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ريي��س كميت��ه امداد امام خمين��ي )ره( گفت: روحاني ش��عار رفع فقر داد و 
منصفانه در جوار بارگاه مطهر علي بن موس��ي الرضا)ع( اعالم مي كنم كه ايشان به 

اين شعار خود پايبند بوده و عمل كرده اند. 
به گزارش ايرنا پرويز فتاح در نشس��ت شوراي اداري و توسعه خراسان رضوي 
كه با حضور رييس جمهوري برگزار شد، افزود: ممكن است براي عده يي بيان اين 
مسائل خوشايند نباشد اما نه براي خوشايند يك عده كه بايد بر اساس اعتقادات 
خ��ود عمل كنيم. وي گفت: نمايندگان مجلس با تصويب تبصره 14 و گنجاندن 
آن در بودج��ه كه با اجراي 100درصدي توس��ط دول��ت تدبير و اميد همراه بود 

موجب كار مهمي در اين زمينه شدند. 
ريي��س كميته امداد ام��ام خميني )ره( افزود: در نتيج��ه اجراي اين تبصره، 
دريافتي مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي دست كم 3 تا 4.5برابر شد 

كه دعاي آنها براي دولت، نظام و حضرت آقا مي تواند بسيار موثر باشد. 
فت��اح تاكيد كرد: دولت به اين هم كفايت نك��رد و در هماهنگي با مجلس با 
تبصره 16 نيز 2هزار و 100 ميليارد تومان به عنوان وام اش��تغال اختصاص داد 
كه بانك ها در اقدامي تحسين برانگيز 90درصد آن را در قالب 102 هزار فقره وام 
خرد پرداخت كردند. وي گفت: س��هم خراسان رضوي از وام مزبور 7هزار و 750 
فقره بود كه 95درصد آن محقق شد و از اين لحاظ عملكرد بانك هاي اين استان 
بهتر از ميانگين كشوري بود. فتاح اظهار داشت: بودجه سال هاي گذشته كميته 
امداد با عنايت دولت تقريبا به صورت 100درصدي تامين شد هرچند پرداخت ها 

از خزانه مشكالتي داشت اما قول جبران آنها داده شده است. 
وي تاكيد كرد: باالترين رشد بودجه در سال 97 در رديف كميته امداد ديده 
مي ش��ود كه 75درصد رش��د داش��ته و منتظر اجراي آن توسط دولت هستيم و 

اميدواريم اين مساله به بحث هدفمندي ها گره نخورد. 
ريي��س كميت��ه امداد ام��ام خمين��ي)ره( خاطرنش��ان كرد: 5ه��زار واحد از 
مس��كن هاي مهر بدون متقاضي به اين نهاد واگذار شده كه سهم خراسان رضوي 
از آن يك هزار و 200 واحد است. فتاح افزود: پارسال توانستيم 15درصد جامعه 
زير پوش��ش را توانمندس��ازي و از پوشش اين نهاد خارج  كنيم كه قصد داريم با 
حمايت دولت اين روال منطقي را ادامه دهيم. وي گفت: تصميمات خوبي مبني 
بر تخصيص بودجه صندوق توس��عه ملي به اين حوزه گرفته ش��ده كه اميدواريم 
دولت اين خبر خوش را هر چه زودتر به مردم بدهد. حسن روحاني كه به همراه 
ش��ماري از معاونان و وزيران خود از روز يك شنبه به استان خراسان رضوي سفر 
و چندين ط��رح صنعتي، عمراني و خدماتي را راه اندازي كرده اس��ت، ديروز در 

نشست شوراي اداري و توسعه اين استان شركت كرد. 

جهانگيرييكشنبهبرايتوضيح
دربارهموضوعارزبهمجلسميرود

معاون اول رييس جمه��ور هفته آينده براي توضيح درباره مس��ائل اقتصادي 
و از جمل��ه موضوع ارز به مجلس مي رود. به گزارش فارس، اس��حاق جهانگيري 
يك ش��نبه هفته آينده؛ 23 ارديبهشت براي توضيح در مورد مسائل اقتصادي در 
صحن علني مجلس حاضر مي ش��ود. بناس��ت تا معاون اول رييس جمهور در اين 
نشس��ت توضيحاتي درباره موضوع ارز و همچنين ديگر مس��ائل اقتصادي كشور 

به نمايندگان ارائه كند. 

سرمقاله

برجامومسالهصلحپايدار

 اين روزها و با نزديك شدن به موعد 12 آوريل )زمان تاييد يا عدم تاييد 
تعليق تحريم ها از س��وي ترامپ( جنگ لفظي ميان ايران و اياالت متحده بر 
سر موضوع برجام به اوج خود رسيده است. روزي نيست كه رييس جمهوري 
ايران يا مقامات ديگر از برجام دفاع يا امريكا را به پيمان شكني متهم نكنند 
يا از آن س��و امريكا و متحدش اس��راييل،  ايران و معاه��ده برجام را تخطئه 
نكنند. نگاهي به رس��انه هاي مكتوب و غيرمكتوب خارجي هم نشان مي دهد 
كه ردپاي برجام در آنها همچنان محكم است. به نظر مي رسد مشكل برجام 
)اگ��ر اين بار هم از س��د امريكا گذر بكند(، در ماه هاي آينده مس��تمرا ادامه 
خواهد داشت. چرا اين مشكل همچنان بر سر معاهده يي كه 6 قدرت جهاني 

آن را امضا كرده اند، ادامه دارد؟
حدود 222سال پيش »ايمانوئل كانت« مقاله يي با عنوان »صلح دايمي« 
نوش��ت كه پس از گذشت بيش از دو قرن مي تواند همچنان الهام بخش حل 
و فصل مخاصمات باش��د. اواخر قرن هجده��م )زماني كه كانت اين مقاله را 
مي نوش��ت( اروپا مركز جن��گ بين دولت هاي مختلف بود. در س��ال 1795 
ارتش انقالب فرانس��ه ب��ه فرماندهي ناپلئون بناپارت، كش��ورها را يكي پس 
از ديگري مي گش��ود و عمال مس��ير امپراتوري خود را هموار مي كرد. در آن 
س��ال قرارداد هاي صلحي ميان فرانسه، اسپانيا و پروس موسوم به صلح بازل 
منعقد شد كه روح آن ترك مخاصمه بود. كانت يك سال پس از اين قرارداد 
)در حال��ي كه اروپ��ا صحنه نبرد ميان ارتش كش��ورهاي مختلف بود( مقاله 
37 صفحه يي خود را منتش��ر مي كند كه در آن راهكارهاي يك صلح دايمي 

ارائه مي شود. 
كان��ت در ابتداي مقاله خود و در بخش اول 6 ماده را براي برقراري صلح 
دايمي پيش��نهاد مي دهد. در ماده اول مي نويس��د كه اگ��ر در معاهده صلح، 
موادي وجود داشته باش��د كه جنگ آينده را به رسميت بشناسد،  اين صلح 
پايدار نيس��ت. در ماده پنج آن آمده اس��ت كه هيچ دولت��ي نبايد به زور در 
قانون اساس��ي و حكومت دولت ديگري دخال��ت كند و در ماده 6 نيز تاكيد 
كرده اس��ت اگر دولتي با دولت ديگر در جنگ است، مجاز به كنشي نيستند 
كه اعتماد دوجانبه را در صلحي كه بعدا ممكن است منعقد شود، خدشه دار 

كند؛ مثل ترور، مسموم كردن و... 
مقايس��ه اين س��ه ماده با معاهده برجام، نتايج جالبي به دس��ت مي دهد. 
نخس��ت: اين معاهده، معاهده يي نيس��ت كه بتوان از آن انتظار صلح پايدار 
داش��ت چه آنكه همين تاييد چهار ماه به چهار م��اه رييس جمهوري امريكا 
مانند شمش��ير داموكلس بر س��ر معاهده اس��ت كه مي تواند هر لحظه آن را 
تهدي��د كند و هر چه��ار ماه يك بار، باي��د اعضاي اتحاديه اروپ��ا يا دبيركل 
سازمان ملل با عجز و البه از ترامپ بخواهند از اين قرارداد خارج نشود. دوم 
اينكه متاس��فانه رفتار دولت امريكا در طول زمان نشان داده كه به طرقي در 
پي عناد با جمهوري اس��المي اس��ت كه اين رفتار عمال بر قرارداد برجام هم 
سايه افكنده است. س��وم، ترور دانشمندان هسته يي توسط اسراييل )كه در 
كتاب تازه انتش��ار يافتهRise and Kill first به اين عمليات موساد اشاره 
ش��ده است( يا تحريم اشخاص و شركت ها توس��ط دولت امريكا، با برقراري 

صلح ناسازگار است. 
توافق برجام براي ايران يك فرصت است و يك فرصت هم خواهد بود اما 
اين قرارداد زماني مي تواند پايدار باش��د ك��ه الاقل در آن موارد باال به نوعي 
لح��اظ و ح��ق دخالت در يك امور حاكميتي دولت ديگر منع ش��ده باش��د. 
تعادلي كه به دليل برجام در اقتصاد شكل گرفته است، بايد از طرق مختلف 
تقويت ش��ود تا اين نهال بتواند به درخت تنومند صلحي بدل ش��ود كه هيچ 
كس موافق قطع آن نباش��د. دولت ايران بهتر اس��ت در صورت تداوم يا عدم 
تداوم اجراي اين قرارداد از سوي دولت امريكا به دنبال متممي باشد كه حق 

يك ملت در سايه يك صلح پايدار براي آن محفوظ بماند. 
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رييس  جمهوري از تازه ترين گزينه احتمالي ايران درباره توافق هسته اي رونمايي كرد

برجام با اروپا، بي امريكا
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبانعزيزميتوانندنظرها،انتقاداتوپيشنهادهايخوددرمورد
مطالبمختلفروزنامهراباذكرجزئياتبهاينسامانهپيامكنمايند.
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 اي��ن روزها و با نزديك ش��دن به موعد 12 
آوريل )زمان تاييد يا عدم تاييد تعليق تحريم ها 
از س��وي ترامپ( جن��گ لفظي مي��ان ايران و 
اياالت متحده بر سر موضوع برجام به اوج خود 
رسيده اس��ت. روزي نيست كه رييس جمهوري 
ايران يا مقامات ديگر از برجام دفاع يا امريكا را 
به پيمان شكني متهم نكنند يا از آن سو امريكا 
و متحدش اس��راييل،  اي��ران و معاهده برجام را 
تخطئه نكنن��د. نگاهي به رس��انه هاي مكتوب 
و غيرمكت��وب خارج��ي هم نش��ان مي دهد كه 
ردپاي برجام در آنها همچنان محكم اس��ت. به 
نظر مي رس��د مش��كل برجام )اگر اين بار هم از 
سد امريكا گذر بكند(، در ماه هاي آينده مستمرا 

ادامه خواهد داشت ...

 گروهاقتصادكالن| هاديسلگي|
مركز آمار در گزارش��ي تغيي��رات جمعيتي 
كش��ور تا س��ال 1430 را در 4 س��ناريو مورد 
بررس��ي قرار داده كه مطابق محتمل ترين آنها 
جمعيت كشور در آن سال به عدد 104 ميليون 
نفر خواهد رس��يد. اين س��ناريو نرخ باروري را 
همين س��طح فعلي 2.11درصد در نظر گرفته 
كه بر مبناي آن نرخ رش��د جمعيت در هر دوره 
5 س��اله روندي نزولي به خود خواهد گرفت به 
ط��وري كه رقم رش��د 1.2درصد س��ال 95 به 
0.44درصد در س��ال 1430 خواهد رسيد. اين 
كاهش تدريجي نرخ رش��د به علت نرخ باروري 
2.1كش��ور اس��ت كه پايين تر از نرخ جانشيني 

قرار گرفته است...

برجامومسالهصلحپايدار

گذرازجمعيت100ميليوننفري
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 سراب ماليات ستاني 
از خانه هاي خالي
گروهراهوشهرسازيشهالروشني

بررس��ي نظام مالياتي مس��كن در كش��ورهاي 
مختلف جهان نش��ان مي ده��د، به منظور كنترل 
س��وداگري، ك�س��ب درآم�د، تحقق اهداف بخش 
مسكن و تخصيص بهينه منابع، بهبود اهداف توزيع 
درآمد ابزار مالياتي متناس��ب با آن ك�اركرد به كار 
گرفته مي ش��ود. از مهم ترين اين ابزارها مي توان به 
ماليات بر منفعت س��رمايه، ماليات بر ارزش زمين، 
ماليات بر واحدهاي مس��كوني خال��ي و ماليات بر 
خريد امالك گران قيمت اش��اره كرد. اين در حالي 
اس�ت ك�ه به گفته بسياري از كارشناسان، در اي�ران 
به دليل عدم وجود يا ضعف ابزارهاي فوق در نظام 
مالياتي كشور طي چند دهه اخير نوسان هاي بخش 
م�سكن و شوك هاي ايجادشده در اين بازار تبعات 
اقتصادي و اجتماعي گسترده يي را در پي داشته و 
طيف وس�يعي از زيان هاي اقتصادي و آسيب هاي 
اجتماعي را در اشكال مختلف متوجه جامعه كرده 

اس�ت ...

 بهاره مهاجري   

 بهاره مهاجري   
معاون سردبير

معاون وزير نفت در امور بين الملل: 

جاي توتال بودم در ايران مي ماندم



 س�يف به فراكس�يون اميد مي رود- تعادل| 
يك عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد از حضور سيف 
در جلس��ه صبح امروز اين فراكسيون خبر داد. عليرضا 
رحيم��ي اظهار كرد: فراكس��يون اميد صبح سه ش��نبه 
ميزبان س��يف رييس كل بانك مرك��زي و رييس اتاق 
بازرگاني ايران اس��ت. به گفته رحيمي اين جلس��ه در 
مورد بررسي وضعيت اقتصادي و شرايط بازار ارز تشكيل 

مي شود. 
از  گرجس�تان  اقتص�اد  وزي�ر  اس�تقبال   
س�رمايه گذاران ايراني- ايرنا| وزير اقتصاد و توسعه 
پاي��دار گرجس��تان در ديدار با وزير ام��ور خارجه ايران 
گفت: طرح هاي بس��ياري در اين كشور وجود دارد كه 
ش��ركت هاي ايراني مي توانند در آنها مشاركت كنند و 
مقامات گرج��ي از حضور ايرانيان اس��تقبال مي كنند. 
همچني��ن در اين ديدار محمدجواد ظريف با تش��ريح 
ظرفيت هاي ب��االي اقتصادي ايران بر توس��عه هر چه 
بيش��تر همكاري هاي اقتصادي بين ايران و گرجستان 
تاكيد ك��رد. طرفين در ادامه درخص��وص همكاري در 
زمينه ه��اي ترانزيت، همكاري بين كش��ورهاي منطقه 
جهت ايجاد كريدور حمل و نقل، بررسي راه هاي توسعه 
همكاري هاي بانكي، انرژي، گردشگري و حل مشكالت 
 و موان��ع ب��ر س��ر راه توس��عه همكاري ه��ا گفت وگو و 

تبادل نظر كردند. 
 آيين نام�ه تامين امني�ت اجتماعات قانوني 
اصالح مي شود- برنا| مديركل سياسي وزارت كشور 
گفت: آيين نامه تامين امنيت اجتماعات و تجمعات قانوني 
بررس��ي و اصالح مي ش��ود. بهرام سرمست در نشست 
خبري همايش علمي تحزب و توسعه در پاسخ به سوالي 
درباره موانع فعاليت حزبي در كش��ور اظهار كرد: از نظر 
مباني نظري و حقوقي درباره تجمعات و راهپيمايي ها، 
خأله��اي قانون��ي داريم كه باي��د آن را اصالح كنيم. او 
اف��زود: البته بايد در اين زمينه بحث هاي كارشناس��ي 
صورت گيرد ولي ممكن اس��ت در جمع بندي ها به اين 
نتيجه برسيم كه فقط با اصالح آيين نامه ها و قانونگذاري 
جديد درباره اصل 27 قانون اساسي بتوانيم مشكالت را 
حل كنيم كه اقدامات عملي در اين زمينه آغاز ش��ده و 
هم اكنون اصالح آيين نامه سال 81 و ماده 13 آيين نامه 

قانون جديد احزاب را در دستور كار داريم. 
 حضور بانوان در ورزش�گاه مبتني بر تصميم 
نيروي انتظامي اس�ت- خانه ملت| احد آزادي خواه، 
عضو كميسيون فرهنگي مجلس در تشريح جلسه با وزير 
ورزش و جوانان درخصوص سوال فاطمه حسيني درباره 
اعمال برخورد دوگانه در ورود زنان به ورزشگاه ها گفت: 
 آقاي س��لطاني در اين جلسه گفتند؛ تغيير اين وضعيت 
مبتني بر تصميمات نيروي انتظامي است هر چند وزارت 
ورزش با ناجا براي تغيير اين نگرش وارد مذاكره ش��ده 
اس��ت چراكه سياس��ت اين وزارتخانه نيز از حضور زنان 
در ورزشگاه حمايت مي كند. او با بيان اينكه سيده فاطمه 
حسيني از پاس��خ هاي وزير در اين رابطه قانع شد، بيان 
كرد: وزير ورزش از رايزني هاي صورت گرفته براي حضور 
زنان در ورزش��گاه هاي سرپوشيده و مسابقاتي همچون 
واليبال، بسكتبال، دو و ميداني و... خبر داد ضمن اينكه 
تاكن��ون نيز حضور آنها در اين بازي ها نتيجه و بازخورد 
منفي نداش��ته اس��ت. آزادي خواه با بي��ان اينكه وزارت 
ورزش آمادگ��ي الزم جهت فراهم كردن حضور زنان در 
ورزشگاه هاي بزرگ و بازي هايي همچون فوتبال را دارد، 
اضافه كرد: ايجاد س��رويس هاي بهداشتي مجزا، ورود و 
خروج مجزا و سكوهاي مجزا ازجمله اقداماتي است كه 
وزارت ورزش در راس��تاي آن قدم برداشته است اما قبل 
از آن ناجا بايد براي برقراري امنيت اعالم آمادگي كند. 

مش�ترك  نشس�ت  برگ�زاري  احتم�ال   
فراكسيون هاي مجلس درباره آينده برجام- ايسنا| 
سيدحس��ين نقوي حس��يني، نماين��ده مجل��س گفت: 
فراكسيون هاي واليي، اميد و مستقلين به دنبال برگزاري 
نشس��ت مش��تركي براي آينده برجام هستند چون اين 
موضوع مربوط به منافع ملي كش��ور است و بايد فارغ از 
مسائل سياسي به آن نگاه شود. او يادآور شد: با توجه به 
اينكه قرار است امريكايي ها 22 ارديبهشت درباره برجام 
اعالم نظر كنند، روساي فراكسيون هاي سياسي مجلس 
مذاكراتي انجام دادند تا احتماال در روز چهارش��نبه)19 
ارديبهشت( نشست مشتركي را برگزار كرده و رايزني هايي 

را انجام دهند. 
 آيي�ن     نامه اجرايي تهيه فهرس�ت رس�مي 
دارويي ايران به تصويب رسيد- ايلنا|  هيات وزيران 
به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور 
آيين         نامه اجرايي مربوط به تهيه فهرست رسمي دارويي 
ايران براس��اس نظام دارويي ملي كش��ور را به تصويب 
رساند. به موجب اين آيين   نامه كارگروه بررسي و تدوين 
فهرس��ت دارويي ايران براي تهيه فهرست ياد شده در 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزشكي)س��ازمان 
غذا و دارو( تش��كيل مي ش��ود. تصميم گيري در مورد 
درخواس��ت هاي اضافه شدن يا حذف داروها از فهرست 
داروي��ي ايران و ني��ز تعيين و روزآمد كردن فهرس��ت 
رس��مي دارويي ايران ش��امل داروهاي بدون نس��خه و 
داروهاي بيماري هاي ن��ادر ازجمله وظايف كارگروه ياد 

شده است. 
 عارف تمايلي براي كانديداتوري در انتخابات 
رياست مجلس ندارد- تسنيم| يك عضو فراكسيون 
امي��د مجلس گفت: »عارف« تمايلي براي كانديداتوري 
در انتخابات رياس��ت مجلس ن��دارد. محمدرضا نجفي، 
عضو فراكس��يون اميد مجل��س با بيان اينك��ه از همه 
جناح ه��ا و گروه ها مي ش��نوم كه عالقه مند هس��تند و 
ضرورت مي بينند كه در انتخابات هيات رييسه مجلس 
ورود كنن��د، اف��زود: اينها فع��ال در حد اس��تمزاج ها و 
مش��ورت هاي فردي اس��ت و نمي توان اين مسائل را به 
اشخاص نسبت داد و درباره آن اظهارنظر كرد زيرا جنبه 

گفت وگوهاي فردي دارد. 
  آلمان و فرانسه بر حفظ برجام تاكيد كردند- 
ايرن�ا| وزراي ام��ور خارج��ه آلمان و فرانس��ه در يك 
كنفرانس مشترك خبري در برلين بر پايبندي اتحاديه 
اروپا و كشورهايش��ان به برج��ام با وجود اتخاذ هر گونه 
تصميمي از سوي امريكا تاكيد كردند. »ژان ايو لودريان« 
وزير امور خارجه فرانس��ه روز دوشنبه در اين كنفرانس 
خبري گفت كه كش��ورش به هم��راه انگليس و آلمان، 
توافق هسته يي را با وجود تصميم احتمالي امريكا براي 
خ��روج از آن حفظ مي كنند زي��را اين بهترين راه براي 
جلوگيري از تكثير هس��ته يي است. او افزود: ما مصمم 
ب��ه نجات اين توافق هس��تيم زيرا اي��ن توافق از تكثير 
هسته يي جلوگيري مي كند و روش��ي براي باز داشتن 

ايران از دستيابي به سالح هسته يي است. 

روي موج خبر

رييس  جمهوري از تازه ترين گزينه احتمالي ايران درباره توافق هسته اي رونمايي كرد

برجامبااروپا،بيامريكا
»اگ��ر آنچه ايران از برجام مي خواهد توس��ط 
غيرامريكا تامين ش��ود بدون امري��كا هم توافق 
ادامه مي يابد«؛ اين تازه ترين موضع رييس دولت 
به خروج احتمالي برج��ام از زبان رييس جمهور 
اس��ت. حس��ن روحاني كه روز گذشته به مشهد 
رفته بود در س��خنراني هاي خود هم از تازه ترين 
تصمي��م احتمالي ايران درباره توافق هس��ته يي 
رونماي��ي كرد، ه��م موضع دولت درب��اره فيلتر 
تلگرام را به ميان كش��يد و ه��م گريزي به بازار 
نابه س��امان ارز زد. درحال��ي كه در اين س��فر نه 
حجت االس��الم علم اله��دي، امام جمعه مش��هد 
او را همراه��ي مي ك��رد و ن��ه ابراهيم رييس��ي، 
ريي��س آس��تان قدس رض��وي. حجت االس��الم 
علم الهدي كه در روز ابتدايي س��فر به اس��تقبال 
رييس جمهوري نرفته بود در نشس��ت هاي ديگر 
ه��م روحاني را همراهي نكرد و ابراهيم رييس��ي 
هم ترجيح داد به تهران آمده و به جاي نشستن 
پاي س��خنراني رييس جمهور از نمايشگاه كتاب 
بازديد كند. شايد هم اين غيبت براي خودداري 
از مواجهه مس��تقيم با انتق��اد احتمالي روحاني 
بود. آنچنان كه رييس جمهور در نشس��ت خبري 
اش��اره يي به تصميم گيري هاي خاص در مشهد 
 كرد و گفت كه »اينكه مي گويند مش��هد ش��هر 
امام رضاس��ت خيلي دقيق نيس��ت هم��ه ايران 
كش��ور ام��ام رضاس��ت، اگر چيزي حرام اس��ت 
براي ديگران هم حرام اس��ت.« اش��اره روحاني 
ممنوعيت هاي مختلف در مشهد بود كه در ديگر 

شهرها اعمال نمي شود. 

 انحصار بي نتيجه است
رييس جمهور در بخش��ي از س��خنراني خود 
در ش��وراي اداري خراس��ان رض��وي تلويح��ا از 
فيلترينگ تلگ��رام هم انتقاد كرد و با بيان اينكه 
همه مي دانند در اينترنت و پيام رسان ها همچون 
ساير بخش ها مشكالت وجود دارد، گفت كه »اما 
اين مس��اله نبايد باعث ش��ود تا ارتباطات مردم 
مختل ش��ود.« او با بيان اينكه بايد افكار خود را 
از قرن هاي گذشته به قرن جديد بياوريم، افزود: 
ام��روز در فضاي مجازي عالوه بر انتقاد كه البته 
اگر به طور صحيح انجام ش��ود، س��ازنده اس��ت، 
لحن هاي تخريبي و حتي فحاشي نيز وجود دارد 
ام��ا در مجموع بايد به مردم اجازه دهيم تا نفس 
بكشند. روحاني با تاكيد بر اينكه بايد به مردمي 
كه انق��الب و جن��گ را اداره كرده ان��د، اعتماد 
كنيم، خاطرنشان كرد: امروز مردم در بخش هاي 
مختلف اداره كش��ور، فعاليت كرده و بايد آنها را 
كم��ك و ياري كنيم. مطمئنا زور و اجبار ما را به 
جايي نمي رس��اند و نيازي هم به آن نيست بلكه 
ما بايد واقعيات را به مردم بگوييم. رييس جمهور 
با بي��ان اينكه اختيار و انتخاب از اصول آفرينش 
انسان اس��ت و خداوند ما را آفريده كه هر كاري 
را با اختيار و انتخ��اب انجام دهيم، تصريح كرد: 
ارزش كارها به اين است كه چند راه براي انسان 
وجود داش��ته باشد و انس��ان راه خوب و مناسب 

را برگزيند. 
روحان��ي با اش��اره ب��ه اينكه خداون��د هادي 
اس��ت اما انس��ان را حتي به پذيرش ديني الهي 
مجبور نكرده اس��ت، گفت: اجبار، ارزش اقدامات 
و كارهاي انس��ان را از بين مي برد. رييس جمهور 
با بيان اينكه بايد از فضاي مجازي و فرصت هاي 
آن به درس��تي اس��تفاده كنيم، ادامه داد: ما در 
فضاي مج��ازي به دنب��ال ايجاد اش��تغال براي 
جوانان و بانوان هستيم كما اينكه امروز بسياري 
از بانوان كش��ور از طريق فضاي مجازي، صنايع 
دس��تي خ��ود را در داخ��ل و خ��ارج كش��ور به 
فروش مي رس��انند. روحاني اف��زود: اينكه بيش 
از 200هزار ش��غل در طول يك س��ال در فضاي 
مجازي ايجاد مي ش��ود، نش��ان مي دهد كه بايد 

در راستاي اس��تفاده صحيح از اين فضا به مردم 
كمك كنيم و س��واد اس��تفاده از فضاي مجازي 
را به جوانان بياموزيم. رييس جمهور با اش��اره به 
اينكه پيام رس��ان هاي داخلي بايد تقويت ش��وند 
اما ايجاد انحصار، غلط و بي نتيجه اس��ت، گفت: 
بايد به گونه يي برنامه ريزي و اقدام كنيم تا مردم 

بتوانند انتخاب و اختيار داشته باشند. 

 آينده احتمالي برجام بدون امريكا
تش��ريح گفتمان دول��ت در حوزه سياس��ت 
خارجي بخش ديگري از س��خنان رييس جمهور 
بود. رييس جمهور با اش��اره به خ��روج احتمالي 
امري��كا از برج��ام گفت كه »يا آنچ��ه در برجام 
مي خواهيم توس��ط غيرامريكا تامين مي ش��ود يا 
اگ��ر ببينيم آنچه مورد نظر ما در برجام اس��ت، 
تامين نشده راه و برنامه خود را خواهيم داشت.« 
روحان��ي با بيان اينكه يك��ي از هدف گذاري هاي 
دول��ت از ابتداي دولت يازده��م رفع تحريم هاي 
ظالمانه عليه ملت ايران بوده اس��ت، گفت: آنچه 
دول��ت در برجام دنب��ال ك��رده و مي كند، رفع 
ظلم هايي چون تحريم از سر كشور و مردم بود. 
رييس جمه��ور ب��ا بي��ان اينك��ه تحريم هاي 
ظالمانه از نظر ما باالترين فش��ار بر مردم بود كه 
حتي در تهيه دارو و وس��ايل پزش��كي هم تاثير 
خود را گذاش��ته بود، افزود: در جلس��ه يي وزير 
جهاد كش��اورزي اعالم كرد كه با برجام خدمت 
بزرگي به س��المت محصوالت غذايي شده است 
چراكه پيش از آن س��موم وارد ش��ده به كش��ور 
با ايراداتي همراه بود و منجر به آسيب رس��اندن 
به س��المت محصوالت و مردم مي شد اما پس از 
برجام با وارد كردن بهترين س��موم توانسته ايم، 
س��المت محصوالت را ارتقا ببخشيم و در نتيجه 
امروز شاهد آن هستيم كه بعد از برجام سالمت 
مردم در بخش كش��اورزي و درم��ان ارتقا يافته 

است. 
روحاني با اش��اره به انتقاداتي كه نس��بت به 
دولت در زمينه اقداماتي كه قرار بود در 100روز 
اول دول��ت يازده��م انجام ش��ود، گف��ت: ما در 
100روز اول دولت يازدهم به توافق اوليه برجام 
دس��ت يافتيم و با همان توافق نفت، پتروشيمي، 
مرتب��ط  بخش ه��اي  ديگ��ر  و   ماشين س��ازي 

تا حدودي از تحريم آزاد شدند. 
رييس جمهور با بي��ان اينكه در ماه هاي اوليه 
دول��ت يازده��م نخس��تين گام ها را ب��راي رفع 
تبعيض هاي ظالمانه برداش��تيم، گفت: ما به دنيا 

ثاب��ت كرديم كه القاي نگران��ي راجع به ايران و 
ايران هراسي دروغ و توطئه است و استفاده ايران 
از بمب هسته يي توطئه تبليغاتي عليه ملت ايران 
اس��ت. روحاني در پاسخ به برخي از منتقدان كه 
عن��وان مي كنند در توافق ب��ه دنبال چه چيزي 
هس��تيم و چقدر ب��ه طرف هاي مقاب��ل اعتماد 
داريد، افزود: اعتم��اد در روابط خارجي هيچگاه 
100درص��دي نيس��ت بلك��ه در عرص��ه جهاني 
اعتماد نسبي است و ما در دنياي امروز براساس 
يك س��ري مباني عمل كردي��م و توافقي به امضا 
رس��انديم كه عالوه بر طرفين مذاكره، س��ازمان 

ملل متحد نيز آن را امضا كند. 
او ب��ا بيان اينكه ما در اين توافق به دنيا اعالم 
كرديم كه اگر نگراني ش��ما براي دستيابي ايران 
به بمب هس��ته يي اس��ت هر چند كه دروغ و بر 
پايه اوهام اين نگراني ايجاد ش��ده، ما آن را رفع 
مي كنيم، اظهار كرد: امروز هم به دنيا مي گوييم 
كه اگر نسبت به دستيابي ايران به بمب هسته يي 
نگران هس��تيد ما اين نگراني را به طور كامل در 
برج��ام رفع كرده اي��م و برج��ام اطمينان كامل 
مي دهد كه ايران در پي سالح هسته يي نيست. 

روحاني با بيان اينكه امروز تنها امريكايي ها به 
دنبال بر هم زدن برجام هستند و ديگر كشورها 
به ايران اعتماد داش��ته و اصرار ب��ه ادامه برجام 
دارن��د، گفت: هدف اصلي دولت ه��اي امريكا در 
طول سال هاي گذش��ته محدود كردن استقالل، 
قدرت و نفوذ منطقه يي ايران بوده و آنها همواره 

اين اهداف چند پله يي را دنبال مي كنند. 
رييس جمه��ور افزود: امريكايي ه��ا از ابتدا به 
دنبال اين هس��تند كه قدرت ايران كاهش پيدا 
كند و ام��روز هم چه در برج��ام بمانند و چه از 
برج��ام خارج ش��وند به دنبال دس��تيابي به اين 

خواسته هستند. 
او نف��وذ اي��ران در منطقه را مخال��ف منافع 
هرگ��ز  آنه��ا  اف��زود:  و  دانس��ت  امريكايي ه��ا 
نمي خواهند كه هيچ كش��وري مس��تقل بوده و 
روي پاي خود بايس��تد و به همين دليل همواره 
با اس��تقالل ايران مخالف ب��وده و از آن ناراحت 
هس��تند، چرا كه آنها زماني در رژيم گذشته در 
همه امورات كش��ور از جمله انتخاب نخست وزير 
دخال��ت مي كردند و امروز ج��اي پاي خود را در 

ايران خالي مي بينند. 
رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينك��ه ملت ايران 
ب��ا تمام ق��درت و ت��وان در برابر اه��داف امريكا 
خواهد ايس��تاد، گفت: اگر هدف امريكا اين است 

كه كشور ما اس��تقالل و نفوذ در منطقه نداشته 
و تابع آنها باش��د و از قدرت خود دس��ت بكشد 
مردم ما همانند 40 س��ال گذش��ته در برابر آنها 
ايستادگي مي كند اما اگر هدف آنها اين است كه 
ايران به س��الح هسته يي دس��ت پيدا نكند، بايد 
بدانند كه ايران بر اس��اس دين و احكام اسالم و 
فتواي بزرگان خود هرگز آن را دنبال نمي كند. 

روحاني خاطرنشان كرد: اگر امروز امريكايي ها 
برخالف تعهد خود گامي بردارند، افكار عمومي و 
دولت هاي جهان جز چند كش��ور، ايران را مقصر 
ندانس��ته و همه امريكا را ناق��ض عهد مي دانند. 
همچنين اگر امروز امريكا گامي بردارد، اين تنها 
اقدام امريكا به ش��مار مي رود و حركتي نيس��ت 
كه شوراي امنيت بخواهد مانند گذشته پشتيبان 

آن باشد. 
او اف��زود: افكار عمومي ملت ايران هم همواره 
مي داند كه امريكا عليه ما ظالمانه عمل مي كند، 
اما امروز بهتر مشخص است كه ما به توافق خود 

عمل كرده ايم و به آن پايبند هستيم. 
روحاني با بيان اينكه ش��ايد مردم نس��بت به 
اينكه امريكا در هفته ه��اي آينده در برابر برجام 
چه مي كند، نگراني داش��ته باش��ند، گفت: مردم 
بايد مطمئن باشند كه ما تصميمات الزم را براي 
صورت هاي مختلف برخورد امريكا در نظر داريم 
و امريكايي ها در اين مس��اله دچار خسران جدي 
و ضرر خواهند ش��د. روحاني با تاكيد بر اينكه به 
خوبي مي توانيم از اي��ن معضل كوتاه مدت عبور 
كنيم، گفت: اين مساله و معضل هرگز نمي تواند 
بلندمدت باش��د و اگر امريكا خطايي كند، بعدها 
پش��يمان ش��ده و متوجه مي ش��ود كه اشتباهي 

استراتژيك انجام داده است. 

 ارز براي قاچاق نداريم
روحاني همچني��ن از برنامه ارزي دولت دفاع 
كرد و آن را براي ش��رايط امروز كش��ور ضروري 
دانس��ت. رييس جمهور با اش��اره ب��ه تصميمات 
ارزي دولت گفت: اين برنامه ارز يكي از داليلش 
آمادگ��ي براي اي��ن ح��وادث بود ك��ه احتمال 
مي داديم پيش روي ما بيايد. يك زماني آن قدر 
ارز داش��تيم كه هركس به هر ميزان مي خواست 
بعضا براي برخي كارها مانند قاچاق نيز استفاده 

مي كرد. 
او اضاف��ه ك��رد: تعه��دي در برابر كس��ي كه 
مي خواهد اس��تفاده نابجا از ارز داشته باشد براي 
تامي��ن ارز نداريم. تعهد ما در برابر مردم اس��ت، 

تعه��د ما نس��بت به تامي��ن ارز ب��راي واردات و 
صادرات كشور، س��رمايه گذاري، بيماري كه نياز 
داش��ته باش��د به خارج برود، اس��ت لذا نيازهاي 

واقعي به ارز را به خوبي تضمين خواهيم كرد. 
روحان��ي افزود: اگر اي��ن كار را در اين مقطع 
نمي كردي��م هر روز ممكن ب��ود، توطئه يي عليه 
بازار ارز انجام ش��ود. برخ��ي مي گويند چرا قبال 
اين كار را براي ارز نكرديد، مي گوييم چون قبال 
نياز نبود در اين كشور چنين كاري انجام شود. 

رييس جمهوري ادامه داد: در شرايطي بوديم 
كه يك توطئه نزديكي پيش روي ما نبود، ارز به 
اندازه كافي بود، در طول چهار س��ال قبل نوسان 
 فوق العاده ي��ي در ارز نداش��تيم و نهايت نوس��ان 
5 درص��د در س��ال بود. در اي��ن مقطع الزم بود 
ارز را كنترل كنيم، ب��راي اين مقطع اين كار ما 

صحيح و درست است. 
او گف��ت: ارز ب��ه اندازه كافي ب��راي صادرات 
نفتي و غيرنفتي كش��ور و آنچه مورد نياز است، 
داري��م. فروردين امس��ال نس��بت ب��ه فروردين 
س��ال گذش��ته وضعيت ارزي ما بهتر شده است 
ام��ا ضرورت ندارد براي كس��ي كه كاالي قاچاق 
م��ي آورد ارز م��ورد ني��ازش را تامي��ن كني��م. 
حجت االسالم والمس��لمين روحاني افزود: يكي از 
راه هاي كنترل قاچاق در س��ال حمايت از كاالي 
ايراني اين اس��ت كه قاچاقي نتوان��د ارز خود را 
تامين كند. خروج نابجاي ارز، سوداگري، بازي و 
داللي از مشكالتي بود كه نياز داشت حتما بازار 
ارز كنترل ش��ود. وي گفت: نيازمندي هاي مردم 
به ارز تكميل مي شود، ارز مورد نياز براي زندگي 
م��ردم در چارچ��وب اهداف��ي كه امس��ال براي 
توسعه كش��ور در نظر داريم، تامين مي شود. در 
اين راه موفق خواهيم بود و هيچ نگراني در برابر 
تصميمات ظالمانه امريكا و اقدامات ناصحيح آنها 

نخواهيم داشت. 

 واردات كاالي سرمايه اي ناراحتي ندارد
رييس جمه��ور همچني��ن در مراس��م افتتاح 
436 ط��رح اقتص��ادي در بخش ه��اي مختل��ف 
خراس��ان رضوي در مش��هد گف��ت: آنهاي��ي كه 
پولش��ان را به ج��اي كارهاي مفيد ب��ه كارهايي 
كه براي كش��ور مضر اس��ت، اختصاص مي دهند 
به ظاهر مالي را براي خودشان به دست مي آورند 

اما در واقع كار مفيدي نمي كنند. 
و  مقاب��ل س��رمايه گذاران  داد: در  ادام��ه  او 
كارآفرين��ان كه تالش مي كنند، توليد و صادرات 
افزايش پيدا كند بسيار مفيد و ارزشمند هستند. 
رييس جمه��وري همچني��ن از ت��الش نظام 
بانكي كش��ور قدرداني و بيان كرد: من هميش��ه 
نيم��ه خالي لي��وان را نگاه مي كنم ام��ا نبايد از 
خدماتي كه ارائه مي شود، بگذريم. بانك ها ستون 
توس��عه اقتصادي هس��تند و توس��عه اقتصادي 
و جذب س��رمايه داخلي و خارج��ي بدون بانك 
ميسر نيس��ت. رييس جمهوري در ادامه با اشاره 
ب��ه وضعيت واردات و صادرات در كش��ور گفت: 
82درص��د از مجموع 50 ميلي��ارد دالر واردات 
كاال به كش��ور يعن��ي 41 ميلي��ارد دالر مربوط 
به كاالهاي س��رمايه يي و واسطه يي براي توسعه 
كش��ور اس��ت. او افزود: خيلي ها وقتي مي گوييم 
50 ميلي��ارد دالر واردات ب��ه كش��ور داش��تيم، 
ناراحت مي شوند كه چرا واردات زياد است البته 
اساس اين حرف درست است كه ما بايد واردات 
را كاهش دهيم اما اين موضوع در مورد كاالهاي 
س��رمايه يي صدق نمي كند. روحان��ي ادامه داد: 
وقت��ي 82 درصد از واردات مرب��وط به كاالهاي 
س��رمايه يي و واسطه يي باش��د يعني اين همان 
حماي��ت از كاالي ايراني اس��ت. وقتي مي گوييم 
كاالي ايراني منظور فقط كاال نيست بلكه اجزاي 

آن هم هست. 
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ايران2

چهرهها

محمدج��واد ظريف، درخصوص 
رايزن��ي اخي��رش با ج��ان كري و 
برخي مقامات دول��ت قبلي امريكا 
درباره برجام گفت: در س��فر خود 
به نيوي��ورك با افراد مختلف خارج 
از دولت امريكا كه در گذش��ته در 
مذاكرات 1+5 حضور داش��تند و از 
گروه هاي تصميم س��از و نخبگان سياسي هستند، گفت وگو 

كردم تا واقعيات را به آنها منتقل كنيم. 
 به گزارش ايسنا، وزير امور خارجه كشورمان ادامه داد: 
واقعيت آن اس��ت كه جمهوري اس��المي تاكنون برجام را 
رعايت كرده اس��ت و كش��وري جدي در صحنه بين الملل 
است، اما در مقابل امريكايي ها به برجام پايبند نبوده اند كه 

اين نشان از غيرقابل اعتماد بودن امريكايي ها دارد. 
او ب��ا يادآوري اينكه در اين مذاكرات بر تاثيرگذاري اين 
رفتاره��ا بر وجهه امريكا در صحنه بين المللي تاكيد ش��د، 
تصري��ح كرد: در حقيقت نخبگان سياس��ي امريكا  بايد اين 
حرف ها را شنيده و منتقل كنند لذا اين مذاكرات به شكل 

مفصل انجام گرفت. 
ظريف در مورد تاثيرگذاري جان كري در دولت ترامپ، 
گفت: در امريكا همه افراد كه داراي نفوذ سياس��ي هستند، 
مي توانن��د در روند تصميم س��ازي تاثيرگذار باش��ند، آقاي 
ج��ان كري و ديگر افراد حزب دموك��رات در دولت ترامپ 
تاثير ندارند اما امريكا تنها يك دولت مستقر در كاخ سفيد 
نيست، امريكا مجموعه يي از افكار عمومي و گروه هاي البي 
و فش��ار و مطالعاتي است كه مجموعه  اين عوامل سياستي 

را پيش مي برد. 

در نيويورك با افراد موثر دو حزب امريكا 
گفت وگو كردم

مجل��س  ام��ور  مع��اون 
تحق��ق  گف��ت:  رييس جمه��وري 
حماي��ت از كاالي ايراني به عنوان 
شعار س��ال و اجرايي شدن آن در 
گ��رو مبارزه عمل��ي و همه جانبه با 
قاچاق كاال و ارز اس��ت. حسينعلي 
اميري كه هم��راه رييس جمهوري 
به خراس��ان رضوي س��فر كرده ب��ود، در حاش��يه بازديد از 
مرز دوغارون شهرس��تان تايب��اد در گفت وگو با ايرنا افزود: 
حمايت از توليد و كاالي ايراني با همگرايي محقق مي شود؛ 
در اين چارچوب بايد بسترهاي الزم سرمايه گذاري و ايجاد 

امنيت در قانون فراهم شود. 
او ادامه داد:  بايد شرايطي فراهم شود كه مردم با افتخار 
به خريد كاالي س��اخت داخلي مب��ادرت و توليدكنندگان 
ني��ز تالش كنند تا با بهره گي��ري از تخصص و علم جوانان 

كيفيت كاالهاي خود را افزايش دهند. 
مع��اون امور مجل��س رييس جمهوري گفت: در س��الي 
كه از س��وي مقام معظم رهبري س��ال حماي��ت از كاالي 
ايراني نامگذاري ش��ده بايد توليد كننده، مردم و مسووالن 
در يك راس��تا حركت كرده و به عملي ش��دن ش��عار سال 
جامه عمل بپوش��انند. او افزود: يك��ي از مهم ترين اقدامات 
اساسي براي حمايت از كاالهاي ايراني جلوگيري از قاچاق 
كاال در مبادي ورودي كش��ور اس��ت كه در دولت تدبير و 
امي��د اقدامات خوب و مثبت��ي در اين زمينه صورت گرفته 
است. معاون امور مجلس رئيس جمهور افزود: تغيير الگوي 
مص��رف مردم به س��مت كاالي ايراني و خودداري از خريد 

كاالي خارجي مي تواند راهگشا باشد.

 تحقق شعار سال
در گرو مبارزه با قاچاق است

نايب ريي��س مجل��س ش��وراي 
اس��المي با تشريح آخرين جزئيات 
نشست نمايندگان سران قوا درباره 
موسس��ات مال��ي و اعتباري گفت: 
نمايندگان سپرده گذاران موسسات 
جلس��ات  در  اعتب��اري  و  مال��ي 
كميته ه��اي فروش ام��وال حضور 
مي يابند. مسعود پزش��كيان گفت: مطالبات سپرده گذاران 
موسس��ه فرشتگان تا س��قف 200 ميليون تومان پرداخت 
ش��ده اس��ت. او با ي��ادآوري اينكه به س��پرده گذاران ديگر 
موسس��ات مال��ي و اعتباري تا س��قف 100 ميليون تومان 
پرداخت شده است، افزود: در حال حاضر چهار كميته براي 
موسس��ات البرز، وحدت، آرمان و موسسه كاسپين تشكيل 
ش��ده كه اين كميته ها اموال اين موسس��ات را شناس��ايي 
مي كنند كه در اين گروه افرادي متشكل از نماينده دولت، 
قوه قضاييه، نماينده موسسه و سپرده گذاران حضور دارند. 
او با بي��ان اينكه وظيفه اين كميته ها شناس��ايي اموال 
براي بازگشت به مابقي مطالبات سپرده گذاران است، ادامه 
داد: اي��ن كميت��ه وظيفه تبديل اموال به پ��ول نقد و واريز 
اعتبارات به حس��اب موسس��ه و چگونگي و ميزان پرداخت 
مابقي بدهي س��پرده گذاران اس��ت. نماينده تبريز، اسكو و 
آذرشهر در مجلس ش��وراي اسالمي با يادآوري اينكه يكي 
از ايرادها حضور نداش��تن س��پرده گذاران در جلس��ات اين 
كميته هاس��ت، گفت: در آخرين نشست نمايندگان سه قوه 
تاكيد ش��د كه نمايندگان س��پرده گذاران بايد در جلسات 
چهار كميته حض��ور يابند، چراكه س��پرده گذاران بيش از 

سايرين دغدغه شناسايي اموال را دارند. 

 جزئيات نشست نمايندگان سران قوا
درباره موسسات مالي

امور خارجه  وزارت  س��خنگوي 
گف��ت كه اق��دام مغ��رب در قطع 
تاثير  رواب��ط ديپلماتي��ك تح��ت 
ايران  معان��د  كش��ورهاي  برخ��ي 

صورت گرفت. 
بهرام قاسمي افزود: البته باتوجه 
به حس��ن نيتي كه داريم متعاقب 
اي��ن موضوع، پيرو ادعاي غل��ط و بي ربط طرف مغربي كار 
كرديم و بررسي هايي صورت گرفت و بيش از گذشته به ما 
ثابت ش��د كه اين اتهامات بي اس��اس و دروغ است كه هيچ 

مستند و دليل قانع كننده يي براي آنها وجود ندارد. 
قاس��مي با بيان اينكه يك اش��تباه فاح��ش و راهبردي 
ازس��وي دولت مغ��رب صورت گرفت كه ب��راي بار اول هم 
نيس��ت، يادآور شد: شايد بتوان گفت اين اقدام تحت تاثير 
برخي كشورهاي معاند جمهوري اسالمي صورت گرفته بود. 
سخنگوي دس��تگاه ديپلماسي كشورمان درباره زمان ترك 
مغرب از س��وي ديپلمات هاي ايراني و بازگشت به تهران از 
س��وي آنها عنوان كرد: ضرب االجلي ب��راي تعطيلي وجود 
ندارد و طي روزهاي آينده احتماال اين كار عملي مي ش��ود. 
او در پاسخ به اين سوال كه آيا ديپلمات هاي مغربي تهران 
را ت��رك كرده اند؟ گفت: من اطالعي ندارم ولي س��فير اين 
كش��ور به همراه وزير امور خارجه شان تهران را ترك كرد. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه اضافه كرد: س��فير ايران در 
مغرب هم چن��د هفته پيش ماموريتش به اتمام رس��يد و 
با توجه به اتمام ماموريت، به تهران بازگش��تند و س��فارت 
ايران توس��ط معاون اداره مي ش��د و طي روزه��اي آينده، 

ديپلمات هاي ما به تهران مراجعه خواهند كرد. 

 اقدام مغرب تحت تاثير برخي
كشورهاي معاند ايران صورت گرفت
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3 كالن
    بازار غيررسمي 

واقعيت ارزي كشور نيست
 س��خنگوي دول��ت گف��ت: مناب��ع ارزي كش��ور حداقل
۳۰ ميليارد دالر بيشتر از مصارف است و به همه واردكنندگان 
و كس��اني كه ني��از ارزي دارن��د ارز به نرخ مص��وب پرداخت 
مي ش��ود. محمدباقر نوبخت در يك برنامه تلويزيوني با اشاره 
به اينكه به همه وارد كنندگان و كس��اني ك��ه نياز ارزي دارند 
ارز ب��ه نرخ مصوب مي دهيم، اظهار داش��ت: التهاب و فش��ار 
كاذبي كه در بازار احس��اس مي شود مربوط به نيازهاي اندكي 
است كه هنوز به س��بب برخي نواقص در سيستم پاسخ داده 
نمي ش��ود. وي با كوتاه مدت دانستن اين نقص و التهاب افزود: 
اين نقص از آنجاست كه برخي نيازهاي خرد ارزي در ذيل ارز 
مس��افرتي، دانشجويي و كساني كه براي درمان ارز نياز دارند، 
قرار نمي گيرند مث��ل ارزي كه براي خريد كتاب هاي خارجي 
ممكن است، نياز باش��د يا مبلغ ۶۰ دالر يا يورويي كه برخي 
س��فارتخانه ها نقدا مطالبه مي كنند. سخنگوي دولت گفت: با 
اطمينان عرض مي كنم كه به زودي همه نيازهاي خرد بازار را 
تامين خواهيم كرد. نوبخت گفت: در ۱۲۰ تا ۱۳۰ميليارد دالر 
صادرات، مبالغ خردي كه ممكن است در كوچه پس كوچه ها 
و به طور غيرقانوني خريد و فروش ش��ود، واقعيت ارزي كشور 
را نش��ان نمي دهد و قطعا با برطرف شدن نقص هاي سيستم 
نيما به زودي اين مشكل نيز حل مي شود. وي افزود: سياست 
ارزي و اقتصادي كش��ور قطعا پاسخگوي همه نيازهاست و ما 
اين سياست را با قوت ادامه خواهيم داد. همه واردكنندگان با 
ثبت س��فارش و از طريق سامانه نيما ارز ۴۲۰۰تومان دريافت 
مي كنند. س��خنگوي دولت افزود: البت��ه دولت براي كاالهاي 
اساس��ي و ضروري مابه التفاوت قيمت ارز را با توجه به تفاوت 
۳۸۰۰ توم��ان تا ۴۲۰۰ تومان پرداخت مي كند چيزي حدود 
۳۰۰۰ميليارد توم��ان تا اين كاالها و اق��ام ضروري افزايش 
قيمت نداش��ته باش��د. رييس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: 
كارگروه��ي را امروز موظف كرديم كه نواقص س��امانه را رصد 
كند و تقاضاهايي را كه در سيس��تم رسمي نمي توانيم پاسخ 
بدهيم، شناسايي كنند. نوبخت با بيان اينكه سياست اقتصادي 
و معيشتي دولت روشن است، گفت: دولت مانند سال پيش در 
مسير توليد و اشتغال فعاليتش را ادامه مي دهد و از منابع بانكي 
براي تامي��ن منابع بخش خصوصي و از منابع خزانه هم براي 
تامين س��رمايه طرح هاي عمراني دولتي استفاده خواهد كرد. 
سخنگوي دولت ابراز اميدواري كرد كه اسفندماه ۹۷ اشتغال 
بي��ش از يك ميليون نفر را اعام كن��د. نوبخت با بيان اينكه 
هيچ ملت و دولتي اجازه نمي دهد پول ملي اش تضعيف شود، 
افزود: بازار ارز بخش كوچكي از اقتصاد ماست و بازار كاال، بازار 
سرمايه و بازار كار بخش هاي ديگر اقتصاد ما هستند و تازه بازار 
ارز بخشي از بازار پولي ما حساب مي شود و هيچ مشكل اساسي 
در اين بخش نداريم. وي با اشاره به لزوم همكاري مردم گفت: 
مردم بايد دشمنان ايران از جمله ترامپ معلوم الحال را نااميد 
كنند و نگران هيچ چيز نباشند. رييس سازمان برنامه و بودجه 
با بيان اينكه دولت پيش بيني همه ش��رايط را كرده گفت: من 
متعهد مي ش��وم كه كاالهاي اساسي و ضروري تامين باشد و 
حقوق ها و يارانه ها بدون مشكل پرداخت شود چنانكه تاكنون 

هيچ مشكلي در اين زمينه نداشته ايم. 

خبر

مركز آمار تغييرات جمعيتي كشور در 30 سال آينده را در 4 سناريو بررسي كرد

گذر از جمعيت 100 ميليون نفري
 گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

مركز آمار در گزارشي تغييرات جمعيتي 
كش�ور تا س�ال 1430 را در 4 سناريو مورد 
بررس�ي قرار داده كه مطاب�ق محتمل ترين 
آنه�ا جمعيت كش�ور در آن س�ال به عدد 
104 ميليون نفر خواهد رس�يد. اين سناريو 
نرخ باروري را همين سطح فعلي 2.11درصد 
در نظ�ر گرفت�ه كه بر مبناي آن نرخ رش�د 
جمعيت در هر دوره 5 س�اله روندي نزولي 
به خود خواهد گرفت به طوري كه رقم رشد 
1.2درصد س�ال 95 به 0.44درصد در س�ال 
1430 خواهد رس�يد. اي�ن كاهش تدريجي 
نرخ رش�د به عل�ت نرخ باروري 2.1كش�ور 
اس�ت كه پايين ت�ر از نرخ جانش�يني قرار 
گرفته است. براساس نرخ جانشيني اگر زن 
و شوهر در طول عمر زناشويى خود به طور 
متوسط حدود 2.2 تا كودك به دنيا بياورند، 
جمعي�ت مى تواند ثابت و اگ�ر كمتر از اين 
رقم باش�د، نرخ رشد كاهشي خواهد بود. با 
اين حال با سناريو مذكور جمعيت كشور به 
روند افزايشي خود حداقل تا 35سال آينده 
ادام�ه داده و انتظار مي رود در س�ال 1430 
شمس�ي جمعيت ايران به ح�دود 1،3برابر 
جمعيت سرش�ماري ش�ده در س�ال 1395 

برسد. 

 نرخ هاي باروري مفروض
ب��ه گزارش »تع��ادل« اين گ��زارش جمعيت 
كش��ور را در ۴ س��ناريو فرض باروري پيش بيني 
كرده كه براس��اس اين ۴ سناريو انتظار مي رود، 
جمعيت كشور در سال ۱۴۳۰ در كمترين سطح 
ب��ه ۹5،۳ميليون نفر و در بيش��ترين س��طح به 

حدود ۱۱۲،5 ميليون نفر برسد. 
با توجه به اهميت بررس��ي تغييرات جمعيتي 
كشور از نظر تعداد و ساختار جمعيت در سطوح 
مختل��ف جغرافيايي، مركز آمار ايران نس��بت به 
پيش بيني جمعيت كشور تا سال ۱۴۳۰ براساس 
آخرين نتايج سرشماري نفوس و مسكن ۱۳۹5و 
ني��ز مطالع��ات و پژوهش ه��اي ص��ورت گرفته 
پيرام��ون نتايج مذكور اقدام كرد كه اين گزارش 
پس از ارائه در بيس��ت و يكمين جلس��ه كميته 
آمارهاي بخش��ي جمعيت با حضور متخصصان، 

مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي نهايي 
شد. 

 ب��راي انجام اين پيش بيني از روش »تركيبي 
پيش بين��ي جمعيت« بهره گرفته ش��ده اس��ت. 
در اي��ن روش ك��ه متداول ترين روش پيش بيني 
جمعيت اس��ت براساس عملكرد مجموعه عوامل 
موثر ب��ر تغيير و تحوالت جمعيت يعني باروري، 
مرگ و مير، مهاجرت و تركيب س��ني و جنسي 

جمعيت استفاده شده است. 
اين گزارش جمعيت كش��ور را در ۴ س��ناريو 
فرض باروري پيش بيني كرده كه براس��اس اين 
۴ سناريو انتظار مي رود، جمعيت كشور در سال 
۱۴۳۰ در كمترين س��طح ب��ه ۹5،۳ ميليون نفر 
و در بيش��ترين س��طح به حدود ۱۱۲،5 ميليون 
نف��ر برس��د. با توجه ب��ه روند موج��ود و اجماع 
كارشناس��ي اعض��اي كميت��ه آمارهاي بخش��ي 
جمعيت، محتمل ترين س��ناريو كاهش تدريجي 
نرخ باروري و رقم ۱۰۱،۳ميليون نفر جمعيت در 
س��ال ۱۴۳۰ است. به اين ترتيب جمعيت كشور 

به روند افزايش��ي خود حداقل تا ۳5س��ال آينده 
ادامه داده و انتظار مي رود در سال ۱۴۳۰شمسي 
جمعي��ت اي��ران به ح��دود ۱،۳ براب��ر جمعيت 

سرشماري شده در سال ۱۳۹5 برسد. 
همچنين متوسط رشد ساالنه جمعيت كشور 
در هر ۴ سناريو روندي كاهشي خواهد داشت و 
در ه��ر ۴ حالت در دهه هاي آتي به رقم كمتر از 

يك درصد خواهد رسيد. 
در س��ال هاي۱۳۶۰تا ۱۳۶5 نرخ باروري كل 
به باالترين سطح خود در ايران يعني ۶.5 فرزند 
رس��يد. يعني مادران ايراني به طور متوس��ط در 
طول عمر باروري خود ۶.5 فرزند به دنيا آوردند. 
بر اين اس��اس تعداد فرزنداني كه در يك س��ال 
به دنيا مي آمدند به بيش از ۲ميليون و۲۰۰هزار 
نفر رس��يد كه رقم بي س��ابقه يي ب��ود. بنابراين 
مس��ووالن مربوطه در آن دوران تصميم گرفتند 
همانند بس��ياري از كشورهاي مش��ابه وضعيت 
ايران سياست هاي كاهش تعداد مواليد را به اجرا 
بگذارند. اين تصميم در زمان خود الزم و مناسب 

بود زيرا كشور امكانات براي چنين رشد جمعيت 
باالي��ي را دارا نبود. با اجراي اين سياس��ت ها در 
كنار عواملي مانند وضعي��ت اقتصادي خانوارها، 
افزايش سن ازدواج و فرزندآوري موجب شد، نرخ 
باروري تا سال۱۳۸5 به ۱.۹ كاهش پيدا كند كه 
پايين تر از نرخ جانشيني يعني ۲.۱ بود. بنابراين 
ايران ش��اهد سريع ترين روند كاهش نرخ باروري 
ب��ود ك��ه در س��طح بين المللي از آن ب��ه عنوان 

تجربه يي بسيار موفق ياد مي شود. 
مطابق گزارش مرك��ز آمار درحال حاضر نرخ 
باروري در س��طح ۲.۱۱ فرزند ق��رار دارد كه بر 
 مبناي آن نرخ متوس��ط رش��د جمعيت در دوره
5 س��اله ۱۴۰۰ت��ا ۱۴۰5 به مي��زان ۱.۲درصد 
خواهد بود. براس��اس گزارش مذكور اگر باروري 
در همين س��طح فعلي باقي بمان��د در جمعيت 
كشور در سال ۱۴۰5 به ۸۹ ميليون و ۹۹۱هزار 
نفر خواهد رس��يد. همانطور ك��ه مي دانيد، نرخ 
ب��اروري كل تع��داد فرزندانى اس��ت كه يك زن 
به طور متوس��ط در دوران بارورى خود مى تواند 

به دنيا آورد. اين ش��اخص نيز مانند شاخص هاى 
ديگ��ر ب��اروري معموال ب��راى هزار نف��ر از زنان 
محاس��به مى شود. طي سال هاى ۱۳55تا ۱۳۶5 
ن��رخ ب��ارورى كل ايران ۶.۴ فرزند ب��وده كه در 
فاصل��ه كوتاهي يعني س��ال ۱۳۷۲ به ۳.۶ و در 

سال ۱۳۷۶ به ۲.۸نفر تنزل پيدا كرده است. 
 ب��راى اينك��ه يك نس��ل پابرجا بمان��د بايد 
دس��ت كم به اندازه خ��ود فرزند به دني��ا بياورد 
ام��ا از آنجا كه تعدادى از زن��ان و مردان ازدواج 
نمى كنن��د يا پ��س از ازدواج بنا به  داليلى داراى 
اوالد نمى ش��وند از اين  رو محاس��به شده كه اگر 
زن و ش��وهر در طول عمر زناشويى خود به طور 
متوس��ط حدود ۲.۲ تا كودك به دني��ا بياورند، 
جمعي��ت مى تواند ثابت بماند. گفتنى اس��ت كه 
در تجديد نس��ل، تنها دختران خانواده مورد نظر 
هس��تند. نكته قاب��ل تاكيد اين اس��ت كه در ۴ 
س��ناريو مركز آمار تنها يك سناريو نرخ باروري 
بيش��تر از سطح نرخ جايگزيني قرار دارد. در اين 
س��ناريو افزايش نرخ ب��اروري را با ۲.۶ فرزند در 
نظر گرفته كه براساس آن ميزان جمعيت كشور 
در س��ال ۱۴۰5 به نزديك ۹۰ميليون و در سال 
۱۴۱۰ به ۹۴.۴ميليون نفر مي رس��د. پيش بيني 
ش��ده مطابق اين س��ناريو حداكث��ري جمعيت 
كشور در س��ال۱۴۳۰ به ۱۱۲.۴ميليون نفر بالغ 
ش��ود. عاوه بر اينها دو سناريو ديگر وجود دارد 
ك��ه نرخ هاي باروري را كمتر از س��طح فعلي در 
نظر گرفته اند. مطابق س��ناريو اول متوس��ط نرخ 
جمعيت در كش��ور از ۱.۱۹ در س��ال ۱۴۰۰ به 
۰.۳۲ درصد در س��ال ۱۴۳۰ خواهد رسيد. اين 
احتمال كه با فرض كاهش باروري با شيب مايم 
۱.۹5 فرزند در نظر گرفته شده است، پيش بيني 
مي كند كه جمعيت كش��ور در س��ال ۱۴۳۰ به 
۱۰۱ميلي��ون نف��ر خواهد رس��يد. س��ناريو دوم 
كاهش باروري را با شيب تندتري در نظر گرفته 
و فرض باروري ۱.5 فرزن��د را مبناي پيش بيني 
خود قرار داده است. مطابق اين فرضيه نرخ رشد 
جمعي��ت از ۱.۱۶ در س��ال ۱۴۰۰ به ۰.۰۱- در 
س��ال ۱۴۳۰ خواهد رس��يد. اين تنها سناريويي 
اس��ت كه نرخ رشد جمعيت كش��ور را در آينده 
منف��ي پيش بيني ك��رده اس��ت. در اين صورت 
جمعيت كشور در سال به ۹5 ميليون نفر خواهد 

رسيد. 
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به دنبال انتشار خبر تحويل سكه هاي پيش فروش شده و طرح ارزي مجلس، بازار سكه نزولي شد

طرح دو فوريتي مجلس براي اصالح سياست هاي ارزي
تحويل يك ميليون سكه در 3 روز 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
هر چند كه براساس اعالم مديركل نشر و ريالي 
بانك مركزي، پيش فروش س��كه در سررسيدهاي 
مختل��ف از روز دوش��نبه 17 ارديبهش��ت 97 ت��ا 
اطالع ثانوي متوقف ش��ده و اين موضوع مي تواند 
باع��ث اثر رواني بر بازار طال و س��كه و افزايش نرخ 
س��كه و طال ش��ود، اما به دنبال انتشار خبر تحويل 
س��كه هاي پيش فروش شده از سوي بانك مركزي 
ب��ه بانك ملي براي تحويل به م��ردم قبل از تاريخ 
26 ارديبهش��ت 97 و همچني��ن ارائ��ه ط��رح دو 
فوريتي ارزي مجلس، نرخ سكه و طال روز دوشنبه 
17 ارديبهش��ت نزولي شد و سكه طرح جديد كه 
روز يك ش��نبه بين 2 ميليون و 130 تا 2 ميليون 
 و 280هزار تومان معامله ش��ده بود، روز دوش��نبه 
 17 ارديبهش��ت 97 ب��ه 2 ميلي��ون و 10 هزار تا 
2 ميليون و 100 هزار تومان كاهش يافت و انتظار 
مي رود با عرضه بيشتر سكه هاي پيش فروش شده 
در هفته ه��اي بعد به بازار، قيمت س��كه با كاهش 

بيشتري همراه باشد. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، برخي طالفروش��ان در 
گفت وگو با خبرنگار م��ا اعالم كردند: وقتي نرخ ها 
رو به افزايش است و ريسك كاهش آن وجود دارد، 
طالفروش��ي ها س��عي مي كنند كه طال بفروشند 
و وقت��ي قيمت نس��بت به روزهاي قبل كاهش��ي 
مي ش��ود، ب��ه خريدار تبديل مي ش��وند و س��عي 
مي كنند كه بيش��تر خريد كنند. درنتيجه فاصله 
بين نرخ خريد و فروش س��كه كه در شرايط ثبات 
نرخ ها، بين 10 تا 30 هزار تومان بوده، اكنون به 80 
تا 100 هزار تومان رس��يده و همين موضوع باعث 
نارضايتي خريداران سكه و ركود و كاهش خريد و 

فروش مي شود. 
بر اين اس��اس، پيش بيني مي شود كه با كاهش 
نرخ سكه و همچنين افزايش عرضه سكه از طريق 
پيش فروش ه��اي انجام ش��ده، طالفروش��ي ها به 
خريدار س��كه تبديل شوند و همين موضوع باعث 
كاهش بيش��تر قيمت س��كه در هفته ه��اي آينده 
خواهد ش��د. مگر آنكه اخبار ديگري اين شرايط را 
به هم بزند و باعث رشد دوباره نرخ ارز حاشيه بازار 

و نرخ سكه شود. 
عده ي��ي از طالفروش��ي ها نيز معتقدن��د كه با 
پيگي��ري طرح دو فوريتي مجل��س و اثرگذاري بر 
نرخ حاش��يه بازار ارز، انتظار مي رود كه نرخ س��كه 
در روزهاي آينده كاهش يابد. زيرا عالوه بر عرضه و 
تقاضاي سكه و تحويل سكه هاي پيش فروش شده 
به مردم، مي توان انتظار داشت كه كاهش نرخ اونس 
جهاني طال به دنبال اعالم خبر كاهش نرخ بيكاري 
در امريكا به زير 4درصد و كاهش نرخ ارز حاش��يه 
بازار، اث��رات مختلفي بر قيمت س��كه در روزهاي 

آينده داشته باشد. 
يك��ي از طالفروش ها به خبرنگار ما گفت: بهتر 
است روند تزريق س��كه و طال به صورت تدريجي 
ادامه يابد و پيش فروش ها و حراج س��كه بار ديگر 
از س��ر گرفته شود زيرا در ش��رايط نبود بازار ارز و 
خري��د و فروش ارز، بازار طال نبايد با كاهش عرضه 

همراه باشد. 
اين گفته فعاالن بازار ط��ال را اگر در كنار خبر 
فروش 9 ميليون تن طال در سه ماهه بهمن 96 تا 
فروردين 97 قرار دهيم به اين نتيجه خواهيم رسيد 
ك��ه در حال حاضر م��وج قابل توجهي از نقدينگي 
روانه بازار طال شده و در نبود جذابيت هاي بورس، 
بازار مس��كن، ارز، خودرو و... خريد دارايي ديگري 
در دستور كار نيس��ت و خريداران سعي مي كنند 
براي حفظ ارزش پول خود يا تبديل ريال به دارايي 
و س��فته بازي و كسب سود و... به سمت بازار سكه 
و طال بروند و اي��ن موضوع نبايد از نظر دولت دور 

باشد. 

در حال حاضر ب��ا وجود افزايش بي رويه قيمت 
مس��كن، بازار ملك دچ��ار ركود ش��ده و خريد و 
فروش ه��ا عمال متوقف ش��ده و ت��وان خريد براي 
كم درآمده��ا و متقاضيان واقعي وج��ود ندارد و در 
عين حال س��فته بازي و داللي مس��كن نيز بدون 
تزريق نقدينگي و متقاض��ي واقعي با رونق مواجه 
نمي شود و رشد بي رويه قيمت ها عمال سودآوري و 

امكان عرضه و تقاضا را كاهش داده است. 
در هر حال، معامالت بازار طال نشان مي دهد كه 
روز دوشنبه، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد در بازار تهران با 82 هزار تومان كاهش 
2ميليون و 10 ه��زار و ۵00 تومان تا 2 ميليون و 
100هزار تومان تعيين شد. همچنين هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با ۵8 هزار تومان افت، 
 يك ميليون و 98۵ هزار تومان تا 2 ميليون تومان 

داد و ستد شد. 
همچني��ن هر قطعه نيم س��كه به��ار آزادي با 
30ه��زار تومان كاهش قيمت ي��ك ميليون و 33 
ه��زار تومان و ه��ر قطعه ربع به��ار آزادي نيز با ۵ 
هزار تومان افت در مدت مش��ابه 62۵ هزار تومان 
معامله شد. هر قطعه سكه گرمي نيز با كاهش يك 
هزار توماني نسبت به 383هزار تومان معامله شد. 
قيمت هر اونس طال نيز روز دوش��نبه هزار و 313 
دالر و ه��ر گرم طالي 18 عيار نيز با افت 12 هزار 
و 400 تومان��ي به قيمت 194ه��زار و 600 تومان 
ارزش گذاري شد. در حالي كه روز يك شنبه قيمت 
هر گرم طال تا 207 هزار تومان و قيمت هر س��كه 
به��ار آزادي تا 2 ميليون و 200هزار تومان افزايش 

يافته بود. 
در بازار ارز رس��مي نيز قيمت ه��ر دالر امريكا 
بدون تغيير نس��بت به روزهاي گذش��ته 4 هزار و 
200تومان تعيين ش��ده است. همچنين نرخ يورو 
با 4تومان افزايش نس��بت به روز گذشته ۵ هزار و 
29 تومان و هر پوند نيز با 14 تومان رشد ۵ هزار و 

69۵تومان تعيين شد. 

 پيش فروش سكه متوقف شد
همچنين مديركل نش��ر و ريالي بانك مركزي 
اع��الم كرد: پيش فروش س��كه در سررس��يدهاي 
مختلف از دوش��نبه 17 ارديبهش��ت 97 تا اطالع 

ثانوي متوقف مي شود
مس��عود رحيمي اظهار داش��ت: از زم��ان آغاز 
پيش فروش س��كه از سوي بانك مركزي در شعب 
بان��ك ملي اي��ران، تاكن��ون هفت ميليون س��كه 

پيش فروش شده و برآورد ما اين است كه با تزريق 
آنها به بازار، قيمت ها متعادل مي شود. 

وي اظهار داش��ت: نخس��تين موعد سررس��يد 
سكه هاي پيش فروش شده يك ماهه 26 ارديبهشت 
ماه است كه باتوجه به اينكه در آستانه نزديك شدن 
به اين موعد هس��تيم، همه سكه هاي پيش فروش 

شده تحويل بانك ملي ايران شده است. 
وي افزود: در س��ه روز نخس��ت توزي��ع، بالغ بر 
يك ميليون س��كه توزيع خواهيم كرد كه حس��ب 
دس��تور رييس كل بانك مركزي بنا شد اين توزيع 
حتي زودتر از 26 ارديبهشت ماه انجام شود و مردم 
مي توانن��د س��ر موعد و حتي زودتر س��كه خود را 

تحويل بگيرند. 
اين مقام مسوول تاكيد كرد: همان گونه كه بانك 
مركزي بارها اعالم ك��رده، ايفاي تعهدات خود در 

قبال مردم مهم ترين اصل است. 
وي ميزان پيش فروش سكه را بالغ بر 7ميليون 
قطعه برآورد كرد و گفت: از آنجا كه نياز اس��ت در 
قبال پيش ف��روش بتوانيم تعهدات خ��ود را انجام 
دهيم و كيفيت باالي ضرب سكه را نيز حفظ كنيم، 
قرار شد از 17 ارديبهشت به طور موقت پيش فروش 

سكه متوقف شود. 
رحيمي تاكيد كرد: مهم ترين محدوديت ما انجام 
ضرب سكه است كه بتوانيم سر موعد ضرب كنيم 
و تحويل مردم دهيم ضمن آنكه به نظر مي رسد با 

ورود اين تعداد سكه، بازار متعادل شود. 
وي اف��زود: ما از نظر موج��ودي طالي خام در 
خزانه بانك مركزي هي��چ محدوديتي نداريم و به 
مي��زان كافي طال وج��ود دارد اما به هر حال بانك 
مركزي به رصد بازار ادامه مي دهد و در صورتي كه 
نياز به مداخله ببين��د، چه از طريق حراجي و چه 

پيش فروش سكه بار ديگر اقدام خواهد كرد. 
مديركل ريالي و نشر بانك مركزي درباره حباب 
قيمت��ي موجود در بازار س��كه نيز گف��ت: به نظر 
مي رسد بخش عمده يي از حباب ايجاد شده ناشي 
از هيجان هاي بازار است و معادالت اقتصادي در آن 

تاثيري ندارد. رحيمي تاكيد كرد: با توزيع زودتر از 
موعد سكه ها اين پيام را به بازار مي دهيم كه بانك 

مركزي به تعهد خود پايبند است. 

 نرخ سكه و طال واقعي نيست
از س��وي ديگ��ر محم��د كش��تي آراي رييس 
كميس��يون تخصصي طال و جواهر معتقد اس��ت 
كه قيمت هاي س��كه و طال در بازار در حال حاضر 
واقعي نبوده و تحت تاثير التهابات و شايعه هاست. 
نوسانات اخير قيمت سكه و طال در بازار تحت تاثير 
اخبار سياسي و اقتصادي مبني بر تحويل سكه هاي 

پيش فروش شده است. 
ورود س��كه هاي  در ص��ورت  داد:  ادام��ه  وي 
پيش فروش ش��ده به بازار قيمت ها در بازار كاهش 
خواهد يافت و دليل ديگر نوسانات شديد چند روزه 
بازار تقاضاي موجود در بازار بوده است. قيمت هاي 
جهان��ي طال تغيير نكرده و نوس��انات بازار در حال 
حاضر به خاطر تقاضاهاي داخلي و اخبار سياسي و 
اقتصادي است و هيچ ربطي به قيمت هاي جهاني 

ندارد. 

 ارائه طرح دو فوريتي ساماندهي بازار ارز 
به مجلس

رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: طرح 
دو فوريتي مجلس براي اصالح سياست هاي ارزي 
پس از برگزاري جلسه مشترك كميسيون اقتصادي 
با معاون اول رييس جمهوري و تيم ارزي دولت به 
صح��ن علني مجلس تقديم خواهد ش��د. هدف از 
اين طرح دو فوريتي؛ تقويت نقاط قوت تصميمات 
جديد ارزي دول��ت و رفع نقاط ضعف و همچنين 
اقدامات تخصصي در راس��تاي ساماندهي بازار ارز 
است. محورهاي طرح دو فوريتي ارزي به زودي در 

ضمن متن نهايي اعالم مي شود.
محمدرض��ا  خانه مل��ت،  گ��زارش  ب��ه 
پورابراهيمي داوران��ي از برگ��زاري نشس��ت ويژه 
اين كميس��يون ب��ا حضور ريي��س مجلس براي 

تهيه طرح دو فوريتي ارزي خبر داد و گفت: روز 
دوش��نبه 17 ارديبهش��ت ماه اعضاي كميسيون 
اقتصادي مجلس با علي الريجاني رييس مجلس 
جلس��ه داشت و موضوعات مختلف و كارشناسي 
درباره طرح دو فوريتي مجلس براي س��اماندهي 
بازار ارز مطرح و بررس��ي شد. مقرر شد نشست 
مشترك اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس با 
تي��م ارزي دول��ت در رابطه با ط��رح دو فوريتي 
مجلس براي س��اماندهي بازار ارز انجام ش��ود تا 
جمع بندي ه��اي نهايي در اي��ن خصوص صورت 
گيرد كه براس��اس آن نقاط قوت طرح تقويت و 

نقاط ضعف طرح مذكور رفع شود.
ط��رح دو فوريت��ي مجل��س ب��راي اص��الح 
سياس��ت هاي ارزي پ��س از برگ��زاري جلس��ه 
مش��ترك كميس��يون اقتص��ادي با مع��اون اول 
رييس جمه��ور و تيم ارزي دولت به صحن علني 

مجلس تقديم خواهد شد. 
وي اف��زود: پس از جمع بن��دي نهايي در اين 
جلس��ه ط��رح 2 فوريتي ارزي ظرف 48س��اعت 
راهي صحن علني مي ش��ود. بعدازظهر يك شنبه 
نشست غيرعلني كميسيون اقتصادي در خصوص 
وضعيت س��اماندهي بازار ارز برگزار ش��د. در اين 
نشس��ت ابعاد، وضعيت و راهكارهاي س��اماندهي 
بازار ارز و همچنين نق��اط ضعف و قوت اقدامات 
ارزي دولت و اقدامات مورد نياز در آينده بررس��ي 
ش��د. بنا به تصميم اعضا طي نشس��تي با رييس 
مجلس گزارش هاي واصله از بانك مركزي، وزارت 
اقتصاد و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و همچني��ن گزارش كميس��يون اقتص��ادي را به 
آق��اي الريجاني ارائه دادم. پيرو اين جلس��ه مقرر 
ش��د؛ صبح دوشنبه نشست فوق العاده و غيرعلني 
اعضاي كميسيون اقتصادي با رييس مجلس براي 
بررس��ي آخرين تحوالت بازار ارز و بررس��ي نقاط 
قوت و ضعف تصميمات ارزي دولت برگزار شود. 

 پيمان هاي پولي دوجانبه 
از س��وي ديگر برخي كارشناس��ان ب��راي دور 
زدن تحريم هاي ارزي و كاهش مش��كالت بازار ارز 
راهكارهاي مختلفي را ارائه مي دهند. در اين رابطه 
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: در حال 
حاض��ر به دليل اينكه ما تحريم دالري هس��تيم و 
نمي توانيم با اين ارز مبادالتمان را انجام دهيم بايد 
تا جايي كه امكان دارد از پيمان هاي پولي دوجانبه 

بهره ببريم. 
كمال س��يدعلي در خصوص پيمان هاي پولي 
دوجانبه در اقتصاد ايران،اظهار كرد: س��لطه دالر 
در دنيا بس��يار قوي اس��ت و حتي كش��ورهاي 
ب��زرگ براي نگهداري ذخاي��ر ارزي بايد ميزاني 
از آن را ب��ه دالر ذخيره س��ازي كنن��د. در حال 
حاض��ر به دليل اينكه ما تحريم دالري هس��تيم 
و نمي توانيم با اين ارز مبادالتمان را انجام دهيم 
بايد تا جايي ك��ه امكان دارد از پيمان هاي پولي 
دوجانب��ه بهره ببريم. مديرعامل صندوق ضمانت 
صادرات ايران با بين اينكه چين درصدد جهاني 
كردن يوان است، گفت: كش��ورهاي دنيا به اين 
مس��اله پي برده اند كه صرف��ا اتكا به دالر ممكن 
اس��ت آس��يب پذيري هايي را در آينده براي آنها 

به وجود آورد. 
س��يدعلي بيان داشت: از سال 2010 ما پيمان 
پولي امضا كرده ايم كه بسياري از آنها اجرايي نشده 
و در اين راس��تا بايد آسيب شناسي صورت بگيرد. 
معاون س��ابق ارزي بانك مرك��زي تصريح كرد: در 
ش��رايط عادي م��ا در خصوص پيمان ه��اي پولي 
دوجانبه مشكلي نداريم، اما در حال حاضر به دليل 
وجود محدوديت هايي بانك هاي خصوصي بعضي از 

كشورها به علت تحريم با ما همكاري نمي كنند. 

نتايج نظرسنجي موسسه PwC در سال 2018 نشان مي دهد

افزايش 34 درصدي تقلب بانكي در خاورميانه
تمركز هكرها در خاورميانه روي كارت هاي اعتباري بانك ها و سيستم هاي پرداخت

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري  
موسس��ه امريكاي��ي PwC كه در س��ه حوزه 
حسابرس��ي، خدم��ات و مش��اوره مالياتي تحقيق 
مي كند و در مجالت خود، به تجزيه و تحليل هاي 
مس��تمر در موضوعات موثر بر كسب و كار صنعت 
بانكداري، فناوري ها و بهداش��ت مش��غول است و 
نتايج و راهكارهاي آن را به بانك ها، موسسات مالي، 
ش��ركت هاي فناوري و بهداش��تي توصيه مي كند، 
اخيرا در يك نظر سنجي از موسسات مالي منطقه 
خاورميان��ه و منا نتيجه گرفته كه اين موسس��ات 
هدف اقدامات متقلبانه هكرها در سوءاس��تفاده از 

كارت هاي اعتباري قرار گرفته اند. 
به گ��زارش »تع��ادل«، نتايج اين نظرس��نجي 
موسس��ه PwC كه به تازگي منتشر شده، نشان 
مي دهد كه در سال 2018 جرايم مالي در منطقه 
خاورميانه بيشتر روي تقلب از كارت هاي اعتباري 
بوده و نسبت به سال 2016 تعداد موارد تقلب مالي 

34درصد افزايش يافته است. 
نظرس��نجي  ب��ه  پاس��خ دهندگان  بيش��تر 
بدافزارها، س��وءرفتارهاي تجاري و تقلب توس��ط 
مصرف كنندگان را از داليل اين نوع جرايم مي دانند 
كه باعث شده سازمان ها به دنبال افزايش تجهيزات 
فناورانه ضدتقلب باشند تا با گسترش سرمايه گذاري 

و استفاده از آن بتوانند در مقابل حمالت سايبري 
از خود مراقبت كنند. براس��اس تحقيقات صورت 
گرفته، افزايش فاصله تبعاتي و فشارهاي اجتماعي 
و اقتصادي كه در منطقه منا در حال افزايش است، 
باعث ش��ده تا تمركز بر تقلب و مس��ائل مربوط به 
جرايم اقتصادي در سراسر منطقه خاورميانه افزايش 
يابد. به طوري كه 34درصد از پاسخ دهندگان گزارش 
دادند كه شاهد تقلب يا جرايم اقتصادي در 24 ماه 
گذشته بوده اند و 82درصد موافقند كه استفاده از 
تكنولوژي براي نظ��ارت بر زمان وقوع در مبارزه با 
تقلب كمك مي كند.   البته ميانگين جرايم گزارش 
شده در خاورميانه 48درصد است كه كمي كمتر از 
ميانگين جهاني جرايم اقتصادي ۵2درصدي است. 
همچنين تقلب و جرايم بيشتر توسط عوامل داخلي 
در داخل كشورها صورت مي گيرد و مديران ارشد 
و اصلي بنگاه هاي اقتصادي عامل 62درصد تقلب ها 
گزارش شده اند. عالوه بر اين، نسبت سازمان هايي 
كه در طول 24 ماه گذش��ته ميزان تقلب و ارزيابي 
ريسك اقتصادي را انجام داده اند، در سال 2018 به 
77درصد رس��يده كه از 47درصد در سال 2016 

بيش از 30درصد افزايش يافته است. 
پيش��گيري و كشف تقلب در سازمان ها يك كار 
آسان نيس��ت وعالوه بر س��رمايه گذاري در كنترل 

و فناوري ش��امل تمركز بر فرهنگ و مردم اس��ت. 
نتايج نظرس��نجي روي نياز به فك��ر كردن در زمان 
باز كردن پيام هاي جي ميل و ايميل هم جالب است 
به طوري كه، ۵2درصد از پاس��خ دهندگان معتقدند 
هنگام اس��تفاده از ايميل بايد به تقلب و هك توجه 
ويژه يي داشت. موسس��ات مالي خاورميانه گزارش 
داده اند بودجه ي��ي كه براي مقابله با تقلب و مبارزه 
با تقلب و جرايم اقتصادي در طول 24 ماه گذش��ته 
اختصاص داده ش��ده اس��ت، به اندازه سطح جهاني 
است و در 24 ماه آينده، بيش از رقم كنوني خواهد 
بود كه نش��ان مي دهد تمركز بر تقلب در خاورميانه 
بيشتر از ساير نقاط جهان است.  بانك هاي خاورميانه 
در حقيقت مورد توجه هكرهايي هس��تند كه روي 
تقلب كارت اعتباري تمركز دارند. هكر مجبور نيست 
لزوما به بانك به طور مس��تقيم حمل��ه كند بلكه از 
طريق يك مش��تري و با ترك خوردن يك ش��بكه 
به اندازه كافي داده هاي مشتري را دريافت مي كند.  
همان طور كه هكرها دقيق تر و دقيق تر مي ش��وند، 
بانك ه��ا بايد در سيس��تم هاي اطالعاتي مناس��ب 
سرمايه گذاري كنند. مشاركت نهادها و شركت هاي 
فعال با دولت در مقررات گذاري و اجراي برنامه هاي 
يكپارچه در انطباق ش��ركت ها با قوانين سايبري و 
همكاري و هماهنگي بيش��تر با آن ضروري اس��ت.  

بخ��ش مالي در منطقه منا اكن��ون به طور غيرقابل 
برگشت به ارتباطات و اينترنت بستگي دارد. سطح 
امنيت در سطح امنيت بانك هاي خاورميانه متنوع 
اس��ت و بلوغ هر بازار در بخش مالي متفاوت است. 
مثال KSA و امارات متحده عربي بازار هاي بزرگ تري 
هستند كه به شدت در امنيت سايبري سرمايه گذاري 
مي كنند، اما كشورهاي ديگر خاورميانه بايد پيروي 
كنند. امروزه امنيت س��ايبري نه تنه��ا حفاظت از 
اطالع��ات در قالب داده هاي ديجيتالي اس��ت، بلكه 
گوش��ي هاي موبايل ش��بكه هاي مرتبط رايانه ها و 
پورتال هايي كه دسترس��ي به اين داده ها را حمل و 

فعال مي كند را نيز شامل مي شود. 
بعضي كسب و كارها به طور كامل از بين رفته اند 
و بعضي آنچنان عوض ش��ده اند كه جز اسم ش��ان 
چي��زي از س��بك گذش��ته را يدك نمي كش��ند. 

شغل ها و برنامه هاي جديدي به عنوان استارت آپ 
در جوام��ع بروز و ظهور يافته و در حال گس��ترش 
اس��ت. اين استارت آپ ها گاهي با تكنولوژي همراه 
مي شوند و با استفاده از تكنولوژي در ساختار خود 

ايجاد جذابيت، درآمدزاي�ي و پيشرفت مي كنند. 
اما بانك ها نيز از اين قاعده مستثني نيس�تند، 
استفاده از تكنولوژي در بين بانك ها نيز وجود دارد 
و بيش��تر از اينكه يك ضرورت براي بانك ها باشد 
در ح���ال حاض�ر ب�ه ي�ك ني�از تبدي�ل ش���ده و 
بانك ه��ا ب�راي همراه���ي ب�ا م���ردم و ب�رآورده 
ك�ردن ني�از هاي آن�ان و همچني�ن ب�راي كس�ب 
درآم�د بيش�تر و راح�ت تر ب�ه س�مت اس�تفاده از 
تكنول�وژي ها در كاره���اي خ�ود رفت�ه اند. بر اين 
اساس الزم اس��ت كه روش هاي مقابله با هكرها و 

تقلب در كارت هاي اعتباري را پيگيري كنند. 

طرح دو فوريتي مجلس براي اصالح سياست هاي ارزي پس از برگزاري جلسه مشترك 
كميسيون اقتصادي با معاون اول رييس جمهوري و تيم ارزي دولت به صحن علني مجلس 

تقديم خواهد شد. هدف از اين طرح دو فوريتي، تقويت نقاط قوت تصميمات جديد 
ارزي دولت و رفع نقاط ضعف و همچنين اقدامات تخصصي در راستاي ساماندهي بازار 

ارز است. محورهاي طرح دو فوريتي ارزي به زودي در ضمن متن نهايي اعالم مي شود

                                                                                                      

  افتتاح سيمان غرب آسيا
با تسهيالت بانك صنعت

 در مراس��مي با حض��ور رييس جمه��ور و وزير 
صنعت، معدن و تجارت كش��ورمان شركت سيمان 
غرب آسيا در استان خراسان رضوي به بهره برداري 
رس��يد. به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت 
و مع��دن، براي اج��راي اين طرح كه س��االنه يك 
ميليون و ۵00هزار تن س��يمان و كلينكر س��يمان 
تولي��د مي كند حدود 4۵ ميليون يورو تس��هيالت 
ارزي و 110ميلي��ارد توم��ان تس��هيالت ريالي به 
تصويب رسيده اس��ت. با راه اندازي شركت سيمان 
غرب آس��يا براي 424 نفر اش��تغال مستقيم ايجاد 

شده است.  

 توسعه  اقدامات بانك پاسارگاد 
در حمايت از توليد

بانك پاس��ارگاد در راستاي تحقق چشم اندازهاي 
توس��عه محور، ارزش افزاي��ي و خل��ق آين��ده پايدار 
براي هم ميهن��ان با اعطاي تس��هيالت به طرح هاي 
توسعه يي، شركت هاي سيماني و صنايع شيميايي از 
توليدكنندگان حمايت كرد. به گزارش روابط عمومي 
بانك پاسارگاد در راستاي حمايت از توليدكنندگان در 
مجموع 19000ميليارد ريال تسهيالت به شركت هاي 
سيمان ايالم، جوين، عمران آريا، كوير كاشان، آبيك، 
تهران، خوزستان، سپاهان، شركت تعاوني شماره 4۵6 
سيمان بتن خوي، ش��ركت شيميايي سيمان زرين، 
شركت توليدي س��يمان فيروزكوه، شركت خدمات 
مهندسي پتروسيمان پرگاس، شركت سهامي خاص 
كارخانه س��يمان آذرآبادگان خوي و شركت سهامي 
عام كارخانجات س��يمان صوفيان همچنين شركت 
صنايع س��يمان زابل، كياسر، مدائن، نهاوند و صنايع 
سيمان ش��هركرد اعطا كرده است. بانك پاسارگاد با 
س��رمايه يي معادل 8/8 ميليارد دالر طرح حمايت از 
صنايع مواجه ب��ا چالش هاي مالي را از طريق اعطاي 
تسهيالت اعتباري پيگيري مي كند. اين اقدامات عالوه 
بر آنكه به تداوم فعالي��ت واحدهاي توليدي و حفظ 
س��قف توليد صنايع مذكور كمك مي كن��د، مانع از 
ريزش نيروي شاغل در اين واحدهاي صنعتي مي شود 
و براي جوانان مستعد و توانمند اشتغال ايجاد مي كند. 
ديگر صنايعي كه از حمايت هاي مالي بانك پاسارگاد 
بهره مند ش��ده اند، عبارتند از: فاز اول طرح توس��عه 
صنايع شيميايي سينا در شهرستان چابهار به ظرفيت 
يك ميليون و 6۵0 هزار تن متانول در سال و فاز دوم 
همين طرح به ظرفيت ساالنه 236هزار تن پلي اتيلن 
و 420هزار تن پلي پروپيلن، پااليشگاه ميعانات گازي 
جاويد در منطقه س��يراف اس��تان بوشهر براي توليد 
گاز مايع تصفيه ش��ده، نفتا، نفت گاز و نفت س��فيد، 
شركت روماك انرژي سالمت در شهرستان ماهشهر 
اس��تان خوزس��تان براي توليد زنجيره آگريالت ها به 
ظرفيت 20هزار تن اكريليك اسيد يخي، 12هزار تن 
ايزوبوتان��ول، 97هزار تن بوتيل اكريالت، 40هزار تن 
دواتيل هگزانول، 31هزار تن بنزن پيروليز و 12هزار 
تن گاز مايعLPG در س��ال، ني��روگاه 2۵مگاواتي و 
طرح توسعه شهرك صنعتي پرديس فن آوران البرز در 
استان زنجان كه از چالش مالي خارج شده اند. گفتني 
 اس��ت در سال گذشته براي نخس��تين بار در جهان، 
كاتد مس به روش تانك بايو ليچينگ)استحصال مس 
با اس��تفاده از باكتري( با حمايت بانك پاس��ارگاد در 
مجتمع مس و كاتد مسي شركت بابك مس ايرانيان 
توليد شد كه از مزاياي اصلي روش تانك بايوليچينگ 
مي ت��وان به حذف كوره هاي ذوب و در نتيجه كاهش 
قاب��ل مالحظه آاليندگي همچني��ن صرفه جويي در 
مصرف آب و منابع انرژي در راستاي حمايت از محيط 

زيست و مسووليت هاي اجتماعي اشاره كرد. 

خبر

  پايداري مالي با بهبود
نسبت بدهي دولت به بانك ها

ژاله زارعي  صاحب نظر پولي و بانكي  
نظارت و پايش مس��تمر بر ميزان نس��بت بدهي 
به توليد ناخالص داخلي از پيش ش��رط هاي الزم در 
جلوگي��ري از افزاي��ش مجموع بدهي ه��اي دولت و 
ش��ركت هاي دولتي و برقراري پايداري مالي اس��ت. 
براساس ديدگاه سياس��ت گذاران مالي، اوراق بدهي 
مي توانن��د به عنوان ابزاري بدون ريس��ك، كس��ري 
بودجه جاري دولت را پوش��ش داده و بدهي انباشت 
ش��ده دول��ت را نقدش��ونده تر نماين��د. در ايران نيز 
باتوج��ه به كاه��ش درآمدهاي نفتي در س��ال هاي 
اخير، فروش اوراق مش��اركت براي بازپرداخت بدهي 
دولت به پيمانكاران بخش خصوصي و تامين بخشي 
از هزينه ه��اي جاري دولت از دهه قب��ل آغاز و بازار 
اوراق بدهي دولتي و انتش��ار اس��ناد خزانه اسالمي 
در مهرماه 1394 تش��كيل شد. اما بايد توجه داشت 
كه انتش��ار اين اوراق بايد مبتني بر يك قاعده مالي 
تضمين كنن��ده پاي��داري مال��ي دولت باش��د. زيرا، 
افزايش ش��ديد كس��ري  هاي مالي و بده��ي دولت ، 
مي توان��د نگراني  هايي را درخص��وص پايداري مالي 
در ايران مطرح ك��رده و به عنوان يكي از چالش هاي 
آتي سياست مالي در توس��عه استراتژي هاي معتبر 
در جهت تقويت فاينانس ه��اي دولت ها بيان گردد. 
مفهوم پايداري مالي اساس��ا مرتبط با سياست مالي 
يا تغييرات بدهي عمومي اس��ت و ارزيابي آن عمدتا 
وابس��ته به نحوه تعريف پايداري مالي اس��ت. به طور 
كلي، تمايزي بين سه رويكرد پايداري مالي در ادبيات 
علمي وجود دارد. براساس رويكرد صندوق بين المللي 
پول، پاي��داري مالي مرتبط با توانايي پرداخت ديون 
يعني توانايي دولت ب��راي بازپرداخت بدهي در افق 
زماني نامحدود است. در رويكرد دوم، اقتصاددانان بر 
اين باورند كه سياس��ت مالي پايدار تضمين مي كند 
كه نس��بت بدهي به GDP به س��طح اوليه خود در 
بلندم��دت برمي گ��ردد. درنهايت، رويكرد س��وم، بر 
دو معي��ار، تواناي��ي بازپرداخت بده��ي و تعيين حد 

آستانه يي براي رشد بدهي تاكيد دارد. 

يادداشت
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5 بورس و فرابورس
 تعادل بازار ارز

با سازوكار بورس
در ب��ازار ارز، مي ت��وان با بهره گيري از س��ازوكار 
بورس��ي به متعادل ش��دن بازار ياري رساند. يكي از 
مهم ترين كارهايي كه بازار س��رمايه مي تواند انجام 
دهد، سوق دادن سرمايه ها به سمت توليدكنندگان 
داخلي است. يعني با بهره گيري از چنين ابزار مفيدي 
مي توان به ش��عار »حمايت از توليد داخلي« امسال، 
رنگي واقعي بخش��يد. به گزارش فارس، س��يدعلي 
حس��يني مديرعام��ل بورس انرژي ب��ا بيان مطالب 
ف��وق عنوان كرد: قطعا حضور ه��ر كدام از نهادهاي 
مالي بازار سرمايه در نمايشگاه تخصصي مفيد بوده 
و تاثير مثبتي بر روند رش��د و توس��عه بازار سرمايه 
خواهد داش��ت. وي افزود: در واقع، هر كس��ب و كار 
مفيدي براي تامين مالي يا معرفي محصوالت خود به 
بازار سرمايه كشور نيازمند نهادهاي واسطه يي مانند 

شركت هاي تامين سرمايه  است. 

 »خموت�و« از زي�ان به س�ود رس�يد: ش��ركت 
موتورسازان تراكتورسازي ايران اطالعات و صورت هاي 
مالي 12 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي 
نشده و با سرمايه معادل 204 هزار و 120 ميليون ريال 
منتش��ر كرد. عالوه بر اين، ش��ركت با انتشار عملكرد 
12ماهه سال مالي 96 معادل 26 ميليارد و 42ميليون 
ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 
128ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داد كه در 
مقايسه با دوره مشابه س��ال مالي قبل از زيان به سود 
رسيد. افزون بر اين، »خموتو« در سال مالي 95 به ازاي 
هر سهم 143 ريال زيان محقق كرده بود. اين در حالي 
اس��ت كه، به سود خالص دوره نيز زيان انباشته ابتداي 
سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 3ميليارد و 527ميليون 
ريال زيان انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 انتش�ار گ�زارش عملكرد 12 ماه�ه »غمينو«: 
شركت صنايع غذايي مينو شرق اطالعات و صورت هاي 
مالي 12ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي 
نشده و با سرمايه معادل 100 هزار ميليون ريال منتشر 
كرد. افزون بر اين، ش��ركت با انتشار عملكرد 12 ماهه 
س��ال مالي 96 معادل 42 ميليارد و 315ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 423 ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داد كه در مقايسه با 
دوره مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 10درصد كاهش 
داش��ت. اي��ن در حالي اس��ت كه، »غمينو« در س��ال 
مالي 95 به ازاي هر س��هم 471ريال سود محقق كرده 
بود. براس��اس اين گزارش، به س��ود خال��ص دوره نيز 
سود انباشته ابتداي س��ال اضافه شد و درنهايت مبلغ 
103ميليارد و 299ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 بررس�ي عملكرد 3 ماهه نخست »كفپارس«: 
ش��ركت فرآورده هاي نس��وز پ��ارس صورت هاي مالي 
3ماه��ه منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي 
نشده و با س��رمايه معادل يكصد ميليارد ريال منتشر 
كرد. عالوه بر اين، ش��ركت فرآورده هاي نس��وز پارس 
در 3 ماهه نخس��ت س��ال مالي 97 مبلغ 2 ميليارد و 
23ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 20ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 43درصد 
افزايش داش��ت. اين در حالي است كه »كفپارس« در 
س��ال مالي 95 مبلغ 14ريال س��ود به ازاي هر س��هم 
اختصاص داده بود. همچنين، به سود خالص دوره نيز 
سود انباشته ابتداي س��ال اضافه شد و درنهايت مبلغ 
33ميليارد و 778 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاهي بر عملكرد يك س�اله شير پاستوريزه 
پگاه اصفهان: شركت ش��ير پاستوريزه پگاه اصفهان 
صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 
را حسابرسي شده و با سرمايه معادل 200ميليارد ريال 
منتش��ر كرد. افزون بر اين، ش��ركت در سال مالي 96 
مبل��غ 107 ميليارد و 540 ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 538ريال سود به ازاي 
هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل 27درصد كاهش داشت. بر اين اساس، 
»غشصفا« در سال مالي 95 مبلغ 738ريال سود به ازاي 
هر سهم اختصاص داده بود. همچنين، به سود خالص 
دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت 
مبلغ 231 ميليارد و 38ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 عملكرد مثبت پارس س�رام طي 6 ماه: ش��ركت 
پارس سرام اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره  6ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با 
س��رمايه معادل 60 ميليارد ريال منتشر كرد. افزون بر 
اين، شركت با انتش��ار صورت هاي مالي 6 ماهه نخست 
س��ال مالي 97 اعالم كرد در س��ال مال��ي جاري مبلغ 
320ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
5 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه در مقايسه 
با سال مالي قبل روند رو به رشدي را نشان مي دهد. اين 
در حالي اس��ت كه »كسرام« در نيمه نخست سال مالي 
95 هيچ س��ود و زياني به ازاي هر س��هم خود اختصاص 
نداده اس��ت. براس��اس اين گزارش، از سود خالص دوره 
نيز زيان انباشته ابتداي سال كسر شد و درنهايت مبلغ 
11ميليارد و 134ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 افزايش 102درصدي عملكرد »فرآور«: شركت 
فرآوري مواد معدني ايران اطالعات و صورت هاي مالي 
ميان دوره يي 12 ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را 
حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 120ميليارد ريال 
منتشر كرد. اين شركت در دوره 12 ماهه ياد شده مبلغ 
263 ميليارد و 361ميليون ريال س��ود خالص كسب 
ك��رد و بر اين اس��اس مبلغ 2 هزار و 195 ريال س��ود 
به ازاي هر س��هم اختصاص داد كه در مقايس��ه با دوره 
مشابه سال مالي قبل معادل 102درصد افزايش داشت. 
همچنين، »فرآور« در دوره 12 ماهه مشابه سال مالي 
قبل مبلغ يك هزار و 88 ريال س��ود به ازاي هر س��هم 

اختصاص داده بود. 

ديدگاه

رويخطشركتها

بررسي 200 هزار ميليارد تومان انواع اوراق در يكي از بازار ها نشان  مي دهد

نقش بازار  بدهي در تامين  مالي اقتصاد

 توسعه اقتصاد ايران در گرو توسعه بازار  سرمايه: دبيركل 
كانون نهاد هاي سرمايه گذاري درمورد جايگاه بازار سرمايه كشور در 
تامين مالي ش��ركت ها گفت: نكته يي كه اكنون همه تصميم گيران 
اقتص��ادي بايد به آن تمركز كنند اين اس��ت كه اقتصاد ايران براي 
توس��عه نياز به توس��عه بازار س��رمايه دارد. به گزارش سنا، سعيد 
اس��المي افزود: در حال حاضر براي تامي��ن مالي بنگاه ها از طريق 
بازار سرمايه، بايد ظرفيت هاي الزم را ايجاد كرد و ما به عنوان اركان 
بازار س��رمايه، بايد به س��متي حركت كنيم كه صاحبان سرمايه و 
مديران ش��ركت ها را با فضاي تامين مالي آشنا كنيم. وي افزود: در 
بازار سرمايه ظرفيت براي توسعه بازار و پذيرش شركت ها مهياست 
و مي ت��وان از طريق ابزار هاي كارآمد تامين مالي، ش��ركت ها را به 

استفاده از اين ظرفيت ترغيب كرد. اسالمي درباره ترغيب بنگاه هاي 
اقتصادي جهت تامين مالي از طريق بازار سرمايه افزود: براي ترغيب 
بنگاه ها جهت تامين مالي از طريق بازار سرمايه چند كار كليدي بايد 
صورت گيرد؛ نخستين كار تعريف ابزار ها در بازار هاي مالي است تا 
بتوان به نياز هاي مختلف شركت هاي س��رمايه پذير پاسخ داد. وي 
افزود: مورد بعدي ايجاد شفافيت هم در بازار و هم در شركت هاست. 
اس��المي بيدگلي درباره سومين مس��اله كليدي گفت: مساله سوم 
پاكس��ازي نظام بانكي كشور اس��ت، چراكه نظام بانكي ما در حال 
حاضر نه تنها توانايي حل مشكالت را ندارد بلكه مشكالت اقتصادي 

كشور را عميق تر مي كند. 
 واگ�ذاري يك بل�وك 78درصدي: تع��داد 273ميليون 
و 528هزار س��هم ش��ركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس در 
بورس عرضه مي ش��ود. به گزارش س��ازمان خصوصي سازي، تعداد 
273ميليون و 528هزار س��هم ش��ركت حمل و نق��ل بين المللي 

خليج فارس توسط سازمان خصوصي سازي به وكالت از سوي شرك 
احيا گستر هرمز به قيمت پايه هر سهم 2460 ريال در بورس اوراق 
بهادار عرضه خواهد ش��د. براس��اس اين گزارش، اين ميزان سهام 
معادل 78.37درصد س��هام اين شركت را شامل مي شود كه توسط 
سازمان خصوصي سازي به صورت 10درصد نقد و بقيه اقساط 6 ساله 

در تاريخ 30 ارديبهشت امسال روي ميز فروش مي رود. 
 زعف�ران در اتاق انتظار ورود به بازار آتي: باتوجه به نياز 
فعاالن بازار زعفران براي پوش��ش ريسك و همين طور ابزاري براي 
تبديل ايران ب��ه مرجع قيمت جهاني، راه ان��دازي قراردادهاي آتي 
زعفران در دستور كار قرار گرفت. عليرضا ناصرپور مدير توسعه بازار 
مشتقه بورس كاالي ايران، زمان راه اندازي قراردادهاي آتي زعفران 
را اواخر ارديبهش��ت  ماه اعالم كرد. وي با اش��اره به اين مطلب كه 
ايران حجم قابل توجهي از توليد زعفران را در دنيا به خود اختصاص 
داده ام��ا چندان نقش تعيين كننده يي در برندينگ و قيمت گذاري 

اين محصول ندارد، افزود: اميدواريم با راه اندازي قرارداد آتي در اين 
كاال باتوجه به كاركرد مثبت ابزارهاي مشتقه، ايران تبديل به مرجع 
كش��ف قيمت زعفران دنيا شود. وي افزود: راه اندازي اين قراردادها، 
كمك ش��اياني به كشاورزان براي فروش محصوالت خود به قيمت 
عادالنه در بازار مي كند، ضمن آنكه با پوش��ش ريس��ك معامالت، 
كش��اورز با آينده نگري به كش��ت محصول مي پ��ردازد. به گزارش 
بورس نيوز، مدير توس��عه بازار مش��تقه بورس كاالي ايران با اشاره 
به برگزاري جلس��ات مختلفي با فعاالن زعفران در خراسان رضوي 
و مسووالن جهاد كش��اورزي گفت: مشخصات قرارداد آتي زعفران 
در هيات پذيرش مورد موافقت قرار گرفته اس��ت. وي همچنين در 
پاسخ به سوالي درخصوص ميزان استقبال فعاالن بازار زعفران از اين 
قراردادها اظهار كرد: طي برگزاري جلس��اتي با كشاورزان، فعاالن و 
شركت هاي بزرگ برند زعفران، آنها نيز از راه اندازي قراردادهاي آتي 

زعفران استقبال كردند.

كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار درحال بررسي و اصالح 
دستورالعمل قراردادهاي اعتباري كارگزاران است. دبيركل كانون 
كارگزاران عنوان كرد: اصالح دس��تورالعمل قراردادهاي اعتباري 
كارگزاران باعث مي شود تا ريسك اعتباري اين صنعت به خوبي 
كنترل شود و اختيارات كارگزاران را براي وصول مطالبات افزايش 
دهد. به گزارش س��نا، وي با اش��اره به اينكه بخش عمده يي از 
اصالحات اين دس��تورالعمل در ماه هاي پاياني س��ال گذش��ته 
انجام ش��د، تصريح كرد: دس��تورالعمل فعل��ي نقص هاي جدي 
دارد و باعث افزايش ريس��ك اعتباري صنعت كارگزاري ش��ده 

اس��ت. ميرصانعي با تاكيد بر اينكه ريس��ك دستورالعمل فعلي 
قراردادهاي اعتباري كارگزاران خارج از كنترل اس��ت، گفت: در 
اصالحيه دس��تورالعمل فعلي ريس��ك ها مديريت شده و حدود 
اعتباري را براي مديريت ريس��ك كاهش داديم. وي با اشاره به 
اينكه اصالحات دس��تورالعمل قراردادهاي اعتباري به س��ازمان 
بورس پيشنهاد شده است، گفت: درحال تعامل با سازمان بورس 
براي به تصويب رسيدن اين اصالحات هستيم. ميرصانعي ادامه 
داد: اگر اصالح اين دس��تورالعمل به تصويب برسد، قراردادهاي 
اعتباري كارگزاران همه اصالح مي شود و به دنبال آن ريسك ها 

نيز كاهش مي يابد. وي در پاس��خ به اين س��وال كه كارگزاران تا 
چ��ه حد با اين اصالحات موافق هس��تند، اظهار كرد: كارگزاران 
با برخي بندهاي اين اصالحات موافق هستند؛ چراكه اختيارات 
كارگ��زاران را ب��راي وصول مطالبات افزاي��ش مي دهد. به گفته 
ميرصانعي در دس��تورالعمل فعلي دس��ت كارگزاران در وصول 
مطالبات بس��ته است اما در دس��تورالعمل جديد شرايط در اين 
بخش براي كارگزاران بهتر ش��ده اس��ت. وي درباره بخش هايي 
كه با مخالفت و مقاومت كارگزاران مواجه ش��ده است، گفت: در 
برخي م��وارد محدوديت هايي در مي��زان اعتباردهي كارگزاران 
به افراد ايجاد ش��ده و ممكن اس��ت كه برخي كارگزاران با اين 
محدوديت ها مخالفت هايي داشته باشند اما به طور كلي اصالح 

اين دستورالعمل ريسك اين حوزه را كاهش مي دهد. 

 در انتظار تصويب
وي با تاكيد بر اينكه در اين اصالحات نظرات س��ازمان بورس 
و كارگزاران در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: با مديريت ريسك 
قرارداده��اي اعتباري به طور كل��ي اصالحات خوبي براي صنعت 
كارگ��زاري اتفاق خواهد افتاد. ميرصانع��ي درباره زمان اجراي اين 
دس��تورالعمل گفت: با بررسي بيشتر و تصويب در سازمان بورس، 
اجرايي خواهد ش��د. ضمن اينك��ه كميته فقهي ني��ز درباره اين 
اصالحات نظراتي را مطرح كرده كه بايد انجام شود و پس از اعمال 
تغييرات الزم مي توان به اجراي آن در ماه هاي ابتدايي سال جاري 
امي��دوار بود. وي گفت: س��ال 96 تعامل خوبي با س��ازمان بورس 
داش��تيم و دغدغه ها و مشكالت كارگزاران به خوبي منتقل شد و 

اين تعامل را در سال جاري نيز ادامه خواهيم داد. 

ج��ذب 14درص��د نقدينگي كش��ور در بازار 
بده��ي با عمر كمتر از يك دهه از افتخارات بازار 
سرمايه اس��ت و اين بازار نقش موثري در تامين 
مالي اقتصاد دارد. مصطفي اميدقائمي نخس��تين 
مديرعامل ش��ركت فرابورس ايران عملكرد بازار 
بده��ي را ب��ا عمر كمتر از يك ده��ه قابل تقدير 
دانس��ت و عنوان ك��رد: در 7 الي 8 س��ال اخير 
نزديك به 14درصد نقدينگي كل كش��ور جذب 
بازار بدهي ش��ده است. وي در خصوص عملكرد 
ب��ازار بده��ي و نقش اي��ن ب��ازار در تامين مالي 
صنايع گفت: سيس��تم تامين مالي بازار سرمايه 
بس��يار جوان اس��ت و تا پي��ش از بازبيني قانون 
در س��ال 84، چند ت��الش ناموفق را تجربه كرد. 
به گزارش س��نا، وي با اش��اره ب��ه اينكه پس از 
اصالح قانون بازار س��رمايه در س��ال 84، جايگاه 
بازار بدهي مشخص شد، اظهار داشت: نخستين 
اوراق در س��ال 89 به فرابورس وارد شد و از آن 
ب��ه بعد بازار بدهي دوران جدي��دي را آغاز كرد. 
اميدقائم��ي اف��زود: در حال حاض��ر حدود 200 
هزار ميلي��ارد تومان ان��واع اوراق در بازار بدهي 
كش��ور داد و ستد مي ش��ود. اين كارشناس بازار 
سرمايه تصريح كرد: به اين رقم بايد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري با حجم بالغ بر 150هزار ميليارد 
تومان را اضافه كنيم كه حدود 10 الي 15درصد 
نقدينگي كش��ور را در اختي��ار گرفته و موفقيت 
خوبي داش��تند. اميدقائمي با اشاره به اينكه بازار 
بدهي جوان اس��ت اما خوب حركت كرده است، 
تصريح كرد: در هر صورت سال ها تامين مالي در 
كش��ور ما از طريق بازار پول انجام شده و تغيير 
كامل اين مس��ير نيازمند زمان بيشتري است تا 
بازار بده��ي جايگاه خ��ود را در حافظه تاريخي 

افراد ثبت كند. 

 رقابت با سپرده بانكي
وي با اشاره به اينكه درك تفاوت هاي بازار بدهي 
با سپرده بانكي براي جامعه زمانبر است، افزود: بازار 
بدهي از ظرفيت الزم براي رقابت با س��پرده بانكي 
برخوردار است. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه 
به محدوديت هاي پيش روي بازار بدهي اشاره كرد 
و افزود: بازار بدهي در يك اقتصاد متالطم با وجود 
تحريم هاي بين المللي، نوس��ان باالي نرخ ارز، نرخ 
باالي تورم و نرخ باالي س��ود سپرده هاي بانكي در 

حال رشد و توسعه است و اين شرايط مسير توسعه 
آن را دشوار كرده است. وي تاكيد كرد: جايگاه بازار 
سرمايه كش��ور در تامين مالي اقتصاد با وجود اين 
محدوديت ها در سال هاي اخير رشد قابل توجهي 
داشته و در دوره زماني كوتاه كمتر از يك دهه بازار 
سرمايه از طريق بازار بدهي توانسته است 14درصد 
از نقدينگ��ي مردم را جذب كند كه نش��ان دهنده 
عملك��رد خوب اين بازار ب��ا وجود عمر كم و جوان 

بودن آن است. 

 تنوع ابزار
اميدقائم��ي با تاكي��د بر اينكه براي بررس��ي 
عملك��رد يك بازار بايد همه محدوديت هاي آن را 
در نظ��ر گرفت و بعد قضاوت كرد، گفت: با وجود 
همه موانع پيش روي بازار بدهي، اين بازار عملكرد 
خوبي داشته و توانسته مخاطبان قابل توجهي را 
در زماني كوتاه جذب كند. وي با اش��اره به تنوع 
ابزارهاي بازار بدهي افزود: تنوع ابزارهاي اين بازار 
قابل دفاع اس��ت اما مي تواند بيشتر شود. طراحي 

اوراق مشاركت، مشاركت قابل تبديل به سهام يا 
كاال و صندوق هاي��ي با درآم��د ارزي مي تواند به 
جذب بيشتر مخاطب در اين بازار كمك كند. اين 
كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: بازار بدهي در 
مسير توسعه بايد ابزارهاي خود را متنوع تر كرده 
تا س��رمايه گذاران با ذائقه هاي بيش��تري را جذب 
كند. وي بازار بدهي را از افتخارات بازار س��رمايه 
دانس��ت و گفت: اين بازار نقش موثري در تامين 

مالي بخش مولد اقتصادي دارد. 

 بزرگ ترين صنايع بورسي 
در سوي ديگر شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تس��ويه وجوه )س��مات(، بزرگ ترين صنايع 
بورسي و فرابورسي از نظر ارزش معامالت را در پايان 
فروردين س��ال 97 معرفي كرد كه گروه اوراق مالي 
ب��ا 40 هزار و 720 ميليارد ري��ال در پايان فروردين 
97 در  صدر بزرگ ترين صنعت بورسي از نظر ارزش 
معامالت ايستاد. اين در حالي است كه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله با 5هزار و 663ميليارد 
ريال و گروه فلزات اساس��ي با 4هزار و 272ميليارد 

ريال در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند. 
همچني��ن صنايع خودرو و س��اخت قطعات، 
فلزي،  كانه ه��اي  اس��تخراج  س��رمايه گذاري ها، 
واس��طه گري هاي مال��ي و پول��ي، محص��والت 
ش��يميايي، اس��تخراج نفت و گاز و فرآورده هاي 
نفتي و كك و س��وخت هس��ته يي در مكان هاي 
س��وم ت��ا ده��م بزرگ تري��ن صنايع بورس��ي و 
فرابورس��ي از نظ��ر ارزش معامالت هس��تند. بر 
اس��اس اي��ن گ��زارش، صنايع پرداخ��ت چرم و 
ساخت انواع پاپوش، محصوالت چوبي، انبارداري 
و حمايت از فعاليت هاي حمل و نقل در رتبه هاي 

انتهايي اين جدول ايستادند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس
ورق معامالت برگشت

عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي تشريح كرد

قيمت خريد تضميني؛ عصاي دست كشاورزان
گروه بورس  

ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت روز 
گذش��ته با افزاي��ش 316 واحدي همراه ش��د و درنهايت رقم 
93 ه��زار و 165 واح��دي را به خود اختص��اص داد. از همين 
رو، برخي كارشناس��ان بازار سرمايه معتقدند كه اغلب صنايع 
صادرات محور در معامالت ديروز تحت تاثير نرخ هاي غيررسمي 
دالر با افزايش قيمت مواجه ش��دند. اين در حالي است كه روز 
دوشنبه محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي از 
طرح دو فوريتي مجلس براي اصالح سياس��ت هاي ارزي خبر 
داد كه اين موضوع هم به طور قطع مي تواند تاثير بس��زايي در 

ساماندهي بازار ارز و به تبع آن بازار سهام داشته باشد. 
بر اين اس��اس، در بازار روز گذش��ته سرمايه گذاران بورسي 
بيش از 870 ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي 
مالي را دس��ت به دس��ت كردند كه ارزش اين مبادالت بالغ بر 
2 هزار و 642ميلي��ارد ريال بود و در 36 هزار نوبت معامالتي 
به ثبت رس��يد. همچنين، در بازار ديروز شاخص هاي بازار اول 
و دوم ني��ز ب��ه ترتيب 294 و 299 واحد صعودي ش��دند. اين 
در حالي اس��ت كه، نمادهاي فوالد مباركه، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، گل گهر، فوالد خوزستان و پااليش نفت بندرعباس 
با بيشترين تاثير مثبت بر شاخص رشد اين متغير را رقم زدند. 
اين در حالي بود كه نمادهاي تاپيكو و ارتباطات سيار با بيشترين 
تاثير منفي بر شاخص مانع افت بيشتر اين متغير شدند. عالوه 
بر اين، در بازار ديروز گروه هاي فلزات اساس��ي، رايانه و خودرو 
با بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين گروه هاي 
صنعت قرار گرفتند. اين درحالي اس��ت كه، صدرنشيني بازار 
نيز با بيش��ترين رش��د قيمت متعلق به نمادهاي مس شهيد 
باهنر، آلومينيوم ايران، ملي سرب و روي، دوده صنعتي پارس، 
الكتريك خودرو شرق، سالمين و سرمايه گذاري ساختمان ايران 
بود. در مقابل نمادهاي سيمان كردستاِن، دارويي لقمان، معادن 
منگنز، تاپيكو، ايركا پارت صنعت، شيشه و گاز و سرمايه گذاري 
بهمن با بيش��ترين كاهش قيم��ت در انتهاي جدول معامالت 
نشستند. براساس اين گزارش، س��رمايه گذاران بورسي ديروز 

براي خريد اوراق مش��اركت شهرداري س��بزوار، اوراق صكوك 
سايپا، واحدهاي صندوق امين يكم، اوراق مشاركت شهرداري 
شيراز و اوراق مشاركت شهرداري مشهد بيشترين تقاضا را ثبت 
كردند. به گزارش س��نا، در مقابل گروهي از س��رمايه گذاران با 
عرضه هاي س��نگين تالش كردند از اوراق صكوك سايپا، اوراق 
مشاركت ش��هرداري تهران و سهام كنتورس��ازي ايران خارج 
شوند. در پايان معامالت ملي مس با معامله بلوكي 190 ميليون 
س��همي به ارزش 467 ميليارد ريال بيش��ترين حجم و ارزش 

معامالت را داشتند. 

 آيفكس در رقم 1070 واحد
در س��ويي ديگر، در جريان معامالت روز گذش��ته شاخص 
كل فرابورس ايران بي��ش از 23 واحد معادل 2درصد افزايش 
ياف��ت و در ارتف��اع باالت��ر از 1070 واحدي ايس��تاد. اين در 
 حالي اس��ت كه، حجم معامالت در بازار هاي نه گانه نزديك به

250ميليون ورقه و ارزش آن به بيش از يك هزار و 461ميليارد 
ريال رس��يد. براس��اس اين گزارش، در مجموع بازار هاي اول و 
دوم فرابورس شاهد جا به جايي نزديك به 105ميليون سهم به 
ارزش نزديك به 292ميليارد ريال بودند كه در اين ميان نماد 
»زاگرس« با بيش از 40ميليارد ريال ارزش، بيش��ترين ارزش 
معامالتي و سهامي ذوب آهن با بيش از 22 ميليون جابه جايي 
س��هم، بيش��ترين حجم معامالتي را در بازارهاي اول و دوم به 
خ��ود اختصاص دادن��د. از طرف ديگر، در روزي كه گذش��ت 
سه تابلو بازار پايه ميزبان جابه جايي بيش از 141 ميليون سهم 
ب��ه ارزش نزديك به 270ميليارد ريال معامل��ه بودند. در بازار 
اوراق ب��ا درآمد ثابت نيز ديروز بي��ش از 953 هزار ورقه بهادار 
با ارزش��ي بيش از 784ميليارد ريال جابه جا ش��د كه با تغيير 
 مالكيت 158ه��زار ورقه بهادار ب��ه ارزش 119 ميليارد ريال،
»اخزا 606« بيش��ترين حجم و ارزش را در معامالت اين بازار 
به خود اختصاص داد. همچنين معامله بيش از 3 ميليون ورقه 
به��ادار متعلق به صندوق هاي قابل معامل��ه )ETF( به ارزش 

افزون بر 60 ميليارد ريال رقم خورد. 

هيات وزي��ران ط��ي هفته گذش��ته در حالي پيش��نهاد 
مش��ترك وزارت جهاد كشاورزي و س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور را مصوب كرد كه گن��دم موردنياز صنف و صنعت و 
نانوايي هاي آزادپز توس��ط دولت در س��ال ج��اري از طريق 
ب��ورس كاالي ايران با قيم��ت پايه 9هزار ري��ال به ازاي هر 
كيلوگرم عرضه ش��ود ك��ه س��ازمان برنام��ه و بودجه نهاد 
رياس��ت جمهوري نيز تكليف وزارتخانه جهاد كش��اورزي را 
براي اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي 
 و منابع طبيعي به ويژه ب��راي محصول گندم ظرف حداكثر 
دو ماه اعالم كرده است. به گزارش ايرنا، در سال گذشته نيز 
وزير جهاد كش��اورزي از عرضه كل گندم توليدي كشور در 
بورس كاال خبر داده بود؛ تصميمي كه به نظر مي رسد براساس 
آن دولت عزم خود را براي كمك گرفتن از زيرس��اخت هاي 
بورس كاال جهت توس��عه اقتصاد بخش كش��اورزي، افزايش 
قدرت برنامه ريزي و ش��فافيت معامالتي و همچنين كاهش 
فشار مالي ناشي از اجراي سياست خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي به ويژه محصول استراتژيك گندم، جزم كرده است. 
در همين راس��تا، عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي 
اسالمي درخصوص استفاده از مكانيسم معامالتي بورس كاال 
براي عرضه گندم گفت: طي چند سال اخير عرضه محصوالت 
كشاورزي در بورس كاال، رضايت كشاورزان را به همراه داشته 
است. همچنين برآيند حاصل از تجربه اجراي سياست قيمت 
تضميني ذرت و جو كل كشور در بورس نتايج خوبي رقم زده 
و از موفقيت باالي اين طرح حكايت داشته است. سيدراضي 
نوري افزود: مزيت اصلي اس��تفاده از بس��تر معامالتي بورس 
كاال براي عرضه محصوالت كشاورزي، شفافيت در معامالت 
و افزايش كيفيت توليد اس��ت. از سوي ديگر، همواره در بازار 
محصوالت كشاورزي واسطه ها سود كالني به دست مي آورند 
كه با افزايش عرضه محصوالت در بورس كاال، توليدكننده و 
مصرف كننده به صورت مستقيم و در بازاري شفاف با يكديگر 
معامله مي كنند كه اين امر گام مثبتي براي حذف واسطه ها 

به شمار مي رود. 

 اجراي سياست  اقتصاد مقاومتي
وي ب��ر لزوم توس��عه زيرس��اخت ها و انبارهاي ذخيره 
محصول حوزه كشاورزي به كمك بورس كاال تاكيد كرد و 
گفت: اقدامات بورس كاال و معرفي معامالت گواهي سپرده 
كااليي در چند س��ال اخير به اس��تقرار نظام انبارداري و 
معامالت قبض انبار يا همان گواهي س��پرده كااليي منجر 
شده و درخصوص معامالت گندم نيز اين رويكرد مي تواند 
به شيوه يي مطلوب پياده سازي شود. به گفته اين نماينده 
مجلس، در كنار ظرفيت هاي بورس كاال در توسعه معامالت 
 قبض انبار، بايد در راستاي آموزش كشاورزان جهت آشنايي 
هر چه بيشتر با مكانيس��م معامالتي در بورس اقدام كرد 
تا فعاالن صنعت كش��اورزي با پيچ و خم معامله در بورس 
آش��نا شده و عالوه بر تامين نياز داخل بتوانند محصوالت 
خ��ود را در س��طح بين الملل��ي ني��ز عرضه كنن��د. نوري 
درخصوص مزاياي اس��تفاده از سياس��ت قيمت تضميني 
در مقابل خريد تضميني گفت: باتوجه به اينكه نوس��انات 
قيمت ارز در كشور موجب رشد قيمت محصوالت مختلف 
ش��ده، با كمك اجراي سياست قيمت تضميني در بورس 
كاال مي ت��وان رقابت بين توليدكنن��دگان را براي ارتقاي 
كيفي��ت محص��والت جهت ف��روش با قيمت ه��اي باالتر 
افزاي��ش داد. ضمن اينكه به كمك اجراي اين سياس��ت 
مي توان مش��كالت مربوط به پرداخت مطالبات كشاورزان 
در اجراي سياست خريد تضميني را مرتفع و در كمترين 
زم��ان ممكن پول كش��اورزان را تس��ويه ك��رد. اين عضو 
كميس��يون كش��اورزي مجلس درخصوص امكان توسعه 
اقتصاد بخش كشاورزي با اجراي سياست قيمت تضميني 
اظهار كرد: اجراي سياست قيمت تضميني در بورس كاال 
را مي توان به عنوان يك تكيه گاه و عصاي دست كشاورزان 
تلقي كرد و به كمك آن به توسعه اين بازار نيز اميدوار بود، 
ضمن اينكه از اي��ن طريق، بورس كاال مي تواند در اجراي 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي و افزايش صادرات عالوه بر 

تامين نياز بازار داخلي، نقش مهمي ايفا كند. 

كنترل ريسك اعتباري با اصالح دستورالعمل 

نگاهي به تحوالت بازار

بازار سرمايه
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انتشار گزارش كيفيت 
خودروهاي سنگين

ايس�نا  گزارش ارزياب��ي كيفي��ت خودروهاي 
س��نگين توليدي در فروردين ماه امس��ال منتشر 
ش��د. بر اس��اس اين گزارش در گروه كشنده هاي 
تولي��دي در فروردي��ن م��اه، چهار كش��نده ولوو 
و   FH۴۶۰ ول��وو   ،G۴۱۰ اس��كانيا   ،FH۵۰۰
ولوو FM۴۶۰ چهار س��تاره از پنج س��تاره كيفي 
را كس��ب كرده اند. اما كشنده فاو J۶ همچنان در 
پايين ترين س��طح كيفي قرار داش��ته و تنها يك 
س��تاره را كسب كرده اس��ت. در گروه كاميون ها 
نيز كاميون ايس��وزو NPR۷۵M مع��ادل چهار 
س��تاره از پنج س��تاره كيفي را كسب كرده است. 
كاميون بنز WH همچنان در پايين ترين س��طح 
كيفي قرار داشته و تنها يك ستاره كيفي را كسب 

كرده است. 
 اما در گروه كاميونت ها نيز دو كاميونت ايس��وزو 
NMR۸۵ و ايسوزو NPR۷۵K چهار ستاره از پنج 
ستاره كيفي را كسب كرده اند. كاميونت فاو نيز داراي 
دو ستاره كيفي است. در گروه اتوبوس ها نيز اتوبوس 
بين شهري اس��كانيا ۴۲۱۲ مارال داراي سه ستاره 
كيفي اس��ت. در مدل ارزيابي كيفي��ت خودروهاي 
داخلي اين محصوالت بس��ته به كيفيت خود يك تا 
پنج ستاره كسب مي كنند. يك ستاره پايين ترين و 

پنج ستاره باالترين سطح كيفي را نشان مي دهد. 

 بي ثباتي دالر
بازار آهن را قفل كرد

تس�نيم  ريي��س اتحاديه آهن فروش��ان با بيان 
اينكه آهن فروشان با اين اوضاع بازار ارز سرگردان 
هس��تند، گفت: واردكنندگان هنوز دسترس��ي به 
ارز ۴۲۰۰تومان��ي ندارند. محمد آزاد با اش��اره به 
اينك��ه ارز ۴۲۰۰تومان��ي دولت مح��دود و تحت 
ش��رايط خاص در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد، 
اظهار داش��ت: واردكنندگان هنوز دسترسي به ارز 
۴۲۰۰تومان��ي ندارند و از آن طرف صادركنندگان 
ه��م تمايلي ب��ه انتقال ارز خ��ود آن هم با قيمت 

۴۲۰۰ توماني به سيستم بانكي ندارند. 
او با بي��ان اينكه برخي صادركنندگان ارز خود 
را داخل كش��ور نياورده و به واردكنندگان آن هم 
با قيمت ارز آزاد مي فروشند، افزود: در حال حاضر 
ب��ازار خريد و فروش آه��ن بالتكليف بوده و كمتر 
معامله ي��ي در آن انجام مي ش��ود. رييس اتحاديه 
آهن فروش��ان اضافه ك��رد: قرار ب��ود كارخانجات 
۲۰هزار تن محصول در بورس كاال بفروش��ند كه 
متاس��فانه بالتكليف��ي بازار عاملي ش��ده تا عرضه 
خود را به روزهاي آينده موكول كنند. آزاد با بيان 
اينكه آهن فروشان با اين اوضاع بازار ارز سرگردان 
هس��تند، گفت: امروز هر كيلو ميلگرد ۲۸۰۰ هزار 
تومان، هر كيلو تيرآهن 3۱۰۰ هزار تومان و ورق 

3هزار و ۵ تومان قيمت گذاري شده است. 

 بازي دوگانه تركيه
با ابزار تعرفه ترجيحي

مهر  رييس س��ابق سازمان توسعه تجارت ايران 
گف��ت: تركي��ه به راحتي ب��ازار خ��ود را حتي در 
م��ورد كاالهاي موردنياز خود، دراختيار ايران قرار 
نمي دهد، ام��ا با قرارداد تعرف��ه ترجيحي به بازار 
آن دسته از صنايعي كه ايران قدرت رقابت پذيري 
دارد، ورود مي كن��د. حميد صاف��دل گفت: تركيه 
به دلي��ل ورود به س��ازمان تج��ارت جهاني، توليد 
محص��والت ب��ا كيفي��ت و ارزان، داش��تن نيروي 
كار ارزان و دسترس��ي به بازار كشورهاي اروپايي 
هيچ گاه بازار مناس��بي براي محصوالت صنعتي ما 
نبوده است؛ زيرا در بازاري كه امكان فعاليت تمام 
كشورهاي صنعتي داراي مزيت وجود دارد، امكان 

حضور ما ميسر نيست. 
صاف��دل با اش��اره ب��ه س��ختگيري ترك ها در 
واگذاري بازار خود به س��اير كشورها افزود: ايران 
صرفا مي تواند صادركننده محصوالت كش��اورزي 
ب��ه تركيه باش��د كه در اي��ن زمينه ني��ز ترك ها 
ام��كان صادرات را براي ما به آس��اني مهيا نكرده 
و نمي كنن��د. او تصريح ك��رد: ترك ها حتي براي 
واردات كاالهاي��ي كه در فهرس��ت تجارت تعرفه 
ترجيحي ق��رار دارد از قبل گمرك، زمان و ميزان 
واردات كاال را مشخص مي كنند تا بدين ترتيب از 

كشاورزان خود حمايت كرده باشند. 
مع��اون وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
دولت نهم در پاس��خ به اين س��وال كه باتوجه به 
س��ختگيري هاي ترك ه��ا ب��راي واردات كاال ب��ه 
كشورشان چرا ايران امكان راه اندازي مركز تجاري 
و فروش��گاه هاي زنجيره يي را براي آنها مهيا كرده 
اس��ت، اظهار داش��ت: ترك ها تمام قواعد بازي در 
زمين تجاري ساير كش��ورها را به خوبي مي دانند 
و از تم��ام اص��ول ب��راي ماندگاري در ب��ازار يك 
كش��ور اس��تفاده مي كنند. رييس پيشين سازمان 
توسعه تجارت اظهار كرد: راه اندازي فروشگاه هاي 
زنجيره يي و مركز تجاري و برگزاري نمايشگاه هاي 
دايم��ي ازجمله خواس��ته ها و برنامه ه��اي اصلي 
تركيه در ايجاد روابط تجاري با ساير كشورهاست. 
 مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت 
نهم در پاس��خ به اين سوال كه باتوجه به شناخت 
ايران نس��بت به اهداف و برنامه هاي تجاري تركيه 
براي حضور در بازار ساير كشورها آيا انعقاد قرارداد 
تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه به مصلحت ما 
هس��ت يا خير، گفت: بحث انعقاد قرارداد تجارت 
تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه از دو دهه قبل 
مطرح بود اما از آنجا كه ترك ها خواستار به دست 
گرفتن بازار داخلي كش��ور حتي در صنايع داراي 
مزيت ازجمله س��يمان و كاش��ي و س��راميك و... 
بودند انعقاد اين قرارداد محقق نش��د زيرا اين امر 
صنايع كش��ور را دچار زيان هاي جدي مي كرد. او 
تصريح كرد: متاس��فانه در قرارداد تعرفه ترجيحي 
ميان ايران و تركيه به اين امر توجه چنداني نشده 
و همين امر موجب شده تا بازار بسياري از كاالها 

در اختيار ترك ها قرار بگيرد. 

اخبار

در نشست مشترك كميسيون گردشگري اتاق هاي تهران و اصفهان مطرح شد

توسعه گردشگري مصداق حمايت از توليد ايراني
گروه تشكل ها|

اعضاي كميس��يون گردش��گري ات��اق تهران 
هشتمين نشست خود را در شهر اصفهان با حضور 
فعاالن بخش خصوصي و مقامات دولتي اين استان 
و با هدف شناس��ايي الزامات توسعه گردشگري، به 
عنوان مصداق عيني حمايت از توليد ايراني، برگزار 
كردند. هشتمين نشست كميس��يون گردشگري 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با 
حضور اعضاي كميسيون گردشگري و برند شهري 
اتاق اصفهان و مقامات استانداري اصفهان در سالن 
اجتماعات هتل عباسي اين ش��هر برگزار  مي شد، 
نحوه ساماندهي تعطيالت پايان هفته و چالش هاي 
توسعه گردش��گري در اس��تان اصفهان، به عنوان 
قطب گردش��گري كشور مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت و حاضران اين نشست، نسبت به تالش براي 
به ثمر رس��اندن و اجراي تصميم هاي كميس��يون 

توافق كردند. 
در آغ��از اي��ن نشس��ت، ريي��س كميس��يون 
گردش��گري اتاق تهران با اشاره به جلسه يي كه با 
سرمايه گذاراني از شهر سوچي روسيه داشته است، 
گفت: اين گروه كه به نمايندگي از اتاق بازرگاني و 
شوراي شهر س��وچي در ايران حضور يافته بودند، 
نس��بت به همكاري اقتصادي و سرمايه گذاري در 

تهران و اصفهان ابراز آمادگي كردند. 
به گ��زارش پايگاه خبري اتاق تهران، محس��ن 
مهرعليزاده در ادامه ضمن اش��اره به مذاكراتي كه 
با اين گروه به انجام رس��انده اس��ت، گفت: به نظر 
 مي رس��د برقراري پروازهاي مستقيم ميان تهران 
و س��وچي و نيز طراحي بسته هاي تور گردشگري 
 مي تواند به توس��عه مناسبات دوجانبه كمك كند. 
بنابراين در نخستين گام، فعاالن گردشگري ايران 
بايد متقاضي برق��راري پروازهاي مداوم بين تهران 
و سوچي باش��ند و در عين حال نسبت به تعريف 

بسته هاي گردشگري جذاب اقدام كنند. 
استاندار اصفهان در ادامه به ضرورت ساماندهي 
تعطيالت پايان هفته پرداخت و گفت: ۱۴ كش��ور 
اسال مي  در سال هاي اخير، روز تعطيل پايان هفته 
خود را از پنج ش��نبه به شنبه انتقال داده و به اين 
ترتي��ب، تعطيالت پايان هفته آنه��ا دو روز جمعه 
و شنبه اس��ت. الجزيره، افغانستان، بحرين، عراق، 
كويت، عمان، عربس��تان، س��ودان و سوريه از اين 

جمله اند. 
رييس كميس��يون گردش��گري اتاق تهران در 
ادامه گفت: س��اماندهي تعطي��الت پايان هفته به 
ترتيبي كه از پنج ش��نبه و جمعه به جمعه و شنبه 
انتق��ال يافته و ب��ه دو روز افزايش پي��دا كند، آثار 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زيادي دارد و به ويژه 
روي مساله گردشگري داخلي اثر مثبت مي گذارد. 
ضمن اينكه بطور حتم روابط اعضاي خانواده را نيز 

تقويت  مي كند. 
با اين توضيحات، اعضاي كميسيون گردشگري 
ات��اق تهران ب��ه توافق رس��يدند كه س��اماندهي 
تعطيالت پايان هفته را به تصويب برسانند و اجرايي 
ش��دن آن را از طريق ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي، كميس��يون اجتماعي مجلس و 

ساير مجاري قانوني مورد پيگيري قرار دهند. 
اكبر غمخوار، عضو هيات رييسه انجمن صنفي 
دفاتر خدمات س��فر و گردشگري تهران نيز با بيان 
اينكه پذيرش س��اماندهي تعطي��الت پايان هفته، 
نيازمند البي بس��يار قوي و چانه زني بسيار است، 
پيشنهاد كرد كميسيون گردش��گري اتاق تهران، 
مس��اله تعطيالت زمس��تاني را نيز بطور همزمان 

دنبال كند. 
او افزود: زمس��تان بهترين فصل سفر به جنوب 
اس��ت و ايجاد تعطيالت زمستاني نيازمند موافقت 
نهادهايي از جمله وزارت آموزش و پرورش اس��ت. 
بهترين راهكار نيز براي ايجاد تعطيالت زمستاني، 
كاس��تن از تعطيالت نوروز اس��ت. با اين اقدامات 

 مي توان كيفيت تعطيالت در كشور را ارتقا داد. 
ب��ا اين حال برخي ديگر از اعضاي كميس��يون 
مانند عليرضا خائف، معتقد بودند كه بهتر اس��ت 
ابتدا س��اماندهي تعطيالت پايان هفته به سرانجام 
برس��د و س��پس بحث ايجاد تعطيالت زمستاني 

مطرح شود. 
عل��ي كرباس��ي زاده، نايب ريي��س كميس��يون 
گردش��گري ات��اق اصفهان، نيز در اين نشس��ت با 
اش��اره به اينكه تقويم گردشگري اصفهان از سوي 
اتاق بازرگاني اس��تان در دس��ت تهيه است، افزود: 
هدف از تدوين تقويم گردش��گري آن است كه در 
فصول كم مسافر، از طريق برگزاري رويدادها، تقاضا 
براي استفاده از زيرساخت هاي گردشگري افزايش 
پيدا كند. بايد تاكيد شود كه ساماندهي تعطيالت 
اقدا مي  كليدي براي توسعه گردشگري داخلي است 
ومي توان براي ايجاد زمينه بهتر در اين رابطه، روي 
ساير كش��ورها نيز مطالعاتي صورت گيرد. پس از 
اين س��خنان محس��ن مهرعليزاده به كارش��ناس 
كميسيون گردشگري اتاق تهران ماموريت داد در 
مورد تعطيالت زمستاني نيز مطالعاتي آغاز شود تا 
اي��ن موضوع هم به فاصله حداكثر ش��ش ماه پس 
از طرح س��اماندهي تعطيالت، مطرح شود و مورد 

پيگيري قرار گيرد. 

 مفاهمه با نيروي انتظامي
در ادامه اين نشست، موضوع امضاي تفاهمنامه 
با ني��روي انتظا مي  براي ارتق��اي كيفيت خدمات 
گردش��گري به بحث و بررسي گذاشته شد. رييس 
كميس��يون گردش��گري اتاق تهران با بيان اينكه 
نحوه برخورد نيروي انتظا مي  با گردشگران خارجي 
از لحظه ورود تا زمان خروج از كش��ور بسيار حائز 
اهميت اس��ت، گفت: ني��روي انتظا مي جمهوري 
اسالمي  نيز تمايل خود را براي حل برخي مشكالت 
موجود نشان داده و حل اين مسائل نيازمند آموزش 

و شكل گيري مفاهمه است. 
پس از اين توضيح��ات، متن تفاهمنامه يي كه 
قرار است از طرف كميسيون گردشگري اتاق تهران 
براي امضا به نيروي انتظا مي پيشنهاد شود، قرائت 
ش��د و حاضران اين نشست نقطه نظرات خود رادر 

رابطه با اين پيش نويس مطرح كردند. 
اكبر غمخوار پيشنهاد كرد كه با افزودن بندي 
ب��ه اي��ن تفاهمنامه، درخواس��ت ايج��اد پليس 
گردش��گر مط��رح ش��ود. ف��رخ ميرش��اهزاده، 
كارش��ناس كميس��يون گردش��گري نيز توضيح 
داد ك��ه برخي ش��هرهاي پُرگردش��گر از جمله 
اصفه��ان از حضور اين پليس بهره مند هس��تند؛ 
اما پليس گردش��گر با ماهيت موج��ود، كاركرد 
اصلي خود را ندارد. او گفت: برخورد هاي امنيتي 
با گردشگران معموال از سوي حراست ابنيه هاي 
تاريخي صورت  مي گيرد، و گاهي موجب رنجش 
گردشگران  مي ش��ود. اين مساله بايد مورد توجه 

قرار گرفته و برطرف شود. 

محسن مهرعليزاده، استاندار اصفهان، در ادامه 
اين سخنان عنوالن كرد كه  مي توان تفاهمنامه يي 
مش��ابه را نيز با سازمان حراست كل كشور منعقد 
كرد. او گفت: همچنين با قرار دادن دس��تگاه هاي 
ايكس ري، بازرس��ي نامحس��وس گردشگران براي 
ورود ب��ه ابنيه هاي تاريخي و مذهب��ي قابل انجام 
است كه مي تواند از برخوردهاي احيانا تنش زا ميان 
گردش��گران خارجي و داخل��ي و نيروهاي خدوم 

حراست جلوگيري كند. 
عليرضا خائف نيز با بيان اينكه فرهنگ برخورد با 
گردشگران داخلي و خارجي در كشور دچار ضعف 
اس��ت، گفت: نهادهاي مرتبط با گردشگران حتي 
هتل ه��ا يا بانك ها، برقراري ارتباط با گردش��گران 
را بلد نيس��تند. از اين رو بايد در اين رويه ها نوعي 
بازنگ��ري صورت گيرد و در م��ورد نحوه برخورد با 
گردشگران فرهنگ سازي شود. اميركريمي ، دستيار 
ويژه استاندار اصفهان نيز با اشاره به اينكه صنعت 
گردش��گري ايران در دوران گذار ق��رار دارد، افزود: 
يك��ي از اصلي ترين راهكارها براي اصالح نگرش ها 
و رويه ها در مورد پذيرش گردش��گر، آن است كه 

نهادهاي ناظر بر اين امور مشخص شود. 
مصطفي رناس��ي، عضو هي��ات نمايندگان اتاق 
اصفه��ان ه��م با تاكيد ب��ر اينكه توس��عه صنعت 
گردشگري كليد حل مسائل استان اصفهان است، 
ادامه داد: بايد بپذيريم كه به گردش��گران داخلي و 
خارجي احترام بگذاريم. نهادهايي چون استانداري، 
ش��هرداري و نيروي انتظا مي  باي��د تابلوي تكريم 
گردشگران را در دست داشته و براي سايرين الگو 
باش��ند. پس از آنكه حاضران نظرات خود را مطرح 
كردند، مقرر شد اين مباحث در كارگروه مشترك 
ميان كميسيون گردش��گري اتاق تهران و نيروي 
انتظا مي  مطرح ش��ود و به پيش��نهاد مهرعليزاده، 
تفاهمنامه يي با قيد زماني دو تا س��ه س��ال و قابل 

تمديد بين طرفين منعقد شود. 

 موانع جذب گردشگر 
 در ادام��ه اي��ن نشس��ت ك��ه با حض��ور فعال 
نمايندگان نهادهاي استاني اصفهان برگزار  مي شد، 
موانع توسعه گردشگري در اين استان مورد بررسي 
قرار گرفت. اكبر غمخوار با اش��اره به فهرست اين 
مشكالت گفت: يكي از انتظارات گردشگراني كه به 
اصفهان وارد  مي شوند، جاري بودن آب زاينده رود و 
ساماندهي محوطه آن است. در عين حال، افزايش 
زيرس��اخت ها در اصفه��ان، برگ��زاري رويدادها و 
س��مينارها در فصل كم مسافر اصفهان، اختصاص 
امكانات از جمله زمين ارزان براي س��رمايه گذاري 
و توس��عه زيرساخت هاي ش��هر، ايجاد پياده راه در 

اصفهان، توس��عه خطوط ارتباطي با پايتخت هاي 
جهان و ارتقاي امنيت رواني گردش��گران از جمله 

اين مطالبات است. 
استاندار اصفهان نيز با بيان اينكه اصفهان، يكي 
از مراكز اصلي كشور در جذب گردشگر است، ادامه 
داد: برنامه ما اين است كه زاينده رود حتي در حجم 
اندك جاري باش��د. افزون بر اين، بايد پذيرفت كه 
سرعت توسعه زيرساخت ها در اصفهان كند است. 
ما در اس��تانداري در حال رفع موانعي هستيم كه 
در برابر ايجاد هتل هاي بيش��تر وجود دارد؛ موانعي 
كه بيش��تر ناش��ي از حب و بغض است تا مسائل 
اقتصادي. احتماال بتوانيم در آينده يي نزديك، شاهد 
احداث چهار يا پنج هتل جديد در اصفهان باشيم. 
مهرعلي��زاده در ادامه به اين موضوع كه اصفهان با 
۱۴ شهر دنيا، عقد خواهرخواندگي دارد، افزود: بايد 
از ظرفي��ت خواهرخواندگي براي جذب گردش��گر 
اس��تفاده كنيم. ايجاد پياده راه هم جزو برنامه هاي 

شهرداري اصفهان بوده و هست. 
او نس��بت ب��ه برنامه ري��زي نهاده��اي متولي 
گردش��گري براي برگ��زاري برنامه ه��اي علمي  و 
فرهنگ��ي در فصول��ي كه تع��داد گردش��گران در 
اصفهان كاهش  مي يابد نيز تاكيد كرد. مهرعليزاده 
بر اين عقيده بود كه بخش خصوصي، يعني فعاالن 
حوزه گردشگري بايد در زمينه توسعه اين صنعت 
در استان پيشگام شوند و تامين نيازهاي خود را از 
نهادهاي دولتي مطالبه كنند. او سپس از نمايندگان 
نهادهاي متولي درخواس��ت كرد ك��ه برنامه نهاد 
متبوع خود را براي توس��عه صنعت گردشگري در 

اين استان بيان كنند. 

 درس از نهادهاي گردشگري بين المللي
ميرش��اهزاده، كارشناس كميسيون گردشگري 
اتاق تهران از ض��رورت ارتقا كيفيت مراكز اقامتي 
و ارتقاي دانش و پوش��ش نيروهاي خدمات دهنده 
به گردشگران س��خن گفت. فريال مستوفي، عضو 
كميس��يون گردش��گري اتاق ته��ران، عدم تحقق 
اهداف حوزه گردشگري را در ضعف فرهنگ سازي 
در ارائه خدمات باكيفيت به گردش��گران دانست و 
گفت: براي توس��عه اين صنعت بايد مشخص شود 
ك��ه  مي خواهيم پذيراي چه گردش��گري باش��يم؛ 
گردش��گر زيارتي، گردش��گران حوزه س��المت، يا 
گردش��گران تاريخي و فرهنگي؟ با مشخص شدن 
پاس��خ،  مي توان براي آن برنامه ريزي كرد. در عين 
حال  مي توان س��ه ش��هر را ب��راي افزايش جذب 
گردشگر در هر يك از اين شاخه ها بطور آزمايشي 
انتخ��اب و براي آن برنامه ريزي ك��رد و در صورت 
دس��تيابي به موفقيت، اي��ن برنامه ها را به س��اير 

شهرها نيز تعميم داد. مستوفي افزود: مساله زيربنا 
تنها ش��امل هتل يا رستوران نيس��ت و بايد براي 
توس��عه جاده ها و ظرفيت حمل و نقل نيز چاره يي 
انديشيده شود. رييس مركز خدمات سرمايه گذاري 
اتاق تهران در ادامه پيش��نهاد كرد كه كميسيون 
گردش��گري اتاق هاي تهران و اصفهان از موسسات 
بين المللي كه در زمينه خدمات گردشگري داراي 

تخصص هستند، آموزش دريافت كنند. 

 توسعه گردشگري حمايت از توليد ملي است
ناصر رياحي، ديگر عضو كميسيون گردشگري 
ات��اق تهران نيز گفت: مام��وران بخش گذرنامه در 
ف��رودگاه، با لغ��ات محدود انگليس��ي  مي توانند با 
گردش��گران ارتباط برقرار كنند و اين مس��اله در 
فرودگاه ها با يك آموزش س��اده قابل حل است. او 
افزود: شايسته اس��ت در فرودگاه هاي بين المللي، 
محلي براي اس��تقرار گردش��گران تعبيه ش��ود و 
گردش��گران خارجي از مس��ير ديگري وارد كشور 
شوند. هر اقدا مي كه به توسعه گردشگري در كشور 
منتهي ش��ود، ب��ه منزله حماي��ت از توليد داخلي 
خواهد بود. همچنين بهتر اس��ت ب��ا توجه به باال 
بودن قيمت زمين در داخل ش��هرها براي ساخت 
هتل، پيش��نهاد ك��رد، هتل ها با اندك��ي فاصله از 

شهرها ساخته شود. 
س��روين سري، رييس كميس��يون گردشگري 
كانون زنان بازرگان اتاق تهران نيز با چند پيشنهاد 
به اين نشس��ت آم��ده بود؛ او طراح��ي هفته هاي 
فرهنگ��ي و هن��ري بين الملل��ي كه ب��ا اصفهان و 
ته��ران خواهرخواندگي دارند و همچنين برگزاري 
نمايش��گاه هاي لباس، صنايع دس��تي، غذا و تئاتر 
و موس��يقي را از مولفه هاي��ي خواند ك��ه مي تواند 
به جذب گردش��گر كمك كن��د. او گفت: طراحي 
كارگاه هاي آموزشي بين المللي با موضوع فرهنگ 
و هنر و اجراي آن در فضاي تاريخي با حفظ ميراث 
فرهنگي نيز به تحقق اين هدف  مي انجامد. امكان 
مشاركت در جشنواره بين المللي خورشيد با رعايت 
حق كپي راي��ت و برگزاري همايش هاي اقتصادي 
و سرمايه گذاري خارجي در حاشيه نمايشگاه هاي 
صنايع دستي نيز از جمله راهكارهاي افزايش جذب 

گردشگر به اصفهان است. 
فري��دون اله ي��اري، مديركل مي��راث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش��گري استان اصفهان هم از 
ض��رورت بازنگري در عملكرد گذش��ته و برنامه ها 
سخن گفت و افزود: بيش از هم افزايي، هم پوشاني 
رخ  مي دهد و از اين رو، تقسيم كار مناسب يك الزام 
اس��ت. بايد برنامه جامعي تدوين كنيم كه طي آن 
آموزش بخش خصوصي فعال و ايجاد زيرساخت ها 
همزم��ان با هم حركت كنند. از ابتداي آغاز به كار 
دول��ت تدبير و اميد، ظرفيت مراكز اقامتي دو برابر 
شده و تا پايان برنامه ششم، اين ظرفيت بايد چهار 
برابر ش��ود. در پايان اين جلسه، رييس كميسيون 
گردش��گري اتاق تهران با جمع بندي موارد مطرح 
ش��ده، گفت: اين تفكر كه دولت مانند همه چهار 
دهه گذشته، سرمايه گذاري و مديريت در بخش ها 
را بر عهده گيرد بايد كنار گذاشته شود. اكنون اتاق 
اصفهان با همكاري تشكل هاي صنفي اعم از استاني 
و ملي و ش��وراي شهر بايد نسبت به حل مشكالت 
مطرح شده اقدام كنند.  مهرعليزاده سپس الزامات 
۱۲گانه توسعه گردش��گري اصفهان را كه در اين 
نشس��ت مطرح ش��ده بود، مجدد يادآوري كرد و 
گفت: ساماندهي زاينده رود، افزايش زيرساخت هاي 
گردش��گري در اصفهان، برگ��زاري رويدادها براي 
ايج��اد تقاض��ا در فواص��ل ك��م گردش��گر، ايجاد 
پياده راه، برقراري پروازهاي مستقيم ميان اصفهان 
و پايتخت هاي دنيا، جلوگي��ري از اجحاف در حق 
گردش��گران مانند آنچه از سوي برخي تورگردانان 
انجام  مي گيرد، ارتقا كيفيت خدمات در رستوران ها، 
ارتقاي امنيت گردش��گران، عالمت گذاري مناسب 
معابر، تعبيه جاي پارك مناس��ب براي خودروهاي 
حمل گردشگران، ساماندهي داربست ها در اماكن 
توريس��تي و ارتق��اي دان��ش و پوش��ش نيروهاي 
خدمات دهنده به گردشگران را از جمله اين الزامات 

برشمرد. 

وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد

خراسان رضوي، رتبه اول در جذب سرمايه گذاري خارجي
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: خراسان رضوي رتبه اول جذب 
س��رمايه گذاري خارجي و اش��تغال زايي را در سال ۹۶ به دست آورد و 
توليد خودرو در اين استان نسبت به زمان شرپع دولت يازدهم ۲.۷برابر 
شده است. محمد شريعتمداري در آيين بهره برداري با بيان اين مطلب 
افزود: در س��ال حماي��ت از كاالي ايراني به هم��ت توليد كنندگان و 
صادركنندگان افزايش ۱۵درصدي صادرات غيرنفتي در فروردين ماه 
امسال را داشتيم، افزايش واردات در همين ماه ۷.۷ درصد بوده و تراز 
تجاري كشور به سمت مثبت شدن سوق يافته است. به گزارش شاتا، 
ش��ريعتمداري يادآور شد: براي حمايت بيشتر از توليد داخلي در سال 
گذشته بيش از يك درصد به نرخ حمايت از توليد ملي با افزايش مقادير 

سود بازرگاني واردات كاالهاي مختلف اضافه شد. 
او با بيان اينكه سال گذشته واردات مصرفي و نهايي كاهش پيدا 
كرد و به سمت كاالي واسطه يي و سرمايه يي حركت كرديم، گفت: 
۸۲ درصد از واردات كش��ور در س��ال ۱3۹۶ كاالهاي واسطه يي و 
سرمايه يي بود و اين كاالهاي واسطه يي نيازمندي هاي توليد كشور را 
فراهم مي كرد و تنها ۱۸درصد كاالهاي مصرفي و نهايي بوده است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اينكه واردات ماشين آالت 
صنعتي در س��ال ۹۶ حدود ۲۷ درصد نس��بت به س��ال قبل از آن 
افزايش پيدا كرد ، اضافه كرد: اين موضوع يكي از مهم ترين نشانه هاي 
فعاليت هاي صنعتي ايران اس��ت  و افزايش ۷درصدي برق مصرفي 

مشتركان صنعتي واحدهاي بزرگ و كوچك و متوسط نشان دهنده 
روند حركت رو به رشد صنعت است.  او با بيان اينكه صدور پروانه هاي 
صنعتي روندي رو به افزايش داش��ته است، افزود: در سال ۹۲ حدود 3 
هزار و ۷۵۰ واحد و در سال گذشته ۴هزار و 33۴ واحد به بهره برداري 
رس��يد. همچني��ن در س��ال ۹۲ در واحدهاي كوچ��ك 3۴۱واحد به 
بهره برداري رس��يد و در سال گذشته ۴3۸واحد مورد بهره برداري واقع 
شد. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: ۲۸۱ واحد بزرگ صنعتي 
در س��ال ۹۲ به بهره برداري رس��يد و در سال گذشته ۴۰۹ واحد مورد 
بهره برداري قرار گرفت كه نشانگر روند رو به افزايش توسعه كشور در 
حوزه صنعت است. ش��ريعتمداري با بيان اينكه ۱۶۶ پروژه باالي ۶۰ 
درصد پيشرفت فيزيكي در خراسان رضوي سال گذشته مورد بهره برداري 
قرار گرفت، گفت: اين استان با ايجاد ۱۲۴هزار نفر اشتغال در كشور رتبه 
اول اشتغال كش��ور را به خود اختصاص داده كه بخش قابل مالحظه 
آن اش��تغال در حوزه صنعت است و روند رو به افزايش سرمايه گذاري 
استان خراس��ان رضوي با 3 هزار و ۷۸۴ ميليارد تومان سرمايه گذاري 
س��بب شد اين استان رتبه اول سرمايه گذاري در كشور را كسب كند. 
وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت افزود: رييس جمه��ور وعده دادند، 
زنجيره فوالد كش��ور در اين استان توسعه يابد و خراسان رضوي به 
قطب فوالد تبديل شود، اين استان با توليد ۱۰ميليون تن كنسانتره، 
۱۲ميليون تن گندله و ۲.۴ميليون تن آهن اسفنجي ظرفيت بااليي 

دارد. ش��ريعتمداري گفت: خراسان رضوي امسال با توليد ۱۸۸هزار 
دس��تگاه خودرو، ۲.۷برابر زمان ش��روع دولت تدبير و اميد خودرو 
توليد مي كند. انعقاد ق��رارداد يك هزار و ۷۸۵ميليارد توماني با ۵۰ 
قطعه ساز استان خراس��ان رضوي اين استان را دومين قطب توليد 
خودرو كش��ور كرده اس��ت. او افزود: در س��ال ۹۲ حدود ۶۴درصد 
از س��رمايه گذاري ها به صورت متمركز در مشهد انجام مي شد و اما 
امروز ۱۰درصد سرمايه گذاري ها در مشهد و ۹۰درصد در شهرهاي 
ديگر استان است.  وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گذشته 
۱۲۴هزار ش��غل در خراس��ان رضوي ايجاد شده است. شريعتمداري با 
بيان اين مطلب افزود: از اين ميزان ش��غل ب��ه وجود آمده نمي توانيم 
اب��راز رضايت كامل كنيم. او با بيان اينكه بايد با تكيه بر مفاهيم عالي 
سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي 
از كاالي ايراني حمايت كنيم، افزود: يكي از بارزترين نشانه هاي حمايت 
از كاالي ايراني، حمايت از س��رمايه گذاران متدين و سختكوش ايراني 
اس��ت كه بايد در س��ال ۹۷ توجه ويژه داش��ته باشيم تا شاهد رويش 

واحدهاي صنعتي متعدد ديگري باشيم. 
شريعتمداري گفت: سرمايه گذاران بايد بدانند كه نظام و دولت با تمام 
توان از آنها حمايت مي كنند تا بتوانند كارآفريني و توليد كنند و سطح رفاه 
مردم را باال ببرند. وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور ش��د: رشد متعالي 
مادي و معنوي در گرو فعاليت هاي مهم توليدي و صنعتي كشور است و 
بسيار خوشحاليم در اين استان شاهد چنين رشدي هستيم. شريعتمداري 
با تاكيد بر اينكه فريمان، سرخس، رضويه و احمدآباد به يكي از قطب هاي 
صنعتي ايران و در خراسان به دومين قطب صنعتي تبديل مي شود، اضافه 
كرد: ياد و خاطره شهيد مطهري كه در محراب دانشگاه به شهادت رسيد 
و خون مطهرش باعث بالندگي كشور در ساليان طوالني شده و تعليم و 

تربيت به نام او مفتخر است را گرامي مي دارم. 
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7  جهان
 آغاز تبليغات غيررسمي 

انتخاباتي در تركيه
گ�روه جه�ان  رييس جمهوري تركي��ه با وعده 
اقتصادي، تبليغات غيررس��مي انتخاباتي خود را آغاز 
كرد و در اجتماع مردم شهر استانبول گفت: نرخ بهره، 
تورم و تراز منفي تجاري كش��ورش را كاهش خواهد 
داد. به گزارش آناتولي درحالي كه كمتر از 50 روز به 
انتخابات زودهنگام رياست جمهوري و مجلس تركيه 
زمان باقي اس��ت و هنوز تبليغات انتخاباتي رس��مي 
در اين كش��ور شروع نش��ده، اردوغان به عنوان نامزد 
انتخابات رياست جمهوري تركيه در ششمين كنگره 
اس��تاني اين حزب در ورزشگاه سينان اردم استانبول 
س��خنراني و رئوس برنامه هاي اقتصادي خود را اعالم 
كرد. اردوغان در اين سخنراني وعده داده، درآمد ملي 
تركيه پس از برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري و 
آغاز سيستم حكومتي رياستي افزايش خواهد يافت، 
مردم بيشتر از آن بهره مند مي شوند و شكاف درآمدي 
اقش��ار مختلف نيز به س��رعت كاهش خواهد يافت.  
رييس جمه��وري تركيه همچنين گف��ت: »هر چند 
در روزه��اي اخير عزم و اراده مش��تركي با طرف هاي 
اروپاي��ي خود نداريم اما از قص��د خود براي عضويت 
در اتحاديه اروپا منصرف نشده ايم.« رييس جمهوري 
تركيه انتخابات زودهنگام مجلس و رياست جمهوري 
در 24ژوئن را تولد جديدي براي تركيه خوانده و گفته: 
»در نظام حكومتي جديد، نظام قيموميت كامال از بين 
خواهد رفت و با مردم عهد مي بندم كه در دوره جديد، 
تركيه در قله جهان مدرن و معاصر قرار خواهد گرفت 
و به عنوان مقتدرترين كش��ور منطقه به يك قدرت 
جهاني و كش��وري پيشرو تبديل خواهد شد.« رقيب 
اصلي اردوغان در انتخابات پيش رو محرم اينجه، نامزد 
حزب »جمهوري خواه خلق« تركيه است. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، اين حزب كه از هواداران ميراث 
آتاتورك تش��كيل ش��ده محرم اينجه از نمايندگان 
سرش��ناس فراكس��يون آتاتوركيس��ت ها را به عنوان 
نامزد انتخابات رياست جمهوري معرفي كرد. 4 حزب 
مخالف دول��ت اردوغان يعني ح��زب جمهوري خواه 
خلق، ح��زب دموكرات، حزب محافظه كار س��عادت 
و ح��زب جدي��د »خوب« در هفته هاي اخير بر س��ر 
ائتالف براي ش��ركت در انتخابات زودهنگام پارلماني 
به توافق رسيده اند اما هر يك نامزدي را براي انتخابات 
رياس��ت جمهوري معرفي و در انتخابات زودهنگام با 
دو حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان و متحد 
آن ح��زب ملي گراي »حركت ملي« به رهبري دولت 

باغچلي رقابت خواهند كرد. 

 پوتين براي چهارمين بار 
سوگند ياد كرد

مراسم س��وگند چهارمين دوره فعاليت والديمير 
پوتي��ن در س��مت رييس جمه��وري روس��يه ديروز 
دوش��نبه برگزار  ش��د. به گزارش خبرگزاري آلمان، 
بيش از 5 هزار نفر براي حضور در مراسم اداي سوگند 
پوتين در كرملين دعوت شده اند. قانون روسيه اجازه 
رياست جمهوري بيش از 2 مرحله متوالي را نمي دهد. 
پوتين پس از 2 دوره متوالي رياست جمهوري از سال 
2004 تا 200۸ در س��مت نخست وزيري اين كشور 
حضور داش��ت. كرملين با انتشار بيانيه يي اعالم كرد 
رييس جمهوري روسيه پس از مراسم تحليف و انحالل 
كابينه، مجددا ديميتري مدودف را براي تصدي سمت 

نخست وزيري روسيه به دوما معرفي كرده است.

  نيمي از مردم افغانستان
زير خط فقر هستند

اداره مركزي آمار افغانس��تان اعالم كرده بيش از 
54درصد مردم اين كش��ور در س��ال ۱۳۹5 زير خط 
فقر قرار داش��تند كه در مقايس��ه با س��ال قبلي آن، 
۱۶درصد افزايش داش��ت. به گزارش بي بي سي، وزير 
اقتصاد افغانس��تان اعالم كرده س��طح فقر براس��اس 
آخرين آمار ۳۸درصد ب��وده كه در گزارش جديد به 
54درصد افزايش يافته اس��ت. گفته شده، افت رشد 
اقتصادي، عدم توازن ميان رشد اقتصادي و جمعيت 
كش��ور، پايين بودن رشد توليد داخلي و متكي بودن 
افغانستان به واردات از داليل عمده اين وضعيت است. 

  حمله هوايي عراق
به مواضع داعش در سوريه 

دفتر نخست وزيري عراق اعالم كرده جنگنده هاي 
اين كش��ور مواضع داعش در شرق سوريه را بمباران 
كردن��د. ب��ه گ��زارش رويت��رز، در اين بياني��ه آمده 
حيدرالعبادي نخست وزير عراق، به نيروي هوايي اين 
كش��ور دستور داده تا ضربه يي دردناك به فرماندهان 
داعش در جنوب دشيش��ه واقع در خاك سوريه وارد 
آورد. در همي��ن حال، يك منب��ع امنيتي در عراق از 
ت��رور فاروق محمد زرزور نامزد انتخابات اين كش��ور 
و عض��و ائتالف »الوطنيه« به رياس��ت اياد عالوي در 
نزديك��ي منزلش در جنوب موص��ل خبر داد؛ داعش 

مسووليت ترور اين نماينده را برعهده گرفته است. 

 برگزاري كنفرانس امنيتي 
خاورميانه در استانبول 

كنفران��س دو روزه »ترتيب��ات نوي��ن امنيت��ي 
خاورميانه و شمال آفريقا« با حضور ميهمانان خارجي، 
كارشناسان ايراني و صاحب نظران كشورهاي منطقه 
در هت��ل ماريوت اس��تانبول برگزار ش��د. به گزارش 
ايرنا، در قالب اين كنفرانس، نشس��ت هاي تخصصي 
با موضوعات رقابت و همكاري براي تعيين س��اختار 
امنيتي جديد در خاورميانه در س��ايه تحول طبيعت، 
درگيري ه��ا و درك تهديد، نقش بازيگ��ران و منابع 
منطقه يي، موضوع يم��ن و راهكارهاي مرتبط با آن، 

امكانات همكاري هاي دو و چندجانبه برگزار شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

بيش از نيمي از كرسي هاي پارلماني لبنان در كنترل حزب اهلل

مهم ترين انتخابات خاورميانه برگزار شد

افزايش ارزش دالر به افزايش نرخ بهره در نوظهورها مي انجامد

سقوط ارزها در بازارهاي نوظهور
گروه جهان 

افزاي��ش ارزش دالر و ب��اال رفت��ن هزينه هاي اس��تقراض 
)دريافت وام( روز دوشنبه بدترين هفته را در بيش از يك سال 
گذش��ته براي بازاره��اي نوظهور رقم زد. از جمله بيش��ترين 
ارزهاي��ي كه در اي��ن روند آس��يب ديدند، لي��ر تركيه و پزو 
آرژانتين بودند و همين مساله احتمال اينكه بازارهاي نوظهور 
به چرخه سه ساله كاهش نرخ بهره پايان دهند را افزايش داد. 
به گزارش رويترز، بازارهاي نوظهور سال جاري ميالدي را با 
سود بردن از اقتصاد سالمت جهاني و افزايش بهاي اقالم همراه 
با نرخ تورم مهارش��دني و ارزش پايي��ن دالر آغاز كردند. آنچه 
در ابتداي س��ال محتمل به نظر مي رس��يد، اين بود كه موجي 
از اقدامات بانك هاي مرك��زي نوظهورها در جهت كاهش نرخ 
بهره با ايجاد رقابت در ميان ارزهاي اين كشورها همراه شود. از 
برزيل و روسيه گرفته تا ارمنستان و زامبيا، كشورهاي كوچك 
و بزرگ در حال توس��عه روي مح��ور كاهش نرخ بهره حركت 
مي كردند. از ژانويه 20۱5 تاكنون نرخ بهره در بازارهاي نوظهور 
بارها كاهش يافت و در نهايت نرخ استقراض از 7درصد در آن 
زمان در س��ال گذشته به كمتر از ۶درصد رسيد. از آنجايي كه 
بده��ي ارزي محلي در بازارهاي نوظهور در زمره پرس��ودترين 
دارايي ها محس��وب مي شود، نرخ برگشت سرمايه اين دارايي ها 
به دالر س��ال گذشته ۱4درصد بود، سود مديران صندوق هاي 
سرمايه نيز در همين بازه زماني افزايش يافت. اما اكنون به نظر 

مي رسد كه اين روند در حال تغيير است. 
بانك مركزي آرژانتين در واكنش به سقوط ارزش پزو نرخ 
بهره را به 40درصد افزايش داده اس��ت و تركيه نيز با كاهش 
شديد ارزش ليره در برابر دالر مجبور شد به افزايش نرخ بهره 
تن دهد. اندونزي پس از مداخله هاي شديد براي جلوگيري از 
آسيب ديدن روپيه ارز ملي اين كشور اعالم كرده كه احتماال 

به سياست هاي سختگيرانه پولي روي مي آورد. 
با سقوط ارزهاي بازارهاي نوظهور، از بهره وري اوراق قرضه 
به ارز همان كش��ور حدود ۶.2درصد كاس��ته شده و بازگشت 
س��رمايه براي س��ال 20۱۸ منفي اس��ت. ناوي��ن كونام مدير 
س��رمايه در س��رمايه گذاران جهاني آليناز با اشاره به افزايش 
بي اعتمادي ها به سياس��ت هاي پولي گفت: »بازار كاهش نرخ 

بهره داغ است.«
در چند دهه گذش��ته افزايش ارزش دالر همواره خبر بدي 
براي بازارهاي نوظهور محس��وب مي شده و با وجود پيشرفت  
س��ال هاي اخير در كشورهاي در حال توس��عه، افزايش اخير 
ارزش دالر و واكنش بازارهاي نوظهور نش��ان داد كه ش��رايط 
تغيير چنداني نكرده اس��ت. طبق بررسي ها برمبناي شاخص 
جي پي مورگان، در حالي كه روند افزايش ارزش دالر همچنان 
ادام��ه دارد، ارزش ارز بازارهاي نوظهور به طور ميانگين حدود 

۳ درصد كاهش يافته است. 

 انتظار تغييرات در نرخ بهره
به نظر مي رسد كه اقتصادهاي نوظهور در مجادله با دشمن 
ديرين��ه خود يعني تورم، دس��ت برتر را دارن��د. نرخ تورم در 
روس��يه اكنون ركورد سقوط را شكسته و به پايين تر از سطح 
هدف بانك مركزي اين كش��ور رسيده است؛ در هند نرخ تورم 
به كمترين ميزان در پنج ماه گذشته كاهش يافته و در برزيل 
پايين تر از س��طح ۳.۸درصدي هدف بانك مركزي است. نرخ 
تورم در اندونزي نيز در ماه آوريل امسال كمتر از زمان مشابه 

در سال گذشته بود. 
ام��ا تغيي��ر و تحوالت هفته هاي اخير س��بب ش��ده برخي 
تحليلگ��ران پيش بيني هاي خود را درباره احتمال كاهش نرخ 
بهره مجدد ارزيابي كنند. براي نمونه در روس��يه پس از اينكه 

بانك مركزي در ماه آوريل نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اكنون 
تحليلگران اطمينان كمتري به كاهش آن دارند. 

هند هم همانن��د ديگر واردكنندگان بزرگ انرژي در ميان 
اقتصادهاي نوظهور از باال رفتن بهاي نفت خام آس��يب ديده 
اس��ت. طي هفته گذش��ته انتظار افزايش نرخ بهره در هند در 
ب��ازه زماني ۱2ماهه به  ش��دت افزايش ياف��ت و اكنون بازارها 
بي��ش از دو مرتبه افزايش نرخ بهره به جاي يك مرتبه انتظار 

مي كشند. 
در آرژانتي��ن نرخ بهره براي س��ومين مرتبه در ۸ روز اخير 
افزايش يافت و به ۳۳.25درصد رس��يد. اين در حالي است كه 
ن��رخ بهره تا 27 آوري��ل 27.25درصد ب��ود. افزايش نرخ بهره 
سبب شده كه ارزش پزو تا حدي تقويت شود و در حالي كه تا 
روز پنج شنبه 7.۸۳درصد از ارزش خود را از دست داده بود، به 
2۱.7پزو در برابر دالر برس��د. پزو در ميان ارزهاي اقتصادهاي 
نوظهور بدترين عملكرد را داشته و از آغاز سال جاري ميالدي 

تاكنون ۱۹درصد از ارزش خود را از دست داده است. 

اما مش��كل تنها ب��ه اقتصادهاي��ي كه عمدتا آس��يب پذير 
هستند، مربوط نمي شود. حتي در اقتصادهاي نسبتا آرام شرق 
اروپ��ا همچون جمه��وري چك نيز بانك ه��اي مركزي درباره 
احتمال افزايش مجدد نرخ بهره در پي س��قوط ناگهاني ارزش 
ارز هشدار داده اند. همه اين اتفاقات ضربه سنگيني به مديران 
سرمايه وارد آورده است كه دارايي هاي خود را به  صورت اوراق 
قرض��ه بازارهاي نوظه��ور به ارز محلي، س��رمايه گذاري كرده 
بودند و سودي قابل  توجه را انتظار مي كشيدند. سرمايه گذاران 
اكن��ون عملكرد ارزهاي بازارهاي نوظه��ور را با دقت زير نظر 
دارند و اين در حالي اس��ت كه پزو مكزيت و زلوتي لهس��تان 
در ميان ديگر ارزها آس��يب پذيري كمتري دارند. بزرگ ترين 
تجارت س��ال 20۱۸ تا اندك زماني پيش فروش دالر و خريد 
اوراق قرض��ه بازاره��اي نوظهور بود؛ اما به نظر مي رس��د اين 
تجارت اكنون دچار مش��كل ش��ده است و س��رمايه گذاران به 
س��مت دارايي هاي كم خطرتري همچ��ون اوراق قرضه وزارت 

خزانه داري اياالت متحده جذب مي شوند. 

گروه جهان 
نتايج اوليه انتخاب��ات پارلماني لبنان حكايت 
از پيروزي قاطع فهرس��ت هاي دوگانه ش��يعه در 
حوزه هاي جن��وب، بقاع، بي��روت و بعبدا دارند. 
اين درحالي اس��ت كه وزارت كشور لبنان ميزان 
مش��اركت در اي��ن انتخاب��ات را 4۹درصد اعالم 
ك��رد. بيروت كه عموما خاس��تگاه جريان س��عد 
حريري شناخته مي شود اين  بار شاهد مشاركت 
نااميدكننده ي��ي بود چراكه تنها حدود ۳5درصد 
ش��هروندان پايتخ��ت لبنان پ��اي صندوق هاي 
راي آمدند و اين موضوع س��بب از دس��ت رفتن 

كرسي هاي بيشتر براي حزب مستقبل شد.
ب��ه گزارش ايس��نا به نقل از راي الي��وم، نتايج 
غيررسمي شمارش آراي انتخابات پارلماني لبنان 
نشان داده كه ائتالف دوگانه شيعه پيروزي قاطعي 
را رقم زده و جريان مسيحي »المرده« به رياست 
س��ليمان فرنجيه و »الق��وات اللبنانيه« وابس��ته 
به س��مير جعجع پيشرو هس��تند اما جريان آزاد 
ملي مورد حمايت رياس��ت جمهوري و المستقبل 
وابسته به سعد حريري پيشرفت چنداني نداشته  
و حتي در حوزه هاي انتخاباتي مورد نظر پسروي 
داش��تند. طب��ق نتايج اوليه ليس��ت هاي ش��يعه 
متش��كل از امل و ح��زب اهلل لبنان توانس��تند در 
جنوب و بعلبك هرمل و بيروت الثانيه حوزه دوم 
بيروت 27كرس��ي به دس��ت آورند. بعلبك هرمل 
پايگاه س��نتي حزب اهلل بوده و منطقه بقاع لبنان 
از نگاه سياسي و نظامي عمق استراتژيك مقاومت 
لبنان و ح��زب اهلل در كنار هم پيماني با س��ازمان 
امل تلقي مي ش��ود. از منطق��ه بعلبك هرمل در 
بقاع ۱0نام��زد انتخابات��ي با تركي��ب ۶ نماينده 
ش��يعه، 2 نماين��ده از اهل س��نت، ي��ك نماينده 
مس��يحي ماروني و ي��ك مس��يحي كاتوليك به 
پارلمان راه پيدا مي كنند. طبق نتايج غيررس��مي 
امين ش��ري، نماينده سني مذهب و مورد حمايت 
حزب اهلل در بيروت غربي آراي بيش��تري از س��عد 
حريري نخس��ت وزير لبنان به دست آورده است. 
رسانه هاي محلي گزارش دادند شري با حدود دو 
هزار راي بيشتر از سعد حريري پيشروست. اشرف 

ريفى، رييس پليس و وزير دادگس��ترى پيشين و 
تندروتري��ن سياس��تمدار ضد ح��زب اهلل و هوادار 
عربس��تان نيز موفق نش��د، راى بياورد. همچنين 
در اتفاقي بي سابقه، جامعه مدني با حضور پررنگ 
در ليس��ت هاي انتخاباتي قديمي توانست 7چهره 
مس��تقل ازجمله دو زن را وارد پارلمان كند. بهيه 
حريري، عمه س��عد حريري، اس��تردا جعجع، 
همس��ر س��مير جعجع كه از رهب��ران جريان 
۱4م��ارس و نزديك به حريري اس��ت و وپوال 
يعقوبيان، مجري تلويزيون مستقبل كه نوامبر 
20۱7 به عربستان رفت و گفت وگوي عجيب 
با س��عد حريري را انجام داد از زناني هستند 

كه در اين انتخابات به پارلمان راه يافته اند. 
مردم لبنان پس از وقفه يي حدود يك دهه يي، 
پاي صندوق ه��اي راي رفتند. با اين حال حضور 
مردم چندان پر رونق نبود و از س��اعات ابتدايي 
شروع اخذ راي همه گزارش ها از ميزان مشاركت 
پايين مردم در صندوق هاي راي حكايت داشت. 
پس از پايان راي گيري، وزير كشور لبنان ميزان 
مش��اركت را 4۹.2درصد اعالم كرد. اين درحالي 
اس��ت كه بيش از 54 درصد مردم اين كشور در 
آخرين انتخاب��ات)200۹( پاي صندوق هاي راي 
حاضر شده بودند. در اين انتخابات نيز ۳ميليون 
و 7۶4ه��زار و 4۸۳ لبنان��ي ب��راي ش��ركت در 

انتخابات پارلماني اين كشور واجد شرايط بودند. 
در اين انتخابات 5۸۳ نامزد در قالب 77 ليس��ت 

براي تصاحب ۱2۸كرسي حضور داشتند. 
تركيه نخستين كش��وري بود كه به برگزاري 
اي��ن انتخابات واكنش نش��ان داد. وزارت خارجه 
اي��ن كش��ور در بيانيه يي اع��الم كرد:»اميدواريم 
نتايج اي��ن انتخابات به صل��ح اجتماعي، آرامش 
و ثبات لبنان كم��ك كند و دولت مردمي جديد 
لبنان هر چه سريع تر تشكيل شود.« در ادامه اين 
بيانيه آمده اس��ت:»تركيه اهميت بس��يار زيادي 
براي اس��تقالل، تماميت ارض��ي، حق حاكميت، 
امنيت و ثبات لبنان قائل است. تركيه به حمايت 

همه جانبه از مردم دوست و برادر لبنان همچنين 
دولت اين كش��ور ادامه خواهد داد.« رس��انه هاي 
ايران��ي از نتاي��ج اوليه انتخابات لبنان اس��تقبال 
كرده و آن را »پيروزي مقاومت« معرفي كرده اند. 
نفتال��ي بنت، وزي��ر آموزش و عض��و كابينه 
امنيتي اس��راييل نيز ب��ا ابراز اينك��ه انتظار اين 
نتيج��ه را داش��ته اس��ت در پيام��ي توييت��ري 
نوشت:»نتيجه انتخابات لبنان بر پايه محاسباتي 
رقم خورد كه از مدت ها پيش داشتيم. حزب اهلل 

مساوي است با لبنان.«

 چشم انداز
ايس��نا در ادامه گزارش خود نوشت، تاثيرات 
اي��ن انتخابات طب��ق قانون نس��بي در دو هفته 
آين��ده خود را نش��ان مي دهد. پاي��ان اين دوره 
پارلمان لبنان 20ماه مه خواهد بود به طوري كه 
پارلمان جديد در اي��ن تاريخ همزمان با انتخاب 
رييس خود تش��كيل مي ش��ود و تقريبا مشخص 
اس��ت كه نبيه بري بيش��ترين ش��انس را براي 
تصدي رياس��ت پارلمان دارد. او از س��ال ۱۹۹2 
تاكنون در اين پس��ت قرار دارد. نبيه بري ديروز 
پ��س از اعالم نتايج اولي��ه انتخابات در مصاحبه 
با ش��بكه ان بي ان لبن��ان گفت:»وح��دت ملي، 
دس��تاورد و ثمره واقعي انتخابات پارلماني لبنان 
بود كه در نتيجه قانون جديد انتخابات اين كشور 
حاصل شده است. اين انتخابات درسي براي همه 
ما بود و بايد براي س��اختن كش��ور همه دس��ت 
به دس��ت دهيم.« وي با اشاره به تشكيل دولت 
جديد در لبنان اظهار كرد:»براي تش��كيل دولت 
آينده بايد ش��تاب كرد. طرح و رويكرد طايفه يي 
براي كشور سودمند نيست و همزيستي مشترك 
تنها ثمره انتخابات است.« بعد از انتخاب رييس 
پارلم��ان موضوع انتخاب مع��اون رييس پارلمان 
پيش مي آيد س��پس كميته هاي پارلماني شكل 
مي گيرند و همزمان س��اير اعضاي هيات رييسه 
مجلس انتخاب مي ش��وند. با آغ��از دوره پارلمان 
جديد هي��ات دبيرخان��ه پارلمان، دولت س��عد 

حريري وارد مرحله دولت موقت مي شود. 

 احتمال انصراف گزينه ترامپ
از رياست سيا

 واردات بي سابقه فوالد به اروپا
در پي اعمال مازاد تعرفه در امريكا

رقابت با چين بر بودجه نظامي هند 
تاثير گذاشت

گروه جهان 
تعرفه هاي اعمال شده از سوي دولت اياالت متحده بر واردات فوالد 
باعث ش��ده اس��ت، اروپا بهش��ت توليدكنندگان فوالد جهان شود. در 
۳ماه��ه اول س��ال 20۱۸ واردات فوالد به اروپا از روس��يه ۱۳۹درصد 
افزاي��ش داش��ته و تركيه نيز 7۶درصد بيش��تر از س��ال قب��ل به اروپا 
فوالد صادر كرده اس��ت. به گ��زارش يورونيوز، ريي��س اتحاديه صنف 
توليدكنن��دگان فوالد در آلمان با اعالم اين خب��ر افزود: واردات فوالد 
بايد كنترل ش��ده باش��د تا توليدات داخل اروپا مشتري و ارزشش را از 
دست ندهند. تراكم فوالد وارداتي در اروپا ارزش فوالد توليدي در قاره 
س��بز را پرنوسان و غيرقابل پيش بيني كرده است. دولت اياالت متحده 
تعرف��ه 25درصدي ب��راي واردات ف��والد و ۱0درصدي ب��راي واردات 
آلومينيوم در نظر گرفته اس��ت؛ تعرفه هايي كه به گفته دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري اين كش��ور براي محافظ��ت از توليد ملي امريكا اعمال 
مي ش��ود. هفته گذشته يك روز پس از تهديد كميسيون اتحاديه اروپا 
مبني بر اق��دام متقابل تجاري، دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا 
موع��د افزايش تعرف��ه واردات فوالد و آلومينيوم را ي��ك ماه به تعويق 
انداخت. كاخ سفيد روز دوشنبه اعالم كرد ترامپ افزايش تعرفه  واردات 
فوالد و آلومينيوم از كانادا، اتحاديه اروپا و مكزيك را به تعويق انداخته 
همچنين تصميم به معافيت دايمي آرژانتين، اس��تراليا و برزيل گرفته 

است. 

گروه جهان 
جينا هاس��پل گزينه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا براي تصدي 
پست رياست سازمان سيا قصد دارد از نامزدي براي اين سمت كناره گيري 
كند. به گزارش واشنگتن پس��ت، اين تصميم هاسپل پس از آن گرفته شد 
ك��ه چند نفر از مقام هاي كاخ س��فيد درباره احتم��ال رد صالحيت او در 
مجلس سناي امريكا به  دليل نقش وي در برنامه هاي شكنجه سازمان سيا 
ابراز نگراني كردند. گفته ش��ده، هاسپل در جلس��ه يي در كاخ سفيد گفته 
تمايل به كناره گيري دارد، اما ترامپ ضمن اعالم مخالفت با كناره گيري او 
تاكيد كرده كه از وي حمايت خواهد كرد. هاسپل سال 2002 يك زندان 
مخف��ي را در تايلند اداره مي كرده كه از روش هاي وحش��يانه مثل »غرق 
مصنوعي« براي بازجويي زندانيان در آن استفاده شده است. گزينه ترامپ 
براي رياس��ت سازمان سيا كه ۳۳ س��ال در اين سازمان فعاليت داشته، ۳ 
س��ال پس از آن اقدام به از بين بردن فيلم هاي ضبط ش��ده از ش��كنجه 
زندانيان در اين زندان مخفي كرده اس��ت. هاس��پل بايد در جلس��ه يي در 
س��ناي امريكا به پرسش  سناتورها پاسخ دهد و در صورت تاييد صالحيت 
مي تواند رياس��ت س��ازمان س��يا را برعهده گيرد. بس��ياري از سناتورهاي 
امريكا با اش��اره به گذش��ته وي و ارتباطش با برنامه هاي شكنجه زندانيان 
در صالحي��ت وي ابراز ترديد كرده اند. حاميانش اما معتقدند هاس��پل در 
گذشته دس��تورهاي قانوني از سوي وزارت دادگستري دوران جورج بوش 

را اجرا كرده است. 

گروه جهان 
در ميانه تشديد تنش هاي ميان هند و پاكستان، دهلي نو بودجه نظامي 
خود را بيش از پنج درصد افزايش داده است. به گزارش نشريه اكسپرس، 
انديش��كده موسوم به موسسه پژوهش صلح بين الملل استكهلم در سندي 
تاكي��د كرد كه در س��ال 20۱7 بودجه نظامي هن��د افزايش 5.5درصدي 
داش��ته و به حدود ۶۳.۹ ميليارد دالر رس��يده كه اين رقم هند را در رده 
پنج تخصي��ص بودجه نظامي باالت��ر در جهان قرار مي ده��د. دولت هند 
برنامه ريزي كرده تا به توسعه، مدرنيزه سازي و تقويت قابليت هاي عملياتي 
نيروهاي مسلح خود اقدام كند و مي توان گفت كه انگيزه  اصلي اين كشور 
به تنش هاي با چين و پاكس��تان مربوط است. شاشانك جوشي پژوهشگر 
موسسه خدمات متحد سلطنتي بريتانيا گفت: »به وضوح روابط هند هم با 
پاكستان و هم با چين در يك دهه گذشته و به ويژه از 20۱۶ به اين طرف 
بدتر شده است. يكي از مهم ترين اقدامات اخير هند ايجاد يك يگان حمله 
از كوهس��تان جديد است كه به نوعي نخستين يگان نظامي تهاجمي اين 
كش��ور عليه چين واقع در ش��رق است.«براساس گزارش موسسه پژوهش 
صل��ح بين الملل اس��تكهلم بودجه نظامي چين ۳.۶برابر بيش��تر از بودجه 
هند اس��ت و در س��ال 20۱7 اين بودجه مع��ادل 22۸ ميليارد دالر بوده 
اس��ت. به گفته سايمون ويزمن پژوهشگر اين موسسه، تنش ها ميان چين 
و بس��ياري از همسايگانش همچنان محركي براي رشد بودجه هاي نظامي 

در آسيا خواهد بود.
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پرونده8
لغو برجام تاثيري بر صادرات 

آبزيان ندارد
رييس س��ازمان ش��يالت ايران گفت: خروج امريكا از 
برجام تاثير چنداني در بخش توليد و صادرات محصوالت 
شيالتي ايران ندارد، زيرا قبل از برجام نيز توليد و صادرات 

آن به شكل مطلوبي انجام مي شد. 
حسن صالحي در گفت وگو با ايرنا در خصوص احتمال 
 خ��روج امريكا از برج��ام و تاثي��ر آن در ورود دانش فني 
آبزي پ��روري و بازار صادراتي اين محصوالت افزود: اكنون 
ايران با داش��تن درياهاي ش��مال و جنوب و نيز توس��عه 
صنعت آبزي پروري، س��االنه يك ميليون و 150هزارتن 
انواع محصوالت ش��يالتي را با تمام توان به شكل صيد و 
پرورشي توليد و به بازار داخلي و خارجي عرضه مي كند. 

وي اظهار داش��ت: با اجراي برجام توانستيم در دولت 
تدبي��ر و اميد عالوه بر انتق��ال دانش فني در بحث آبزي 
پ��روري تولي��د ميگو و ماهي ق��زل آال، ف��رآوري آبزيان، 
ارتق��اي توليد غذاي آبزيان، روش ه��اي جديد پرورش از 
جمله پرورش ماهي در قف��س و تكنولوژي هاي افزايش 
توليد در واحد س��طح به بازارهاي متنوعي براي صادرات 
محصوالت ش��يالتي دست پيدا كنيم به طوري كه حتي 
امريكاي ش��مالي، كش��ورهاي اروپايي و آس��ياي جنوب 
شرقي خواستار تامين آبزيان مورد نياز خود از ايران شدند. 
وي اضاف��ه كرد: بخش عمده اي��ن توافق ها مربوط به 
انتقال دانش فني آبزيان و آبزي پروري درخصوص توليد 
ميگو و ماهيان قزل آال از كشورهاي اروپايي به ويژه نروژ، 
فرانس��ه، ايتاليا، يونان، دانمارك، سوئد، انگلستان و هلند 
بوده است. وي تصريح كرد: در دولت تدبير و اميد تالش 
شد س��رمايه گذاري هاي مشتركي با كشورهاي پيشرفته 
دني��ا در انتقال دانش فني و اجراي پروژه هاي مش��ترك 
در داخل كش��ورمان شويم. رييس سازمان شيالت اظهار 
داشت: پارس��ال نزديك 125هزارتن محصوالت شيالتي 
به ارزش بي��ش از 500 ميليون دالر مع��ادل 10 درصد 
توليدات ايران به كش��ورهاي هدف صادر ش��د كه بخش 
عمده صادرات ماهيان از محل صيد و ميگوي پرورش��ي 
بوده اس��ت. به گفته وي، سال گذشته بيش از 16هزارتن 
ميگو به ارزش 100ميليون دالر به كش��ورهاي متقاضي 
از جمله حوزه خليج فارس، خاورميانه و جنوب آس��ياي 
شرقي صادر شد كه اين ميزان ارزش صادراتي يك پنجم 

كل ارزش صادرات محصوالت شيالتي بوده است. 
توافق هس��ته يي برجام )برنامه جامع اقدام مشترك( 
بيست وس��وم تيرم��اه س��ال 1394 )چهارده��م ژوئي��ه 
2015( در وين بين نمايندگان جمهوري اسالمي ايران، 
اتحاديه اروپا و گروه 1+5 شامل انگليس، فرانسه، امريكا، 
روس��يه، چين و آلمان امضا ش��د. با اجراي برجام از دي 
ماه 1394، مقام هاي ايراني بارها به كارشكني ها و اعمال 
محدوديت هاي طرف مقابل به وي��ژه امريكا براي اموري 
مانن��د ارتباط هاي مالي و تجاري اعتراض كرده اند. دونالد 
ترامپ كه از بهمن سال 1395 به عنوان رييس جمهوري 
امريكا بر سر كار آمده، بارها بر پايان دادن به برجام تاكيد 
كرده است؛ بيست و دوم ارديبهشت ماه جاري ترامپ بايد 

ميان ادامه برجام يا خروج از آن تصميم بگيرد. 

نيمي از پول گندم كاران نقدا 
پرداخت مي شود

معاون وزي��ر جهاد كش��اورزي اظهار كرد: در س��ال 
جاري كشاورزاني كه گندم خود را تحويل داده و مشكل 
پهنه بندي نداشته باشند، 50 درصد قيمت محصول خود 
را نق��د و باقي را ظرف م��دت 2 ماه آتي دريافت خواهند 
كرد. به گزارش ايس��نا، يزدان س��يف در جلسه كارگروه 
خريد تضميني محصوالت زراعي اس��تان گلستان اظهار 
كرد: امروز كش��ور در ش��رايط خوبي قرار دارد و در سال 
گذش��ته 1۷ ه��زار ميليارد تومان از منابع كش��ور صرف 

اقتصاد كشاورزان در زمينه گندم تا قبل از آرد شد. 
وي افزود: روزگاري گلستان تنها ظرفيت ذخيره سازي 
300 ت��ا 400هزار تن گندم را داش��ت كه امروز اين رقم 
به يك ميليون و ۸00 هزار تن افزايش يافته اس��ت. سيف 
يادآور ش��د: از 1۷هزار ميليارد تومان منابع خريد گندم 
تنها 11هزار و ۸۷0 به كش��اورزان مي رسد كه بايد تالش 
كنيم مديريت تقاضا جاي مديريت عرضه را بگيرد. رييس 
هيات مديره و مديرعامل شركت مادر تخصصي بازرگاني 
دولتي ايران، خاطرنش��ان كرد: بايد با كاهش حمل هاي 
مضاعف، كاهش تخليه بارگيري، ايجاد س��يلوهاي دايم، 
پرهيز از اس��تفاده از مراكز تخليه موقت سهم كشاورز را 
افزايش دهيم. سيف ادامه داد: بانك كشاورزي متعهد شده 
ريالي از پول گندم كشاورزان را بابت مطالبات و بدهي هاي 
آنها كسر نكند و يقينا نبايد خالف اين موضوع عمل شود. 
وي با اشاره به وضعيت خريد گندم در سال جاري گفت: 
تاكنون يك ميليون تن گندم در كشور خريداري شده و 
۷00هزار تن آن ثبت شده و كشاورزاني كه اطالعات خود 
را در سامانه پهنه بندي بروز كنند، 50 درصد پول خود را 

تا انتهاي هفته دريافت مي كنند. 

 تغيير مديرعامل سازمان
تعاون روستايي

باالخره پس از حدود يك ماه با اس��تعفاي هاش��مي 
مديرعامل س��ابق سازمان تعاون روستايي كشور موافقت 

و شيرزادي جايگزين وي مي شود. 
يك ماه پيش علي اوس��ط هاش��مي استعفاي خود 
را به وزير جهاد كش��اورزي تقديم كرد. در همان زمان 
خبرگزاري فارس از گزينه احتمالي جايگزين هاش��مي 
يعني حسين شيرزادي مشاور جوان وزير خبر داده بود، اما 
اين موضوع يك ماه به طول انجاميد و باالخره وزير جهاد 
كشاورزي با استعفاي هاشمي موافقت كرد. قرار است، 
امروز در ساختمان وزارت جهاد كشاورزي مراسم توديع 
و معارفه مدير جديد و س��ابق سازمان تعاون روستايي 
كشور برگزار شود. شيرزادي به عنوان مديرعامل جديد 
سازمان تعاون روستايي كشور معرفي خواهد شد. گفته 
مي شود، موضوعاتي همچون مشكل موسسات اعتباري 
كه از س��ال هاي قبل از س��ازمان تعاون روستايي مجوز 
خود را دريافت كرده و اكنون دچار ورشكستگي شده اند 
و همچنين اختالف نظر با آقاي وزير بر سر خريد توافقي 
برخي محصوالت از جمله زعفران، سبب اين تغيير شده 
است. سازمان تعاون روستايي مسووليت خريد توافقي 
و جمع آوري محصوالتي همچون شير خام، گندم، جو، 
ذرت،  دانه هاي روغني، كش��مش، سيب زميني و پياز و 

چغندر را برعهده دارد. 

اخبار

راهكار مبارزه با گرسنگي ايجاد بانك غذا 

هرسال1.3ميلياردتنغذادرجهانهدرميرود

خروج از برجام با نفت 100دالري
تحليلگران بازار انرژي اعتقاد دارند اكنون يكي 
از داليل قيمت حدود ۷0 دالري هر بش��كه نفت 
سياس��ت هاي ضد برجامي »دونالد ترامپ« است؛ 
ش��وك نفتي ناش��ي از برقراري دوب��اره تحريم ها 
عليه ايران ممكن اس��ت قيمت نفت خام را س��ه 
رقم��ي كند. به گ��زارش گروه تحليل، تفس��ير و 
پژوهش ه��اي خبري ايرن��ا، ب��ازار جهاني نفت و 
انرژي از جمله حوزه هايي است كه به شدت منتظر 
تصميم گي��ري »دونالد ترام��پ« رييس جمهوري 
اياالت متحده اس��ت. از گذش��ته تا به حال يكي 
از مهم ترين ستون هاي تحريمي امريكا عليه ايران 
حوزه نفت ب��ود. در »قانون جام��ع تحريم ايران، 
پاس��خگويي و كاهش سرمايه گذاري« هم كه بعد 
از س��ال 2010 به ش��دت اقتصاد ايران را آزار داد 
حوزه انرژي )نفت و گاز( نقش محوري داش��ت و 
توليد و صادرات ايران به شدت تحت تاثير تهديدها 

و سياست هاي كاخ سفيد قرار گرفت. 
در آن زم��ان قيم��ت نفت در اوج ب��ود و توان 
عرضه ايران در بازار جهاني به طور عمده از س��وي 
عربس��تان سعودي تامين ش��د. اكنون اما شرايط 
تغيير كرده اس��ت زيرا قيمت ها به نس��بت پايين 
آمده اس��ت و بازار تحمل تنش بيش��تر و افزايش 

سهم يك كشور در بازار را ندارد. 
سهم كش��ورمان در بازار جهاني نفت صادرات 
حدود 2.5 ميليون بشكه نفت در روز است. سهم 
ايران در ب��ازار جهاني انرژي با اف��زودن صادرات 
گاز و ميعان��ات به مراتب باالت��ر مي برد. درخالل 
س��ال هاي 2012 ت��ا 2015 ص��ادرات نفت خام 
ايران از روزانه نزديك به 3 ميليون به كمتر از يك 
ميليون بشكه در روز رسيد و در برخي مواقع حتي 

به حدود ۷00 هزار بشكه در روز نزديك شد. 

 بازار انرژي نگران تنش بيشتر است 
ش��بكه هاي خبري و رس��انه هاي امريكايي به 
مردم اين كشور خبر مي دهند اگر توافق هسته يي 
با ايران به وس��يله ترامپ نابود گردد، ش��هروندان 
اياالت متحده ناچار مي شوند تا هزينه بيشتري را 

براي بنزين پرداخت كنند؛ قيمت هر گالن بنزين 
حداقل 30 س��نت افزايش خواهد يافت و از س��ه 

دالر عبور مي كند. 
علت اين امر آن است كه به باور تحليلگران، با 
وجود قيمت هاي به نسبت باالي نفت در بازارهاي 
جهاني، تحري��م جديد عليه ايران پ��س از پايان 
ضرب االج��ل مي تواند همچون چند س��ال قبل 

قيمت ها را به اوج برساند. 
البته ش��رايط بازار اكنون با چند مولفه روبه رو 
است: نخست اينكه تقاضاي جهاني براي نفت در 
وضعيت خوبي قرار دارد زيرا رشد اقتصادي جهان 
مناس��ب بوده اس��ت و حتي در سه ماهه نخست 
س��ال 201۸ در بهترين ش��رايط در ۸ سال اخير 
قرار داشت. نكته دوم اين است كه اوپك به همراه 
روسيه و ديگر كش��ورهاي توليد كننده يك گروه 
منس��جم را براي باال بردن قيمت نفت تش��كيل 
داده اند. تهديدها عليه ونزوئال نيز عامل مهمي در 

تعيين وضعيت بازار نفت است. 
با توجه ب��ه اظهارات دونال��د ترامپ هراس از 
ناب��ودي برجام با خ��روج امريكا و اعم��ال دوباره 
تحريم ها تش��ديد ش��ده اس��ت. ممكن اس��ت با 
تحريم هاي جديد به تدريج از توليد ايران كاس��ته 
شود. با كاهش عرضه به طور قطع بر سطح كنوني 

قيمت ها افزده خواهد شد. 
بلومب��رگ اعتقاد دارد در همين ش��رايط هم 
تصمي��م ترامپ ب��راي خروج از برجام اس��ت كه 
قيمت نفت خام را نزديك به 6۸ دالر در هر بشكه 
نگه داشته است. در هفته هاي گذشته نيز همين 
تردي��د در كنار توافق اوپك و روس��يه باعث روند 

افزايشي قيمت نفت شد. 
ش��بكه تلويزيوني سي. ان. بي. سي امريكا هم به 
نقل از تحليلگران اقتصادي نوش��ت با تهديدهاي 
ترامپ، توافق هس��ته يي ايران كمرن��گ و ناتوان 
ش��ده اس��ت و ادامه اين ش��رايط مي تواند باعث 
پرت��اب قيمت نفت به اوج ش��ود. ب��ه اعتقاد اين 
ش��بكه تلويزيوني، محرك اصلي ب��راي باال بودن 
قيمت ه��ا در هفته ه��اي اخي��ر افزاي��ش گمانه 

زني ه��ا در مورد خروج امريكا از توافق هس��ته يي 
س��ال 2015 بوده اس��ت. به نوشته شبكه خبري 
س��ي ان ان، بازگرداندن تحريم ها عليه ايران روزانه 
تا يك ميليون بش��كه از عرضه نفت ايران به بازار 
را ك��م مي كند. اين ام��ر مي تواند ضربه بزرگي بر 
پيكر ب��ازار انرژي باش��د. »ماي��كل ويتنر« مدير 
بخش پژوهش Societe Generale اعتقاد دارد 
اين ش��رايط كمبود ش��ديدي را در بازار به وجود 
مي آورد. بنابر پيش بيني اين ش��بكه، در صورت 
اعمال تحريم ها تا پايان سال جاري ميالدي روزانه 
بين 250 تا 500 هزار بشكه از صادرات نفت ايران 
كاسته خواهد شد اين ميزان براي سال بعد هم دو 

برابر ارزيابي شده است. 

 خروج از برجام و جهش قيمت نفت 
در هفت��ه نخس��ت ماه مي  )6 روز گذش��ته( 
قيمت نفت برنت روند افزايش��ي داش��ت و تنها 
در روز 4 مي  )14 ارديبهش��ت( حدود 30سنت 
گران ش��د و به ۷3.92 دالر در هر بشكه رسيد. 
حال س��طح قيمت اين كاال به ۷5 دالر نزديك 
ش��ده اس��ت. اين باالترين ميزان در سه سال و 

نيم اخير است. 
در چند ماهي كه از س��ال 201۸ گذش��ته 
است قيمت نفت برنت بيش از ۷ درصد افزايش 
داش��ته اس��ت و در حال نزديك ش��دن به يك 

ركورد جديد است. 
 NEW EUROPE تحليلگر تارنماي نشريه
اعتقاد دارد در طول هفته هاي اخير موضوع ايران 
نقش پررنگي را در باال بردن قيمت نفت داش��ته 
اس��ت و اگ��ر تحريم ها عليه ايران اجرايي ش��ود 

قيمت ها افزايش شديدتري را خواهد داشت. 
به اعتقاد »الكسي كوكين« تحليلگر موسسه 
مالي اورالسيب، »اگر چنين اتفاقي بيفتد شاهد 
شيب تندي از قيمت ها خواهيم بود كه حداقل 
آن افزاي��ش 20 دالري هر بش��كه نفت خواهد 
بود«. گرچه اين شرايط پايدار نمي ماند اما باعث 
واكنش عصبي عرضه كنندگان مي شود. تارنماي 

نش��ريه تحليل��ي اقتصادي فورب��س هم مقصد 
نهاي��ي قيمت نفت با خ��روج ترامپ از برجام را 
نامش��خص دانست و نوشت نش��انه ها حاكي از 
خروج امريكا از توافق هس��ته يي است و همين 
موض��وع تاثير خود را حتي در اين روزها بر بازار 

نفت مي گذارد. 
بنا بر تحليل س��ي ان ان اگ��ر تحريم ها عليه 
تهران برقرار شوند و جايگزيني براي عرضه نفت 
ايران در نظر گرفته نش��ود ش��كاف ميان عرضه 
و تقاضا مانند س��ال 2013 تش��ديد مي ش��ود 
و ممكن اس��ت قيمت ها به باالت��ر از 100 دالر 
برسد. البته شايد اياالت متحده از حربه افزايش 
قيمت ب��راي تحريك نفت ه��اي غيرمتعارف و 

تكميل پروژه هاي انتقال انرژي استفاده كنند. 
برخي كارشناس��ان ادعا دارند امريكا ممكن 
اس��ت در بلندم��دت بتواند با نفت ش��يل جاي 
خالي ايران را پر كند. با اين حال گفته مي شود 
تنها كش��وري كه انعط��اف الزم براي اين كار را 
دارد عربستان سعودي اس��ت كه تاكنون براي 

اين كار عالقه مندي را نشان نداده است. 
ايران سومين توليد كننده بزرگ اوپك است 
و در شرايط معمول بيشتر از 2.2 ميليون بشكه 
را صادرات دارد. مهم ترين مش��تري نفت ايران، 

كشورهاي آسيايي و اروپايي هستند. 
اكنون شركت هاي اروپايي همچون »توتال« 
فرانسه يا »اني« ايتاليا كه بزرگ ترين خريداران 
نفت از ايران هس��تند با مش��كل زيادي روبه رو 
خواهند شد زيرا تجارت گسترده يي را با امريكا 
دارند. شركت هاي چين و هند زيان هاي كمتري 
را خواهن��د ديد زيرا منابع مال��ي كمتري را در 
اي��االت متح��ده دارن��د. در مقابل ژاپ��ن و كره 
جنوبي كه رابطه نزديك ت��ر تجاري را با امريكا 
دارند ممكن اس��ت به ش��دت تح��ت تاثير قرار 
گيرند و مجبور به كاهش تجارت با ايران شوند. 
از نگاه تحليلگران بازار انرژي در دوره پس از 
بازگشت تحريم هاي امريكا، نكته مهم اين است 
كه ايران تا چه اندازه يي قادر مي شود، مشتريان 

آسيايي را جايگزين كشورهاي اروپايي كند. 
اما نكته ضروري تر درك ترامپ از تاثير خط 
مش��ي هاي وي بر سياس��ت هاي ايران و قيمت 

جهاني نفت است. 
ترامپ كه به تازگي اوپك را متهم كرد كه به 
صورت مصنوعي قيمت نفت را باال نگاه مي دارد 
آگاه نيس��ت كه تاثير تصميم گيري هاي وي در 
م��ورد برجام، كمتر از هماهنگي توليدكنندگان 

نفت براي باالبردن قيمت ها نيست. 

علي پزشكي| 
  مقدمه

بانك غذا س��ازماني خيريه و غيردولتي است 
كه به كس��اني ك��ه در تهيه مايحت��اج خوراكي 
خود مش��كل  دارند، از طريق اه��داي غذا كمك 
مي كن��د. اين ن��وع از بانك ها در سراس��ر دنيا با 
ه��دف جلوگيري از به هدررفت��ن غذاهاي آماده 
و بس��ته بندي و توزي��ع غذا مي��ان نيازمندان در 
راس��تاي مبارزه با گرس��نگي تاس��يس  شده اند. 
بانك هاي غذا به ش��كل معم��ول غذاهاي خود را 
از ش��ركت ها و توليدكنندگان عمده مواد غذايي 
درياف��ت مي كنند كه موفق به ف��روش توليدات 
خود نشده اند و مي خواهند انبارهاي خود را خالي 
كنند. البته، داوطلبان و اهداكنندگان شخصي نيز 
نقش به سزايي در رونق سفره  بانك هاي غذا دارند. 
عالوه بر اين، بانك هاي غذا با هتل ها، رستوران ها 
و س��الن هاي غذاخ��وري نيز تعام��ل و همكاري 
مي كنن��د، زيرا در هر وع��ده غذايي مقدار زيادي 
غذا برجاي مي ماند. منظور باقيمانده غذاي افراد 
نيست، بلكه اضافه غذاي سفارش داده  شده است. 
اي��ن بانك ها با عقد ق��رارداد با چنين مراكزي به 
جمع آوري غذاها و بسته بندي آنها مي پردازند. در 
اين فرآيند ه��م از حيف وميل غذاهاي باقيمانده 
جلوگيري مي شود و هم شبيه بانك ها كه پول را 
به گ��ردش درمي آوردند، غذا به گردش درمي آيد 
و به دس��ت گرس��نگان و نيازمندان مي رسد. در 
م��واردي كه غذاهاي جمع آوري ش��ده نزديك به 
اتم��ام تاريخ انقضا خود باش��ند، بانك هاي غذا از 
طري��ق ارتباط با كارشناس��ان ايمن��ي غذايي، از 
س��المت و ايمني غذا اطمينان حاصل مي كنند. 
همچني��ن برخي بانك هاي غذاي��ي با مراجعه به 
عمده فروش��ان، خود، اقدام به خريد مواد غذايي 
ارزان قيمت نسبت به نرخ بازار مي كنند. در بعضي 
كشورها كشاورزان پس از برداشت اوليه  محصول 
خود از زمين به داوطلبان فعال در بانك هاي غذا 
اجازه مي دهند تا اقدام ب��ه جمع آوري باقيمانده  

محصول و استفاده از آن در بانك غذا كنند. 

  بانك هاي غذا؛ انواع، شماري از آنها 
و درصد مراجعه

نخس��تين بانك غذا در جه��ان، بانك غذاي 
س��نت م��اري ب��ود ك��ه در 196۷مي��الدي در 
آريزوناي امريكا توس��ط جان وان هنگل تاسيس 
ش��د. از آن زم��ان تاكنون صدها بان��ك غذا در 
سراس��ر جهان ايجاد شده اس��ت. بانك هاي غذا 
بر اس��اس نمونه هاي مختلفي فعاليت مي كنند، 
ام��ا از لحاظ عملكردي مي ت��وان همه آنها را در 
دو نمون��ه »انب��اري« )Warehouse( و »خط 
مق��دم« )Front line( ج��اي داد. در نمون��ه 
»انباري«، بانك غذا در هر شهري به صورت يك 
انبار بزرگ عمل مي كند كه بطور مستقيم با افراد 
گرسنه در ارتباط نيست، بلكه محموله هاي بزرگ 
اهداي��ي را دريافت كرده و پس از كنترل كيفيت 
آنها اقدام به ذخيره غذا مي كند. س��پس، غذا را 
بين س��ازمان هاي غيردولت��ي و خيريه هايي كه 
به طور مستقيم با نيازمندان در ارتباط ميباشند، 
توزيع مي كند. بانك هاي غذا در امريكا، اس��تراليا 
و بخ��ش زي��ادي از كانادا به اين ش��كل فعاليت 
مي كنند. در نمونه »خط مقدم« كه بس��ياري از 

كش��ورهاي اروپايي بر اساس آن عمل مي كنند، 
بانك غ��ذا خط مقدم ارتباط ب��ا نيازمندان بوده 
و خود بطور مس��تقيم مواد غذايي را به دس��ت 
فقي��ران، بي خانمان ها و س��المندان مي رس��اند. 
رش��د بانك هاي غ��ذا به طور گس��ترده يي مورد 
اس��تقبال جامعه و به ويژه احزاب دس��ت راستي 
قرار گرفته اس��ت. اح��زاب چپ نيز ظهور چنين 
بانك هايي را مثبت قلمداد كرده و آن را شاهدي 
ب��ر وجود جامعه  مدني فعال و مس��تقل از دولت 
ارزيابي مي كنند. با اين  حال برخي دانشگاهيان و 
مفسران ابراز نگراني كرده اند كه ظهور بانك هاي 
غذا ممكن اس��ت حمايت هاي سياس��ي را براي 
تامي��ن رفاه كاهش دهد. فرض بر اين اس��ت كه 
وقت��ي بانك هاي غ��ذا به فعالي��ت در اين زمينه 
مي پردازند، ديگر نمي توان مسووليت پاسخگويي 
به نياز افراد گرسنه را تنها متوجه دولت دانست. 
برخ��ي گزارش ه��ا نيز حاك��ي از آن اس��ت كه 
بانك هاي غذا در مقايس��ه ب��ا كمك هاي دولتي 
ناكارآمد بوده و مردم براي مراجعه  مس��تقيم به 

آنها احساس شرمساري مي كنند. 
ب��ا  وجود اين در اروپ��ا و امريكا پس از بحران 
مالي ۸-200۷م و ت��ورم فزاينده در قيمت مواد 
غذايي كه از اواخر 2006م آغاز ش��ده بود، تعداد 
بانك هاي غذا و مراجعه كنندگان آنها به س��رعت 
 Gleaners افزاي��ش يافت. ب��ر طبق گ��زارش
Indiana Food bank، در 2012م ح��دود 
50 ميلي��ون امريكايي در جدال با ناامني غذايي 
بوده ان��د يعن��ي يك نف��ر از هر 6 نف��ر جمعيت. 
همچنين تع��داد افرادي ك��ه در امريكا نيازمند 
كمك بانك هاي غذايي هستند، از 2005ميالدي 
تاكنون 46 درص��د افزايش يافته اس��ت. بر پايه 
گزارش مركز مطالعات سياس��ت گذاري سالمت 
دانش��گاه UCLA، مي��زان مراجعه كنن��دگان 
به بانك غ��ذاي كاليفرنيا از 200۸م به اين س��و 
افزايش 40درصدي داشته است. اواسط 2012م 
برخ��ي بانك هاي غ��ذا نگراني خ��ود را در تهيه 

غذاي نيازمندان در ماه هاي بعد ابراز كردند، زيرا 
قيمت مواد غذاي��ي و ميزان مراجعه كنندگان به 
بانك ه��اي غذا افزايش يافته ب��ود، اما كمك هاي 
مالي ب��ه بانك ها كاهش چش��مگيري پيداكرده 
ب��ود. عالوه بر اين بهره وري روزافزون صنعت غذا 
و كاه��ش اتالف مواد غذاي��ي در چرخه  توليدي 

سبب كاهش ورودي بانك هاي غذا شده بود. 
در بس��ياري از ش��هرها ب��ه دلي��ل تقاض��اي 
گس��ترده يي كه ب��راي دريافت غذا وج��ود دارد، 
تع��دادي از بانك هاي غذا روزه��اي ارائه  خدمات 
خ��ود و مقدار غ��ذاي تحويلي به ه��ر خانواده را 
كاهش داده اند. اين در حالي اس��ت كه صف هاي 
دريافت غذا از ساعات اوليه  صبح تشكيل مي شود 
تا افراد مطمئن باش��ند ك��ه چيزي براي خوردن 
به دست خواهند آورد. در انگليس بين سال هاي 
2010 تا 2012م تع��داد بانك هاي غذا از 54 به 
201 عدد رسيد كه افزايش 3۷2 درصدي را نشان 
مي دهد. بر اس��اس گزارش مي 2013م آكسفام، 
حدود نيم ميليون نفر از انگليسي ها به بانك هاي 
غذا مراجعه داشته اند. استفاده از بانك هاي غذا در 
آلمان و فرانسه بسيار باالتر از انگليس است. براي 
مثال، در 2014م حدود 1.5ميليون نفر در هفته 
به بانك هاي غذاي آلمان مراجعه كرده بودند. در 
فرانسه نيز حدود 3.5 ميليون نفر متكي به كمك 
 Banque بانك هاي غذا هس��تند. بانك غ��ذاي
Alimentaire بيش از 100 ش��عبه در فرانسه 
دارد ك��ه س��االنه 200 ميليون وع��ده  غذايي به 

1.۸5 ميليون نفر ارائه مي دهد. 
 Daily Bread Food بنا به گزارش اخي��ر
Bank، در 2016م بي��ش از 905 هزار مراجعه 
ب��ه بانك غذاي��ي تورنتو ص��ورت گرفته كه 35 
درصد اين مقدار توسط افراد باالي 45 سال بوده 
اس��ت، درحالي كه يك دهه قبل تعداد آنها فقط 
26 درصد كل مش��تريان بوده است. عكس اين 
قضيه در مورد افراد زير 1۸ سال اتفاق افتاده كه 
در 2006ميالدي بيش از 34 درصد مش��تريان 

بانك ه��اي غ��ذا را ش��امل مي ش��دند، ول��ي در 
تازه ترين آمار تنها 29 درصد را شامل مي گردند. 
چني��ن تغييري مي تواند ناش��ي از حمايت مالي 
بيش��تر از كودكان در مقابل ش��رايط س��خت و 
اف��راد مجرد پس از دوره  رك��ود اقتصادي و عدم 
توانايي در ورود مجدد به بازار كار باشد. بر اساس 
اين گزارش، س��طح تحصيالت در بين مشتريان 
بانك ه��اي غذاي كانادا ني��ز افزايش  يافته و اين 
امر حاكي از عدم تضمين برخورداري از آينده يي 
مطمئن با وجود تحصيالت دانش��گاهي اس��ت. 
يك دهه قب��ل تنها 22 درصد مش��تريان بانك 
غذاي تورنتو از تحصيالت دانش��گاهي برخوردار 
بودن��د، ولي حاال 36 درصد از آنها فارغ التحصيل 
دانش��گاه هس��تند. اين قضيه مي تواند از س��وي 
ديگر حاكي از مشكالت مهاجران تحصيل كرده و 
تحصيل كرده هاي داخل كانادا براي گرفتن شغل 
اول ي��ا ورود مجدد به ب��ازار كار پس از اخراج از 

كار قبلي باشد. 

  شبكه جهاني بانك هاي غذايي
و جايگاه ايران

از ده��ه  19۸0مي��الدي تاس��يس بانك هاي 
غذا در سراس��ر جهان رشد چش��مگيري داشته 
اس��ت. در ح��ال حاضر بي��ش از 500 بانك غذا 
در سراس��ر جهان وج��ود دارد كه به بيش از 20 
ميليون نفر خدمات ارائه مي كنند. اين بانك ها از 
 )GFN( طريق ش��بكه  جهاني بانك هاي غذايي
ب��ا يكديگ��ر در ارتباط هس��تند. اين ش��بكه به 
 منظور ايجاد، كم��ك و تقويت بانك هاي غذا در 
كشورهاي مختلف جهان ايجاد شده است. به اين 
منظور، شبكه  جهاني بانك هاي غذايي ارتباطات 
و همكاري هاي گس��ترده يي را با صنعت جهاني 
غذا، جامعه  جهاني سازمان هاي مردم نهاد، منابع 
انسان دوستانه جهاني و ساير موسسات بين المللي 
متمركز بر كاهش گرس��نگي برقرار كرده است. 
كشورهايي كه در حال حاضر در شبكه  بين المللي 

بانكداري غذا ق��رار دارند، عبارتن��داز: آرژانتين، 
كانادا، مكزيك، اياالت متحده، انگلس��تان، ژاپن، 
آفريقاي جنوبي، استراليا، گواتماال، كلمبيا، برزيل، 
بلغارستان، ش��يلي، كاس��تاريكا، اكوادور، مصر، 
السالوادور، فرانسه، هندوراس، هنگ كنگ، هند، 
اس��راييل، ناميبيا، نيكاراگوئه، نيجريه، پاراگوئه، 
روسيه، سيرالئون، سنگاپور، كره جنوبي، تايوان، 
تركيه و اروگوئه. همچنين كش��ورهاي متعددي 
با بانك ه��اي غذايي وج��ود دارند ك��ه هنوز به 
شبكه  جهاني متصل نش��ده اند، زيرا هنوز داراي 
معيارهاي م��ورد انتظار در اين زمينه نيس��تند. 
در قاره  آس��يا كشورهاي هند، كره  جنوبي، ژاپن، 
تايوان، سنگاپور و هنگ كنگ ازجمله پيشگامان 
تاس��يس بانك هاي غذا بوده اند. كشورهاي عربي 
منطقه  هم چند سالي است كه اقدام به تاسيس 
بانك ه��اي غ��ذا تحت عن��وان »بن��ك الطعام« 
كرده اند و اهتمام ويژه يي براي كاهش اتالف غذا 
و كمك غذايي به نيازمندان دارند. عربس��تان و 
امارات متحده  از آن جمله اند. براي مثال، دبي به 
دنبال آن است كه در سال هاي پيش رو نخستين 
شهر منطقه باشد كه از طريق تاسيس بانك غذا، 

اتالف مواد غذايي خود را به صفر مي رساند. 
ايران در رتبه بندي گزارش 201۷م ش��اخص 
جهاني گرس��نگي )GHI( رتبه  30 را به دس��ت 
آورده اس��ت. ب��ر طب��ق اي��ن گ��زارش، درصد 
اف��راد دچ��ار س��وءتغذيه در اي��ران از 3. ۸ در 
1991ميالدي به 5.5درصد در 2016م رس��يده 
اس��ت كه روندي افزايشي را نشان مي دهد(. اين 
در حالي اس��ت كه برآوردهاي اخير فائو نش��ان 
مي دهد هر س��ال 1.3 ميليارد تن غذا در جهان 
هدر مي رود كه 35 ميليون تن از اين رقم معادل 
2.۷ درصد در ايران دور ريخته مي ش��ود. عالوه 
بر اين، برآوردهاي فائو نشان مي دهد كه هر روز 
به  ازاي هر نفر، 134 كيلوكالري غذا در ايران به 
هدر مي رود يعني س��رانه هدررفت روزانه غذا در 

ايران 134 كيلوكالري است. 

  نتيجه
تجربه  جهاني نش��ان داده تاسيس بانك هاي 
غذا مي تواند به كاهش شيوع سوءتغذيه و كاهش 
اتالف مواد غذايي كمك شاياني كند. همين امر 
ضرورت ايجاد بانك هاي غ��ذا در ايران را به ويژه 
استان هاي ناامن غذايي )سيستان و بلوچستان، 
كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، بوشهر، كرمان 
و ايالم( مشخص مي سازد. رستوران ها و هتل هاي 
بسياري وجود دارند كه در هر وعده  غذايي مقدار 
قابل توجهي غذاي اضافي را دور مي ريزند. عالوه 
بر اين، مقدار غذاي آماده يي كه در قالب نذورات 
در ايام مختلف به مردم اهدا مي ش��ود را مي توان 
با برنامه يي حساب ش��ده تجميع كرد و در طول 
س��ال به توزيع آن پرداخ��ت. هرچند كه برخي 
ن��ذورات محدوديت زمان��ي و مكاني دارد، اما باز 
هم مي توان با مديريت صحيح در قالب يك بانك 
غذا، جريان ن��ذورات غذايي را براي يك گردش 
ساالنه تنظيم كرد. اطعام نيازمندان سيره پيامبر 
اكرم )ص( و اهل بيت )ع( ما بوده و شايسته است 
كه در احياي آن تالش كنيم: »و يْطِعُمون الطعام 

ِه ِمْسكيناً و يِتيماً و أِسيراً )انسان(.« على  ُحِبّ
منبع: شمس 
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سراب ماليات ستاني از خانه هاي خالي

تكثيركارچاقكنهايغيرقانونيدربازارواممسكن
گروهراهوشهرسازي

حتما شما هم دست كم يك بار به آگهي هاي وام 
فوري كه در فضاي مجازي و حتي س��تون آگهي 
بعضي روزنامه ها وجود دارد، برخورد داش��ته ايد يا 
شايد حتي مجبور ش��ده ايد كه از اين موسسات و 
شركت ها وام هم بگيريد. آگهي هاي اين موسسات 
و ش��ركت ها نش��ان مي دهد كه آنه��ا مي توانند از 
10 ميلي��ون تومان  تا چندين ميلي��ارد تومان وام 
براي متقاضيان بگيرند. در ش��رايطي كه بانك ها از 
پرداخت وام حتي وام هاي كوچك امتناع مي كنند 
و اگر هم حاضر به پرداخت وام بشوند، متقاضي بايد 
از هفت خان رس��تم بگذرد و ده ها مدرك و وثيقه 
به بان��ك ارائه بدهد تا در صورت��ي  كه مورد تاييد 
قرار بگي��رد، بتواند پس از گذش��ت مدت طوالني 
تسهيالت مورد نيازش را دريافت كند. بنابراين براي 
بسياري از كس��اني كه در دريافت وام عجله دارند 
و حوصله و وقتي براي گذراندن هفت خان رس��تم 
بانك ها ندارند، اين كارچاق كن هاي بانكي بس��يار 
ايده آل هستند. حال به گفته بسياري از كارشناسان 
تعداد اين كارچاق كن هاي بانكي در بخش مسكن 
هرروز رو به افزايش اس��ت و بخش اعظمي از اين 
افراد بابيان اظهارات ناصحيح و طمع كارانه به دنبال 

سودهاي كالن كارچاق كني هستند. 

فريبكاريبانرخسودبانكي
در همين زمينه يكي از شهروندان مال باخته در 
گفت وگو با خبرنگار ما ضمن ابراز تاس��ف از حضور 

اين افراد در بازار وام گفت: چند وقت پيش به واسطه 
يكي از دوس��تانم با يكي از اين كارچاق كن ها آشنا 
ش��دم اين فرد ادعا كرد مي تواند يك وام جانبازي 
به ميزان 600 ميليون تومان با سود 5 درصد براي 
بن��ده پيدا كند. البته وي مك��رراً اعالم مي كرد كه 
ب��ا چند تن از مديران و كارمندان بلندباالي بانكي 

رفاقتي كار مي كند. 
تهراني اف��زود: به هرح��ال بنده و چن��د تن از 
دوس��تان به وي اعتماد كرده و فرداي آن روز براي 
تشكيل پرونده و مصوبه 10 تا 20 ميليون تومان با 
توجه به ميزان وام درخواستي پرداخت كرديم. اما 
چند روز نگذش��ته بود ك��ه وي دوباره 10 ميليون 
تومان ديگر براي بخش ديگر كار درخواست كرد. 

وي بابيان اينكه اين روال تا پرداخت 50 ميليون 
تومان ادامه داشت و اين كارچاق كن هر روز بهانه يي 
براي عدم موفقيت خود بي��ان مي كرد، گفت: اين 
فرد يك روز ادعا كرد پوتين رييس جمهور روس��يه 
وارد كش��ور ش��ده و روحاني )رييس جمهور( هنوز 
پرداخت ها را امضا نكرده و روز ديگر مدعي شد كه 
پرونده ها نواقص متعددي دارند. به هرحال با همين 
ادعاهاي كذب از بنده و چند نفر از دوستان حدود 

200 ميليون تومان دزدي كرده است. 
تهراني در پاس��خ به اينكه چرا از وي ش��كايت 
نكرديد، گفت: همه ما در جريان بوديم كه اينگونه 
فعاليت ها رش��وه محسوب شده و غيرقانوني است. 
ام��ا به عل��ت نياز ش��ديد وارد اين معركه ش��ديم 
و متاس��فانه اي��ن فعاليت چيزي جز پش��يماني و 

تنش هاي خانوادگي نداشت. حتي برخي از دوستان 
چندس��اله بنده، به واسطه اين شكست همديگر را 

مقصر دانسته و با دلخوري قطع رابطه كردند. 
 اين شهروند با بيان اينكه شهر ما پر از اشخاص 
طمع كار و فرصت طلب اس��ت، گفت: اگر نرخ وام و 
سود بهره بانك ها معقول باشد هيچ شهروندي در 

دام اين اشخاص نمي افتد. 

راههايغيرقانونيبهمقصدنميرسد
در ادام��ه همي��ن گ��زارش، ش��هروند ديگري 
بابيان اينكه فعاليت موسس��ات به »اصطالح مجاز 
وام دهنده« نيز بهتر از كارچاق كن ها نيست، گفت: 

بيشتر اين موسسات حق الزحمه بااليي دارند. 
وي گفت: اين موسسات و شركت ها معموالً پول 
كالني را بابت جور كردن وام از متقاضيان مي گيرند 
و البته پولي كه مي گيرند، بس��تگي به ميزان وامي 
كه جور كرده اند، دارد. معموالً اين كارچاق كن هاي 
بانكي بين 10 ت��ا 20 درصد مبلغ وام را به عنوان 
حق الزحم��ه خ��ود برمي دارند كه تعيي��ن ميزان 
دقيق آن به توافق بين اين موسس��ات و وام گيرنده 

بس��تگي دارد. 
 اين ش��هروند گفت: در حال حاض��ر برخي از 
موسس��ات ادعا مي كنند مي توانند وام هاي از 1 تا 
100 ميليارد توماني براي موكل خود تامين كنند. 
البته اين موسسات همچنين مدعي هستند كه نرخ 
س��ود اين وام ها از 2 تا 18درصد بوده و در كمتر از 

20 روز كاري به دست مشتري مي رسد. 

وي بابيان اينكه بيشتر اين ادعاها كذب محض 
اس��ت، تاكيد كرد: تاكنون هيچ يك از آش��نايان و 
دوستان با وجود از دست دادن 10 تا 100 ميليون 
تومان و حتي بيشتر به يك ريال دست پيدا نكردند. 
وفايي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه مگر مقرر 
نبوده موسس��ات بعد از اخ��ذ وام 10 تا 20 درصد 
حق الزحم��ه اخذ كنند گفت: آنها مدعي هس��تند 
مبالغ اوليه صرف هزينه هاي اداري اخذ وام مي شود. 

تبانيبراياخذحقالزحمهكالن
خبرنگار ما با هدف كس��ب اطالعات دقيق تر با 
يكي از موسس��ات تبليغاتي تماس گرفت و خود را 

صاحب يك دام داري ورشكسته معرفي كرد. 
ش��خص كه جواب تلف��ن را داد، عن��وان كرد، 
ب��راي وام كمتر از 4 ميلي��ارد تومان كار نمي كند 
و ب��راي اينكه بتوان��د وام چندروزه ي��ي را از بانك 
كش��اورزي براي يك واحد تولي��دي دريافت كند، 
بايد آن واحد توليدي مورد كارشناسي قرار بگيرد 
و پس از كارشناس��ي و در صورت تاييد 70 درصد 
ارزش مل��ك، به ص��ورت وام در اختي��ار متقاضي 
قرار مي گي��رد و در مقابل ملك در رهن بانك قرار 
مي گيرد. نكته بس��يار قابل  تامل برخي موسسات، 
انجام روند كارشناسي ارزش ملك به صورت صوري 
اس��ت. كه اين مورد كامال غيرقانوني بوده و كمتر 

كارشناسي با اين موضوع مشاركت مي كنند. 
اگرچ��ه نباي��د انكار ك��رد برخي موسس��ات با 
دس��ت هاي آلوده يي كه در برخ��ي بانك ها دارند و 
به  واس��طه رش��وه هاي نجوم��ي از جيب متقاضي 
توانس��ته اند متقاضيان خود را راضي و خوش��حال 
كنند اما بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه برنده 
واقع��ي اين كار چاق كني ها، موسس��ات و افرادي 

هس��تند كه به واس��طه درزهاي قانوني بانك هاي 
كش��ور، وام ها را اخ��ذ كرده و ب��ه پول هاي كالن 
مي رس��ند.  البته ش��نيده ها حاكي از آن است كه 
بخش اعظم افرادي كه توانسته اند وام بگيرند قبل ها 
توس��ط بانك مذكور در ليس��ت منتخبان اخذ وام 
قرارگرفته بودند و اين موسسات با تباني مقام هاي 
باالي بانك و با ش��ناخت كافي از مشتري ها آنها را 
ترغيب به حضور در موسس��ه مي كنند تا به س��ود 

مشترك دست پيدا كنند. 

كمبودمنابعماليبانكها
حميد رضا قاضي زاهدي، كارش��ناس ساخت و 
س��از بابيان اينكه كمبود منابع مالي بانك ها علت 
ظهور كارچاق كن ها است، گفت: باال بودن نرخ سود 
و پيش��رفته نبودن نظام بانكي باعث شده بسياري 
از متقاضي��ان راه ناصحيح را براي اخذ وام انتخاب 
كنن��د. قاضي زاهدي افزود: متاس��فانه نظام بانكي 
كشور به واس��طه دور ش��دن از وظيفه اصلي خود 
عصاي دس��ت كساني شده اند كه هرروز چابك تر و 
فعال تر مي شوند. زاهدي با اشاره به اينكه سيستم 
بانكي ما با مشكالت عديده يي روبه رو است، اظهار 
كرد: هرس��ال بنيه بانك ها به واسطه وام هاي كالن 
و بي اس��اس ضعيف تر ش��ده و در آين��ده نزديك 

به هيچ عنوان نمي تواند ريالي تسهيالت ارائه دهد. 
وي گفت: در حال حاضر يك شكاف بين عرضه 
و تقاضا وجود دارد و تقاضا بس��يار بيشتر از عرضه 
وام اس��ت و نش��ان مي دهد كه در سيستم بانكي 
يك بيماري وجود دارد و نتيجه اين مي ش��ود كه 
كارچاق كن ها به ش��كل بسيار زش��ت و زننده يي 
آگه��ي مي دهند يا در بدبختي يك خانواده دخيل 

مي شوند. 

گروهراهوشهرسازيشهالروشني
بررسينظاممالياتيمسكندركشورهاي
مختل�فجه�اننش�انميده�د،بهمنظور
كنترلس�وداگري،ك�س�بدرآم�د،تحقق
اهدافبخشمسكنوتخصيصبهينهمنابع،
بهب�وداهدافتوزي�عدرآمداب�زارمالياتي
متناسبباآنك�اركردبهكارگرفتهميشود.
ازمهمتري�ناينابزارهاميت�وانبهماليات
برمنفعتس�رمايه،مالياتب�رارزشزمين،
مالياتبرواحدهايمسكونيخاليوماليات
برخريدامالكگرانقيمتاش�ارهكرد.اين
درحالياس��تك��هبهگفتهبس�يارياز
كارشناس�ان،دراي�رانبهدليلعدموجود
ي�اضع�فابزارهايف�وقدرنظ�اممالياتي
كشورطيچنددههاخيرنوسانهايبخش
م�سكنوشوكهايايجادشدهدراينبازار
تبعاتاقتصاديواجتماعيگس�تردهييرا
درپيداش�تهوطيفوس�يعياززيانهاي
در را اجتماع�ي آس�يبهاي و اقتص�ادي
اش�كالمختلفمتوجهجامعهكردهاس�ت.
مش�كلتامينس�رپناهبهويژهبرايجوانان
وگروههايكمدرآمد،اختاللدرمكانيس�م
قيمته�ا،تش�ديدفراينده�ايت�ورم�ي،
نقلوانتقالش�ديدمنابعبينبازارمس�كن
وس�ايراجزايبازارس�رمايه،كاهشانگيزه
برايفعاليته�ايمول�داقتصاديواختالل
درنظامتوزيعدرآمدازجملهاينمشكالت
است.حالبهگفتهعباسآخونديوزيرراه
وشهرس�ازيمعاونتمس�كنوس�اختمان
وزارتراهوشهرس�ازيدرح�الپيگي�ري
راهاندازيسامانهدريافتمالياتازخانههاي
خاليازسكنهاستواينسامانبهزوديبه

مرحلهاجراييميرسد.

آمارخانههايخاليصحيحنيست
در همين زمينه بيت اهلل س��تاريان كارش��ناس 
اقتصاد مس��كن با بيان اينكه دولت به دنبال ايجاد 
ي��ك برنامه غلط براي يك فرض غلط در خصوص 
ماليات مسكن است، گفت: متاسفانه آمارهايي كه 
در خصوص تعداد خانه هاي خالي ارائه ش��ده بسيار 
ناصحيح اس��ت و بطور حتم در كشور 2ميليون و 

500 خانه خالي از سكنه وجود ندارد. 
بيت اهلل ستاريان افزود: در بهترين حالت تعداد 
امالك خالي از س��كنه در كل كش��ور بيش از 50 

هزار واحد نيست. 
وي در خصوص چرايي اين اس��تدالل گفت: در 
اقتصاد مس��كن، ضريبي داريم به اس��م خانه هاي 
خالي كه در شهرها حدود 4 درصد و در پايتخت ها 
5 درص��د اس��ت و اين ضريب البته در ش��هرهاي 
توريس��تي و تجاري به 8 درصد مي رسد. هر واحد 
مس��كوني 5 درص��د از عم��رش را خالي اس��ت و 
به اين ترتيب 5 درصد از خانه هاي هر شهر هميشه 
خالي است. اين ضريب در تمام شهرهاي دنيا وجود 
دارد و ممكن است در شهرهايي مثل تهران كمي 

بيشتر باشد. 
س��تاريان بابيان اينكه ضري��ب خانه هاي خالي 
در تمام شهرهاي دنيا ثابت و غيرقابل تغيير است، 
گف��ت: اين ضريب در تهران در س��ال 94 افزايش 
پيدا كرد به اين دليل كه س��ازندگان به جاي شروع 
پروژه هاي ت��ازه، پروژه هايي را كه 70 تا 80 درصد 
آن انجام ش��ده بود، تكميل كردند و در حال حاضر 
منتظر فروش اين واحدها هس��تند و متاسفانه اين 
پروژه ه��اي تكميل ش��ده نيز در بين سرش��ماري 

خانه هاي خالي قرار گرفت. 
وي گفت: اخ��ذ ماليات از خانه ه��اي خالي در 
كشورهايي معنا پيدا مي كند كه نرخ اجاره و حتي 
قيمت نهايي خريد مسكن فاصله زيادي با توانايي 
يك مستاجر يا خريدار داشته باشد. در آن صورت 

مالك براي جلوگيري از اس��تهالك حاضر به اجاره 
يا عرضه مس��كن به هر قيمتي نباشد؛ اما در حال 
حاض��ر هزينه اجاره يك ملك بس��يار معمولي در 
تهران به اندازه 80 درصد حقوق مس��تاجر در يك 
ماه اس��ت. بنابراي��ن بطور قاطع باي��د بگوييم اين 
موضوع يك فرافكني اس��ت كه از سوي وزارت راه 

و شهرسازي عنوان مي شود. 

يكضرورتاجتماعي
اين كارشناس اقتصاد مسكن بابيان اينكه ضريب 
خانه هاي خالي يك ضرورت اجتماعي است، عنوان 
كرد: معموال بعد از تخليه خانه از مستاجر يك وقفه 
چندماهه براي حضور مستاجر ديگر ايجاد مي شود. 
بنابراين لحاظ اين وقفه در آمار خانه هاي خالي يك 
حربه سياس��ي و اجتماعي بوده و تاثير مثبتي در 
روند افزايش معامالت يا كاهش تورم مسكن ندارد. 
س��تاريان گفت: مقررشده سامانه طرح دريافت 
ماليات از خانه هاي خالي از سكنه بزودي به مرحله 
اجرايي برس��د و بدون ترديد سازمان ماليات براي 
اجرايي ش��دن اين طرح با مشكالت زيادي روبه رو 
خواهد ش��د. و حتي اگر عملياتي شود با موفقيت 
چندان��ي روبه رو نخواهد ش��د. زيرا در شناس��ايي 

خانه هاي خالي دچار بد فهمي بزرگي شده ايم. 

مانعاحتكار
در همي��ن رابط��ه، حس��ن محتش��م عض��و 
هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران با بيان اينكه 
اخذ ماليات از خانه ه��اي خالي مانع بزرگي براي 
امر توليد اس��ت، گفت: اگر قرار باشد هر انبوه ساز 
براي فرار از ماليات، مسكن خود را به صورت اجاره 
عرضه كند. ديگر انبوه سازي مايل به توليد مسكن 

نخواهد بود. 
محتش��م افزود: اگ��ر دولت بخواه��د مي تواند 
ماليات بر خانه هاي خالي اعمال كند اما با ماليات 
دس��توري و اقتصاد فرمايشي حال مسكن خوب 
نمي ش��ود. وي بابي��ان اينكه با اعم��ال ماليات بر 
خانه هاي خالي معامالت مس��كن به صورت جزئي 
رش��د خواهد كرد گفت: ام��ا بطور حتم اين مورد 

عدد بزرگي نخواهد بود. 
محتشم گفت: با اقتصاد آزاد مي توان به توسعه 
و پيش��رفت در تمامي رش��ته ها دست پيدا كرد و 
بطور حتم مسكن به واسطه تاثيرپذيري از اقتصاد 

آزاد مي تواند رشد و نمو بيشتري داشته باشد. 
اي��ن عض��و هيات مدي��ره انجمن انبوه س��ازان 
درنهاي��ت گفت: اگرچه اخذ مالي��ات از خانه هاي 

خال��ي در ن��گاه اول كاري مثب��ت اس��ت، اما تا 
اندازه يي براي بازار مفيد است كه از احتكار مسكن 
جلوگيري شود، در غير اين صورت طرحي نشدني 

و نامناسب خواهد بود. 

وصولمالياتبررونقمسكنتاثيرندارد
در همين زمينه محمدعلي مهري كارش��ناس 
شهرسازي بابيان اينكه عملكرد اجزاي درآمدهاي 
مالياتي مرتبط با امالك و مس��تغالت در ايران و 
مقايس��ه با كش��ورهاي ديگر نش��ان دهنده وجود 
ظرفيت مالياتي گس��ترده يي است گفت: در حال 
حاضر تاكي�د ويژه  بر وصول ماليات هايي است كه 
اثري بر تامين مسكن گروه هاي كم درآمد و اقشار 

خاص ندارند. 
مه��ري افزود: س��هم ماليات بر پاي��ه دارايي و 
ام��الك از كل درآمدهاي مالياتي در فرانس��ه 16 
درص��د، امريكا 14 درصد، كانادا و س��وييس 12 
درصد، اس��پانيا 10 درصد، تركي��ه، كره و مالزي 
3 درصد و اين مي��زان در ايران 1.7 درصد ب�وده 

اس�ت. 
اين كارش��ناس شهرس��ازي بابي��ان اينكه در 
ايران س��هم ارزش افزوده مس��كن در دوره توليد 
و بهره ب��رداري از تولي��د ناخالص داخلي ب�يش از 
10 برابر س��هم ماليات مس��كن به كل درآمدهاي 
ماليات��ي اس��ت، گف��ت: اين ش��اخص ها نش��ان 
مي دهند، معافيت هاي غيرضروري و عدم استفاده 
از ظرفيت ه��اي بالقوه موجود عام��ل اصلي عدم 
اس��تفاده از ظرفيت هاي مالياتي بخش مس��كن 
است كه موجب پيدايش شرايط نامطلوب در بازار 

مسكن نيز بوده است. 

اخذمالياتنيازمندزمانمناسب
مهري اف��زود: البته اخذ مالي��ات بر خانه هاي 
خالي نيازمند زمان سنجي مناسب است. بطوركلي 
دوران ركود ساخت وس��از براي اخذ ماليات بسيار 
ناميم��ون اس��ت و نتيجه عكس در بازار مس��كن 

خواهد داشت. 
به گفت��ه اين كارش��ناس شهرس��ازي، وجود 
واحدهاي مس��كوني خالي تا حدود زيادي معلول 
ش��رايط موجود در بازار مسكن است نه دليل آن، 
بنابراين براي رفع مش��كل پيش از هر چيزي بايد 
نوس��ان هاي بازار مس��كن برطرف ش��ود. در اين 

صورت اين ماليات مي تواند اثرگذار باشد. 
 وي افزود: عدم تثبيت بازار مسكن منافعي را 
براي خالي نگه داش��تن واحدهاي مسكوني ايجاد 

مي كن��د و در صورتي كه هزين��ه پرداخت ماليات 
كمتر از منافع به دس��ت آمده باشد، افراد تغييري 

در رفتار خود ايجاد نمي كنند، 
مه��ري گفت: بنابراي��ن ماليات قادر نيس��ت، 
كاهش محسوس��ي در نرخ واحدهاي مس��كوني 
خال��ي ايجاد كن��د. در مجموع، وض��ع ماليات بر 
واحدهاي مس��كوني خالي پ��س از برقراري ثبات 
نسبي از طريق اجراي ماليات منفعت سرمايه ب�ا 
همكاري مقام هاي محلي از مشكالت اجرايي اين 

ماليات مي كاهد و مي تواند موثر واقع شود. 

سوداگرانهزينهايپرداختنميكنند
در همين راستا جالل صباغ كارشناس مسكن 
با بيان اينكه س��وداگران مس��كن در ايران هزينه 
براي س��وداگري خود نمي پردازن��د، گفت: بطور 
حت��م اگر اخذ ماليات به درس��تي ش��كل بگيرد، 
قيمت هاي مسكن در كشور تعديل خواهد داشت. 
اما اكنون زمان مناسب براي راه اندازي سامانه مد 

نظر وزير راه وشهرسازي نيست. 
صب��اغ افزود: درس��ت اس��ت ك��ه در تهران، 
سوداگران ملكي هزينه يي براي رفتار خود در بازار 
پرداخت نمي كنند و در مقابل، از س��ود بلندمدت 
ناشي از تورم مس��كن منتفع مي شوند. اما اكنون 
بازار مسكن درگير ركود سنگين و اعمال ماليات 
سنگين، باعث دل چركين شدن بخش خصوصي 

مانند انبوه سازان مي شود. 

عوارضشهريجايگزيناخذماليات
ب��ه گفته اي��ن كارش��ناس مس��كن، در حال 
حاض��ر راه اصلي مهار خانه ه��اي خالي در تهران 
و جلوگيري از س��وداگري ملكي- استفاده از ابزار 
ماليات بر خانه هاي خالي نيس��ت، گفت: به جاي 

اين ماليات مي توان ازماليات شهري بهره برد. 
وي در خص��وص ماليات ش��هري اظهار كرد: 
بس��تر به كارگي��ري اين ماليات ش��هري در قالب 
عوارض نوس��ازي كه ساالنه از س��وي شهرداري 
دريافت مي ش��ود وجود دارد اما فرمول استفاده از 
آن معيوب است و نيازمند اصالح و بازسازي است. 
اين كارش��ناس مس��كن تاكيد كرد: پايه اين 
عوارض باي��د به جاي قيمت منطقه يي، به قيمت 
روز امالك تغيير پيدا كند و نرخ آن نيز متناسب با 
رويه هاي جهاني، نسبتي از قيمت روز تعيين شود. 
البته، براي طبقه مصرفي و ضعيف جامعه، همانند 
ساير كش��ورها، الزم است تخفيفات و نسبت هاي 

پايين تر اعمال شود. 

وي همچنين گفت: ش��ارژ ش��هري ب��ا بهاي 
واقعي، مي تواند كنترل اقتصادي بازار مس��كن را 

موجب شود. 
اين كارش��ناس مس��كن با بي��ان اينكه عالوه 
ب��ر نبود زمان مناس��ب ب��راي راه اندازي س��امانه 
مالياتي، مش��كالت اين سامانه هنوز مورد بررسي 
و كارشناسي قرار نگرفته است. گفت: اين سامانه 
مي تواند به عنوان غير رس��مي امس��ال راه اندازي 
ش��ده و چالش ها و دغدغه هاي آن مشخص شود. 
بطور حتم س��ازمان ماليات كش��ور در شناسايي 
ام��الك خانه ه��اي خالي با مش��كالت عديده يي 

روبه رو خواهد شد. 
وي گف��ت: عنوان مس��كن خالي ب��ه امالكي 
اطالق مي شود كه بيش از دو سال از خالي ماندن 
آن بگ��ذرد. ما نمي توانيم به هر ملكي كه يكي دو 
ماه خالي است، عنوان خانه خالي بدهيم. در ثاني 
بايد شناس��ايي اين امالك توسط ماليات از شكل 
سنتي خارج شده به صورت مدرنيته بررسي شود. 
تجربه به وضوح نش��ان داد شناس��ايي مسكن به 
شكل س��نتي مانند در زدن ملك، توجه به قبض 
آب و برق و گاز، روشن بودن چراغ ملك يا داشتن 
س��رايدار نمي تواند دليلي براي شناس��ايي امالك 

خالي از سكنه باشد. 

بازارملكنيازمندشفافسازي
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه بايد وضعيت 
امالك ايران شفاف شود، گفت: در تمام كشور هاي 
توسعه يافته آمار دقيقي از تعداد امالك خالي وجود 
دارد و حتي مشخص اس��ت اين امالك متعلق به 
كيس��ت و به چه منظور بلوكه شده است. بنابراين 
اعمال ماليات بر مس��كن در اين كشور ها معنا پيدا 
مي كن��د. اما متاس��فانه در ايران نه تنه��ا اين نوع 
شفاف سازي ها وجود ندارد بلكه بسياري از آمارهاي 
مس��ووالن و نهاده��اي ذي ربط اين ح��وزه نيز با 

يكديگر نادرست بوده و فاصله فاحشي دارد. 
وي در نهايت گفت: به ه��ر حال راه اندازي اين 
سامانه نيازمند زير س��اخت هايي است كه به نظر 

هيچ كدام از آن كاركرد صحيحي ندارند. 

تجربهكشورهايپيشرفته
در همين رابطه، عطا آيت اللهي كارشناس بازار 
مسكن با بيان اينكه در بيشتر كشور هاي دنيا نرخ 
ماليات بر خانه هاي خالي در اين كش��ور، ضريبي 
از ارزش روز امالك مس��كوني در آن كشور است، 
گفت: در اين كش��ور ها چالش مربوط به رهگيري 
خانه هاي خالي نيز به دس��ت شهرداري با تاسيس 
مراك��ز اطالع��ات ملكي در محله ه��ا تحت عنوان 

فروشگاه هاي شهرداري حل شده است. 
 آيت اللهي با بيان اينكه در ايران اطالعات شهري 
ناقص است، گفت: با سيستم ناقص نمي توان طرح 

كلي اخذ ماليات را پياده كرد. 
وي با بيان اينكه دولت بايد طرح مالياتي كل را 
كه مصوب س��ال 52 است را در كشور اجرايي كند 
تا به شفاف س��ازي برسد بعد مي توان با استفاده از 
سامانه، ماليات متناسب هر ملك اخذ كرد. اگر ايران 
اين سيستم شفاف سازي را كه در همه كشورها اجرا 
ش��ده، اجرايي كند، مي تواند اطالعات دارايي هاي 
امالك تمام آحاد را در اختيار داشته باشد. در اين 
صورت مشخص مي شود هر فرد در تهران چه تعداد 

خانه خريداري كرده است
آيت اللهي با بيان اينكه بدون كس��ب اطالعات 
دقيق س��امانه قابليت خود را از دست خواهد داد، 
گفت: بطور كلي اخذ ماليات از خانه هاي خالي باعث 
خواهد ش��د انبوه سازان به بازاري جز توليد مسكن 
كوچ كنند زيرا ركود سنگين براي انبوه ساز سودي 
ندارد. وي در نهايت گفت: اين س��امانه نيز همانند 
س��امانه هاي ديگر به علت عدم ش��ناخت كافي و 

شفاف سازي به بيراهه خواهد رفت. 

مالياتازخانههايخالي
امريغيرممكن

اخ��ذ انواع مالي��ات، بخش 
قابل توجهي از درآمد عمومي 
كش��ور هاي توس��عه يافت��ه و 
در ح��ال توس��عه را تش��كيل 
مي دهد. در ايران در سال هاي 
الگوبرداري  ب��ا  اخير، دولت ها 
پيش��رو سعي  از كش��ورهاي 
در تدوي��ن و اخذ انواع ماليات 
كرده اند. جداي از مباحث ذكر 

شده بايد يادآور شد تجربه هاي بين المللي بيان مي كند 
كه به داليل زير عرضه مسكن بايد حداقل 8درصد باالتر 

از تقاضا براي آن باشد. 
الف.پاس��خگويي به تقاضاهاي مس��كن دوم )مثل 

مسكن وياليي در شمال كشور(؛ 
ب. پاس��خگويي به تقاضاي جابه جايي براي شغل، 

تحصيل يا موارد مشابه؛ 
ج. پاسخگويي به زمان الزم براي بازاريابي و فروش 

واحدهاي ساخته شده؛
د. س��اخت اضافه بر تقاضا به دليل مقابله با س��فته 
بازي و جلوگيري از تبديل مسكن به كاالي سرمايه اي. 
در حقيق��ت ما نه تنها بايد كس��ري عرضه مصرفي 
نداشته باش��يم بلكه بايد داراي مازاد عرضه كل باشيم.  
در اي��ران مازاد بر عرضه كل وج��ود دارد، ولي به دليل 
احت��كار خانه هاي خالي كس��ري عرض��ه مصرفي نيز 
موجود اس��ت. از اين رو، ب��ا توجه به آمارهاي اقتصادي 
لزوم مالي��ات بر خانه ه��اي خالي ب��راي تامين عرضه 
مصرفي دريافت مي ش��ود. اما آيا با برقراري نرخ ماليات 
بر خانه هاي خالي اين كمبود عرضه مصرفي در مسكن 
جبران خواهد ش��د؟ آيا دولت به اهداف خود در تامين 
درآمده��اي مالياتي و جبران كس��ري مس��كن خانوار 
خواهد رس��يد؟ اما به نظر مي رس��د، اگر تنها از جنبه 
اقتص��ادي ب��ه اين طرح ن��گاه كنيم، به روش��ني لزوم 
اجراي اين طرح را مانند بسياري از كشورهاي پيشرفته 
درخواهي��م يافت.   اما همچنان كه در بس��ياري موارد 
ش��اهد الگوبرداري غلط مدل هاي اقتص��ادي در ايران 
بوديم، به نظر مي رسد، ماليات بر خانه هاي خالي با توجه 
به ش��رايط فعلي ايران امري غيرممكن به نظر مي رسد 
 كه ازجمله داليل آن مي توان به موارد زير اش��اره كرد:

 1. تجربه ناموفق اين طرح طي سال هاي اخير و ناچيز 
بودن درآمده��اي مالياتي حاصله و عدم افزايش عرضه 
در قبال سياست هاي مالياتي 2. هزينه باالي شناسايي 
مشموالن مالياتي و به صرفه نبودن راهكارهاي اجرايي 3. 
امكان افزايش فساد و تقلب در بازار و همچنين افزايش 
فرارهاي مالياتي 4. امكان تش��ديد بحران ركود در بازار 
مس��كن به دليل انتقال بار مالياتي به مصرف كنندگان 
5. عدم ش��فافيت سيس��تم ماليات��ي و اطالعاتي براي 
جمع آوري اطالعات مشموالن 6. امكان افزايش تورم در 
بازار مسكن و ايجاد شوك و سردرگمي در بازار مسكن 
7. كاهش س��اخت و سازهاي توليدي و افزايش ركود و 
بيكاري در بخش ساختمان و مسكن 8. امكان افزايش 
فساد اداري و س��وق پيدا كردن مردم براي تهيه اجراه 
نامه هاي صوري يا پر كردن خانه ها با اس��باب و وسايل 
صوري 9. افزايش نرخ نهايي مسكن و به همراه داشتن 
نارضايتي افراد متقاضي در مجموع به نظر مي رس��د در 
ش��رايط فعلي، ماليات بر خانه هاي خالي طرح مناسبي 
ب��راي افزاي��ش درآمدهاي مالياتي نبوده و در ش��رايط 
عدم پويايي بازار مس��كن، مرهمي براي عرضه مصرفي 
نيز نيس��ت.  با اين اوصاف امالك و مس��تغالت يكي از 
منابع مهم براي اخذ ماليات محسوب مي شوند كه انواع 
ع��وارض و ماليات بس��ته به نوع و كارب��ري از آنها اخذ 
مي شود.  در س��ال هاي بروز ركود در بخش ساختمان، 
يك��ي از روش هايي كه براي وارد ك��ردن امالك خالي 
به چرخه مصرف مطرح ش��د، اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي از س��كنه بود كه با گذشت چند سال از طرح آن 
و پيش��نهاد راهكار هاي مختلف براي اجرايي كردن آن، 
عم��ال جنبه قانوني و اجرايي به خ��ود نگرفت.   صرف 
نظ��ر از چرايي عدم اجراي اين طرح كه نفع دوس��ويه 
هم براي دولت -كه اش��تهاي سيري ناپذيري براي اخذ 
ماليات دارد- و مصرف كننده دارد، در اين روزها اخباري 
در توجيه عدم اجراي اين طرح بدليل جلوگيري از رونق 
در بخش مسكن مطرح شده است. اما اخذ يا عدم اخذ 
ماليات از واحدهاي خالي چه تاثير مثبت و منفي بر بازار 
مس��كن خواهد گذاشت؟  نخستين قدم در اخذ ماليات 
از واحده��اي خالي تدوين س��از و كار تعيين و تعريف 
اين امالك و مش��خص كردن ميزان و نحوه دريافت اين 
ماليات است. با عنايت به گستردگي و پراكندگي امالك 
و تنوع كاربرد و شرايط فيزيكي آن به نظر مي رسد براي 
اجراي اين طرح نياز به نيروي انساني فراوان در كنار كار 
كارشناسي طوالني و پر كش و قوس باشد. البته با توجه 
به تجربه ناموفق دولت در تشخيص خوشه بندي و تعيين 
درست گروه هاي درآمدي در بحث هدف مندي يارانه ها، 
بعيد به نظر مي رس��د بتوان به س��از و كار واحدي براي 
تمام نقاط كش��ور براي اخذ ماليات رسيد.  البته دولت 
با اس��تفاده از ابزارهاي كم هزينه تري مي تواند روند اخذ 
اي��ن نوع ماليات را تا حدي اجرايي كند. به عنوان مثال 
ب��ا توجه به اجباري ش��دن دريافت كد رهگيري هنگام 
تنظيم معامالت اجاره و ف��روش، باتوجه به تاريخ پايان 
كار س��اختمان و محاسبه فاصله زماني تا تاريخ معامله، 
ميزان زمان خالي بودن ملك را محاس��به و به تناس��ب 
ماليات اخذ كند. همچنين بايد توجه داشت اخذ ماليات 
اگر چه ممكن است موجب اجبار – و نه ترغيب- مالكان 
ب��ه فروش يا اجاره امالك خالي خود ش��ود، اما مطمئنا 
اي��ن هزينه نه از جيب مالكان بلكه از جيب خريداران و 
مستاجران پرداخت خواهد شد و موجب باال رفتن قيمت 
نهايي ملك يا اجاره بها خواهد شد. مانند ماليات بر ارزش 
افزوده كه مس��تقيما از جيب مصرف كننده نهايي كاال و 
خدمات پرداخت مي ش��ود. از ط��رف ديگر تا زماني كه 
مشكل ريشه يي در ركود مسكن، يعني كمبود نقدينگي 
مرتفع نش��ود، نمي توان ارتباط قاب��ل توجهي بين وارد 
كردن خانه هاي خالي به چرخه مصرف و ايجاد رونق در 
بازار امالك پيدا كرد. زيرا اگر مشتري و نقدينگي كافي 
در بازار مسكن وجود داشت اصوال حجم خانه هاي خالي 
از س��كنه ب��ه اين عدد و رقم بزرگ نمي رس��يد. در غير 
اين صورت، تنه��ا اتفاق كم اثر قابل پيش بيني كاهش 
موقتي قيمت اجاره بها خواهد بود. به نظر مي رسد، دولت 
با توجه به شرايط فعلي و مشكالت پيش روي اجراي اين 

پيشنهاد عطاي آن را به لقايش بخشيده است. 

يادداشت

ايمانرفيعي
كارشناسساختوساز
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دانشوفن10
درآمد ۱۲۰۰ ميلياردي طرح 

رجيستري براي كشور
ايس�نا| وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: 
اجراي طرح رجيس��تري گوش��ي هاي تلف��ن همراه با 
محاس��به نرخ دالر با ۴۰۰۰ تومان س��االنه يك هزار و 
۲۰۰ ميليارد تومان درآمد زايي براي كش��ور به همراه 
دارد.  محمدجواد آذري جهرمي در جلسه شوراي اداري 
شهرستان جوين كه در محل فرمانداري اين شهرستان 
برگزار شد، اظهار كرد: اجراي طرح رجيستري يكي از 
برنامه هاي وزارت ارتباطات است كه فاز آزمايشي و فني 

آن به اتمام رسيده و وارد فاز اجرايي شده است. 
وي با اش��اره به لزوم تقويت پيام رسان هاي داخلي، 
تصريح كرد: مصوباتي كه ش��وراي عالي فضاي مجازي 

اعالم كرده، در سطح كشور اجرايي شده است. 
آذري جهرم��ي با تاكي��د بر تقوي��ت بخش دولت 
الكتروني��ك در كش��ور، تصري��ح ك��رد: حماي��ت از 
پيام رس��ان هاي داخلي ب��ا توجه به تاكي��دات اعضاي 

شوراي عالي فضاي مجازي مورد توجه قرار دارد. 

بررسي تشكيل كميسيون 
ويژه فضاي مجازي در مجلس 

مهر| موضوع تشكيل كميسيون ويژه فضاي مجازي 
در مجلس شوراي اسالمي مورد بررسي قرار مي گيرد. 

 بررس��ي تقاضاي عده ي��ي از نماين��دگان مجلس 
شوراي اسالمي در مورد تشكيل كميسيون ويژه  فضاي  
مجازي در دستور كار هفتگي مجلس قرار گرفته است. 
براين اس��اس قرار اس��ت در هفته ج��اري، نمايندگان 
مجلس پيرو اجراي ماده )۴۴( آيين نامه داخلي مجلس 
شوراي اسالمي، موضوع تشكيل كميسيون ويژه فضاي 
مجازي را مورد بررسي قرار دهند. اوايل ارديبهشت ماه 
۳ فراكسيون  سياسي مجلس براي تشكيل كميسيون 
ويژه فضاي مجازي درخواست دادند كه طرح كلي آن 
با درخواس��ت ۱۵ نماينده، تقديم هيات رييسه مجلس 
شده است. تهديدات ايجادشده از سوي فضاي مجازي 
و بررس��ي تخصص��ي موضوعات مربوط ب��ه اين فضا و 
حاشيه هاي آن از جمله ضرورت هاي تشكيل كميسيون 

ويژه فضاي مجازي عنوان شده است. 

چيني ها امواج مغزي 
كارمندان شان را رصد مي كنند

ديجيتال ترندز| شركت هاي چيني سعي دارند با 
رصد امواج مغزي كارمندان خود بهره وري آنان را افزايش 
دهند. ش��ركت هاي چيني با استفاده از كالهخودهاي 
مخصوص مشغول بررسي امواج مغزي كارمندان خود 
هستند.  ش��ركت ها از اطالعات جمع آوري شده براي 
رصد نشانه هاي استرس، افسردگي و مشكالت ديگر )كه 
روي بهره وري كارمندان تاثير دارد(، استفاده مي كنند. 
هنگامي كه مش��كلي رديابي مي شود، به كارمند مورد 
نظر يك روز مرخصي داده يا وظايفي با استرس كمتر 
به او محول مي شود. »هانگژو ژونگنگ الكترونيك« يكي 
از شركت هايي است كه اين فناوري را به كار مي برد. به 
گفته اين ش��ركت اس��تفاده از آن به افزايش بهره وري 
كلي كارمند منجر ش��ده اس��ت. در برخي شركت هاي 
ديگر از اين روش همراه با فناوري واقعيت مجازي براي 
آموزش كارمندان اس��تفاده مي شود. شركت »نينگبو 
شنيانگ لوجستيكز« كالهخودهاي رصد امواج مغز را 
با دستگاه هاي واقعيت مجازي به كار مي گيرد تا وظايف 

فرد را شبيه سازي كند. 

حذف ويديوهاي تبليغ 
خدمات تقلب در مقاله علمي 

انگجت| يوتيوب مجبور شد بيش از ۱۴۰۰ ويديو 
را از ۲۵۰ كان��ال را كه ويديوهايي حاوي تبليغات براي 
يك خدمت تقلب در مقاله هاي علمي پخش مي كردند 
را حذف كند. يوتيوب به شدت تبليغاتي كه خود به خود 
روي ويديوها قرار مي گيرند ر ا رصد و مديريت مي كند. 
اما مديريت تبليغاتي ك��ه در ميان ويديوها قرار دارند، 
چالش مهم اين شركت اس��ت. پس از آنكه تحقيقات 
بي بي سي نش��ان داد بيش از ۲۵۰ كانال ويديوهايي با 
تبليغات ميان��ي ش��ركت EduBirdie )يك خدمت 
تقل��ب در مقاله هاي علمي متعلق ب��ه اوكراين( دارند، 
يوتيوب مجبور ش��د بي��ش از ۱۴۰۰ ويدي��و را حذف 
كند. همچنين اين ش��ركت به بعض��ي از كانال ها تا ۴ 
مي فرص��ت داده تا تبليغ��ات را از مي��ان ويديو حذف 
كنند. هنوز مشخص نيست يوتيوب به كاربرانش اجازه 
مي دهد ويديوهاي اديت ش��ده بدون تبليغات را آپلود 

كنند يا خير. 

با كي بورد گوگل، تصاوير 
متحرك بسازيد

فون آرنا| نسخه بتا و آزمايشي اپليكيشن كي بورد 
گوگل موس��وم به جي بورد به كاربران اجازه مي دهد تا 

تصاوير متحرك )GIF( بسازند. 
 )Gboard( نسخه بتا و آزمايشي اپليكيشن جي بورد
كه به طور رس��مي توسط گوگل منتش��ر و توسعه داده 
شده است، با افزودن دكمه و گزينه جديدي به پلتفرم 
كي بورد خود، اين نويد را به طرفداران و كاربران قابليت 
GIF مي ده��د تا بتوانند خود اي��ن تصاوير متحرك را 
بسازند. اين قابليت كه برروي نسخه 7.۲ مشاهده شده 
اس��ت، به شما اجازه مي دهد تا با ضبط فيلم از دوربين 
اصلي يا س��لفي، يك ويديوي كوتاه ۶۰ ثانيه يي يا يك 
ويديوي فست فوروارد ساخته و درنهايت آن را به شكل 
GIF درآوريد. با س��اخت يك گي��ف اختصاصي براي 
خود، مي توانيد آنها را براي دوستان و آشنايان مورد نظر 

خود نيز بفرستيد و از آن لذت ببريد. 
اين گزينه ك��ه به صورت يك دكمه ب��ه نوار باالي 
كي بورد گوگل اضافه شده اس��ت، هم اكنون تنها براي 
كاربران گوشي هاي آيفون با سيستم عامل iOS موجود 
است. بنابر گفته رسمي گوگل، اين قابليت به زودي قرار 
اس��ت براي كاربران اندرويدي نيز قابل دسترسي و اجرا 
باش��د. گوگل به زودي نسخه اصلي اپليكيشن جي بورد 
را در دس��ترس هم��گان و عموم كاربران در فروش��گاه 

اينترنتي پلي استور خود قرار خواهد گذاشت. 

اخبار

متضرر شدن كاربران ايرانسل 

فيلترشكنتعرفهرابينالملليميكند
گروه دانش و فن|

مس��دود شدن تلگرام بسياري از شبكه هاي 
ارتباطي و مخابراتي را در كشور به هم ريخته 
است به گونه يي كه بسياري از كاربران نسبت 
به آن معترض هس��تند و اي��ن اعتراض باعث 
شد تا رگوالتوري از كاربران بخواهد در صورت 
مش��كل و اختالل يا كن��دي در اينترنت آن را 
گزارش دهن��د،  اما فيلترينگ تلگرام به همين 
جا ختم نش��ده اس��ت، بلكه به نظر مي رس��د 
اپراتورها نيز با مش��كل مواجه شده اند مشكلي 
كه كاربرانش بايد هزينه آن را پرداخت كنند، 
چرا كه كاربران اپراتور دوم معتقدند در صورت 
اس��تفاده از فيلترش��كن تعرفه آنها دو برابر يا 
بيشتر اس��تفاده مي شود، مساله يي كه واكنش 
وزير را نيز به همراه داشت و از سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي خواستار پيگيري 

آن شد. 
در ش��رايطي كه پس از فازه��اي چندگانه 
شبكه  ملي اطالعات اعالم شد كه سايت هايي 
كه داخلي هس��تند از تعرف��ه نيم بها برخوردار 
خواهند ش��د و تمامي اپراتورهاي ارائه دهنده 
اينترن��ت نيز باي��د اين تعرفه ه��اي ترجيحي 
را اعمال كنن��د، اپراتور ايرانس��ل نيز اين كار 
را انج��ام داده ب��ود؛ البته هم��ان زمان هم در 
وب س��ايت خ��ود آورده ب��ود ك��ه در صورت 
استفاده از فيلترشكن هايي كه آي پي را تغيير 
مي دهند، قادر به شناس��ايي وب سايت نبوده و 

آن را با تعرفه عادي محاسبه خواهد كرد. 
با وجود اين در روزهاي اخير در شبكه هاي 
اجتماعي ش��ايعاتي مطرح بود مبني بر اينكه 
اپراتور ايرانسل در صورت استفاده مشتركان از 
فيلترشكن و وي پي ان، حتي در صورت داشتن 
بس��ته هاي اينترنتي، براي آنه��ا تعرفه آزاد را 
محاس��به خواهد كرد، اين اپراتور اما با رد اين 
خبر اعالم كرد كه تنها به دليل تغيير آي پي به 

دليل استفاده از وي پي ان، سايت مورد استفاده 
حتي در صورت داخلي بودن شناسايي نخواهد 
ش��د و به همين دليل تعرف��ه اينترنت عادي 
بين الملل براي آن محاسبه مي شود و نه تعرفه 

آزاد. 
محمدج��واد آذري جهرمي -وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات- در صفح��ه توئيتر خود 
درباره اين اعتراضات كاربران اعالم كرد كه به 
اين شكايت رسيدگي شده و در صورت تخطي 
از مق��ررات، حق��وق مصرف كنن��دگان اعاده 
ش��ود. در اين راستا حس��ين فالح جوشقاني- 
رييس س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات 

راديوي��ي- اع��الم ك��رده اس��ت: توضيح��ات 
اپراتور در مورد نحوه محاس��به درست بوده و 
بررسي سيستم هاي صورتحس��اب اين اپراتور 
از رگوالتوري نش��ان مي دهد محاس��به هزينه 
مش��تركين داراي بس��ته فع��ال در چارچوب 
تعرفه ه��اي اعالم��ي انجام ش��ده ب��ر مبناي 

محاسبه تعرفه آزاد نبوده است. 
جوش��قاني همچنين توضي��ح داد: حقي از 
مش��تركين اپراتور در اس��تفاده از بس��ته هاي 
اينترنت��ي پايم��ال نش��ده اس��ت. در صورت 
اس��تفاده از مش��تركين از نرم افزارهاي فيلتر 
ش��كن و VPN به دليل عدم امكان شناسايي 

سايت مورد استفاده، حتي در صورت استفاده 
از س��ايت هاي داخلي محاسبه تعرفه بر اساس 
تعرف��ه ع��ادي بين الملل انجام ش��ده و تعرفه 
ترجيح��ي ب��راي س��ايت هاي داخل��ي اعمال 
نخواهد ش��د و اين موضوع ب��ه هيچ عنوان به 
معناي محاس��به بر اس��اس تعرفه آزاد نبوده 

است. 
البت��ه ش��ايعات مربوط به تخفي��ف ندادن 
ايرانس��ل ب��ه اس��تفاده كنندگان از اينترنت با 
فيلترش��كن، موضوع جديدي نيست و پس از 
اعالم اجرايي شدن كاهش ۵۰ درصدي تعرفه 
سايت هاي داخلي نيز اخباري در فضاي مجازي 

دست به دست مي ش��د مبني بر اينكه آدرس 
آي پي هاي استفاده ش��ده در بسته محتوايي، 
براس��اس اطالع��ات دريافتي از ش��ركت هاي 
مذك��ور بوده و در ص��ورت تغيير آنها، ترافيك 
ش��بكه به صورت عادي محاسبه مي شود و در 
صورت اس��تفاده از نرم افزاره��اي تغيير دهنده 
آي پي ه��اي داخلي )وي پي ان يا فيلترش��كن( 
در زم��ان اس��تفاده از اينترن��ت، حجم مربوط 
ب��ه ترافيك ملي مورد اس��تفاده ق��رار نخواهد 
گرفت؛ زيرا فيلترش��كن براي ايجاد دسترسي 
به سايت ها از آي پي غيرايراني استفاده مي كند 
كه در نتيجه امكان شناس��ايي از بين مي رود. 
بنابراين استفاده از نرم افزار تغييردهنده IP، به 
بسته اينترنت كاربر و نوع مصرف آن ارتباطي 
 IP ندارد. صرفا به دليل اس��تفاده ش��خص از
كشوري به جز ايران، ايرانسل نمي تواند تعرفه 
را به شكل داخلي و نيم بها محاسبه كند، اما در 
هر صورت بهره گيري از بس��ته خريداري شده، 
به قوت خود باقيس��ت. اخب��اري كه حاكي از 
محاسبه شدن اينترنت آزاد در صورت استفاده 
از هرگونه نرم افزار تغييردهنده آي پي از جمله 
وي پي ان ها منتش��ر ش��ده نيز صحت ندارد و 
در اين ش��رايط تنها اينترنت ع��ادي با تعرفه  
بين الملل و نه اينترنت داخلي مورد اس��تفاده 
قرار مي گي��رد. در خاتمه اينكه كاربران اين را 
بايد بدانند كه وقتي از فيلتر ش��كن اس��تفاده 
مي كنن��د به اين معني اس��ت كه يي پي خود 
را تغيي��ر مي دهن��د و از يك اي پ��ي خارجي 
وارد مي ش��وند و خدمت دريافت مي كنند در 
نتيجه تعرفه يي كه براي آنها محاسبه مي شود 
تعرفه بين الملل اس��ت. اين در حالي است كه 
اين مس��اله براي اپراتورهاي هم��راه و اپراتور 
ثابت يكسان اس��ت و هر كاربري كه از اي پي 
 خارجي اس��تفاده كند تعرف��ه بين الملل براي 

او لحاظ مي شود.

تودي|
 يك��ي از فرودگاه هاي س��نگاپور قصد دارد براي تس��هيل و 
تس��ريع امور فرودگاهي مسافران از فناوري شناسايي هوشمند 

چهره استفاده كند. 
اسكنرهاي تش��خيص چهره و هويت مس��افران در فرودگاه به 
متوليان فرودگاه هاي بين المللي كه ميزبان حجم زيادي از مسافران 
در روز هس��تند، اجازه مي دهد تا با كمترين سرعت ممكن و بدون 
نياز به چك و بازرسي كردن گذرنامه مسافران و چهره آنان توسط 
ماموران فرودگاهي، هويت آنها را شناس��ايي كنند. اين امر از ايجاد 
خط��اي انس��اني و احتمال بروز مش��كالت و خطرات پ��س از آن 

پيشگيري خواهد كرد. 
فناوري مذكور از سيس��تم ورود و خروج بيومتريك پشتيباني 
مي كند و از طريق دوربين هاي فوق پيش��رفته و هوشمندي كه در 
فواصل مختلف و در گيت ورودي فرودگاه نصب ش��ده اند، به احراز 
هويت مسافران اقدام مي كند. كشورهاي بسياري هم اكنون در حال 
نصب و تجهيز فرودگاه هاي بين المللي خود به فناوري تش��خيص 

هويت مسافران و اسكنرهاي هوشمند هستند. 
فرودگاه چانگي س��نگاپور به تازگي اعالم كرده است كه در نظر 
دارد براي تسريع در عملكرد شناسايي مسافران و احراز هويت آنان 
از روش هاي مختلف و نويني كه اين روزها در بهترين و به روز ترين 
فرودگاه هاي جهان به كار برده مي شوند، استفاده كند. اين فناوري 
به آن دسته از مسافراني كه به علت دير رسيدن به فرودگاه ممكن 
اس��ت پرواز خود را ب��راي طوالني بودن امور فرودگاهي از دس��ت 

بدهند، بس��يار مفيد و كاربردي خواهد ب��ود. در حال حاضر، يكي 
از جديدترين ترمينال هاي فرودگاه س��نگاپور به سيستم تشخيص 
 )check-in( هوش��مند چهره در مكان هايي نظير مبادي ورودي
مجهز اس��ت. استفاده از فناوري تشخيص چهره هوشمند مي تواند 
در موارد امنيتي و مشكوك شدن پليس به افراد مظنون نيز كمك 
بسزايي كند. البته فرودگاه هاي معدودي هستند كه به اين فناوري 
هوشمند مجهز شده اند هرچند كه فرودگاه هاي بين المللي نيوزلند 
و استراليا از پيشگامان استفاده از اسكنرهاي بيومتريك تشخيص 
چهره و هويت در فرودگاه هاي خود بوده اند به گونه يي كه مي توان 
گفت تقريبا چند سالي است كه اين فناوري در فرودگاه هاي اصلي 
استراليا استفاده مي شود و مسووالن مربوطه در اين كشور اميدوارند 
تا سال ۲۰۲۰ ميالدي هيچ فرودگاهي در استراليا كه به اسكنرهاي 

بيومتريك تشخيص هويت مجهز نباشد، وجود نداشته باشد. 

پي سي ورلد|
 شركت اپل وجود يك مشكل مبني بر غيرفعال شدن ناگهاني 
ميكروفون در برخي از گوشي هاي هوشمند آيفون 7 و 7 پالس را 
تاييد كرد. شركت سازنده، اپل، به تازگي اعالم كرده است كه باگ 
موجود در برخي دستگاه هاي آيفون 7 و 7 پالس مجهز به نسخه به 
روزرساني شده سيستم عامل iOS ۱۱.۳ را تاييد كرده است و اين 
بدان معناس��ت كه در آينده يي نزديك، با انتشار يك به روزرساني 

جديدتر اين مشكل را به سرعت برطرف خواهد كرد. 
موضوع وجود باگ و مشكل در برخي از دستگاه هاي الكترونيكي 
از جمله گوشي هاي آيفون موضوع جديد نيست و اين اتفاق هر از 
گاهي با انتش��ار نسخه هاي جديدي از سيستم عامل اي او اس رخ 
مي ده��د. اپل نيز در اينگونه مواقع، مش��كل موجود را تاييد كرده 
و بالفاصل��ه درصدد رفع آن بر مي آيد. بنابراين با اينكه نس��خه به 
روزرساني كوچك و مختصري از اين سيستم عامل جديد به تازگي 
منتشر شده است، انتظار مي رود يك آپديت كوچك ديگري هم در 
راه باشد تا بتواند مشكل مذكور را برطرف سازد. اين اطالعات كه 
از سوي وب سايت مك رومز منتشر شده است، به اسناد و مداركي 
اشاره مي كند كه حاكي از پذيرش و تاييد اين باگ در آيفون 7 و 
7 پالس است. اين باگ موجب مي شود كه به طور ناگهاني، دكمه 
مربوط به اس��پيكر مكالمه حين تم��اس صوتي يا حتي تصويري 
قطع ش��ده و از كار بيفتد. بنابراين كارب��ران قادر نخواهند بود به 
مكالمه خود ادامه دهند. اين مشكل تاكنون بارها در وب سايت هاي 
مختلفي گزارش شده و موجب نارضايتي و ناخشنودي هاي فراواني 

شده اس��ت. در اين اسناد آمده است كه نمايندگي هاي مجاز اپل 
در كشورهاي متعدد مي توانند در صورت مراجعه كاربران براي حل 
اين مش��كل، در ابتدا تمامي اتصاالت بلوتوثي دستگاه موردنظر را 
قطع كنند و در صورت عدم برطرف شدن آن، قسمت ميكروفون 
و سخت افزارهاي مربوط به تماس و ضبط صوتي را بررسي كنند. 
هنوز معلوم نش��ده اس��ت كه كاربران در ص��ورت مراجعه به 
نمايندگي ه��اي مجاز اپل بايد پول بدهند يا س��رويس دهي آنها 
بابت اين مشكل رايگان انجام خواهد شد. سال گذشته بود كه ۳۶ 
هزار افسر اداره پليس نيويورك سيتي گوشي هاي ويندوزي خود 
را با آيفون  هاي 7 يا 7 پالس تعويض كردند. با اينكه اين افس��ران 
از موبايل ه��اي جديد به عن��وان »فراترين ابزار مقابله با جرم« ياد 
كرده بودند، اما حاال مشكل در اسپيكر و ميكروفون اين گوشي ها 

مي تواند عواقب جبران ناپذيري براي آنها و اپل به بار بياورد.

»اپل«،مشكلغيرفعالشدنميكروفون»آيفون۷«راتاييدكردتجهيزفرودگاهسنگاپوربهفناوريتشخيصچهره

فراسورويداد

تك كرانچ|
سال گذشته، اينستاگرام براي حساب كاربري تجاري ويژگي رزرو برخي سرويس ها 

را فعال كرده بود. 
سايت تك كرانچ گزارش داده ويژگي پرداخت درون برنامه يي و خريد براي برخي از 
كاربران اينس��تاگرام فعال شده است كه نشان مي دهد اين شبكه اجتماعي بي سروصدا 
در حال آزمايش چنين سيس��تم اس��ت. اي��ن كاربران مي توانن��د اطالعات يك كارت 
اعتباري را به همراه يك رمزعبور به حساب كاربري خود اضافه كنند. تعريف رمزعبور 
براي افزايش امنيت حساب كاربري است. پس از آن، مي توانند وارد برنامه اينستاگرام 
ش��وند و خدمات يا محصوالتي كه اينستاگرام به آنها پيشنهاد مي دهد را خريد كنند. 
قيمت هر خدمات يا محصول مشخص است و به طور خودكار از كارت اعتباري كاربران 
كس��ر مي گردد. مثال كاربران مي توانند از خدمات رزرو غذا و ميز در رستوران با كمك 
اپليكيش��ن هاي ديگر بهره ببرند. فعال ش��ركاي تجاري اينستاگرام محدود هستند ولي 
با توجه به نفوذ اين ش��بكه اجتماعي ميان كاربران و همين طور كس��ب وكارها و البته 
هزاران خرده فروشي، پيش بيني مي شود به سرعت رونق بگيرد و كاربران ازش استفاده 
كنند. اينس��تاگرام مي گويد كاربران مي توانند سرويس ها يا محصوالت مختلفي از يك 
ش��ركت را از طريق سيس��تم پرداخت درون برنامه يي رزرو و اس��تفاده كنند. در سال 
گذش��ته، چندين ويژگي مشابه اين براي پروفايل هاي تجاري فعال شده بود ولي كمتر 
كسي تصور مي كرد اين سيستم براي كاربران عادي نيز فعال شود. فعال گزارش ها نشان 
مي دهد اينس��تاگرام در حال آزمايش اين سيس��تم است و هيچ گونه اظهارنظر رسمي 

درباره زمان فعال سازي يا دسترسي سراسري به آن نكرده است. 

ايسنا|
با ش��روع فيلترينگ تلگرام شاهد انتشار تعداد زيادي از فايل ها و اپليكيشن ها در 
فضاي مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي هس��تيم كه ادعا دارند نسخه هاي ديگر تلگرام 
هس��تند كه غيرقابل فيلتر اس��ت يا وي پي ان و فيلترش��كن هاي قوي اند كه مانع از 

مسدودسازي اين شبكه اجتماعي مي شود. 
 كارشناس��ان به كاربران هشدار دادند كه به هيچ عنوان فريب اين دست تبليغات 
را نخ��ورده و از نصب اينگونه نرم افزارها و اپليكيش��ن ها خودداري كنند، چرا كه اين 

نرم افزارها و اپليكيشن ها بدافزارهاي مخرب و جاسوسي هستند. 
بر اين اساس با دانلود و نصب اين اپليكيشن ها، سرقت ازاطالعات ذخيره شده روي 
گوشي همراه يا سيستم ها صورت مي گيرد و اطالعاتي مثل عكس يا اطالعات بانكي 

ذخيره شده در حافظه آنها به راحتي از سوي مجرمان سايبري به سرقت مي رود. 
متاس��فانه برخي از اين اپليكيش��ن ها و فايل ها قابليت فع��ال كردن ميكروفن 
سيس��تم ها از راه دور را نيز دارند كه در پي اين امر ش��اهد نقض حريم خصوصي 
افراد از سوي مجرمان سايبري خواهيم بود. نحوه فعاليت اين بدافزارها به گونه يي 
است كه كاربر به راحتي متوجه اين سرقت ها نمي شود؛ اين فايل ها و اپليكيشن ها 
از نوع حمالت بلندمدت و پنهان هس��تند كه به مرور اطالعات ذخيره شده روي 
سيس��تم ها را به سرقت مي برند و طبق اطالعات سايت پليس فتا، بعد از چند ماه 
و سوء اس��تفاده از عكس، فيلم ها و اطالعات ذخيره ش��ده روي سيس��تم ها شاهد 
شكايت كاربران در مراجع قضايي هستيم كه اطالعات آنها به سرقت رفته و از اين 

اطالعات سوءاستفاده شده است. 

انگجت|
ميزان فروش گوش��ي هاي هوشمند در سال جاري ۲۰۱۸ ميالدي در چين به شدت 

كاهش يافته و به ۹۰ ميليون دستگاه رسيده است. 
تازه ترين آمار منتشر شده حاكي از آن است كه در سه ماهه نخست و آغازين سال 
جاري ۲۰۱۸ ميالدي، فروش و ميزان تقاضاي گوش��ي هاي هوشمند در كشور پهناور 
چين ۳۴ درصد كاهش يافته و از اين آمار حتي نسبت به سال گذشته نيز ۱۳.۴ درصد 
كاس��ته شده و به ۹۰ ميليون دستگاه رس��يده است. بازار چين كه يكي از مهم ترين و 
تاثيرگذارترين بازارهاي مصرف و تجارت در جهان محس��وب مي ش��ود، حاال با كاهش 
شديدي كه در ميزان فروش گوشي هاي هوشمند مواجه شده است، مي تواند بازارهاي 
جهاني را با نزول ش��ديد و ش��وك ناگهاني و بزرگي روبه رو س��ازد. ميزان فروش پنج 
توليدكننده بزرگ چيني از جمله هواوي، اوپو، ويوو، زد تي اي و شيائومي نيز به شدت 
سقوط كرده است به گونه يي كه گوشي هاي هوشمند هواوي در سه ماهه نخست سال 
۲۰۱۸ بيش از ۴۰ درصد كاهش يافته است. ميزان فروش اوپو و ويوو نيز نسبت به سال 
قبل حدود ۳۰ درصد معادل ۳ ميليون دس��تگاه كاهش پيدا كرده اس��ت. اين درحالي 
اس��ت كه ميزان فروش ش��ركت اپل در همين بازه زماني ۲۵.۶ درصد كم شده است. 
تحليلگران بس��ياري بر اين باورند كه سقوط ميزان فروش گوشي هاي هوشمند داليل 
مختلف و گوناگوني در بازارهاي جهاني دارد كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به اشباع 
بازار گوش��ي هاي هوشمند، نبود قابليت هاي جديد، منحصر بفرد و كاربردي، وضعيت 
اقتص��ادي مردم و گراني محص��والت به خصوص در حوزه تكنولوژي و صرفه اقتصادي 

نداشتن برخي محصوالت همچون آيفون ۱۰ )ايكس( اشاره كرد. 
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اپليكيشن بازاركاربر



همدان|
ــتان همدان با بيان  ــركت آب منطقه يي اس مديرعامل ش
ــد اكباتان در وضعيت خوبي قرار ندارد، گفت: طبق  اينكه س
آخرين وضعيت بارندگي در ايستگاه هاي مبتني بر شركت آب 
منطقه يي همدان، 310ميلي متر بارندگي داشتيم كه نسبت به 
سال گذشته 21 درصد كاهش بارندگي و نسبت به بلندمدت 
6 درصد كاهش ثبت شده البته سال گذشته وضعيت بارندگي 
ــتر بود. منصور ستوده در بيست و نهمين جلسه شوراي حفاظت از  از حالت نرمال بيش
منابع آب استان، دومين كارگروه استاني سازوكار با كم آبي و نخستين كارگروه مشاركتي 
ــرب همدان را  ــد اكباتان كه حدود 60 درصد آب ش آب زيرزميني، با تاكيد بر اينكه س
ــدارد، ادامه داد: با اين حال وضعيت بارندگي ها  ــن مي كند، در وضعيت خوبي قرار ن تامي
ــتان همدان نسبت به ديگر استان ها بهتر است. وي تصريح كرد: سدهاي اكباتان،  در اس
آبشينه، شيرين سو، كالن و سرابي مهم ترين سدهايي است كه بهره برداري شده و از آب 

آنها استفاده مي شود و ظرفيت حجم مخزن آنها حدود 97 ميليون مترمكعب است.

خوزستان|
ــت شوراي عالي  ــي  مطالعات راهبردي محيط زيس عضو كرس
امنيت ملي گفت: انتقال هاي خاموش و نامرئي كه به بهانه «حق 
ما» و شعار افزايش اشتغال در مسير رودخانه هاي كارون، دز زهره 
ــرد، به اندازه  ــتان صورت مي گي ــتان هاي همجوار خوزس و در اس
ــزارش ايرنا، محمد  ــتند. به گ طرح هاي انتقال آب خطرناك هس
ــت انتقال آب و اثرات آن بر محيط زيست  درويش ديروز در نشس
در دانشگاه شهيد چمران اهواز اظهار كرد: انتقال نامرئي كه در استان هاي همجوار خوزستان 
ــت خوزستان را در كنار  ــت، به  شدت محيط زيس ــكل خطرناكي در حال رخ دادن اس به ش
طرح هاي انتقال آب تحت تاثير قرار داده است. وي افزود: ضروري است تا طرح هاي اشتغال 
غيركشاورزي در استان هاي باالدست خوزستان تعريف شود تا كشاورزي در اين استان مستعد 
نابود نشود. عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور يادآور شد: خوزستان 
جلگه يي ريز دانه و فاقد آبرفت هاي درشت دانه بوده و به همين دليل در اين استان به جاي 

قنات، همواره از سد استفاده مي شد تا از ظرفيت حاصلخيزي خاك استفاده شود. 
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11 بنگاه ها

چهره هاي استاني

 دانشـگاه ها به مركز تعـاون و كارآفريني 
مجهز مي شوند-شـهركرد| معاون دفتر آموزش، 
ــي وزارت تعاون، كار و رفاه  ترويج و تحقيقات تعاون
ــگاه هاي مادر و زيرپوشش  اجتماعي از تجهيز دانش
ــاون و كارآفريني تا پايان  اين وزارتخانه به مركز تع
ــت اهللا رحيمي ديروز در  ــال جاري خبر داد. رحم س
حاشيه همايش تعاون، كارآفريني و اشتغال در جمع 
ــهركرد اظهار كرد: برخي دانشگاه هاي  خبرنگاران ش
كشور نظير دانشگاه صنعتي شريف، كشاورزي كرج، 
كرمانشاه و همدان از سال گذشته اقدام به راه اندازي 
اين مركز كرده اند. وي با بيان فعاليت مركز تعاون و 
ــگاه ها اظهار كرد: با استقرار يك  كارآفريني در دانش
كارشناس خبره تعاون در اين مركز، مشاوره رايگان 
و حمايت هاي الزم براي هدايت دانشجويان متقاضي 
تشكيل تعاوني صورت مي گيرد. رحيمي زمينه سازي 
براي تشكيل تعاوني هاي دانشجويي در دانشگاه ها را 

از ديگر مزاياي فعاليت اين مركز برشمرد. 
 آبرسـاني سـيار بـه 12 روسـتاي بخش 
ــتان راز و  ــدار شهرس جـرگالن- بجنـورد| فرمان
ــتاي بخش  ــيار به 12 روس ــاني س جرگالن از آبرس
جرگالن در حال حاضر خبر داد. هادي زارعي گفت: 
اين روستاها به طور كلي فاقد آب شرب هستند و با 
ــده، آب موردنياز در تانكرها  آبرساني سيار انجام ش
ــديد  ــاره به كاهش ش ــود. وي با اش ــره مي ش ذخي
نزوالت آسماني و بروز خشكسالي افزود: پيش بيني 
مي شود تعداد اين روستاها در فصل تابستان و گرما 
ــود  ــش يابد. زارعي ادامه داد: پيش بيني مي ش افزاي
ــتاهايي كه بايد با فرارسيدن فصل گرما  تعداد روس
ــود به 30 روستا برسد.  ــاني سيار انجام ش امر آبرس
ــتاها در بخش جرگالن  ــن روس ــار كرد: اي وي اظه
ــتاهاي  ــتان خواهند بود. وي تعداد روس اين شهرس

شهرستان راز و جرگالن را 78روستا اعالم كرد. 
 وجود 63 هزار بيكار در چهارمحال وبختياري-

ــي  ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــركل تع شـهركرد| مدي
چهارمحال وبختياري افزود: در حال حاضر 63هزار بيكار 

در استان وجود دارد. 
ــش تعاون،  ــيد حفيظ اهللا فاضلي در هماي س
كارآفريني و اشتغال اظهار كرد: بالغ بر 80درصد 
ــگاهي تشكيل  بيكاران را فارغ التحصيالن دانش
ــل بيكاري  ــارت از دالي ــه نبود مه ــد ك مي دهن
ــود. وي افزود:  ــوب مي ش فارغ التحصيالن محس
ــته هاي فارغ التحصيالن  ــد رش ــغ بر 46درص بال
ــتان  ــيل هاي اس ــب با ظرفيت ها و پتانس متناس
ــت. فاضلي ادامه داد: متاسفانه نرخ بيكاري  نيس
ــوري است كه  ــتان دو برابر ميانگين كش در اس
ــال گذشته  ــتا دولت از نيمه دوم س در اين راس
تسهيالت خوبي در قالب اشتغال زايي اختصاص 
داده است. وي گفت: اين اداره كل آمادگي دارد 
ــكيل تعاوني،  ــهيالت الزم براي تش عالوه بر تس
ــوآوري و خالقيت در زمينه  ــرادي كه داراي ن اف
اشتغال زايي هستند براي تشكيل تعاوني آموزش 
ــان كرد: بايد مراكز علمي  دهد. فاضلي خاطرنش
ــتان  ــه ظرفيت و نياز اس ــردي باتوجه ب و كارب
دانشجو جذب كنند كه در اين راستا الزم است 

آموزش هاي كافي داده شود.
 تدويـن اطلس معادن اسـتان سـمنان-

ــازمان زمين شناسي و اكتشافات  سمنان| رييس س
ــايي معادن در  ــت: اطلس شناس ــور گف معدني كش
ــمنان تدوين شد. راضيه لك در نشست با  استان س
ــمنان از تدوين اطلس شناسايي معادن  استاندار س
ــتان در  ــر داد و گفت: اين اس ــتان خب ــن اس در اي
ــور قرار دارد.  ــاف معادن در جايگاه پنجم كش اكتش
ــاي ژئوپارك ها و  ــايي مكان ه وي با تاكيد بر شناس
ــعه گردشگري پايدار گفت: ايران در رتبه پنجم  توس
جاذبه هاي طبيعي و رتبه دهم جاذبه هاي فرهنگي و 
ــت. خانم لك به كم آبي شديد  تاريخي در جهان اس
ــاره كرد و گفت: آب محفوظ  در برخي استان ها اش
ــده در داخل كوه ها يكي ازمنابع مهم آبي كشور  ش

است. 
 توليد گلي كه توليد كننده اش را وابسـته 
ــه در  مي كند-سـاري| يك توليد كننده گل بنفش
ــهر  ــه در منطقه نوش مازندران گفت: بازار گل بنفش
مناسب بوده و مي تواند ظرفيت مناسبي براي ايجاد 
ــد. حسن موفق با بيان اينكه مدت  كسب و كار باش
ــه در نوشهر  ــال به عنوان توليد كننده گل بنفش 6 س
ــه داراي 10  ــرد: گل بنفش ــت، اظهار ك ــرح اس مط
ــيه و كانادا وارد  هزار گونه در جهان بوده كه از روس
ــپس روي بذر وارداتي گل بنفشه  ايران مي شود، س
ــرايط بومي ايران  ــود تا با ش ــي ايجاد مي ش تغييرات

تطبيق يابد و پس از آن تكثير مي يابد. 
ــه در نوشهر با اشاره به  اين توليدكننده گل بنفش
ــده 500 گونه از نژاد گل بنفشه را در  اينكه موفق ش
گلخانه خود توليد كند، افزود: بنفشه با توجه به تنوع 
رنگ هايي كه دارد از لحاظ توليد يك گل، اعتيادآور 
بوده و توليدكننده را وادار به تكثير رنگ هاي مختلف 
آن مي كند. موفق با بيان اينكه مشكالت زيادي طي 
اين چند سال براي پرورش گياه بنفشه وجود داشت، 
ــناس خبره يكي از مهم ترين  تصريح كرد: نبود كارش
ــكالت توليد اين گل بود كه با تالش و پيگيري  مش
ــخصي و كسب آموزش هاي الزم در توليد اين نوع  ش

گل به موفقيت دست پيدا كردم. 
    2 نوع سـم كشـاورزي تقلبي اعالم شد-

بوشـهر| مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي 
ــي  ــم هاي ديازينون يي س ــهر گفت: س ــتان بوش اس
60درصد و اتيون  اي سي 47درصد منتسب به شركت 
رجا شيمي تقلبي است. احمد سبحاني ديروز در جمع 
خبرنگاران افزود: باتوجه به اينكه تركيبات اين سم ها 
ــناخته و خارج از نظارت سازمان  داراي محتويات ناش

حفظ نباتات تدارك و توزيع شده، تقلبي است. 
وي اظهار كرد: روي ليبل و جعبه سم هاي تقلبي 
ــيمي درج شده، در  نام كارخانه هاي صنعتي رجا ش
ــم ها عنوان مجتمع  ــي كه در نمونه اصل اين س حال
ــبحاني  ــت. س ــده اس ــيمي درج ش صنعتي رجا ش
ــري در نمونه هاي تقلبي  ــد: رنگ ليبل بط يادآور ش
ــت، در حالي كه  ــره متمايل به قهوه يي اس قرمز تي
ــن و  ــه اصل رنگ ليبل ديازينون قرمز روش در نمون
اتيون بنفش است. مدير حفظ نباتات سازمان جهاد 
ــاورزي استان بوشهر گفت: براساس بررسي هاي  كش
آزمايشگاهي انجام شده نمونه تقلبي ديازينون فاقد 
ماده موثره بوده و ماده موثر نمونه تقلبي اتيون كمتر 

از نصف ميزان استاندارد است. 

اخبار شهرستان ها

روساي اتاق البرز و كرمانشاه تشريح كردند

زنجيره صادراتي شدن محصوالت توليدي صادرات

مديرعامل آبفاي استان اصفهان در جلسه هم انديشي با اصحاب رسانه خبر داد

گذر از تابستان سخت با مديريت مصرف بهينه آب ميسر است

برگزاري نخستين جلسه هم انديشي شهرداري اراك با سرمايه گذاران در سال جاري

ــال 97 در شرايطي براي ايرانيان تحويل شد  س
ــد را با عنوان  ــال جدي ــه مقام معظم رهبري س ك
حمايت از كاالي ايراني نامگذاري كردند؛ عنواني كه 
در مسير نيازهاي كشور و با هدف جلب  توجه افكار 
عمومي؛ مسووالن و اهالي اقتصاد انتخاب شد تا در 
يكي از حساس ترين برهه هاي تاريخي كشور؛ تالش 
براي بهبود كيفيت محصوالت ايراني در دستور كار 
ــال  قرار بگيرد. پس از آنكه مقام معظم رهبري س
ــال «حمايت از توليد ايراني» ناميدند،  جاري را س
ــد.  صحبت ها و نظرات زيادي در اين زمينه ارائه ش
بالفاصله پس از اين نامگذاري گروهي خطاب اصلي 
ــتند كه بايد از خريد  رهبري را متوجه مردم دانس
ــي حمايت كنند و عده يي هم با حمله  كاالي ايران
ــتار ممنوعيت واردات  ــاي خارجي خواس به كااله
ــذاري را در اين  ــي اين نامگ ــدند و رويكرد اصل ش
ــوي ديگر جماعتي؛ دولت را  زمينه دانستند. از س
مسوول اجراي اين ايده دانستند و برخي ديگر هم 
ديدگاه هاي ديگري را در اين زمينه مطرح كردند. 
ــان اقتصادي با  اما در اين ميان برخي از كارشناس
ــوع تالش كردند تا ابعاد و  برخورد تحليلي با موض
زواياي پنهان راهكارهايي كه از طريق آنها مي توان 
ــريع  ــت از كاالي داخلي را تس ــد واقعي حماي رون

بخشيد، روشن كنند. 
ــرز يكي از  ــس اتاق الب ــم بنامواليي، ريي رحي
ــت تنها از طريق  ــت كه معتقد اس چهره هايي اس
ــازي  ــر كردن كاالهاي ايراني و زمينه س رقابت پذي
ــت كه مي توان  ــادرات اين محصوالت اس براي ص
ايده حمايت از كاالي ايراني را به درستي عملياتي 
ــتاي رقابت پذير تر  كرد. بنامواليي مي گويد: در راس
ــل و چه در  ــي، چه در داخ ــردن كاالهاي ايران ك
ــرفت كنيم:«كاهش  خارج ما بايد در 3 محور پيش
ــرمايه» و  ــه توليد»، «ثبات در بازار پول و س هزين
ــازي»؛ با توجه به اهميت  نهايتا« بازاريابي و برند س
موضوع در جريان اين گزارش و با در كنار هم قرار 
ــاي اهالي اقتصادي تالش كرديم تا  دادن ديدگاه ه
ــرفصل هايي كه از طريق آن مي توان  مهم ترين س
موضوع حمايت از كاالي ايراني را تحليل و ارزيابي 
كرد را استخراج و در اختيار مخاطبان قرار دهيم و 
در نهايت هم تصويري از مهم ترين بازارهاي كاالي 

ايراني در سطح جهاني ارائه كنيم. 

 زنجيره حمايت از توليد زنجيره حمايت از توليد
ــم بنامواليي، رييس اتاق البرز در گفت وگو با  رحي
ــش كه از چه طريقي  ــخ به اين پرس «تعادل» در پاس
ــور را شكوفاتر كرد و كاالي  مي توان فضاي توليد كش
ايراني را در سبد خريد ايرانيان و ساير كشورها نشاند 
ــال 97  مي گويد:«نامگذاري مقام معظم رهبري در س
كه در امتداد دغدغه هاي اقتصادي ايشان از سال هاي 
ــدند، مهم ترين حلقه از زنجيره يي  گذشته مطرح ش
است كه در نهايت بهبود وضعيت كسب و كار و رشد 
اقتصادي پايدار را در كشور ايجاد مي كند. رهبري به 
درستي متوجه شده اند كه براي توسعه اشتغالزايي و 
بهبود وضعيت معيشت مردم بايد مفهوم كاالي ايراني 
ــد  را به طور كالن مورد توجه قرار داد و زمينه هاي رش

آن را فراهم كرد.»
بنامواليي در ادامه در پاسخ به برخي انتقادهايي 
ــود،  ــت كاالي ايراني مطرح مي ش ــه درباره كيفي ك
ــال گذشته ما در كرج يك نمايشگاه  مي گويد: «از س
ــاركت اهالي دانشگاه و توليد برگزار  دايمي را با مش
ــوالت ايراني را با كيفيت هاي  كرديم و در آن محص
مختلف عرضه كرديم؛ شايد براي مخاطبان شما هم 
جالب باشد كه بدانند بازديدكنندگان اين نمايشگاه 
ــوالت ايراني متعجب  ــتين برخورد با محص در نخس
مي شدند و اغلب تصور مناسبي از كيفيت محصوالت 
ــتند. ولي وقتي كه متوجه كيفيت باالي  ايراني نداش
ــتفاده از آنها  ــدند خواستار اس اين محصوالت مي ش
ــرم براي اقتصاد  ــت كه به نظ بودند؛ اين الگويي اس
كالن كشورمان هم كارايي دارد؛ بخش قابل توجهي 
ــي از  ــدگاه مردم در خصوص كاالي ايراني ناش از دي
ــانه يي و  ــت كه در بخش هاي رس كم كاري هايي اس
ــام داده ايم و چنانچه در اين زمينه كار  بازاريابي انج
ــود؛ مردم هم با محصوالت ايراني آشتي خواهند  ش
ــه كاالي ايراني در  ــرد. از اين منظر بايد بگويم ك ك
ــانه ها احتياج به ديده شدن دارد.»رييس  سطح رس
ــاره  اتاق البرز در ادامه صحبت هايش به اين نكته اش
ــه هاي كسب و كار را بايد در  مي كند:«به نظرم ريش
ــرد؛ واقعيتي  ــاختار آموزش و پرورش پيگيري ك س
ــود. ما  ــه آن توجه مي ش ــا كمتر ب ــور م كه در كش
ــوزان قرار  ــار دانش آم ــم كاربردي در اختي ــد عل باي
ــه بتواند ثروت  ــوز بداند علمي ك ــم تا دانش آم دهي
ــتي مردم  ــكالت معيش ــد و دردي از مش ايجاد كن

ــخ  ــت.» بنامواليي در پاس ــمند تر اس دوا كند، ارزش
ــردم را مجاب به  ــه اين ابهام كه چگونه مي توان م ب
ــتفاده از كاالي ايراني كرد؛ مي گويد: «محصوالت  اس
توليدي مانند همه جاي دنيا بايد طبقه بندي كيفي 
ــتري بداند كه اين جنس با اين قيمت  ــود تا مش ش
ــذاري نمي توانيم  ــا با قيمت گ ــه كيفيتي دارد. م چ
ــم. در كنار اين موضوع  ــده را محدود كني توليد كنن
ساختار وزارت خارجه ما؛ سفيران و رايزنان بازرگاني 
ــايي بازارهاي صادراتي و وارداتي بانك  بايد با شناس
ــاد كنيم. بدون  ــي در اين زمينه ايج جامع اطالعات
استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي نمي توان دستاورد 
قابل توجهي در صادرات ايجاد كرد. او در پايان تاكيد 
مي كند:«عملكرد دولت در بخش مقابله با قاچاق كاال 
مناسب بود و اين روند بايد ادامه پيدا كند. ثبات ارزي 
ــت كه به نظرم براي بررسي  هم موضوع ديگري دانس
موضوع حمايت از كاالي ايراني ضروري است. هر چند 
ــته اين فضاي ملتهب را مهار كند اما به  دولت توانس
ــياه توليد كننده را براي  هرحال ايجاد بازار كاذب و س

سرمايه گذاري نگران مي كند.»

 فرآيند صادراتي شدن فرآيند صادراتي شدن 
ــاق البرز به موضوعات  ــرايطي كه رييس ات در ش
اساسي فرآيند حمايت از كاالي ايراني اشاره مي كند 
ــاه از منظر ديگري به بحث ورود  رييس اتاق كرمانش

ــت از كاالي ايراني  ــد و مي گويد:«براي حماي مي كن
بايد مسائل و مشكالت واحدهاي توليدي را برطرف 
كرد و در كنار اين كار يكي از اساسي ترين اقداماتي 
ــه مي توان براي حمايت از كاالي ايراني انجام داد،  ك
ــته  ــورهاي ديگر و برجس صادرات اين كاالها به كش

كردن كاالي ايراني در بازارهاي جهاني است.»
ــوع در اين باره  ــفي مهم ترين موض ــوان كاش كي
ــت و  ــيوه صحيح حمايت از كاالي ايراني دانس را ش
ــزود: براي حمايت از كاالي توليد داخل دو بخش  اف
اساسي داريم كه بخش اول و مهم تر آن رفع مسائل 

و مشكالت واحدهاي توليدي است. 
عضو هيات رييسه اتاق ايران با اشاره به مشكالت 
ــدي ازجمله تامين نقدينگي،  متعدد واحدهاي تولي
ــائل ماليات و تامين اجتماعي، تسهيالت بانكي،  مس
ــت موانع  ــي اداري و...، تصريح كرد: برداش بروكراس
پيش روي واحدها و كاهش هزينه آنها نخستين گام 
ــت. اين كارشناس  براي حمايت از كاالي ايراني اس
ــائل اقتصادي دومين گام براي حمايت از كاالي  مس
ايراني را صادرات آن و برجسته كردن توليدات داخل 
ــت. كاشفي معتقد  ــور در بازارهاي جهاني دانس كش
ــد زمينه حضور توليدات  ــت: براي اين منظور باي اس
ــگاه ها،  ــت يارانه حضور در نمايش ــران را با پرداخ اي
ــرد كه اين  ــي و... فراهم ك ــيوه هاي نوين بازارياب ش
ــال اتاق بازرگاني هم  برنامه ها جزو اولويت هاي امس

ــمتي  ــرار دارد. وي با بيان اينكه بايد واحدها به س ق
بروند كه به  جاي ريال بتوانند دالر به دست بياورند، 
ــان كرد: در داخل كشور هم واحدهايي كه  خاطرنش
دستي در صادرات دارند از واحدهاي موفق و تراز اول 
هستند و عمده واحدهايي كه مشكل دارند، چندان 
به حوزه صادرات وارد نشده اند. رييس اتاق بازرگاني 
استان كرمانشاه بخش ديگر حمايت از كاالي ايراني 
كه اكنون تبليغات بيشتري روي آن مي شود را ايجاد 
فرهنگ خريد كاالي ايراني در داخل كشور دانست. 
ــا 80 درصد كاالهاي  ــفي، اكنون 75ت به گفته كاش
ــور با بهترين  ــي موردنياز مردم در داخل كش اساس
قيمت و كيفيت توليد مي شود. او با بيان اينكه نبايد 
درباره كاالي ايراني هميشه نگاه ها متوجه محصولي 
مانند خودرو باشد، يادآوري كرد: در بسياري از موارد 
وقتي كه بحث كاالي ايراني مطرح مي شود، منتقدان 
ــاير  ــال مي زنند، درحالي كه ما در س ــودرو را مث خ

زمينه ها توليدات بسيار خوبي داريم. 
عضو هيات رييسه اتاق ايران مواد غذايي و مصالح 
ــاختماني را از جمله توليداتي دانست كه صفر تا  س
100 آن را با بهترين كيفيت در داخل كشور داريم. 
ــاك نيز اگرچه  ــفي بيان كرد: در حوزه پوش كاش
ــيده ايم اما  ــتانداردهاي بين المللي نرس هنوز به اس
ــده است. رييس اتاق  كارهاي بسيار خوبي انجام ش
ــردم گاهي مصرف  ــه چرا م ــاه درباره اينك كرمانش
ــاي خارجي را انتخاب مي كنند، گفت: مصرف  كااله
ــري ندارد.  ــه اقالم فراگي ــي براي هم كاالي خارج
ــودرو، برخي  ــورد برخي كاالها مانند خ ــايد در م ش
ــراغ كاالهاي خارجي  ــواع لوازم خانگي و... مردم س ان
بروند، اما در بسياري از موارد كاالي ايراني را ترجيح 
مي دهند. البته نبايد حمايت از كاالي داخلي، واردات 
ــند كند، زيرا واردات نيز در  كاالهاي خارجي را ناپس
ــت و انجام مي شود. به  تمام دنيا يك رويه تجاري اس
گفته اين كارشناس مسائل اقتصادي بسياري از مواد 
اوليه مورد نياز توليد در كشور ما وارداتي است و نبايد 
از آن غافل شويم. رييس اتاق كرمانشاه ايجاد توازن 
ــدن تراز تجاري را  بين واردات و صادرات و مثبت ش
ضروري خواند و تصريح كرد: در كشور هزاران كاالي 
ــي داريم كه براي محدود كردن واردات برخي  واردات
ــت از كاالي ايراني بايد كار  ــه  منظور حماي از آنها ب

كارشناسي دقيقي صورت گيرد.

ــه  ــتان اصفهان در جلس ــالب اس ــركت آب و فاض ــل ش مديرعام
ــرف بهينه و  ــاره مص ــووالن درب ــانه و مس ــي اصحاب رس هم انديش
صرفه جويي آب گفت: از روز 22 ارديبهشت  ماه امكان ثبت درخواست 
ــركت آب و  ــامانه 1522 ش متقاضيان لوازم كاهنده مصرف آب با س

فاضالب استان اصفهان وجود دارد. 
ــم اميني در پاسخ به يكي از خبرنگاران كه عرضه رايگان لوازم  هاش
ــزايي در مصرف صحيح آب دارد، عنوان كرد:  كاهنده به مردم تاثير بس
طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي در سال 95 شركت آب و فاضالب 
ــد اين  ــي لوازم كاهنده مصرف باش ــتركي كه متقاض مي تواند هر مش
تجهيزات را در اختيار مشترك قرار دهد سپس به صورت اقساطي روي 
ــوض، بهاي آن را دريافت كند چراكه طبق قانون آبفا تا درب منازل  قب
ارائه دهنده خدمات است و هزينه تاسيسات داخل منزل به عهده مالك 
است بدين ترتيب از اقدامات اين شركت در راستاي كمك به صرفه جويي 
ــط شهروندان اين است كه از 22 ارديبهشت ماه هر مشتركي  آب توس
تقاضاي نصب لوازم كاهنده مصرف دارد، مي تواند شماره شناسه قبض 
ــامانه 1522 پيامك كند تا شركت آبفا براي اين امر اقدام  خود را به س

ــود. هاشم اميني با  ــبه مي ش كرده و مبلغ به تدريج بر قبض آب محاس
بيان اينكه امسال در شرايط ويژه يي به لحاظ اقليمي قرار داريم، اظهار 
كرد: تغييرات اقليمي باعث كاهش بارش هاي جامد و بارش هاي منجر 
به روان آب ها شده است. اين درحالي است كه بارش هايي موثر هستند 
كه بيش از 10 ميلي متر باشند هر چند كه بارش هاي اخير هم بي تاثير 
در افزايش آبدهي منابع نبوده است. وي افزود: عدم بارش هاي موثر در 
ــده است در نتيجه در  حوزه فالت مركزي موجب كاهش منابع آبي ش
ــاورزي، شرب و صنعت دچار تنش آبي شده ايم. بدين ترتيب  حوزه كش
در بخش شرب تصميم بر اين گرفته شد تا با رويكرد اصالحات ابزاري 
و رفتاري بتوانيم سازگار با منابع در اختيار از تبعات بحران كم آبي در 
ــتان كم كنيم. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان ابراز  اس
ــازگاري كاربرد  كرد: امروزه به جاي واژه صرفه جويي در مصرف آب، س
ــي در اصفهان به  ــازگاري با كم آب ــاس كارگروه س دارد و بر همين اس
ــتين استان براي تبديل تهديدات كم آبي به فرصت تبديل  عنوان نخس
ــت. وي با بيان اينكه بررسي رفتار روزمره مصرفي افراد نشان  شده اس
ــود دارد، تاكيد كرد: بر  ــد امكان صرفه جويي در مصرف آب وج مي ده

اين اساس با متوجه كردن مردم در ارتباط با كمبود منابع آبي بايد در 
ــتا شركت آبفاي استان  ــازي كنيم كه در اين راس اين زمينه فرهنگ س
اصفهان با اقدامات فرهنگي گسترده يي كه در دستور كار قرار داده است، 
توانست موفق شود كه 86 درصد مشتركين آب را مطابق با الگو مصرف 
كنند اما با اين وجود بايد مباني فرهنگ سازي مصرف بهينه در جامعه 
ــود.اميني نهادينه كردن مصرف بهينه آب را در جامعه  جدي گرفته ش
مستلزم آموزش كودكان و نوجوانان دانست و خاطرنشان كرد: از ابتداي 
ــال جاري بيش از 17هزار  ــال تحصيلي 96 تا 14 ارديبهشت ماه س س
دانش آموز در اصفهان در محل خانه فرهنگ آب تحت آموزش مصرف 
ــيس خانه فرهنگ  ــد و اين رويكرد از زمان تاس ــه آب قرار گرفتن بهين
ــتاني است كه داراي چنين مركزي هست،  آب در اصفهان كه تنها اس
ــده كه مطمئناً بي تاثير در فرهنگ سازي مصرف صحيح آب در  آغاز ش
بين آينده سازان كشور نبوده است. هر چند كه درحال حاضر در زمينه 
فرهنگ سازي كاهش مصرف آب هنوز از بسياري از كشورهاي دنيا عقب 
ــتيم. وي با بيان اينكه فرهنگسازي در زمينه تغيير رفتار پيرامون  هس
ــت، گفت: نيازمند آموزش در  ــرف بهينه آب در جامعه ضروري اس مص

زمينه اصالحات رفتاري مانند نحوه صحيح مصرف آب توسط مشتركان 
همچنين معرفي لوازم كاهنده مصرف آب هستيم كه به منظور آشنايي 
هر چه بيشتر و گسترده تر مردم از چگونگي اصالحات رفتاري و ابزاري 
ــود از ابتداي ارديبهشت ماه  كه در نهايت منجر به مصرف بهينه آب ش
ــه آب با حضور در محالت و  ــش از 300نفر از مروجان مصرف بهين بي
نقاط مختلف شهر با توزيع بروشورهايي كه به خوبي نحوه رفتار صحيح 
ــده را دربردارد، مردم را به  ــتفاده از ابزار كاهن مصرف آب و تاثيرات اس
ــي هاي صورت گرفته  ــت آب راهنمايي مي كنند كه بررس مصرف درس
بيانگر اين مساله بوده كه چنين فرآيندي در ترويج مصرف صحيح آب 

در بين مردم بسيار موثر واقع شده است.

انتقال نامرئي آب در كمين دشت خوزستان استسد اكباتان وضعيت خوبي ندارد
آذربايجان غربي|

ــاد و رانت خواري را  ــتاندار آذربايجان غربي مبارزه با فس اس
مهم ترين برنامه خود در استان عنوان كرد و افزود: متاسفانه در 
مقطعي از گذشته سوءاستفاده هاي زيادي در استان شده كه 
فقط يك نمونه از آن فروش سهميه سوخت مرزنشينان استان 
ــت. به گزارش روابط عمومي  ــريفات قانوني بوده اس بدون تش
استانداري، محمدمهدي شهرياري در تشريح اين فساد و رانت 
ــده گفت: دولت براي رفاه مرزنشينان و تامين بخشي از هزينه هاي آنان  ــازماندهي ش س
ساالنه 12هزار تن سوخت در اختيار آنها قرار مي دهد تا با فروش آن امرار معاش كنند، 
يعني به ازاي هر مرزنشين هر ماه 1500 ليتر سوخت اختصاص داده مي شود. وي ادامه 
داد: متاسفانه در سال هاي گذشته و بدون تشريفات قانوني اين ميزان سوخت به مدت دو 
سال با ارتباطات ويژه به برخي افراد در قالب حواله هاي سوخت واگذار شد كه جلو آن را 
نيز گرفتيم و با توجه به ارزش ريالي باالي اين حواله هاي سوخت، بعضي از اين حواله ها 

مثال يك حواله 10هزار تني به قيمت 250 هزار دالر به فروش رسيده است. 

فروش سوخت مرزنشينان آذربايجان غربي با رانت

ــا  ــهرداري ب ــي ش ــه هم انديش ــتين جلس نخس
ــهر اراك با حضور آقازاده استاندار  ــرمايه گذاران ش س
ــاون هماهنگي امور  ــتان مركزي، زنديه وكيلي مع اس
ــوراي شهر و  ــتانداري، رييس و اعضاي ش عمراني اس
ــهردار اراك، مديران و مسووالن استاني و جمعي از  ش
سرمايه گذاران شهر اراك در محل استانداري مركزي 

برگزار شد. 
ــتان مركزي با بيان اينكه در  ــتاندار اس آقازاده اس
ــاز به تالش و حركت  ــتان ني اراك به عنوان مركز اس
ــبز شهري،  ــيما و منظر و فضاي س ــتر از نظر س بيش
ــت:  المان ها، پروژه هاي عمراني وجود دارد، بيان داش
ــهر اراك از زمان شروع به  كار در  ــوراي ش اعضاي ش
ــير حركت  ــوراي دوره پنجم با ديد مثبت در مس ش
ــال از فعاليت ايشان  قرار گرفتند و در كمتر از يك س
در پارلمان محلي شوراي شهر شاهد افق هاي روشن 
ــت براي  ــتيم و اين نويدي اس ــهر اراك هس براي ش

جبران عقب ماندگي ها كه جاي تشكر و قدرداني دارد. 
ــاره به اينكه شهردار كالن شهر اراك فرد  آقازاده با اش
با تجربه يي در مديريت شهري هستند، افزود: ديدگاه 
ــهر به سمت توسعه، عمران و آباداني شهر  شوراي ش
ــت. استاندار استان مركزي گفت: شهر اراك  اراك اس
به چندين كار بزرگ از جمله المان معرفي شهر اراك 
ــته كارهايي براي طرح  ــاز دارد و در چند ماه گذش ني
ــده  كه طي 15سال گذشته انجام  اميركبير انجام ش
نشده است و شوراي شهر، شهرداري، استانداري براي 
اجراي اين طرح نياز به حمايت سرمايه گذاران دارد و 
ــتانداري، تمام دستگاه هاي دولتي به  با پشتيباني اس
ــت كه  ــت اجراي اين طرح بر مي خيزند و درس حماي
كار بسيار مشكل است اما در سايه تعامل و همكاري 

قابل اجراست. 
آقازاده خاطرنشان كرد: همچنين پروژه اميركبير 
به عنوان بافت فرسوده شهري مصوب شده كه اين امر 

ــيار خوبي است و به  داراي امتيازها و تخفيف هاي بس
عنوان مشوق اجراي طرح است. وي با اشاره به اينكه 
ــود اجراي پروژه اميركبير تضمين شده است، بيان  س
ــت: اگر سرمايه گذاران در كنار مجموعه مديريت  داش
ارشد استان و شهرداري قرار بگيرند، شهر اراك با توجه 

به عقب افتادگي ها مي تواند بسيار رشد كند. 
ــهردار اراك نيز در اين نشست گفت: شهرداري  ش
اراك به دنبال اين است كه در سايه تعامل و همكاري 
ــهر اراك را در مدت كوتاه جبران  عقب ماندگي هاي ش
ــهردار كالن شهر اراك بيان داشت: در  كند. تاجران ش
شهرداري اراك با رويكرد جديدي كه اعضاي شوراي 
شهر مبني بر شكستن چارچوب و قالب هاي گذشته 
داشتند، كار شروع شد و در ابتداي امر مديريت شهري 
به دنبال دلجويي از شهروندان اراكي بابت سختي ها و 
ــد تا حد امكان  ــت اندازهاي اداري بود و تالش ش دس
ــهروندان تحوالتي ايجاد شود.  ــريع امور ش جهت تس

ــاره به اينكه شهرداري به دنبال سهولت  تاجران با اش
ــت: در روزهاي پاياني  ــت، بيان داش در انجام امور اس
ــال همكاران شهرداري تا پاسي از صبح در خدمت  س
ــهروندان بودند و بايد گفت كه حال و هواي امروز  ش
ــهرداري اراك حال و هواي كار و سهولت در انجام  ش
ــت و حاصل اين تالش ها، جديت و تسريع در  امور اس
عمليات اجرايي تقاطع هاي غيرهمسطح، روان كردن 
ترافيك پنج شنبه آخر سال، سرعت بخشي در عمليات 
ــتان بانوان، آغاز عمليات اجرايي مناطق  اجرايي بوس
ــت 1000 اصله درخت  گردشگري شهر اراك و كاش

در منطقه گردشگري سيبك است. 
ــروژه 58 متري كه نزديك  ــهردار اراك گفت: پ ش
ــده بود با برگزاري جلسات متعدد  به 15 سال رها ش
ــووالن استاني،  ــهر اراك و تهران، بانك ها و مس در ش
ــهرداري به دنبال تعيين تكليف هر چه سريع تر آن  ش
ــات برگزاري جسله  بود و در نهايت حاصل اين جلس

ــي با سرمايه گذاران است و سعي داريم ابتدا  هم انديش
ــرمايه گذاران داخل استان، بعد در كشور و  از توان س
سپس خارج  از كشور جهت اجراي اين پروژه استفاده 
ــهر اراك با بيان اينكه  كنيم. تاجران شهردار كالن ش
شهرداري به دنبال استفاده از ظرفيت سرمايه گذاران 
ــهيالت الزم براي اجراي پروژه 58  ــت، گفت: تس اس
ــده در  ــري از جمله اينكه پروانه 51 بلوك واقع ش مت
مسير صادر شده، شيوه نامه هاي 10گانه آماده شده كه 
ــت و همچنين  گزينه هاي مختلفي براي انجام كار اس
ــهر از 40تا  ــوراي ش ــاي خوبي با مصوبه ش معافيت ه
ــروژه در نظر گرفته،  ــراي اين پ ــد عوارض ب 50درص
ــرمايه گذاران ديده  ــاي خوبي براي س همچنين مزاي
شده است از جمله اينكه وام هاي كم سود و تسهيالت 
بافت هاي فرسوده در اختيار ايشان قرار مي گيرد. الزم 
به ذكر است، توجه به سود براي شهروندان نيز لحاظ 

شده است. 
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اقتصاد اجتماعي12
تحصيلدانشآموزان
دركالسهاي۴۰نفره

معاون آم��وزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينكه كمبود نيرو بحثي جدي است و تراكم 
باالي دانش آموزي كيفيت آموزش را تحت تاثير قرار 
مي دهد، گفت: بر اس��اس آمارهاي ما 12.49درصد 
جمعيت دانش آموزي در كالس هاي ۳۶ تا 4۰ نفره 
و و 1.15درصد دانش آم��وزان ما در كالس هاي 41 
تا 45 نفر درس مي خوانند و اين موضوع ش��رايط را 
براي آموزش دشوار مي كند و باعث مي شود ياددهي 

و يادگيري به شكل خوبي اتفاق نيفتد. 
رضوان حكيم زاده درب��اره وجود بيش از 2۰هزار 
مدرسه كمتر از ۶ دانش آموز در كشور و نگراني هايي 
درب��اره احتمال تعطيلي اين مدارس در صورت عدم 
تامين نيروي انس��اني در سال آينده اظهار كرد: اين 
موضوع را تكذيب مي كنم، هيچ مدرسه يي در معرض 

تعطيلي نيست. 
او افزود: با وجود تمام محدوديت ها و مش��كالت، 
در دور افتاده تري��ن نق��اط كش��ور پرچم جمهوري 
اس��المي در مدارس برافراشته است. معاون آموزش 
ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه مناطق 
صعب العبوري داريم كه معلمان ما با سختي در آنجا 
حضور مي يابن��د و كالس درس را براي تعداد كمي 
دانش آموز برگزار مي كنند به ايس��نا گفت: هرچند 
معتقدي��م بايد به��ره وري را باال ببري��م. حكيم زاده 
افزود: كمبود نيرو بحثي جدي اس��ت و تراكم باالي 
دانش آم��وزي كيفي��ت آموزش را تح��ت تاثير قرار 
مي دهد. بر اساس آمارهاي ما 12.49درصد جمعيت 
دانش آموزي ما در كالس هاي ۳۶ تا 4۰ نفره و 1.15 
درص��د دانش آم��وزان ما در كالس ه��اي 41 تا 45 
نفر درس مي خوانند و اين موضوع ش��رايط را براي 
آموزش دش��وار مي كند و باعث مي ش��ود ياددهي و 

يادگيري به شكل خوبي اتفاق نيفتد. 
او در ادامه بر ض��رورت توجه به بحران نيروي 
انساني در آموزش و پرورش از سوي تصميم گيران 
تاكي��د كرد و گفت: كش��ور ب��راي تربيت معلمان 
هزينه مي كند و چه خوب اس��ت همچون گذشته 
ك��ه دانش��جويان عل��وم تربيتي جذب سيس��تم 
مي ش��دند، در كنار ظرفيت دانشگاه فرهنگيان از 
س��اير ظرفيت ها براي جذب معلم به ويژه در دوره 

ابتدايي استفاده كنيم. 

بحرانزيستمحيطيمرز
باكشتاراسبها

عضو هيات رييس��ه فراكس��يون محيط زيست 
مجلس، ابعاد زيس��ت محيطي، اقتص��ادي و رواني 
كش��تار دسته جمعي اسب ها را برش��مرد و از روند 

بررسي طرح حمايت از كوله بران انتقاد كرد. 
عبدالكري��م حس��ين زاده در واكنش به انتش��ار 
فيلم كشتار نزديك به 9۰ اسب باربر در نبردل هاي 
اميرآباد شهرستان اشنويه در توييتر خود نوشته بود 
»مسووالن باي�د هر چه سريع تر از كشتن اسب ه�اي 
كوله بران دس��ت بردارند« در تش��ريح جزئيات اين 
اظهارنظر به خانه ملت گفت: هم اكنون بدبينانه ترين 
حالت اين است كه اين اسب ها براي قاچاق استفاده 
شده باشد و خوش بينانه ترين حالت نيز اين بوده كه 
آنها را اس��ب مورد اس��تفاده كوله بران بدانيم، اما در 
هر دو صورت كشتن اس��ب ها نمي تواند قابل قبول 
باشد و تنها پاك كردن صورت مساله است. نماينده 
نقده و اشنويه در مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: 
آنچه مسلم اس��ت، كشته شدن اسب هاي كوله بران 
نه تنها مش��كالتي را براي اي��ن افراد ايجاد مي كند، 
بلكه منطقه را نيز از ابعاد مختلف زيس��ت محيطي، 
رواني و اقتصادي با مش��كالتي مواجه مي كند. او در 
بيان مشكالت زيست محيطي اين اقدام تصريح كرد: 
بي ترديد بعد از كش��ته ش��دن تعدادي از حيوانات، 
الشه آنها در محيط رها مي شود كه اين امر مي تواند 
آثار زيست محيطي مختلفي را از جمله آلوده كردن 
س��فره هاي آب زيرزميني و خ��اك كه بيماري هاي 

متعددي را ايجاد مي كنند، به همراه داشته باشد. 
حس��ين زاده با اش��اره به ابعاد رواني اين موضوع 
افزود: بعد رواني اين مهم نيز از اين نظر داراي اهميت 
است كه كشته شدن اين حيوانات ممكن است ايجاد 
فضاي خش��ني را در يك منطق��ه خاص به نمايش 

بگذارد كه اين امر مطلوب جامعه ايراني نيست. 
او با ي��ادآوري مش��كالت اقتصادي كه كش��تار 
اس��ب ها در اين منطقه مي تواند ايج��اد كند، اظهار 
كرد: كشتار اس��ب ها از اين نظر داراي اشكال است 
كه اس��تفاده از آنها تامين كننده معيشت بخشي از 
مردم اين منطقه از جمله كوله بران و افرادي است كه 
اين اسب ها را براي باربري استفاده مي كنند، ضمن 
اينكه برخي نيز از طري��ق اجاره آنها به امرار معاش 
مي پردازند. حس��ين زاده با تاكيد بر اينكه مش��اغل 
جايگزي��ن مي تواند راهكاري در جه��ت ممانعت از 
كشتار اسب ها باش��د، يادآورشد: البته از مدتي قبل 
اجراي طرحي در اين منطقه آغاز ش��ده است مبني 
بر تعويض گاو ش��يرده با اسب ها كه اگر دولت نيز از 
آن حمايت كند و فعاليت ها در اين زمينه گسترده تر 
ش��ود، مي تواند مش��اغل جديد و ايمن تري را براي 

صاحبان اسب ها ايجاد كند. 
اين نماين��ده مردم در مجلس دهم با اش��اره به 
راه��كاري ايمن در جه��ت بهره من��دي از ظرفيت 
اسب هاي اين منطقه اظهار كرد: اين مناطق به دليل 
برخورداري از دش��ت هاي گس��ترده مي تواند مكان 
مناس��بي براي گردشگري باش��د، بنابراين مي توان 
از اين اس��ب ها در پيست هاي اس��ب دواني كه يكي 
از جاذبه هاي گردش��گري بوده، اس��تفاده كرد تا در 
پي آن منب��ع درآمد جديدي نيز براي صاحبان اين 
اس��ب ها ايجاد ش��ود. عضو هيات رييسه فراكسيون 
محيط زيس��ت مجلس در پايان با انتقاد از طوالني 
ش��دن روند بررسي طرح حمايت از كوله بران تاكيد 
كرد: متاس��فانه در صحن در م��ورد اين طرح كه به 
صورت دوفوريتي مطرح شده بود، شفاف سازي نشد 
و همين امر باعث شد كه اين طرح به حاشيه كشيده 
ش��ود، بنابراين در نهايت به صورت طرحي عادي در 
كميسيون اجتماعي در حال بررسي است و مراحل 

پاياني خود را نيز طي مي كند. 

اخبار

وزيركشورازروندمبارزهباموادمخدرواعتياداعالمنارضايتيكرد

مالحظه كاري  در گزارش هاي اعتياد
945 كيلومت��ر مرز مش��ترك مي��ان ايران و 
افغانس��تان، بزرگ ترين توليد كنن��ده ترياك در 
جه��ان، هر روز مب��ارزه با مواد مخ��در در ايران 
را پيچيده و دش��وار مي كند. پنجم ارديبهش��ت 
امسال، رييس پليس كشور، مبارزه با موارد مخدر 
را از اولويت هاي س��ال 97 دانس��ت و اعالم كرد: 
»در سال 9۶ حدود 75۰ تن كشفيات موادمخدر 
داش��ته ايم كه نسبت به س��ال 95 بي سابقه بوده 
اس��ت.« از طرف ديگر آمارها نشان مي دهد، در 
9 ماهه س��ال  9۶، ۶۰۰ تن مواد مخدر كش��ف و 
ضبط ش��ده كه اين مقدار در 12 ماه س��ال 95، 
برابر با 7۰۰ تن بوده است، در واقع در سال 9۶، 
كشفيات مواد مخدر، نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته 1۳ درصد رشد را نش��ان مي دهد اما با 
وجود رش��د 1۳ درصدي در كش��ف مواد مخدر، 
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور كه با حفظ 
س��مت، دبيري كل ستاد مبارزه با مواد مخدر را 
ه��م بر عهده دارد، از رون��د مبارزه با مواد مخدر 
ناراضي اس��ت، عبدالرضا رحماني فضلي، معتقد 
است برخي مسووالن در ارائه گزارش هاي مربوط 
به اعتي��اد و مواد مخدر مالحظه كاري مي كنند. 
چنين وضعيتي در حالي اس��ت كه افغانس��تان 
س��االنه ب��ر توليد م��واد مخدر خ��ود مي افزايد، 
اگرچه كش��فيات مواد مخدر در س��ال 9۶، 1۳ 
درص��د افزايش داش��ت اما آخري��ن آمار موجود 
نش��ان مي دهد در مقاب��ل اين مي��زان افزايش، 
س��ال گذش��ته توليد ترياك در كشور افغانستان 
هم بيشتر ش��ده و از مرز 1۰ هزار تن عبور كرد 
و از مجموع ترياك توليد ش��ده در افغانس��تان، 
س��االنه حدود 15۰۰ تن وارد ايران مي شود كه 
يك سوم اين مقدار در داخل كشور مصرف شده، 
حدود يك سوم توسط نيروي مقابله ايران كشف 

مي شود. 
رحماني فضلي روز گذش��ته در نشست فصلي 
دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر 
سراس��ر كشور درباره اين موضوع گفت: »4 سال 
اس��ت كه فعاليت مان را در س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر پش��ت س��ر گذاش��تيم. در اي��ن مدت در 
مواردي توفيق داش��تيم اما متاس��فانه در برخي 
موارد نتوانس��تيم به اهداف برسيم. همچنين گاه 
در مطرح كردن برخي مس��ائل به صورت عالمانه 
و بدون مصلحت انديش��ي دچار مش��كل بوديم، 

اين در حالي اس��ت كه ما در قبال قانون و مردم 
وظيف��ه داريم و مهم اين اس��ت كه كف خيابان 
اقتصاد قاچاق، تعداد معتادان، ميزان مواد مخدر، 
تعداد بهبوديافتگان و وضعيت درمان و اش��تغال 

معتادان را در نظر بگيرم.«
او با بي��ان اينكه بايد وضعي��ت خودمان را با 
رقيب خودمان يعني قاچاقچيان، خرده فروشان 
و اعتياد مقايس��ه كنيم، اف��زود: »در حال حاضر 
در افغانس��تان كشت مواد مخدر از ۶ هزار تن به 
ده هزار تن رسيده است. اين مواد بعد از برداشت 
به س��مت بازارهاي جهاني حرك��ت مي كند كه 
بخش��ي از آن از مرزهاي كشور ما وارد مي شود. 
در ح��ال حاضر آمار دقيقي از قاچاق مواد مخدر 
ب��ه كش��ور نداريم اما براس��اس آخري��ن آمارها 
۸۰9تن كش��فيات مواد مخدر در كش��ور صورت 

گرفته است.«
وي ادامه داد: » ميزان كش��فيات مواد مخدر 
طي سال جاري 15درصد نسبت به سال گذشته 
افزاي��ش يافته اس��ت. با اينكه ميزان كش��فيات 

بيش��تر ش��ده و همين جاي تقدير و تشكر دارد 
اما س��وال اين است كه آيا نمي توانسيتم به جاي 
۸۰۰ تن 1۳۰۰ تن كشفيات داشته باشيم؟ بنابر 
اين در حوزه مقابله ب��ا قاچاق بطور كامل موفق 

نبوده ايم.«

لبمرز،بهترينجابرايقطعچرخهاعتياد
 دبيركل س��تاد مبارزه با م��واد مخدر گفت : 
»اگ��ر در حوزه مقابله با قاچاق موفق نبوديم چرا 
در زمينه مقابله با خرده فروش ها هم نتوانستيم 
توفيق داشته باشيم؟ واقعيت اين است كه چرخه 
اعتي��اد اعم از قاچاق، توزيع مواد مخدر و... ادامه 
دارد در حال��ي كه اين چرخه بايد در يك جايي 
قطع شود و بهترين جا لب مرز است. بايد تالش 
كنيم در همان مرز كشور جلوي قاچاق را بگيرم. 
متاس��فانه با وجود س��اختارهاي مشخص براي 
مقابله با قاچاق مواد مخدر و اس��تقرار فرماندهي 
مبارزه با مواد مخدر و حتي گروه هاي مختلف از 
جمله س��پاه باز هم وضعيت قاچاق به اين شكل 

اس��ت.« رحماني فضلي ب��ا تاكيد بر اينكه بعد از 
قاچاق مواد مخدر به داخل كش��ور مبارزه با آن 
س��خت مي ش��ود بيان كرد: » اگر ي��ك تن مواد 
مخ��در را در مرز بگيريم قطعا با يك گروه طر ف 
هس��تيم اما به محض ورود مواد مخدر به داخل 
كشور اين يك گروه تبديل به هزار گروه مي شود 
ك��ه باي��د با تك ت��ك آنها مب��ارزه كنيم. ضمن 
اينك��ه اگر خرده فروش ها را دس��تگير مي كنيم 
بايد تالش كني��م رد آنها را بزنيم و به گروه هاي 

قاچاقچي در مرز كشور دست بيابيم.«

مالحظهكاريبرخيمسووالندرارائهگزارش
رحمان��ي فضلي ب��ا بيان اينكه دس��تگاه هاي 
مختل��ف از جمله وزارت بهداش��ت، اس��تانداران 
و... ب��ا موضوع مب��ارزه با مواد مخ��در درگيرند 
گفت: “عملكرد س��تاد مبارزه با مواد مخدر باعث 
مي ش��ود كه اين موضوع به اولويت دستگاه هاي 
ديگر تبديل ش��ود. موضوع مهم ديگر اين است 
ك��ه دبيران اس��تاني مبارزه با م��واد مخدر نبايد 

در عملكرد خود مالحظه كاري داش��ته باش��ند. 
من برخي گزارش ه��اي كار را مي بينم و متوجه 
مي شوم كه سراسر مالحظه كاري است. به دليل 
اولويت دهي به بحث مبارزه با مواد مخدر اس��ت 
ك تاكي��د كردم كليه اس��تانداران در جلس��ات 
مربوط به مب��ارزه با مواد مخدر ش��ركت كنند؛ 
متاس��فانه گاه��ي وقتي به اس��تان ها سركش��ي 
مي كنيم مي بينم ش��رايط موجود با گزارش هاي 

ارائه شده متفاوت است.«
وزير كش��ور با تاكيد بر اينكه دبيران س��تاد 
مب��ارزه با مواد مخدر بايد دلش��ان ب��ا اين كار 
باش��د گفت: بايد فرض كنيد كه معتادان برادر، 
خواهر يا بس��تگان نزديك ش��ما هستند دراين 
ش��رايط چطور عم��ل مي كني��د؟ معتقدم همه 
دس��تگاه هايي كه متولي مبارزه ب��ا مواد مخدر 
هس��تند، تا س��ه برابر مي توانند بهره وري خود 
را افزاي��ش دهند. دبيران ش��وراهاي هماهنگي 
مب��ارزه با مواد مخدر سراس��ر كش��ور بايد هم 
برخورد وهم تش��ويق و ترغيب داش��ته باشند و 
كاري كنن��د كه مبارزه با مواد مخدر در اولويت 

دستگاه ها قرار گيرد. 
رحمان��ي فضلي بااش��اره به اينك��ه در برنامه 
شش��م توس��عه بنده��اي خوبي براي مب��ارزه با 
مواد مخدر لحاظ ش��ده اس��ت گفت:  بر اس��اس 
اين برنامه اختيارات مناس��بي به س��تاد مبارزه 
ب��ه م��واد مخدر داده ش��ده و حت��ي رديف هاي 
مختلف بودجه براي دس��تگاه ها در اين زمينه در 
نظر گرفته شده اس��ت. با ديوان محاسبات براي 
تخصيص بودجه ها هماهنگي كرده و اين موضوع 

را پيگيري خواهيم كرد. 
وي ب��ا بيان اينكه جلس��ات تش��ريفاتي هيچ 
تاثيري در مبارزه با مواد مخدر ندارد تاكيد كرد: 
براي اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر و جلب 
مشاركت هاي مردمي بايد با اقشار مختلف جامعه 
جلس��ه داش��ته باش��يم. از نظر من حوزه مقابله 
اولوي��ت يك اس��ت. براي پيگي��ري اين موضوع 
بايد در مرزهاي كشور فعاليت شود. همچنين در 
استان ها جلسات مقابله جدي گرفته شود. واضح 
است كه كار اطالعاتي در استان ها بسيار اهميت 
دارد چون اين كار هزينه كمي دارد و عين حال 
قدرت و هيبت س��تاد را نشان مي دهد و در دل 

قاچاقچيان خوف ايجاد مي كند. 

انتقادكالنتريبهعدمهمكاريبراياحيايدرياچهاروميه

يامصوباتدرياچهاروميهرااجراكنيد،يابرويد
نزدي��ك ب��ه پنج س��ال از آغاز ط��رح احياي 
درياچ��ه اروميه پ��س از كنار رفت��ن دولت دهم 
مي گذرد و ب��ا وجود وعده احي��اي اين درياچه، 
شواهد نش��ان مي دهد كه با وجود پيشرفت هايي 
در يكي دو سال نخست، پروژه احياي اين درياچه 
به بن بست خورده است. ديروز پانزدهمين جلسه 
كميته راهبردي س��تاد احياي درياچه اروميه در 
كتابخانه مركزي دانشگاه شريف و با حضور اعضا 
برگزار ش��د و ريي��س س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت به همكاري نكردن دستگاه ها در احياي 
درياچ��ه گاليه كرد. او البته از خود س��ازمان هم 
گله ك��رد و گف��ت خودمان ه��م كاري نكرديم. 
گويا رويه انتقاد از خ��ود و نيروهاي زيرمجموعه 
ب��ه جاي اصالح امور، به ش��يوه رايج ف��رار رو به 
جلوي مس��ووالن محيط زيست براي پاسخگويي 
به بحران هاي زيست محيطي تبديل شده است. 

در اين جلس��ه كه با حضور عيس��ي كالنتري، 
ريي��س س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت و دبير 
س��تاد احياي درياچه اروميه و مسعود تجريشي، 
مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق اين س��تاد برگزار 
ش��د، عباس س��روش معاون آب و آبفاي وزارت 
ني��رو، عل��ي م��راد اكب��ري مع��اون آب و خاك 
وزارت جهاد كش��اورزي، حمي��د ظهرابي معاون 
محيط زيس��ت طبيعي س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت، تقي كهوريان معاون عمراني اس��تاندار 
آذربايجان غربي و كارشناس��اني از وزارتخانه هاي 

ذكر شده و دفاتر استاني حضور داشتند. 

در ابتداي نشس��ت علي حاجي مرادي مسوول 
واحد سياس��ت گذاري دفتر تلفيق و برنامه ريزي 
س��تاد احياي درياچه اروميه با ارائه گزارش��ي به 
تشريح وضعيت درياچه اروميه و اقدامات صورت 

گرفته در اين زمينه پرداخت. 
پس از آن كالنتري در صحبت هايي، به انتقاد 
از عملكرد واحدهاي مختلف كه با مساله احياي 
درياچه ارومي��ه در ارتباط هس��تند، پرداخت و 
گفت: مش��كل اصل��ي درياچه اروميه اين اس��ت 
كه زيرمجموعه دستگاه هاي اجرايي در استان ها 
تصميم��ي را ك��ه دول��ت اتخاذ مي كن��د، قبول 
ندارن��د؛ انتق��اد را از خودمان ش��روع مي كنم و 
مي گويم خود ما هم در س��ازمان محيط زيس��ت 
آن ط��ور ك��ه بايد ب��راي درياچ��ه اروميه كاري 
نكرديم. او ادام��ه داد: واحدهاي اجرايي ديگري 
هم كه خارج از س��ازمان محيط زيس��ت فعاليت 
مي كنند و با موضوع احيا درياچه اروميه مرتبط 
هس��تند، كار اساس��ي در اين زمينه انجام نداده 
اند؛ مثال وزارت جهاد كشاورزي به خصوص جهاد 
كشاورزي آذربايجان غربي اصال به تعهدات خود 

درباره درياچه اروميه عمل نكرده است. 
او با اش��اره ب��ه مصوباتي درباره عدم توس��عه 
س��طح زيركش��ت آبي در حوضه درياچه اروميه، 
اف��زود: بعد از تصويب مصوبات��ي براي جلوگيري 
از توسعه س��طح زيركشت آبي در حوضه، ساالنه 
۸۰۰۰ هكتار س��طح زيركش��ت آب��ي در حوضه 
توسعه پيدا كرده است. اين يعني 24۰۰۰ هكتار 

افزايش مس��احت زير كشت كشاورزي در منطقه 
طي سه س��ال كه با احتساب 1۰هزار مترمكعب 
آب مصرف��ي در هر هكتار، ب��ه عبارتي در پايان 
اين ۳سال 24۰ميليون مترمكعب افزايش مصرف 
آب در حوضه آبريز درياچه اروميه وجود داش��ته 
است و وقتي اين اطالعات كنار هم قرار مي گيرند 
به نظر مي رس��د كه دولت توس��ط برخي سر كار 

گذاشته شده است. 
كالنتري درباره همكاري نكردن دس��تگاه هاي 
اجرايي در اس��تان ها با س��تاد احيا درياچه اروميه، 
گف��ت: دولت چيزي تصويب مي كن��د اما در عمل 
دستگاه اس��تاني هرچه كه خواست انجام مي دهد. 
مدي��ران به ش��دت عافيت طل��ب ش��ده اند و اصال 
حاضر نيس��تند ب��راي يك مس��اله كوچك اندكي 
ريس��ك كنند. اگر قرار باشد دولت تصميم بگيرد و 
دستگاه هاي اجرايي استاني به شيوه خود اجرا كنند 
بي ش��ك ما يك نظام ناكارآمد خواهيم بود. عيسي 
كالنتري درباره مساله رهاس��ازي مازاد آب سدها، 
اظهار كرد: مس��اله رهاس��ازي مازاد آب س��دها در 
زمان حميد چيت چيان )وزير نيروي دولت يازدهم( 
تصويب شد و قرار شد اگر آب سدها در حوضه آبريز 
از يك ميزان بيشتر شد در اختيار درياچه قرار گيرد 

و همه آن سهم درياچه باشد. 
او ادام��ه داد: از ابتداي س��ال تاكنون س��ه بار با 
وزير نيرو مكاتبه ك��ردم، با وجود اينكه هر ماه هم 
جلسه داريم، اما زير مجموعه وزير نيرو به ما جواب 
نمي دهن��د! دليل آنها هم اين اس��ت كه ش��ايد در 

تابستان درجه حرارت اروميه 5۰ درجه شود و آب 
بيشتري تبخير شود بنابراين ما نمي توانيم آب سدها 

را در اختيار درياچه قرار دهيم. 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست و دبير 
س��تاد احياي درياچه اروميه، تاكيد كرد: داليل و 
توجيهاتي كه از سوي وزارت نيرو عنوان مي شود 
فقط براي انجام ندادن كار است و آنها مي خواهند 
ت��ا در اين زمينه كاري صورت نگيرد و در واقع با 
اين عملكرد ستاد احيا قطعا موفق نخواهد شد. 

او اف��زود: در س��ال 9۳ تصميم گرفته ش��د كه 
سطح زير كشت چغندر افزايش پيدا نكند اما وزارت 
صنع��ت و مع��دن يك كارخانه قند را از مش��هد به 
حوضه درياچه اروميه آورد كه اين مساله بطور واضح 
با مصوبه هيات وزيران در تناقض است. وي ادامه داد: 
به اين شكل نمي توان تصميم گرفت و آنها را اجرايي 

كرد در نتيج��ه موفقيتي ه��م در كار نخواهد بود؛ 
مگر اينكه بخواهيد دولت را ناكارآمد نش��ان دهيد. 
رييس جمهور اخيرا در سفر تبريز به من گفتند كه 

به شدت با اين موضوعات برخورد خواهند كرد. 
كالنتري، تاكي��د كرد: اگر واقع��ا عضو دولت 
هس��تيد مصوبات دولت را بايد اجرايي كرده و به 
آن عمل كنيد. اگر ه��م نمي خواهيد عضو دولت 

باشيد استعفا بدهيد و برويد. 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در پايان 
با صحبت هايش، اظهار كرد: اگر مصوبات را قبول 
نداريد وزيرتان بيايد و بگويد اين مصوبات را قبول 
نداري��م. اگر كس��ي كاري را قبول ن��دارد، مجبور 
نيست در راس آن باشد. مديركلي كه سياست هاي 
مجموع��ه را نمي تواند در منطقه اجرا كند مجبور 

نيست بماند، بهتر است استعفا بدهد و برود. 

دبيركل ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش 
از در نظرگرفت��ن ش��اخص هاي جدي��د براي 
افزاي��ش حق��وق معلمان از »كار پژوهش��ي« 
تا »تدري��س موقت« در س��ال 97 خبر داده 
اس��ت؛ ش��اخص هايي كه با توجه به وضعيت 
نامناس��ب معيش��تي معلمان و رويكرد سنتي 
نظام آموزشي كشور، ممكن است به سرنوشت 
طرح ه��اي آموزش حين خدمت كه تنها براي 
افزايش ان��دك حقوق و ب��دون نتيجه برگزار 

مي شد، منجر شود. 
مه��دي نوي��د اده��م در اين ب��اره گفت: 
آن چي��زي كه در گذش��ته و چند س��ال قبل 
اجرا ش��د، براس��اس »قانون خدمات مديريت 
كش��وري« بود كه در آنج��ا كارمندان به ويژه 
معلم��ان را ب��ه چند طبقه تقس��يم مي كرد و 
براي ارتق��اي فراين��د فعاليت آنه��ا تدابيري 
اتخاذ و تس��هيالتي فراهم آورد. آن چيزي كه 
در آموزش و پرورش اجرا ش��د، تاثير بس��يار 
مثبتي در مجموعه آموزش و پرورش داش��ت 
و در زم��ان خودش قابل تقدي��ر بود. دبيركل 
ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش اف��زود: اما 
آن چي��زي كه در س��ند تحول تح��ت عنوان 

»رتبه بندي معلمان« نام برده مي ش��ود، طرح 
ديگري اس��ت كه بر مبناي آن نظامي طراحي 
كنيم، تا هر نيرويي كه وارد آموزش و پرورش 
مي ش��ود؛ از زمان ورود تا زمان خروج مراحل 
رشد و ترقي خود را به صورت قانونمند سپري 
كند؛ اين نظام جدا از آن مس��ير اداري اس��ت 
كه معلم بطور طبيعي با سنوات خدمتي خود 

از امتيازاتي برخوردار مي شود. 
نويد اده��م در تكمي��ل صحبت هاي خود 
افزود: اس��اس ف��از دوم رتبه بندي اين اس��ت 
كه بي��ش از عنصر س��نواِت خدم��ت، عنصر 
»كارايي« و »اثربخش��ي« معلم براي قضاوت 
در ارتق��اي رتبه معل��م مبنا ق��رار گيرد؛ اگر 
معلم��ي كار پژوهش��ي ي��ا تدري��س موقتي 
داشت براي بهينه سازي تعليم و تربيت كاري 
جدي ك��رد و صالحيت عمومي و تخصصي او 
ارتق��ا پيدا ك��رد از امتيازات م��ادي و معنوي 
برخوردار خواهد ش��د. او با بي��ان اين مطلب 
كه از منظر س��ند تحول، م��ا طرح رتبه بندي 
را اينچنين مي بينيم، ب��ه ايلنا گفت: در حال 
حاضر اين طرح، طراحي ش��ده و بخشي براي 
كس��ب مجوز و تامين منابع مال��ي در اختيار 

دول��ت قرار گرفته اس��ت و انش��اهلل اگر منابع 
تامي��ن ش��ود و مجلس ه��م همراه��ي كند، 
زمينه اجرا فراهم خواهد شد. دبيركل شوراي 
عالي آم��وزش و پ��رورش با تاكيد ب��ر اينكه 
همه معلم��ان نمي توانند وارد نظام رتبه بندي 
شوند، خاطرنش��ان كرد: الزاما همه معلمان از 
مواهب و امتياز اين طرح برخوردار نيس��تند؛ 
مگر كساني كه تالش مضاعف دارند و خدمات 
بهت��ر و برتري را به دانش آموزان و نظام تعليم 

و تربيت ارائه مي دهند. 
نويد ادهم درباره مصوبه جديد شوراي عالي 
آموزش و پرورش گفت: جلسه آخر شورا هفته 
گذش��ته برگزار ش��د و در اين جلسه، كليات 
اهداف جدي��د دوره هاي تحصيل��ي مبتني بر 
مفاهيم س��ند تحول به تصويب رس��يد كه در 

جلسه آينده نهايي خواهد شد. 
او اضافه كرد: يكي از گام هاي تحول آفرين 
بس��يار موثر، همي��ن تصويب اه��داف جديد 
دوره هاي تحصيلي است؛ اين اهداف براساس 
ساحت هاي ۶گانه سند تحول بنيادين، براي 4 
دوره ابتدايي و متوسطه تصويب شده و در هر 

ساحتي هدف ويژه يي پيش بيني شده است.

شاخص هاي جديد براي افزايش حقوق معلمان
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گزارش »تعادل« از ارائه برنامه هاي 2 كانديداي ديگر شهرداري پايتخت

امروز2نامزدنهاييشهرداريتهرانمعرفيميشوند
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

روز گذشته سيد محمود حسيني و پيروز حناچي 
دو كاندي��دا از 5كانديداي تصدي ش��هرداري تهران 
برنامه هاي خود را در صحن ش��ورا ارائ��ه كردند. روز 
يك ش��نبه نيز 3 نام��زد ديگر برنامه هاي خ��ود را در 
صحن علني شورا و در حضور خبرنگاران ارائه كردند 
و به س��واالت اعضاي شورا در ارتباط با برنامه هايشان 
پاسخ دادند. انصراف انصاري الري و محمود حجتي از 
كانديداتوري ش��هرداري تهران نيز در روز يك ش��نبه 
به طور رس��مي اعالم ش��د تا تعداد گزينه هاي 7گانه 
اعضاي ش��وراي ش��هر به 5 نفر تقليل ياب��د. با ارائه 
برنامه هاي حسيني و حناچي در جلسه روز گذشته، 
 امروز سه شنبه 18 ارديبهشت قرار است از ميان 5نامزد 
ياد شده، 2نفر به عنوان كانديداي نهايي انتخاب  شوند 
و از ميان آنها نيز در روز يك ش��نبه 23ارديبهش��ت، 

شهردار جديد تهران انتخاب خواهد شد. 
بررس��ي برنامه هاي 5كانديداي شهرداري نشان 
مي دهد كه محور اصلي برنامه ها تقريبا يكسان است. 
البته دليل آن نيز مش��خص اس��ت، زيرا مشكالت و 
معضالت شهر تهران سال هاست كه شناسايي شده و 
مدير آتي شهر تهران بايد برنامه ها و راهكارهايي براي 
از بين بردن مهم ترين مشكالت تهران شامل ترافيك، 
آلودگي هوا و حمل و نقل داش��ته باشد؛ مواردي كه 
در برنامه هاي هر 5 كانديدا لحاظ ش��ده است. سيد 
محمود حسيني كه استانداري اصفهان و سيستان و 
بلوچستان را در كارنامه خود دارد، برنامه هاي خود را 
تحت عنوان »تهران براي همه، با مشاركت همه« در 

حضور اعضاي شوراي شهر تشريح كرد. 
به گزارش »تعادل« نخستين موردي كه حسيني به 
آن اشاره كرد، حكمراني خوب شهري بود. موردي كه 
تقريبا تمام كانديداها درباره آن ايده و برنامه داشتند. 
حكمران��ي خوب اصطالحي اس��ت كه طي چند دهه 
اخير مورد توجه محققان اجتماعي و مسووالن شهري 
قرار گرفته است. حكمراني خوب هشت مشخصه اصلي 
دارد: مشاركت، اجماع محور، مسووليت پذير، شفافيت، 
پاسخگويي، اثربخشي و كارا بودن، منصفانه و همه گير 
ب��ودن و پيرو حكوم��ت قانون. اين ش��كل حكمراني 
باعث مي شود كه فساد به حداقل ممكن كاهش يابد، 
ديدگاه  اقليت ها به حس��اب آورده شده و صداي اقشار 
آسيب پذير در تصميم گيري شنيده شده و به نيازهاي 

حال و آينده شهر پاسخ داده شود. 
ب��ه گفته حس��يني، حكمراني خوب ش��هري با 
مس��ووليت پذيري، پاسخگويي و ش��فافيت، عدالت، 
مش��اركت و اجماع پذي��ري حاص��ل مي ش��ود. وي 
مهم ترين اقدام هايي كه منجر به اس��تقرار حكمراني 
خوب شهري در شهرداري تهران مي شود را اين گونه 
برش��مرد: اصالح س��اختار با رويكرد چابك س��ازي، 

افقي سازي و تخصصي سازي، اصالح ساختار اداري و 
تشكيالت شهرداري با رويكرد محله محوري، استقرار 
و بهينه س��ازي نظام هاي ارزياب��ي عملكرد، نظارتي 
و مال��ي، ايجاد هماهنگي ميان برنامه ها، س��اختار و 
منابع انساني، اصالح رابطه و نسبت صف و ستاد در 
شهرداري و شفاف كردن نقش سازمان ها و شركت ها. 
اما پيروز حناچي كه اكنون معاونت فني و عمراني 
ش��هرداري را بر عهده دارد، با اش��اره به لزوم تغيير 
س��اختار حكمراني شهر معتقد اس��ت، با استفاده از 
ظرفيت هاي فرهنگي و ني��ز تكيه بر توانمندي هاي 
علمي، فناوري و نوآوري مي توان س��اختار حكمراني 
ش��هري را تغيير داد.  هوشمند س��ازي يكي ديگر از 
نيازهاي ش��هر ته��ران و نقطه اش��تراك برنامه هاي 
كانديداها محس��وب مي ش��ود. حناچي كه با شعار 
تهران، شهر خالق برنامه هايش را ارائه كرد، برنامه اش 
در اين ارتباط تش��كيل »محله هوش��مند« اس��ت. 
حناچ��ي در برنامه هاي خودش آورده اس��ت: ش��هر 
هوش��مند يعني تركيب اس��تفاده از فن��اوري براي 
رس��يدن به اهداف پاي��داري. در اين نگاه فناوري در 
تقابل با توس��عه پايدار نيست، بلكه فناوري همراهي 
براي وصول به تمام اهداف زيست محيطي و اهداف 
پايداري محس��وب مي شود. بر اين اساس تهران يك 
محله پايلوت »محله هوشمند« خواهد شد و الگوي 
توسعه، تهران مي شود. منطقه يي با بيشترين ميزان 

توليد و مصرف انرژي تجديدپذير در كشور، بيشترين 
ميزان اتصال به اينترنت و بيشترين ميزان استفاده از 
فناوري هاي همراه با طبيعت. در واقع محله هوشمند 
يك محله پايلوت براي توسعه دهندگان فناوري است 

تا از دستاوردهاي خود رونمايي كنند. 
سيد محمود حسيني 3 محور اصلي و اولويت دار 
براي برنامه هاي خود تعيين كرده است. اول بازآفريني 
شهري با رويكرد محله محوري، دوم اقتصاد شهري و 
منابع پايدار و سوم كاهش مساله ترافيك، آلودگي هوا 

و مسائل زيست محيطي. 
همان ط��ور ك��ه عنوان ش��د، يك��ي از مهم ترين 
مش��كالت شهر تهران كه س��ال ها با آن درگير است 
و هر س��اله قرباني��ان زيادي از ش��هروندان مي گيرد، 
آلودگي هواس��ت. يكي از راه حل هاي مش��ترك همه 
كانديداها براي كاهش آلودگي هوا استفاده از دوچرخه 
و مناسب س��ازي پيادرو هاس��ت. اما هيچ يك به اين 
موضوع اشاره نكردند كه چگونه مي خواهند در شهري 
مانند تهران كه از زيرساخت هاي الزم براي دوچرخه 
س��واري برخوردار نيس��ت، اين كار را انج��ام دهند. 
از س��وي ديگر هنوز در ش��هر تهران بانوان به راحتي 
نمي توانند در مراكز شهر سوار دوچرخه شوند و هنوز 
محدوديت هايي براي آنه��ا در اين زمينه وجود دارد. 
البته در برخي مناطق غربي مانند منطقه 22 شرايط 

و زيرساخت ها تقريبا فراهم است.

پيروز حناچي معتقد است به طور كلي كربن زدايي، 
استفاده گسترده از حسگرها، توسعه اينترنت IOT و 
نيز ترويج استفاده از دوچرخه و بهينه سازي پياده رو ها 
راهكار هاي كاهش آلودگي هوا هستند. اين در حالي 
است كه س��يد محمود حس��يني براي اين بخش از 
برنامه هاي خود توضيحات بيش��تري ارائه كرده است 
ك��ه عبارتند از: توس��عه فناوري ه��اي بازيافت كامل 
پسماند با هدف كاهش دفن پسماند و افزايش ميزان 
بازياف��ت، تاكيد بر برنامه جامع ب��راي مقابله با ايجاد 
آلودگي ه��ا )آلودگي هوا، آب، خاك، صوتي و بصري( 
به ويژه آلودگي هوا و نقش محوري در مطالبه وظايف 
دستگا ه هاي متولي، تهيه بستر توسعه و بهره برداري از 
انرژي هاي نو در س��اختمان هاي شهر، ارائه بسته هاي 
حمايتي و تش��ويقي به محله هاي برتر از نظر كاهش 
ردپاي زيس��ت محيطي، رعايت نتاي��ج EIA ارزيابي 
آثار زيست محيطي براي هر گونه بارگذاري جديد در 
شهر از جمله ساختمان، ترويج استفاده و بهره برداري 
از انرژي هاي نو در تامين انرژي مجتمع هاي مسكوني، 
س��ازمان ها و بخش تجاري با وضع قوانين تش��ويقي 
و حمايتي، الزام س��ازندگان ب��ه رعايت نظامنامه ها و 
دستورالعمل هاي مربوط به ساختمان سبز، بازنگري 
قوانين و آيين نامه هاي تردد وسايل نقليه آلوده كننده 
و فراهم آوري بستر جايگزيني وسايل نقليه هيبريدي 
و الكتريك��ي. به گفته حناچي، ش��هر ته��ران اكنون 

بيش از هميش��ه نيازمن��د ارتقاي كيفيت ش��هري، 
هوشمندسازي، به كارگيري روش هاي نوين اقتصاد در 
تامين درآمدهاي پايدار، تقويت زيرساخت هاي شهر 
با سطح جهاني، تقويت پايه هاي اقتصاد دانش بنيان، 
بهبود محيط كس��ب و كار شهري با همكاري بخش 
خصوصي و اتاق بازرگاني، حذف زايش فس��اد، اجراي 
برنامه ريزي ب��راي هويت، توجه به زيس��ت پذيري و 
ارتقاي فرهنگ و هويت شهري مبتني بر ظرفيت هايي 
كه در تهران وجود دارد، است.  حناچي با بيان اينكه 
نظام درآمد كالن ش��هرها به درآمد ساخت و ساز در 
تهران 82درصد بوده اس��ت، گف��ت: اين يك معضل 
ملي بوده و تنها در مقياس ش��هر تهران نيس��ت، اما 
منابع مالي در شهرهاي توسعه يافته ماليات مستقيم، 
ماليات مشترك، كمك هاي دولتي، ماليات هاي مرتبط 
با دارايي، تامين مالي و فروش كاال و خدمات اس��ت. 
يكي از مهم ترين اين شاخصه ها ماليات هاي مرتبط با 

دارايي است كه تاكنون به آن توجه نكرده ايم. 

 فقدان راهكار براي كاهش بدهي ها 
بعد از اتمام صحبت هر يك از كانديداها، اعضاي 
ش��وراي ش��هر س��واالت خود را مطرح كردند. زهرا 
نژادبهرام عضو هيات رييس��ه ش��وراي شهر خطاب 
به حسيني كانديداي شهرداري تهران گفت: انتظار 
داش��تيم در برنامه تان براي كاهش بدهي هاي شهر 
و تامين منابع پروژه هاي نيم��ه تمام راهكارهايي را 
ارائه مي داديد. يكي از معضالت اصلي تهران پسماند 
زباله است و مردم منتظرند كه در اين زمينه مديريت 

شهري برنامه مدون و زمانبندي شده يي ارائه دهد. 
وي افزود: انتظار داشتم، سهم كاهش بدهي هاي 
ش��هر تهران را در برنامه ش��ما ش��اهد باشم. انتظار 
داش��تم با توجه به اولويت گذاري نسبت به پروژه ها، 
اولويت خود را در اين امر مشخص مي كرديد. راهكار 
تامي��ن منابع پروژه هاي نيمه تم��ام را بگوييد، براي 
فضاهاي زيرس��طحي تهران چه برنامه يي داريد. آيا 
پروژه هاي نيمه تمام را تكميل خواهيد كرد تا مردم 
ش��اهد آن باشند. مشكل اصلي ما اين است كه تا به 
امروز نتوانس��تيم با مردم گفت وگو كنيم. شما براي 

اين مهم چه راهكاري داريد. 
حج��ت نظري عض��و ديگر ش��وراي ش��هر نيز 
خط��اب به حناچ��ي گف��ت: در ح��وزه فرهنگي و 
اجتماعي برنامه هاي شما تشريح نشده مثال در مورد 
هويت بخشي به محالت چگونه عمل مي كنيد. براي 
حياط شبانه تهران چه برنامه يي داريد و در رابطه با 

ظرفيت آزاد نيروي انساني چه مي كنيد. 
نظري گفت: در مورد سرانه خطاهاي ورزشي چه 
مي كنيد و براي كاهش س��ن مديران و اس��تفاده از 

نيروهاي بازنشسته چه برنامه يي داريد. 

لغو مجوز برج باغ هاي صادره 
بعد از اسفند ۹۶ 

علي اعطا س��خنگوي شوراي شهر تهران با اشاره 
به زماني كه مصوبه برج باغ ها در اس��فندماه گذشته 
ابالغ نش��ده بود، گفت: اگر در اي��ن زمان پروانه يي 
صادر ش��ده باش��د، متوقف و از ادامه ساخت و ساز 
جلوگيري مي ش��ود. به گزارش مهر، اعطا در حاشيه 
شصت  و يكمين جلسه رسمي شوراي شهر تهران، ري 
و تجريش در جمع  خبرنگاران در خصوص عدم ابالغ 
لغو مصوبه برج باغ به مناطق 22گانه تهران گفت: اين 
امر طب��ق قانون لغو مصوبه برج  باغ الزم االجرا بود و 
مهدي حجت معاون شهرسازي و معماري شهرداري 
ته��ران در آن زم��ان يعن��ي اس��فندماه در معاونت 
شهرس��ازي حضور نداشت.  سخنگوي شوراي شهر 
با بيان اينكه در جلسه يي كه با مديران حوزه معاون 
معماري تش��كيل شد، از سوي مديران مطلع شديم 
كه هنوز لغو مصوبه برج  باغ به مناطق ابالغ نش��ده 
است، گفت: طبق آخرين اخبار اين مصوبه به مناطق 
22گانه ابالغ شده و الزم االجراست. اعطا با اشاره به 
زماني كه اين مصوبه ابالغ نش��ده بود، گفت: اگر در 
اين زمان پروانه يي صادر شده باشد، متوقف و از ادامه 

ساخت و ساز جلوگيري مي شود. 

 نمايشگاه هاي پرمخاطب
بايد در شهر آفتاب برگزار شود

محس��ن هاش��مي رييس شوراي ش��هر تهران به 
برگزاري نمايش��گاه خودرو در محل دايمي نمايشگاه 
بين الملل��ي انتقاد كرد. به گزارش تس��نيم، محس��ن 
هاشمي رفس��نجاني در آغاز ش��صت و يكمين جلسه 
شوراي شهر تهران با انتقاد از برگزاري نمايشگاه خودرو 
در محل نمايشگاه بين المللي اظهار كرد: متاسفانه اين 
ناهماهنگي ه��ا وج��ود دارد و از رييس جمه��ور، وزير 
كشور و اس��تانداري مي خواهيم در خصوص برگزاري 
اين نمايش��گاه در محل نمايش��گاه بين المللي تغيير 
رويكرد بدهن��د. وي تصريح كرد: ب��ا توجه به فراهم 
شدن زيرساخت هاي الزم و همچنين هزينه شهرداري 
تهران براي احداث نمايش��گاه ش��هر آفت��اب به نظر 
مي رس��د بايد تمام نمايش��گاه هاي پرمخاطب در اين 
محل برگزار ش��ود. رييس ش��وراي شهر تهران گفت: 
شهرداري تهران سرمايه گذاري سنگيني در نمايشگاه 
ش��هر آفتاب انج��ام داده و تمهيداتي در بخش حمل 
و نقل عمومي در جابه جايي ش��هروندان صورت داده 
است.  هاشمي همچنين با اشاره به برگزاري نمايشگاه 
كتاب در مصلي گفت: دو ايس��تگاه مترو و همچنين 
توسعه خطوط اتوبوسراني براي جابه جايي شهروندان 

پيش بيني شده است. 

وضعيت تردد وانت ها و 
كاميونت ها در طرح ترافيك

چگونگي بهره مندي از تسهيالت تردد در محدوده 
طرح ترافيك در خص��وص ورود وانت ها و كاميونت ها 
به محدوده طرح ترافيك 13۹7 اعالم شد. به گزارش 
تسنيم، سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
در اطالعيه شماره ۹ خود درباره چگونگي تردد وانت ها 

و كاميونت ها در محدوده طرح ترافيك اعالم كرد:
 پيرو اطالعيه س��ازمان حم��ل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران و بر اس��اس مصوبات ذي ربط در 
خصوص چگونگي بهره مندي از تس��هيالت تردد در 
محدوده طرح ترافيك وانت هاي پالك عمومي، پالك 

شخصي و كاميونت ها، به اطالع عموم مي رسد. 
1- وانت ه�اي پ�اك عموم�ي:  متقاضيان 
محترم ب��راي برخورداري از تخفيف 100درصدي 
تس��هيالت، نس��بت به دريافت نام كاربري و رمز 
عبور از س��ايت my.tehran.ir و ورود اطالعات 
خودرو اقدام كنند. سپس با استفاده از نام كاربري 
 و رم��ز عب��ور دريافت��ي از مرحله قبل در س��ايت

baraneh.tehran.ir ثبت نام كنند. 
2- وانت هاي پاك ش�خصي و كاميونت ها: 
متقاضي��ان محترم ب��راي برخ��ورداري از تخفيف 
50درص��دي تس��هيالت، نس��بت به درياف��ت نام 
 ،my.tehran.ir كارب��ري و رمز عب��ور از س��ايت
ورود اطالع��ات خودرو و واريز مبلغ 600هزار تومان 
به حساب شهروندي )شامل 100هزار تومان هزينه 
خدمات ثبت نام و500 هزار تومان بابت شارژ حساب 
ش��هروندي( اقدام كنند. س��پس با اس��تفاده از نام 
كاربري و رمز عبور دريافتي از مرحله قبل در سايت 

baraneh.tehran.ir ثبت نام كنند. 

ايرانشهر

وقوع زلزله هاي مختلف در س��ال گذش��ته و ت��داوم آن در 
س��ال جاري موضوعي است كه بس��ياري از كارشناسان حوزه 
زلزل��ه به آن اش��اره مي كنند و در اين  باره هش��دار مي دهند. 
ريي��س مرك��ز تحقيق��ات راه، مس��كن و شهرس��ازي هم در 
كنفران��س ملي زلزله به اهمي��ت آمادگي و مديريت بحران آن 
اش��اره كرد و گف��ت: تعداد زلزله ها در فاصله س��ال هاي ۹5 تا 
۹6، تقريبا س��ه برابر شده اس��ت و بنابراين پهنه هاي گسلي در 
سراس��ر كش��ور در حال شناسايي اس��ت كه در اين مورد بايد 
تمام دست اندركاران و مردم در عدم ساخت و ساز بر پهنه هاي 
گس��لي اهتمام ويژه يي داشته باشند.  به گزارش پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرسازي، محمد شكرچي زاده افزود: اينكه به چه 
دليل در چندين ماه اخير و از س��ال گذش��ته تاكنون افزايش 
لرزه خي��زي در پوس��ته فالت اي��ران داش��ته ايم مبناي علمي 
دارد و واقعيتي اس��ت ك��ه بايد موردتوجه ج��دي قرار دهيم.  
رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي با مقايس��ه 
آمار س��ال هاي ۹5 و ۹6 در زمينه لرزه خي��زي اعالم كرد: در 
س��ال ۹5 زلزله هايي با بزرگاي ۴ و 5 ريش��تر 118 مورد و در 

س��ال ۹6 با همين بزرگا 27۹ مورد گزارش ش��ده اس��ت.  او 
اضافه كرد: همچنين در س��ال ۹5 زلزله هاي��ي با بزرگاي 5 تا 
6 ريش��تر 7 زلزله و در س��ال ۹6، 32 زلزله كه در اين مقايسه 
۴.2 افزايش را ش��اهد بوديم. ش��كرچي زاده افزود: زلزله هاي با 
ب��زرگاي 6 و 7 ه��م در س��ال ۹5 ي��ك مورد و در س��ال ۹6، 
 ۴مورد گزارش شده كه چهار برابر شده است و زلزله با بزرگاي 
7 ريشتر هم در سال ۹5، صفر و در سال ۹6 يك مورد گزارش 
ش��ده اس��ت.  به گفته ريي��س مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي، تعداد زلزله ها در فاصله سال هاي ۹5 تا ۹6، تقريبا 
س��ه برابر شده اس��ت.  رييس كارگروه مخاطرات زلزله تصريح 
كرد: توجه به مس��اله لرزه خيزي كش��ور و بررسي جوانب آن و 
آماده ش��دن و كاهش خس��ارت ها و تعيين استراتژي مشخص 
ب��راي اين موضوع، ضرورت ملي اس��ت و صرف��ا در اين موارد 
نمي توان از دولت انتظار داش��ت و بايد مردم هم در اين زمينه 
آمادگي هاي الزم را داشته باشند.  او با اشاره به اهميت مصالح 
س��اختماني در كاهش خطرپذي��ري در برابر حوادثي همچون 
زلزله گفت: پهنه هاي گسلي تهران تهيه شده است و باتوجه به 

اينكه در زلزله سرپل ذهاب كيفيت بتن و كارخانه هايي كه توليد 
بتن مي كردند به رغم داش��تن نشان اس��تاندارد، استانداردهاي 
الزم را در اين زمينه نداش��تند، بايد كيفيت مصالح ساختماني 
را موردتوجه قرار دهيم و در اين مهم بكوش��يم.  شكرچي زاده 
تصريح كرد: در زلزله كرمانش��اه به س��اختمان هاي پراهميتي 
همچون بيمارستان ها آسيب جدي وارد شد و اين بيشتر براي 
بيمارس��تان هايي بود كه در ۴ دهه اخير س��اخته شده بودند و 
اينها هشداري است براي توليد كنندگان مصالح ساختماني كه 

در اين خصوص موارد ايمني را رعايت كنند. 

 200 دستگاه شتاب نگار رونمايي مي شود
رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي گفت: در 
پايتخت س��اخت و س��از 12 طبقه و همچنين س��اخت و ساز 
س��اختمان هاي پراهميت روي پهنه هاي گس��لي ممنوع است.  
اي��ن مقام مس��وول ادامه داد: اينكه در كش��ور ام��كان تعيين 
ش��تاب ميسر شده اس��ت نكته حايز اهميتي اس��ت كه بايد از 
آن نهاي��ت بهره مندي را داش��ت، در حال حاضر در حال بهبود 
دس��تگاه شتاب نگار هستيم و بيش از 200 دستگاه جديد تهيه 
كرده ايم كه از آنها در مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي 
رونمايي خواهد ش��د. شكرچي زاده در تحليل زلزله كرمانشاه و 
آسيب به مسكن هاي مهر آن استان اعالم كرد: به نظر مي رسد 
قرارگيري ساختمان ها روي زمين هاي باتالقي در اسالم آباد يكي 
از داليل احتمالي تخريب زياد ساختمان هاي مسكن مهر باشد 

ك��ه در نتيجه عل��ت آن عدم طراحي براي زلزله منتس��ب اين 
ساختمان هاست. رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
بيان كرد: اين موارد نشان مي دهد كه انتخاب ساختگاه مناسب 
و انج��ام مطالعات ژئوتكنيك براي س��اخت و س��ازهاي آتي و 
مكان يابي شهرك هاي جديد در سطح كشور را گوشزد مي كند. 
او توصي��ه ك��رد: ب��راي تدقيق و بررس��ي بيش��تر توصيه 
 مي ش��ود تع��دادي گمان��ه ژئوتكنيك��ي ب��ا عم��ق حداق��ل 
30 متر همراه با اندازه گيري س��رعت امواج )روش دانهول( در 

مكان هاي داراي بيشترين تخريب و مشكوك حفر شود. 
رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي تخريب 
بيمارس��تان ها در زلزله كرمانشاه را يكي از مواردي دانست كه 
بايد براي سال هاي آتي و در زلزله احتمالي بعدي به آن توجه 
ش��ود، ضمن اينكه تخريب هاي ساختماني در زلزله كرمانشاه 
ب��ه اين ترتيب بوده كه تخريب س��ازه يي در طبقه ۴ و باال در 
بيمارستان نوساز امام  خميني شهر اسالم آبادغرب محرز شد. 
او اعالم كرد: داليل آس��يب ديدگي س��ازه يي در سازه هاي 
بتني ب��ر اثر وقوع زلزله به دليل اس��تفاده از مصالح با كيفيت 
پايين به ويژه بتن با مقاومت پايين، كيفيت نامناسب بتن ريزي 
در س��ازه هاي بتن��ي و عدم رعاي��ت جزئي��ات آرماتورگذاري 
در س��ازه هاي بتني بوده اس��ت ك��ه امي��دوارم در اين زمينه 
بتواني��م در س��ال هاي آتي با كيفيت بخش��يدن به توليد بتن 
و مصالح س��اختماني به كاهش مخاطرات زلزله و مقاوم سازي 

ساختمان هاي موجود دست يابيم. 

آم��ار باالي حوادث جاده يي و به تبع آن كش��ته 
ش��دن بيش از 16هزار كشته در تصادفات، چالشي 
اس��ت كه براي حل آن مسووالن و مردم بايد با هم 
همراه شوند و افزايش ايمني راه ها هم همواره مورد 
بحث بسياري از گردهمايي ها و نشست ها بوده است. 
افزايش ايمني جاده ها در گردهمايي رؤساي ادارات 
راهداري و حمل ونقل جاده يي سراس��ر كشور مورد 
توج��ه وزير راه و شهرس��ازي ق��رار گرفت و عباس 
آخون��دي در اي��ن گردهمايي با اش��اره به اهميت 
پيگيري سياس��ت هاي مهم در ح��وزه حمل و نقل 
جاده يي ازجمله ايمني راه ها گفت: امروز بيمه ها فقط 
به خودرو اختصاص مي ياب��د درحالي كه خودرو به 
خودي خود مخاطره يي ندارد و بايد رانندگان پرخطر 
حق بيمه بيشتري پرداخت كنند.  به گزارش فارس 
آخوندي اظهار كرد: بيمه بايد با رفتار راننده ارتباط 
پيدا كند و اگر راننده يي رفتار پرخطر داشت بايد حق 

بيمه بيشتري بپردازد. 
او اظهار كرد: در ش��رايط فعلي فقط خودرو بيمه 
مي ش��ود بايد در حوزه فرآيند بيمه بازنگري ش��ود 
و اگ��ر الزم بود، قوانين را ع��وض كنيم و اليحه به 
مجلس بدهيم.  آخوندي اف��زود: 600 ميليون كاال 
ساالنه توسط حمل ونقل جاده يي جابه جا مي شود و 

600 هزار نفر در اين حوزه ارتزاق مي كنند.  او ادامه 
داد: از جهت كلي سياست مهم در حوزه حمل ونقل 
جاده ي��ي را دنبال مي كنيم كه مهم ترين آن ارتقاي 
ايمني است.  وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: هيچ 
چيز ب��ه اندازه ايمني در حمل ونق��ل جاده يي مهم 
نيست، ميليون ها س��فر در جاده ها انجام مي شود و 
ايمن��ي  اصلي ترين موضوع مورد توج��ه وزارت راه و 
شهرسازي در اين حوزه است.  آخوندي اضافه كرد: 
در حوزه رفع نقاط پرحادثه، اصالح مس��ير هندسي 
راه ها، اصالح ش��يب ش��يرواني، اج��راي حفاظ هاي 
جاده يي، دوربين ها و مسائل ديگر از  جمله اقداماتي 

است كه انجام شده است. 
وزير راه و شهرسازي بيان كرد: هيچ چيز بر ايمني 
ارجحي��ت ندارد و در بحث ايمني جاده يي دليلي بر 
ايجاد ريسك هاي بزرگ نيست و بايد با احتياط عمل 
ك��رد.  او ب��ا تاكيد بر اينكه مدرن ك��ردن جاده ها و 
مديريت جاده يي امري ضروري اس��ت، گفت: زماني 
كمتر از 50 هزار كيلومتر جاده و 1.5ميليون دستگاه 
وس��يله نقليه در كش��ور داش��تيم و امكان كنترل 
مكانيكي جاده ها فراهم ب��ود اما امروز با ۴0ميليون 
وس��يله نقليه امكان كنترل مكانيكي وجود ندارد و 

بايد به سمت هوشمندسازي جاده ها حركت كرد. 

آخوندي بيان كرد: در ۴س��ال گذشته در حوزه 
نرم افزار و هوشمندس��ازي جاده ها س��رمايه گذاري 
در  توم��ان  700ميلي��ارد  ش��د،  انج��ام  كالن��ي 
دوربين ه��اي ثبت تخلفات س��رمايه گذاري كرديم 
و س��امانه س��پهتن راه اندازي ش��د.   وزي��ر راه و 
شهرس��ازي ب��ا تاكيد بر اينكه تجاري س��ازي نكته 
مهم��ي در حوزه حمل ونقل جاده يي اس��ت، گفت: 
بودجه و منابع دولتي محدود اس��ت و بايد از آنچه 
سرمايه گذاري مي كنيم، بهره تجاري داشته باشيم.  
آخون��دي بيان ك��رد: مي توان بخ��ش عمده يي از 
فعاليت هاي راهداري را در فعاليت تجاري معنا كرد، 
آزادراه هايي نظير تهران- قم، تهران- س��اوه و... كه 
در اختيار دولت قرار گرفته در جهت ارتقاي سطح 
س��رويس و بهبود نحوه خدمت رس��اني مي تواند به 
يك پروژه تجاري تبديل شود و بخش خصوصي به 
آن وارد ش��ود.  او ادامه داد: تجاري سازي به عنوان 
راهب��رد كلي در وزارتخانه دنبال مي ش��ود چون با 
كسري منابع مواجه هستيم البته تجاري سازي در 
مفهوم افزايش نرخ بهره وري در س��رمايه ملي هم 
اس��ت. وي بيان كرد: تجاري س��ازي فقط استفاده 
جاده به روش تجاري نيس��ت بلكه ج��اده بايد در 
خدم��ت مناف��ع تجاري باش��د. ريي��س پليس راه 
كش��ور هم در اين گردهمايي با اش��اره به اهميت 
ايمني راه ها گفت: چرا بايد راهي را با نقص تحويل 
بگيريم، راه جديدي با كلي ايراد س��اخته ش��ود و 
در نزدي��ك انتخابات دولت ي��ا مجلس مي خواهند 

افتتاح كنند؟

وزير راه و شهرسازي مطرح كرد

پيشنهادگرانكردنحقبيمهرانندگانپرخطر

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي عنوان كرد

افزايش 3 برابري زلزله در سال هاي ۹5 و ۹۶ 

پيروز حناچي و سيدمحمود حسيني دو نامزد شهرداري تهران ديروز برنامه هاي خود را به شوراي شهر ارائه كردند
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صنعت، معدن و جتارت14
حمايت ها به نفع توليد نيست

محمدرضا اسماعيلي  عضو اتحاديه صنايع لبني 
جلوگي��ري از افزاي��ش قيمت ه��ا درحال��ي ك��ه 
هزينه هاي توليد باال رفته اس��ت، اقدامي غيرمتعارف 
به ش��مار مي آيد چراكه باال رفتن قيمت ها بعد از يك 
سال انجام شده و در اين مدت افزايش قيمت مجددي 
وجود نداش��ته اس��ت. در حقيقت واكنش س��ازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان اقدامي 
برخالف حماي��ت از توليدكنندگان و براي جلوگيري 

از تنش در بازار است. 
برخ��ي از توليدكنندگان به علت فش��ار س��ازمان 
حمايت، به جاي افزايش قيمت اقدام به كم فروش��ي 
مي كنن��د. اين اقدام عمدت��ا در وزن محصوالت اتفاق 
مي افتد، به طوري كه بدون اطالع و الصاق برچس��ب 
روي بس��ته بندي محصوالت از وزن آنها كاسته شده 
است كه اين كار خالف قانون است و بايد با آن برخورد 
شود. افزايش قيمت ها تنها به دليل افزايش هزينه هاي 
توليدكنندگان ازجمله هزينه هاي بسته بندي، توزيع، 
آزمايش��گاهي، افزاي��ش دس��تمزد، بيمه و... اس��ت. 
توليد كننده يي كه چند ماه اس��ت محصوالت خود را 
نسبت به گذش��ته با هزينه يي باالتر توليد مي كند و 
دول��ت نيز از او حمايت نمي كن��د چرا نبايد محصول 

خود را گران تر عرضه كند؟
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
با وج��ود عنواني ك��ه دارد اما هيچ گون��ه حمايتي از 
توليدكنن��دگان نمي كن��د و تنها ب��راي جلوگيري از 
متش��نج ش��دن جو رواني ب��ازار از افزايش قيمت ها 
جلوگي��ري مي كند. درحالي كه اي��ن توليد كنندگان 
هس��تند كه متضرر مي ش��ود. به طوري كه از س��ال 
گذشته شاهد ورشكسته ش��دن برخي از شركت ها و 
توليدكنندگان بوديم. در اين ش��رايط مصوبات دولت 
نيز عليه مردم با تش��ديد نظارت ها و سختگيرانه ترين 
شرايط اجرايي مي شود اما مصوبات حمايتي و يارانه ايي 
پيگي��ري نمي ش��ود و حت��ي در نح��وه دريافت اين 
حمايت ها با مانع تراشي ارگان ها براي توليدكنندگان 
روبه رو مي ش��ويم. به جرات مي ت��وان گفت كه دولت 

قانون را به درستي اجرا نمي كند. 

 پرداخت ۵ درصد
ارز صادراتي به لوازم  خانگي

ايس�نا  س��خنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان 
لوازم خانگي از برگزاري جلسه ارزي با مسووالن بانك 
مرك��زي و وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در حوزه 
توليد و صادرات لوازم خانگي خبر داد و اعالم كرد: قرار 
اس��ت 5 درصد ارز صادراتي در اختيار صادركنندگان 
لوازم خانگي قرار گيرد. حميدرضا غزنوي افزود: در اين 
جلسه اعالم شد كه هيچ پرونده يي نبوده كه براساس 
قانون ثبت سفارش و رعايت دستورالعمل هاي مربوطه 
در بخش واردات مشمول دريافت ارز نشود. او در بخش 
ديگري از سخنان خود گفت: مسائل مختلفي در حوزه 
پتروش��يمي، فوالد و ساير مواد اوليه به كار برده شده 
در بخش توليد لوازم خانگي مطرح و درخواس��ت هاي 
الزم جهت رفع مشكل صادركنندگان لوازم خانگي در 
سامانه ارزي بانك مركزي عنوان شد. سخنگوي انجمن 
صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي با اعالم اينكه قرار بر 
اين است 5 درصد از ميزان ارز صادراتي در حوزه لوازم 
خانگي در اختيار صادركنندگان قرار گيرد، گفت: اين 
5 درصد جدا از ميزان ارزي است كه به صادركنندگان 
تعلق مي گيرد و درحالي كه در س��امانه نيما به ثبت 
مي رس��د اما صادركنندگان مي توانند جهت مصارف 
جاري خود نظير موارد خدماتي، ماموريت ها، بازاريابي 
و تبليغات از آن اس��تفاده كنن��د. غزنوي همچنين با 
تاكيد بر اينكه تصميم اتخاذ ش��ده در راستاي بهبود 
وضعي��ت بازار توليد، ص��ادرات و واردات لوازم خانگي 
خواهد بود، خاطرنش��ان كرد: اگر ش��رايط به درستي 
پيش برود تنها قاچاقچيان هس��تند ك��ه از اين روند 
متضرر خواهند شد و بازار دچار ثبات و بهبود وضعيت 
خواهد ش��د. ۲۱فروردين ماه سال جاري بود كه بانك 
مركزي طي اطالعيه يي در ارتباط با يكسان سازي نرخ 
ارز تصمي��م به تثبيت در بازار گرفت. اين اطالعيه در 
روزهاي اجراي تصميم ستاد اقتصادي دولت مبني بر 
يكسان س��ازي نرخ ارز با بهاي ۴۲۰۰توماني براي هر 

دالر امريكا براي تثبيت قيمت ها بود. 

ظروفي به نام يك بار مصرف 
گياهي واقعي وجود ندارد

پايگاه خبري ات�اق اصناف اي�ران  رييس اتحاديه 
نايلون و پالستيك تهران با اشاره به زياد شدن استفاده 
م��ردم از لوازم يك  بار مص��رف تحت عنوان »گياهي« 
گفت: چيزي به نام ظروف يك  بار مصرف گياهي واقعي 
وج��ود ندارد و ظروفي كه با اين نام وارد بازار مي ش��ود 
۷۰درصد آن پليمر است. سيدرحيم مقيمي اصل افزود: 
بس��ياري از ظ��روف يك  بار مصرفي ك��ه تحت عنوان 
»گياهي« وارد بازار مي ش��ود، بهداشتي نيست چراكه 
در س��اخت آن از تركيبات كربنات، رنگ هاي صنعتي 
و ضايعات پالس��تيك اس��تفاده مي ش��ود و چيزي به 
ن��ام ظروف يك  بار مصرف گياه��ي واقعي وجود ندارد 
و كس��اني كه با اين نام ظروف گياهي مي فروش��ند به 
دنبال منافع شخصي هس��تند. او تصريح كرد: ظروف 
ي��ك  بار مصرف گياهي اصل در تركيب��ات آن از ذرت 
و نشاسته و… استفاده مي شود كه فعال امكانات توليد 
آن در كش��ور وجود ندارد. مقيمي در بخش ديگري از 
سخنان خود با بيان اينكه حتما تمام مصرف كنندگان از 
ظروف يك  بار مصرف شفاف استفاده كنند، اظهار كرد: 
اس��تفاده از ظروف يك  بار مصرف به دليل حساسيت 
بااليي كه دارند و بعضا برخي از اين ظروف س��رطان زا 
هستند بايد دقت بيشتري شود. مردم بايد ظروفي كه 
شفافيت بيش��تري دارند را خريداري كنند و از خريد 
ظروف ي��ك  بار مصرف كدر و مات ب��ه جد خودداري 
كنند. او افزود: همه ساله با نزديك شدن ايام ماه مبارك 
رمضان، برخي شركت هاي پتروشيمي عالوه بر افزايش 

قيمت مواد اوليه، ميزان عرضه را نيز كم كرده اند.

يادداشت

اخبار

»تعادل« معضالت بيروني صنعت فوالد كشور را در گفت وگو با فعاالن اين بخش بررسي مي كند

بن بست  »روياي فوالدي« ايران

فعاالن بخش خصوصي روايت مي كنند

از بي اعتمادي تا ابهام در مورد »نيما«
بهمن ماه س�ال گذش�ته بود كه با باالگرفتن نوس�انات 
نرخ ارزي و عدم دسترس�ي فعاالن اقتصادي و مردم عادي 
به ارز مورد نياز، بانك مرك�زي اقدام به راه اندازي و معرفي 
»سامانه آنالين  نظام يكپارچه معامالت ارزي« تحت عنوان 
س�امانه »نيما« كرد؛ با اين هدف كه اين سامانه نقش مهمي 
در تس�هيل تامي�ن ارز و ايجاد فضاي امن ب�راي خريداران 
و فروش�ندگان ارز بازي كند. هدف ديگ�ر از راه اندازي اين 
س�امانه، ايجاد بستر رقابتي سالم براي صرافان براي تامين 
ارز متقاضي�ان اعالم ش�د. ح�ال به گفته مس�ووالن بانك 
مركزي مي گويند سامانه نيما توانسته آرامش را به بازار ارزي 
كشور بازگرداند، اما فعاالن اقتصادي نظر ديگري دارند؛ آنها 
مي گويند س�امانه نيما هنوز اجرايي نش�ده ك�ه بخواهد به 

آرامش در بازار ارز كمكي كرده باشد. 
  

  سامانه ارزي
س��امانه نيما روز دوش��نبه سوم ارديبهش��ت با حضور اسحاق 
جهانگيري معاون اول رياست جمهوري و ولي اله سيف رييس بانك 
مركزي رسما افتتاح شد. به گفته رييس بانك مركزي، سامانه نيما 
در روزهاي ابتدايي راه اندازي مورد اس��تقبال بي نظير بازيگران ارز 
قرار گرفت. او مي گويد: »در چهار دهه گذشته به دليل عدم اشراف 
كامل در بازار ارز، ش��اهد نوس��انات و تالطماتي در بازار بوديم كه 
خوشبختانه با فعاليت سامانه نيما اشراف همه جانبه بر بازار ارز در 
حال وقوع اس��ت. بانك ها و صرافي ها به عنوان بازيگران اصلي اين 
سامانه بايد به جايگاه خود اشراف داشته باشند و با توجه به نقش 
موثر به ايفاي فعاليت بپردازند و زمينه تقويت اين سامانه را به عنوان 
ابزاري براي ثبات ب��ازار ارز فراهم كنند.« به گزارش پايگاه خبري 
اتاق ايران، س��امانه  يادشده بدين منظور طراحي شده تا متقاضيان 
خريد ارز بتوانند درخواست خود را در يك بستر يكپارچه در اختيار 

فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده يي كه تمايل به ارائه خدمات 
دارد، بتواند در بستري سالم و رقابتي، پيشنهاد خريدار ارز را پاسخ 
دهد. سامانه  نيما در واقع بس��تري آنالين براي خريد و فروش ارز 
اس��ت. در سامانه نيما، چهار بازيگر اصلي شامل واردكنندگان كاال 
و خدمات به عنوان متقاضيان ارز، صادركنندگان كاال و خدمات به 
عنوان عرضه كننده ارز، واسطه گران شامل بانك ها و صرافي ها كه 
منابع را از س��مت عرضه كنندگان به متقاضيان هدايت مي كنند و 
در نهايت سياس��ت گذار ارزي حضور دارند كه براساس پيش بيني 
منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادي نرخ ها، اولويت ها و سقف مصارف 
را از طريق سامانه تحت كنترل قرار مي دهد. بازرگانان مي توانند با 
مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست خود را براي تامين ارز 
ثبت س��فارش هاي غير بانكي ثبت كنند. پس از ثبت سفارش و با 
توج��ه به هماهنگي صورت گرفته بين بانك مركزي ايران و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، اين درخواست به صورت خودكار و برخط 
به سامانه نيما انتقال پيدا مي كند و در نتيجه درخواست خريد ارز 
بازرگانان توسط صرافي ها مشاهده مي شود و در صرافي ها مي توانند 

پيشنهاد خود را ارائه كنند. 

 دغدغه هاي فعاالن اقتصادي
س��امانه  نيما آمده تا به  عنوان حلقه  مفقوده بين س��امانه  جامع 
تجارت و س��امانه پنجره  واحد تجارت فرامرزي ايفاي نقش مي كند. 
به اعتقاد رياست بانك مركزي، سامانه نيما توانسته آرامش را به بازار 
ارزي كشور برگرداند، اما فعاالن اقتصادي خالف اين را مي گويند. به 
گفته اين فعاالن اقتصادي س��امانه نيما هنوز اجرايي نشده است كه 
بخواهد بر بازار ارزي كش��ور تس��لط داشته باشد.   انسيه اسماعيلي 
مدير بازرگاني شركت پارس عمان زرين فعال در زمينه واردات كاغذ 
از غيرعملياتي بودن س��امانه نيما مي گويد: »متاسفانه عملكرد اين 
سامانه هنوز مشخص نش��ده است. از طرفي سامانه يا قطع است يا 

هر ثبتي كه در پورتال اين سامانه صورت مي گيرد، تاييد نمي شود.« 
او در پاس��خ به س��وال خبرنگار پايگاه خبري اتاق ايران كه اگر اين 
س��امانه عملياتي ش��ود، به آن اعتماد خواهند ك��رد؟ بيان مي كند: 
»بعيد مي دانم اين س��امانه اصال عملياتي شود. در حال حاضر حتي 
نرخ نامه يي هم براي سامانه نيما تعريف نشده است.« محمد فاضلي 
بازرگان، ديگر فعال اقتصادي كه هنوز ساز و كار اجرايي شدن سامانه 
نيما برايش جاي س��وال دارد مي گويد: با وجود اينكه گفته مي شود 
سامانه نيما راه اندازي شده، اما اين سامانه هنوز اجرايي نشده است. 
به فرض اينكه س��امانه هم عملياتي شود، اما به نظر نمي رسد بتواند 
مشكالت بازار ارز را حل كند. حداقل از بابت صادرات مطمئن هستم 
كه با مشكالت متعددي مواجه خواهيم شد. دليل اين امر هم، تعريف 
كردن نرخ معين براي صادركننده است. صادركننده يي كه مي تواند 
كاالي خود را باالتر يا كمتر از قيمت تعريف ش��ده در س��امانه نيما 
بفروشد، چرا بايد نرخ خود را از نيما بگيرد؟ اگر اين تعريف بخواهد 
براي صادركننده صورت گيرد، صادر كننده محصول خود را نخواهد 
فروخ��ت. چون اص��ال در اين زمان، صادرات ب��ه صرفه نخواهد بود. 
به ش��خصه با صادركننده هاي زي��ادي در ارتباطم؛ دايما قيمت هاي 
مختلفي از س��وي صادركننده هاي مختلف اعالم مي شود و اصال به 
صرفه نيست كه بخواهند بر اساس آن قيمتي صادرات كنند كه در 
سامانه تعريف شده است.  خانم ديگري كه مدير بازرگاني كارخانجات 
فعال در زمينه توليد صندلي هاي اداري است و نمي خواهد نامي از او 
برده شود از فعاليت خود مي گويد: من مدير بازرگاني دو كارخانه يي 
هس��تم كه در زمينه تولي��د صندلي ه��اي اداري فعاليت مي كند و 
مجبور به واردكردن قطعاتي هستيم كه به هيچ وجه در ايران توليد 
نمي ش��وند. از تاريخ ۱۷ فروردين امسال كه محصول ما وارد كشور 
ش��ده، تا به امروز در گمرك مانده تا تكليف نرخ ارز مش��خص شود 
و بتواني��م محصول خود را تحويل بگيريم.  او تجربه اس��تفاده خود 
از س��امانه نيما را اينگونه توضيح مي دهد: از دو هفته پيش در نوبت 
سامانه نيما هس��تيم و ديروز ساعت 8.35 دقيقه به ما اعالم كردند 
ك��ه به ما ارز تخصيص داده خواهد ش��د؛ اما ن��ه بانك مركزي و نه 
بانك س��امان هيچ كدام پاسخگو نيس��تند. بعد از پيگيري هايي كه 
انج��ام داديم، دوباره گفتند كه خير، به ش��ما ارز نمي دهيم. جالب 
اينكه با روابط عمومي بانك مركزي هم به كرات تماس گرفتيم، اما 

فقط صداي بوق اس��ت كه مي شنويم و كسي پاسخگو نيست. او كه 
اظهار نااميدي مي كند و آينده توليد و صادرات برايش مبهم اس��ت. 
او مي گويد: داريم فكر مي كنيم تا با اين اتفاق وحش��تناكي كه براي 
ارزش پول كشور افتاده، فروش داخلي را رها كرده و فقط صادر كنيم؛ 
اما آينده صادرات هم مشخص نيست. او مي گويد: هم توليدكننده و 
هم صادركننده به دنبال شرايط باثبات هستند. حتي اگر گفته شود 
قيمت دالر ۱۰ هزارتومان اس��ت، اما مطمئن باش��يم كه اين رقم تا 
پايان س��ال ثابت خواهد بود. در خصوص سامانه نيما هم همينطور 
اس��ت. بايد اول مشخص شود نحوه عملياتي ش��دن اين سامانه به 
چه ش��كل است. وقتي قرار است درصد پرداختي كه صادركننده يا 
توليدكننده به سامانه نيما مي پردازد، 3 درصد باشد، ديگر چه فرقي 
مي كند كه طرف حساب ما صرافي ها باشند يا سامانه نيما؟.  حسين 
ماهر مشاور مديرعامل شركت بازرگاني سپاهان از جمله افرادي است 
كه با بيان اما و اگرهايي، راه اندازي سامانه نيما را مثبت ارزيابي كرده 
و مي گويد: اگر ارز صادراتي در س��امانه نيما به درستي براي فروش 
تعريف ش��ود و آنچه هدف از راه اندازي اين س��امانه است، به معناي 
واقعي كلمه عملياتي ش��ود، نيما سامانه خوبي خواهد بود.  او تاكيد 
مي كند: س��امانه نيما بايد بتواند واس��طه هايي را كه براي فروش ارز 
صادراتي وجود دارد، حذف كند و صادركننده بتواند مس��تقيما ارز 
خود را تامين كند؛ نه اينكه صادركننده مجبور باش��د ارز خود را به 

واردكننده بفروشد و درصدي هم بگيرد. 
در پايان او مي گويد: بعيد مي دانم سامانه نيما بتواند به درستي 
عملياتي ش��ود. كما اينكه اين سامانه براي واردكننده ها بي معني 
است و آنها مي توانند از صرافي هاي عامل، ارز خود را تامين كنند. 
آنط��ور كه مديران بانك مركزي اعالم كرده اند س��امانه نيما قرار 
است به امكان كشف قيمت مناسب براي ارز، متناسب با عرضه و 
تقاضا كمك  كند؛ فعاالن اقتصادي اما خواسته شان اين است كه 
ابتدا عملكرد اين س��امانه و نحوه اجرايي شدن فرآيندهاي كاري 
آن براي فعاالن به درستي تعريف شود. آنچه مشخص است اينكه 
فع��االن اقتصادي و به خصوص فعاالن اقتصادي بخش خصوصي 
همانطور كه س��رگردان بازار غيررسمي ارز هستند، در استفاده از 
سازوكار رسمي اعالم شده از سوي بانك مركزي، يعني سامانه نيما 

هم سردرگم شده اند. 

تعادل  محمد مهدي حاتمي 
در  ف��والد  توليدكنن��ده  بزرگ تري��ن  اي��ران 
خاورميانه است و با اين همه، قرائن و شواهد نشان 
مي دهند اين كش��ور در دس��ت يابي ب��ه »روياي 
فوالدي« خود با مشكالتي رو به رو است كه الزاماً 
به زيرساخت هاي خود اين صنعت ارتباطي ندارند. 
بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴، تا آن سال ايران 
بايد ب��ه توليد 55 ميليون تن فوالد برس��د و اين 
در حالي اس��ت كه معض��الت بيروني مانند »عدم 
دسترس��ي به منابع آب« و »نبود زيرس��اخت هاي 
ريل��ي«، مانعي جدي بر س��ر راه تحقق اين هدف 
هس��تند. به عن��وان نمونه، بحران آب در كش��ور 
موجب ريزش شديد و ناگهاني قيمت سهام برخي 
توليدكنن��دگان بزرگ فوالد كش��ور در هفته هاي 
اخير ش��ده و آنها را ناچار كرده ب��راي تامين آب 
مورد نياز كارخانه هاي خود، به خريد پس��اب هاي 
شهري و حتي كنارگذاش��تن طرح هاي توسعه يي 
خود روي بياورند. از ديگر سو، »آمايش سرزميني 
نامناس��ب« و »نبود متولي واحدي« كه بتواند بر 
اساس برنامه هاي مش��خص، توسعه صنعت فوالد 
را در دستور كار قرار دهد، بزرگ ترين توليدكننده 
ف��والد در خاورميان��ه و س��يزدهمين توليدكننده 
فوالد در جهان را با مش��كالت پيش بيني نشده يي 

پنجه در پنجه كرده است. 

 جايگاه متزلزل ايران
ب��ه گزارش »تع��ادل«، تولي��د ف��والد در جهان، 
دس��ت كم در دو دهه گذش��ته روندي كامال صعودي 
داش��ته و تنها بروز ركود عميق در اقتصاد جهان، در 
س��ال ۲۰۰8 ميالدي، توليد اين كاالي اس��تراتژيك 
صنعت��ي را كاه��ش داده اس��ت. داده ه��اي »انجمن 
جهاني فوالد« نش��ان مي دهد، توليد اين محصول از 
۷5۱ ميليون تن در س��ال ۱۹۹۶ ميالدي، به حدود 
۱۶3۰ ميلي��ون تن در س��ال ۲۰۱۶ ميالدي افزايش 
يافت��ه كه از اين ميان، توليد ف��والد چين به تنهايي 
8۰8 ميليون تن است، يعني چيزي در حدود نيمي از 
توليد جهاني اين محصول. اما چرا توليد فوالد تا اين 
اندازه اهميت دارد؟ فوالد كاالي استراتژيكي است كه 
توليد آن نه فقط به تنهايي اهميت دارد، كه نشانه-اي 
اس��ت از ميزان توسعه يافتگي صنعت در يك كشور. 
توليد فوالد، در كنار توليدات ديگري مانند س��يمان 
يا اقسام مختلف انرژي، در واقع مي تواند نشان دهنده 
عطش توسعه در يك اقتصاد باشد. افزون بر اين، توليد 
فوالد نقش بسزايي در توليد بسياري از صنايع پايين 

دس��تي، همچون صنايع خودروسازي، كشتي سازي، 
جاده سازي و پل سازي و ساخت بنادر دريايي، دارد. 

ايران با توليد س��االنه ۱۷/۹ ميلي��ون تن فوالد، 
سيزدهمين توليد كننده بزرگ فوالد در جهان است 
و البته به تنهايي چيزي در حدود ۶۰ درصد از توليد 
فوالد در خاورميانه را در اختيار دارد. توليد فوالد در 
منطقه خاورميانه، اكن��ون به حدود 3۲ ميليون تن 
در س��ال مي رسد. از ديگر س��و، در طول چند سال 
گذشته و به دنبال افت شديد توليد فوالد در اتحاديه 
اروپا، ايران به يكي از عمده ترين صادر كنندگان اين 
محصول به قاره سبز بدل شد و در رديف كشورهايي 
مانند چين، هند، روسيه، برزيل و اوكراين قرار گرفت. 
با اين هم��ه، برخي صاحب نظ��ران معتقدند توليد 
ف��والد در ايران و جايگاه م��ا در توليد اين محصول 
اس��تراتژيك، فرس��نگ ها با آن چيزي كه بايد باشد 
فاصله دارد. س��يدرضا شهرستاني، عضو هيات مديره 
انجم��ن فوالد در اي��ن مورد به خبرن��گار »تعادل« 
مي گويد: ايران در س��ال ۱3۹5 حدود ۱8/5 ميليون 
تن توليد فوالد داش��ته و در سال ۱3۹۶ هم به مرز 
۲۱ ميليون تن توليد رس��يد. با اين همه، ما در اين 
زمينه مي توانستيم بسيار جلوتر از اين برويم. قبل از 
انقالب تركيه كه امروز بيش از 3۶ ميليون تن فوالد 

توليد مي كند، در اين زمينه بسيار از ما عقب  تر بود، 
اما وقوع رخدادهايي مانند جنگ تحميلي و تحريم ها، 

منجر به عقب افتادن ما در اين زمينه شد. 

 راه آهن نباشد صادرات هم نيست!
بنابه مفاد برنامه شش��م توسعه و نيز اهداف سند 
چش��م انداز ۱۴۰۴، توليد فوالد كشور تا هفت سال 
آينده بايد به حدود 55 ميليون تن برسد و اين يعني 
بايد بازارهاي صادراتي مناسبي هم براي صادرات اين 
محصول در نظر گرفته شود. با اين همه، شهرستاني 
معتقد است دست  يابي به اين ميزان از توليد با توجه 
به ش��رايط كنوني چندان عملي به نظر نمي رس��د. 
او مي گوي��د: فك��ر مي كنم رق��م خوش بينانه توليد 
فوالد ايران در س��ال ۱۴۰۴، حداكثر بين ۴۰ تا ۴5 
ميليون ت��ن خواهد بود و رقم واقع  بينانه هم حدود 
3۰ ميليون تن. عالوه بر اين، در برنامه ديده ش��ده 
كه ظرفيت ذوب آهن م��ا بايد به 3۰ ميليون تن در 
س��ال برس��د اما در حال حاضر بيش از ۲۱ ميليون 
تن نيست. شهرس��تاني ادامه مي دهد: صنعت فوالد 
مشكالت بسياري دارد كه برخي از آنها حتي مربوط 
به خود اين صنعت هم نيس��تند و در واقع مشكالت 
زيرس��اختي هس��تند. به عنوان مث��ال، جابه جايي 

55 ميلي��ون ت��ن فوالد، ب��ه تواناي��ي ۲5۰ ميليون 
ت��ن جابه جايي ريلي ني��از دارد و اين يعني بايد زير 

ساخت هاي توسعه يي كشور هم آماده شده باشند. 
اين در حالي اس��ت كه بس��ياري از كارشناسان 
ح��وزه ف��والد معتقدن��د ظرفيت س��ازي واحدهاي 
توليدكننده فوالد در زمينه جابه جايي هاي ريلي در 
طول سال هاي گذش��ته آنچنان هم بد نبوده است. 
در واقع، در حال حاضر بس��ياري از واحدهاي توليد 
فوالد در اس��تان هاي خراسان، اصفهان و هرمزگان، 
دسترسي مناس��بي هم به شبكه ريلي كشور دارند. 
با اين همه، به نظر مي رسد شبكه ريلي كشور آماده 
پاس��خگويي به هدفي نباش��د كه ايران قصد دارد تا 
هفت سال آينده به آن برسد: راه آهن ايران نمي تواند 
55 ميليون تن فوالد را، چه به قصد صادرات و چه به 

قصد مصرف داخلي، جابه جا كند. 

 وقتي آب در آسياب ركود مي افتد
نبود زيرساخت هاي توس��عه يي كه ممكن است 
مان��ع از تحقق »روي��اي فوالدي« ايران باش��ند اما 
مح��دود به توان مح��دود ريلي در ايران نمي ش��ود. 
چند روز پيش، ريزش ناگهاني ارزش س��هام برخي 
ش��ركت هاي بزرگ فوالدي در كش��ور توجه ها را به 

س��مت بحراني جلب كرد كه مي تواند در سال هاي 
آتي، س��نگ بزرگي پيش پاي توليد فوالد در كشور 

باشد: بحران آب. 
تع��داد زيادي از صنايع توليد فوالد در كش��ور در 
استان هاي واقع ش��ده اند كه دسترسي به آب شرب 
در آنه��ا با محدوديت زيادي مواجه اس��ت و طبيعتا 
تخصيص آب براي مص��ارف صنعتي در اولويت هاي 
بعدي است. وضعيت بحراني آب در شرايط فعلي اما 
موجب ش��ده برخي از كارخانه هاي توليد فوالد براي 
تامين آب، به شيوه هاي گران قيمتي مانند استفاده 
از فاضالب هاي شهري يا بازچرخاني آب روي بياورند. 
محمد سياوش��ي، تحليلگر حوزه فوالد در اين رابطه 
به »تع��ادل« مي گويد: بحث عدم دسترس��ي به آب 
بزرگ ترين معضل توليد فوالد در كشور است كه البته 
خ��ود اين موضوع از نبود متول��ي واحد در اين حوزه 
نشأت مي گيرد. سياوشي ادامه مي دهد: قبال شركت 
ملي فوالد متولي اين صنعت بود، اما حاال نهاد واحدي 
بر اين صنعت نظارت ندارد و به نظر من همين موضوع 
در طول چند س��ال گذشته موجب شده كه آمايش 
سرزميني مناسبي در اين حوزه وجود نداشته باشد و 
واحدهاي توليدي در بخش هاي از كشور ايجاد شوند، 
كه اساسا »كوير« محسوب مي شوند. نبود همين نظام 
مديريت يكپارچه موجب شده كه مجوزها نيز بدون 

كارشناسي تخصيص پيدا كنند. 
از سياوشي مي پرسم معضل عدم دسترسي صنايع 
تولي��د فوالد ب��ه آب تا كجا مي تواند پي��ش برود؟ او 
مي گويد: بيش��ترين مص��رف آب در صنايع فوالد در 
بخش توليد گندله اس��ت و اگ��ر وضعيت تامين آب 
از اين هم وخيم تر شود، توليدكنندگاني مانند فوالد 
مباركه ناچار خواهند بود توليد گندله را متوقف كنند. 
اين در حالي است كه امسال به فوالد مباركه اصفهان 
اعالم شده حدود ۷۰ درصد از ميزان آبي كه تا پيش 
از اي��ن به اي��ن مجموعه اختصاص داده مي ش��د، به 
ناچار به مصرف ش��رب مي رسد. به همين دليل اين 
شركت براي تامين آب مورد نياز خود به خريد پساب 
شهرهايي مانند اصفهان، مباركه و شاهين شهر روي 
آورده اس��ت. احتمال ديگري كه وجود دارد هم اين 
اس��ت كه اين شركت ناچار شود طرح هاي توسعه يي 
خ��ود را فعال كنار بگذارد. اي��ن تحليلگر حوزه فوالد 
ادامه مي دهد: بي دليل نيس��ت كه مشاهده مي كنيم 
موفق تري��ن واحد هاي توليدكننده فوالد در كش��ور 
همان هايي هس��تند كه در مج��اورت آب قرار دارند. 
در واقع، توليدكننده يي مانند فوالد كاوه به اين دليل 

موفق عمل كرده كه مشكلي براي تامين آب ندارد. 

3 هفت��ه از تك نرخي ش��دن دالر روي قيم��ت ۴۲۰۰تومان 
مي گ��ذرد و هي��ات اقتصادي دول��ت مقرر كرده كلي��ه مبادالت 
ارزي از طريق س��امانه يي كه توسط بانك مركزي راه اندازي شده 
اس��ت، انجام شود. در اين ميان اما، هنوز برخي از قيمت گذاري ها 
در اقتص��اد ايران به ويژه در بازار طال، با ن��رخ دالر ۶هزار تومان و 
باالتر محاسبه مي شود؛ اين درحالي است كه طبق مصوبه هيات 
اقتصادي دولت پس از يكسان سازي نرخ ارز هر گونه خريدوفروش 
ارز خارج از سيستم مشخص شده، قاچاق بوده و تخلف محسوب 
مي ش��ود. حاتمي يزد، كارش��ناس مس��ائل بانكي و ارزي معتقد 
است فعال برنامه هاي ارزي دچار ابهام است و اين مساله برخي از 

فعاليت هاي اقتصاد را تعليق كرده است. 
كارش��ناس ارشد مسائل بانكي و ارزي مي گويد: گرچه نرخ ارز 
توسط دولت يكسان سازي شده اما هنوز كسي نمي داند قرار است 
دولت چه اقدامات��ي براي حفظ اين تصميم خود انجام دهد و به 
همين واس��طه همه  چيز براي مصرف كنندگان ارز مبهم است و 

نرخ ه��اي متفرقه براي ارز نيز با اثرپذي��ري از اين وضعت و بدون 
هيچ منطق اقتصادي باال و پايين مي شوند. 

احمد حاتمي يزد معتقد است: وقتي فعاالن اقتصادي مي توانند 
براي فعاليت هاي اقتصاد خ��ود برنامه ريزي كنند كه بدانند دالر 
۴۲۰۰تومان��ي ي��ك واقعيت مطلق اس��ت و عملياتي مي ش��ود 
درحالي كه هنوز اطالعات��ي از مبادالت ارزي بر مبناي نرخ هاي 
مصوب منتش��ر نشده و فرضا كسي نمي داند چه ميزان ال سي با 
نرخ دولتي باز ش��ده اس��ت.  حاتمي يزد مي افزايد: از سوي ديگر 
تا ۲۲ارديبهش��ت و فرا رسيدن زمان اعالم موضع رييس جمهور 
امري��كا در م��ورد برجام نيز نوعي از ابهام، ي��اس و بالتكليفي بر 
فضاي اقتصادي كشور به  ويژه در حوزه ارز حاكم است كه فعاليت 

بسياري از فعاالن اقتصادي را به تعويق انداخته است.
او با اش��اره به اينكه با وجود مصوبه دولت براي يكسان سازي 
ن��رخ ارز، هنوز نرخ هاي متفرقه و بااليي براي ارزهاي رايج وجود 
دارد، تصري��ح مي كند: تصميم گيري ب��راي كار روي اين نرخ ها 

تقريبا غيرممكن اس��ت؛ چراكه نه بازار كش دارد و نه اقتصادي 
مي تواند با اين نرخ ها بچرخد هرچند احتماال با استقبال برخي از 
صادراتچي ها مواجه مي شود. حاتمي يزد با اعتقاد به اينكه احتماال 
پس از ۲۲ارديبهش��ت و اعالم موضع ترامپ، وضع موجود ادامه 
مي يابد، اظهار مي كند: برجام معاهده يي بين دو نفر نيس��ت كه 
به راحتي و با يك بله يا خير تمام شود بلكه قراردادي پيچيده بين 
۶ قدرت جهاني و ايران اس��ت و اگر يك كشور از آن خارج شود، 
ديگر كش��ورها بايد براي نحوه تداوم آن تصميم بگيرند و عادي 
شدن وضعيت اقتصاد سياسي ايران به اين مساله بستگي دارد كه 

اين تصميم گيري چقدر به طول بينجامد. 
حاتمي ي��زد مي افزاي��د: در فرايند اي��ن تصميم گيري برخي 
معتقدند ما بايد به سمت شرق و روسيه و چين گرايش پيدا كنيم 
اما شواهد حاكي از اين است كه كار ايران با اين كشورها به نتيجه 
خوش بينانه يي نمي رس��د. از اين  رو بايد استراتژي نگاه به شرق را 
كنار بگذاريم و براي گره گش��ايي از برج��ام به اروپا به  ويژه آلمان 
نزديك شويم. او با اشاره به اينكه در شرايط فعلي نيز كشور چين 
به عنوان متحد شرقي ايران، روابط اقتصادي چندان حسنه يي با 
م��ا ندارد، مي گويد: روابط اقتصادي م��ا با چين برخالف آنچه به 
نظر مي رس��د چندان خوب نيست و حتي براي گرفتن پول نفت 
خود از اين كشور نيز با مشكل مواجه هستيم به گونه يي كه حتي 

نمي توانيم از اين پول ها براي خريد از خود چيني ها استفاده كنيم 
و براي اين كار هزينه هاي اضافي به ما تحميل مي كنند. 

اين تحليلگر مسائل ارزي معتقد است: ترامپ مي خواهد قصه 
خروج از برجام را مثل شمش��ير باالي س��ر ايران نگ��ه دارد تا به 
بي ثبات��ي اقتصادي ما دامن بزند و وض��ع را بدتر كند كه در اين 
صورت، دولت براي جلوگيري از تنش هاي اقتصادي ناچار اس��ت 
دست به دامان تخصيص ارز به مصارف واقعي شود و قيمت مصوب 

ارز را حفظ كند. 
حاتمي يزد، س��رپيچي برخ��ي از صادركنندگان براي تحويل 
ارز خ��ود ب��ه دول��ت را از مهم ترين چالش هاي اقتص��اد ايران در 
ش��رايط فعلي مي داند و مي افزايد: پيش بيني مي ش��ود بخشي از 
صادركنندگان به  ويژه آنهايي كه وابستگي بيشتري به دولت دارند، 
دالره��اي صادراتي خود را در اختي��ار دولت قرار دهند اما بخش 
زي��ادي از ارزهاي حاصل از صادرات در اختيار دولت قرار نخواهد 
گرفت و با وجود ممنوعيت، به صورت آزاد و در قيمت هاي باال به 
فروش خواهد رس��يد. به عقيده او، تقاضاي اصلي براي اين خريد 
اين ارزها نيز هم مربوط به كس��اني است كه قصد خروج سرمايه 
از اي��ران دارن��د؛ آنها به هر قيمتي ارز را مي خرند و فقط به دنبال 
مكيدن خون اقتصاد و خروج ارز از كشور به قيمت تشديد فقر و 

فالكت اكثريت مردم هستند. 

احمد حاتمي يزد عنوان كرد 

ابهامات ارزي، فعاليت هاي اقتصادي را تعليق كرده است
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15 نفت و انرژي
 هم افزايي نفت و نيرو

براي انرژي هاي نو
ايسنا| رييس پژوهشكده محيط زيست پژوهشگاه 
نفت از همكاري علمي اين پژوهشگاه با پژوهشگاه نيرو 
خب��ر داد و بيان كرد: اين همكاري در راس��تاي توليد 
فناوري هايي براي تولي��د انرژي از منابع تجديدپذير و 

كاهش مصرف انرژي است. 
ابراهيم عاليي اظهار كرد: با تعامالتي كه ميان اين 
دو پژوهش��گاه ايجاد شد، به اين نتيجه رسيديم كه در 
برخي حوزه هاي تحقيقاتي مانند توس��عه فناوري هاي 
انرژي هاي ن��و مي توانيم هم افزايي هاي خوبي داش��ته 
باشيم. وي توس��عه فناوري هاي كاهش ميزان مصرف 
و ش��دت مصرف در تاسيس��ات نيروگاهي وزارت نيرو، 
پااليشگاه ها، پتروشيمي و مجتمع هاي گازي را از جمله 
زمينه ه��اي همكاري اين دو پژوهش��گاه عنوان كرد و 
اف��زود: در حال حاضر مقدمات مطالعات آغاز ش��ده و 

تفاهمنامه هاي آن نيز به امضا رسيده است. 
عاليي خاطرنشان كرد: از آنجايي كه اين طرح ها در 
سطح ملي برگزار مي ش��ود، نتايج آن در حوزه كاهش 
مصرف و ش��دت انرژي و همچنين توس��عه فناوري در 
راس��تاي انرژي هاي نو مي تواند در سطح ملي اثرگذار 
باش��د، ضمن آنكه ما را در كاهش مص��رف انرژي نيز 
ياري خواهد كرد. عالي��ي زمينه هاي همكاري اين دو 
پژوهشگاه را شامل انرژي باد و زمين گرمايي عنوان كرد. 

 نيروگاه هاي خصوصي
قرباني بدهي دولت

ايرنا| رييس هيات مديره س��نديكاي ش��ركت هاي 
توليدكننده ب��رق، طلب نيروگاه ه��اي توليدكنندگان 
ب��رق از وزارت ني��رو را 25هزار ميلي��ارد تومان اعالم 
و اظه��ار كرد: به دلي��ل تاخير در پرداخ��ت اين رقم، 
تعميرات اساسي در برخي نيروگاه ها انجام نشده است. 
محمدعلي وحدتي با بي��ان اينكه دولت خريدار اصلي 
برق توليدكنندگان بخش خصوصي است، گفت: به طور 
معمول پرداخت مطالبات توليدكننندگان برق توسط 
دولت به موقع انجام نمي شود. دولت بابت اين تاخيرها 
خس��ارتي پرداخت نمي كن��د، اما همه دس��تگاه هاي 
دولتي، باب��ت دريافت طلب خ��ود از بخش خصوصي 
 خس��ارت دريافت مي كنن��د. در همي��ن رابطه اكنون

3 نفر از نيروگاه داران ممنوع الخروج شده و حكم ضبط 
اموالش��ان نيز صادر شده است. وحدتي در ادامه افزود: 
نيروگاه ها در فصل هايي كه مصرف برق كاهش مي يابد، 
به تعميرات اساس��ي واحدها مي پردازند اما در شرايط 
ع��دم وصول مطالب��ات، نيروگاه ه��اي خصوصي حتي 
نمي توانند حق��وق كاركنان خود را بپردازند. مش��كل 
تامين نقدينگي س��بب ش��ده آنها نتوانن��د تعميرات 
اساسي واحدهاي نيروگاهي را طبق برنامه انجام دهند. 
وي خاطرنشان كرد: تعويق در تعميرات اساسي به ذاته 
باعت كاهش توليد نمي ش��ود، اما ممكن است در زمان 
اوج مصرف منجر به خروج واحدهاي نيروگاهي از مدار 
توليد شود كه در اين صورت كاهشي پيش بيني نشده 

در ميزان توليد نيروگاه ها خواهيم داشت. 

 وزش 3000 مگاوات باد
در گيالن

نيپن�ا| مديرعامل ش��ركت برق منطقه يي اس��تان 
گيالن با بيان وجود بيش از 3000 مگاوات پتانس��يل 
انرژي بادي در منجيل و مناطق اطراف آن اظهار كرد: 
ظرفي��ت منصوبه فعل��ي در بخش انرژي ب��ادي 92/4 
مگاوات اس��ت. اين در حالي است كه بيش از 32 برابر 
ظرفيت منصوبه فعلي، پتانس��يل توليد انرژي بادي در 
گيالن وجود دارد و چنانچه س��رمايه بخش خصوصي 
جلب ش��ود، آينده يي بس��يار روش��ن در انتظار استان 

گيالن خواهد بود. 
مهندس بلبل آبادي با اشاره به رويكرد دنيا در استفاده 
از انرژي هاي پاك و تجديدپذير بيان كرد: اس��تان گيالن 
از موهبت الهي و موقعيت استراتژيك بسيار خوبي براي 
انرژي بادي، آبي و انرژي خورش��يدي برخوردار اس��ت و 
حسب وظيفه بايد با برنامه ريزي دقيق، امكان استفاده از 
پتانسيل انرژي هاي مختلف را با توجه به توان مالي فراهم 
كنيم. وي افزود: در زمينه انرژي بادي، شركت هاي مختلف 
خارجي و ايراني متقاضي توليد انرژي الكتريكي در استان 
گيالن هستند. پنج شركت SUNFARMING، سبز 
آكام )رشد صنعت و EAB(، توان نيروي آراد، كاسپين و 
انرژي پويان آتا، در مجموع متقاضي احداث 300مگاوات 
ان��رژي بادي در مناطق منجيل، گنجه، جيرنده و رودبار 
هستند كه در مواردي محل احداث نيروگاه تعيين شده 

و در موارد ديگر نيز در حال بررسي است. 

كوتاه از دنياي انرژي

معاون وزير نفت در امور بين الملل: 

جايتوتالبودمدرايرانميماندم
 گروه انرژي|

نادي صبوري-عليرضا كياني|
دومين روز از بيس��ت و س��ومين نمايش��گاه 
نفت، گاز و پتروش��يمي دي��روز در محل دايمي 
نمايش��گاه هاي بين المللي برگزار ش��د. در وهله   
نخست ش��ايد مهم ترين تغييري كه در تركيب 
حاض��ران در نمايش��گاه به چش��م مي خورد را 
بايد در اين دانس��ت كه اگر در گذشته در غرفه 
شركت هاي بين المللي كمتر نيروي فارسي زباني 
به چش��م مي خورد، امروز بيشتر افراد حاضر در 
اين غرفه ها را افرادي كه ادعا مي كنند رابط اين 
ش��ركت ها در ايران هستند، تش��كيل مي دهد. 
به نظر مي رس��د ش��بكه يي از اين افراد در تمام 
ش��ركت هاي مط��رح خارجي كه ب��ا كنار رفتن 
تحريم ها در ايران فعال شدند، ورود كرده اند. اين 
وضعيت هم پتانسيل اين را دارد كه به عنوان فعال 
شدن نيروي كار ايراني »مثبت« ارزيابي شود و 
هم ب��ه اين دليل كه به نوعي به پررنگ ش��دن 
مش��اغل كاذب در ايران دامن مي زند، وضعيتي 
ن��ه چندان مثب��ت درنظ��ر گرفته ش��ود. البته 
اميرحس��ين زماني نيا معاون وزي��ر نفت در امور 
 بين الملل معتقد اس��ت كه در نمايشگاه امسال 
»حس خوبي« به چشم مي خورد و كارها در حال 
پيش رفتن است. زماني نيا همچنين در پاسخ به 
اين پرسش »تعادل« كه باتوجه به شناختش از 
فضاي ديپلماتيك جهان در بازه كنوني اگر جاي 
مديران شركت هاي نفتي بين المللي بود با ايران 
وارد همكاري مي ش��ود، عنوان كرد: »بله، ايران 
با تمام اين تفاس��ير فرصت هاي بسيار مناسبي 
در صنعت نفت دارد.« ديروز غالمرضا منوچهري 
معاون مهندسي و توسعه شركت ملي نفت ايران 
نيز نشستي خبري را در جريان نمايشگاه برگزار 
و امسال را سالي پررونق براي صنعت نفت ايران 
توصيف كرد. مش��روح گ��زارش »تعادل« از روز 

دوم نمايشگاه را در ادامه مي خوانيد. 
ديروز و در ش��رايطي كه ش��ركت هاي حاضر 
در بيس��ت و س��ومين نمايش��گاه نف��ت، گاز و 
پتروش��يمي در حال رد و بدل كردن بروش��ور، 
اطالعات و كارت هاي ويزيت با مراجعه كنندگان 
بودن��د، چند نشس��ت خبري نيز در نمايش��گاه 
برگزار ش��د. اغلب مراجعه كنندگان به نمايشگاه 
را چند دس��ته مش��خص تش��كيل مي دهند كه 
امسال دس��ته  فارغ التحصيالن جوياي كار يكي 

از پررنگ ترين آنهاست. 
در فاصل��ه چند س��الن ب��ا اين اف��راد كه با 
چشم هاي شان هرگونه فرصت شغلي را در غرفه 
شركت هاي مختلف مي ربايند ديروز اميرحسين 
زماني ني��ا مع��اون وزير نفت نشس��تي خبري را 
برگزار كرد. مع��اون وزير نفت در امور بين الملل 
و بازرگاني درباره آخرين مذاكرات صورت گرفته 
ميان وزارت نفت ايران و وزارت انرژي آذربايجان 
گف��ت: به تازگي قراردادي ميان دو كش��ور براي 
توس��عه دو ميدان مشترك امضا شده و براساس 
مذاك��رات صورت گرفته قرار اس��ت يكي از اين 
ميدان ها به صورت مش��ترك توسعه داده شود. 
ضمن آنكه هم اكنون دو كش��ور درباره چگونگي 

روش انجام كار در حال مذاكره هستند. 
وي درباره احتمال بازگشت تحريم ها و وضع 
صنعت نفت با خ��روج احتمالي امريكا از برجام 
گفت: در صورت اس��نپ بك )بازگشت تحريم( 
در بدترين حالت ش��رايط صنعت نفت ايران به 
س��ال 92 باز مي گردد، اما در همان شرايط سال 
92 نيز ش��ركت ملي نف��ت كار خود را به خوبي 
انجام داد. زماني نيا در پاس��خ به اين پرسش كه 
برخي شركت هاي خارجي بازگشت تحريم ها را 
تنها مشكل كار در صنعت نفت ايران نمي دانند و 
مشكالت ديگري همچون مشكالت قراردادي را 
مطرح مي كنند، يادآور شد: ايران طي سال هاي 
گذش��ته س��ه نمونه موفق ق��راردادي را تجربه 
كرده اس��ت. در قراردادهاي جديد نفتي شرايط 
كامال انعطاف پذيري براي مذاكره با شركت هاي 
خارجي وجود دارد و در صورتي كه شركتي با اين 

نوع قراردادها مش��كل دارد، مي توانيم با يكديگر 
در مذاكره اين مشكالت را برطرف كنيم. 

زماني نيا در پاسخ به اين پرسش »تعادل« كه 
اگر او جاي مديران عامل شركت هاي بين المللي 
نفتي بود در ش��رايط فعلي با ايران كار مي كرد، 
پاس��خ داد: »بله، با درنظر گرفتن تمام مس��ائل، 
ايران همچنان يكي از بي نظيرترين فرصت ها در 

صنعت نفت محسوب مي شود.«
وي درباره اس��تفاده اي��ران از ظرفيت خالي 
كارخان��ه توليد ال ان جي عمان گفت: در س��فر 
اخير وزي��ر نفت به عمان دو ط��رف قرارداد در 
زمين��ه حق العم��ل كاري مذاك��ره كردن��د و به 
نظر مي رس��د تا ۱2 ماه مه هي��ات عماني براي 

مذاكرات نهايي به ايران سفر كند. 
مع��اون امور بين المل��ل و بازرگاني وزير نفت 
با اش��اره به اينكه وزير نفت ايران در س��ال هاي 
گذش��ته گام هاي موثري را درب��اره پروژه انتقال 
گاز ايران به عمان برداشته است، گفت: تا پايان 
ماه ج��والي وضع اين پ��روژه و ق��رارداد آن به 

احتمال زياد نهايي خواهد شد. 
زماني نيا همچنين از تمايل باالي شركت هاي 
خارجي براي نهايي شدن پروژه انتقال گاز ايران 
به عمان خبر  داد و گفت: مقدمه اين كار امضاي 

قرارداد نهايي بين دو كشور است. 

 برجام براي صنعت نفت معتبر است 
اگر... 

مع��اون امور بين المل��ل و بازرگاني وزير نفت 
درباره س��وآپ نف��ت خام به ع��راق توضيح داد: 
عمليات سوآپ نفت ايران به زودي آغاز مي شود 
و برخي مش��كالت لجستيكي س��بب تاخير در 

اجراي اين پروژه شده است. 
وي همچنين درباره ص��ادرات نفت ايران به 
روسيه هم اظهار كرد: روسيه تاكنون 2 محموله 
نف��ت از اي��ران برداش��ت ك��رده و عالقه مند به 
دريافت نفت بيش��تري از ايران نيز هست كه از 

آن استقبال مي كنيم. 
زماني نيا درب��اره خروج امري��كا از برجام كه 
تصمي��م آن ۱2 م��ه  )22 ارديبهش��ت( گرفته 
مي ش��ود، پاس��خ داد: برج��ام در صنعت نفت تا 
زمان��ي كه نفت م��ان را بفروش��يم و بازارمان را 
حفظ كنيم، عوايد حاصل از فروش نفت را بدون 
مش��كل دريافت كنيم، تجهيزات نفتي موردنياز 
صنع��ت نفت را خريداري كني��م و بتوانيم براي 
پروژه هايي كه تعريف كرديم تامين مالي كنيم، 
معتبر اس��ت. وي ادامه داد: اگر اين چهار شرط 
براي ايران عملياتي باش��د برج��ام براي صنعت 
نفت ايران معتبر است در غير اين صورت برجام 

معنايي ندارد. 

 رقابت ناسالم عربستان با ايران 
در بازار نفت

معاون وزير نفت در ادامه اين نشست خبري 
درباره اينكه آيا عربستان موفق شده سهم ايران 
را از بازارهاي جهان��ي نفت بگيرد، تصريح كرد: 
عربس��تان در اين زمينه رقابت ناسالمي را آغاز 
كرده اما آمار صادرات نفت ايران نش��ان مي دهد 
عربس��تان در اي��ن زمين��ه موفقيتي به دس��ت 

نياورده است. 
وي درباره اينكه اگر شما در جايگاه مديرعامل 
ش��ركت توتال بوديد آيا حاضر به سرمايه گذاري 
در صنعت نفت ايران مي شديد، با تاكيد بر اينكه 
مالحظات ژئواستراتژيك قطعا براي شركت هاي 
بين المللي مهم اس��ت، پاس��خ داد: ايران كشور 
باثباتي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و 
گاز است، برخالف خيلي از كشورهاي نفت خيز 

ديگر. 
زماني ني��ا، وج��ود ذخاي��ر غني نف��ت و گاز، 
وج��ود نيروهاي كار ماه��ر و هزينه پايين توليد 
نف��ت در ايران را از مزيت هاي كش��ورمان براي 
سرمايه گذاري برشمرد و تاكيد كرد: نسبت توليد 
نفت و گاز ايران نسبت به ذخاير آن بسيار پايين 
اس��ت از اين رو صنعت نف��ت داراي فرصت هاي 

زيادي براي سرمايه گذاري هاي سودآور است. 
مع��اون وزير نف��ت درباره چش��م انداز روابط 
ش��ركت مل��ي نفت اي��ران و ش��ركت س��وكار 
آذربايج��ان هم توضيح داد: اي��ران و آذربايجان 
اوايل امسال )فروردين ماه( تفاهمنامه يي را براي 
توس��عه 2 ميدان مش��ترك در خزر امضا كردند 
ك��ه اين تفاهمنامه از اي��ن جهت كه هنوز رژيم 
حقوقي درياي خزر نهايي نش��ده، حايز اهميت 

است. 
ش��دن  اجراي��ي  جزئي��ات  داد:  ادام��ه  وي 
تفاهمنامه يي كه در آذربايجان به امضا رسيده از 
سوي شركت ملي نفت ايران و سوكار آذربايجان 

در حال بررسي است. 
معاون وزير نفت حضور گسترده شركت هاي 
بزرگ خارجي در نمايش��گاه امس��ال را نشان از 
عالقه من��دي آنها عنوان كرد و اف��زود: كارگروه 
مش��ترك ايران و اسپانيا امروز براي نخستين بار 
و در آستانه تصميمات ۱2 مه نشان مي دهد كه 
شركت هاي اسپانيايي تمايل به همكاري با ايران 
دارند و ايران نيز خواهان همكاري با شركت هاي 

بين المللي است. 

 سال پررونق براي نفت 
معاون مديرعامل ش��ركت ملي نفت در امور 
مهندس��ي و توسعه در حاشيه بيست و سومين 
نمايشگاه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي سال 

پررونق��ي را براي صنعت نف��ت پيش بيني كرد 
و در زمينه قراردادهاي باالدس��تي اظهار كرد: 
س��ال گذش��ته س��ه قرارداد نفتي امضا شد و 
پيش بيني مي ش��ود در آينده نزديك چهارمين 
ق��رارداد نيز امضا ش��ود. غالمرضا منوچهري از 
 امض��اي هفت قرارداد نفتي تا پايان ش��هريور و 
۱0 قرارداد ديگر تا پايان سال خبر داد و گفت: 
اين ارقام بدون احتس��اب مشاركت شركت هاي 
غرب��ي اس��ت، اگ��ر اين ش��ركت ها مش��اركت 
 كنن��د تعداد قراردادها افزاي��ش مي يابد. حدود

40 ميلي��ارد دالر س��رمايه گذاري ۱0 قرارداد 
مذك��ور اس��ت. وي همچني��ن اش��اره كرد كه 
اي��ن 7 قرارداد ب��ه ۱5ميدان مربوط مي ش��ود 
چراكه برخي قراردادها ش��امل دو يا سه ميدان 
مي ش��وند. منوچهري در مورد ۱0 قرارداد آتي 
نيز گف��ت كه اين تع��داد قرارداد ب��ا توجه به 

شرايط پرچالش فعلي پيش بيني شده است. 
منوچه��ري ب��ا اش��اره به س��خن وزير نفت 
در م��ورد طرح نگه داش��ت ميادي��ن نفتي در 
حوزه ه��اي نفت خي��ز يعن��ي در مناط��ق نفت 
جنوب، فالت ق��اره و نفت مركزي توضيح داد: 
ب��راي اين طرح 35 پروژه تعريف ش��ده اس��ت 
ك��ه منجر به حف��ظ و افزايش تولي��د، حفاري 
چاه ها و خط��وط مربوطه مي ش��ود. 6 ميليارد 
دالر برآورد اجرايي اين پروژه هاس��ت كه منابع 
آن فراهم شده است. اين طرح ها عمدتا توسط 
ش��ركت هاي داخلي اج��را مي ش��ود و تا پايان 
شهريور عمده پروژه ها به قرارداد مي رسد، البته 

مناقصه ها در حال حاضر آغاز شده است. 
وي با بيان اينك��ه در اجراي طرح مذكور از 
۱00 دكل به صورت همزمان اس��تفاده خواهد 
ش��د، افزود: »اين تعداد مع��ادل كل دكل هايي 
اس��ت كه در كش��ور آماده كار اس��ت. در اين 
طرح ها عمدتا از كاال و تجهيزات ايراني استفاده 
مي ش��ود. طبق دس��تور وزير نفت ليستي تهيه 
شده و شركت هاي طرف قرارداد موظف هستند 
از اقالم س��اخت داخل اس��تفاده كنند. طبيعتا 
اگ��ر در جايي ظرفيت توليد داخل اجازه ندهد، 

كاالهاي الزم از خارج تهيه خواهد شد.«
مع��اون مديرعام��ل ش��ركت مل��ي نفت در 
ام��ور مهندس��ي و توس��عه در ادام��ه درمورد 
س��اير پروژه هاي اين ش��ركت توضيح داد: »از 
ديگ��ر پروژه ه��ا به مدار آمدن 5 ف��از ۱3، 22، 
23، 24و ۱4 پارس جنوب��ي و افزاي��ش تولي��د 
اس��ت. يك فاز دريايي فاز ۱4 با ظرفيت 500 
ميليون ف��وت مكعب به مدار آمده و طي چهار 
ماه آين��ده 500ميليون فوت مكع��ب ديگر به 
م��دار خواهد آم��د و به طور كلي ي��ك ميليارد 
ف��وت مكعب از اين فاز برداش��ت خواهد ش��د. 

همچنين با به مدار آمدن فازهاي پارس جنوبي 
200 ه��زار بش��كه ميعان��ات گازي به ظرفيت 
توليد اضافه مي ش��ود.« وي همچنين گفت: فاز 
 جدي��د درياي ف��از ۱4 پارس جنوبي با ظرفيت 
500 ميليون مترمكعب در ابتداي همين هفته 

وارد مدار شد. 
منوچهري در ادامه درم��ورد عملكرد توتال 
در ف��از ۱۱ پارس جنوب��ي توضي��ح داد: توتال 
مناقص��ات را انجام داده و نتيجه را به ش��ركت 
مل��ي نف��ت و نفت و گاز پارس ارس��ال كرده و 
منتظر تاييد است تا كار را به پيمان كارها ابالغ 

كند. 

 توسعه فرزاد B، آزادگان 
و خط لوله اتان در پارس جنوبي

منوچهري از امضاي قرارداد توس��عه ميدان 
 ONGC گازي فرزاد تا پنج ماه آينده با شركت
هن��د خبر داد و اظهار كرد: همچنين خط لوله 
40 اين��چ اتان در پارس جنوبي اجرا مي ش��ود. 
اتان از س��ايت دو به سايت يك منتقل مي شود 
و مي تواند كمبود اتان طرح هاي پتروش��يمي را 
جبران كند. اين طرح تا س��ه ماه آينده تكميل 
مي شود. منوچهري با اش��اره به غرب كارون و 
مي��دان آزادگان گفت كه ب��راي تكميل ميدان 
نفت��ي آزادگان جنوبي طرح ه��اي بزرگي چون 
طرح 400 هزار بش��كه يي سيس��تم فراورشي 

نفتي شروع شده است. 

 سرمايه گذاري در جاسك
و توافق با عمان

وي ب��ا اش��اره به طرح خ��ط انتق��ال هزار 
كيلومتري گوره به جاس��ك گف��ت: مناقصات 
اجراي��ي خط انتق��ال در چهار قطع��ه درحال 
نهاي��ي ش��دن اس��ت. قرار اس��ت در جاس��ك 
تجهيزات ذخيره ۱0 ميليون بشكه نفت ساخته 
ش��ود. براي اين طرح حدود س��ه ميليارد دالر 

سرمايه گذاري شده است. 
منوچه��ري همين ط��ور گف��ت ك��ه مطابق 
دستور وزير نفت مطالعات روي تاسيسات نفتي 
فرس��وده و روي ميادين نفت��ي در حال انجام 

است. 
معاون مديرعامل ش��ركت ملي نفت در امور 
مهندسي و توسعه ادامه داد: پروژه خط صادرات 
گاز به عمان جلو مي رود و توافق اصولي با دولت 
عمان انجام ش��ده اس��ت. در اين راستا درحال 
مذاكره با ش��ركت هاي خارجي هس��تيم كه در 

اين طرح سرمايه گذاري كنند. 

 خصوصي ها مورد استقبال خارجي ها 
رضا دهق��ان، مدير هماهنگ��ي قراردادهاي 
باالدستي نفت و گاز شركت ملي نفت ايران كه 
در اين كنفرانس خبري، غالمرضا منوچهري را 
همراهي مي كرد، در پاس��خ به سوال »تعادل« 
در مورد نمره بندي ۱7 ش��ركت P&E از سوي 
وزارت نفت گفت: معاونت مهندسي وزارت نفت 
اين شركت ها را ارزيابي كرده است. شركت هايي 
كه اقبال ط��رف خارجي به همكاري با آنها باال 
ب��وده چند ويژگي داش��ته اند كه مهم ترين آنها 
خصوصي بودن آن شركت ها بوده است. دومين 
عاملي كه مورد توجه شركت هاي خارجي براي 
پيدا كردن همكار داخلي بوده، مراجعه شركت 
داخل��ي به ش��ركت هاي داخلي و فع��ال بودن 
بخش توسعه كس��ب و كار شركت هاي داخلي 
ب��وده و عامل ديگ��ر توانايي تامي��ن مالي اين 

شركت ها بوده است. 
 منوچهري نيز در ادامه و در پاسخ به همين 
س��وال گفت: وزارت نفت رسما اين شركت ها را 
رتبه بندي نكرده اس��ت و شركت هاي خارجي 
بدون دخالت وزارت نفت خود به انتخاب همكار 
داخلي خود اقدام كرده و بعضي شركت ها حتي 
مش��اور ايراني براي پيدا ك��ردن همكار داخلي 

استخدام كرده اند. 

وزير نيرو اعالم كرد 

تبادل برق با جمهوري آذربايجان
پاون|

 وزي��ر نيرو ب��ا تاكيد ب��ر اينكه امكان فن��ي تبادل 
800م��گاوات برق با جمهوري آذربايجان برقرار ش��ده 
اس��ت، بيان كرد: در قرارداد بين دو كشور، اين موضوع 
مورد توافق قرار گرفته اس��ت كه بر اساس برنامه ريزي 
ص��ورت گرفته پس از تابس��تان اين ظرفي��ت را فعال 

خواهيم كرد. 
رضا اردكانيان در حاشيه ديدار با پرويز شهباز اف وزير 
انرژي جمهوري آذربايجان با اش��اره به اينكه دو كشور 
داراي ارتباط چند ده ساله در زمينه همكاري هاي بخش 
آب و برق هس��تند، گفت: شايد جزو معدود كشورهاي 
دنيا باش��يم كه ب��ه زودي پنجاهمين س��ال همكاري 
مش��ترك بر س��ر رودخانه ه��اي مرزي خود را جش��ن 
مي گيريم. وي با اشاره به افزايش همكاري هاي دو كشور 
پس از سفر اخير رييس جمهور كشورمان به جمهوري 
آذربايج��ان اظهار كرد: در كمتر از يك ماه پس از انجام 
اين سفر موفق شديم، قراردادي را با طرف آذري به امضا 
برسانيم تا در تابستان امسال كه به طور طبيعي با افزايش 
نياز به مصرف برق روبه رو هستيم، بتوانيم بر حسب اين 
قرارداد در طول چند ماه ش��روع به خريد و وارد كردن 
برق تا حدود ۱80م��گاوات كنيم. وزير نيرو با تاكيد بر 
اينك��ه امكان فني تبادل 800 مگاوات برق با جمهوري 

آذربايجان برقرار شده اس��ت، ادامه داد: در قرارداد بين 
دو كش��ور اين موضوع مورد توافق قرار گرفته است كه 
براس��اس برنامه ريزي صورت گرفته پس از تابستان اين 

ظرفيت را فعال خواهيم كرد. 
اردكانيان اتصال ش��بكه ب��رق اي��ران، آذربايجان و 
روس��يه را يكي ديگر از توافقات س��فر رييس جمهور به 
باكو دانست و افزود: چنانچه با پشت سرگذاشتن مراحل 
فني، اين طرح اجرايي ش��ود مطمئنا كشور ما از لحاظ 
امنيت سيس��تم ب��رق و كيفيت آن ب��ه درجه باالتري 

خواهد رسيد. 
وي تصريح كرد: اتصال به ش��بكه يي كه بيش از سه 
برابر ما ظرفيت نصب ش��ده دارد ضمن اينكه امتيازات 
فراواني خواهد داش��ت، در عين حال ما را نيز از جهات 
مختلف فني وادار خواهد كرد كه كيفيت باالتري را در 

اين بخش احراز كنيم. 
وزير نيرو يادآور ش��د: مطابق س��فر رييس جمهور، 
نخستين نشست بين معاونان وزراي انرژي سه كشور در 
باكو برگزار ش��د و جلسه دوم آن نيز به زودي در مسكو 
بين سه هيات فني برگزار خواهد شد تا در آينده نزديك 
شاهد اتصال شبكه برق ايران، آذربايجان و روسيه باشيم. 
اردكانيان با اش��اره به دعوت رس��مي خ��ود از وزير 
ان��رژي آذربايجان براي حض��ور در ايران گفت: عالوه بر 

مذاكرات با طرف آذري، وزير انرژي اين كشور بازديدي 
از ظرفيت هاي س��اخت داخل ايران از جمله گروه مپنا 
به عمل آوردن��د و مذاكرات خوبي در بخش انرژي هاي 
تجديدپذير، فس��يلي و حرارتي صورت گرفته است كه 
مقرر ش��د هيات فني اين كشور هر چه زودتر مذاكرات 
خ��ود را با گروه ه��اي ايراني آغاز كنند ك��ه اميدواريم، 
بتوانيم از اين ظرفيت در توسعه روابط دو كشور استفاده 
كنيم. وي در پايان با اش��اره به وجود پروژه هاي متنوع 
آبي بين دو كشور كه در دست بهره برداري است، عنوان 
كرد: بايد موضوعات مختلفي در زمينه هاي مالي و فني 
بين دو كشور نهايي شود كه نخستين جلسه كميسيون 
مش��ترك اين پروژه ها برگزار و مقرر ش��د اين جلسات 
به تناوب ادامه داشته باش��د تا بر اساس چارچوب هاي 
حقوقي و قانوني موجود، همكاري هاي بين دو كش��ور 

شكل عملياتي و فعال تري به خود بگيرد. 
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

ديگرشاهدسرككشيدنهادرنمايشگاهكتابنيستيم
سیدعباس صالحي مي گويد: ديگر شاهد سرك كشیدن افراد غیر از مجموعه فرهنگ در نمايشگاه نیستیم و اين موضوع 
به طور كامل حل شده است.  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در حاشیه بازديد از سي ويكمین نمايشگاه بین المللي كتاب تهران 
درباره كتاب هايي كه مجوز وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي را دارند اما به ناش��ران آن گفته ش��ده است كه اين كتاب ها را 
نفروشند، اظهار كرد: فضاي نمايشگاه كتاب در مالكیت وزارت ارشاد و اصحاب صنف است. قبل از اين شاهد سرك كشیدن  
كس��اني كه خارج از اين مجموعه بودند، بوديم اما اين موضوع به طور كامل حل ش��ده اس��ت و مجموعه هاي بیروني در امور 
نمايشگاه دخالت نمي كنند و ديگر شاهد سرك كشیدن ها در محیط نمايشگاه نیستیم.  او همچنین درباره خريد كتاب هاي 
خارجي براس��اس ارز رس��مي اظهار كرد: تصمیم دولت براي خريد كتاب هاي خارجي با توجه به نوس��ان ارز اين بود كه اين 

كتاب ها براساس ارز رسمي كه ۴۲۰۰ تومان است، خريداري شود. 

چهرهروز

بررسيميزانافزايشجرايممرتبطباچاقووسالحسرددربريتانيا

چاقوزيرگلويلندن
گروهگوناگون

دونال��د ترامپ در نشس��ت انجمن 
ملي س��الح، زماني كه قصد داشت از 
مجوز حمل اس��لحه دفاع كند ب��ا طعنه در مورد 
چاقوكش��ي در لندن اعالم كرد با توجه به اينكه 
بريتانیا دشوارترين قوانین حمل سالح را دارد اما 
آمار حمله با چاقو در اين ش��هر به  قدري باالست 
كه آن را شبیه به يك منطقه جنگي كرده است. 
اين درحالي اس��ت ك��ه طبق گ��زارش گاردين، 
میزان چاقوكشي در لندن به باالترين حد خود در 
13سال گذشته رس��یده است؛ آن طور كه گفته 
ش��ده در 3ماهه اول س��ال ۲۰18 تنها در لندن 
۴6مورد چاقوكش��ي منجر به قتل گزارش ش��ده 
است. همچنین در سال گذشته میالدي 8۰ مورد 
قتل با چاقو در لندن روي داده كه طي 1۰س��ال 
گذشته چنین میزاني از قتل در پايتخت انگلیس 

سابقه نداشته است. 
براي��ن اس��اس طب��ق گ��زارش رس��انه هاي 
بريتانیايي، دولت اين كشور براي مقابله با جرايم 
خش��ونت آمیز نظیر حمله با س��الح سرد و چاقو، 
قوانی��ن جديدي را وضع خواهد كرد. آن طور كه 
گفته ش��ده در 3 ماهه نخس��ت سال ۲۰18 براي 
نخس��تین  بار در تاريخ معاصر آمار قتل در لندن 
بیش��تر از نیويورك بوده است. برخالف نیويورك 
كه قتل ها عمدتا با س��الح گ��رم صورت مي گیرد 
در لندن چاقو س��الحي اس��ت كه در اكثر قتل ها 
ب��ه ويژه در میان نوجوانان به كار برده مي ش��ود. 
براين اس��اس در بسیاري از گزارش ها گفته شده 
ك��ه مقامات بريتانیا به  دلیل افزايش ش��مار قتل 
در لن��دن اب��راز نگراني كرده اند و ش��هردار لندن 
از دولت خواس��ته اس��ت تا اقدام��ات الزم جهت 
جلوگی��ري از افزايش می��زان جنايت در پايتخت 

را به عمل آورد. 
براس��اس تازه ترين آمار منتشر ش��ده، میزان 
قتل با استفاده از س��الح سرد و چاقو در بريتانیا 
در س��ال هاي ۲۰16 و ۲۰17 ح��دود ۲۰درصد 
افزايش داشته است. همچنین حضور در درگیري  

و خشونت ها با چاقو و اقدام به قتل در اين كشور 
نیز افزايش ۲۰درصدي داش��ته است آن طور كه 
در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده، بريتانیا در 
میان كش��ورهايي قرار دارد ك��ه باالترين رتبه را 
در تج��اوز به عنف به  خود اختصاص داده اند. اين 
درحالي اس��ت كه آمار پلیس بريتانیا خبر از آزار 
جنسي و تجاوز همراه با استفاده از چاقو مي دهد. 
آن طور كه اين گزارش ها نشان داده در سال هاي 
۲۰16و ۲۰17 میزان اس��تفاده از چاقو و تهديد 
به قتل با س��الح هاي سرد در موارد آزار جنسي و 
تجاوز به عن��ف در بريتانیا حدود 19تا ۲۴درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. طبق گزارش  اين آمارها 
نشان مي دهد كه تعداد تجاوز جنسي انجام شده 
با چاقو و اش��یاي نوك تی��ز افزايش قابل  توجهي 
داش��ته و گفته مي ش��ود، افزايش گ��زارش انواع 
جرايم جنس��ي و موارد استفاده از چاقو به پلیس 
بريتانیا بیش��تر به دلیل باال رفتن اعتماد قربانیان 

به پلیس بوده است. 
در ادامه اين گزارش، گفته ش��ده كه در برخي 
موارد مهاجمان به دلیل ايجاد رعب و وحش��ت و 
هراس در میان ش��هروندان به جهت رس��یدن به 

مقاصد مجرمانه خود نیز از چاقو، س��الح س��رد و 
اشیاي نوك  تیز اس��تفاده مي كنند. اين درحالي 
اس��ت كه طبق آم��ار پلیس بريتانیا، اس��تفاده از 
چاق��و در تعرض ها و خش��ونت علی��ه ديگران در 
اين كش��ور در سال هاي ۲۰16و ۲۰17 با رشدي 

حدود 15درصد روبه رو بوده است. 
در ادام��ه اين گزارش، گفته ش��ده كه جرايم 
فردي مانند كیف قاپي، جیب بري و... نیز در سال 
۲۰17 در مقايس��ه با 1۰س��ال گذش��ته افزايش 
بي سابقه يي داشته اس��ت. همچنین آمارها نشان 
مي دهد كه اس��تفاده از چاقو و س��الح هاي سرد 
در ان��واع س��رقت ها در بريتانیا ح��دود 35درصد 
افزايش داشته است. براين اساس بیشترين میزان 
استفاده از چاقو در بريتانیا، سرقت، درگیري هاي 

منجر به قتل و آزار جنسي بوده است. 
به گفته تحلیلگران، آمار و ارقام جرم و جنايت 
در لندن نشان مي دهد اين خشونت ها و استفاده 
از چاقو ريشه در فرهنگ اين كشور دارد. براساس 
گزارش ها شرايط به گونه يي است كه كارشناسان 
عالوه بر هش��دار درباره افزايش اين جرايم آن را 

»نهادينه  شده در فرهنگ جامعه« دانستند. 

آمارنامه

بازارهنر

آغاز»آنتيگون«باحضوررايزنفرهنگيسفارتفرانسه

اجراي نماي��ش »ابلوموف« با بازي 
پیام دهكردي و همچنین آغاز نمايش 
»آنتي گون« با بازي صابر ابر با حضور 
رايزن فرهنگي سفارت فرانسه دو خبر 
از تازه هاي تماشاخانه ايرانشهر است. 

كارگرداني  به  »آنتي گون«  نمايش 
علي راضي ش��امگاه روز يك شنبه 16 
ارديبهشت ماه با حضور رايزن و وابسته 
فرهنگي س��فارت فرانسه و با استقبال 

قابل  توجه مخاطبان اجراي عمومي خود را در اين 
مجموعه تئاتري آغاز كرد. 

نماي��ش »آنتي گون« ب��ا بازي صاب��ر ابر، نوال 
شريفي و ناتالي متي مطابق جدول زمانبندي  شده 
اي��ن مجموعه تا روز ش��نبه 1۲ خردادماه اجراي 

عمومي خود را ادامه مي دهد. 
پیام دهكردي بازيگر تئاتر، تلويزيون و س��ینما 
پس از س��ال ها دوري از تئاتر با حضور در نمايش 
»ابلوم��وف« به كارگرداني س��یاوش به��ادري راد 

از ۲۴ ارديبهش��ت ماه س��اعت ۲1 در 
سالن دكتر ناظرزاده كرماني به صحنه 

مي رود. 
همچنی��ن در اي��ن نمايش مهدى 
بجستانی، پرهام يداللهی، فراز سرابی، 
جواد پوالدى، مهدى بوس��لیك، امیر 
جنان��ی، عارفه لك، مهرداد مصطفوى 
و الهه افش��ارى به عنوان بازيگر، امیر 
س��پهر تقی ل��و مدير تولی��د، مجتبی 
رجبی طراح صحنه، علی خلیل پور اجراى صحنه، 
س��مانه احمدى مطلق طراح لب��اس، عابس خلقی 
طراح نور، لعیا خرامان طراح گريم، امیر صديقیان 
موس��یقی، آرمین گودرزى و مريم آزاد دستیاران 
كارگردان، س��ونیا حداد برنامه ريز، س��جاد دلیرى 
مدير صحنه، دانیال حبیبی دستیار صحنه، عسل 
عباس��یان مدير روابط عمومی و مش��اور رسانه يي، 
امیر قالیچی مدير تبلیغات، گلشن قربانیان عكاس 

و مهدى دوايی طراح گرافیك حضور دارند. 

كنسرت»ريچاردكاليدرمن«درتهرانبرگزارميشود

ريچ��ارد كاليدرم��ن از ش��ناخته 
ش��ده ترين نوازندگان پیانو تابس��تان 
س��ال 97 براي نخس��تین بار در ايران 
مجموعه كنسرت هايي را برگزار خواهد 
ك��رد. ريچارد كاليدرمن پیانیس��ت و 
موزيسین سرشناس جهان با همراهي 
اركس��تر حرفه يي طي روزهاي اول و 
دوم تیر در س��الن وزارت كشور روي 
صحنه خواه��د رف��ت. كاليدرمن در 

نخستین اجراي رس��مي خود در ايران غافلگیري 
ويژه ي��ي را نیز ب��راي مخاطبان ايران��ي خود دارد 
و ق��رار اس��ت قطعه »اي اي��ران« را ب��ا پیانو براي 

دوستداران ايراني اش بنوازد. 
بیش��تر مخاطبان ايراني كاليدرمن را با آثاري 
چون »كاج نقره يي«، »ماه آتش«، »قلب طاليي«، 
»نامه يي به مادرم«، »خاطرات« و »كريس��مس« 

تاكنون  »كاليدرم��ن«  مي شناس��ند. 
بیش از يك هزار و ۲۰۰ ملودي ضبط 
كرده  و با ف��روش بیش از 8۰ میلیون 
نس��خه داراي ۲7۰ صفح��ه طاليي و 
7۰ صفحه پالتینیوم است. وي سبك 
رمانتیك نويني را با تلفیق موس��یقي 
كالسیك و پاپ س��اخته و استاندارد 
جديد از اجراي پیانو را كه براي اغلب 
عالقه مندان پیانو و حتي مبتديان قابل 
اجراست، پديد آورده است. از كاليدرمن در كتاب 
ركوردهاي جهاني گینس ب��ه عنوان »موفق ترين 
نوازنده پیانو در سراسر دنیا« نام برده شده است. 

كنس��رت ريچارد كاليدرمن به همت موسسه 
»رويال هنر« و تهیه كنندگي مجید عبدي برگزار 
خواهد ش��د و بلیت فروشي اين كنسرت نیز از روز 

سه شنبه 18 ارديبهشت آغاز مي شود. 

»بدورستمبدو«بهترينانيميشنيكجشنوارههندي

»بدو رس��تم بدو« ب��ه كارگرداني 
بهترين  تندي��س  حس��ین ماليم��ي 
انیمیش��ن را از يك جش��نواره هندي 

دريافت كرد. 
انیمیش��ن كوتاه »بدو رستم بدو« 
به كارگرداني حس��ین ماليمي، جايزه 
و تندي��س بهتري��ن فیلم انیمیش��ن 
كوت��اه فیلم ه��اي  جش��نواره  از   را 
Wular Lake در هند دريافت كرد. 

اين جشنواره از ۲6 تا ۲8 آوريل مصادف با 6 تا 8 
ارديبهشت در ايالت كشمیر هندوستان برگزار شد. 
همچنین اين انیمیش��ن از دهمین جش��نواره 
 Mention تركیه، جاي��زه Rofife فیلم كوت��اه
Award را دريافت كرد. اين جش��نواره از ۲۲ تا 

۲۴ مارس در تركیه برگزار شد. 
»ب��دو رس��تم ب��دو« انیمیش��ن 11 دقیقه يي 
است كه در اس��توديو برفك و با تكنیك دوبعدي 
ديجیتال سل ساخته شده است. اين انیمیشن براي 
نخستین بار در دهمین دوساالنه پويانمايي تهران 
به نمايش درآم��د. اين انیمیش��ن تاكنون جايزه 
بهتري��ن پويانمايي دهمین دوس��االنه پويانمايي 
تهران و بهترين كارگرداني انیمیش��ن جش��نواره 
»فیلم شهر«، رتبه دوم بهترين انیمیشن داستاني 
جش��نواره انیمیش��ن گدانسك لهس��تان و جايزه 
Award of Distinction جش��نواره اجوكینو 
لهس��تان را درياف��ت ك��رده و تاكن��ون در چند 
جش��نواره جهاني ديگر كاندي��داي دريافت جايزه 
ش��ده اس��ت. همچنین اين فیلم در ماه ژوئن در 

جشنواره انسي ۲۰18 كه معتبرترين 
رويداد انیمیش��ن در جهان است نیز 

رقابت مي كند. 
»بدو رس��تم بدو« برداشتي طنز و 
كامال آزاد از تراژدي رستم و سهراب 
اس��ت. رستم پهلوان ملي ايران زمین 
بايد به آينده س��فر كن��د و به تهران 
ام��روز بیايد تا آنچه بر س��ر فرزندش 
س��هراب آورده، جبران كند. در شهر 
تهران او نمي داند كه راه قانوني را براي رس��یدن 
به هدف مش��روع خود برگزين��د يا راه غیرقانوني 
را. عوام��ل تولی��د فیلم انیمیش��ن »بدو رس��تم 
ب��دو« عبارتند از: نويس��نده و كارگ��ردان، طراح 
كاراكتر و اس��توري بورد: حس��ین ماليمي، طراح 
بك گراند: شیرين سوهاني، دستیار استوري بورد: 
لیال آهنگ، لیكاريل: س��یامك واحد، لیال آهنگ، 
لي آوت و طراحي پز: حسین ماليمي، انیماتورها: 
آزاد معروفي، حسین ماليمي، امیرسعید الوندي، 
مدي��ر تولی��د: ش��یرين س��وهاني، رنگ آمیزي: 
ندا هاش��میان، الهام الماس��ي، ناي��ري عیوضي، 
اله��ام احس��ني، س��ايه پردازي: س��پهر مومني، 
صداپیشگان: حس��ین فرضي زاد، محسن ايراني، 
طراح��ي لوگوتاي��پ: حمیدرضا رض��وي، ترجمه 
زيرنويس انگلیس��ي و فرانس��ه: علیرضا جافريان، 
كامپوزيت: شیرين س��وهاني، مهدي زحمتكش، 
تدوين: حس��ین ماليمي، آهنگساز: دانیال استاد 
عبدالحمید، صدابردار: حسام طباطبايي، طراحي 
صدا: علي علیدوستي، دانیال استاد عبدالحمید. 

هشدارروحانيبهامريكا
فايننشالتايمز:

اين روزنامه در صفحه 
انتش��ار  ب��ا  خ��ود،  اول 
تصويري از حسن روحاني 
ريیس جمه��وري اي��ران، 
گزارش��ي از هش��دار او به 
امريكا را منتشر كرد. طبق 
گزارش فايننش��ال تايمز، 
روحاني در س��خنراني اي 
كه در جمع مردم خراسان 

داشت با بیان اينكه براي هر تصمیم ترامپ، برنامه 
داريم، بیان كرد كه اگر امريكا از برجام خارج شود، 
به زودي دچار پش��یماني تاريخي مي شود. پیش از 
اين گفته ش��ده بود كه دونالد ترامپ ريیس جمهور 
امريكا در موعد قبلي تايید برجام هش��دار داده بود 
كه اگر تغییرات مورد نظر او، شامل تعمیم برجام به 
برنامه موشكي و حضور منطقه يي جمهوري اسالمي 
ايران لحاظ نشود، اين بار تعلیق تحريم هاي هسته يي 
ايران را تمديد نخواهد كرد. براين اساس، با نزديك 
ش��دن به موعد تايید تعلیق تحريم هاي هسته يي 
ايران، موضع گیري مقامات عالي جمهوري اسالمي 
اي��ران در برابر اظه��ارات ريیس جمه��وري امريكا، 

جدي تر شده است. 

والاستريتژورنال:
اول  صفح��ه  دي��روز، 
روزنامه ه��ا،  از  بس��یاري 
آتش فش��ان  از  تصاويري 
هاواي��ي منتش��ر كردند. 
ب��ه گزارش وال اس��تريت 
ژورنال، فعالیت آتش فشان 
كیالويا در جزيره هاوايي 
را  آتش فشاني  گدازه هاي 
راهي يك محله مسكوني 

كرد و سبب شد دس��تور تخلیه فوري محل صادر 
شود. مقامات شهري در هاوايي اعالم كردند گدازه و 
دود از گسلي در نزديكي لیناني استاتس، به بیرون 
فوران كرده اس��ت. اين منطقه در همسايگي شهر 
پاهووا مع��روف به »جزيره« در هاواي��ي قرار دارد. 
گدازه هاي آتش فشاني تاكنون ۲6 واحد مسكوني را 
در ايالت هاوايي تخريب كرده است. همچنین گفته 
مي شود زلزله يي به قدرت 6.9 در مقیاس ريشتر روز 
جمعه اين منطقه را لرزانده بود. آتش فشان كیالويا 
كه يكي از پنج كوه آتش فشاني ايالت هاوايي است 
به عنوان يكي از فعال ترين آتش فش��ان هاي جهان 
شناخته مي ش��ود. اين آتش فش��ان طي 35 سال 

گذشته به دفعات فوران كرده است. 

داالسمورنينگنيوز:
پرونده روس��یه گیت، 
همچنان خبرس��از است. 
آنط��ور ك��ه در گزارش ها 
گفته شده، وكالي ترامپ، 
ت��الش بس��یاري ب��راي 
اختالل ايج��اد كردن در 
كار مولر ص��ورت داده اند 
و بس��یاري او را ف��ردي 
مي كنند  معرفي  دروغگو 

كه از قدرت خود علیه ترامپ سوءاستفاده مي كند. 
طب��ق گ��زارش داالس مورنین��گ نی��وز، »رودي 
جولیاني« ش��هردار پیشین نیويورك و از مقام  هاي 
قضايي س��ابق امريكا هم به تازگي به گروه وكالي 
دونالد ترامپ اضافه ش��ده است. جولیاني گفته كه 
مي خواهد كمك كن��د تنش  ها بین وكالي ترامپ 
و هیات تحقیق به رياس��ت مول��ر كاهش يابد. در 
اين میان گفته ش��ده كه بسیاري از وكالي ترامپ 
براين باورند كه مولر مامور ويژه تحقیقات از دخالت 
روس��یه در انتخابات امريكا نبايد در اين پرونده از 
قدرت بي قید و شرط برخوردار باشد و مولر را متهم 
كرد كه از پرونده هاي جنايي علیه متحدان ترامپ 

استفاده مي كند تا علیه ريیس جمهوري شوند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

درخشش»انتقامجويان«ادامهدارد
»انتقام جوي��ان: جنگ بي نهايت« با 
فروش 11۲.5 میلیون دالر در دومین 
هفت��ه اكرانش ب��ا ق��درت در جايگاه 
نخس��ت فروش امريكا باق��ي ماند.  به 
گزارش مهر به نقل از هالیوود ريپورتر، 
»انتقام جويان: جنگ بي نهايت« فیلمي 

از ديزن��ي و مارول به فروش برق آس��اي خود در بازار داخلي امريكا ادامه 
داد و ب��ا فروش 11۲.5 میلی��ون دالر ديگر از نمايش در ۴۴7۴ س��الن 
س��ینما به دومین فیلم با فروش س��ريع در تاريخ س��ینما بدل ش��د كه 
آم��ار فروش��ش را از مرز يك میلیارد دالر عب��ور داد. در بازار جهاني اين 
فیل��م 16۲.6 میلی��ون دالر ديگ��ر فروخت و در مجموع فروش��ش را به 
713.3 میلیون دالر رس��اند تا در مجموع تا پاي��ان تعطیالت آخر هفته 
آمار يك میلیارد و 16۴ میلیون دالري فروش را به ثبت برس��اند. فروش 
17.6 میلیون دالري در آخر هفته افتتاحیه فیلم در روس��یه، بزرگ ترين 
افتتاحی��ه فیلمي در آخر هفته را در بازار اين كش��ور در همه تاريخ رقم 
زد. اي��ن فیلم روز ش��نبه وارد كلوپ میلیاردي هاي تاريخ ش��د و در 11 
روز موفق به كس��ب اين جايگاه ش��د. »انتقام جوي��ان: جنگ بي نهايت« 
س��ي وچهارمین فیلمي است كه فروشش را از مرز يك میلیارد دالر عبور 
مي ده��د. از اين مجموع��ه 17 فیلم متعلق به كمپاني ديزني اس��ت. در 
جاي��گاه دوم باكس آفی��س Overboard جاي گرفت��ه كه يك كمدي 
رمانتیك با بازي اوژنیو ِدربز بازيگر محبوب مكزيكي و آنا فاريس اس��ت. 
اين فیلم با فروش 1۴.8 میلیون دالر در نخستین آخر هفته اكرانش اين 

رقم را با نمايش در 16۲3 سالن سینما به دست آورد. 

بازاردستفروشاندرميناب تاريخيترين
تاريخي تري��ن بازار دست فروش��ان را 
شايد بتوان بازار س��نتي میناب دانست؛ 
بازاري كه قدمت آن بسیار طوالني است 
و پنج ش��نبه هر هفته همه مینابي ها در 
آنج��ا گرده��م مي آين��د ب��راي خريد يا 
ف��روش. بازار س��نتي میناب در اس��تان 

هرمزگان بازار ش��ناخته ش��ده يي اس��ت اما نه تنها ب��راي محلي ها و مردم 
شهرستان میناب بلكه براي مردم استان هرمزگان و كشور ايران نیز شناخته 
ش��ده اس��ت بازاري كه معروف اس��ت به اين جمله كه از ش��یر مرغ تا جان 
آدمیزاد در آن خريد و فروش مي شود. در اين بازار واقعا همه چیز فروختي و 
خريدني است. از ش��هر بندرعباس هر گردشگري مي تواند به میدان نزديك 
شهرداري برود و از آنجا هر پنج شنبه صبح زود حتي وقتي كه هنوز آفتاب باال 
نیامده سوار تاكسي هايي كه 1۲هزار تومان كرايه مي گیرند، شود و در مدت 
يك ساعت به شهرس��تان میناب و پنج شنبه بازارش برود. هر كسي كه اين 
مسیر را از بندرعباس طي مي كند يا خريدار است يا فروشنده. پنج شنبه بازار 
میناب ش��ايد هزار سالي قدمت داشته باشد. كسي نمي داند چند سال است 
كه مینابي ها بساط پهن مي كنند حتي اداره میراث فرهنگي هرمزگان نیز آن 
را نمي داند تنها آن را به عنوان يكي از میراث ناملموس مردم در اين استان به 
ثبت ملي رس��انده است. مینابي ها بیشترين تعداد فروشندگان اين بازار را به 
خود اختصاص مي دهند. اصال آنها بوده اند كه اين بازار را راه انداختند ش��ايد 
اول يكي، دو نفر بس��اطي پهن كردند و كم كم به تعداد اين افراد اضافه ش��د 
تا جايي كه از همه شهرس��تان هاي استان براي فروشندگي به اينجا مي آيند 

حتي از قشم يا بندرهاي ديگر خلیج فارس.  

تاريخنگاري

اعالم پايان جنگ جهاني دوم 
هجدهم ارديبهشت 13۲۴، در پي اعالم پايان 
جن��گ دوم جهاني توس��ط »چرچیل«، 1۰1 تیر 
هوايي در تهران ش��لیك ش��د و در سراسر كشور 

تعطیل عمومي اعالم شد. 
جنگ جهاني دوم حدود ۲1سال پس از پايان 
جنگ جهاني اول، ش��روع شد. ازجمله داليل آغاز 
اي��ن جنگ مي ت��وان به بحران اقتص��ادي و تورم 
اروپا، درخواس��ت غرامت جنگي متفقین از دولت 
آلم��ان پس از جنگ جهاني اول و همچنین ركود 

اقتصادي و نیاز ژاپن به مواد اولیه اشاره كرد.
خروج از اي��ن بحران و تورمي كه دامنگیر اين 
كشورها شده بود، باعث ظهور فاشیسم در آلمان، 
ايتالیا و ژاپن ش��د. با حمله آلمان به لهس��تان در 
اول سپتامبر 1939م برابر با شهريور 1318 جنگ 

دوم جهاني شروع شد.
پس از فروپاش��ي لهس��تان، نیروه��اي نظامي 
آلمان به رهبري هیتلر به ش��وروي حمله كردند؛ 
اما س��رما و يخبندان شديد منطقه به خصوص در 
حومه لنینگراد، باعث نجات شوروي شد. ژاپن نیز 
با حمله به بندر پرل هاربر امريكا، عمال آن كش��ور 
را درگی��ر جنگ ك��رد. كش��ورهاي درگیر جنگ 
جهاني دوم به دو گروه، متفقین شامل انگلستان، 
امريكا، فرانسه، چین، شوروي و برخي كشورهاي 

كوچك و متحدين ش��امل آلم��ان، ايتالیا و ژاپن 
تقسیم مي شدند. جنگ دوم جهاني را شايد بتوان 
يكي از مصیبت بارترين و پرهزينه ترين جنگ هاي 
تاريخ بشر دانس��ت. اين جنگ با كشته شدن 6۰ 
میلیون نفر و خرابي هاي فراوان با تس��لیم آلمان 
در 8 م��ه س��ال 19۴5م برابر با 18 ارديبهش��ت 
13۲۴شمس��ي در اروپا و تقسیم آن كشور به دو 

بخش ش��رقي و غربي پايان يافت؛ ولي در آس��یا 
و اقیان��وس آرام ت��ا بمب��اران اتمي هیروش��یما و 
ناكازاكي ادامه داش��ت. سپس با شكست ژاپن در 
۲3 مرداد 13۲۴ و با تس��لیم شدن اين كشور در 
۲ س��پتامبر 19۴5 برابر با يازدهم شهريور 13۲۴ 
اي��ن جنگ خانمان س��وز به طور كام��ل در جهان 

پايان يافت. 
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