخستي كه استوري را منتشر و نام شما 
را ذكر كرده بود، در قسمت بااليي استوري شما ظاهر مي شود. 

نيواطلس|
به تازگي طرح اوليه كوادكوپتري ارائه شده كه ظرفيت يك 
سرنشين را دارد. وسيله نقليه با چهار پروانه الكتريكي حركت 
مي كند و در حقيقت بدن انسان را به موشك تبديل مي كند. 
به تازگي طرح اوليه پهپادي به نام Dart Flyer ارائه شده 
كه در تصاوير مربوط به آن سر كاربر از اين وسيله نقليه بيرون 
آمده است. اين طرح در چالش GoFly ارائه شده كه بويينگ 

آن را برگزار مي كند. 
وس��يله نقليه مذكور يك كوادكوپتر همراه كابيني اس��ت. 
 Rayرا ش��ركت طراحي هواپيماي Dart Flyer ط��رح اوليه
Research AG ارائ��ه كرده كه براس��اس ي��ك هواپيماي 
كوچ��ك با قابليت كنترل از راه دور اس��ت ك��ه در انتهاي آن 
جايي براي مس��افر درنظر گرفته شده اس��ت. شركت مذكور 
معتقد اس��ت مي توان آن را هواپيماي يك نفره دانست كه در 

حقيقت بدن انسان را به يك موشك تبديل مي كند. 
به گفته طراحان، اين هواپيما داراي چهار پروانه اس��ت كه 
با اس��تفاده از موتور محركه الكتريكي پرواز مي كنند. هر كدام 

از پروانه هاي فعال مي توانند تا ۷۵درصد از انرژي مورد نياز را 
تامين كنند. هواپيماي مذكور پس از وارد شدن به طور عمودي 
از زمين بلند مي شود. اما پس از آن به حال افقي به سفر ادامه 

مي دهد. 
ان��دازه بال هاي اين هواپيما ۲.۴ متر اس��ت و ارتفاع پهپاد 
آن نيز ۲ متر است. به عبارت ديگر اين وسيله نقليه هوايي به 

راحتي در بيشتر پاركينگ ها جا مي گيرد. 

وسيله نقليه اي كه بدن انسان را به موشك تبديل مي كندقابليت جديد »اينستاگرام« براي استوري
دريچهكاربر

نيواطلس|
 ي��ك قطعه جواهر هوش��مند كه به 
مالكان خود ام��كان مي دهد در صورت 
وقوع خطر براي دوستان و آشنايان شان 
درخواس��ت كمك ارس��ال كنند، جايزه 
يك ميلي��ون دالري ايمني زن��ان را در 

امريكا دريافت كرد. 
جايزه يادشده از سال ۲۰۱۶ و تحت 
عنوان جايزه امنيت زنان ايكس پرايز به 
موسسات و گروه هايي پرداخت مي شود 

كه وس��ايل و ابزاري توليد كنند كه در صورت وقوع خطر براي بانوان بتوانند به س��رعت 
آنها را از خطر برهانند. 

وس��ايلي كه نامزد دريافت اين جايزه مي شوند بايد حداكثر ظرف مدت ۹۰ ثانيه 
پيام هش��دار خود را به گيرنده برس��انند و در ضمن هزينه خريد و استفاده از آنها در 
س��ال كمتر از ۴۰ دالر باشد. جواهر يادشده توسط شركت هندي ليف ويربلز توليد 
شده است. در اين جواهر تراشه يي كوچك به نام سيفر پرو نصب مي شود كه از طريق 
بلوتوث با گوش��ي هوشمند كاربر در ارتباط است. كار گذاردن اين تراشه در هر نوع 
جواهري ممكن است و لذا از آن مي توان همراه با گردن بند، دستبند، انگشتر و غيره 
استفاده كرد. در شرايط خطر تنها كافي است كاربر دو بار جواهري كه اين تراشه در 
آن كار گذاشته شده را فشار دهد تا پيام هشدار براي افراد از پيش مشخص شده در 
فهرس��ت تماس ارسال شود. در اين پيام هشدار موقعيت مكاني دقيق فرد فرستنده 
نيز مشخص شده است. از جمله ديگر قابليت هاي اين تراشه نمايش موقعيت مكاني 
نزديك ترين بيمارستان ها و مراكز پليس و به اشتراك گذاري لحظه به لحظه موقعيت 
مكاني فرد فرس��تنده است. شارژ اين تراشه از طريق پورت ميكرو يو اس بي  در ۱۵ 
دقيقه انجام مي ش��ود و پس از هر بار ش��ارژ براي ۷ روز قابل اس��تفاده است. تراشه 

يادشده تنها ۲۸.۵ دالر قيمت دارد.

ديلي ميل|
سريع ترين ابر رايانه يي جهان به نام 
»ساميت« )Summit( كه مي تواند در 
هر ثانيه حداكثر ۲۰۰ پتافالپ يا حدود 
۲۰۰ كادريليون محاسبه را انجام دهد، 
در امريكا رونمايي ش��د. روز گذش��ته 
اياالت متحده سريع ترين ابررايانه جهان 
 را معرفي كرد. »آزمايشگاه ملي اوكريج« 
 Oak Ridge National(
Laboratory( ك��ه ي��ك مرك��ز علمي 

فدرال در ايالت تنس��ي امريكا اس��ت از س��ريع ترين ابررايانه جهان به نام »ساميت« رونمايي 
كرد. س��اميت مي تواند در هر ثانيه حداكثر ۲۰۰ پتافالپ يا حدود ۲۰۰ كادريليون محاس��به 
را انج��ام دهد. پي��ش از اين رايانه، ابررايان��ه چين��ي Sunway TaihuLight بزرگ ترين 
ابررايانه جهان بود اما اكنون س��اميت ركورد نخس��تين و س��ريع ترين ابررايانه را در دس��ت 
 دارد. س��اميت حدود ۶۰درصد سريع تر از ابر رايانه Sunway TaihuLight است. ابررايانه
Sunway TaihuLight تنها مي توانست ۹۳ پتافالب محاسبه را در هر ثانيه انجام دهد. 

سال هاس��ت كه محققان براي س��اخت اين ابررايانه تالش مي كنند. اين ابر رايانه از 
هزاران تراش��ه تشكيل شده است و هر گره اين ابررايانه نيز داراي چند هسته پردازشي 
 ۹ Power و هسته گرافيكي است. هر گره به دو تراشه ۳.۱ گيگاهرتزي ۲۲ هسته يي
و شش تراشه گرافيكي انويديا تسال V100 مجهز است. ساميت داراي ۴۶۰۸ سرور به 
هم متصل است و ۱۰ پتابايت حافظه دارد. اين سرورها با كمك حدود ۴۰۰۰ گالن آب 
در هر دقيقه خنك مي شوند. مساحتي كه اين سرورها در آن قرار دارند به اندازه ۲ زمين 
تنيس است. ساميت يك ميليون بار سريع تر از يك لپ تاپ است. مصرف برق اين ابررايانه 
حدود ۱۵ مگاوات است. به گفته »آي.بي. ام« ساميت اكنون قوي ترين و هوشمندترين 
رايانه جهان است. محققان از ساميت براي انجام بسياري از كارهاي مرتبط با يادگيري 

ماشين، شبكه هاي عصبي و هوش مصنوعي استفاده خواهند كرد. 

تك كرانچ|
 ايرپاده��اي اپ��ل ب��ا بهره مندي از 
قابلي��ت جدي��د Live Listen، ب��ه 
شنيدن صداي پيرامون كاربران كمك 

بسزايي مي كنند. 
 قرار اس��ت سيس��تم عام��ل  اي او 
اس iOS 12( ۱۲( اپ��ل ب��ا ويژگ��ي 
جديدش، به ابزار س��ودمند و كاربردي 
براي آن دس��ته از كاربراني كه قدرت 
شنيداري چندان بااليي ندارند، تبديل 

شود. نسخه دوازدهم سيستم عامل اي او اس اپل كه در كنفرانس توسعه دهندگان اپل 
 Live Listen رونمايي و معرفي ش��د، امكان و قابلي��ت جديدي به نام )WWDC(

دارد كه احتماال در اختيار كاربران هدست هاي ايرپاد اپل قرار خواهد گرفت. 
اين قابليت جديد كه در س��ال ۲۰۱۴ ميالدي براي نخستين بار معرفي شد، براي 
افراد كم ش��نوايي كه از سمعك استفاده مي كنند، بس��يار مفيد است چراكه آنها قادر 
خواهن��د بود با گجت هاي مبتني بر سيس��تم عامل iOS، ص��داي موجود در محيط 
پيرامون خود را بهتر بش��نوند. كم ش��نواياني كه سمعك آنها با گوشي هاي آيفون اپل 
سازگاري دارد، مي توانند به وسيله برنامه سمعك Made for iPhone و فعال سازي 
آن، به راحتي در اماكن پر س��روصدا و ش��لوغ صداهاي موردنظر خود را بش��نوند و با 

گوشي خود صحبت كنند. 
به تازگي اين ويژگي به ايرپادهاي اپل نيز اضافه شده است كه با توجه به هدست و 
هدفوني بودن اين گجت، مي تواند تجربه لذت بخش و فوق العاده راحتي را براي افراد 

كم شنوا به ارمغان بياورد. 
به طور قطع، افزودن اين قابليت به ايرپادهاي اپل مي تواند استقبال از اين محصول 
را به ش��كل غيرقابل تصوري افزايش بدهد چراكه افراد داراي مش��كالت ش��نيداري 

مي توانند به راحتي از آن استفاده كرده و صداهاي محيط اطراف خود را بشنوند. 

جواهراتي كه جان زنان را نجات مي دهد »ايرپاد« اپل به افراد كم شنوا كمك مي كندرونمايي از سريع ترين ابررايانه جهان در امريكا 

زاويه فراسورويداد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 برداش�ت از كوه ه�اي جزي�ره هرم�ز متوقف 
شد؛بندرعباس  

تيتر »برداشت از كوه هاي جزيره هرمز« ديروز به يكي 
از جنجالي ترين مطالب موجود در فضاي مجازي تبديل 
شد، به گونه يي كه واكنش مديران دستگاه هاي اجراي 
ذي ربط استان هرمزگان را به دنبال داشت. اميد ذاكري 
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان هرمزگان 
در واكن��ش به اين اخب��ار در خصوص اق��دام افرادي 
مبني بر برداش��ت از كوه هاي جزيره هرمز اظهار كرد: 
متاس��فانه عده يي از فرصت تعطيالت استفاده كرده و 
بدون دريافت هيچ گونه مجوزي از س��ازمان صنعت و 
معدن و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان 
اقدام به برداشت از معادن كوه هاي جزيره هرمز كردند. 
او ادام��ه داد: به  محض اطالع از اين موضوع در فضاي 
مجازي ب��ا پيگيري هاي بنده و آقاي قاس��مي رييس 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نيروهايي 
از شهرس��تان قش��م به محل برداشت در جزيره هرمز 
اع��زام و كار را متوقف كردند. مديركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان هرمزگان خاطرنشان كرد: اين افراد 
در صورت تمايل به ادامه اقدامات خود بايد مجوزهاي 
الزم از اين اداره كل و همچنين سازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت هرمزگان را اخذ كنند. الزم به ذكر اس��ت، 
مجيد وفادار مديركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان 
هرمزگان در نشستي خبري تاكيد كرد: هيچ مجوزي 
از اين اداره كل در خصوص برداشت از كوه هاي جزيره 
هرمز گرفته نشده است، با همه اين موارد بنده نسبت 

به برداشت از منابع جزيره هرمز نظر مثبتي ندارم. 
 بس�تني مازندران ب�ه امريكا رسيد؛س�اري| 
اداره كل دامپزش��كي مازن��دران اعالم كرد كه يكي از 
واحدهاي توليد لبنيات اس��تان امسال تاكنون حدود 
س��ه هزار كيلوگرم بستني به امريكا صادر كرده است. 
كد صادراتي براي اين مقدار بس��تني را كارشناس��ان 
دامپزشكي كش��ور و اداره كل دامپزشكي مازندران با 
انجام نمونه برداري و آزمايش��ات الزم بر اساس ضوابط 
كشور مقصد صادر كردند. اين محموله لبني از طريق 
م��رز آبي بندر ش��هيد رجايي براي ش��ركت متقاضي 
امريكايي ارس��ال شده است. مازندران پيش از اين هم 
در س��ال گذش��ته چند محموله مواد لبني به امريكا 
صادر كرده بود. صادرات بس��تني از ايران در سال هاي 
اخير افزايش داش��ته ولي اين نخستين باري است كه 
بس��تني ايراني به خارج از قاره آسيا صادر مي شود. بر 
اس��اس گزارش گمرك ايران، پارسال بستني ايراني به 
كشور هاي بحرين، پاكستان، عراق، كويت و گرجستان 
صادر ش��د. پاكس��تان بزرگ ترين وارد كننده بستني 

ايراني محسوب مي شود. 
 99 درص�د س�د ك�رج پر ش�ده اس�ت؛كرج| 
مديرعامل ش��ركت آب منطقه يي اس��تان البرز از رفع 
نگراني ها نس��بت به ذخيره س��د كرج خبر داد. داوود 
نجفيان گفت: اگرچه ورودي سد كرج به دليل كمبود 
ذخاير برفي كاهش خواهد يافت اما طبق برنامه ريزي 
مش��كلي در تامين آب شرب از سد كرج تا پايان فصل 
گرما نخواهيم داشت. او در خصوص ميانگين بارش ها 
در استان البرز گفت: از ابتداي سال زراعي جاري )مهر 
96( تاكنون در البرز 350 ميليمتر بارندگي داشته ايم. 
نجفيان افزود: اين رقم در مقايسه با ميانگين بارش در 
مدت مشابه سال گذشته )404 ميليمتر( 13.5درصد 
منفي اس��ت. او در خصوص آخرين وضعيت ذخاير دو 
سد اميركبير )كرج( و طالقان نيز اعالم كرد: وضعيت 
كنوني س��د كرج تقريبا مشابه سال گذشته است؛ اين 
سد در حال حاضر 180ميليون مترمكعب ذخيره دارد؛ 

يعني 98 تا 99 درصد از ظرفيت آن پر است. 
 مس�اله قدس فراموش نشدني است؛خرم آباد| 
حجت االس��الم سعيد مهدوي امين در راهيپمايي روز 
قدس با اشاره به اينكه روز قدس، متعلق به همه جهان 
اس��الم است، روز اسالم است، اظهار داشت: روز قدس، 
روز همبس��تگي و وحدت و يكپارچگي امت اس��المي 
است. او تصريح كرد: امت اسالمي بايد همديگر را پيدا 
كنند و حق از دس��ت رفته امت اس��المي و قبله اول 
مسلمين را خواستار شوند. مديركل تبليغات اسالمي 
لرس��تان با تاكيد بر اينكه حضور پرشور مردم نشانگر 
اين است كه قدس مساله فراموش نشدني است، افزود: 
با هر حركت و هر برنامه دش��من، امت اسالمي بيشتر 
و بهتر به ميدان مي آيد. حجت االسالم مهدوي امين با 
اش��اره به اينكه نگاه تيزبين ام��ام راحل بود كه در ماه 
مبارك رمضان، اين فضاي معنوي با مس��ائل سياسي 
جهان اس��الم گ��ره بخورد، يادآور ش��د: اي��ن جريان 
آزادي خواهي به پيش خواهد رفت و فرمايش رهبري 
محقق خواهد شد و اثري از رژيم سفاك اسراييل باقي 

نخواهد ماند. 
 دس�تگيري س�ارقان صندوق ه�اي صدق�ات 
حاش�يه مشهد؛مش�هد| فرمانده انتظامي مش��هد 
مقدس ديروز از دستگيري گردانندگان باند سرقت هاي 
شبانه با محوريت س��رقت از صندوق هاي صدقات در 
مش��هد خبر داد. س��رهنگ اكبر آقا بيگي با بيان اين 
مطلب گفت: در پي دريافت گزارش سرقت ها دستورات 
الزم به س��ر كالنتري ها براي بررسي اين موضوع داده 
شد. تيم تجسس كالنتري سيدي با در دست داشتن 
مشخصات ظاهري متهمان طرح كنترل نامحسوس را 
در حوزه استحفاظي خود اجرا كردند. سرهنگ آقابيگي 
اف��زود: در نهايت 2 متهم اصلي اين پرونده را در حال 

سرقت از صندوق صدقات دستگير كردند. 
 حذف 2 رام قطار به خاطر كمبود مسافر؛زنجان| 
كمبود مسافر موجب حذف 2 رام قطار در زنجان شد. 
مديركل راه آهن منطقه شمال غرب كشور گفت: كمبود 
مسافر در ماه رمضان و كاهش ضريب اشغال قطارهاي 
مسافري اين منطقه موجب شد تا 2 رام از اين قطارها 
به طور موقت حذف شود. خدايي افزود: با توجه به كم 
ش��دن آمار تردد مس��افران در ماه مبارك رمضان و از 
طرفي كاهش ضريب اشغال قطارهاي مسافري موجب 
شد تا قطارهاي صبح ريل باس و ظهر جوپار زنجان - 
تهران به طور موقت حذف شود. به گفته او اين قطارها 

روزانه از مسير زنجان به تهران در تردد بودند. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« روند ارائه تسهيالت اشتغال زايي در روستاها را بررسي مي كند

داليل كندي پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي
گروه بنگاه ها  

اش��تغال زايي و بهب��ود اوضاع معيش��تي مردم 
دوگانه يي است كه دولت در سال 97 دنبال مي كند؛ 
دوگانه يي كه متاثر از شرايط عمومي كشور طراحي 
و اجرا ش��ده اس��ت؛ در روند عملياتي ساختن اين 
راهبرد اشتغال زايي در روستاها به عنوان يك ركن 
اساسي در بهبود ش��اخص هاي توسعه مورد توجه 
قرار گرفت تا با تزريق نقدينگي الزم در روستاها از 
يك طرف و ارائه آموزش هاي مهارت آموزي از سوي 
ديگر، فرآيند اش��تغال زايي در روستاها نيز همپاي 
مناطق شهري دنبال شود. اما روند ارائه تسهيالت 
اش��تغال زايي در روس��تاها با مشكالتي مواجه شد 
كه ضرورت نظارت هاي بيش��تر براي عدم انحراف 
تسهيالت اشتغال زايي روستايي را گوشزد مي كرد. 

در روزه��اي ابتدايي ارديبهش��ت م��اه 97 بود 
كه نماين��ده بويين زهرا و آوج و عضو كميس��يون 
اجتماع��ي مجل��س دهم اع��الم كرد ك��ه موانع و 
مشكالت روس��تاييان براي تامين وثيقه و دريافت 
تسهيالت اش��تغال زايي به زودي در اين كميسيون 

مورد بررسي قرار مي گيرد. 
مش��كلي ك��ه روح اهلل بابايي صالح درب��اره آن 
صحبت مي كرد مربوط به وثايق بانكي روستاييان 
بود كه باعث ش��ده بود تا بس��ياري از روس��تاييان 
نتوانند از تسهيالت ويژه اشتغال زايي استفاده كنند 
و همي��ن موضوع باعث ورود برخي افراد س��ودجو 
به روس��تاها براي استفاده از تس��هيالت شده بود. 
به اعتقاد نماينده بويين زه��را اين موضوع موجب 
ش��د تا بخش قابل توجهي از روس��تاييان متقاضي 
دريافت تس��هيالت اش��تغال زايي كم بهره نتوانند 
از اي��ن فرصت اس��تفاده كرده و مناب��ع مالي الزم 
را براي اجراي طرح هاي اقتصادي خود به دس��ت 
بياورند و اين فرص��ت دراختيار دالالن قرار گرفت 
ت��ا با پرداخت هاي اندك بتوانند از اين تس��هيالت 
اس��تفاده كنند. اما با گذش��ت بي��ش از 40 روز از 
اظهارات بابايي روز گذش��ته سخنگوي كميسيون 
كشاورزي مجلس دهم هم ابعاد و زواياي تازه يي از 
مشكالت تسهيالت دهي در روستاها را مطرح كرد 
كه ضرورت دارد از منظر اجرايي و كارشناسي مورد 
بررسي قرار بگيرد. سخنگوي كميسيون كشاورزي 
مجلس دهم بع��د از بررس��ي هاي مجلس در اين 
خصوص اعالم كرد: پرداخت تس��هيالت اش��تغال 
روس��تايي در كش��ور با كندي پيش مي رود و الزم 
است مديران دستگاه هاي اجرايي و بانك ها سرعت 

عمل بيشتري در اين زمينه به خرج دهند. 

 كندي دريافت تسهيالت
علي محمد ش��اعري س��خنگوي كميس��يون 

كش��اورزي مجلس دهم ديروز در نشست شوراي 
توس��عه و برنامه ري��زي مازندران در س��اري افزود: 
تاكنون تنها حدود 6درصد از تس��هيالت اش��تغال 
روس��تايي در مرحل��ه اول در سراس��ر كش��ور به 

متقاضيان پرداخت شده است. 
او مجم��وع تس��هيالت اش��تغال روس��تايي را 
120هزار ميليارد ريال اعالم كرد و گفت كه تاكنون 
25هزار ميليارد ريال از اين اعتبار به استان ها ابالغ 
شده است. نماينده نكا، بهشهر و گلوگاه در مجلس 
بدون اشاره به علت كند بودن پرداخت وام اشتغال 
روستايي، گفت: منابع دولتي براي اجراي طرح هاي 
اشتغال زايي و كاهش نرخ بيكاري محدود و ناچيز 
است و پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي منابع 
مال��ي خوبي براي اين كار با تالش دولت و مجلس 

عملياتي شد. 
سهم تسهيالت اشتغال روستايي مازندران براي 
س��ال 96 حدود 3 ه��زار و 500 ميليارد ريال بود 
كه تاكن��ون يك هزار و 650 ميلي��ارد ريال از اين 
تسهيالت ابالغ ش��د و طبق آمار كمتر از 5درصد 

آن به متقاضيان پرداخت شده است. 
كارشناس��ان اقتصادي ضعف بدنه كارشناسي 
بانك ه��اي عامل را كه از س��وي مجلس ش��وراي 

اسالمي براي پرداخت اين تسهيالت معرفي شدند، 
مهم ترين علت كندي پرداخت ها دانست. 

مجلس بانك هاي كش��اورزي، توسعه و تعاون، 
صندوق كارآفريني اميد و پس��ت بانك را به عنوان 
بانك هاي عامل پرداخت تس��هيالت اش��تغال زايي 
روس��تايي معرفي كرد. براس��اس آمار اين بانك ها 
كمت��ر از 15درص��د منابع مالي و نيروي انس��اني 

بانك هاي دولتي را در مازندران دراختيار دارند. 
استاندار مازندران هم پيش از اين از ضعف بدنه 
كارشناس��ي بانك هاي عامل پرداخت تس��هيالت 

اشتغال روستايي انتقاد كرده بود. 

 تعطيلي كشاورزي و دامداري
ام��ا براي بررس��ي دقيق موضوع اش��تغال زايي 
روس��تايي هيچ كس بهتر از روس��تاييان نمي تواند 
اظهارنظ��ر كن��د. روس��تاي ممبلوي شهرس��تان 
سپيدان، يكي از روستاهايي است كه مشكل اصلي 
و اول آن بيكاري اس��ت. ياس��ر جهانب��ازي دهيار 
روستا در گفت وگو با تسنيم، بيكاري در اين روستا 
را منحصر به يك قش��ر نمي داند بلكه معتقد است 
امروز هم پدراني كه شغل ش��ان كش��اورزي بوده، 
بيكار شدند هم زنان روستايي كه فرش مي بافتند 

و هم جواناني كه با تحصيالت دانشگاهي به روستا 
بازگشتند. به گفته وي، رودخانه يي كه در نزديكي 
اين روستا است، آب كشاورزي را تامين مي كند اما 
نبود بند انحرافي روي آن سبب شده كه زمستان ها 
آب ه��در برود و تابس��تان ها آبي براي كش��اورزي 
نباشد. جهانبازي معتقد است كه در صورت احداث 
اين بند انحراف��ي 30درصد از بيكاري در روس��تا 
برطرف مي ش��ود و كش��اورزي نيز رونق گذشته را 

پيدا مي كند. 
جهانبازي از هنر دس��ت زنان روس��تاي ممبلو 
سخن مي گويد كه در روزگاري گره بر گره مي زدند 
و نق��ش مي آفريدن��د ام��ا امروز ب��ه داليل متعدد 
فرش��بافي از رونق افتاده چراكه زنان روستا بازاري 
براي ف��روش منصفانه هنر خ��ود ندارند. به گفته 
دهيار ممبلو اگر تعاوني تاس��يس مي ش��د تا هنر 
دس��ت زنان اين روستا به سوي بازار هدايت شود، 
اين امر مي توانس��ت بخشي از مشكالت بيكاري و 

فقر در روستا را برطرف كند. 
اين روستانش��ين در ادامه اظهاراتش با اشاره به 
بحث اش��تغال زايي و تس��هيالت اعالم مي كند كه 
مردم روس��تا براي استفاده از اين امكانات نيازمند 
اطالع رساني مناسب هستند و نهادهاي مسوول بايد 

شرايط س��اده تري را براي اشتغال زايي روستاييان 
درنظر بگيرند. درحالي كه روستاييان امكان تامين 
وثيقه هاي الزم را ندارند اين دالل ها هس��تند كه از 

اين فرصت استفاده مي كنند. 

 كارآفريني در روستاها
جهانبازي كه خود در روستا با راه اندازي كارگاه 
بازيافت كارآفريني كرده اس��ت، از پيچ و خم هاي 
اداري ب��راي دريافت تس��هيالت و س��ودهاي زياد 
وام هاي روس��تايي گاليه مند اس��ت. وي مي گويد: 
بس��يج س��ازندگي به عن��وان يك��ي از متولي��ان 
اشتغال زايي روستايي براي كارهاي غير از كشاورزي 
تس��هيالت ارائه نمي دهد. روستاي ممبلو از جمله 
روس��تاهايي است كه در ليس��ت محروميت زدايي 
بسيج س��ازندگي قرار گرفته. ميثم حسني رييس 
بس��يج سازندگي س��پيدان درباره حل اين مشكل 
مي گويد: در صورتي كه درخواس��تي ازسوي اهالي 
روس��تا براي احداث بند انحرافي داده شود، بسيج 
سازندگي مي تواند در اين زمينه كمك كند. حسني 
ارائه وام به روس��تاييان را در دو حيطه كشاورزي و 
دامداري اعالم مي كند و مابقي امور در اين زمينه را 

به بسيج سازندگي استان حواله مي دهد. 

 فرآيند اعطاي وام روستايي حداكثر يك ماه
كمال پاك فطرت مديركل امور روستايي استان 
فارس نيز از تسهيالت اشتغال زايي براي روستاييان 
سخن مي گويد كه سهم فارس از 12 هزار ميليارد 
توماني كه دولت گذاشته، 360 ميليارد تومان است. 
ش��رايط درياف��ت اي��ن تس��هيالت از س��وي 
پاك فطرت چنين اعالم مي شود كه ابتدا روستاييان 
بايد طرح هاي خود را به دس��تگاه هاي بخش ارائه 
دهند پس از آن بايد طرح در كميته فني شهرستان 
و اقتصادي اس��تان تاييد ش��ود تا كارآفرين براي 

دريافت تسهيالت به بانك معرفي شود. 
او در پاسخ به اين سوال كه روند طوالني سبب 
دلس��ردي نمي ش��ود، وعده مي دهد ك��ه كل اين 
فرآيند در يك ماه انجام مي ش��ود و كارآفرينان در 

پيچ و خم اداري نمي افتند. 
كش��اورزي، ميراث فرهنگ��ي، صنايع كوچك، 
حمل و نقل و فعاليت هاي خدماتي مواردي اس��ت 
كه مشمول اين تسهيالت مي شود و پاك فطرت به 

آنها اشاره مي كند. 
ارائه تس��هيالت براي اش��تغال زايي از گام هاي 
مثبتي است كه براي روس��تاييان برداشته شده و 
اميد اس��ت كه مسووالن با عمل به وعده ها در اين 
زمينه، بس��تر اشتغال در روستاها را فراهم كنند تا 

دوباره شاهد رونق روستاهاي فارس باشيم. 

اردبي�ل  مس��وول اداره ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
سرعين در استان اردبيل از راه اندازي 
غرف��ه صنايع دس��تي در هتل ها و 
مراك��ز اقامتي اين شهرس��تان خبر 
داد. ب��ه گ��زارش ايلن��ا، جهانگي��ر 
ش��هبازي در اين خص��وص تصريح 
كرد: اين مهم با هدف پاس��خ به مطالبه گردشگران و تامين 
س��وغات و صنايع دستي براي مسافران در دست اقدام است. 
پيش از اين تجربه موفقي از راه اندازي غرفه هاي صنايع دستي 
در دو مركز اقامتي شهرستان داشتيم كه با استقبال مسافران 
مواجه شده اس��ت. مسوول ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري شهرستان سرعين با اشاره به فعاليت 100هنرمند 
صنايع دستي در اين شهرستان ادامه داد: شهرستان سرعين 
در حوزه توليد صنايع دستي نيز قابليت هاي كم نظيري دارد 
و با راه اندازي غرفه هاي فروش در مراكز اقامتي فرصتي براي 
معرفي اين قابليت فراهم خواهد شد. به گفته شهبازي در اين 
شهرستان رشته هاي مختلفي ازجمله ورني بافي، مليله دوزي، 
منجوق دوزي و معرق چوب توليد مي شود كه بيانگر ظرفيت 
كم نظير شهرستان اس��ت. او همچنين به راه اندازي بازارچه 
صنايع دس��تي در شهرس��تان اش��اره و تاكيد كرد: بازارچه 
صنايع دستي در طول تابستان داير مي شود. مسوول ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري شهرس��تان سرعين 
همچنين به راه اندازي كارگاه صنايع دستي با هدف برگزاري 
دوره هاي آموزش رشته هاي مليله دوزي، منجوق دوزي، معرق، 
منبت و بافته هاي داري اش��اره كرد. شهبازي بيان كرد: براي 
حمايت از هنرمندان صنايع دستي نيز تسهيالت ارزان قيمت 

ارائه شده است.

 غرفه صنايع دستي در هتل هاي سرعين
داير مي شود

اصفه�ان  تمامي اوراق مشاركت 
خ��ط دو مترو اصفهان ب��ه ارزش 5 
هزارميليارد ريال به فروش رس��يد. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« ب��ه نقل از 
اداره ارتباطات رس��انه يي شهرداري 
اصفهان، مدير امور درآمد شهرداري 
اصفه��ان در اي��ن ب��اره گف��ت: ب��ا 
پيش��نهاد شهرداري اصفهان و با تصويب شوراي شهر، انتشار 
5 هزارميليارد ريال اوراق مشاركت براي تامين منابع مالي فاز 
يك خط 2 قطار ش��هري اصفهان با سود 20درصد در دستور 
كار ق��رار گرفت. نادر آخوندي از ويژگي هاي اوراق مش��اركت 
مت��رو را تضمي��ن 50 درصد اصل و س��ود آن توس��ط دولت 
دانست و افزود: مجوز انتشار اوراق مشاركت به روزهاي پاياني 
سال گذشته موكول ش��د و امكان فروش اوراق به طور كامل 
به وجود نيامد؛ از اين رو در س��ال جاري درخواس��ت تمديد 
انتش��ار به بانك عامل و بانك مركزي ارس��ال شد. او تصريح 
كرد: ش��هرداري اصفهان با وجود نوس��انات اقتصادي در بازار 
ارز و حوزه پولي كشور توانست با اخذ مجوز تمديدي از بانك 
مركزي، كل اوراق خود را به فروش برس��اند. مدير امور درآمد 
ش��هرداري اصفهان اظهار اميدواري كرد: با تالش هاي صورت 
گرفته در حوزه تامين مالي به زودي ش��اهد پيشرفت فاز يك 
خط 2 قطار شهري اصفهان خواهيم بود و تاخيرهاي احتمالي 
نيز به سرعت جبران مي شود. او ادامه داد: با تامين منابع مورد 
نياز براي خط دو قطار شهري، اين پروژه بزرگ شهر اصفهان 
در زمان بندي صورت گرفته شده در اختيار مردم قرار خواهد 
گرفت. گفتني است؛ خط دوم قطار شهري اصفهان از شمال 
ش��رق آغاز ش��ده و به غرب اصفهان حركت مي كند كه مقرر 

شده اين پروژه در دو فاز اجرايي شود.

آينده خط دو مترو با خريد اوراق مشاركت 
توسط مردم تضمين شد

هم�دان  مدي��ر ام��ور باغبان��ي 
س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان 
همدان با اشاره به گردش مالي بيش 
از 100ميلي��ارد ريالي گل و گياه در 
استان همدان گفت: سال گذشته در 
اس��تان همدان بيش از 60 ميليارد 
ريال درآمد ناخالص حاصل از گل و 
گياه كسب شده است. حجت اهلل شهبازي در گفت وگو با ايسنا 
با بيان اينكه در اين استان 78هزار متر مربع گل و گياه زينتي 
كش��ت ش��ده اس��ت، اظهار كرد: 13هزار مترمربع گل و گياه 
زينتي در گلخانه و 65 هزار مترمربع در فضاي باز كشت شده 
است. او با اشاره به اشتغال زايي مستقيم براي 100نفر تصريح 
كرد: سال گذشته 2ميليون گل شاخه بريده و 137هزار گلدان 
انواع گياهان آپارتماني در استان همدان توليد شده است. مدير 
امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان همدان خاطرنشان 
كرد: در س��ال گذش��ته 3ميليون و 800 ه��زار بوته انواع گل 
فصلي و نش��ايي و 477هزار قطع��ه درخت و درختچه زينتي 
در اس��تان همدان توليد شده است. ش��هبازي افزود: گياهان 
آپارتماني شامل گياهان برگساره يي ازجمله سانسوريا، پوتوس 
و آگلونما، گياهان آپارتماني درختچه يي ازجمله يوكا، نخل و 
گياهان گوشتي از گياهان زينتي توليد شده در استان همدان 
اس��ت. او گل هميشه بهار، شب بو، اطلسي، آهار، پيچ تلگرافي 
و جعفري را از گياهان فصلي توليد ش��ده در استان برشمرد و 
خاطرنشان كرد: انواع درختچه هاي خزان پذير مثل چنار، اقاقيا، 
افرا و انواع درختان هميشه سبز مثل ياس بپهلندي، برگ  بو، 
انواع شمشاد و انواع سوزني برگ ها در استان همدان توليد شده 
اس��ت. ش��هبازي بيان كرد: بيش از 90درصد گل هاي شاخه 
بريده استان به تهران و از آنجا به ساير كشورها صادر مي شود.

 تجارت ميلياردي همداني ها
از فروش گل و گياه

مازن�دران  نماين��ده س��اري و 
ميان درود در مجلس دهم گفت كه 
امس��ال به دولت اجازه داده شده تا 
از  س��قف 160هزارميلي��ارد تومان 
بدهي اش را از طريق تهاتر پرداخت 
كند. علي اصغر يوس��ف نژاد ديروز در 
دولت  نشست ش��وراي گفت وگوي 
ب��ا بخش خصوصي مازن��دران اف��زود: 50 هزارميليارد تومان 
از اي��ن مبلغ باب��ت تاديه بدهي دولت ب��ه تامين اجتماعي و 
110هزارميلي��ارد تومان هم مربوط به س��اير بدهي هاس��ت. 
او گف��ت درحال حاضر صندوق��ي به نام تهاتر بدهي دولت به 
بخش خصوصي در بانك مركزي شكل گرفته و درحال فعاليت 
است. عضو هيات رييسه مجلس دهم گفت: پيمانكاران وزارت 
نيرو، راه و شهر سازي، آب و برق و حتي شهرداري ها مي توانند 
طلب خود را از دولت با تهاتر كردن در قبال بدهي به بانك ها، 
امور مالياتي و تامين اجتماعي انجام بدهند. يوسف نژاد اظهار 
كرد: بانك مركزي موظف اس��ت، حسابي را براي تهاتر بدهي 
پيمانكاران با مطالبات از دولت بازگشايي كند تا دستگاه هاي 
مرتبط دولتي نيز بتوانند از اين روش مش��كالت خود را حل 
كنند. بر اين اس��اس 50 هزارميليارد تومان بدهي بانك هاي 
غيردولتي به بانك مركزي با طلب نهادهاي عمومي غيردولتي 
و ش��ركت هاي دولتي يارانه بگير از دولت تس��ويه خواهد شد. 
همچني��ن 40هزارميلي��ارد تومان از بده��ي بانك ها به بانك 
مركزي با طلب اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني 
از دولت و موسس��ات دولت تهاتر مي ش��ود. 10 هزار ميليارد 
توم��ان از بدهي بانك ه��ا به بانك مركزي با طلب اش��خاص 
حقيقي خصوصي و تعاوني ها از شركت هاي دولتي يارانه بگير و 

طلب آنها از دولت تهاتر خواهد شد. 

 160 هزار ميليارد تومان بدهي دولت
امسال تهاتر مي شود

ب��ا توجه ب��ه اهميت ارائ��ه گزارش هاي آم��اري در بهبود 
ش��اخص هاي توس��عه س��ازمان هاي اقتص��ادي، صورت هاي 
مالي ش��ركت اصلي و تلفيقي حسابرس��ي شده شركت نفت 
ايرانول)ش��رانول( براي س��ال مالي منتهي به 1396/12/29 

منتشر شد. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« صورت هاي مالي ش��ركت اصلي و 
تلفيقي حسابرس��ي شده ش��ركت نفت ايرانول با اعالم سود 
س��هام صورت س��ودوزيان به ازاي هر س��هم 1076ريال در 

سامانه كدال منتشر شد.
صورت س��ودوزيان ش��ركت اصلي حاوي رشدي در همه 
زمينه ها نسبت به سال قبل شامل افزايش فروش 20درصد، 
س��ود ناخالص 17درصد، س��ود عملياتي 28درصد و س��ود 
خال��ص پس از كس��ر ماليات با رش��دي به مي��زان 8 درصد 
نس��بت به سال قبل است كه در سامانه كدال با نماد شرانول 

درج شد. 

همچنين بر اين اساس سود خالص هر سهم شركت نفت 
ايرانول در س��ال مالي قبل برابر با مبلغ 1990ريال با سرمايه 
1/000/000ميليون ريال بوده كه با توجه به افزايش سرمايه 
انجام شده در سال مالي 1396 به ميزان 100درصد اين سود 
برابر با مبلغ 1076ريال شده است. براساس اطالعات منتشر 
ش��ده در سيستم كدال بورس، نخستين پيش بيني سود هر 
سهم براي سال مالي منتهي به 1396/12/29 شركت اصلي 
مبل��غ 961ريال اعالم گرديده بود كه نهايتا مبلغ 1076ريال 
تحقق يافت كه نس��بت به پيش بيني اوليه 12درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. قابل ذكر اس��ت، مجموع مبلغ س��ود خالص 
ش��ركت معادل مبل��غ 632/152/2 ميليون ريال با س��رمايه 
ثبت شده به مبلغ 2/000/000ميليون ريال است. همچنين 
مجموع سود انباشته شركت مبلغ 605/031/3 ميليون ريال 
بوده كه اين مبلغ نسبت به مبلغ مشابه در سال قبل رشدي 

برابر با 9درصد در شركت اصلي برخوردار است. 

رشد 28 درصدي سود عملياتي ايرانول در سال 96
در 4ماه��ه اول س��ال مي��الدي، ف��والد مباركه ب��ا توليد 
2ميلي��ون و 276هزار تن، فوالد هرمزگان با توليد 505 هزار 
تن و مجتمع فوالد سبا با توليد 388هزار تن به ترتيب رشد 

12و 6 و 70درصدي را به ثبت رساندند. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« به نق��ل از انجمن جهان��ي فوالد 
)World Steel Association( در مدت مذكور، ايران 8 
ميليون و 127هزار تن فوالد خام توليد كرد كه در مقايس��ه 
با توليد س��ال گذشته)6 ميليون و 369هزار تن( 27.6درصد 
رشد نشان مي دهد. اين گزارش حاكي است توليد فوالد خام 
ايران در آوريل 2018 با رش��د 12.4درصدي به يك ميليون 
و 950هزار تن رسيد. اين درحالي است كه اين رقم در مدت 

مشابه سال گذشته يك ميليون و 735هزار تن بود. 
توليد 64كشور فوالدساز جهان نيز در 4ماهه نخست سال 
ج��اري مي��الدي 575 ميليون و 155هزار تن ثبت ش��د كه 
حاكي از رش��د 4درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

اس��ت. همچنين ميزان توليد فوالدس��ازان جه��ان در آوريل 
2018، با 4.1درصد افزايش نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته به 148ميليون و 322هزار تن رس��يد. اين رقم در 

آوريل سال گذشته 142ميليون و 433هزار تن ثبت شد. 
ط��ي 4ماه��ه نخس��ت 2018 ب��ه ترتيب چين ب��ا توليد 
288ميلي��ون و 969هزار تن، هند ب��ا 35ميليون و 381هزار 
تن، ژاپن با 35ميليون و 129هزار تن، روس��يه با 23ميليون 
و 797ه��زار تن و كره جنوبي ب��ا 23ميليون و 696 هزار تن 

5كشور برتر فوالدساز جهان بودند. 
2018)از1396/10/10ت��ا  س��ال  نخس��ت  4م��اه  در 
1397/02/10( توليد فوالد خام در گروه فوالد مباركه )فوالد 
مباركه، مجتمع فوالد س��با و فوالد هرمزگان( با 15.4درصد 
رش��د به 3ميليون و 169هزار تن رس��يد؛ در اين بازه زماني 
توليد فوالد خام ايران نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 

27.6درصد رشد كرده است. 

رشد 2۷ درصدي توليد فوالد خام ايران
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اقتصاد اجتماعي12
مهدكودك ها مي توانند كودكان 

زير 7 سال را بپذيرند 
معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي كشور با 
اشاره به اينكه آيين نامه مشترك بين سازمان بهزيستي 
و آموزش و پرورش درباره مهدهاي كودك هنوز آماده 
نش��ده اس��ت، گفت: مهدهاي كودك مي توانند مانند 
سابق كودكان زير سن دبستان را پذيرش كنند و هيچ 

محدوديتي براي آنان وجود ندارد. 
حبي��ب اهلل مس��عودي فريد با اش��اره ب��ه نگارش 
آيين نامه مش��ترك بهزيس��تي با آموزش و پرورش با 
حضور نماينده كانون مهدهاي كودك در كميس��يون 
اجتماعي رياس��ت جمهوري افزود: هم��واره در تالش 
هستيم تا مشاركت بخش هاي مردمي و غير دولتي در 
برنامه ريزي ها وجود داشته باشد. آيين نامه مربوطه هنوز 
آماده و نهايي نش��ده اما مهدهاي كودك مانند سابق 
مي توانند كودكان زير سن دبستان را پذيرش كنند و 

هيچ محدوديتي براي آنان وجود ندارد. 
اوي ب��ا بيان اينكه براس��اس تبص��ره دوم ماده 2 
قانون مدارس غيردولتي، تهيه شاخص هاي آموزشي و 
پرورش��ي و نظارت بر آنها بر عه��ده آموزش و پرورش 
اس��ت، به ايس��نا گفت: بر اس��اس همين قانون، تهيه 
برنامه و اعطاي مجوز مهدهاي كودك بر عهده سازمان 
بهزيس��تي اس��ت. همانطور كه در رياست جمهوري و 
كميسيون اجتماعي هيات دولت پذيرفته شده، دو مورد 
از شاخص هاي اين برنامه متعلق به آموزش و پرورش 
است كه بايد خود آموزش و پرورش آنها را تهيه كند. 
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره 
به اينكه اين ش��اخص ها صرفا جنبه آموزش��ي دارند، 
تصريح كرد: اما س��اير ش��اخص ها مانند اين شاخص 
كه »برنامه بايد چگونه باشد؟«، »كسي كه مي خواهد 
مجوز دريافت كند بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟« 
يا اينكه »مربي بايد چه معيارهايي داش��ته باشد؟« بر 
عهده سازمان بهزيستي است. هنوز آيين نامه مشترك 
اين موارد بيرون نيامده است و از آنجايي كه اين موارد 
بايد در كميسيون اجتماعي دولت بحث شود و سپس 
به هيات دولت برود، نيازمند فرايندي چند ماهه است؛ 
درحال حاضر نيز هر هفته، ش��نبه ها جلسات مربوط 
به آن برگزار مي ش��ود. مس��عودي فريد ب��ا بيان اينكه 
درح��ال حاضر مهدهاي كودك مي توانند كودكان زير 
سن دبستان را پذيرش كنند، گفت: مهدكودك جايي 
است كه مي تواند از كودك مراقبت كند؛ همانطور كه 
مي دانيد درحال حاض��ر زمان حضور كودك در پيش 
دبس��تان نزديك به 3تا 3/5س��اعت در روز اس��ت اما 
خانواده هاي زيادي هستند كه مدت زماني بيشتري در 
بيرون از خانه مشغول به كار هستند و جايي را ندارند 

كه بتوانند كودكشان را نگهداري كنند. 
او با بيان اينكه در بسياري از كشورهاي دنيا كودك 
زير 10س��ال حق ندارد تنها در خانه باش��د و اگر اين 
اتفاق بيفتد به سيستم هاي مددكاري اجتماعي گزارش 
مي ش��ود، افزود: اين سازوكار در كشور ما وجود ندارد. 
براي كودك 8، 9ساله يي كه تنها در خانه است يا بايد 
سيس��تم هاي نگهداري داشته باشيم يا فكري به حال 
آنها ش��ود. در كش��ورهاي ديگر هم اين طور است كه 
ي��ا مادر يا يكي از نزديكان از كودك نگهداري مي كند 
ي��ا بايد كودك در جايي نگهداري ش��ود.  معاون امور 
اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به اينكه نگهداري 
و رس��يدگي به كودكان ب��راي رش��د همه جانبه آنها 
موضوعي جدا از موضوع پيش دبس��تاني است، اظهار 
كرد: در حال حاضر مقطع پيش دبس��تاني در كش��ور 
ما اجباري نيست. اين درحالي است كه اجباري شدن 
اين مقطع خواس��ته ماست تا دسترس��ي به آن براي 
همه فراهم شود. مس��عودي فريد در ادامه اظهار كرد: 
وقتي مقطع پيش دبس��تاني در كشور اجباري نيست 
خانواده هايي كه توان مالي دارند اين هزينه را پرداخت 
مي كنند و آنهايي كه توان مالي ندارند، از آن صرف نظر 
مي كنند. پس ما با برنامه ريزي هايمان باعث مي شويم 
شكاف طبقاتي بيشتر شود؛ درحالي كه ادعا مي كنيم 
بايد شكاف ها كم شود. او با بيان اينكه به نظر مي رسد 
اجباري كردن اين مقطع با فراهم كردن تسهيالت قابل 
دسترسي است، افزود: در بسياري از كشورها درصدي 
از درآمد توليد ناخالص داخلي را براي رش��د و تكامل 
همه جانبه كودكان در نظر مي گيرند كه نشان مي دهد 

سرمايه گذاري در اين بخش تا چه اهميت دارد. 

چرا پرستاران مهاجرت مي كنند؟ 
عضو كميسيون بهداشت مجلس از كمبود درآمد 
به عنوان عامل اصلي مهاجرت پرستاراني ياد كرد كه 
در س��اير كشورها به فعاليت در بخش هاي عفوني يا 

مراقبت از بيماران روان پريش روي مي آورند. 
س��يامك مره صدق در واكنش به انتش��ار خبري 
مبني بر خروج س��االنه هزار پرستار از كشور به دليل 
نارضايتي از ش��رايط كاري گفت: در ميان بخش هاي 
مختلف پيراپزش��كي يكي از مش��اغلي كه به راحتي 
ب��ازار كار داش��ته و نيروهاي متقاض��ي آن به خوبي 
جذب مي ش��وند، پرستاري اس��ت تا جايي كه در كل 
ايران حتي يك پرستار وجود ندارد كه خدمات گامي 
و طرح خود را انجام داده باشد اما نتواند كار پيدا كند. 
نماينده كليميان در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
هم اكنون تقريبا تمام مراكز غير دولتي با كمبود پرستار 
روبه رو هستند به ويژه در چند سال اخير كه دريافتي 
پرس��تاران در بخش دولت��ي افزاي��ش قابل توجهي 
داشته اس��ت، بخش خصوصي براي جذب پرستار با 
مش��كل مواجه شده و يك رقابت شديدي بين بخش 
خصوصي و دولتي براي جذب پرس��تاران ايجاد شده 
اس��ت.  او افزود: هم اكنون در تمام بيمارستان ها براي 
جذب پرس��تاراني كه از تجرب��ه الزم در كار برخوردار 
هستند و تعهدات قانوني خود را انجام داده اند، رقابت 
وجود دارد بنابراين هيچ مشكلي در رابطه با نبود كار 
براي پرس��تاران در كش��ور وجود ندارد. مره صدق به 
خانه مل��ت گفت: البته اين را قب��ول دارم كه در كل 
سيستم بهداشتي و درماني ميزان حقوق و پرداختي به 
بخش پيراپزشكي خيلي كم بوده و تفاوت درآمد بين 
پزشكان و پيراپزشكان بسيار زياد است، منتهي بخش 
عمده اين تفاوت ها بين پزش��كان هم متفاوت است و 
تنها وضعيت يك درصد محدودي از آنها كه شايد روي 
هم 5 درصد از پزش��كان هم نشوند به دليل درآمدها 
خاص و بااليي كه دارند، باعث تفكر وجود درآمدهاي 

غيرطبيعي براي تمام پزشكان مي شود. 

اخبار

نگاهي به بهبود صادرات صنايع دستي به مناسبت روز جهاني صنايع دستي

»اميد« به هنرمندان صنايع دستي بازنگشت
توليد و فروش صنايع دستي از گذشته تا امروز 
همواره يكي از راه هاي كسب درآمد براي ايراني ها 
بوده اس��ت، روزنه اميدي كه اي��ن امكان را فراهم 
مي كند با سرمايه كم، زمينه اشتغال را فراهم كرده 
و كسب درآمد كرد اما به مرور زمان نقش و اهميت 
اي��ن صنعت به نف��ع صادرات نف��ت و محصوالت 
وابس��ته به آن كمرنگ ش��ده و خبري از بازارهاي 
پر رونق خريد و فروش صنايع دس��تي نيست. حاال 
ايران از روزگاري كه كفش چرمي دست دوزش در 
دنيا حرفي براي زدن داش��ت يا محصوالت مس��ي 
و سفاليش زبانزد بود، فاصله بسياري گرفته است، 
كاالهاي چيني حتي ويترين برخي فروش��گاه هاي 
صنايع دس��تي را هم از آن خود كرده، كارگاه هاي 
توليد صنايع دس��تي ه��ر روز كم رونق تر ش��ده و 
هنرمن��دان يكي بعد از ديگري يا بيكار مي ش��وند 
يا با سختي بسيار و درآمد اندك زندگي مي كنند. 
با اين حال مس��ووالن معتقدند در سال هاي اخير 
صنايع دس��تي ايران توانسته است راهي براي ورود 
ب��ه بازارهاي جهاني پيدا كند گواه آنها بر اين مدعا 
هم تغييراتي اس��ت كه در سال هاي اخير در آمار و 
ارقام صادرات صنايع دستي ديده مي شود، در حالي 
كه س��ال 95 ميزان صادرات صنايع دس��تي ايران 
رقمي بين 5 ت��ا 7درصد از كل صادرات غير نفتي 
كش��ور بود اما معاون صنايع دستي سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور معتقد 
است ميزان صادرات صنايع دستي كشوراز سال 93 
نس��بت به س��ال قبل 3۶ درصد رشد داشته و اين 
رش��د در س��ال هاي بعد به ترتيب 13، 3۶.۶ و 19 

درصد بوده است. 

 سهم ايران از صادرات و نااميدي هنرمندان
اگرچه آمار و ارقام منتشر شده از سوي معاونت 
صنايع دس��تي كش��ور،  حكايت از بهبود وضعيت 
صادرات صنايع دس��تي دارد اما تاثير اين تغييرات 
هن��وز در زندگ��ي و بازار كس��ب و كار هنرمندان 
صنايع دستي ديده نمي شود، نتيجه چنين وضعيتي 
كار را به آنجا رس��انده كه هنرمندان هر روز نسبت 
ب��ه بهبود وضعيت نااميد تر مي ش��وند. تا جايي كه 

حسن مرتضوي عضو هيات مديره انجمن هنرمندان 
كشور معتقد است صنايع دستي كشور با چالش هاي 
جدي مواجه اس��ت و در اين ش��رايط نمي توان به 
افزايش صادرات و ارزآوري آن اميد داشت. او درباره 
اين وضعيت گفت: »بر اس��اس برآورد كارشناسان 
صنعتي كش��ور هزينه س��رانه ايج��اد يك فرصت 
ش��غلي در صنايع دس��تي به نسبت س��اير صنايع 
بسيار پايين تر است ضمن اينكه تهيه مواد اوليه نيز 
هيچ گونه وابستگي خارجي ندارد و از مزاياي نسبي 

داخلي و ملي برخوردار است.«
او اف��زود:  »توليدات بي برنام��ه و نبود بازارهاي 
مناسب براي فروش و عرضه توليدات هر روز تعداد 
هنرمندان صنايع دستي را كاهش مي دهد. درحالي 
كه به دليل نبود بازارچه هاي فروش دايمي بسياري 
از صنايع دستي كشور در حال منسوخ شدن است و 
به صادرات اين محصول و ارزآوري آن اميد داشته 
باش��يم. به اعتقاد من مس��ووالن اين حوزه آهن را 

سرد مي كوبند؛ اگر قرار است صادرات صنايع دستي 
داشته باشيم بايد از صفر شروع كرده و هنرمندان 
را براي صادرات تربيت كنيم.« با اين وجود درحالي 
كه مرتضوي معتقد اس��ت صنايع دس��تي آخرين 
ضربان حيات خود را تجربه مي كند و آينده  روشني 
پيش روي توليدات و صادرات آن نيست اما معاون 
صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري بر اين باور اس��ت كه صنايع دستي 
ايران با رش��د متعادل به جايگاه واقعي در تجارت 
جهاني نزديك مي شود. پويا محموديان درباره اين 
موضوع بيان كرد: »س��ال گذش��ته بدون احتساب 
زيورآالت س��نتي، فرش و صادرات چمداني بيش 
از 281 ميليون دالر صنايع دستي به طور رسمي از 
گمركات كش��ور به خارج صادرشده است. از سال 
93 ص��ادرات ما رش��د پايداري داش��ته و پذيرش 
صنايع دستي ايراني در بازارهاي جهاني و بين المللي 

اتفاق مي افتد.«

او افزود: »ميزان صادرات صنايع دس��تي كشور 
در س��ال 93 نسبت به س��ال قبل 3۶ درصد رشد 
داش��ته و اين رشد در سال هاي بعد به ترتيب 13، 
3۶.۶ و 19 درصد بوده است. صادرات صنايع دستي 
كشور در فروردين امسال نسبت به سال گذشته با 
رشد ۶5 درصدي همراه بوده، رشد پايدار سال هاي 
اخير نويدبخش آن است كه بتوانيم بازارهايي را كه 
ازدست داده بوديم دوباره به دست بياوريم و در كنار 
حفظ بازارهاي سنتي براي ورود به بازارهاي جديد 

هم برنامه ريزي كنيم.«
معاون صنايع دس��تي كشور درباره عوامل موثر بر 
افزايش آمار صادرات صنايع دستي از سال 93 تاكنون 
بيان كرد: »در اين سال ها اتفاقات مختلفي رقم خورد 
كه نتيجه را به آنجا رس��اند كه آم��ار و ارقام افزايش 
پيدا كرد. يكي بحث حضور در بازارهاي مختلف است، 
وقتي در بازاري حضور نداش��ته باش��يد، كم كم محو 
مي ش��ويد. بنابراين نخس��تين اقدام بحث حضور در 

نمايش��گاه هاي خارج از كشور بود. ما در بحث حضور 
در اين نمايشگاه ها رشد بسيار قابل توجهي داشتيم. 
نمايشگاه هاي خارج از كشور نخستين و مشخص ترين 
بازارهاي صنايع دس��تي اس��ت. ما در نمايشگاه هاي 
خارج از كشور فقط به يك سيستم خرده فروشي فكر 
نمي كنيم، اينكه حاال مثال چند نفر صنعتگر ما بروند 
و يك س��ري كاال را بفروش��ند و برگردند. آن چيزي 
كه خيلي براي ما مهم است، سيستم سفارش پذيري 
و سفارش گرفتن اس��ت كه بتواند يك استمراري به 
جري��ان تجاري صنايع دس��تي بده��د. بحث بعدي 
ايجاد مراكز دايمي ما در خارج از كش��ور بود. يكي از 
موفقيت هاي ما شايد همان بحث ايجاد نخستين مركز 
دايمي فروش صنايع دس��تي در هلند بين آمستردام 

و الهه بود كه بخش خصوصي سرمايه گذاري كرد.«

 به دنبال بازارهاي جديد
معاون صنايع دس��تي س��ازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري كشور به مقاصد صادراتي 
صنايع دستي ايران هم اشاره كرد و گفت: »كشورهاي 
اتحاديه اروپا و حاشيه خليج فارس از بازارهايي بودند 
كه از ديرباز صادرات صنايع دستي ايران به آنها انجام 
مي ش��د اما در برخي از س��ال ها بازاره��اي خود را از 
دس��ت داديم و دوباره تالش كرديم در رقابتي درست 
با رقبا، جايگاه خودمان را در بازارها پيداكرده و ضريب 
نفوذمان را بيشتر كنيم.« محموديان افزود: «هم اكنون 
بيش��تر صادرات صنايع دستي ايران به آلمان، هلند و 
اسپانيا در اتحاديه اروپا و عراق و امارات متحده عربي 
در كش��ورهاي خليج ف��ارس انجام مي ش��ود اما براي 
ورود ب��ه كش��ورهاي جديد و با اقتص��اد نوظهور كه 
مش��خص ترين آنها چين و روس��يه هستند هم اقدام 
كرده ايم تا هم ورود درستي داشته باشيم و هم جايگاه 
خودمان را ابتدا تثبيت كرده و بعد ارتقاء دهيم.« او با 
اشاره به اينكه برنامه هاي خارجي را براي پذيرش و 
اعزام هيات هاي تاريخي براي شناسايي بازارها براي 
فروش و صادرات صنايع دستي و ارتباط با مشتريان 
داري��م، تصريح كرد: »ايجاد مراكز فروش دايمي در 
خارج كش��ور جزو برنامه هايي اس��ت كه در دستور 

كار قرار گرفته است.«

اي��ران در رده كش��ورهايي اس��ت ك��ه مي توان آن را بهش��ت 
س��يگاري ها دانس��ت. سيگارفروش��ي نه س��ن و س��ال دارد و نه 
محدوديت، از معدود كش��ورهايي كه در آن سيگار به صورت نخي 
فروخته مي ش��ود و ماليات آنچناني هم براي سيگار در نظر گرفته 
نمي شود، مجموع اين عوامل دست به دست هم داده تا ايران را در 

رده چند كش��ور نخس��ت دنيا در زمينه مصرف سيگار قرار دهد و 
ساالنه ميلياردها تومان صرف هزينه خريد سيگار شده و از دسترس 
خارج مي ش��ود، حال آنكه اگر در سال 9۶ اليحه پيشنهادي دولت 
در زمينه افزاش ماليات س��يگار تصويب مي ش��د، 11هزار ميليارد 
تومان يا حدود 3ميليارد دالر گردش مالي به دولت بازمي گش��ت، 

موضوعي كه اميرحسن تكيان، عضو كميته ملي پيشگيري و كنترل 
بيماري هاي غيرواگير كش��ور به آن اش��اره كرده و گفت: »شواهد 
متقن جهاني نش��ان مي دهد كه اگر ماليات بر سيگار افزايش يابد، 
مصرف آن كاهش مي يابد. متاسفانه در كشور ما بيشترين كساني 
كه از سيگار استفاده مي كنند، جزو صدك هاي پايين و نابرخوردار 
جامعه هستند. بر همين اساس مطالعات متعددي داريم كه نشان 
مي دهد افزايش ماليات ب��ر دخانيات، درصد و ميزان مصرف آن را 
در گروه هاي پايين جامعه كه بيش��ترين مصرف كنندگان اين مواد 

هستند، كاهش مي دهد.« 
وي افزود: در زماني كه اين موضوع مطرح ش��د، دغدغه برخي از 
نمايندگان مجلس اين بود كه اگر ما اين اقدام را انجام دهيم، نه تنها 
مصرف كم نمي شود، بلكه قاچاق سيگار افزايش مي يابد، اما ما مطلقا 
چنين موضوعي را رد مي كنيم. زيرا شواهد متعددي داريم كه نشان 
مي ده��د نه تنها چنين اتفاقي رخ نمي ده��د، بلكه اگر كاري كنيم 
كه ماليات بر خرده فروش��ي را مصرف كننده بپردازد نه توليدكننده 
س��يگار، انگيزه قاچاق را از بين مي بريم و در نهايت مردم تصميم 
مي گيرند كه با افزايش ماليات س��يگار، همچنان مصرف كننده  آن 
باشند يا خير. البته عده يي معدود هم هستند كه شايد از نان خود و 

زن و بچه شان بزنند و باز هم دخانيات را مصرف كنند.
تكيان با بيان اينكه ايران جزو نخس��تين كشورهايي بود كه در 
س��ال 1381 به كنوانسيون منع جهاني مصرف دخانيات پيوست، 
ادامه داد: خوشبختانه كشورمان در بسياري از زمينه ها و جنبه هاي 
مب��ارزه با دخانيات مانند عدم اس��تفاده از دخاني��ات در فضاهاي 
سربس��ته يا ايجاد كلينيك هاي ترك س��يگار و... موفق عمل كرده 
است؛ به طوري كه وضعيت ايران در پنج شاخص از شش شاخصي 
كه س��ازمان جهاني بهداشت براي كاهش مصرف دخانيات مطرح 

كرده خوب اس��ت، اما در يكي از آنها وضعيت نامطلوب داش��تيم و 
آن بحث ماليات بر خرده فروش��ي دخانيات و جلوگيري از اين بوده 
است كه دخانيات در گردش مالي با گردش نقد فروخته شود. اين 
در حالي است كه اگر به سمت فروش دخانيات از طريق كارتخوان 
رويم، در كاهش مصرف آن موثر اس��ت. وي با بيان اينكه در عين 
حال ايران از معدود كشورهاي دنيا است كه مي توانيم سيگار را به 
صورت نخي بخريم، گفت: از طرفي فروش سيگار بدون هيچ كنترل 
س��ني در ايران انجام مي ش��ود؛ به طوري كه يك بچه 11 ساله هم 
مي تواند سيگار بخرد. همچنين يكي از ارزان ترين رنج قيمتي سيگار 
در دنيا متعلق به ايران اس��ت. در صورتي كه بتوانيم اين عوامل را 
كنترل كنيم، در كاهش مصرفش بسيار كمك كننده است. به عنوان 
مثال رييس جمهور فيليپين دفتري را زير نظر خودش براي افزايش 
ماليات بر دخانيات و نظارت بر آن ايجاد كرد و در سال گذشته سه 
ميليارد دالر افزايش منابع ناش��ي از اين اقدام را براي كشورش به 
ارمغان آورد. محاسبات ما نشان مي دهد كه اگر در سال 9۶ اليحه 
پيش��نهادي دولت در زمينه افزاش ماليات سيگار تصويب مي شد، 
11 هزار ميليارد تومان يا حدود س��ه ميليارد دالر گردش مالي به 
دولت بازمي گش��ت و تصور كنيد كه اگر 10 درصد اين رقم را هم 
براي سالمت مردم خرج مي كرديم، رقم بسيار قابل مالحظه يي بود. 
عضو كميته ملي پيش��گيري و كنت��رل بيماري هاي غيرواگير 
كش��ور همچنين گفت: تجربيات جهاني نشان مي دهد كه حذف 
نام برند از روي جعبه هاي س��يگار نيز در كاهش مصرف اين ماده 
موثرند. از طرفي اس��تفاده از تصويرهاي هشدار دهنده روي جعبه 
سيگارها در كاهش مصرف سيگار موثر است و اين تجربه يي است 
كه در كشور تركيه به خوبي اتفاق افتاده است. بنابراين اگر مجموعه 

اين اقدامات انجام شود، مي توان مصرف سيگار را كاهش داد.

عضو كميته ملي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير كشور مطرح كرد

دهك هاي نابرخوردار، بيشترين مصرف كننده هاي سيگار

سونامي »پالستيك ها« در ايران
آلودگي پالس��تيكي ك��ه از آن به عن��وان »آلودگي 
سفيد« ياد مي شود طي چند دهه اخير تبديل به يكي 
از معضالت زيست محيطي شده تا جايي كه شعار امسال 
روز جهاني محيط زيست »مبارزه با آلودگي پالستيكي« 
انتخاب شد.  تجزيه ظروف پالستيكي و كيسه هاي يكبار 
مص��رف در طبيعت نه تنها مي تواند حتي تا چهار قرن 
طول بكشد بلكه مواد شيميايي موجود در آن مي تواند 
از طريق خاك وارد آب، گياهان و چرخه غذايي ش��ود 
و صدم��ات جبران ناپذير بهداش��تي و اقتصادي برجاي 
بگ��ذارد. با وجود تمام اينها تنها در كش��ور ما س��االنه 
حدودا 185 هزار تن پالس��تيك توليد مي شود و از اين 
منظر جزو 10 كش��ور پر مصرف ظروف يكبار مصرف 
در دنيا هستيم. فاطمه اكبرپور كارشناس پسماند اداره 
حفاظت محيط زيست استان تهران، در اين باره اظهار 
كرد: زندگي مدرن عالوه بر رفاهي كه براي انس��ان به 
هم��راه دارد گاه ضرره��اي جبران ناپذي��ري نصيب او 
مي كند. براي مثال كيسه هاي پالستيكي و ظروف يكبار 
مصرف نيز در اين م��ورد صدق مي كند. زماني كه اين 
كيسه ها و ظروف، جايگزين اسالف پارچه يي و كاغذي 
خود شدند ش��ايد كمتر كس��ي فكر مي كرد در آينده 
نزدي��ك همين جايگزين ها، تبديل به يكي از معضالت 
اصلي محيط زيست ش��وند.  او با اشاره به اينكه بيشتر 
اين پالس��تيك ها نيز بادوام هستند و صدها سال طول 
مي كشد تا به خودي خود تجزيه و نابود شوند، تصريح 
كرد: مواد پالس��تيكي و پليمري به علت دارا بودن مواد 
نفتي و هيدروكربني، فرمالدئيد، فنل، تركيبات كلرينه، 
ترفت��االت، افزودني ه��اي مختلف نظي��ر رنگ آميزي 
)رنگدانه فلزي و پايه رزيني(، مقاوم كننده هاي حرارتي 
مانن��د س��رب و كادمي��وم و... تجزيه ناپذير ب��وده و در 
خاك باقي مي مانند. مواد ش��يميايي موج��ود در آنها 
به تدريج از طريق خ��اك وارد آب، گياهان و جانوران و 

به صورت مستقيم و غير مس��تقيم وارد زنجيره غذايي 
انس��ان و حيوان مي ش��ود. اين كارشناس پسماند اداره 
حفاظت محيط زيس��ت اس��تان تهران با بيان اينكه از 
ظروف پالستيكي و كيس��ه هاي يكبار مصرف به دليل 
ماندگاري در محيط زيس��ت به عنوان آلودگي سفيد ياد 
مي شود، به ايس��نا گفت: باتوجه به مواد مورد استفاده 
در ساخت پالس��تيك ها و پليمرها، تجريه اين مواد در 
طبيعت مي تواند صدها س��ال و حت��ي دو تا چهار قرن 
طول كشد. تجزيه ظروف پالستيكي و كيسه هاي يكبار 
مصرف در طبيعت مي تواند تا ۴ قرن طول بكش��د ولي 
جايگزين هاي گياهي اين ظروف اين قابليت را دارند كه 

حداكثر ظرف ۶ ماه در طبيعت تجزيه شوند. 

 بازيافت پسماند پالستيكي كمتر از يك درصد
وي ادامه داد: پالس��تيك س��بك و ن��ازك )مانند 
كيس��ه هاي پالس��تيكي( به علت ع��دم توجيه فني يا 
اقتصادي جزو مواد غير قابل بازيافت به حساب مي آيند 
و ب��ا اين روند رش��د، توليد و مص��رف پليمرها به ويژه 
محصوالت پالس��تيكي يكي از اساس��ي ترين معضالت 
جامعه بش��ري در حال حاضر هس��تند. چراكه ميزان 
بازيافت پس��ماندهاي پالس��تيكي كمتر از يك درصد 
و حداقل زم��ان تجزيه اينها در طبيع��ت بين 200 تا 
۴00 س��ال است.  اكبرپور با اش��اره به كاهش استفاده 
از پليمرهاي سنتي با وضع قوانين جديد در كشورهاي 
مختلف دنيا و تدوين استراتژي هاي مختلف، گفت: باتوجه 
 به مش��كالت زيس��ت محيطي پليمرهاي سنتي نظير 
پلي اس��تايرن و قيمت قابل رقاب��ت پليمرهاي تجزيه 
ش��ونده در مقايس��ه با اي��ن پليمره��ا، در زمينه هاي 
مختلفي از پليمرهاي تجزيه ش��ونده استفاده مي شود. 
براي مثال استفاده از اين پليمرها در زمينه بسته بندي 
از جمل��ه بس��ته بندي هاي فوم��ي روند رو به رش��دي 

داش��ته و پيش بين��ي مي ش��ود به تدري��ج محصوالت 
فوم��ي س��اخته ش��ده از پليمره��اي تجزيه پذير پايه 
 نشاس��ته جايگزي��ن محص��والت س��اخته ش��ده از 

پلي استايرن انبساطي شود. 

 زمان كوتاه تجزيه ظروف گياهي در طبيعت 
او درباره ظروف گياهي يكب��ار مصرف توضيح داد: 
شكل و ظاهر اين ظروف كامال مشابه ظروف پالستيكي 
است با اين تفاوت كه زيست تخريب پذير هستند. طبق 
تحقيقات صورت گرفته زمان برگشت ظروف پالستيكي 
يكبار مصرف به طبيعت 200 تا ۴00 سال است، اما اين 
زمان براي ظروف يكبار مصرف گياهي كه از نشاس��ته 
ذرت اصالح شده تهيه شده 5 تا ۶ ماه بدون هيچ آسيب 
زيست محيطي اس��ت. اكبرپور با اشاره به اينكه ظروف 
قابل بازيافت از پليمرهاي زيست تخريب پذير بر دو پايه 
طبيعي و سنتزي توليد مي شوند، تصريح كرد: پليمرهاي 
بر پايه مواد طبيعي براساس پليمرهاي با منشا حيواني 
ي��ا گياهي هس��تند. عمده ترين و ش��اخص ترين مواد 
اوليه طبيعي كه در دنيا براي توليد پليمرهاي زيس��ت  
تخريب پذير مورد استفاده قرار مي گيرد، پلي ساكاريدها 
و به ويژه انواع نشاس��ته ها هستند. نشاسته نيز از گندم، 

ذرت، سيب زميني، برنج و غيره قابل حصول است. 
به گفته اين كارشناس محيط زيست براي استفاده از 
پليمرهاي زيست تخريب پذير در صنعت بسته بندي كه 
نياز به مواد مقاوم به محيط هاي آبي دارد، بايد ماهيت 
اي��ن تركيبات از آب دوس��ت )هيدروفيل( به آب گريز 
)هيدرو فوب( تغيي��ر پيدا كند، همچنين ظروف تهيه 
ش��ده از اين پليمرها در صورت مدفون شدن در خاك 
تحت 5 عامل ش��امل ميكرو ارگانيسم هاي خاك، دما، 
رطوبت، اكس��يژن و فشار خاك حداكثر در مدت ۶ ماه 

تجزيه شده و مي پوسند. 

 توليد ساليانه ۱۸۵ هزار تن پالستيك 
او ادامه داد: براساس تخمين هاي موجود ميزان 

مصرف پالستيك هاي توليدي در كشور در كشور 
ما س��االنه بيش از 185 هزار تن  پالس��تيك توليد 
مي شود و جزو 10 كشور نخست پر مصرف ظروف 
يكبار مصرف پالستيكي هستيم. به صورت روزانه 
500 ت��ن و س��االنه بيش از 185 هزار تن اس��ت. 
براس��اس برآورده��اي صورت گرفته، ه��ر تهراني 
روزانه به طور متوس��ط سه پالس��تيك وارد چرخه 
محيط زيس��ت مي كند كه امروزه به عنوان يكي از 
مش��كالت زيس��ت محيطي اين كالن شهر به شمار 
م��ي رود. باال بودن س��رانه مص��رف روزانه ظروف 
پالستيكي در ايران نيز باعث شده كه نام كشورمان 
در بين 10 كش��ور نخست پرمصرف ظروف يكبار 

مصرف پالستيكي مشاهده شود. 
اي��ن كارش��ناس اداره حفاظ��ت محيط زيس��ت 
اس��تان تهران با بيان اينكه در حال حاضر باتوجه به 
اينكه تفكيك از مبدا پس��ماندها صورت نمي پذيرد، 

پسماندهاي پالس��تيكي به صورت مخلوط با ساير 
پس��ماندهاي عادي جمع آوري و به سايت پردازش 
و دفع پسماندهاي آراد كوه منتقل مي شود، تصريح 
كرد: بخش��ي از اين پسماندها از طريق روان آب هاي 
س��طحي ش��هر تهران به جنوب ش��هر منتقل و به 
همراه فاضالب به مصرف آبياري اراضي كشاورزي در 
جنوب تهران مي رسد و بخشي نيز توسط دوره گردها 
جمع آوري و به مراكز غيرمجاز بازيافت پسماندهاي 
پالس��تيكي تحويل داده مي ش��ود. بخش عمده يي 
نيز در س��ايت آرادكوه توسط پيمانكاران تفكيك در 
مقصد جداسازي و به مراكز بازيافت فروخته مي شود. 
اكبرپور افزود: حدود 200 تن از اين پس��ماندها كه 
عمدتا كيسه هاي پالستيكي و داراي ارزش حرارتي 
مناسب هستند، وارد ريچكت سوز )زباله سوز( مستقر 
در س��ايت آرادك��وه ش��ده و برق از آن اس��تحصال 

مي شود و مابقي نيز دفن مي شود. 
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2كارگروهمشتركميانشهرداريپايتختوبانكهاتشكيلميشود

خيز شهرداري براي عبور از تنگناي مالي
گروهراهوشهرسازي

ش��هردار تهران در ي��ك اقدام ابت��كاري روز 
گذشته ميزبان جمعي از مديران عامل بانك هاي 
كش��ور بود تا با همفكري و مس��اعدت آنها راهي 
براي عبور از تنگناي مالي مديريت شهري بيابد. 
مساله يي كه از سويي تحمل بار مالي بدهي ها را 
براي شهرداري سخت كرده و از سوي ديگر مانع 
تكميل يا راه اندازي پروژه هاي شهري شده است. 
بر اس��اس برخي خبرهاي بيرون آمده از نشست 
ديروز محمدعلي افش��اني با برخي مديران عامل 
بانك ها، قرار اس��ت دو كارگروه مش��ترك تعيين 
تكليف بدهي هاي شهرداري و كارگروه تخصصي 
انجام پروژه هاي ش��هري ميان ش��هرداري تهران 
و بانك ها تش��كيل ش��ود. ظاهرا شهرداري تهران 
تصمي��م دارد ب��راي خالصي از بده��ي 52هزار 
ميلي��اردي اش كه بخش قابل توجه��ي از آن به 
9 بانك كشور اس��ت، راه هاي جديدي را امتحان 
كند. محمدعلي نجفي  ش��هردار پيشين پايتخت 
رهايي از بدهي هاي ش��هرداري را در انتشار اوراق 
مشاركت جست وجو مي كرد تا شهروندان هم در 
تامين منابع مالي پروژه هاي شهري سهيم شوند. 
در اين زمينه ش��وراي پنجم ش��هر تهران انتشار 
۴۰۰۰ميليارد تومان اوراق مشاركت براي تعيين 
تكليف مس��اله مالي خ��ط ۶ و ۷ مترو را تصويب 
ك��رد. عالوه براين دولت نيز اجازه انتش��ار 2هزار 
ميليارد تومان اوراق مشاركت در بودجه سال 9۷ 

خود را به شهرداري تهران داده است. 
ش��هرداري تهران بايد هر چ��ه زودتر راه حل 
مناس��بي براي پرداخت بدهي هاي��ش پيدا كند، 
در غي��ر اين صورت هر ق��در ديركرد بازپرداخت 
بدهي هاي شهرداري تهران افزايش يابد، زيان هاي 
ناشي از عدم النفع بهره برداري پروژه هاي نيمه كاره 
در كنار هزينه هاي مالي به معناي س��ود بانكي بر 
اين حجم اضافه مي شود و اين به معناي افزايش 

بدهي هاي اين نهاد است. 
در همين حال روز گذشته خبرگزاري فارس، 
اطالع��ات جديدي از ميزان بدهي ش��هرداري به 
بانك هاي مختلف منتش��ر و اع��الم كرد در حال 
حاض��ر ش��هرداري تهران ب��ه 9بانك در كش��ور 
بده��كار اس��ت. ب��ر اين اس��اس، مي��زان بدهي 
شهرداري تهران تا اول شهريور سال 9۶ به بانك 
ملي 25۶3ميليارد تومان بوده اس��ت. همچنين 
مي��زان بدهي ش��هرداري ب��ه بان��ك ملت ۴81 
ميلي��ارد تومان، بانك س��په 1۶5ميليارد تومان، 
بانك سرمايه 1۶۷ميليارد تومان، بانك صنعت و 
معدن ۴5۰ميليارد تومان و بانك سامان ۷ميليارد 
توم��ان، بانك تجارت 2هزار و 8۷1ميليارد تومان 

و بانك صادرات 813ميليارد تومان بوده است. 

بيشترين ميزان بدهي شهرداري البته متعلق 
به بانك ش��هر ب��وده كه 1۰ه��زار و 529ميليارد 
تومان برآورد شده است. طي تفاهمنامه يي كه در 
تاريخ 13 تيرماه س��ال 9۶ بسته شد، با واگذاري 
امالك در حاش��يه چمران، دردش��ت و ملكي در 
كرج و همچنين پرداخت 2ه��زار ميليارد تومان 
عوارض بخش��ي از بدهي هاي بانك ش��هر كاسته 
و ميزان بدهي ها به 25۴۷ميليارد تومان رسيد. 

همچنين در آن تفاهمنامه واگذاري ۶۰درصد 
فروشگاه ش��هروند و شهر آفتاب بر اساس مصوبه 
شوراي چهارم ديده شده بود كه در صورت جلسه 
آمده بود. البته بعدا اعالم شد واگذاري شهروند و 

شهر آفتاب فعال منتفي است. 
همان طور كه عنوان ش��د، بررسي و مذاكرات 
نشس��ت روز گذش��ته محمدعلي افشاني  شهردار 
ته��ران با تني چند از مديران عامل بانك ها منتج 
به تصميمي براي تش��كيل دو كارگروه بين نظام 

بانكي و شهرداري تهران شد. 
به گ��زارش ايلنا، ه��دف از فعالي��ت كارگروه 
تعيي��ن تكلي��ف بدهي ه��اي ش��هرداري تهران، 
ت��دارك نظ��ام پرداخ��ت منظم��ي در راس��تاي 
تعيي��ن تكليف بدهي ه��اي ش��هرداري به نظام 
بانك��ي اعالم ش��ده اس��ت. همچني��ن كارگروه 
تخصصي انجام پروژه هاي ش��هري براي حمايت 
از پروژه هاي عمراني، زيس��تي، فني، حمل و نقل 

و هر موردي كه براي ش��هرداري اولويت داش��ته 
باش��د، تشكيل مي ش��ود. به گفته رييس شوراي 
هماهنگ��ي بانك هاي دولتي كش��ور، بانك ها در 
قالب كنسرس��يومي اعالم آمادگ��ي كردند كه از 

پروژه هاي شهرداري حمايت كنند. 
ش��هردار تهران هم پس از اي��ن ديدار با بيان 
اينك��ه خوش��بختانه مدي��ران بانكي كش��ور بر 
دش��واري و مش��كالت عديده كالن ش��هر تهران 
و مس��ائل ش��هرداري واقف بودند، گفت: شرايط 
اقتصادي موجود نيازمند حمايت و همكاري همه 

ذي نفعان اقتصادي با مديريت شهري است. 
ش��هردار تهران افزود: ته��ران پايتخت ايران و 
صرفا مركز اس��تان تهران نيس��ت، بلكه اين شهر 
پايتخ��ت كل كش��ور و داراي تنوع قومي و ديني 
اس��ت و هم��ه آنها به واس��طه قدرت راي ش��ان 
صاحب حق هستند. تهران مركز ثقل و گرانيگاه 
ايران است و دولت، مجلس، نظام بانكي، مديران 
ش��هري و تمام ذي نفعان در اداره اين كالن شهر 
مسووليت مدني مش��ترك دارند و بايد موجبات 
افزايش احس��اس همگرايي بيشتر و ايفاي نقش 

مسووليت مدني مشترك در بين همگان شوند. 
افش��اني اظه��ار ك��رد: بانك ه��ا نق��ش موثر 
و مفي��دي در توس��عه كش��ور دارن��د و اكثريت 
پروژه هاي اقتصادي و عمراني با مشاركت بانك ها 
اجرا ش��ده يا مي شوند. از اين رو كارگروه مشترك 

شهرداري و بانك ها براي سرمايه گذاري بيشتر در 
شهر و تعيين تكليف بدهي شهرداري به بانك ها 
تشكيل مي شود كه نقش موثري در توسعه شهر 

خواهد داشت. 

اثرتحريمهابردخلوخرجشهرداري؟
به گزارش »تعادل« مديريت ش��هري س��ابق، 
شهري ورشكسته و با هزاران ميليارد تومان بدهي 
به مديران جديد تحويل داد و عجيب نيس��ت كه 
مهم ترين دغدغه مديران شهري جديد، چگونگي 
پرداخت بدهي ها باش��د آن هم در ش��رايطي كه 
هزينه هاي جاري ش��هرداري ب��ه خصوص هزينه 
دس��تمزد ۶8هزار نيروي انس��اني مش��كل آفرين 
شده اس��ت. نجفي در دوران مديريت كوتاه خود 
بر ش��هرداري تهران به دنب��ال منابع مالي جديد 
بود. در اين رابطه استفاده از سرمايه هاي خارجي 
و تشويق س��رمايه گذاران به حضور در پروژه هاي 
ش��هري از جمله رويكرد هاي او در اين خصوص 
ب��ود. ام��ا بعد از خ��روج امريكا از برج��ام به نظر 
مي رس��د ديگر نمي توان به اي��ن موضوع اميدي 

داشت. 
حجت اهلل ميرزايي معاون توسعه و برنامه ريزي 
شهري شهرداري نيز اين موضوع را تاييد مي كند 
و معتقد اس��ت، بايد به فك��ر تدارك و پيش بيني 

راه هاي جبران باشيم. 

از همين رو ميرزايي از تدوين گزارش��ي درباره 
اث��ر تحريم ه��ا بر اداره ش��هر خب��ر داده و گفته 
اس��ت: بخش��ي از پيش بيني اين است كه بودجه 
ش��هرداري احتماال بايد منضبط ت��ر و درون گرا تر 
باش��د و نكته بعدي اين است كه درباره نيازهاي 
اجتناب ناپذير هم بايد روش ها و راه هاي جايگزين 
را شناس��ايي كنيم. در گزارشي كه درباره خروج 
امريكا از برجام مورد سنجش قرار داده ايم، تاكيد 
شده كه اين رخداد حتما بر درآمدها و هزينه هاي 

شهرداري تاثيرگذار خواهد بود. 
به گفته معاون شهردار، تهران سرپل ارتباطي 
ايران با س��طح بين المللي اس��ت و به طور حتم از 
اين نوس��انات تاثير زيادي مي پذيرد. البته قدرت 
مقاومت و ت��اب آوري تهران در مقابل تغييرات از 
ساير شهرها بيشتر است، اما از آن طرف بيشترين 

تاثير را از تحوالت بين المللي خواهد گرفت. 
ميرزاي��ي در گفت وگو با ايلنا در تش��ريح اثر 
تحريم ه��ا بر اداره ش��هر ته��ران ب��ر متغيرهاي 
اقتصادي، سياس��ي و اجتماعي مربوط به تهران 
اش��اره كرد و گفت: خروج امري��كا از برجام و به 
جري��ان افتادن دوباره تحريم ها ب��ر مراوداتي كه 
ش��هرداران يا مقامات سياس��ي خارجي با تهران 
انج��ام دادند، اثرگذار اس��ت. در واق��ع حتي در 
ديپلماس��ي شهري و اس��تفاده از دس��تاوردها و 
ديدگاه ه��اي صاحب نظران بين الملل��ي تاثيراتي 

خواهد داشت. 

محدوديتدرتامينماليپايتخت
وي درباره آثار اقتصادي تحريم ها بر شهر تهران 
هم تصريح كرد: به طور قطع محدوديت هايي براي 
تامين مالي ش��هرداري يا دسترسي به تجهيزات 
مورد نياز در حوزه مديريت بحران، ايمني شهري، 
تجهي��زات حمل و نق��ل و ترافي��ك و تجهيزات 
مرب��وط به ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات ايجاد 

مي شود. 
مع��اون برنامه ريزي، توس��عه ش��هري و امور 
ش��وراي شهرداري تهران در پاسخ به اين پرسش 
ك��ه حض��ور بخش خصوص��ي به عنوان واس��ط 
ميان ش��هرداري و ش��ركت هاي خارجي تاثيري 
در تحريم ه��ا دارد يا خي��ر، اظهار كرد: زماني كه 
تحريم ها ايجاد مي ش��ود، ش��ركت هاي خصوصي 
ي��ا بخش عمومي به يك اندازه اثرپذير هس��تند. 
البته در گذش��ته هم راه هاي دور زدن يا راه هاي 
غيررسمي وجود داشته اس��ت، اما باعث افزايش 
هزينه هاي آش��كار و غيرآش��كار اي��ن فعاليت ها 
مي شد، اين فعاليت ها براي دور زدن تحريم ها در 
بس��ياري از موارد به دليل پنهان بودن، فسادآلود 

است و به مراتب هزينه يي باالتر دارد. 

تهرانچهاردهمينشهر
آلودهجهان

دانش��مندان ن��روژ، س��وئد، امري��كا و ژاپ��ن در 
تحقيقاتي مشترك، فهرستي از شهرهاي آلوده جهان 
ب��ر پايه توليد گازهاي كربني را منتش��ر كردند و بر 
اساس يافته هاي آنان تهران چهاردهمين شهر آلوده 

جهان است. 
به گزارش ايسنا و به نقل از تاس، در اين رده بندي 
سئول پايتخت كره جنوبي كه ساالنه 2۶۷.1مگاتن 
دي اكسيدكربن توليد مي كند، آلوده ترين شهر جهان 

لقب گرفته است. 
همچنين در ميان 5۰۰ شهر آلوده جهان، مسكو با 
توليد 99.5مگاتن دي اكسيدكربن در جايگاه پانزدهم 
و سن پترزبورگ با توليد 29.۶مگاتن دي اكسيدكربن 
در مكان هفتاد و نهمين شهر آلوده جهان قرار دارند. 
ش��هر ته��ران ني��ز ب��ا تولي��د 1۰۴.۴مگات��ن 
دي اكس��يد كربن چهاردهمين ش��هر آل��وده جهان 
اس��ت. اين تحقيقات در 189كشور با بررسي ميزان 

دي اكسيدكربن 13هزار شهر انجام شده است. 

جريمه۵۰هزارتوماني
برايچراغهايرنگيخودروها

ريي��س مركز اطالع رس��اني پلي��س راهنمايي و 
رانندگي پايتخت اعالم ك��رد: تغيير در ميزان نور و 
رنگ اس��تاندارد چراغ هاي وسايل نقليه مصداق بارز 
نقص فني محسوب مي شود و جريمه 5۰هزار توماني 

را براي فرد متخلف در پي خواهد داشت. 
به گزارش تس��نيم، س��رهنگ علي اصغر شريفي 
با اعالم اين خبر اظهار داش��ت: مطاب��ق ماده 151 
آيين نامه راهنمايي و رانندگي، استفاده از چراغ هاي 
چشمك زن و رنگارنگ در وسايل نقليه ممنوع است. 
ريي��س مركز اطالع رس��اني پلي��س راهنمايي و 
رانندگي پايتخ��ت افزود: تغيير در ميزان نور و رنگ 
استاندارد چراغ هاي وسايل نقليه مصداق بارز نقص 
فني محسوب مي ش��ود و جريمه 5۰هزار توماني را 

براي فرد متخلف در پي خواهد داشت. 
وي از جمله مواردي كه رانندگان ملزم به رعايت 
آن هستند را استاندارد رنگ چراغ هاي جلو سفيد و 
زرد وس��يله نقليه و رنگ چراغ ه��اي عقب و ترمز را 

قرمز بر شمرد. 
ش��ريفي با بيان اينكه رنگ چراغ كوچك پالك 
عقب سفيد و رنگ چراغ دنده عقب بايد سفيد يا زرد 
باش��د، تصريح كرد: رنگ چراغ راهنما و چراغ خطر 
نيز بايد در قس��مت جلو زرد و در عقب وسيله نقليه 

زرد يا قرمز باشد. 
ش��ريفي تاكيد ك��رد: اس��تفاده از چ��راغ با نور 
خيره كننده و همچنين چراغ هايي با نور س��فيد در 
عقب وس��يله نقليه و نور قرمز در جلو اكيدا ممنوع 

است. 

مسكنهايقولنامهاي
سنددارميشود

بر اساس تصميمي كه در چهل و دومين جلسه 
ستاد ملي بازآفريني شهري گرفته شد، براي خانه هاي 
واقع در بافت هاي ناكارآمد شهري با همكاري سازمان 
ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني شهري ايران، 

اسناد مالكيت صادر مي شود. 
به گزارش تس��نيم، در اين جلسه كه به رياست 
عب��اس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي، هوش��نگ 
عش��ايري مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران 
و ب��ا حضور اعضاي س��تاد برگزار ش��د، وزي��ر راه و 
شهرس��ازي يكي از اقدامات الزم در زمينه استفاده 
از تسهيالت مسكن را پيگيري بحث سنددار كردن 
منازل مسكوني قولنامه يي واقع در بافت هاي ناكارآمد 

شهري برشمرد. 
آخوندي درباره بحث تعاوني هاي مس��كن گفت: 
تعاوني ه��اي مس��كن در اي��ران از تعريف صحيحي 
برخوردار نيس��تند و اي��ن تعاوني ه��ا در اصل بايد 
تعاوني هاي ساماندهي مصرف مسكن باشند به جاي 
تعاوني توليد مسكن و نام تعاوني توليد مسكن را به 
تعاوني سرمايه گذاري مسكن يا تعاوني تامين مسكن 

تغيير دهيم. 
او همچنين تاكيد كرد: بايد الزامات قانوني اتخاذ 
ش��ود تا تعاوني ها اجازه ورود به بحث ساخت و ساز 

را نداشته باشند. 

دالالنعاملافزايش
قيمتبليتهواپيما

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه 
عامل اصل��ي افزايش قيمت بليت هواپيما، دالالن و 
واس��طه گران هستند، گفت: 12۰س��ايت غيرمجاز 
فروش بليت هواپيما را شناس��ايي و فهرس��ت را در 

اختيار مقامات قضايي قرار داده ايم. 
مقص��ود اسعدي س��اماني در گفت وگ��و ب��ا ايلنا 
اظهار كرد: در حال حاضر س��ازمان هواپيمايي بحث 
ساماندهي سايت هاي فروش بليت هواپيما را دنبال 
مي كند و طبق قوانين موجود تمام س��ايت هايي كه 
در زمينه فروش بليت فعال هس��تند بايد از سازمان 

هواپيمايي مجوز دريافت كنند. 
او افزود: ش��ركت هاي هواپيمايي كالس نرخ هاي 
بلي��ت هواپيما براي مس��يرهاي مختلف را تعيين و 
اعالم مي كنند كه اي��ن نرخ ها با مالحظه ايام پيك 

داراي حداقل و حداكثر قيمت ها هستند. 
به گفت��ه اين مقام مس��وول ممكن اس��ت يك 
شركت هواپيمايي براي مسير تهران- مشهد 15 نرخ 
متف��اوت اعالم كنند كه هر يك از نرخ ها بر اس��اس 
روز، ساعت پرواز و ساير عوامل موثر در تعيين قيمت، 

برآورد شده اند. 
اسعدي س��اماني ب��ا تاكيد بر اينك��ه هيچ يك از 
ايرالين ه��ا در ايام پيك افزايش قيمت روي بليت ها 
اعم��ال نمي كنن��د، گفت: اي��ن افزاي��ش قيمت ها 
در آس��تانه تعطي��الت و ايام پيك از س��وي برخي 
واس��طه گران و سايت هاي غيرمجاز اعمال و بليت ها 

با نرخ هاي باال به مردم فروخته مي شود. 

ايرانشهر

در حالي كه هفته گذشته شركت بويينگ در 
بيانيه يي اع��الم كرد كه قرارداد فروش هواپيما به 
ايران را فسخ مي كند، خبرها حاكي از آن است كه 
به زودي مجوز اوفك براي فروش ايرباس به ايران 

هم باطل مي شود. 
 البته پيش از اين مديران ارش��د ايرباس اعالم 
ك��رده بودند كه به تصميم امري��كا براي خروج از 
برجام احترام مي گذارند و قراردادش��ان با ايران را 
فس��خ مي كنند ضمن اينكه بيش از 1۰درصد از 
قطعات هواپيماهاي شركت ايرباس از امريكا تامين 
مي شوند و پيش بيني مي شد كه با خروج امريكا از 

برجام، قرارداد ايرباس هم باطل شود. 
ام��ا ب��ا فس��خ يك طرف��ه ق��رارداد ف��روش 
1۴۰هواپيماي بويينگ به ايران مديرعامل شركت 
هواپيماس��ازي بويينگ در واكنش به اين تصميم 
گفت: اين ش��ركت از لغو ق��رارداد فروش هواپيما 

به ايران 2۰ميلي��ارد دالر ضرر مي كند. اعالم رقم 
2۰ميلي��ارد دالر ضرر مالي از س��وي بويينگ در 
شرايطي است كه مبلغ كل قرارداد فروش هواپيما 
به ايران 2۰ميليارد دالر بوده است و زيان مالي اين 
شركت بايد بس��يار كمتر از اين مبلغ باشد چون 
بايد هزينه ساخت، قطعات و... از مبلغ قرارداد كسر 

شود. 
ب��ه گزارش مه��ر، نيويورك تايمز نوش��ت كه 
موريس مولينبرگ مديرعامل شركت هواپيماسازي 
بويينگ در نشس��ت باش��گاه اقتصادي واشنگتن 
اعالم كرده اس��ت كه اين ش��ركت به دليل لزوم 
تبعيت از دس��تور رييس جمهور امريكا براي فسخ 
قرارداد با ايران، 2۰ ميليارد دالر ضرر مي كند. او با 
اين حال تاكيد كرد: بويينگ در هر حال از دستور 

دولت امريكا تبعيت خواهد كرد. 
مديرعامل بويينگ افزود: اين ش��ركت به هيچ 

يك از تك تك توليدات هواپيما براي ايران متعهد 
نيست و حتي يك فروند از هواپيماهايي كه براي 
اي��ران طراحي كرده ايم هم به اين كش��ور تحويل 

نمي دهيم. 

قراردادمحليبرايشكايتندارد
در ش��رايطي كه بويينگ قراردادش را با ايران 
فس��خ كرده و طي روزهاي آين��ده ايرباس هم در 
همين مسير حركت مي كند، سوال اين است كه 
آيا امكان پيگيري حقوقي اين مساله وجود دارد؟ 
وزير راه و شهرس��ازي چندي پيش اعالم كرد كه 
در مقابل بويينگ از تمام ظرفيت هاي قانوني خود 
اس��تفاده مي كنيم اما برخي كارشناسان معتقدند 
كه با توجه به قرارداد امضا ش��ده مي��ان ايران اير 
و بويين��گ ام��كان پيگيري حقوقي براي فس��خ 

يك طرفه قرارداد از سوي ايران اير وجود ندارد. 
 عليرضا منظ��ري معاون اس��بق هوانوردي و 
امور بين الملل س��ازمان هواپيمايي كش��وري در 
گفت وگو با مهر درباره وج��ود امكان براي ادعاي 

خس��ارت از بويينگ و ش��كايت ايران اي��ر از اين 
شركت امريكايي در محاكم بين المللي بيان كرد: 
هنوز به صورت رس��مي اعالم نش��ده است كه آيا 
توافقي كه ميان ايران اير و بويينگ به امضا رسيد، 
يك قرارداد رسمي تجاري بوده يا يك تفاهمنامه 
داخلي ميان دو شركت؛ اگر فرض بگيريم كه يك 
قرارداد تجاري رس��مي بوده، قاعدتا مفادي از اين 
قرارداد به موضوعات حقوقي و دعواهاي اينچنيني 
اختصاص دارد. او ادام��ه داد: بند »فورس ماژور« 
در قرارداده��اي تجاري رس��مي بين المللي درج 
مي شود كه البته هنوز اعالم نشده است كه آيا در 
در ق��رارداد هما و بويينگ هم اين بند آمده يا نه؛ 
اما با فرض درج اين ماده در قرارداد مذكور، عنوان 
مي دارد كه اگر اتفاقات غير قابل پيش بيني اتفاق 

بيفتد، اين قرارداد خود به خود فسخ مي شود. 
نماينده سابق ايران در سازمان جهاني هوانوردي 
)ايكائو وابسته به سازمان ملل( اظهار كرد: معموال 
يكي از مواردي كه در فورس ماژور ذكر مي ش��ود، 
اقدامات يا تصميماتي اس��ت ك��ه دولت ها انجام 

مي دهند يا اتخاذ مي كنند كه امكان اجراي قرارداد 
را س��لب مي كند و اين اقدامات و تصميم گيري ها 
خارج از اراده ش��ركت هاي منعقدكنن��ده قرارداد 
اس��ت. اين كارش��ناس ارش��د حقوق هوانوردي 
بين المللي افزود: ب��ا توجه به تصميم اخير دولت 
امريكا كه اثر غير ارادي بر اجراي قرارداد از سوي 
بويينگ دارد، طبيعتا ش��ركت بويينگ به عنوان 
فروش��نده هواپيما به ايران مي تواند به استناد اين 

ماده قرارداد را فسخ كند. 
او تاكيد ك��رد: با توجه به مصاحبه هاي فخريه 
كاش��ان، به نظر نمي رس��د كه مورد جديدي در 
قرارداد گنجانده ش��ده باش��د كه بر فرض فعل يا 

اقدام دولت نتواند بر قرارداد اثرگذار باشد. 
به گفته منظري در صورتي كه ايران به محاكم 
بين المللي هم شكايت كند، اگر اين بند در قرارداد 
وجود داش��ته باش��د، معموال دادگاه فعل يا اقدام 
دولت )امري��كا( را كه اثر نامطل��وب غيرارادي بر 
قرارداد دو ش��ركت دارد را به رسميت شناخته و 

شركت فسخ كننده را محكوم نمي كند. 

مجوز اوفك براي فروش ايرباس باطل مي شود؟

اثرپذيريغيرقابلقبولقيمتملكازبهايزمين
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 
گف��ت: قيمت واحد مس��كوني در ايران به ش��كل 
غيرقابل قبولي تح��ت تاثير قيمت زمين قرار دارد 
و اين نس��بت حتي قابل مقايسه با كشورهايي كه 

داراي مشكل كمبود زمين هستند، نيست. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
حامد مظاهريان ادامه داد: براس��اس تحقيقاتي كه 
انجام شده تاثير قيمت زمين بر واحد مسكوني در 

ايران حتي از كشورهاي اروپايي هم بيشتر است. 
مظاهريان با اشاره به چالش هاي سياست گذاري 
ب��راي زمي��ن در ايران گفت: سياس��ت هاي زمين 
شهري در ايران هميشه وضعيت دوگانه يي را تجربه 
كرده و طي دهه هاي گذش��ته شاهد سياست هاي 

متناقضي بوده ايم. 
اي��ن مقام مس��وول بيان كرد: به عن��وان مثال 
سياس��ت هاي اي��ن بخ��ش در عمران ش��هرهاي 
جديد در تضاد با سياست هاي شهري شهرداري ها 
ق��رار دارد. درحال��ي ك��ه سياس��ت گذاري ب��راي 
ايجاد ش��هرهاي جدي��د هدف تثبي��ت يا كاهش 
تراكم ش��هرهاي مجاور را دنب��ال مي كرد همزمان 
ش��هرداري ها با افزودن غيرقاب��ل توجيه بر تراكم 
شهرها سياست هاي متناقضي را پيگيري مي كردند. 
او اظه��ار كرد: به هر حال مش��خص اس��ت كه 
نمي توان در كشور از يك سياست مشخص درباره 

زمين صحبت كرد. 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 

همچنين بر لزوم اس��تفاده از تجربه هاي پيش��ين 
در تدوين سياس��ت هاي نو هم تاكيد كرد و افزود: 
به عن��وان مثال س��ازمان ملي زمي��ن تجربه هاي 
مشخصي در اين رابطه طي ۴۰سال گذشته داشته 
اس��ت بنابراين امروز فرصتي است كه در اين باره 

گفت وگو صورت گيرد. 

پيشنهادتشكيلسامانهقيمتگذاري
مسكن

در همين حال س��خنگوي كميس��يون عمران 
مجل��س گفت: اعض��اي اين كميس��يون به دليل 
نوس��انات و افزاي��ش قيمت مس��كن ب��ه وزير راه 
و شهرس��ازي پيش��نهاد تشكيل س��امانه يي براي 

قيمت گذاري مسكن ارائه داده اند. 
صديف بدري در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: در 
جلسه يي كه با عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي 
داشتيم در مورد افزايش و نوسانات قيمت مسكن 
بحث هايي انجام شد و نمايندگان خواهان رسيدگي 

جدي به اين موضوع بودند. 
نماينده اردبيل در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
نماين��دگان مجل��س از وزارت راه و شهرس��ازي و 
دستگاه هاي نظارتي درخواست مي كنند كه نظارت 
بر بازار مس��كن را بيش��تر كنند زي��را طبق برنامه 
ششم توسعه بايد سامانه اطالعات امالك و مسكن 
راه اندازي ش��ود ولي فعال اين موضوع انجام نشده 

است. 

بدري يادآور ش��د: در اين زمينه اعالم شده كه 
بحث هاي نرم افزاري و سخت افزاري انجام شده اما 

هنوز اين سامانه راه اندازي نشده است. 
او تصريح ك��رد: نمايندگان مجلس مي خواهند 
در محله هاي مختلف تهران واحدهاي مس��كوني 
متناسب با كيفيت و س��ن بنا قيمت گذاري شوند 
همچنين براي اجاره بها هم بايد اين كار اجرا شود. 

دليلاصليافزايشقيمتمسكن؟
در روي��دادي ديگ��ر، دبي��ر كانون سراس��ري 
انبوه سازان مسكن با اشاره به داليل افزايش قيمت 
مس��كن گفت: اگر مي توانس��تيم به نحوي در بازار 
مسكن فعاليت كنيم كه ساخت و ساز متناسب با 
نياز جامعه صورت بگيرد قطعا امروز شاهد افزايش 

بيش از حد قيمت مسكن در بازار نبوديم. 
فرش��يد پورحاجت در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: در 5 س��ال گذش��ته با ركود در بازار مسكن 
مواجه بوديم و اين مساله باعث شد تا قيمت مسكن 
در طول آن سال ها افزايش پيدا نكند اما بخشي از 
افزايش قيمت مسكن از س��ال گذشته تاكنون به 
دليل انباشت تورمي بوده كه در سال هاي قبل خود 

را در بازار مسكن نشان نداده بود. 
او با بيان اينكه تورم روي قيمت مس��كن مانند 
ساير كاالها اثرگذار است، افزود: اين تورم در طول 
دوران ركود انباش��ته و خود را در قيمت ها نش��ان 
نداده ب��ود اما اكن��ون و در دوران رونق، انباش��ت 

تورم هاي دوران گذشته باعث افزايش قيمت مسكن 
شده است. 

دبير كانون سراسري انبوه سازان مسكن تصريح 
كرد: اينكه با رش��د قيمت ها در بازار مسكن مواجه 
شده ايم بخش��ي از آن به دليل نوسانات قيمت ارز 
و دالر است. همچنين ركود در صنعت ساختمان، 
عدم تمايل به ساخت و ساز مسكن و كاهش عرضه 
مسكن در بازار از ديگر عوامل افزايش قيمت مسكن 

هستند. 
پورحاجت بيان كرد: يك��ي ديگر از عواملي كه 
اكنون باعث تشديد قيمت ها در بازار مسكن شده 
اس��ت، منحرف شدن پول هاي سرگردان به سمت 

بازار مسكن است زيرا با نوساناتي كه در بازار ارز به 
وجود آمد، بخش��ي از پول هاي سرگردان به سمت 
بازار مسكن روانه شدند و اين موضوع باعث افزايش 

قيمت مسكن شده است. 
دبير كانون سراس��ري انبوه سازان مسكن گفت: 
كمبود زمين در بازار مس��كن ه��م از ديگر عوامل 
افزاي��ش قيمت مس��كن اس��ت زيرا متناس��ب با 
تقاضايي كه براي س��اخت و ساز وجود دارد، زمين 
براي واگذاري نيس��ت و اين موضوع روي قيمت ها 
اثرگذار اس��ت ضمن اينكه مشاوران امالك هم در 
اين تالطم قيمت ها بس��يار نقش آفريني كرده اند و 

در افزايش قيمت مسكن در بازار اثرگذار بوده اند. 
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تجارت و توليد به روايت آمار 

»تعادل«ازقوانينجديدمبارزهباقاچاقكاالوارزگزارشميدهد

انسداد شاهراه هاي قاچاق
تعادل|

ضرورت مبارزه با قاچاق كاال و ارز در سال »حمايت 
از كاالي ايراني« در حالي ضروري به نظر مي رسد كه 
قاچاق نيز اقسام و شيوه هاي جديدي به خود مي گيرد. 
تازه تري��ن نمونه آن داللي ارز از طريق تلفن اس��ت. و 
البته آن طور كه دبير كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز اس��تان تهران مي گويد، برخي متخلفان در اين 
حوزه دستگير ش��ده اند. از آن سو، خبرها نيز حاكي از 
انه��دام 3 باند بزرگ قاچ��اق كاال در حوزه تجهيزات 
پزش��كي دست دوم، پوش��اك و تجهيزات كامپيوتر و 
يارانه دارد. اما اليحه قانوني جديد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز )صوب س��ال 94( با دراختيار گرفتن توانايي ها و 
ضمانت هاي اجرايي بيشتر و تشديد نظارت ها، مي تواند 
حجم كشفيات قاچاق را بيش از اين هم افزايش دهد. 
از همين رو، اداره حقوقي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز گزارش��ي در اختيار »تعادل« ق��رار داده كه در آن 
راهكارهاي قانوني جديد براي مسدودسازي روش هاي 
مرسوم قاچاق در كشور پيش بيني شده است. از جمله 
ضمانت هاي اجرايي قانون جديد، مي توان به الزم االجرا 
بودن مصوبات س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز براي 
نهادهاي غيردولتي )مانند قوه قضاييه، صدا و سيما و 
نيروي انتظامي( و همچنين الزام تشكيل جلسات ستاد 
با حضور رييس جمهور يا نماينده ويژه وي اشاره كرد. 
از ديگ��ر الزامات اين قانون جديد، اين اس��ت كه ارائه 
خدمات بيمه يي، گارانتي و مالي به كاالهاي قاچاق را 

با اختالل مواجه خواهد كرد. 
 

اصالحاتجديدرقانونمبارزهباقاچاق
قان��ون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در دي ماه س��ال 
۱39۲، در قالب ۷۷ ماده و پس از دو س��ال بررس��ي 
مفصل توس��ط مجلس شوراي اس��المي تصويب و به 
دولت ابالغ شد. پس از ابالغ، با وجود اينكه كارشناسان 
و توليدكنندگان بر ضرورت اجراي هر چه سريع تر اين 
قانون تاكيد مي كردند، دول��ت تصميم به اصالح اين 
قانون گرفت. بار ديگر، پس از دو س��ال از ابالغ قانون 
مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز در آبان ماه س��ال ۱394 
اصالحي��ه برخي بندهاي اين قانون ذيل اليحه يي كه 

دولت به مجلس فرستاده بود، به تصويب رسيد. 
ت��ا پيش از اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
بس��ياري از مواد قانوني عمال مخل مب��ارزه با قاچاق 
بودند. به عنوان نمونه، براس��اس گزارش اداره حقوقي 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، بودجه مس��تقل اين 
س��تاد در قانون مصوب سال ۱39۲ حذف شده بود. با 
اين همه، مبارزه با قاچاق كاال و ارز در چند سال اخير 
وارد فاز جديدي ش��ده كه البته بخشي از آن، مرهون 

اتفاقات بدون برنامه ريزي بوده است. 
حال يكي از اصلي ترين موانع اجراي تمام و كمال 
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز را مي توان موازي كاري 
و گاهي هم نب��ود ضمانت هاي اجرايي ب��راي اجراي 

بي قيد و ش��رط قانون عنوان ك��رد. اين دو موضوع در 
نس��خه اصالح ش��ده قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
م��ورد توجه قرار گرفته اند. به عن��وان نمونه، در قانون 
جديد مبارزه با قاچاق كاال و ارز آمده اس��ت؛ جلسات 
اعضاي س��تاد بايد با حضور رييس جمهور يا نماينده 
ويژه او و حداقل هر دو ماه يك بار برگزار شود. ضوابط 
تجاري كشور نيز بايد از طريق سامانه ضوابط تجاري 
به اطالع كليه دس��تگاه هاي مرتبط و نيز تجار برسد. 
همچني��ن در  بند ديگري از آن آورده ش��ده كه مركز 
آمار، بيمه مركزي، اتاق اصناف ايران و وزارت ارتباطات، 
به فهرست اعضاي اصلي ستاد اضافه شده اند. در  بندي 
ديگر، ذكر شده كه اجراي انفصال از خدمات دولتي و 
حبس برحس��ب مورد در صورت عدم اجراي مصوبات 
ستاد، بايد داراي ضمانت اجرايي باشد. عالوه بر اينها، 
مصوبات س��تاد براي نيروي انتظامي، صدا و س��يما و 
قوه قضاييه نيز بايد الزم االجرا شود. به عنوان نمونه يي 
ديگر از اصالحات نهادي در قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، معاونت پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضاييه از 
اعضاي اصلي ستاد و كارگروه هاي موضوع ماده 4 قانون 

مبارزه با قاچاق كاال و ارز حذف شده است. 

موانعپيشرويقاچاق
اين اصالح��ات در حالي صورت گرفته كه اجرايي 
ش��دن آن با تاخير مواجه اس��ت. اما با اين حال، دبير 
كميس��يون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان تهران بر 
اين باور اس��ت كه براي مبارزه با قاچاق كاال و ارز بايد 

يك جراحي در فضاي بازار رخ دهد. به گفته علي اكبر 
پوراحمدنژاد، در سال گذشته جلسه يي با مجموعه اتاق 
اصناف ايران برگزار ش��د و طي آن تعامل خوبي بين 
كميسيون و اتاق اصناف براي انضباط بخشي در سطح 
عرضه در قالب تيم هاي مش��تمل بر سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، بازرسي اصناف و كميسيون مبارزه با 
قاچ��اق كاال و ارز صورت گرفت. بنا به اظهارات او، در 
سال گذشته حدود 89۱9واحد صنفي در سطح عرضه 
م��ورد رصد و ارزيابي قرار گرفت و نكات قانوني به آنها 

ابالغ و تخلفات آنها اعمال قانون شد. 
ام��ا از آنجا كه ممنوعيت عرضه طالي خارجي در 
قيمت آن اثرگذار اس��ت، او مي گويد: از ابتداي امسال 
9۷3 واحد صنفي طال و جواهر با همكاري اتحاديه طال 

و جواهر مورد رصد و مراقبت قرار گرفته است. 
از س��وي ديگر، دبير كميس��يون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز استان تهران از كشف باندهاي كالن قاچاق 
خبر مي دهد. او در گفت وگوي خود با فارس اين گونه 
توضي��ح مي دهد كه 3 باند بزرگ قاچاق كاال در حوزه 
تجهيزات پزش��كي دست دوم، پوش��اك و تجهيزات 
كامپيوت��ر و يارانه از ابتداي امس��ال م��ورد ضربه قرار 
گرفته و تمام اعضاي 3 ش��بكه كالن قاچاق دستگير 
و كاالهاي قاچاق آنها ضبط و روند اقدمات قضايي آنها 

در حال انجام است.
البت��ه او در عين حال با بي��ان اينكه روند برخورد 
با ش��بكه ها و بانده��اي كالن قاچاق در ح��ال انجام 
اس��ت، بيان مي كند: اگرچه با توجه به اقدامات انجام 

ش��ده درخصوص مبارزه با قاچاق كاال و ارز كشفيات 
قاچاق در سطح عرضه كاهش چشمگيري داشته، اما 
كشفيات كالن در سطح شبكه ها و باندها رشد داشته 
اس��ت. همچنين بنا به گفته هاي پوراحمدنژاد، سطح 
كشفيات ش��بكه ها و باندهاي كالن قاچاق در ۲ ماهه 
ابتداي امسال نسبت به ۲ ماهه سال گذشته 46درصد 
افزايش داشته، اما كشفيات قاچاق در سطح عرضه در 
سال گذشته نسبت به سال قبل تر 3۷درصد كاهش و 
در ۲ ماهه گذشته هم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

8۲درصد كاهش داشته است. 

اصالحاتجديدچيست؟
اما موضوع مهم اينجاست كه روند كشفيات ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز مي تواند سرعت بيشتري به 
خود بگيرد. براس��اس گزارشي كه اداره حقوقي ستاد 
مب��ازره با قاچ��اق كاال و ارز در اختي��ار »تعادل« قرار 
داده، راهكارهاي قانوني جديدي براي مسدودس��ازي 
روش هاي مرس��وم قاچاق در كش��ور، پيش بيني شده 
اس��ت. يكي از اصلي ترين اين راهكارها، جلوگيري از 
بيمه ش��دن كاالهاي قاچاق در كشور و البته تشويق 
مصرف كننده به خريد كاالهاي داراي بيمه و گارانتي 
مجاز است. قانون جديد مبارزه با قاچاق كاال و ارز حتي 
ارائ��ه خدمات مالي به كاالهاي فاقد بيمه معتبر را هم 
مختل مي كند. اين در حالي است كه در حال حاضر، 
كاالهاي قاچاق موجود در كشور، منعي براي دريافت 

خدمات بيمه يي يا گارانتي ندارند. 

در همي��ن رابط��ه، دبير كميس��يون مب��ارزه با 
قاچ��اق كاال و ارز اس��تان تهران در م��ورد اقدامات 
اين كميس��يون درخصوص مبارزه با قاچاق ارز نيز 
مي گويد: از ابتداي امسال تاكنون همچنان تيم هايي 
در س��طح بازارهاي غيررسمي در سطح خيابان هاي 
خاص مانند خيابان فردوس��ي مستقر هستند. او با 
بيان اينكه ديگر ش��رايط ازدح��ام دالل ها در اماكن 
خاص تهران براي فروش دالر مش��اهده نمي ش��ود، 
گف��ت: با وج��ود اين همچن��ان با كم��ك پليس و 
تعزيرات خيابان هاي خاص در حال رصد اس��ت. به 
گزارش فارس، پوراحمدنژاد ب��ا بيان اينكه در هيچ 
كش��وري ش��رايط خاصي كه عده يي در بازار نبض 
اقتصاد كشور را به دست گيرند وجود نداشته است، 
گف��ت: با توجه به اقدامات ص��ورت گرفته در حوزه 
مبارزه با قاچاق ارز قطعا به شرايط قبل باز نخواهيم 

گشت. 
او ب��ا تاكي��د ب��ر اينك��ه بان��ك مركزي ب��ا تمام 
محدوديت ه��ا مقدمات تامين ارز م��ورد نياز مردم را 
انج��ام مي دهد، افزود: با برخوردهاي جدي با دالالن و 
تش��ديد مراقبت ها در فرودگاه امام در حوزه طال و ارز، 
كشفيات قابل مالحظه يي صورت گرفته به طوري كه 
در 5 ماهه پايان س��ال گذشته ۱4 كيلو طالي قاچاق 
و معادل ۱۲ ميليارد تومان ارز قاچاق كش��ف و ضبط 
شد. او افزود: همچنان تيم هاي رصد در بازار و مبادي 
ورودي فرودگاه ها مستقر هستند. پوراحمد نژاد گفت: 
اكن��ون بازار وضعيت قبلي يعن��ي تجمع دالالن براي 
خريد و فروش ارز را ندارد و در صورت مشاهده هرگونه 
داللي بالفاصله برخورد قانوني و الزم صورت مي گيرد. 
او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود 
اقدامات انجام ش��ده هنوز هم ارز با نرخ غيررسمي در 
بازار توس��ط دالالن معامله مي ش��ود، گفت: در حال 
حاض��ر عده يي به ص��ورت غيرمحس��وس و غيرقابل 
مشاهده و تلفني در اين بازار فعاليت مي كنند كه اين 
مس��اله بايد ساماندهي شود به همين دليل پليس فتا 
در حال رصد اين مساله است و تعدادي از اين افراد را 

شناسايي و تعدادي را هم دستگير كرده است. 
اينها همه در حالي است كه براساس گزارش اداره 
حقوقي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، مبارزه با قاچاق 
ارز از طريق شيوه هاي جديد در حال پيگيري است. به 
عنوان نمونه، در اليحه قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
پيش بيني شده كه عرضه قاچاق در فضاي مجازي هم 
مي تواند جرم انگاشته ش��ود. افزون بر اين، براي آنكه 
قاچاق ارز و واردات كاالي قاچاق از طريق ساز و كاري 
واحد مورد پايش قرار بگيرند، قانون جديد پيش بيني 
كرده كه منش��ا ارز ب��راي واردات كاال به كش��ور بايد 
مشخص شود. با اجرايي شدن مبادله ارزهاي حاصل از 
واردات در سامانه »نيما«، منشا ارزهاي تخصيص يافته 
به واردات هم روش��ن خواهد شد و يكي از اصلي ترين 

مبادي قاچاق در كشور كنترل مي شود. 

تحريمتاثيركميبربخش
معدندارد

تس�نيم| رييس هيات عامل س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازي معادن و صنايع معدني اي��ران گفت: بدون 
شك اعمال تحريم هاي امريكا عليه ايران تاثير كمتري 
بر حوزه معدن خواهد داشت. مهدي كرباسيان افزود: 
بخش معدن و صنايع معدني به لحاظ مواد اوليه، گاز 
و نيروي انساني مشكل خاصي ندارد چراكه مبتني بر 
توان داخلي است. او همچنين با بيان اينكه تنها چالش 
بخش مزبور متاثر از تحريم ها تامين مالي، تجهيزات و 
ماشين آالت است، اظهار كرد: درحال حاضر بخشي از 
تكنولوژي و ماشين آالت اين حوزه به همت صنعتگران 
داخلي تامين و قسمتي از خارج وارد مي شود. معاون 
وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت و رييس هيات عامل 
س��ازمان توس��عه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني 
اي��ران گفت: مادامي كه اروپا بر س��ر قول و قرار خود 
در بحث برجام وفادار باش��د به طور حتم كشور دچار 
مشكل خاصي نخواهد شد. او افزود: هر چند پيش بيني 
مي شود، تحريم مشكالت كمتري براي بخش معدن و 
صنايع معدني در كشور ايجاد كند با اين حال كميته 
ويژه يي براي مقابله با آث��ار تحريم در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و س��ازمان توس��عه و نوسازي معادن 
و صنايع معدني ايران تشكيل شده تا مباحث مرتبط 
ب��ا تحريم هاي احتمالي و آثار اين پديده مورد بحث و 

پيگيري بيشتري قرار گيرد.

جهشصادراتامريكا
بهايران

تس�نيم| صادرات امريكا به ايران در 4ماهه نخست 
س��ال جاري ميالدي با رشد ۷۷درصدي نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل به 45ميليون دالر رسيد. جديدترين 
آمار منتشر شده از سوي اداره آمار امريكا نشان مي دهد، 
مبادالت تجاري اين كشور با ايران در بازه زماني ياد شده، 
رشد ۲3درصدي داشته است. براساس اين آمار مبادالت 
تجاري دو كش��ور ك��ه در ماه هاي ژانويه تا آوريل س��ال 
۲0۱۷ بال��غ بر 54.9 ميليون دالر بوده در مدت مش��ابه 
س��ال جاري ميالدي به 6۷.5 ميليون دالر افزايش يافته 
اس��ت. براس��اس اين گزارش صادرات امريكا به ايران در 
4ماهه نخست سال ۲0۱8 با رشد ۷۷درصدي نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و به 45ميليون 
دالر رسيده است. امريكا در ماه هاي ژانويه تا آوريل سال 
قبل ۲5.4ميلي��ون دالر كاال به ايران صادر كرده بود. اما 
واردات امريكا از ايران در ماه هاي ژانويه تا آوريل امس��ال 
افت ۲3درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته 
و به ۲۲.5ميليون دالر رس��يده اس��ت. همچنين واردات 
امريكا از ايران در 4ماهه س��ال قب��ل ۲9.5ميليون دالر 
گزارش ش��ده بود. اگرچه ايران و امري��كا روابط تجاري 
قابل توجهي ندارند اما ايران به  لحاظ ارزش در رتبه ۱34 
مقصد صادرات كاالهاي امريكايي و صد و سي و پنجمين 
تامين كننده كاالهاي مورد نياز امريكا در 4ماهه نخست 

۲0۱8 شناخته شده است. 

صادراتايرانبهقطر
۵برابرشد

ايس�نا| صادرات ايران به كش��ور قطر در سال جاري 
نسبت به سال گذشته بيش از 5 برابر شده است. براساس 
تازه ترين آمار گمرك از تجارت خارجي دو ماهه نخس��ت 
سال جاري در اين مدت ۲۱6هزار و 585 تن كاال به ارزش 
4۷ميليون و 666 هزار دالر از ايران به قطر صادر شده كه 
رشد چشمگيري را نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
نشان مي دهد. براساس اين آمار صادرات انجام شده به قطر 
از لحاظ وزني ۱.۱5درصد و از لحاظ ارزش 0.65درصد از 
كل ارزش صادرات ايران در اين مدت را ش��امل مي شود و 
از اين حيث كشور قطر در ميان كشورهاي دريافت كننده 
كاال از اي��ران در رتبه نوزدهم ق��رار مي گيرد. اين درحالي 
است كه در دو ماهه نخست سال گذشته ۱3۱هزار و 8۱4 
 تن كاال از ايران به قطر صادر ش��ده بود كه ارزش آن تنها

8 ميليون و 899 هزار دالر بوده است. از ديگر سو صادرات 
ايران به قطر در مدت مش��ابه سال گذشته از لحاظ وزني 
0.۷4درص��د و از لحاظ ارزش 0.۱4درصد از كل صادرات 
انجام ش��ده در مدت مذكور بود. به اين ترتيب مقايس��ه 
ميزان صادرات به قطر در ۲ماهه نخس��ت س��ال جاري با 
مدت مشابه سال گذش��ته حاكي از آن است كه صادرات 
به اين كش��ور از لحاظ وزني 64 درص��د و از لحاظ ارزش 
بيش از 435درصد افزايش يافته است. نكته مهم اين آمار 
افزايش قيمت كاالهاي صادراتي به قطر اس��ت كه نشان 
مي دهد نسبت به سال گذشته كاالهاي با ارزش باالتري به 

اين كشور صادر شده است. 

افزايشتوليدآلومينيوم
در2ماههامسال

شاتا| وزرات صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد، توليد 
ش��ركت هاي بزرگ آلومينيوم كش��ور در ۲ماهه نخست 
امس��ال 9.۷درصد افزايش يافت. ش��ركت هاي »ايرالكو، 
المهدي و هرمزال« در دو ماه فروردين و ارديبهش��ت در 
فصل بهار 60 ه��زار و 94۷تن آلومينيوم)خالص، بيلت، 
آلياژ، ئي س��ي و براده( توليد كردن��د. اين رقم در مدت 
مشابه سال گذشته 55 هزار و 568 تن بود. از اين ميزان 
ش��ركت هاي ايرالكو 30هزار و 33تن، هرمزال ۱9هزار و 
۲4ت��ن و المهدي ۱۱هزار و 890 ت��ن آلومينيوم توليد 
كردند. براساس اين گزارش ش��ركت آلوميناي ايران در 
۲ماهه امس��ال ۱4۷هزار و 498تن »بوكسيت«، 4۱هزار 
و 5۲3 تن »پودر آلومينا«، ۷0هزار و 589 تن »هيدرات 
آلوميني��وم« و ۲3هزار و 586 تن »آهك« توليد كرد كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته)۱۱5هزار و 4۱تن 
بوكس��يت، 4۱هزار و 58۲ تن پ��ودر آلومينا، 69 هزار و 
4۲5تن هيدرات آلوميني��وم و ۲3هزار و 308تن آهك( 
به ترتيب ۲8درصد افزايش، 0/۱درصد كاهش، ۱.۷درصد 
افزاي��ش و يك درصد افزايش يافت. س��ال گذش��ته هم 
مطاب��ق آمارها 358ميلي��ون دالر محص��والت زنجيره 

آلومينيوم از كشور صادر شد. 

رييسكنفدراسيونصادراتايران:

پيشنهادهاي ارزي واردات و صادرات به دولت ارائه شد
دبيرانجمنصنايعهمگننيرومحركهكشورعنوانكرد

تالش قطعه سازان فرانسه براي تداوم همكاري با ايران
رييس كنفدراسيون صادرات ايران از ارائه دو پيشنهاد بخش 
خصوصي به دولت براي ساماندهي ارز مورد نياز واردات و حاصل 
از صادرات خبر داد و گفت: معتقدم با اجراي آنها، واردات مديريت 
مي شود و صادرات رونق مي گيرد. محمد الهوتي در گفت وگو با 
ايرنا، افزود: اين پيش��نهادها از طرف اتاق هاي بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي اي��ران و تهران و همچنين كنفدراس��يون 
ص��ادرات اي��ران در قالب چند نامه خطاب ب��ه رييس جمهوري 
و مع��اون اول رييس جمهوري تقديم ش��ده اس��ت. او ادامه داد: 
نخس��تين پيش��نهاد اينكه »ش��ركت هاي دولتي و وابس��ته به 
 نهادهاي عمومي غيردولتي، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 
4۲00 تومان به سامانه نيما وارد كنند و از آن براي ثبت سفارش 

واردات كاالهاي اساسي، واسطه يي و سرمايه يي استفاده شود. 
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران با يادآوري دستورالعمل 
ارزي دولت، كه براساس آن 80درصد ارز حاصل از صادرات بايد 
به س��امانه نيما عرضه ش��ود و بقيه خارج از س��امانه نيما و بين 
صادركننده و واردكننده منتقل ش��ود، گفت: براساس پيشنهاد 
بخش خصوصي، نرخ ارزي كه قرار اس��ت خارج از س��امانه نيما 
و بين صادركننده و واردكننده مبادله شود، توافقي باشد. رييس 
كنفدراسيون صادرات ايران، روش »واردات در مقابل صادرات« را 
به عنوان يكي از چهار راه هزينه ارز حاصل از صادرات برشمرد و 
گفت: مضمون اين روش اين بود كه اين نرخ، قيمت توافقي بين 
صادركننده و وارد كننده خواهد بود؛ دليل اين برداشت اين است 

كه كاالها در دستورالعمل به 80 و ۲0درصد تقسيم شده اند. 
الهوتي گفت: براساس اين دستورالعمل، 80درصد ارز حاصل از 
صادرات بايد به سامانه نيما عرضه مي شد اما براي ۲0درصد باقي مانده، 
امكان واگذاري ارز به واردكنندگان توسط صادركننده خارج از سامانه 

نيما به رس��ميت شناخته شده بود. او با بيان اينكه »از دستورالعمل 
اين گونه برداش��ت مي ش��د كه نرخ ارز در اين تبادل توافقي باشد«، 
گفت: اما با گذش��ت 40روز از ابالغ دستورالعمل، هنوز هيچ مسوول 
دولتي نسبت به بحث توافقي مبادله ارز، اعالم نظر نكرده؛ ضمن آنكه 
توافقي يا دس��توري بودن اين نرخ، تاييد و رد نشده است. اين عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: نكته ديگري كه به 
نظر مي رسد دستورالعمل ارزي را اندكي با مشكل مواجه كند اينكه 
دول��ت نرخ ارز را 4۲00 تومان اعالم و براي تخصيص آن فهرس��ت 
۲9 قلم كااليي مش��خص كرده است؛ بنابراين ارز تك نرخي نخواهد 
بود زيرا يك س��ري خواسته ها خارج از اين ۲9 قلم هستند و بايد به 
آن تقاضاها پاس��خ داده ش��ود. او اعالم كرد: با اجراي پيشنهادهاي 
ارزي بخش خصوص��ي، صادركنندگان كوچك كه بخش خصوصي 
واقعي هستند، حمايت مي شوند و مي توانند در بازارها حضور داشته 
باش��ند. الهوتي گفت: عالوه بر اي��ن، ارز 4۲00 توماني براي واردات 
كاالهاي غيرضروري و س��اخته ش��ده با اولوي��ت 9 و ۱0 تخصيص 
نمي يابد. رييس كنفدراس��يون صادرات ايران به تقاضاي گس��ترده 
دريافت ارز 4۲00 توماني از دولت اش��اره كرد و گفت: در يك ماه و 
نيم گذش��ته، بانك مركزي اعالم كرده كه بيش از 6 ميليارد و 800 
 ميليون دالر تخصيص ارز داشته در حالي كه تعداد زيادي از پرفورما 
)پيش فاكتورها( متقاضي ارز 4۲00 توماني، هنوز بي پاسخ مانده اند. 
الهوت��ي اظهار كرد: اگر تخصيص ارز با اين روند ادامه يابد، امس��ال 
واردات ب��ه 90ميليارد دالر خواهد رس��يد. اين در حالي اس��ت كه 
براس��اس آمارهاي رس��مي، ارزش واردات ايران در س��ال گذش��ته 
54ميليارد دالر بود. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تاكيد 
كرد كه ارز ارزان قيمت، به جاي تش��ويق صادرات، گسترش واردات 

را ترغيب مي كند. 

رييس فراكسيون حمايت از صنعت نساجي مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه پرداخت ارز 4هزار و ۲00 توماني به صنايع نس��اجي 
حداقل كمك به اين صنعت است، گفت: دولت تركيه در صورتي كه 
برندهاي نساجي اين كشور در ايران نمايندگي داشته باشند ۷5درصد 
از هزينه هاي آنها را پرداخت مي كند. به گزارش تس��نيم، سيدناصر 
 موس��وي الرگاني درخص��وص آثار در اختيار گرفت��ن ارز 4 هزار و 
۲00 توماني در وضعيت توليد صنايع نساجي، اظهار كرد: پرداخت 
ارز 4 ه��زار و ۲00 توماني نه تنها براي صنعت نس��اجي بلكه به هر 
صنعتي كه براي رونق اقتصاد كش��ور تالش مي كند، باعث رش��د و 
افزايش توان رقابتي مي شود. او با بيان اينكه عوارض واردات پنبه به 
كش��ور در گذشته ۲0درصد بود كه اكنون به 5درصد رسيده است، 
گفت: كش��ورهايي وجود دارند كه ۱۷درصد به صنايع نساجي خود 
يارانه پرداخت مي كنند زيرا اين صنعت داراي ظرفيت اشتغال زايي 

فراواني است. 
اس��المي  ش��وراي  مجل��س  اقتص��ادي  كميس��يون   عض��و 
با اش��اره به اينكه با وجود ركود و ظلم هايي كه به صنعت نس��اجي 

ش��ده و واردات بي رويه توليدات نس��اجي از طريق قاچاق و مبادي 
قانون��ي عرضه ارز 4 هزار و ۲00 تومان��ي مي تواند رونقي را در اين 
صنعت ايجاد كند، گفت: اين ارز بايد در اختيار صنايع نساجي قرار 
بگي��رد زيرا نياز دارند تجهيزات خود را به روز كنند درصورت به روز 
ش��دن تجهيزات قدرت رقابت توليدكنندگان افزايش پيدا مي كند. 
نماينده فالورجان در مجلس شوراي اسالمي با ابراز اينكه در صورتي 
كه امكان داش��ته باش��د تا ارز 4 هزار و ۲00 توماني دراختيار ساير 
صنايع نيز قرار بگيرد، باعث رونق و رقابت در كشور مي شود، عنوان 
كرد: بعضي كش��ورها تعرفه واردات پنب��ه ندارند و حتي به صنايع 
خود به اين منظور يارانه پرداخت مي كنند، دولت تركيه در صورتي 
كه برندهاي نس��اجي اين كش��ور در ايران نمايندگي داشته باشند 
۷5درصد از هزينه هاي آنها را پرداخت مي كند. رييس فراكس��يون 
حماي��ت از صنعت نس��اجي مجلس ش��وراي اس��المي در پايان، 
خاطرنش��ان كرد: در مقايسه با ساير كشورها پرداخت ارز 4 هزار و 
۲00 توماني به صنايع نساجي حداقل كمك به اين صنعت است تا 

گوشه يي از مشكالت آنها برطرف شود. 

رييس س��ازمان نظام مهندس��ي مع��دن ته��ران از وجود ۲00 
معدن فعال در اين اس��تان خبر داد. مهرداد ش��كوهي رازي افزود: 
تعداد معادن اس��تان تهران با احتساب معادن تعطيل و غيرفعال به 

400مورد مي رسد. 
ب��ه گزارش تس��نيم، او همچنين اظهار ك��رد: در حال حاضر از 
مجموع ۲00 معدن فعال مصالح س��اختماني در اس��تان 80مورد 
به صورت فصلي و ۱۲0 مورد به طور دايم مش��غول فعاليت هستند. 
رييس س��ازمان نظام مهندس��ي معدن تهران گفت: عمده معادن 
 اس��تان مربوط به مصالح س��اختماني از قبيل ش��ن و ماس��ه، گچ، 
س��نگ آهك و مواد اوليه سيمان اس��ت. او در ادامه از فعاليت يك 
معدن زيرزميني فس��فات در استان خبر داد و افزود: فسفات عالوه 
بر تامين مواد اوليه صنعت كودش��يميايي به عنوان منبع فسفر در 
صنايع مختلف نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. شكوهي رازي ضمن 
اش��اره به وجود معدن منگنز در جنوب تهران )حوالي رباط كريم و 

شهريار( اظهار كرد: اين معدن هم اكنون تعطيل است. 
خ��ود  س��خنان  از  ديگ��ري  بخ��ش  در  رازي   ش��كوهي 

با اشاره به شناسايي مواد معدني مس در تهران تصريح كرد: اين مواد 
نويدبخش وجود معادن فلزي در اس��تان اس��ت. رييس سازمان نظام 
مهندس��ي معدن تهران با بيان اينكه وسعت استان تهران كم است، 
گفت: بخش عمده يي از اين وسعت به مناطق مسكوني و شهرسازي و 
بخش بسيار كمي به معادن اختصاص يافته است. او در بخش ديگري 
از س��خنان خود تعداد اعضاي س��ازمان نظام مهندسي معدن استان 
تهران را چهار هزار و 600 نفر در رش��ته هاي مختلف زميني شناسي، 
معدن، نقش��ه برداري و متالورژي استخراجي اعالم كرد و افزود: از اين 
تعداد يك هزار و 900 تا دو هزار نفر فعال هستند. شكوهي رازي اضافه 
كرد: خوش��بختانه امروز از سطح كارورز تا فوق تخصص در هر رشته 
معدني در استان تهران كارشناس وجود دارد. او در ادامه تعامل نظام 
مهندس��ي معدن با س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان را بسيار 
مثبت ارزيابي و اظهار كرد: متاس��فانه برخي س��ازمان ها مانند منابع 
طبيعي با بخش معدن همكاري خوبي ندارند. رييس س��ازمان نظام 
مهندسي معدن تهران يادآور شد: اداره كل منابع طبيعي استان طي 

سال گذشته حتي يك مجوز جديد براي بخش معدن صادر نكرد.

دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان كشور 
گفت: انجمن قطعه سازان فرانسه در نامه يي با ذكر پيشينه بيش 
از ۲ دهه يي همكاري در اين صنعت و پايبندي خود به تفاهمنامه 
امضا ش��ده، تداوم تعامالت را خواس��تار شد. آرش محبي نژاد در 
گفت وگ��و با ايرنا افزود: در نامه يي كه هفته گذش��ته از س��وي 
انجمن قطعه س��ازان فرانس��ه )FIEV( به دفت��ر انجمن صنايع 
همگن نيرو محركه و قطعه س��ازان كشور )ISMAPA( ارسال 
شد، فرانسوي ها بر پايبندي خود به پروتكل و تفاهمنامه همكاري 
امضا شده در بهمن پارسال تاكيد اما اعالم كردند به دليل نگراني 
برخي اعضاي خود تا روش��ن شدن ش��رايط، در زمان ديگري به 
تهران س��فر مي كنند. او يادآوري ك��رد: پيرو امضاي تفاهمنامه 
همكاري بين انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان 
كشور و انجمن قطعه سازان فرانسه در بهمن ماه پارسال، مقرر بود 
هيات فرانس��وي همراه با برخي فعاالن اين صنعت به ايران سفر 

كنند كه اين سفر تعليق شد. 
تصمي��م  دلي��ل  ب��ه  صنف��ي،  مق��ام  اي��ن  گفت��ه   ب��ه 
پژو-س��يتروئن براي تعليق فعاليت ها )كه البته به معناي خروج 
قطعي اين ش��ركت از ايران نيست(، اين سفر نيز تا روشن شدن 
برخي مسائل و شيوه هاي همكاري به تعويق افتاده است. او بيان 
ك��رد: در پي خ��روج يكجانبه امريكا از توافق هس��ته يي برجام، 
قطعه سازان فرانسه به ويژه شركت هاي بزرگي كه در بازار امريكا 
نيز حضور دارند يا منافع مشتركي با آنها تعريف كرده اند، ممكن 
است با مشكالتي روبه رو شوند؛ بر اين اساس سفر ياد شده نيز با 
هدف برآورد صحيح از ش��رايط كنوني و دستيابي به جمع بندي 
مناس��ب چند ماهي عقب افتاد. محبي ن��ژاد ادامه داد: در عوض، 
قطعه سازان فرانسوي از همتايان ايراني خود براي حضور در اين 

كشور دعوت كردند تا در نشستي، شيوه هاي مناسب همكاري در 
فضاي كنوني را بررسي كنند. اين در حالي است كه فرانسوي ها 
به طور ش��فاف تاكيد كردند سفر ياد ش��ده ملغي نشده و حاضر 
نيستند بيش از ۲ دهه همكاري خود با ايران را ناديده گرفته و از 

بازار كشور ما خارج شوند. 
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان كشور 
در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: گروه خودروسازي پژو-

س��يتروئن از آنجا كه منافع مشتركي با امريكايي ها )ازجمله در 
چين( تعريف كرده و خواهان به خطر افتادن اين منافع نيس��ت، 
اكنون تصميم به تعليق همكاري با ايران گرفته و به دنبال راهكار 
است. او اضافه كرد: قطعه سازان فرانسوي سرمايه گذاري زيادي در 
ايران نكرده اند كه نگران آن باشند. با وجود اين، براي ادامه فعاليت 
انجمن قطعه س��ازان فرانسه در ايران هيچ منعي وجود ندارد، اما 
اعضاي آن كمي نگرانند و در بالتكليفي به سر مي برند. محبي نژاد 
توضي��ح داد: به يقين در صورت خروج از ايران، س��رمايه گذاري  
فرانسوي ها معطل و بي استفاده مي ماند اما اين شركت ها همواره 
»زيان فقدان نفع« را نيز محاس��به مي كنن��د؛ يعني اگر از ايران 
خارج شوند چه منافعي به دست آورده و در عوض چه زيان هايي 
متحمل مي ش��وند. او با اش��اره به زمان بر بودن انجام تحليل ها و 
روشن س��ازي اوضاع، ابراز اميدواري كرد كه در اين مدت راه حل 
ميانه يي نيز پيدا شود، زيرا اين روزها شاهد مواضع سخت اتحاديه 
اروپا به ويژه آلمان و فرانس��ه در قبال سياست هاي امريكا بوديم. 
دبي��ر انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان كش��ور 
بيان كرد: به نظر مي رس��د به تدري��ج جبهه يي بين المللي عليه 
سياست هاي امريكا )به ويژه باتوجه به تصميم هاي تعرفه يي اين 

كشور عليه چين و اروپا( در حال شكل گيري است. 

رييسفراكسيونحمايتازصنعتنساجيمطرحكرد

دولتتركيههزينهبرندنساجيتركدرايرانراپرداختميكند
رييسسازماننظاممهندسيمعدنتهرانخبرداد
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15 نفت و انرژي
نخستين فروش نفت ايران 

به شيلي 
ايرنا    نخستين محموله نفت ايران پس از 16 سال 
به ش��يلي صادر ش��د كه نش��ان داد، تهران بازارهاي 
جديد نفت را در برنامه هاي خود قرار داده است. پايگاه 
خبري بلومبرگ امريكا با اعالم اين خبر افزود: انتظار 
مي رود نفتكش »مونته تولدو« كه ظرفيت حمل يك 
ميليون بشكه نفت را دارد 12 جوالي )21 تير( به بندر 
»سن ويسنته« شيلي برسد.  اين نفتكش در اوايل ماه 
ژوئن )اواسط خرداد( پس از بارگيري در بندر خارك 
ايران، خليج فارس را ترك كرده اس��ت. بلومبرگ ادعا 
كرد با بازگشت تحريم ها مشخص نيست آيا مشتريان 
نفت اي��ران قادر به ادامه خريد از اين كش��ورند يا تا 
چه اندازه مي توانن��د از ايران نفت بخرند. آمار دولتي 
شيلي نش��ان مي دهد اين كشور در 16 سال گذشته 
از ايران نفت نخريده اس��ت. چين، هند، كره جنوبي و 
ژاپن مشتريان اصلي نفت ايران هستند. اتحاديه اروپا 
ني��ز پس از لغو تحريم هاي هس��ته يي، خريد نفت از 
ايران را از سر گرفت و اكنون بزرگ ترين خريدار نفت 
اين كش��ور است؛ اين اتحاديه پارسال به طور متوسط 
624 هزار بشكه در روز نفت از تهران خريداري كرد. 

نادرترين شرايط ز اينده رود 
ايس�نا    مديرعامل ش��ركت مديري��ت منابع آب 
ايران با تاكيد بر اينكه آورد امس��ال سد زاينده رود 
به 500 ميليون مترمكعب هم نخواهد رسيد، گفت: 
براساس آمار موجود سخت ترين و نادرترين شرايط 
افت ورودي آب به س��د زاينده رود در س��ال جاري 

اتفاق افتاده است. 
به گزارش ايس��نا و به نقل از وزارت نيرو، محمد 
حاج رسولي ها در سفر خود براي بررسي شرايط آبي 
اصفهان با تاكيد بر اينكه در سال جاري سخت ترين 
ش��رايط آبي دهه ه��اي اخير اين منطق��ه را تجربه 
مي كنيم، اظهار كرد: براساس آمار موجود سخت ترين 
و نادرترين شرايط افت ورودي آب به سد زاينده رود 
در سال جاري اتفاق افتاده است.  وي افزود: براساس 
ارزيابي صورت گرفته، آورد امس��ال سد زاينده رود 
به 500 ميليون مترمكعب هم نخواهد رسيد بالطبع 
جدا از محدوديت هاي بخش كشاورزي ناچار هستيم، 

محدوديت ها براي بخش شرب نيز اعمال كنيم. 
مديرعام��ل ش��ركت مديريت مناب��ع آب ايران 
تصريح كرد: اين محدويت براي بخش شرب شامل 
طرح آبرساني اصفهان بزرگ نيز مي شود كه تقريبا 
4 تا 5ميليون نفر را تحت پوش��ش قرار داده اس��ت. 
در برنامه پيش بيني ش��ده، امسال 20درصد نسبت 
به سال گذش��ته كاهش تحويل آب شرب خواهيم 
داشت. وي با تاكيد بر اينكه كاهش ياد شده بايد در 
تمام شهرستان ها به صورت يكسان توزيع شود، ادامه 
داد: آب و فاضالب اصفهان نيز سيستم هوشمندي را 
طراحي كرده تا بتواند اين كاهش آورد را به صورت 

يكسان در شبكه توزيع كند. 
حاج رس��ولي ها با تاكيد بر اينكه بر اثر بارش هاي 
نسبتا مناسب ارديبهش��ت  ماه شرايط اندكي بهبود 
يافته است در غير اين صورت امروز با وضعيتي بسيار 
دشوارتري براي تامين منابع آبي استان مواجه بوديم، 
اظهار كرد: ب��ا اين روند اميدواري��م بتوانيم كاهش 
تحويل 20درصدي آب شرب به اصفهان را مقداري 
كمتر كرده و در جلس��ه بعدي شوراي حوضه آبريز 

زاينده  رود مقداري شرايط كمبود را تعديل كنيم.

بينالملل

رويخطآب

»تعادل« نسخه 53 بولتن ساليانه اوپك را بررسي كرد

اثبات نقش ايران در معادالت نفت با عدد و رقم
گروه  انرژي    نادي صبوري- عليرضا كياني 

آيا نق��ش اي��ران در معادالت ان��رژي جهان 
قابل چشم پوش��ي است؟ نسخه 53 بولتن ساالنه 
اوپك كه هفته پيش منتش��ر ش��ده است، نشان 
مي دهد ايران نقشي قابل توجه در اين معادالت 
دارد. طب��ق بررس��ي »تع��ادل« از داده هاي اين 
گ��زارش 8.54درصد از صادرات روزانه نفت خام 
كشورهاي اوپك توس��ط ايران انجام شده است. 
همچني��ن اي��ران در اين س��ال س��همي معادل 
4.74درص��د از كل صادرات نفت جهان داش��ته 

است كه نقشي قابل توجه به شمار مي رود. 
 53 امي��ن نس��خه بولت��ن س��االنه اوپك كه 
از س��ال 1965 تاكنون در حال انتش��ار اس��ت، 
هفته گذش��ته منتش��ر ش��د. اين بولتن موسوم 
به ASB همواره مرجع محقق��ان، تحليلگران و 
سياس��ت گذاران در حوزه انرژي بوده است. اين 
گ��زارش داده هاي آماري كلي��دي را درخصوص 
14 كشور عضو اوپك و همچنين ديگر كشورهاي 
جهان منتش��ر مي كند. بولتن س��االنه هر س��ال 
اطالعات��ي كامل و دقيق را از كش��ورهاي جهان 
در جنبه ه��اي مختلف صنعت نفت خام از توليد، 
ص��ادرات، واردات، حمل و نقل و... ارائه مي دهد. 
ايران نيز به عنوان يكي از 14 كش��ور عضو اوپك، 
بخش مهمي از اطالعات منتش��ر ش��ده در اين 

بولتن را به خود اختصاص داده است. 
اي��ران چقدر نف��ت توليد مي كن��د؟ از زمان 
كش��ف نفت توس��ط تيم ويليام دارسي تاكنون 
به ط��ور كلي چه مقدار نف��ت از زمين هاي ايران 
استخراج ش��ده اس��ت؟ درآمد حاصل از فروش 
نفت چقدر اس��ت و ب��ه كجا فروخته مي ش��ود. 
پاس��خ به تمام اين پرس��ش ها و بيش��تر از آن با 
كندوكاو در 53امين نس��خه بولتن ساالنه اوپك 

قابل دسترس خواهد بود. 
»پول« حرف اول را مي زند، ش��ايد به همين 
دليل اس��ت كه تيم گردآورن��ده بولتن اوپك نيز 
نموداره��ا، آماره��ا و اطالعات مرب��وط به بخش 
درآمدي نفت خام را در قس��مت هاي اول بولتن 
خود قرار دادند. طبق گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اسالمي ايران، بودجه اين كشور 
در س��ال 1396 معادل 35 درص��د به نفت خام 
وابستگي داش��ته است. اين وابستگي قابل توجه 
اهميت درآمد حاصل از فروش نفت خام را براي 
ايران نش��ان مي دهد. آمار منتش��ر شده از سوي 
اوپك حاكي از اين است كه ايران در سال 2017 
مي��الدي ك��ه در واقع از دي م��اه 1395 تا دي 
ماه 1396 را شامل مي شود، 52 ميليارد و 728 
ميليون دالر درآمد از فروش نفت به دست آورده 
است كه نس��بت به درآمد سال 2016 ميالدي، 
18 درصد رش��د نش��ان مي دهد. اين رشد قابل 
توجه در درآمد نفتي با توجه به رشد قيمت نفت 
خام در اين س��ال از يك س��و و افزايش صادرات 
نفت خام ايران از س��وي ديگر حاصل شده است. 
نكته جالب توجه در اين است كه امارات با وجود 
داش��تن توليدي كمتر از عراق و اي��ران، درآمد 
نفت��ي باالتري از اين 2 كش��ور در س��ال 2017 
داشته اس��ت. دليل آن نيز تقاضاي داخلي كمتر 
براي نفت خام در امارات است كه نفت بيشتري 

را براي صادرات فراهم مي كند. 
ايران در س��ال 2017 مي��الدي روزانه به طور 
متوس��ط 3 ميليون و 867 هزار بشكه نفت خام 
توليد كرده است، نكته جالب توجه اما اين است 
كه طبق آمار موجود در بولتن س��االنه اوپك، با 
در نظر گرفتن كل تولي��دات نفت خام ايران در 
اين س��ال مي توان گفت ك��ه تاكنون 74ميليارد 
و 167ميلي��ون و 763ه��زار بش��كه نفت خام از 
ميدان هاي نفتي ايران اس��تخراج و توليد ش��ده 
اس��ت. آمار مربوط به روند توليد نفت خام ايران 
از س��ال 1970 تاكنون در نمودار قابل مشاهده 

است. 
بولتن س��االنه اوپك همچنين نشان مي دهد 
كه ذخاير ثابت ش��ده نفت خام جهان در س��ال 
2017 با كاهش منفي 4 درصدي نسبت به سال 
2016 روب��ه رو بوده اند. نكته مهم اما اين اس��ت 
كه ايران از اين رش��د منفي س��هم داشته است. 
اطالعات اين بولتن نش��ان مي دهد ايران و عراق 
ه��ر يك با رش��د منفي يك درص��دي در ذخاير 
ثابت شده نفت خام خود در سال 2017 ميالدي 
روبه رو بوده اند. غرب اروپا نيز نقش��ي قابل توجه 
در رش��د منفي ذخاي��ر ثابت ش��ده نفت جهان 

داشته است. 
در حال��ي كه همواره از صادرات و تقاضا براي 
نف��ت خ��ام توليد ش��ده در كش��ورهاي نفتخيز 
صحبت به ميان مي آيد، كمتر به تقاضا و ش��كل 
آن در خود اين كشورها پرداخته مي شود. بولتن 
اوپك نشان مي دهد كه تقاضا براي نفت خام در 
ايران در س��ال 2017 ميالدي روزانه يك ميليون 
و 819هزار بش��كه بوده اس��ت. بخ��ش مهم اين 

تقاضا حاصل توليد بنزين ش��ده اس��ت كه رشد 
31درصدي را نس��بت به تقاضا براي آن در سال 
2016 نش��ان مي دهد. در ميان كشورهاي اوپك 
عربس��تان تنها كشوري است كه در زمينه توليد 
بنزين تقاضاي بيشتري از ايران را داشته است. 

نكته جالب توجه ديگر مقاصد صادراتي نفت 
خ��ام ايران هس��تند كه در واقع نش��ان مي دهد 
نفتكش ها در س��ال 2017 بندره��اي صادراتي 
اي��ران را به مقصد كدام ش��هرها ترك كرده اند؟ 
بولت��ن اوپ��ك نش��ان مي ده��د كه بيش��ترين 
محموله ه��اي صادراتي نفت خام ايران در س��ال 
گذش��ته ميالدي عازم آسيا و پاسيفيك شده اند. 
پس از آن اروپا س��هم بزرگي از نفتكش ها داشته 
اس��ت. اي��ران در س��ال 2017 هي��چ محمول��ه 
صادراتي به آفريقا ارس��ال نكرده است در حالي 
كه در سال 2016 صادراتي هر چند اندك به اين 
مقصد داش��ته اس��ت. در ميان كشورهاي اوپك، 
عربس��تان تنها كشوري است كه به تمام مناطق 
از جمله اروپا، امريكاي شمالي، آسيا و پاسيفيك، 
امريكاي التين، آفريقا و حتي خاورميانه صادرات 

نفت خام داشته است. 
اوپكي ها اساس��ا كمتر ب��ه آمارهاي مربوط به 
ص��ادرات نفت خ��ام مي پردازند ك��ه داليلي به 
خص��وص دارد، اما بولتن س��االنه آمار متوس��ط 
صادراتي س��االنه را منتش��ر مي كند. حسب اين 
آم��ار صادرات نف��ت خام ايران در س��ال 2017 
به طور متوس��ط روزان��ه 2ميلي��ون و 125 هزار 
بش��كه بوده است كه رش��د بيش از 10درصدي 
را نس��بت به س��ال 2016 نش��ان مي دهد. اين 
آمار رش��دي نزديك به 50درصدي را نسبت به 

آم��ار صادراتي ايران در س��ال 2015 و پيش از 
توافق هس��ته يي نش��ان مي دهد. ايران در سال 
2015 به ط��ور متوس��ط روزان��ه يك  ميلي��ون و 
81 هزار بش��كه نفت خام ص��ادر مي كرد، درآمد 
صادراتي نفت خام ايران در اين سال نيز كمتر از 
28ميليارد دالر ش��ده بود كه البته از افت شديد 

قيمت نفت نيز ناشي مي شد. 

 شگفتي هاي 2017 در عرضه نفت خام 
بولتن ساالنه اوپك هر چند گزارشي داده محور 
اس��ت اما مقاالتي كوتاه ني��ز در دل خود دارد. به 
گزارش »تعادل« گردآورندگان اين بولتن در يكي 
از اين مقاالت به شگفتي هاي عرضه نفت خام در 
س��ال 2017 پرداخته اند. در اين متن آمده است 
كه س��ال 2017 س��الي مملو از غافلگيري براي 
عرضه نف��ت مايع و توليد نفت خ��ام بود. در اين 
س��ال 2 روند مش��هود بود؛ از يك سو عرضه نفت 
توليد كنندگان غيراوپك به رهبري امريكا پس از 
كاهشي 750هزار بشكه يي در روز در سال 2016 
حدود 900هزار بش��كه در روز افزايش يافت. اين 
مق��دار افزايش بس��يار بيش��تر از پيش بيني هاي 
تحليلگران بازار بود. از ديگر سو، توليد نفت اوپك 
و ديگر كش��ورهاي غير عضو كاهشي چشمگير را 
تجربه كردند. اين كاهش در توليد به دليل توافق 

اوپك در دسامبر سال 2016 بود. 
در كلي��ت ام��ر توليد نف��ت اوپك در س��ال 
2017معادل 900هزار بش��كه كاه��ش يافت و 
در اين ميان عربس��تان، ونزوئ��ال، كويت، عراق و 
امارات متحده عربي بيشترين سهم از اين كاهش 
توليد را ب��ه خود اختصاص مي دهن��د. در ميان 

كش��ورهاي غيراوپك، بيشترين كاهش توليد در 
كش��ورهاي چين و مكزيك مش��اهده شد. افت 
توليد به داليل پا به س��ن گذاشتن ميادين نفتي 
در مكزيك چند س��الي اس��ت كه باعث كاهش 
توليد نفت در اين كش��ور ش��ده اس��ت. در كنار 
اي��ن، وقوع زلزل��ه و توفان نيز ب��ه كاهش توليد 
نفت مكزيك در س��ال 2017 كم��ك كرد. افت 
توليد چين در دومين س��ال متوالي نيز به دليل 
افزايش سن ميادين نفتي، باال بودن هزينه توليد 

و كاهش در سرمايه گذاري بوده است. 
در ميان كشورهاي غير عضو اوپك كه شاهد 
افزاي��ش توليد نف��ت در س��ال 2017 بوده اند، 
بيش��ترين افزايش توليد در امري��كا اتفاق افتاد. 
ب��ا افزايش قيم��ت نفت، عرضه نف��ت در امريكا 
700ه��زار بش��كه در روز افزايش يافت؛ اين رقم 
83درص��د كل افزاي��ش توليد نفت كش��ورهاي 
غير اوپك به حس��اب مي آيد. افزايش توليد نفت 
امريكا با وجود باليي طبيعي چون توفان هاروي 
و ايرما اتفاق افتاد كه نخس��تين اختالالت جوي 
بودن��د كه بعد از توفان هاي گوس��تاو و ايكي در 
س��ال 2008 به توليد نفت ضربه زدند. در س��ال 
2017، كانادا بيش��ترين افزايش توليد خود را به 
ميزان 350هزار ميليون بشكه تجربه كرد. عامل 
اصل��ي اين افزايش توليد، پروژه هاي اس��تحصال 

نفت از ماسه نفت هاي آلبرتا بود. 
الزم به ذكر اس��ت كه هم ب��راي امريكا و هم 
ب��راي كانادا، عرضه نفت غيرخام نقش كليدي را 
در س��بد توليدي ايفا مي كن��د. نفت غيرمتعارف 
منبع افزايش عرضه كانادا در دهه هاي متعددي 
بوده است. اين در حالي است كه توليد نفت خام 
در اين كش��ور روند نزولي ماليمي را طي كرده و 
هم  اكنون ثابت است. در سال 2017، سه چهارم 
توليد نفت كانادا از محل منابع غيرمتعارف بوده 
اس��ت. در امريكا نيز به طور مشابهي، سهم نفت 
غيرخام در حال افزايش بوده و در س��ال  2017 
اي��ن ميزان ب��ه 35درصد كل توليد اين كش��ور 

رسيده است. 
در انته��ا از قزاقس��تان و برزي��ل مي توان به 
عنوان كش��ورهايي ن��ام برد كه ش��اهد افزايش 
معن��ادار تولي��د بوده اند؛ توليد نف��ت در اين دو 
كش��ور ب��ه ترتيب 170 ه��زار بش��كه در روز و 
130ه��زار بش��كه در روز افزاي��ش يافته كه اين 
افزايش در قزاقس��تان به دليل افزايش برداشت 
از ابرميدان قاش��اقان و در برزيل به خاطر ذخاير 

نفتي در لواياي پيش نمكي بوده است. 
در بخش��ي از ديگر مقاله اوپك نيز به تحولي 
قابل توجه در تقاضا براي نفت خام اش��اره شده 
اس��ت. آمارهاي بولتن نش��ان مي دهد در حالي 
كه امريكا به صورت س��نتي عن��وان بزرگ ترين 
واردكننده نفت خام را يدك مي كش��يد در سال 
2017 چي��ن روزانه 514 هزار بش��كه نفت خام 
بيشتري را به نس��بت امريكا وارد كرده است. به 
اين ترتيب چين در اين س��ال روزانه 8 ميليون و 
426 هزار بش��كه واردات كه بيشترين بخش آن 
از عربس��تان و بالغ بر روزانه 622 هزار بشكه آن 
نيز از ايران تامين ش��ده، بزرگ ترين واردكننده 

نفت خام بوده است. 

گروه  انرژي   
 9 روز پي��ش وزي��ر نفت ايران ط��ي نامه يي اعتراض 
خ��ود را ب��ه تصميم برخ��ي كش��ورها در افزايش توليد 
نف��ت اعالم كرد و خواس��تار موضع گي��ري اعضاي اوپك 
از تحريم هاي ظالمانه امريكا علي��ه ايران، مطابق با مفاد 
اساسنامه اوپك شد. بر اساس مشاهدات شركت مشاوره 
كپلر، عربستان س��عودي 300هزار بشكه افزايش صادرات 
در ماه مه  داشته است و زمزمه هايي از سوي برخي ديگر 
از كش��ورهاي عربي عضو اوپك و روسيه درباره تمايل به 
افزايش عرضه نفت خام ش��نيده مي ش��ود. اين در حالي 
اس��ت كه با توجه به تحريم هاي امريكا عليه ايران، اقدام 
به افزايش صادرات اين كشورها به معناي جايگزيني سهم 
اي��ران از بازار جهاني خواهد ب��ود. با توجه به درز اخباري 
مبني بر فش��ار امريكا بر عربس��تان براي وادار كردن اين 
كش��ور به افزايش عرضه نفت براي تعديل تالطم ناش��ي 
از بازگشت تحريم ها عليه ايران به نظر مي رسد، اقدامات 
اخير اين كش��ور به معناي حركت به س��مت خواس��ته 
امريكا خواهد بود. ديروز اما رويترز گزارش داده است كه 
احتماال درخواس��ت ايران براي مذاكره درباره تحريم هاي 
امريكا عليه ايران در نشست ماه آتي گروه توليدكنندگان 
نف��ت را رد خواهد كرد. گزارش پي��ش رو به اين موضوع 
پرداخته اس��ت. 11 خرداد وزير نفت جمهوري اس��المي 
ايران در نامه يي خطاب به رييس اوپك خواس��تار اضافه 
ش��دن موضوع »حمايت كش��ورهاي عضو اوپك از يكي 
از كش��ورهاي عضو ك��ه تحت تحريم ه��اي غيرقانوني و 
يك جانبه و فراس��رزميني امريكا قرار گرفته« به نشست 
ماه ژوئن اوپك ش��د. اما تنها چند روز پس از ارس��ال اين 
نامه، وزراي نفت و انرژي س��ه كش��ور عربستان، امارات و 
كويت گرد هم آمدند تا سياست هايش��ان در فروش نفت 
را با هم هماهنگ كنند. چنين اقداماتي از س��وي برخي 
اعضاي عضو اوپك در حالي كه سازمان اوپك اساسا براي 
هماهنگي سياس��ت هاي نفتي همه اعضا تش��كيل شده 
اس��ت، نوعي موازي كاري بدون حض��ور برخي اعضا را به 

ذهن متبادر مي كرد. 
گمانه زني ها درباره همدستي برخي كشورهاي عربي 
عضو اوپ��ك براي تضعيف جايگاه ايران در اين س��ازمان 
زمان��ي قوت بيش��تري گرفت كه رويترز دي��روز خبر رد 

درخواست ايران براي مذاكره بر سر تحريم هاي امريكا را 
به نقل از منابع آگاه منتشر كرد.  به گزارش رويترز بعد از 
دريافت درخواست ايران، احمد الكعبي نماينده امارات در 
اوپك پيگير توصيه مشاور قانوني در اين زمينه شده است. 
مش��اور به درخواس��ت ايران در مورد قرار گرفتن موضوع 
ايران در دستوركار نشس��ت وزرا در ماه آتي پاسخ منفي 
داده و گفته اين دس��توركار قابل اصالح نيس��ت، چراكه 
نهايي شده است. خبري كه البته موجب واكنش تلويحي 

نماينده ايران در اوپك نيز شده است. 
از سوي ديگر در يكي، دو ماه اخير زمزمه هايي مبني بر 
افزايش صادرات نفت عربستان و برخي ديگر از كشورهاي 
عربي عضو اوپك ش��نيده شده اس��ت. به گزارش ايسنا، 
ش��ركت مش��اوره كپلر اعالم كرده است كه افزايش نفت 
خام عربستان سعودي را رويت كرده است. اين شركت كه 
كشتي هايي كه از بنادر عربستان سعودي خارج مي شوند 
را رهگي��ري مي كن��د، برآورد كرد عربس��تان س��عودي 
صادراتش را در ماه مه به ميزان 300 هزار بش��كه در روز 
افزايش داده است. اين افزايش در اواسط ماه گذشته روي 
داد. همچنين مقامات نفتي عربستان سعودي روز جمعه 
اعالم كردند اين كش��ور توليدش را ماه ميالدي گذشته 

بيش از 100هزار بشكه در روز افزايش داده است. 
افزايش توليد نفت خام از س��وي عربس��تان در حالي 
اتفاق افتاد كه دو س��ال پيش، اعضاي اوپك و كشورهاي 
غيراوپك به سركردگي روسيه به توافقي مبني بر كاهش 
توليد نفت خام به ميزان 1.8ميليون بشكه در روز رسيدند. 
ام��ا در ماه هاي اخير كاهش تولي��د ونزوئال كه از اعضاي 
اوپك است و پايبندي بيش از حد ساير اعضاي اين گروه 
به توافق كاهش توليد باعث شده كه اوپك حدود 700هزار 
بشكه در روز كمتر از سقف هدف گذاري شده نفت توليد 
كن��د. همزمان با اين روي��داد، خروج امري��كا از برجام و 
بازگش��ت تحريم هاي امريكا عيله ايران اين نگراني را در 
بازار نفت دامن زده اس��ت كه فروش نفت ايران احتماال با 
مشكالت زيادي مواجه شده و كاهش چشمگيري بيابد. 

ايس��نا، عربستان س��عودي و برخ��ي  ب��ه گ��زارش 
توليدكنندگان خليج فارس اخيرا از ايده افزايش توليد به 
مي��زان 300 تا 400هزار بش��كه در روز حمايت كرده اند. 
عمده اين افزايش از س��وي عربستان س��عودي بايد انجام 

ش��ود كه ظرفيت ش��ناور بيش��تري دارد و قادر است به 
س��رعت توليد ميادين غيرفع��ال خ��ود را افزايش دهد. 
افزايش صادرات نفت عربستان در حالي صورت مي گيرد 
كه نماينده ايران در اوپك از تالش امريكا براي وادار كردن 

عربستان به افزايش توليد خبر داده است. 
رون��د اتفاق��ات رخ داده ايران را واداش��ته اس��ت تا از 
طريق نماينده خود در اوپك واكنش نشان بدهد. حسين 
كاظم پوراردبيل��ي نماينده ايران در هيات عامل س��ازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك( ديروز در گفت وگو 
با رويترز اعالم كرد: درخواس��ت امريكا از عربستان براي 
افزايش توليد نفت با هدف جبران افت توليد ايران بهت آور 

است و اوپك از اين درخواست پيروي نمي كند. 
حس��ين پور افزود: اين بهت آور است كه شاهد ارسال 
دستورالعمل از واشنگتن براي عربستان باشيم كه تالش 
كن��د، كمبود ص��ادرات نفت ايران به دلي��ل تحريم هاي 
غيرقانون��ي آنها ضد جمهوري اس��المي ايران و ونزوئال را 
جبران كند. در اين بين روس��يه ني��ز ايده افزايش توليد 
به ميزان حداكثر 800هزار بش��كه در روز را مطرح كرده 
است. اين كش��ور برخالف عربستان سعودي و بسياري از 
اعضاي اوپك صنعت نفت غيردولتي بزرگي دارد كه موافق 

محدوديت هاي توليد نيست. 

 حمايت روسيه از رفع تدريجي كاهش توليد 
به گزارش شانا، وزير انرژي روسيه روز گذشته از تمايل 
اين كشور براي رفع تدريجي توافق جهاني كاهش توليد 
نفت خبر داد. الكس��اندر نواك به رويترز گفته است؛ اين 
تقاضاي نفت است كه بايد چگونگي تنظيم توافق جهاني 
كاهش توليد نفت را از سوي كشورهاي عضو و غير عضو 
اوپك مش��خص كن��د و بايد به احتمال اص��الح )توافق( 

كاهش توليد با توجه به تقاضا بينديشيم. 
به گزارش ايس��نا، ونزوئال ني��ز از همتايان اوپك خود 
خواس��تار حمايت در برابر تاثيرات تحريم هاي امريكا شد 

كه صنعت نفت اين كشور را در منگنه قرار داده است. 
منابع آگاه در اوپك به پالتس گفتند: مانوئل كودو وزير 
نفت ونزوئال در نامه يي كه به 13كش��ور ديگر عضو اوپك 
ارس��ال كرد، بيان كرده اس��ت: اوپك بايد در نشست 22 
ژوئن تشديد كم سابقه تحريم هاي امريكا را بررسي كند و 
ونزوئل خواستار همبستگي و حمايت اعضاي اوپك است. 
نام��ه وزير نف��ت ونزوئال به اعضاي اوپك نيز مش��ابه 
نامه يي اس��ت كه به تازگي بيژن زنگنه به اوپك ارسال و 
اعتراض كرد كه برخي اعضا سرگرم مذاكره درباره افزايش 

توليد خود به زيان سايرين هستند.

رويترز مدعي شد 

دستور كار نشست اوپك تغيير نخواهد كرد 
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خداياقراربدهدراينروزدوس�تدوستانتودشمندشمنانتو
پيروراهوروشخاتمپيغمبرانتاىنگهداردلهاىپيامبران.

دعايروزبيستوپنجمماهمباركرمضان

بازارهنر

انتقال196اثرباستانيايرانبههلند
مديركل موزه ملي ايران اعالم كرد: 
براس��اس تفاهمنامه موزه ملي ايران و 
موزه »درنت��ز« )Drents( هلند، ۱۹۶ 
اثر از ۷۰ مكان باس��تاني كش��ور براي 
نمايش��گاهي به مدت پنج ماه به موزه 

درنتز در اين كشور منتقل شد. 
به گزارش ايس��نا، جبرئیل نوكنده 
تاكی��د كرد: اين نمايش��گاه ب��ا عنوان 
»ايران: مهد تمدن« در موزه درنتز شهر 

آسن )Assen( هلند از ۲۶ خردادماه امسال تا ۲۷ 
آبان به مدت پنج ماه برپا خواهد بود. 

به گفته او انتقال آثار منتخب نمايشگاه براساس 
برنامه ري��زي انج��ام ش��ده در روز پنج ش��نبه ۱۷ 
خردادماه با تمهیدات ويژه امنیتي در هر دو كشور 

به موزه درنتز انجام شده است. 

او تاكی��د ك��رد: در اين نمايش��گاه 
۱۹۶ اثر از بیش از ۷۰ مكان باس��تاني 
مربوط به دوره پارينه س��نگي قديم تا 
دوره صفوي از موزه ملي ايران انتخاب 
شده است. كارشناسان دو موزه تالش 
كردند مجموعه يي مناسب و متنوع از 
دوره هاي مختلف و در شأن فرهنگ و 

تمدن ايران انتخاب كنند. 
نوكنده قديم ترين اثر اين نمايشگاه 
را متعلق به غار »دربند رش��ي« در گیالن با قدمت 

بیش از ۲۰۰ هزار سال دانست. 
موزه درنتز در ش��هر آسن در اس��تان درنته در 
ش��مال هلند قرار دارد و بیش از ۱۶۰ سال قدمت 
دارد. اين م��وزه آثاري از دوره هاي پیش از تاريخ تا 

هنر معاصر را در خود دارد. 

انيميشنهايايرانيآنسويمرزها
انیمیشن »آلفابت« ساخته كیانوش 
عابدي به جشنواره يي در ژاپن راه يافت. 
هفدهمین دوره جشنواره هیروشیما كه 
از ۲۳ تا ۲۷ آگوس��ت برابر با يك تا ۵ 
ش��هريور ماه در ژاپن برگزار مي ش��ود، 
ج��زو ۵ جش��نواره معتبر انیمیش��ن 
دنیا و كوالیفاي اس��كار نیز هس��ت. به 
گ��زارش مهر، از بی��ن ۲۸۴۲ متقاضي 
۷۵ فیل��م ب��ه اين جش��نواره راه يافته 

 است. انیمیشن »آلفابت« در بخش بهترين هاي دنیا 
اي��ن  در   )THE BEST OF WORLD(
جش��نواره حضور پیدا مي كن��د. »آلفابت« زندگي 
انس��ان هايي را روايت مي كند ك��ه زندگي كردن را 
فراموش ك��رده و از آگاهي و حقیقت دور مانده اند. 
به ط��ور كل��ي اين فیل��م در مورد مردماني اس��ت 
كه سال هاس��ت الفباي زيس��تن را از ي��اد برده اند، 
نمي بینند، نمي شنوند و سخني بر لب نمي سرايند، 
ولي كلمات بي قرار در انتظارند. عوامل ساخت اين 
انیمیش��ن عبارتند از: كارگ��ردان؛ كیانوش عابدي، 
انیماتور؛ فرنوش عابدي، رندر و كامپوزيت؛ مرتضي 
نیتي، ويژوآل؛ حامد پوركرمان، طراح؛ امیرحسین 
نوروزي، بك گران��د؛ محدثه پیله وران، موس��یقي؛ 
سروش عابدي، محصول؛ مركز گسترش سینماي 
مستند و تجربي. همچنین گفته شده كه انیمیشن 
»از براي آزادي« به كارگرداني احمد خوش نیت در 
جش��نواره كابريولت بیروت نمايش داده مي ش��ود. 

طب��ق اين گ��زارش، انیمیش��ن كوتاه 
»از ب��راي آزادي« به كارگرداني احمد 
خوش نیت به دهمین جش��نواره فیلم 
كابريول��ت لبن��ان )CFF( در س��ال 
۲۰۱۸ راه پی��دا ك��رد. اين فس��تیوال 
در روزهاي هش��تم، نه��م و دهم ژوئن 
مصادف با هجدهم، نوزدهم و بیس��تم 
خرداد ماه در شهر بیروت برگزار خواهد 
ش��د. موضوع مربوط ب��ه دهمین دوره 
جش��نواره كابريولت، »آزادي« است و فیلم هايي با 
موضوعات حقوق بشر، عدالت، آزادي بیان، برابري 
و پايداري را مورد توجه قرار مي دهد. انیمیشن »از 
براي آزادي« ش��نبه ۹ ژوئن مصادف با ۱۹ خرداد 
ماه روي پرده  رفت. نمايش »عكس خانوادگي« در 
حركت��ي تازه مخاطبان را دعوت به چالش��ي كرده 
است كه عالقه مندان با عضويت در آن مي توانند اين 
نمايش را به صورت رايگان تماشا كنند. به گزارش 
ايلنا، رضا بهرامي در تازه ترين تجربه كارگرداني خود 
س��راغ يكي از متون محمود استاد محمد رفته و از 
۲۰ خرداد ماه با نمايش »عكس خانوادگي« از تئاتر 
دوستان در تماشاخانه سنگلج میزباني مي كند. گروه 
اجرايي اين اثر با هدف ايجاد وحدت و همبس��تگي 
در بین اعض��اي خانواده در حركتي ت��ازه مردم را 
دعوت به عضويت در چالشي كرده كه عالقه مندان 
با ش��ركت در آن، اي��ن امكان را پیدا مي كنند تا به 

صورت رايگان به تماشاي اين نمايش بنشینند. 

#نمايش_عكس_خانوادگي
مخاطبان براي شركت در اين چالش 
بايد از خودشان به همراه حداقل يكي از 
اعضاي خانواده يا دوس��تان حین انجام 
كارهاي روزان��ه عكس گرفته و آن را با 
#نمايش_عكس_خانوادگي  هش��تگ 
ب��راي گروه اجراي��ي در فضاي مجازي 
ارسال كنند. نمايش »عكس خانوادگي« 
تا پايان تیرماه در تماشاخانه سنگلج به 
صحن��ه مي رود و در پاي��ان هر هفته از 

اجراي خ��ود به اعضاي داخل ۳ عكس منتخب كه 
در اين كمپین ش��ركت كرده و بیشترين اليك را از 
سوي مردم كس��ب كردند، اين امكان را مي دهد تا 

به صورت رايگان به تماشاي اين نمايش بنشینند. 
اليك عكس ها بايد به صورت حقیقي باشد و در 
صورت اس��تفاده از روبات عكس مربوطه از مسابقه 
خارج مي ش��ود. »عك��س خانوادگي« يك��ي از آثار 
كمتر كار شده محمود اس��تادمحمد است كه قرار 
بود س��ال ۸۵ توس��ط او با بازي پرستو گلستاني و 
مرتضي ضرابي به صحنه برود كه با داليلي نامعلوم 
مجوز اجرا نگرفت و در تمرين باقي ماند. اين نمايش 
روايت زندگي زني تنهاس��ت كه با مشكالت زيادي 

مواجه بوده اس��ت و همین مش��كالت 
سبب ايجاد مسائلي در حال شده است. 
پرستو گلستاني، مهران امام بخش و  امیر 
عدل پرور بازيگراني هستند كه در اين اثر 
۴۵ دقیقه يي به ايفاي نقش مي پردازند. 
از ديگ��ر عوامل اين نمايش مي توان به: 
كهبد تاراج )مش��اور كارگ��ردان(، الهام 
ش��عباني )طراح لب��اس(، امیر ترحمي 
)ط��راح نور(، ش��ايان جعف��ري )طراح 
پوستر و بروشور(، فیروزه فیاض بخش )مدير تولید(، 
حس��ین طاهربخش )كارگاه آريانا( )ساخت دكور(، 
پانیذ تاج بخت، حمیدرضا ژاله، ابوالفضل شفیعي زاده 
و مسیب كريمي )گروه كارگرداني(، مرضیه مهاجر 
)منش��ي صحنه(، آزاده ش��فیعي )روابط عمومي(، 
ياس��من پوالدي ها )عكاس( و حامد قريب )مشاور 
رسانه يي( اشاره كرد. نمايش »عكس خانوادگي« تا 
پايان تیر ماه هر شب ساعت ۲۰ از تئاتر دوستان در 
تماشاخانه سنگلج میزباني مي كند و عالقه مندان به 
تماشاي آن مي توانند براي خريداري بلیت به لینك
https://www.tiwall.com/store/aksekha-

nevadegi2 در سايت تیوال مراجعه كنند. 

گروه7درصدراخبار
والاستريتژورنال:
از  بس��یاري  دي��روز 
رسانه ها از نشست سران 
دادند.  گروه هفت خب��ر 
وال استريت ژورنال نی ز در 
صفحه اول خود با انتشار 
عكس��ي از دي��دار دونالد 
ترامپ و ماكرون گزارشي 
از اين نشست منتشر كرد. 
طبق گزارش وال استريت 

ژورنال، دونالد ترامپ ريیس جمهوري اياالت متحده 
امري��كا همزمان با س��فر به كانادا اع��الم كرد كه 
روسیه بايد در نشست سران هفت كشور صنعتي 
و ثروتمند جهان شركت كند. نشست سران هفت 
كش��ور صنعتي و ثروتمند جه��ان در حالي از روز 
جمعه در كبك كانادا برگزار شد كه سران اروپايي 
عضو به همراه كانادا كه رياست دوره يي اين نشست 
را برعهده دارد، نس��بت به تصمیم ترامپ مبني بر 
افزايش تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم از اتحاديه 
اروپ��ا، كانادا و مكزيك معترض هس��تند. گفتني 
اس��ت روس��یه بعد از جدايي كريمه از اوكراين و 
جبهه گی��ري غ��رب علیه مس��كو از جم��ع گروه 
كشورهاي صنعتي جهان كه در آن زمان »جي ۸ 

« خوانده مي شد، خارج شد. 

نيويوركتايمز:
اي��ن روزنام��ه نیز در 
صفحه اول خود عالوه بر 
انتشار گزارشي از نشست 
سران گروه هفت، خبر از 
اتهام جديد ريیس سابق 
ستاد انتخاباتي داد. طبق 
گ��زارش نیويورك تايمز، 
پل منافارت ريیس سابق 
س��تاد انتخابات��ي دونالد 

ترامپ، از س��وي بازرس وي��ژه رابرت مولر با اتهام 
جديدي مواجه و به دادگاه فراخوانده شد. آن طور 
ك��ه در اين گزارش گفته ش��ده، راب��رت مولر كه 
رهبري تحقیقات مرتبط با اتهام ارتباط میان ستاد 
دونالد ترامپ و روس��یه را برعهده دارد، منافارت و 
دس��تیار ارشد او را كه يك شهروند روس است به 
تالش براي اخت��الل در روند قضايي متهم كرده 
اس��ت. اين ش��كايت جديد علیه پ��ل منافارت و 
دستیارش پس از آن به دادگاه ارائه شد كه هفته 
گذشته گزارش شد منافارت با چند نفر از شاهدان 
مرتبط با پرونده هاي قضايي  علیه او تماس گرفته 
و ت��الش كرده به آنها ديكته كند ك��ه در دادگاه 

چه بگويند. 

واشنگتنپست:
نی��ز  روزنام��ه  اي��ن 
خ��ود،  اول  درصفح��ه 
عالوه بر انتش��ار عكسي 
مرب��وط به ديدار س��ران 
هفت،  گروه  كش��ورهاي 
نی��روي  از ه��ك  خب��ر 
درياي��ي امريكا، توس��ط 
هكرهاي چیني منتش��ر 
كرد. طبق اي��ن گزارش، 

هكرهاي وابس��ته به دولت چین اطالعات مربوط 
به ي��ك موش��ك زيردريايي را از نی��روي دريايي 
امريكا سرقت كرده اند. به گفته چند مقام امريكايي 
طرح هاي مخفي مربوط به يك موشك ضدكشتي 
ماف��وق صوت ك��ه قرار ب��ود در س��ال ۲۰۲۰ در 
زيردريايي هاي امريكايي به كار گرفته ش��ود، جزو 
اين اطالعات اس��ت. اطالعات سرقت شده شامل 
۶۱۴ گیگابايت داده مربوط به پروژه يي موس��م به 
»اژدهاي دريا«، اطالعات سیگنال ها و حسگرها، و 
همچنین داده هاي مرتبط با سیستم هاي رمزنگاري 
زيردرياي��ي و بايگاني جنگ افزار الكترونیك واحد 

توسعه زيردريايي نیروي دريايي امريكاست. 

كيوسك

تاريخنگاري

اعتراض علما به بازداشت امام خميني )ره( 
»آقا! من به ش��ما نصیحت مي كنم؛  اي آقاي ش��اه!  اي جناب شاه! من به تو 
نصیحت مي كنم؛ دست بردار از اين كارها. آقا! اغفال دارند مي كنند تو را. من میل 
ندارم كه يك روز اگر بخواهند تو بروي، همه ش��كر كنند... اگر ديكته مي دهند 
دستت و مي گويند بخوان، در اطرافش فكر كن... نصیحت مرا بشنو... ربط مابین 
شاه و اسرايیل چیست كه سازمان امنیت مي گويد: از اسرايیل حرف نزنید... مگر 
ش��اه اسرايیلي است؟«اين بخشي از س��خنان امام خمیني)ره( در روز سیزدهم 
خرداد ۱۳۴۲ در مدرس��ه فیضیه بود كه به حوادث و قیام ۱۵خرداد و بازداشت 
امام خمیني)ره( انجامید؛ حوادثي كه برخي آن را سرآغاز انقالب اسالمي مي دانند. 
۵روز پس از قیام ۱۵خرداد و در ۲۰خرداد ۱۳۴۲ علما، مراجع داخل و خارج 
در اعتراض به بازداش��ت امام خمیني )ره( بیانیه هايي صادر و به صورت تلگراف 
به تهران ارس��ال كردند. با دس��تگیري رهبر نهضت و كشتار وحشیانه مردم در 
روز ۱۵خرداد ۴۲ قیام ظاهرا س��ركوب شد. امام خمیني)ره( در حبس از پاسخ 
گفتن به سواالت بازجويان با شهامت و اعالم اينكه هیات حاكمه ايران و دستگاه 
قضايي آن را غیرقانوني و فاقد صالحیت مي داند، اجتناب ورزيد. جمعي از علماي 
برجس��ته كشور به نشانه اعتراض به تهران هجرت كردند. بیم سوءقصد به جان 
رهبر انقالب واكنش گسترده يي در مردم برانگیخته بود. تعدادي از علماي مهاجر 
در جريان يورش ماموران س��اواك دس��تگیر و براي مدتي زنداني شدند. شاه كه 
وقايع ۱۵خرداد را لطمه يي به ثبات و تضمین هاي داده  ش��ده به امريكا مي ديد، 
درصدد بود تا اين وقايع را كم بها و اوضاع را كنترل  ش��ده و عادي جلوه دهد. از 
س��وي ديگر خش��م مردم از ادامه بازداش��ت امام رو به فزوني بود. از اين رو رژيم 

ناگزير شد در تاريخ  ۱۱مرداد ۱۳۴۲ امام را از بازداشتگاه به منزلي تحت محاصره 
نیروه��اي امنیتي در منطقه داووديه ته��ران منتقل كند. مردم تهران به محض 
اطالع از انتقال امام به س��مت داووديه سرازير شدند. ساعاتي از ازدحام جمعیت 
نگذش��ت كه رژيم ناگزي��ر از پراكندن جمعیت و محاصره علني منزل توس��ط 
نیروهاي نظامي شد. پس از اين وقايع امام خمیني)ره( تحت الحفظ ماموران رژيم 
به منزلي واقع در محله قیطريه تهران منتقل ش��د و تا روز آزادي و بازگشت به 

قم در پانزدهم فروردين سال ۴۳  در همین محل محاصره  شده اقامت داشت. 

حجتاالسالماحمدي،عضوشورايعاليانقالبفرهنگيدرگذشت
حجت االسالم احمد احمدي، عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي و ريیس سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها شامگاه 
گذشته در بیمارستان امام خمیني)ره( تهران دعوت حق را لبیك گفت. حجت االسالم والمسلمین احمد احمدي، عضو شوراي عالي انقالب 
فرهنگي و ريیس سازمان »سمت« جمعه شب هجدهم خرداد ماه در بیمارستان امام خمیني)ره( تهران دعوت حق را لبیك گفت. احمدي 
در سال ۱۳۱۲ در روستاي كهكدان مالير به دنیا آمد. وي پس از فرا گرفتن دروس مقدماتي به حوزه علمیه بروجرد رفت و ۵ سال دروس 

ديني را تا اواخر سطح ۲ فرا گرفت سپس به حوزه علمیه قم رفت و دروس تفسیر و فلسفه اسالمي را در سطوح عالي نزد عالمه طباطبايي، درس فقه و اصول را نزد 
اساتیدي نظیر امام خمیني)ره(، سیدحسین طباطبايي بروجردي، آيات عظام سلطاني، مشكیني، محقق داماد و نجفي مرعشي تلمذ كرد. 

چهرهروز

بررسيشماركاربرانيكهازنرمافزارهايغيرقانونياستفادهميكنند

نرمافزارهايربودهشده
گروهگوناگون

تازه ترين گزارش هاي منتش��ر  طبق 
ش��ده، نیمي از كاربران جهان به صورت 
غیرقانوني از نرم افزارها اس��تفاده مي كنند. آن طور كه 
بررسي ها نش��ان مي دهد، كاربران كامپیوتر در جهان 
تمايل بس��یاري براي استفاده غیرقانوني از نرم افزار ها 
دارن��د. تحقیق��ات نش��ان مي دهد كه س��رقت هاي 
نرم اف��زاري به روش��ي راي��ج در كش��ورهاي در حال 
توسعه تبديل شده و كاربران به راحتي از نرم افزارهاي 
قفل شكس��ته و سرقت شده، چندين بار بیشتر از ساير 
كاربران در كشورهاي توسعه يافته استفاده مي كنند. 
آن طور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته شده، چین 
يك��ي از پیش��تازان به كارگیري نرم افزاره��اي بدون 
مجوز و به اصطالح قفل شكس��ته در جهان به ش��مار 
مي رود. طبق آمار منتشر شده، در سال ۲۰۱۵، حدود 
۷۰درصد از كاربران كامپیوتر در چین از نرم افزارهاي 

غیرقانوني استفاده مي كردند.
 بر اين اس��اس دولت چین، ادارات اين كشور را به 
اس��تفاده از نرم افزارهاي مجوزدار ترغیب كرد. آن طور 
كه گفته ش��ده، مقامات چیني بازرسي هاي گسترده 
در ادارات دولت��ي براي مقابله با اين پديده غیرقانوني 
را آغاز كردند. طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، اين 
بازرسي ها از عالي ترين نهادها تا مراكز خدمات شهري 
و روستايي را شامل مي ش��د. به نظر مي رسد نظارت 
دولت چین ب��راي مقابله با نرم افزاره��اي غیرقانوني 
تاثیرگذار بود؛ چراكه در س��ال ۲۰۱۷ شمار كاربراني 
كه از اين نرم افزارها اس��تفاده مي كنند كاهش يافته 
و به ۶۶درصد رس��ید اما همچنان اين كشور در صدر 
فهرست اس��تفاده از نرم افزارهاي غیرمجاز قرار دارد. 
در كنار چین، روس��یه و هند نیز از جمله كشورهايي 
به شمار مي روند كه بیشترين استفاده را از نرم افزارهاي 
قفل شكسته و غیرقانوني دارند. طبق آمار منتشر شده، 
در س��ال ۲۰۱۵ ح��دود ۶۴درصد از كارب��ران روس 
نرم افزاره��اي موردنی��از خود را به ص��ورت غیرقانوني 
دانلود و نصب مي كردند. روس��یه در سال ۲۰۱۷ نیز 
همچنان با ۶۲درصد كاربراني كه از نرم افزار غیرمجاز 
استفاده مي كنند در رتبه دوم جهان قرار دارد. آن طور 

كه گفته شده، كاربران روس و چیني به دلیل استفاده 
گس��ترده از نرم افزارهاي قفل شكسته بیشترين تاثیر 
را از ش��یوع ويروس ها و بدافزاره��ا مي پذيرند. طبق 
گزارش هاي منتشر شده، حدود ۶۱ درصد از كاربران 
يوناني نی��ز در س��ال ۲۰۱۷ از نرم افزارهاي غیرمجاز 
اس��تفاده مي كردن��د. در بس��یاري از گزارش ها، هند 
يكي از كش��ورهاي پیشرو در زمینه فناوري اطالعات 
و تكنولوژي به شمار مي رود. بر اين اساس، دور از ذهن 
نیست كه اين كشور مهارت بسیاري نیز در شكستن 
قفل نرم افزارها و استفاده غیرقانوني از آنها داشته باشد. 
آن ط��ور ك��ه گفته ش��ده در س��ال ۲۰۱۷ حدود 
۵۶درصد از كاربران هندي از نرم افزارهاي قفل شكسته 
بر سیس��تم خود اس��تفاده مي كردند كه اين آمار در 
س��ال ۲۰۱۵ حدود ۵۸درصد اعالم ش��ده بود. طبق 
آمار منتشر ش��ده، ايتالیا در میان كشورهاي اروپايي 
باالترين میزان اس��تفاده از نرم افزارهاي غیرقانوني را 
به خود اختصاص داده اس��ت. در اين كش��ور در سال 
۲۰۱۷ ح��دود ۴۳درص��د از كارب��ران از نرم افزار هاي 
قفل شكسته اس��تفاده مي كردند. اسپانیا نیز در میان 
فهرس��ت كش��ورهايي قرار دارد ك��ه از نرم افزارهاي 
قفل شكسته اس��تفاده مي كنند. آن طور كه تازه ترين 

آمار نش��ان مي دهد، در اسپانیا در سال ۲۰۱۵، حدود 
۴۴درصد از كارب��ران نرم افزاره��اي موردنیاز خود را 
به ص��ورت غیرقانون��ي دانلود مي كردند ك��ه اين آمار 
در س��ال ۲۰۱۷ به ۴۲درصد رسید. فرانسه، بريتانیا، 
آلمان و امريكا نیز در اين فهرس��ت قرار دارند. آن طور 
كه گفته ش��ده حدود ۱۵ تا ۳۰درص��د از كاربران در 
اين كش��ورها از نرم افزارهاي قفل شكس��ته اس��تفاده 
مي كنند. اين در حالي اس��ت كه در كش��وري مانند 
آلمان، قواعد س��ختگیرانه يي براي كنترل استفاده از 
نرم افزاره��اي غیرقانوني اعمال مي ش��ود. آن طور كه 
گفته ش��ده، كاربران��ي كه از اي��ن نرم افزارهاي بدون 
مجوز و قفل شكسته استفاده مي كنند معموال امكان 
درياف��ت بس��ته هاي به روزرس��اني آنها را نداش��ته و 
همچنین نمي توانند از خدمات حمايتي و پشتیباني 
ش��ركت هاي تولیدكننده هم بهره مند ش��وند. بر اين 
اس��اس، كارشناس��ان و تحلیلگ��ران امیدوارند كه با 
افزايش سطح آگاهي كاربران در سراسر دنیا، تمايل به 
استفاده از نرم افزارهاي بدون مجوز و كپي شده كاهش 
معناداري پیدا كند. هر چند طبق آمار منتشر شده، از 
سال ۲۰۱۵ تاكنون درصد كاربراني كه از نرم افزارهاي 

قفل شكسته استفاده مي كنند، كاهش يافته است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

جايزهگنكوربرايكتابيدرباره»سلينجر«
جاي��زه ادبي گنكور فرانس��ه در بخش 
زندگینامه به »سلینجر صمیمي« نوشته 
»دنیس دمونپیون« رس��ید. ب��ه گزارش 
سايت تلراماي فرانسه، »دنیس دمونپیون« 
خبرنگار و نويسنده فرانسوي براي نگارش 
كتاب »سلینجر صمیمي« درباره زندگي 

»جي. دي. سلینجر« نويسنده سرشناس امريكايي موفق به كسب جايزه ادبي 
گنكور سال ۲۰۱۸ در بخش زندگینامه شد. »سلینجر صمیمي« به بررسي رمان 
معروف »ناطور دش��ت« نوشته »س��لینجر« مي پردازد كه نخستین بار در سال 
۱۹۵۱ در قالب يك رمان در امريكا منتشر شد. »دمونپیون« براي نگارش اين 
كتاب ۱۰ سال وقت صرف كرده و به كشورهاي مختلفي از لهستان و امريكا تا 
استرالیا و بريتانیا سفر كرده است. او به كمك نامه هاي منتشر نشده از »جي. دي. 
سلینجر« به زندگي اين نويسنده معروف امريكايي در دوران جواني، حضور او در 
جنگ جهاني دوم، عشق و خلق رمان تاثیرگذار »ناطور دشت« پرداخته است. 
به گزارش ايسنا، جايزه »گنكور« نخس��تین بار در سال ۱۹۰۳ از سوي »ژول« 
و »ادمون گنكور« راه اندازي ش��د. آكادمي گنكور كه بیش از صدس��ال سابقه 
فعالیت دارد، عالوه بر جايزه اصلي خود كه هر سال در ماه نوامبر اهدا مي شود و 
مهم ترين و معتبرترين جايزه ادبي فرانسه به  شمار مي آيد، جوايز جانبي ديگري 
چون جايزه گنكور براي نخستین رمان، جايزه گنكور دبیرستاني ها، جايزه گنكور 
داستان كوتاه، جايزه گنكور شعر، جايزه گنكور زندگینامه نويسي و جوايز گنكور 
به انتخاب برخي كشورها را نیز اهدا مي كند. اگرچه برنده جايزه جنبي گنكور 
تنها مبلغي ناچیز معادل ۱۰ يورو دريافت مي كند، اما فروش باالي رمان برنده را 
براي نويسنده اش به ارمغان مي آورد. گفته مي شود اثر برنده جايزه »گنكور« بین 

۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نسخه در بازار فروش خواهد داشت. 

محوطههايهخامنشيبرازجانازخاكبيرونميآيند
باستان شناسي روشمند  بررسي  طرح 
مح��دوده كاخ هاي هخامنش��ي برازجان 
در شهرس��تان دشتس��تان بوشهر منجر 
ب��ه شناس��ايي محوطه ه��اي متع��ددي 
ك��وروش  ش��د.  هخامنش��ي  دوره  از 
محمدخان��ي سرپرس��ت طرح بررس��ي 

باستان شناس��ي روش��مند محدوده كاخ هاي هخامنش��ي برازج��ان مي گويد: 
در بررس��ي باستان شناس��ي روش��مند محدوده كاخ هاي هخامنشي برازجان 
در بوش��هر تعدادي محوطه  متعلق به دوره هخامنش��ي به دس��ت آمد كه در 
اي��ن محوطه ها آثار فراوان��ي از دوره هاي پیش از تاريخ )ه��زاره پنجم قبل از 
میالد(، دوره هاي مختلف تاريخي )هخامنش��ي، فراهخامنش��ي، ساس��اني( و 
دوران اس��المي )قرون نخست و میانه( به دس��ت آمده اند. او با اشاره به اينكه 
محوطه ها و آثار دوران ساس��اني و قرون نخس��تین اسالمي بیشترين فراواني 
را به خود اختصاص داده اس��ت، ادامه مي دهد: آثار شناسايي شده گواه تمركز 
محوطه هاي هخامنشي در پهنه هاي باالدست و مشرف به رودخانه هاي دايمي 
منطقه به خصوص رودخانه »دالكي« و انش��عابات آن اس��ت. او ادامه مي دهد: 
بررسي باستان شناسي در اين محدوده با مركزيت كاخ هاي سه گانه هخامنشي 
شهرستان دشتس��تان و با درنظر گرفتن عوارض طبیعي منطقه انتخاب شده 
بود، بنابراين هدف از اين مطالعه، بررسي شناسايي محوطه هاي باستاني دوره 
هخامنش��ي و مطالعه پراكنش آنان در اين منطقه بود. محمدخاني مي افزايد: 
 طرح بررس��ي باستان شناسي روش��مند محدوده كاخ هاي هخامنشي برازجان 
در راس��تاي پروژه باستان ش��ناختي اي��ن كاخ ها از نیمه فروردي��ن ۱۳۹۷ در 
محدوده يي به وسعت ۱۹۰ كیلومتر مربع از اراضي شهرستان دشتستان استان 

بوشهر به اجرا درآمد. 
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