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  وزير اقتصاد: اموال فروش رفته بانك ها در سال هاي 
96- 92 معادل 13500ميليارد تومان بوده است

 گروه بانك و بيمه|
در روزه��اي اخير گزارش هاي متعددي از س��وي وزارت اقتص��اد و دارايي و 
بان��ك مركزي در م��ورد ميزان واگذاري يا فروش اموال م��ازاد بانك هاي دولتي، 
كاهش بنگاهداري و افزايش منابع نقد بانك ها مطرح شده و روز سه شنبه مسعود 
كرباس��يان وزير اقتصاد از فروش 13500ميلي��ارد تومان اموال بانك هاي دولتي 

خبر داده است. 
ب��ه گزارش »تعادل« ب��ا توجه به دارايي ها، وثايق و منابع قفل ش��ده بانك ها 
كه روي دس��ت آنها باقي مانده و با توجه به ركود بخش مس��كن و نبود تقاضاي 
كاف��ي، نگهداري از اي��ن دارايي ها نيز هزينه به هم��راه دارد و بخش عمده يي از 
مطالبات بانك ها به خاطر اين دارايي هاي قفل شده قابل نقدشوندگي نيست، لذا 
بانك ها در تالش هس��تند كه اوال وثايق و دارايي هاي خود را تا جايي كه ممكن 
اس��ت، بفروش��ند و به پول نزديك كنند و دوما تالش مي كنند كه روش دريافت 
وثايق را تغيير دهند تا مطالبات خود را وصول كنند و شاهد انباشت دارايي هاي 

خود نباشند. 
ب��ا توجه به ميزان مطالبات مع��وق 120هزار ميليارد تومان��ي بانك ها و رقم 
اعالم ش��ده از سوي وزير اقتصاد كه معادل 13هزار و 500ميليارد تومان فروش 
اموال مازاد بانك ها در دولت هاي يازدهم و دوازدهم بوده اس��ت، مي توان نتيجه 
گرفت كه دارايي ها و اموال مازاد بسياري چه به صورت دارايي خود بانك ها، چه 
ب��ه صورت وثايق مرتبط با مطالبات معوق و چه به صورت س��هام يا بنگاهداري 
بانك ها، روي دس��ت بانك ها باقي مانده و س��رعت نقدش��وندگي كمي دارد و در 
ش��رايط ركود بخش مسكن نمي توان انتظار داشت كه به سرعت به فروش رود و 

حجم نقدينگي بانك ها را افزايش دهد. 
همچني��ن در خوش بينانه تري��ن حالت برآوردها نش��ان مي دهد كه معادل 5 
ت��ا 10درصد اموال م��ازاد بانك ها به صورت وثايق، دارايي، س��هام يا بنگاهداري 
قابل فروش بوده يا تاكنون به فروش رس��يده است و در اين زمينه الزم است كه 
تمهيدات الزم در نظر گرفته ش��ود تا س��رعت و رقم فروش اموال مازاد بانك ها 

افزايش يابد. 
در اي��ن زمينه اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي درباره اجراي مواد 15 و 
1۶ قان��ون رفع موانع توليد و واگذاري بنگاه هاي تحت تملك بانكي در نشس��ت 
علن��ي مجلس در تش��ريح گزارش بان��ك مركزي گفت: مش��كالت نظام بانكي، 
مش��كالت ترازنامه بانك ها و انباش��ت دارايي هاي كم بازده و منجمد و مطالبات 
غيرج��اري در ترازنامه بانك ها و كمبود س��رمايه از ش��اخص هايي اس��ت كه در 

وضعيت نظام بانكي مشاهده مي كنيم. 
وي افزود: بر اس��اس آمارها ۹0درصد تامين مالي اقتصاد از طريق نظام بانكي 
صورت مي گيرد. قاعدتا بانك ها بايد بس��يار مش��تاق باش��ند براي رهايي از اين 
دارايي ه��ا و م��ازاد اموال و امالكي كه در ترازنامه آنها نشس��ته و از بازدهي الزم 

نيز برخوردار نيست. 
همزم��ان با بررس��ي اليح��ه قانوني در مجلس كارش��ناس بان��ك مركزي با 
مش��اركت و همفكري كارشناس��ي از وزارت اقتصاد مشغول تهيه دستورالعمل ها 
و آيين نامه ه��ا ب��ود به ط��وري كه از مهرم��اه تا پاي��ان س��ال ۹۴ آيين نامه ها و 
دس��تورالعمل هاي پيش بيني و ابالغ شد؛ برخي دس��تورالعمل ها هم مسير بانك 
مركزي ش��وراي پول و اعتبار را طي كرده و ابالغ شدند، برخي نيز آيين نامه هاي 

هيات وزيران بود كه اين عمل انجام شد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 14  همين صفحه  

ايران|
با گذشت حدودا 7 ماه از آغاز به كار دولت 
دوازدهم، رييس جمهوري دور دوم سفر هاي 
استاني خود را با سفر به آذربايجان شرقي پي 
گرفت. طبق روال معمول س��فرهاي استاني 
حض��ور در جمع م��ردم، افتت��اح پروژه ها و 
سپس ديدار با خبرنگاران و نخبگان مهم ترين 
بخش هاي سفر را تشكيل مي دهند. سفرهايي 
كه بر خالف نمونه هاي دولت قبلي در آنها نه 
از معجزه هاي هزاره س��وم خبري است و نه 
از تصميم سازي هاي هيجاني؛ نه از وعده هاي 
عجيب و غيركارشناس��ي ردپايي پيداس��ت 
و نه از دس��تورالعمل هاي ناگهاني نش��انه يي 
مش��اهده مي ش��ود، چرا كه تيم كارشناسي 
دول��ت از ماه ها قبل رون��د مطالبات مردم و 
مديران اس��تان را تحلي��ل و ارزيابي كرده اند 
تا در جريان س��فرهاي استاني باري از دوش 
مش��كالت اس��تان برداشته ش��ود نه اينكه 
با وعده ه��اي غيرقابل حصول بر س��نگيني 

مشكالت افزوده شود. 
 بر اساس چنين راهبردي و در شرايطي 
ك��ه افكار عموم��ي اي��ران در روزهاي اخير 
متوج��ه ماجراجويي هاي ترامپ در خصوص 
برجام از يك طرف و نوسانات ارزي از سوي 
ديگر است؛ رييس جمهوري در جريان سفر 
اس��تاني به آذربايجان شرقي خطاب به مردم 
اع��الم كرد كه هي��چ نگراني درب��اره برجام 
نداش��ته باش��ند؛ ضمن اينكه در پاس��خ به 
نگراني ه��ا درباره نوس��انات ارزي و تاثير آن 
بر اقتصاد و معيش��ت ايرانيان تاكيد كرد كه 
دولت تمام پيش بيني هاي الزم را انجام داده 
و نگراني بابت واردات و صادرات وجود ندارد. 
رييس جمهور با اش��اره ب��ه اينكه قرار ما 
اي��ن بود كه از آرامش زندگي مردم حفاظت 
كني��م به مردم ايران قول داد كه توطئه هاي 
دشمنان در پيشرفت ايران تاثيري نمي گذارد. 
رييس جمهور با اش��اره ب��ه اينكه برخي 
مي گويند فالني در زمان انتخابات وعده داد، 
حاال چه ش��ده اس��ت، اظهار كرد: من البته 
حافظه ام خيلي قوي نيس��ت ام��ا آنقدر هم 
حافظه ضعيفي ندارم كه قول هاي پارسال را 
فراموش كرده باشم. ما با هم شروع كرديم و 
ب��ا هم ادامه مي دهيم و به اهدافمان دس��ت 
مي يابيم. كس��اني ه��م ك��ه مي گويند چرا 
وعده ه��اي روحاني انجام نش��ده بايد بگويم 
كه در اين مدت بس��ياري از كارها انجام شد 
اما هنوز هم مسير ادامه دارد و در اين ميان 
الزم است كه دولت به مردم و مردم به دولت 
اعتم��اد كنند و حتما بداني��د قول هايي كه 
در انتخاب��ات داده ام، روزي نب��وده كه آنها را 

پيگيري نكنم. 
ب��ه گزارش ايس��نا حس��ن روحاني طي 
سخناني در جلسه توسعه و افتتاح پروژه هاي 

زيربنايي و اقتصادي آذربايجان ش��رقي كه 
در تبريز برگزار ش��د، تصريح ك��رد: ما بايد 
از مش��كالت عب��ور كنيم، گاه��ي راحت تر 
توانس��تيم اين كار را انج��ام دهيم و گاهي 
هم عبور از مش��كالت س��خت تر بوده است. 
البت��ه مي دانم ك��ه اگر به م��ردم نگويم كه 
قول هايم را پيگيري مي كنم، بار سنگيني بر 
دوش��م قرار مي گيرد ولي اين را هم در نظر 
دارم ك��ه اگر مدام به مردم درباره وعده هايم 
بگويم و مش��كالتي كه بر سر راه تحقق آن 
وجود دارد، موضوع حل نمي ش��ود. روحاني 
اظهار كرد: ام��روز هم بر همان مبنا حركت 
مي كني��م و قدم هاي خوبي برداش��ته ايم و 
اگر كس��ي مي گويد كه فالني به مردم قول 
و وعده داد براي اينكه راي جمع كند اما حاال 
ديگر به راي ما احتياج ندارد، وعده هايش را 
پيگيري نمي كند، مي گويم كه واهلل به دنبال 
راي گرفت��ن از م��ردم نب��ودم. وعده هايم را 
پيگيري مي كنم و در اين مسير از ياري مردم 
نيز مدد مي طلبم. رييس جمهور با اش��اره به 
اينكه امروز ش��رايط ما متفاوت است و مردم 
در سايه اعتماد و همبستگي شان قرار دارند، 
اظهار كرد: ماه هاس��ت كه اين بحث مطرح 
شده كه رييس جمهوري امريكا ممكن است 
برجام را به هم بزند. مهم نيست كه برجام به 
هم بخورد، ما ب��راي به هم خوردنش برنامه 
داري��م. اگر برجام ماند ك��ه ماند و اگر نماند 
اين بحث، بحث اصلي نيست. امريكا برجام را 
اگر امروز به هم بزند بيشترين هزينه را براي 
آن مي ده��د، هزينه يي ك��ه برايش پرداخت 
مي كند از هزينه يي كه ما پرداخت مي كنيم 
بسيار بيشتر خواهد بود و هزينه ما براي آن 
بسيار كم است. وي تاكيد كرد: مگر اين آقاي 
ترامپ كه امروز آمده و رييس جمهور امريكا 
ش��ده از روز اول نگفت كه مي خواهم برجام 
را به هم بزنم، هر بار مي گفت كه مي خواهم 
ب��ه هم بزنم اما هر دفع��ه نيز امضا كرد و باز 
مي گفت ب��ار بعدي اق��دام نمي كنم اما چرا 
نتوانس��ت اين كار را در 15م��اه اخير انجام 

دهد؟ به خاطر اينكه هزينه اش باالست. 
روحان��ي تصري��ح ك��رد: زمان��ي ك��ه 
دوران  در  ب��ار  نخس��تين  ب��راي  ترام��پ 
رياس��ت جمهوري اش علي��ه برج��ام موضع 
گرفت، من آماده بودم كه بعد از آن عليه وي 
س��خنراني كنم اما تا تلويزيون براي اين كار 
آماده ش��ود 15دقيقه يي طول كشيد و اروپا 
زودتر از ما عليه سخنان ترامپ موضع گرفت. 
وي با بيان اينك��ه برخي مي گويند اروپا 
دوس��ت امريكاس��ت، اظهار كرد: بله، اروپا با 
امريكا دوست اس��ت و هنر ما نيز اين است 
كه توانسته ايم اروپا را از امريكا فاصله بدهيم. 
رييس جمه��ور تاكيد كرد: غي��ر از يك 
رژيم در منطقه و يك كشور در جنوب ايران، 

همه دنيا مي گويند كه برج��ام بايد بماند و 
اگر امريكا ج��ز اين عمل كند، ضرر مي كند 
كه اين به معناي پيروزي ماس��ت. آدمي كه 
به قول خ��ودش اين همه متح��د دارد و از 
كش��ورهاي بيچاره منطقه تاراج هاي فراواني 
مي كند و اهل دوش��يدن آنهاست، مي بينيم 
ك��ه امروز چ��ه وضعيتي ب��راي برجام عليه 
وي ايجاد ش��ده اس��ت. وي با اشاره به علت 
حمايت هاي امريكا از ايران هراس��ي در دنيا 
اظهار كرد: اگر امريكا از ايران هراسي حمايت 
نكند بر چه مبنايي مي تواند اسلحه بفروشد؟ 
امريكا پول از عربس��تان، ام��ارات و ديگران 
مي گيرد و ايران را به عنوان كشور خطرناك 
جه��ان معرفي مي كند اما م��ا اتفاقا يكي از 
برنامه هايمان در مذاكرات برجام اين بود كه 
ايران هراسي را شكس��ت دهيم كه شكست 
دادي��م. رييس جمه��ور ادام��ه داد: آژان��س 
بين المللي انرژي اتم��ي در جريان مذاكرات 
برجام اعالم كرد كه ايران در مسير صلح آميز 
حركت كرده است و پرونده معروف ما بسته 
شد. اين موفقيت ما بود، امروز ما در مسيري 
هستيم كه اگر امريكا و كشورهاي امضاكننده 
برجام به عهد خود وفا نكنند، باالترين هزينه 
را برايش پرداخت خواهن��د كرد البته همه 
كش��ورهاي امضا كننده برجام غير از امريكا 

تاكنون با آن موافق بوده اند. 
روحاني ب��ا بيان اينكه ما بايد هميش��ه 
حواسمان جمع باشد و در هر جايي كه قرار 
داريم، دقت داش��ته باش��يم كه انسجام مان 
حفظ ش��ود، اظهار كرد: امروز ملت ايران از 
هر زمان ديگ��ر آماده تر و متحدتر اس��ت و 
در مس��اله ارز يك��ي از تصميماتي كه اتخاذ 
كرديم اين بود كه دش��من ب��ه اين موضوع 
چش��م دوخته بود و فكر ك��رده بود يكي از 
راه هايي كه مي تواند براس��اس آن در كشور 
تالطم ايجاد كند، بازار ارز است اما با طرحي 
كه ما براي آن در نظر گرفتيم كه بايد بگويم 
اگ��ر پش��تيباني هاي نهادهاي نظ��ام نبود، 

نمي توانست اجرايي شود، ورق را برگرداند. 
روحان��ي گفت: اگر مردم از طرح بازار ارز 
پش��تيباني نمي كردند، نمي توانست اجرايي 
شود. دولت به تنهايي نمي تواند طرحي بزرگ 
را اگر مردم و همه اركان نظام پش��تيبانش 
نباش��ند به انجام برس��اند. حاال اين وس��ط 
عده يي قليلي هم بوده اند كه از طرح ما ضرر 
كردند و اين وس��ط دالل��ي و كارهاي ناجور 
مي كردند كه ديگر نمي توانند انجام دهند اما 
م��ا بايد بگوييم كه بر مبن��اي آن عده قليل 
تصميم نمي گيريم، ما براي همه مردم كشور 
و در نظر داش��تن ش��رايط آنهاست كه بايد 

تصميمي را اتخاذ كنيم.
روحان��ي با مخاط��ب ق��رار دادن افراد، 
جريانات و رسانه هايي كه تالش مي كنند در 

دستاوردهاي كشور در بخش هاي گوناگون را 
انكار كنند و هر روز بحران و حاشيه تازه يي 
براي كش��ور بيافرينند، هش��دار داد و گفت: 
»هدف اين افراد و جريانات گسترش نااميدي 
است.« و در ادامه تاكيد كرد: »هيچ كس حق 

ندارد اميد را از مردم بگيرد. «
روحان��ي در تبريز از مردم خواس��ت كه 
نس��بت به برجام و آينده نگران نباش��ند. او 
گفت: مش��كلي پيش رو نخواهد بود، امنيت 
برق��رار اس��ت و درياچ��ه اروميه ه��م احيا 
مي ش��ود. روحاني در س��فر دو روزه خود به 
آذربايجان ش��رقي ضمن سخنراني در جمع 
مردم اس��تان در ورزش��گاه تختي تبريز در 
آيين افتتاح رسمي رويداد بين المللي »تبريز 
2018« ش��ركت و براي حاضران سخنراني 
كرد. امضاي تفاهمنامه ايجاد صندوق نوآوري 
و پژوهش ب��ا 10ميليارد تومان س��رمايه و 
افتتاح برج فناوري ربع رش��يدي با ظرفيت 
اس��تقرار 2۴ ش��ركت دانش بنيان از جمله 
برنامه هاي اين س��فر اس��ت. در سفر رييس 
دولت تدبير و اميد به استان آذربايجان شرقي 
همچني��ن خط آه��ن »ميان��ه - تبريز« در 
حدفاص��ل »ميان��ه – بس��تان آباد« به طول 
132كيلومتر و ه��زار و 150 ميليارد تومان 
اعتبار هزينه ش��ده افتتاح مي ش��ود. افتتاح 
مركز همايش هاي بين المللي تبريز در زميني 
به وس��عت 2۴هزار مترمرب��ع و ۶0ميليارد 
تومان اعتبار هزينه شده و بخش سوختگي 
بيمارستان سينا در تبريز با ۴7ميليارد تومان 
هزينه كرد از ديگر برنامه هاي سفر روحاني به 

آذربايجان شرقي است. 
جلس��ه با نخبگان و فع��االن فرهنگي و 
اقتصادي، شركت در جلس��ه شوراي اداري، 
افتتاح رويداد تبريز 2018 و نشست خبري 
با نمايندگان رسانه ها از ديگر برنامه هاي سفر 
دو روزه ريي��س دول��ت دوازدهم به اس��تان 
آذربايجان شرقي است. حسن روحاني ديروز 
در اجتماع پرش��ور مردم آذربايجان ش��رقي 
در اس��تاديوم تختي تبريز، مردم آذربايجان 
را مردمي غيور و دالور برش��مرد كه همواره 
سطوح اصلي ايران عزيز بودند و افزود: امروز 
يك بار ديگر مي خواهيم با هم پيوند جديدي 
را براي ارتقاي آذربايجان و س��ربلندي ايران 
ببندي��م. رييس جمهوري با اش��اره به اينكه 
ما از ارديبهش��ت سال گذش��ته در كنار هم 
وع��ده داديم كه براي امنيت، آرامش، آزادي 
و پيشرفت در كنار هم باشيم، گفت: امروز به 
آنچه وعده داده بوديم، پايبند هستيم. ما به 
آذربايجان براي احيا و حفظ درياچه اروميه 
و تقوي��ت فرهن��گ و زب��ان آذري و ارتقاي 
ورزش و تيم تراكتورسازي وعده داديم و پاي 

وعده هاي خود ايستاده ايم. 
ادامه در صفحه 2

گزارش سخن نخست

  چرا »توليد« ته صف است؟!

 س��هم »0.7«درصدي توليد در س��ال هاي ۹5-8۹ از هدفمندي يارانه ها ! اين يكي از 
عبارات گزارش كميس��يون برنامه و بودجه و محاس��بات مجل��س بود كه در صحن علني 
قرائت شد. طبق اين گزارش از مجموع حدود 2۶0هزار ميليارد تومان يارانه هاي توزيع شده 
طي س��ال هاي فوق فقط حدود1800ميليارد تومان نصيب توليد شده است. سالي حدود 
300ميليارد تومان. س��الي 300ميليارد تومان ب��ه ده ها هزار بنگاه توليدي و صنعتي! اين 
در حالي است كه طبق قانون هدفمندي  بايد 30درصد اين منابع صرف كمك به توليد و 
افزايش بهره وري واحدهاي توليدي و بهينه سازي مصرف انرژي مي شد. رقمي در حدود 80 
هزار ميليارد تومان و نه 1800ميليارد تومان ! به راستي چرا چنين شده است؟ آيا بنگاه هاي 
توليدي و صنعتي نيازي به اين منابع و حمايت هاي مالي نداش��ته اند؟ يا دولت ها طي اين 

سال ها در انجام وظيفه قانوني خود در توزيع صحيح اين منابع اهمال كرده اند؟ 
مهم ترين مش��كل صاحبان بنگاه ه��اي توليدي و صنعتي »تامين مال��ي از بانك ها« و 
»سرمايه در گردش« است. )پيمايش محيط كسب و كار – اتاق ايران – رسانه ها ۹۶/2/2(. 
در همين روز هاي اخير نيز وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان داشت كه »مشكل 70درصد 

بنگاه هاي توليدي و صنعتي، سرمايه در گردش« است )رسانه ها- ۹7/1/18( 
همين دشواري هاي تامين مالي و دسترسي بنگاه ها به تسهيالت بانكي بوده كه دولت 
را واداشت طي سال گذشته و امسال مهم ترين اقدام خود در حوزه توليد و صنعت را حول 
رفع اين مشكل شكل دهد و بر اساس طرح »رونق توليد« و »نوسازي و بازسازي صنايع« 
تاكنون حدود 17هزار ميليارد تومان تس��هيالت كم به��ره در اختيار بنگاه هاي كوچك و 
متوسط قرار دهد. لذا سوال اين است كه چرا به جاي اين كار قانون اجرا نشده و نمي شود 

و سهم 30درصدي توليد از يارانه ها پرداخت نمي شود؟!
واقعيت آن اس��ت كه »توليد« آن هم عالي ترين ش��كل آن يعني »توليد صنعتي« در 
گفتمان اقتصادي كشورمان دست باال را ندارد و سال هاست )پس از سال 8۴ و برنامه سوم 
توس��عه بخصوص( در ذيل س��اير نيازها و ضرورت ها قرار گرفته و حتي هدف از »صنعت« 
و توليد صنعتي با ابهامات اساس��ي مواجه ش��ده است. چنانكه رييس اتاق ايران در آخرين 
نشست هيات نمايندگان اين نهاد مجبور مي شود، وظيفه بديهي »صنعت« را يادآور شود 
و از دولتمردان چنين درخواس��ت كند: »در تخصيص منابع و اعتبارات بانكي، دولتمردان 
حجم اش��تغال ايجاد ش��ده را مدنظر قرار مي دهند؛ در حالي كه هدف بنگاه هاي اقتصادي 
صرفا حداكثر اشتغال نيست، بلكه هدف بنگاه ها حداقل كردن هزينه، حداكثر كردن كيفيت 
و باال بردن ارزش  افزوده از فرآيند توليد اس��ت. ديدگاه بعضي سياست گذاران بر اين است 
كه امكانات را به كساني بدهند كه اشتغال زايي بيشتري ايجاد مي كنند، در صورتي  كه اين 
نكته منطق اقتصادي ندارد. صنعت و توليد بايد ارزش  افزوده ايجاد كند و بخش هاي جانبي 

و خدماتي آن اشتغال به وجود آورد«. )شافعي – ۹7/1/27( . 
در چنين فضايي بديهي اس��ت كه توليد و صنعت بايد در انتهاي زنجيره تامين مالي 
قرار بگيرند و صاحبان بنگاه ها در مقابل بانك ها به صف شوند و براي سرپاماندن واحد هاي 

توليدي شان از اين كارگروه و ستاد به فالن نهاد و مقام مسوول و... پاس داده شوند!
اين در حالي است كه اگر »توسعه صنعتي« گفتار حاكم بر ذهنيت مسووالن و فضاي 
اقتصادي كشورمان بود و راهبردها و سياست هاي صنعتي حول اين گفتار شكل مي گرفت 
و نهاد هاي صنعتي متناسب با اين نگرش ساماندهي مي شد، تامين مالي و برنامه ريزي براي 
جذب منابع جهت توليد صنعتي اين گونه تاس��فبار و روزمره و س��خت و دشوار نبود. امروز 
به نظر بزرگ ترين خأل در روند توس��عه صنعتي كش��ورمان فقدان سياست ها و برنامه هاي 
مش��خص و دست برتر نيافتن اين سياست ها و برنامه ها در گفتمان اقتصادي كشور است.  
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي و دستگاه »سياست گذاري صنعتي« كشور 
موظف اس��ت ضمن تعريف جايگاه و وظايف و س��اختار قانوني خود )كه ۶ سال بالتكليف 
اس��ت(، راهبردها و بسترهاي الزم براي موجوديت و فعاليت بنگاه هاي صنعتي و نهادهاي 
درگير در فرآيند توسعه صنعتي را مشخص كند. تعيين و طراحي چارچوب نهادي فرآيند 
توس��عه صنعتي و نيز تعيين سياس��ت هايي در جهت ايجاد زيرس��اخت ها بر عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است كه متاسفانه كمتر نشاني از آن مشاهده مي شود. واال چرا نبايد 
س��هم توليد از هدفمندي يارانه ها در قالب برنامه و هدف گذاري مشخص از دولت مطالبه 
و در جهت توسعه صنعتي به  كار گرفته شود؟! وقتي راهبرد، برنامه بلندمدت، ميان مدت، 
نهاد قدرتمند برنامه ريزي و هدايتگر توسعه صنعتي در دولت و البته مطالبه گري در بخش 
خصوصي نباش��د، بايد اختصاص همين »0.7«درصده��ا را نيز منت گذار و اميدوار بود كه 
همين مقدار ناچيز نيز به درستي توزيع شود و در هاضمه بخش هاي غيرمولد مصرف نشود !
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به دنبال گسترش روابط ا رزي تهران و دوحه صورت مي گيرد

قطر هاب مبادالت ارزي ايران
 صفحه 4 
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پرونده

ورود رفتار به اقتصاد
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رييس جمهور  در جلسه توسعه و افتتاح پروژه هاي زيربنايي آذربايجان شرقي:

دنبال راي گرفتن از مردم نبودم

ماموريت دشوار رييس جمهوري فرانسه در كاخ سفيد

 آيا ماكرون مي تواند 
ترامپ را مهار كند؟

  راهكارهاي اروپايي براي حفظ برجام

  س��هم »0.7«درص��دي تولي��د در س��ال هاي
۹5-8۹ از هدفمندي يارانه ها ! اين يكي از عبارات 
گ��زارش كميس��يون برنامه و بودجه و محاس��بات 
مجلس بود كه در صحن علني قرائت شد. طبق اين 
گزارش از مجموع ح��دود 2۶0هزار ميليارد تومان 
يارانه ه��اي توزيع ش��ده طي س��ال هاي فوق فقط 
حدود1800ميليارد تومان نصيب توليد شده است. 
سالي حدود 300ميليارد تومان. سالي 300ميليارد 
تومان به ده ها هزار بنگاه توليدي و صنعتي! اين در 
حالي است كه طبق قانون هدفمندي  بايد 30درصد 
اين منابع صرف كمك به توليد و افزايش بهره وري 
واحده��اي توليدي و بهينه س��ازي مص��رف انرژي 
مي شد. رقمي در حدود 80 هزار ميليارد تومان و نه 

1800ميليارد تومان...

هر شب نزديك به 870 ميليون نفر در سراسر 
جهان گرسنه به خواب مي روند. اين افراد در طول 
روز يا به غذاي س��الم و مقوي دسترسي ندارند يا 
اينكه به كلي هيچ مواد خوراكي در دسترسش��ان 
نيست. گرسنگي در سراسر جهان وجود دارد، چه 
در كشورهاي پيشرفته اروپايي و چه در كشورهاي 
فقير آفريقايي. تنها تفاوت در وجود اين مش��كل 
در اين كشورها گس��تردگي آن است. كشورهاي 
آفريقايي و فقير جهان سومي به علت هاي مختلفي 
همانند جنگ، وضعيت آب و هوايي يا مش��كالت 
سياس��ي با مشكالت بس��ياري روبرو هستند كه 
باعث شده تا مردم اين كشورها در مواقع بسياري 
به س��اده ترين نيازهاي روزم��ره همانند آب و غذا 

دسترسي نداشته باشند ...

چرا »توليد« ته صف است؟!

 روند كاهنده 
شاخص گرسنگي در ايران

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 9  

نفت و انرژي
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 پر مصرف هاي آب 
نگران باشند

گروه انرژي  نادي صبوري   
م��ردم مي خواهن��د بدانند تابس��تان را از نظر آب 
چگون��ه خواهند گذراند اما تقريب��ا خيلي از آنها ايده 
درس��تي از اينك��ه وضعيت چگونه اس��ت، ندارند. در 
ديدگاه برخي وضعيت بس��يار وخيم ت��ر از واقعيت و 
در نظر عده يي ديگر وضعيت مانند هميشه است. اما 
بايد چه كسي را مقصر اين ناآگاهي دانست؟ نشست 
خبري روز گذشته شاهين پاكروح، معاون بهره برداري 
و نظارت شركت مهندسي آب و فاضالب زمينه يي را 
براي طرح اين پرسش ايجاد كرد كه چرا در وضعيتي 
ك��ه تمام نهادها تمركز خود را روي كنترل تنش آبي 
گذاشته اند؛ صدا و سيماي ملي تصويري دقيق از اين 
حالت ارائه نكرده و انتظارات از مردم براي گذران اين 
وضعيت را به تصوير نمي كشد؟ اما يكي ديگر از مسائل 
مهم مطرح شده در روز گذشته را بايد به نشانه هايي از 
جدي شدن راهكارها براي برخورد با پرمصرف هاي آب 
دانس��ت. اقدامي كه سال هاي سال بدون نتيجه مانده 
اما به نظر مي رس��د با حمايت مجلس امس��ال شكل 

متفاوتي به خود خواهد گرفت ...

 حسين حقگو   

  حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

رجوع به صفحه 13



ادعاي روزنامه آلماني از توافق اروپا و امريكا بر سر تحريم ايران

راهكارهاي اروپايي براي حفظ برجام
تحريم ايران به بهانه مسائل موشكي و منطقه اي نقض توافق هسته اي است؟

كسي نگران واردات و صادرات نباشد
ادامه از صفحه اول:

 تصميمات قاطع در بازار ارز
با توجه به اهميت مطالبات اقتصادي و معيشتي 
م��ردم روحان��ي در ادامه به م��ردم اطمينان داد: ما 
ب��راي آرامش مردم تصميم��ات قاطع و محكمي در 
زمينه بازار ارز اتخاذ كرديم و كسي نگران واردات و 

صادرات و تامين كاالهاي مورد نياز نباشد. 
رييس جمه��ور ب��ا بيان اينك��ه در براب��ر توطئه 
خارجي ها و برخي افراد كوته بين داخلي برنامه ريزي 
كرده اي��م، گفت: تم��ام نيازمندي هاي كش��ور با ارز 
۴۲۰۰تومان��ي وارد مي ش��ود و كاالهاي اساس��ي با 
هم��ان قيمت قبل تامين خواهد ش��د و مردم نبايد 
هيچ گون��ه نگراني براي واردات داش��ته باش��ند. اگر 
واردات در گذش��ته ۵۰ ميليارد دالر بوده و امس��ال 
۶۰ميليارد دالر باش��د و اگر نرخ خدمات ۱۰ميليارد 
دالر ب��ود و ۲۰ميلي��ارد دالر ش��ود، هي��چ نگراني 

نخواهيم داشت. 
روحان��ي با بيان اينكه صادرات غيرنفتي كش��ور 
 در فروردين ماه س��ال ۹۷ نس��بت به سال گذشته

۱۵ درص��د و واردات ني��ز ۷درصد افزايش داش��ته 
است، گفت: ما در مسير توسعه كشور گام برخواهيم 
داشت و دولت متعهد است هر گونه مشكلي در اين 
مس��ير را حل و فصل كند. از همه اركان كش��ور به 
ويژه مجلس، قوه قضاييه و نيروهاي امنيتي و مردم 
كه همواره پشتوانه بزرگ تصميمات دولت بوده اند، 
تشكر مي كنم و بايد مطمئن باشند كه ما راهمان را 

به خوبي در مسير توسعه ادامه مي دهيم. 
 رييس جمهور با بيان اينكه در جريان اين س��فر

۳ هزار ميليارد تومان، طرح و پروژه افتتاح و ۶ هزار 
ميليارد تومان پ��روژه كلنگ زني و عمليات اجرايي 
آنها آغاز مي ش��ود، گفت: در راستاي توسعه صنايع 
معدني اس��تان دس��تور دادم، توقفي ك��ه در پروژه 
ذوب مس ايجاد ش��ده بود، برداشته شود و اين گام 
خوبي براي توس��عه اشتغال مردم و پيشرفت استان 

خواهد بود.

 ادامه روند توسعه در استان
روحاني با اش��اره به س��خنان نماينده ولي فقيه 
در اس��تان آذربايجان ش��رقي درباره ضرورت ارتقاي 
بهداش��ت، درم��ان و ايج��اد امكان��ات درماني براي 
بيماران كبدي گفت: امروز نخس��تين پيوند كبد در 

تبريز انجام شده است. 
اس��تان  م��ردم  از  تقدي��ر  ب��ا  رييس جمه��ور 
آذربايجان شرقي به خاطر ادب، ايثار و كار و كوشش 
خس��تگي ناپذير گفت: هنگامي كه در هيات وزيران 
طرح هاي مربوط به اس��تان آذربايجان شرقي مطرح 
ش��د، تمامي اعضاي دولت به اتفاق از كار و كوشش 
بي وقفه م��ردم، اجراي پروژه هاي ب��زرگ صنعتي و 
معدني و تعهد فعاالن اقتصادي نس��بت به بانك ها و 
نظافت و عدم تكدي گري در اين استان و شهر تبريز 

سخن گفتند و به آن افتخار كردند. 
روحان��ي ب��ا بيان اينك��ه دولت و مل��ت ايران به 
آذربايج��ان و تبري��ز افتخار مي كند، گف��ت: در اين 
اس��تان خيران و افراد نيكوكار تالش هاي فراواني در 
راستاي ارتقاي بهداشت، درمان و سالمت مردم انجام 
داده اند به گونه يي كه صد خير در ۵ س��ال گذش��ته 

۲۶۰ميليارد تومان در اي��ن زمينه هزينه كرده اند و 
دولت متقابال ۸۰۰ميليارد تومان در اين بخش هزينه 
كرده اس��ت. با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده و تالش 
مسووالن ش��اهد بهره برداري از طرح هاي متعدد در 
زمين��ه بهداش��ت و درمان تا پايان دول��ت دوازدهم 

خواهيم بود. 
روحاني با بي��ان اينكه دول��ت در ديگر بخش ها 
ازجمله صنعت، كشاورزي و سدسازي نيز برنامه هاي 
خوب��ي ب��راي اس��تان دارد، گف��ت: زب��ان آذري از 
افتخارات ايران عزيز اس��ت و از استاندار و مسووالن 
استان و دانشگاه ها مي خواهم تا مركز زبان و ادبيات 
ترك��ي را افتتاح و كتاب هاي مرب��وط به آن را چاپ 
كنن��د. زبان تركي يكي از افتخارات و گل هاي معطر 

اين سرزمين است. 
رييس جمهوري با بي��ان اينكه بايد به ايثار مردم 
آذربايجان ش��رقي افتخار كنيم، گف��ت: من به مردم 
آذربايجان شرقي و غربي و منطقه غرب كشور، اعالم 
مي كنم اگر تالش هاي دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
از س��ال ۹۲ نبود، در شهريور س��ال ۹۶ هيچ چيز از 
درياچه اروميه باق��ي نمي ماند و امروز اعالم مي كنم 
كه دولت يازدهم ۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان براي 
احي��اي درياچه اروميه هزينه كرده و به ش��ما قول 
مي ده��م درياچه اروميه به عنوان نگي��ن ايران باقي 

بماند. 
رييس جمهور اظهار داشت: بيش از هزار ميليارد 
توم��ان ط��رح و پروژه ه��اي متعدد ب��راي احياي 
درياچه اروميه در دس��تور كار است، گفت: براساس 
برنامه ريزي ه��اي انج��ام ش��ده و وعده مس��ووالن 

ذي ربط در آينده ارتفاع آب درياچه اروميه يك متر 
افزايش خواهد يافت. 

 پايبندي به تعهدات
روحاني اظهار داش��ت: در س��فر گذش��ته به اين 
اس��تان اجراي ۲۳ ط��رح و پروژه را ب��ه مردم قول 
داديم و بيش از آنچه وعده كرده بوديم، براي اجراي 
طرح ه��ا، اعتبار تخصيص داديم، منتها از اين تعداد، 
۱۸ پروژه عملياتي و ۵ پروژه در دس��ت اجراست كه 

دولت متعهد به تكميل آنها خواهد بود. 
روحاني با اش��اره به عملياتي ش��دن ۵۰درصد از 
پروژه بزرگراه اهر به تبريز گفت: براساس برنامه ريزي 
اعتب��ار اين پروژه ۹۰ ميليارد تومان بوده كه تاكنون 
۱۰۴ميليارد تومان پرداخت شده و دولت متعهد است 
 اين پروژه را تكميل كن��د. همچنين اقدامات خوبي 
در راستاي احداث راه آهن ميانه به تبريز انجام شده و 

امسال راه آهن بستان آباد افتتاح خواهد شد. 
رييس جمه��ور ب��ا بي��ان اينكه امس��ال اس��تان 
آذربايجان ش��رقي از رحمت آس��ماني برخوردار بود 
و وضع بارندگي نس��بت به پارس��ال بهتر بوده است، 
افزود: ما در بس��ياري از استان ها با مشكالت فراواني 
در زمينه تامين آب مواجه هس��تيم و دولت متعهد 
به رفع اين مسائل است كه در اين راستا كميته سه 
نفره يي تش��كيل شده و مش��كالت موجود در زمينه 
تامين آب مناطق مختلف كش��ور را بررسي خواهند 

كرد. 
رييس جمهور اظهار داش��ت: در اين سفر اجراي 
۲۸طرح و پروژه را با اعتباري بالغ بر ۱۱۸۸ ميليارد 
توم��ان به مردم آذربايجان ش��رقي قول مي دهيم كه 
اي��ن جدا از ۷۳۵ ميليارد توماني اس��ت كه از طريق 
صندوق توس��عه ملي براي اين استان درنظر گرفته 

شده است. 

 جزئيات خبر غافلگيركننده روحاني
براي مردم تبريز

رييس جمه��وري در س��خنراني دي��روز خود در 
اجتماع ده ها هزار نفري مردم در ورزشگاه تختي تبريز 
ب��ا اعالم يك خبر حاضران را غافلگير كرد؛ خبري كه 

همه مردم عالقه مند به دانستن جزئيات آن بودند. 
روحاني در سخنراني خود در پاسخ به درخواست 
امام جمعه تبريز ب��راي ايجاد مركز پيوند كبد در اين 
كالن شهر به دليل نياز مبرم منطقه شمال غرب اعالم 
كرد كه اين مركز در تبريز ايجاد و نخستين پيوند در 

همين امروز انجام شد. 
اع��الم اين خبر كه موجي از خوش��حالي در ميان 
حاضران و تشويق آنان را سبب شد، بازتاب گسترده يي 
در فضاي مجازي و ميان افكار عمومي داش��ت و همه 
درب��اره جزئي��ات اين خب��ر خوش��حال كننده از هم 

مي پرسيدند. 
مسوول هماهنگ كننده پيوند اعضاي دانشگاه علوم 
پزشكي تبريز در اين باره گفت: امروز براي نخستين بار 
پيوند كبد در شمال غرب كشور در بيمارستان امام رضا 

)ع( تبريز انجام شد. 
س��عيد ش��فاعت خسروش��اهي افزود: اين پيوند 
از »نيلوف��ر بيگي ي��ام« دخت��ر ۱۹ س��اله س��اكن 
آذربايجان ش��رقي كه دچار مرگ مغزي شده بود، به 

بيمار مرد ۴۹ ساله اهل زنجان انجام شد. 
وي ادام��ه داد: اين دختر ۱۹ س��اله بر اثر تصادف 
در بيمارس��تان بستري بود و به دليل مرگ مغزي و با 
رضايت خانواده، ۲ كليه اش نيز به يك دختر ۱۲ساله 
و مرد ۳۶ ساله نيازمند كليه در بيمارستان امام رضا)ع( 

تبريز پيوند زده شد. 
خسروش��اهي اظهار كرد: قلب اين بيمار نيز براي 
پيوند دريچه و عروق قلبي به بيماران نيازمند ديگر به 

تهران انتقال يافت. 

»تحريم جديد عليه اي��ران به بهاي ادامه حيات 
برج��ام« تصميمي اس��ت كه س��ه كش��ور اروپايي 
گرفته اند تا توافق هسته يي را نجات دهند. اين خبر 
را يك روزنامه آلماني منتشر كرده و نوشته كه طبق 
اين توافق جديد اروپ��ا و امريكا تصميم گرفتند كه 
به جاي تغيير برجام، ايران را به خاطر آزمايش هاي 
موشكي و سياس��ت منطقه يي اش هدف تحريم هاي 
جديد ق��رار دهن��د. هرچن��د روزنام��ه »وددويچه 
س��ايتونگ« به نقل از ديپلمات ه��ا تاكيد كرده كه 
»مذاكرات هنوز تمام نش��ده اس��ت«. ام��ا پيش از 
اين  بارها از اين سياس��ت اروپا در قبال حفظ برجام 
س��خن به ميان آمده بود. حت��ي اروپايي ها چندي 
پي��ش در پ��ي فراهم ك��ردن مقدمات اج��راي اين 
تصميم بودند. آنجا كه بر اس��اس گزارش رسانه هاي 
غربي، نمايندگان كشورهاي بريتانيا، فرانسه و آلمان 
در نشست نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
كوش��يدند، ديگر اعض��اي اتحاديه اروپ��ا را متقاعد 
كنند كه تحريم هايي در ماه آوريل سال جاري عليه 
ايران برقرار شود. تالش��ي كه با مقاومت تعدادي از 
كشورهاي اروپايي مواجه ش��د. بر اساس گزارش ها 
ايتالي��ا، اس��پانيا و اتريش در مقابل اي��ن تحريم ها 
ايس��تادگي كردند. تحريم هايي كه شامل ممنوعيت 
س��فر چند شهروند ايراني به اتحاديه اروپا و مسدود 
شدن حس��اب هاي مالي ۱۵فرد حقيقي و حقوقي، 
ش��ركت و گروه مي شود كه در برنامه هاي هسته يي 
ايران و همچنين نقش جمهوري اسالمي در سوريه 
سهيم هستند. مخالفت اين كشورها با اين استدالل 
بوده ك��ه اعمال تحريم هاي جدي��د مي تواند روابط 
اقتصادي با ايران را كه به تازگي آغاز ش��ده به خطر 
 ان��دازد و برقراري چنين تحريم هايي تضميني براي 
خارج نشدن دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا از 
برجام در ماه مه ۲۰۱۸ نخواهد بود. از س��وي ديگر 
اس��پانيا در موضعي جداگانه خطاب به س��ه كشور 
مطرح كنن��ده پيش��نهاد تحريم اي��ران، پيامدهاي 
احتمالي اين تحريم ها را گوشزد كرده بود. پيامدي 
ك��ه مي توان��د خ��روج اي��ران از برجام باش��د؛ اگر 
تحريم هاي جديد نقض توافق هسته يي به شمار  آيد. 

 نقض كننده هاي برجام
بر اس��اس توافق برجام هم��ه تحريم هايي كه به 
بهانه فعاليت هس��ته يي عليه ايران اعمال ش��ده بود، 
بايد برداش��ته ش��ود. تحريم هايي كه به پش��توانه ۶ 
قطعنامه سازمان ملل بود و محدوديت هاي شديدي 
را عليه ايران اعمال مي كرد. به گونه يي كه اروپا »نقل 
و انتق��االت مال��ي از مبدا ايران يا ب��ه مقصد ايران«، 
»ارتباطات بانكي«، »س��وييفت«، »بيمه«، »واردات 
نف��ت و گاز«، »واردات محص��والت پتروش��يمي«، 
»س��رمايه گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي« 
و بس��ياري ديگر از مراودات تجاري با ايران را تحريم 
كرده بود. از س��وي ديگر تحريم هاي امريكا منجر به 

ممنوعيت فروش نف��ت، محدوديت عليه درآمدهاي 
ايران در خارج از كشور از جمله نقل و انتقال اين منابع 
و درآمدها از سيس��تم هاي مالي و بانكي، ممنوعيت 
خري��د و ف��روش اوراق بانك��ي و اوراق دولتي ايران، 
سوييفت، محدوديت در ارائه خدمات درخصوص نقل 
و انتقال ريال، خريد و فروش و چاپ اس��كناس، نقل 
و انتقال دارايي هاي ايران در خارج از كش��ور و... شده 
بود. اما اين تحريم ها همگي بر اساس توافق هسته يي 
لغو يا متوقف شدند و به اعتقاد مقامات ايراني به هيچ 
 وجه امكان بازگشت ش��ان به بهانه ه��اي ديگر وجود 
ندارد. اين را ايران در همان ابتداي تصويب برجام در 
بيانيه يي اعالم ك��رد. در اين بيانيه كه وزارت خارجه 

آن را منتش��ر ك��رد، به صراحت تاكيد ش��د كه »در 
برجام به وضوح تصريح ش��ده اس��ت، اتحاديه اروپا و 
امريكا هر دو از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم ها 
و اقدامات محدوديت س��از كه منطب��ق با برجام رفع 
شده اند، خودداري خواهند ورزيد.« به اعتقاد دستگاه 
ديپلماسي ايران، تفاهم بر آن است كه بازگرداندن يا 
تحميل مجدد تحريم ها و اقدامات محدوديت س��از از 
جمله از طريق تمديد به مثابه عدم پايبندي اساسي 
خواهن��د بود كه ايران را از تعهداتش به طور جزئي يا 
كل��ي معاف خواهد كرد. به اعتق��اد ايران در صورتي 
كه آثار لغو تحريم هاي ش��وراي امنيت سازمان ملل 
متحد يا تحريم ها يا اقدامات محدوديت س��از مرتبط 

با هسته يي اتحاديه اروپايي و اياالت متحده به وسيله 
تداوم اعمال يا تحميل تحريم هاي جديد با ماهيت و 
گس��تره همسان يا مشابه تحريم هايي كه قبل از روز 
اجرا برقرار بودند، مخدوش ش��ود، جمهوري اسالمي 
ايران اختيار خواهد داش��ت تعهدات خود وفق برجام 
را م��ورد تجديدنظر قرار دهد؛ ف��ارغ از اينكه چنين 
تحريم هاي جديدي بنا به داليل مرتبط هسته يي يا 

ديگر داليل وضع شوند. 
هرچند يك جمله ش��رطي در انتهاي اين هشدار 
ايران موضع جمهوري اسالمي را در اين باره روشن تر 
مي كند؛ آنجا كه خودداري از اقدام متقابل از س��وي 
ايران مش��روط به حل مسائل و اصالح طي يك دوره 

زماني كوتاه و معقول شده است. 
از س��وي ديگر مقامات ارش��د ايران طي ماه هاي 
اخير درباره احتمال اعمال تحريم هاي جديد از سوي 
اروپا به بهانه حفظ امريكا در برجام هشدار داده و آن 
را ب��ه باج دادن به اياالت متح��ده تعبير كرده بودند. 
در همين ارتباط علي ش��مخاني دبير شوراي امنيت 
ملي از تالش اتحاديه اروپا به عنوان يكي از طرف هاي 
مذاكره كننده در برجام، حفظ اين قرارداد بين المللي 
را اقدام حرفه يي در دفاع از مسير ديپلماسي و منطق 
گفت وگو دانسته اما متذكر شده، »اگر اروپا با اشتباه 
راهبردي، تسليم باج خواهي امريكا شده و براي جلب 
نظ��ر ترامپ وارد حوزه هاي خطوط قرمز ايران ش��ود 
به ط��ور قطع بازنده اصلي اين رون��د خواهد بود.« به 
اعتقاد ش��مخاني برجام يك قرارداد يكپارچه اس��ت 
و هر گون��ه تغيير و اصالح آن يا ع��دم اجراي كامل 
تعهدات به معني فروپاشي اركان آن بوده و با نابودي 

برجام تفاوتي ندارد. 
ب��ا اين حال به نظر مي رس��د، تصمي��م ايران در 
صورت اعمال تحريم هايي از س��وي اتحاديه اروپا به 
دليل فعاليت هاي موشكي و مسائل منطقه يي با تامل 
همراه باشد؛ همان طور كه وزارت خارجه در روزهاي 
آغازين پ��س از امضاي برج��ام در بيانيه خود بر آن 
تاكيد ك��رد و واكنش متقابل اي��ران به تصميم هاي 
احتمالي غرب در تحريم جمهوري اسالمي را مشروط 

به عدم حل مساله در زماني كوتاه عنوان كرد. 
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 تنظيم پيش نوي�س بيانيه حماي�ت از برجام 
توس�ط چين و روسيه؛ايسنا| روس��يه و چين در 
ح��ال تنظيم پيش نويس بيانيه يي در راس��تاي جلب 
حمايت كامل كش��ورهاي عضو سازمان ملل از توافق 
هسته يي ايران هس��تند. والديمير يرماكوف نماينده 
خلع س��الح روس��يه در يك كنفرانس عدم اشاعه كه 
در ژنو برگزار شد، تاكيد كرد كه توافق هسته يي ايران 
كه آن را با نام برجام مي شناس��يم، بس��يار شكننده 
است و هرگونه تالش��ي براي اصالح آن بر رژيم عدم 
اش��اعه بين المللي تاثير مي گ��ذارد. متن پيش نويس 
بيانيه روس��يه و چي��ن از دولت هاي عضو س��ازمان 
مل��ل مي خواهد تا بر حمايت بي قيد و ش��رط خود از 
اجراي جامع و موثر برجام حمايت كنند و سهم قابل 
توجه اين توافق در امنيت بين المللي را به رس��ميت 

بشناسند. 
 تاييد حكم قص�اص »محمد ثالث« در ديوان 
عالي؛مي�زان| رييس دادگس��تري اس��تان تهران از 
تاييد حكم قصاص محمد ثالث در ديوان عالي كشور 
خبر داد. غالمحسين اس��ماعيلي، رييس دادگستري 
اس��تان تهران اظهار كرد: حكم قصاص محمد ثالث- 
راننده اتوبوس��ي ك��ه در حادثه خيابان پاس��داران ۳ 
مامور ني��روي انتظامي را زير گرفت��ه بود- در ديوان 
عالي كشور تاييد شد. پيش از اين سرپرست دادسراي 
امور جنايي ته��ران از محكوميت عامل قتل ۳ نفر از 
ماموران نيروي انتظامي در حادثه خيابان پاس��داران 
ب��ه ۳ بار قصاص خبر داده ب��ود و گفت: متهم عالوه 
بر ۳ مرتبه قصاص به حبس نيز محكوم شده است. 

 بقاي�ي تحت مراقبت پزش�كي است؛ايس�نا| 
مدي��ركل زندان هاي اس��تان ته��ران وضعيت حميد 
بقاي��ي مع��اون اجرايي دول��ت دهم را تش��ريح كرد. 
مصطفي محبي در رابطه با اخبار منتش��ره در فضاي 
مجازي درخصوص وضعيت بقايي گفت: محكوم عليه 
»حميد بقايي« تحت مراقبت پزش��كي قرار دارد و در 
طي روزهاي اخير تغييري در وضعيت ايش��ان پديده 
نيامده اس��ت. او افزود: كما في الس��ابق اجراي حكم 

محكوميت نامبرده درحال اجراست. 
 بررس�ي اليحه جامع انتخابات در دستور كار 
هيات وزيران؛ايسنا| سخنگوي وزارت كشور اعالم 
كرد ك��ه اليحه جامع انتخابات در دس��توركار هيات 
وزيران قرار گرفته است. سيدسلمان ساماني از نهايي 
ش��دن اليحه جامع انتخابات در كميس��يون سياسي 
دفاع��ي دولت خبر داد و گفت: اليحه جامع انتخابات 
به صحن دولت ارائه ش��ده و بررس��ي آن در دس��تور 
كار هيات وزيران قرار گرفته اس��ت. س��اماني در اين 
باره افزود: با بررسي و تاييد اليحه جامع انتخابات در 
هيات وزي��ران بالفاصله اين اليحه جهت طي مراحل 
قانوني به مجلس ارائه خواهد ش��د. سخنگوي وزارت 
كش��ور با تاكيد بر اينكه در اين اليحه تمامي نواقصي 
ك��ه در قوانين مربوط به انتخابات وجود داش��ت رفع 
شده اس��ت؛ گفت: براساس اين اليحه تمامي مراحل 
برگزاري انتخابات ازجمله اخذ راي و ش��مارش آرا به 

صورت الكترونيكي انجام مي شود. 
 ش�بكه هاي اجتماعي انحصار را شكسته اند؛ 
جم�اران| سيدحس��ن خمين��ي يادگار ام��ام گفت: 
ش��بكه هاي اجتماعي، انحصار را شكسته اند. انحصار 
موجب مي ش��ود ميل ش��خصي بر عقل غلب��ه بيابد. 
سيدحس��ن خمين��ي در ديدار دبير سي و شش��مين 
جش��نواره جهان��ي فيلم فجر ب��ا بيان اينكه بس��يار 
خوش��حال كننده اس��ت كه ظرفيت مناس��بي براي 
برگزاري جش��نواره جهاني فجر فراهم ش��ده اس��ت، 
گفت: امروز الزم نيست دولت ها براي انتقال اطالعات 
اقدام كنند و اش��خاص، خود انتخاب كننده هس��تند 
و ب��ه نظرم در مجموع س��خت افزارها دنيا را به جاي 
بهتري تبديل كرده اند. ش��بكه هاي اجتماعي، انحصار 
را شكسته اند. يك اپليكيشن تلفن همراه ممكن است 
از ده ها ش��بكه تلويزيوني جلوتر باشد. در اين شرايط 
ديگر مهم نيست كه شما حرفتان را كجا بزنيد، مهم 

اين است كه چه حرفي براي گفتن داريد.
 لغو جلسه كميس�يون عمران به دليل غيبت 
آخوندي؛ايلن�ا|  مجي��د كيانپ��ور عضو فراكس��يون 
عمران مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به جلسه 
ديروز اين كميسيون گفت: در جلسه موضوعي مطرح 
نش��د، آقاي آخوندي به همراه هيات دولت به استان 
آذربايجان ش��رقي س��فر كردند و قرار بر اين شد كه 
در نخس��تين فرصت بازگشت ايش��ان جلسه ديگري 
تشكيل ش��ود. آخوندي قرار بود در جلسه كميسيون 
عمران مجلس ش��ركت كرده و به سواالت نمايندگان 

پاسخ دهد. 
 آيين نامه نحوه مطرح كردن استيضاح وزيران 
در فراكسيون اميد بررسي شد؛ايرنا| عضو شوراي 
مركزي فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي گفت: 
آيين نامه نحوه مطرح كردن تقاضاي استيضاح وزيران 
در جلسه ديروز سه شنبه اين فراكسيون بررسي شد. 
فاطمه ذوالقدر افزود: فراكسيون اميد براي هم افزايي، 
اثربخش��ي و س��اماندهي تقاضاي اس��تيضاح وزيران 
آيين نامه يي تهيه كرده اس��ت كه در حال بررسي آن 
هس��تيم. او يادآور شد: بر اس��اس اين آيين نامه و در 
صورت تصويب در جلس��ه شوراي مركزي فراكسيون 
امي��د، موضوع اس��تيضاح وزيران از اين پس توس��ط 
اس��تيضاح كننده در فراكس��يون مطرح و س��پس در 
كميته يي كه در اين فراكس��يون تش��كيل مي ش��ود، 

مورد بررسي قرار مي گيرد. 

روي موج خبر

چهرهها

وزير خارجه اي��ران گفت: منطقه 
خاورميان��ه نيازمند گفت وگو اس��ت 
اما س��عودي ها ب��ه امري��كا آمدند تا 
الق��ا كنند، اي��ران تهديد اس��ت. به 
گزارش ايرنا؛ محمدجواد ظريف عصر 
دوش��نبه در انديشكده شوراي روابط 
خارجي امري��كا اين مطلب را مطرح 
كرد. او افزود: منطقه ما به  ش��دت به 
تغيير نياز دارد. ما درگيري هاي زيادي در اين منطقه ديده ايم. 
م��ا بعد از انقالبمان با يك حمله كه در آن س��الح ش��يميايي 
اس��تفاده شد، مواجه ش��ديم و بعد افغانستان پيش آمد و بعد 
عراق و س��وريه و دوباره ع��راق و اخيرا ه��م بحراني در يمن. 
ظريف ادامه داد: بيش��تر اين درگيري ها به خاطر سراسيمگي 
يكي از همس��ايه هاي ماس��ت كه اخيرا تبديل به يك وسواس 
ش��ده اس��ت. وزير امور خارجه ادامه داد: اگر به خاطر بياوريد، 
زماني كه صدام حس��ين به كش��تي هاي ما حمله كرد و البته 
اس��تفاده از س��الح ش��يميايي را دوباره مطرح نمي كنم چون 
همگ��ي مي دانيد، زماني كه متحد نزديكش كويت براي صدام 
نفت مي فروخت و او كشتي هاي زيادي در خليج فارس نداشت 
و ما به كشتي هاي كويتي واكنش نشان داديم. او افزود: رهبران 
عربس��تان به اينجا مي آيند و مي خواهند به همه القا كنند كه 
ما براي آنها تهديديم. شما ديديد كه سفري بسيار گران قيمت 
به امريكا انجام شد و اين پيام آنها بود. ظريف با بيان اينكه ما 
بايد اول به كمبود مذاكره رس��يدگي كنيم، گفت: براي همين 
است كه ما بارها در خفا و پنهان درخواست مذاكره منطقه يي 
داده ايم و اين كاري بود كه بايد در دهه ۸۰ انجام مي داديم. 

 سعودي ها براي القاي تهديد ايران 
به امريكا آمدند

نايب رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي با تاكيد بر 
ضرورت حمايت از تصميم ارزي اخير 
دول��ت در عين ح��ال تجديدنظر در 
مورد بازار ثانويه ارز و تامين نيازهاي 
ارزي بيش از موارد پيش بيني ش��ده 
را خواس��تار شد. س��يدفريد موسوي 
در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: ما 
نيازمند تصميم قاطعي براي بازار نابس��امان ارز بوديم و دولت 
ه��ر چن��د دير اما به  طور ج��دي به اين موض��وع ورود كرد و 
تمام حوزه هاي دولت بس��يج ش��دند تا اي��ن تصميم به نتيجه 
برسد. يكي از مختصات بازار نابساماني كه وجود داشت، بحث 
پولش��ويي بود كه به جد رايج شده بود. يكي از موانع مبارزه با 
قاچاق هم همين وجود بازار نابسامان ارز بود كه قاچاقچيان به 
راحتي خودشان ارز را تهيه مي كردند. همچنين در حوزه  فساد 
اداري و پرداخت هاي نامتعارف هم به دليل اينكه ارزها هيچ جا 
ثبت نمي شد و به وفور در اختيار بود از طريق همين بازار قابل 
تهيه بود. او با بيان اينكه تصميم ارزي دولت، تصميم درستي 
بوده نسبت به عدم تكرار نوسانات بازار ارز ابراز اميدواري كرد 
و گف��ت: البته در بخش هايي برخي مش��كالت ب��ه وجود آمد 
مثل ارز دانش��جويي كه هزار دالر پيش بيني ش��د درحالي كه 
هزينه هاي زندگي در هر شهر مختلف است و اينكه رقم ثابتي 
را براي همه دانش��جويان خارج از كش��ور اعالم كنيم، صحيح 
نيست و باعث مي شود خانواده هاي آنها با مشكل مواجه شوند. 
در واقع نياز است كه دولت بازنگري جدي در اين زمينه داشته 

باشد چراكه هزينه دانشجو فقط هزينه تحصيل نيست.

 تصميم ارزي دولت
مورد حمايت قرار گيرد

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر 
اينكه امروز بيش از گذشته به فرهنگ 
ايث��ار و ش��هادت نيازمندي��م، گفت: 
مدي��ران و مردم بايد نس��بت به هم از 
خودگذشتگي و مهرباني داشته باشند 
و نباي��د با بغض به ه��م نگاه كنند. به 
گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري صبح 
ديروز در دومين جش��نواره آموزش��ي 
- تحصيلي جايزه ملي ايثار با اش��اره به ظرفيت ها و فرصت هاي 
موج��ود در ايران تاكي��د كرد: ايران فرصت هاي بس��ياري اعم از 
فرصت ه��اي مادي و معن��وي در اختي��ار دارد. همچنين از نظر 
موقعيت جغرافيايي نيز وي داراي شرايط بي نظير در منطقه است. 
از طرف ديگر نس��ل جوان تحصيلكرده ما در دنيا جزو سرآمدان 
هس��تند. معاون اول رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: رسالتي كه 
دولت يا بنياد شهيد در زمينه انتشار فرهنگ ايثار بر عهده دارند، 
اين اس��ت همان طور كه مقام معظم رهبري مك��ررا فرموده اند، 
فرهن��گ ايثار و از خودگذش��تگي را در جامعه زن��ده نگه داريد، 
چرا كه ما امروز بيش از گذشته به اين فرهنگ نياز داريم و مديران 
و همچنين مردم ما بايد به يكديگر از خودگذش��تگي و مهرباني 
داش��ته باش��ند و نبايد با بغض به يكديگر نگاه كنيم. معاون اول 
رييس جمهور در بخش ديگري از س��خنان خود با تاكيد بر اينكه 
ايران پرچم دار توليد علم و فناوري و قرار گرفتن در رتبه نخست 
توليد علم در منطقه است، خاطرنشان كرد:  توليد علم و فناوري 
و همچنين اقتصاد دانش بنيان همه متكي به مغز جوانان است و 
هيچ س��رمايه يي در كشور ارزشمندتر از مغز جوانان تحصيلكرده 

شاخص علمي نيست. 

 مديران
از خودگذشتگي داشته باشند

دبي��ر ش��وراي عالي امني��ت ملي با 
تاكيد بر اينكه در معاهده ان پي تي حق 
خروج از آن پيش بيني شده است، گفت: 
زماني كه توافق هاي بين المللي به دليل 
رفتارهاي غيرقانوني كش��ورهاي مدعي 
كاركرد خود را از دست مي دهد، دليلي 
براي متعهد ماندن س��اير كشورها باقي 
نمي ماند. به گزارش دبيرخانه ش��وراي 
عالي امنيت ملي، ش��مخاني كه براي ش��ركت در نهمين نشس��ت 
امنيتي عازم س��وچي روس��يه ش��د، پيش از عزيمت به سوچي در 
نشس��ت خبري در پاسخ به س��والي در خصوص اخبار مطرح شده 
پيرام��ون احتمال خروج اي��ران از ان پي تي در واكن��ش به اقدامات 
رييس جمه��وري امري��كا در قبال برجام اظهار داش��ت: در معاهده 
ان پي تي ح��ق خروج از اين معاهده براي هم��ه اعضا در صورت به 
مخاطره افتادن منافع شان پيش بيني شده است. او در پاسخ به سوال 
خبرنگار ديگري كه خواستار توضيح بيشتر درباره گزينه هاي هسته يي 
غيرقابل پيش بيني مطرح شده در اظهارات اخير رييس جمهور ايران 
شده بود، يادآور شد: همان طور كه رييس جمهوري بيان كرد بخشي 
از اين اقدامات ابتكاري مواردي هس��تند كه طرف مقابل حتي فكر 
آن را هم نمي كند. او در پاسخ به سوالي درباره اخبار مطرح شده در 
مورد مالقات غيرمنتظره فرستاده ويژه رييس جمهوري روسيه با وي 
و گفت وگوهاي انجام ش��ده درخصوص واكنش هاي ايران به حمله 
رژيم صهيونيس��تي به پايگاه تي ۴ در سوريه كه به شهادت چند نفر 
از اتباع ايراني منجر شد، اظهار داشت: تنبيه متجاوز قطعي است اما 
طبيعتا زمان، مكان و نحوه پاسخگويي به اين اقدام شرورانه در اختيار 

و اراده ايران خواهد بود. 

 حق خروج در »ان  پي تي«
پيش بيني شده است

رهبر معظم انقالب درگذشت 
حجت االسالم والمسلمين 

مهمان نواز را تسليت گفتند
رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي درگذشت عالم 
رباني حجت االسالم والمس��لمين مهمان نواز را تسليت 
گفتند. متن پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي به اين شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذشت عالم رباني مرحوم حجة االسالم والمسلمين 
آقاي حاج شيخ حبيب اهلل مهمان نواز را به خاندان مكرم 
و بازماندگان و ارادتمندان ايشان و عموم مردم مومن و 
وفادار خراسان ش��مالي تسليت عرض مي كنم. عالم با 
عمل و مردمي و با صداقت، صفت حقيقي و قطعي اين 
روحاني بزرگوار بود. ايش��ان در دوران انقالب پيشگام و 
پناه مردم و در دوران جمهوري اسالمي راهنما و شريك 
تلخ و شيرين زندگي آنان بود. رحمت و رضوان الهي را 

براي آن مرحوم مسألت مي كنم. 
سيدعلي خامنه اي
۴/ ارديبهشت ماه/ ۱۳۹7
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3 كالن
انتقاد از تعداد رو به افزايش 
پروژه هاي عمراني نيمه تمام

نايب رييس كميسيون عمران مجلس بر ضرورت تسريع 
در تكميل پروژه هاي عمراني در كشور تاكيد كرد و گفت: 
دولت بايد به س��مت اس��تفاده از مدل ه��اي جديد تامين 
مالي پروژه هاي عمراني حركت كند تا پروژه هاي انباش��ت 
ش��ده به رقمي بيش از رقم موجود نرسد. مجيد كيان پور 
در گفت وگ��و با خانه ملت با اش��اره به وضعيت نابس��امان 
پروژه ه��اي عمراني گف��ت: عدم تزريق مناب��ع كافي روند 
تكميل پروژه هاي عمراني را طوالني كرده است. نايب رييس 
كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه 
بسياري از كشورهاي پيشرفته با تكميل پروژه هاي عمراني 
خود اشتغال پايدار ايجاد كرده و زمينه استفاده از كاالهاي 
داخلي را فراهم مي كنند، افزود: اميد اس��ت در سال جاري 
كه با نام حمايت از كاالي ايراني مزين شده زمينه تكميل 
پروژه هاي عمراني با دس��ترنج كارگران داخلي فراهم شود. 
نماينده دورود و ازنا در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
بي توجهي به تكميل پروژه هاي عمراني مس��تهلك شدن 
سازه و همچنين خواب سرمايه را در پي دارد، تصريح كرد: 
دولت براي جلوگي��ري از تخريب پروژه هاي عمراني نيمه 
تمام و متضرر ش��دن كشور از اين حيث بايد با استفاده از 
توان بخش خصوصي به روند تكميل آنها سرعت ببخشد. 

وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه بيش از 90درص��د پروژه هاي 
عمراني كشور نيمه كاره رها شده اند، افزود: متاسفانه آزادراه 
تهران-كرج به عنوان ركورددار طوالني ش��دن پروژه هاي 
عمراني بوده كه هنوز هم زمان تكميل آن مشخص نيست. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه با توجه به 
تزريق قطره چكاني بودجه به پروژه هاي عمراني بسياري از 
طرح ها تكميل خ��ود را در چند دهه اخير نخواهند ديد، 
تصريح كرد: با توجه به كاهش هر ساله بودجه پروژه هاي 
عمراني دولت بايد بخش خصوصي را با هر نوع تشويقي به 
اين حوزه هدايت كند. كيان پور با تاكيد بر اينكه در س��ال 
جاري بهترين فرصت براي استفاده از توان بخش خصوصي 
و فاينانس خارجي در راستاي استفاده از توليدات داخلي 
در تكمي��ل پروژه هاي عمراني فراهم ش��ده اس��ت، ادامه 
داد: دولت باي��د با اولويت بندي طرح ه��اي عمراني زمان 
تقريبي تكميل آنها را مشخص كرده و طبق برنامه پيش 
برود. وي از دغدغه  كميس��يون عم��ران مجلس در حوزه 
نيمه كاره رها ش��دن بس��ياري از طرح ه��اي عمراني خبر 
داد و گفت: در صورت لزوم رايزني با كش��ورهاي مختلف 
ب��راي جذب پروژه هاي مهم عمراني از س��وي نمايندگان 
ص��ورت خواهد گرفت. اين نماينده مردم در مجلس دهم 
ب��ا انتقاد از كلنگ زني برخي پروژه هاي عمراني با توجه به 
منافع منطقه يي و نه ملي تصريح كرد: در ش��رايط فعلي 
وضعيت پروژه هاي عمراني نيمه تمام به گونه يي اس��ت كه 
اگر اعتبارات مالي مورد نياز آن تامين نش��ود، هزينه هاي 
قبل نيز مس��تهلك شده و براي فعال سازي مجدد آن بايد 

چندين برابر بودجه اوليه هزينه كرد. 
نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
يادآور شد: دولت بايد به سمت استفاده از مدل هاي جديد 
تامي��ن مالي پروژه هاي عمراني حرك��ت كند تا پروژه هاي 

انباشت شده به رقمي بيش از رقم موجود نرسد.

خبر

مركز پژوهش هاي مجلس براي حل مشكل اغتشاشات آماري پيشنهاد ارائه داد

تدوين قانون نظام جامع آماري
گروه اقتصاد كالن| 

اختالف موجود در آمار شاخص هاي اقتصادي كه از 
سوي دو دس��تگاه بانك مركزي و مركز آمار ايران ارائه 
مي ش��ود، همواره محلي براي مناقشه بوده است. با اين 
حال، سال هاس��ت كه آمارهاي اقتصادي از س��وي دو 
دستگاه ارائه مي شود كه اختالف موجود ميان آمارهاي 
ارائه  شده از سوي اين دو دستگاه ابهام در افق بلندمدت 
اقتصاد ايران و س��ردرگمي فعاالن اقتص��ادي را در پي 

داشته است. 
مركز پژوهش ه��اي مجلس در گزارش��ي با عنوان 
آسيب شناس��ي نظام آماري كش��ور به بررس��ي مساله 
اختالف آماري پرداخته و راهكارهايي را هم در دو دسته 
كوتاه مدت و بلندمدت براي مديريت اين مس��اله ارائه 
داده اس��ت. مركز پژوهش هاي مجلس راهكار اساس��ي 
ح��ل اين مش��كل را تدوين قانون نظ��ام جامع آماري 
عنوان كرده اس��ت. در ادامه اين گزارش به راهكارهايي 
كوتاه مدت براي حل اين مش��كل پرداخته و پيش��نهاد 
تش��كيل كميته يي فراقوه يي با حضور كارشناس��ان و 
متخصصان آم��اري و اقتصادي جه��ت ارزيابي داليل 
اختالفات در آمارهاي تعيين شده و ارائه پيشنهادهاي 

عملي را داده است. 
در اين گزارش آمده است كه موضوع تفاوت برآورد 
آمارهاي كليدي اقتصادي نظير توليد، حساب هاي ملي 
و تورم برآوردي دو نهاد مركز آمار ايران و بانك مركزي، 
همواره يكي از چالش ه��اي اصلي نظام برنامه ريزي در 
ايران بوده است. با وجود تالش ها و به خصوص بحث هاي 
متع��دد و طوالني صورت گرفته، اين اختالفات نه تنها 
برطرف نش��ده بلكه بعضا تش��ديد هم شده است. يكي 
از اي��ن اختالفات مرب��وط به آمارهاي بس��يار كليدي 
حس��اب هاي ملي است كه عملكرد رش��د اقتصادي و 
اجزاي آن را در س��طح بخش ها نشان مي دهد. اين آمار 
تصوير وضعيت موجود بخش هاي عرضه يا تقاضاي كشور 
را نشان مي دهد و پايه يي ترين ابزار براي برنامه ريزي در 
حوزه توليد محس��وب مي شود. هرگونه خطا در برآورد 
اين آمارها به طور بالقوه مي تواند سياس��ت گذار و حتي 

فعال اقتصادي را به كلي منحرف كند. 

 مقايسه آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار
گ��زارش مرك��ز پژوهش هاي مجل��س در جدولي، 
برآورد دو نهاد مركز آمار ايران و بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران از وضعيت رشد بخش هاي اقتصاد ايران 
در 9 ماهه اول س��ال ۱۳9۶ آخرين آمار منتشر شده را 
مقايس��ه كرده و آورده اس��ت كه با دقت در برآوردهاي 
اين دو نهاد مش��خص مي ش��ود در عم��ده بخش هاي 

اقتصاد ايران تصوير روشني از رشد اقتصادي ارائه نشده 
و تفاوت در ارقام رش��د برآوردي دو نهاد نسبتا اساسي 
اس��ت. در واقع براي يك كارشناس اقتصادي يا آماري، 
توجي��ه اينكه اين دو آمار مربوط به يك كش��ور و يك 
دوره زماني است، بسيار دشوار و حتي گيج كننده است. 
نمودار به صورت عيني تر نشان مي دهد كه اين دو نهاد 
 دو تصوي��ر به ط��ور كلي متفاوت از اقتص��اد ايران براي

9 ماهه اول س��ال ۱۳9۶ را ارائه مي دهند. در آمارهاي 
بانك مركزي بخش هاي صنعت، كش��اورزي، آب، برق 
و گاز وضعي��ت بهتري را نش��ان مي دهند؛ به طوري كه 
اختالف آمار آب، برق و گاز اين نهاد با مركز آمار ايران 
نزديك ۷درصد است. در آمارهاي مركز آمار بخش هاي 
س��اختمان، خدم��ات و نفت رش��د باالتري را نش��ان 
مي دهند؛ به طوري كه آمار بانك مركزي رش��د بخش 
س��اختمان را زير يك درصد )0.8درص��د( و مركز آمار 
4.5درصد نش��ان مي دهد. باتوجه به اهميت راهبردي 
وضعيت رش��د بخش ساختمان )درواقع سرمايه گذاري 
در س��ال هاي اخي��ر( مي توان به اهمي��ت اين اختالف 

)حدود ۳.۷درصد( در اين بخش پي برد. 

 آسيب شناسي و پيشنهادها 
پيش تر اين گونه اس��تدالل مي شد كه اختالف آمار 
حساب هاي ملي و شاخص هاي قيمت دو نهاد مركز آمار 
ايران و بانك مركزي، ناشي از تفاوت سال هاي پايه اين 
دو نه��اد )۱۳۷۶ و ۱۳8۳( اس��ت. با اين حال، آمارهاي 
جديد نشان مي دهد كه حتي يكسان سازي سال پايه دو 
نهاد به سال ۱۳90 نيز نتوانسته مشكل را تقليل دهد. 
بعضا هم، چنين استدالل مي شود كه اختالف اين آمارها 
ناش��ي از تفاوت در نمونه گيري است. اين استدالل، نه 
تنه��ا نگراني از وضعيت نظام آماري را كاهش نمي دهد 
بلك��ه تا ح��د زيادي عمق اغتش��اش آماري را نش��ان 
مي دهد كه چگونه دو نمونه گيري اس��تاندارد مي تواند 
به عنوان مثال تفاوت حدود ۱4درصدي بخش »خدمات 
اجتماعي، ش��خصي و خانگي« را موجب شود. در اين 
صورت آيا اساس��ا مي توان به استاندارد بودن نمونه ها و 
روش هاي نمونه گيري مطمئن بود و آيا اين موضوع خود 
نمي تواند عاملي براي بي اعتباري ساير آمارهاي متكي بر 

نمونه گيري باشد؟ 
در عي��ن حال، ارزيابي وضع موجود آمارها نش��ان 
مي ده��د كه مس��اله نمونه گيري ه��م توضيح دهنده 
اختالفات موجود آماري نيس��ت و اين اختالف حتي 
در آمارهاي ثبتي نيز مش��اهده مي ش��ود. اختالف در 
آمارهاي بخش نفت نمونه يي از اين قبيل اختالفات بين 
نهادهاي آماري اس��ت كه در 9 ماهه اول رشد اعالمي 

مركز آمار تقريبا 2.5 برابر رشد اعالم شده توسط بانك 
مركزي براي اين بخش اس��ت. واقعيت آن اس��ت كه 
اغتشاش آماري موجود ريشه در وجود دو نظام آماري 
متفاوت در ايران دارد كه مي توان خود آن را محصول 
فقدان يك زيرساخت قانوني مناسب براي نظام آماري 
كشور دانست. درواقع زيرساخت قانوني فعلي كشور در 
 حوزه آمار مشتمل بر يك قانون تاسيس مركز آمار ايران 
)نه نظام آماري ايران و برخي قوانين پراكنده مرتبط( 
است كه به طور روش��ن و برخوردار از ضمانت اجرايي 
مناس��ب، وضعي��ت تقس��يم كار، مس��ووليت پذيري، 
پاس��خگويي و اس��تانداردپذيري نهاده��اي مرتبط را 
مشخص نكرده اس��ت. بنابراين راهكار اساسي در اين 
خص��وص تدوين يك قانون جامع نظ��ام آماري براي 
كشور است. با اين حال، اين موضوع بدان معنا نيست 
ك��ه در كوتاه مدت نمي توان اقدامات��ي براي كاهش و 
تقليل وضعيت اغتش��اش آماري موج��ود در آمارهاي 
كليدي نظير حس��اب هاي ملي و شاخص هاي قيمت 
انج��ام داد. يك راه��كار مي تواند تش��كيل كميته يي 
فراقوه يي با حضور كارشناس��ان و متخصصان آماري و 
اقتصادي جهت ارزياب��ي داليل اختالفات در آمارهاي 
تعيين ش��ده و ارائه پيش��نهادهاي عملي و الزم االجرا 
توسط هر كدام از نهادها باشد. بنابراين، به طور خالصه 
مي توان پيش��نهادهاي اصالح نظ��ام آماري و كاهش 
اختالفات آماري را در دو قالب كوتاه مدت و بلندمدت 

ارائه كرد. 

 راهكارهاي كوتاه مدت و بلندمدت
براس��اس گزارش مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس، از 
مهم ترين راهكار بلندمدت مي تواند تدوين قانون نظام 
آماري ايران با رويكرد تقس��يم كار آماري دستگاه هاي 
اجرايي و افزايش مس��ووليت پذيري دستگاه ها، افزايش 
تعامل نظام آماري با س��امانه هاي اطالعاتي و آمارهاي 
ثبت��ي، افزايش اس��تانداردهاي كم��ي و كيفي آماري، 

افزايش پاسخگويي نهادهاي آماري باشد. 
ازجمله راهكار كوتاه مدت ه��م مي توان به مواردي 
همچون تش��كيل كميته كارشناس��ي آسيب شناسي 
اخت��الف آماره��اي كلي��دي از س��وي باالترين مرجع 
تصميم گيري اجرايي يعني ريي��س محترم جمهوري 
اس��المي ايران براي بررس��ي داليل مديريتي، مبنايي، 
فني و اجرايي، اختالف آمارهاي كليدي اقتصادي و ارائه 
راهكارهاي اجرايي الزم االجرا توسط نهادهاي آماري و 

دستگاه هاي اجرايي اشاره كرد. 
گ��زارش اخير مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس ضمن 
آسيب شناسي مس��اله اختالفات آماري تالش كرده تا 

راهكارهاي عملي هم براي اين مس��اله پيشنهاد دهد. 
گرچه استفاده از اين راهكارها مي تواند در حل مشكل 
موجود موثر واقع ش��ود اما اين در ش��رايطي است كه 
مس��ووالن هم به اين اختالفات آم��اري و تاثير آن در 
برنامه ريزي هاي درازمدت فعاالن اقتصادي باور داش��ته 

باشند. متاسفانه مسووالن در اين زمينه اختالفات آماري 
را تنها به اختالف در شيوه نمونه گيري نسبت مي دهند 
و ت��ا زماني كه اين مس��اله را عاملي براي س��ردرگمي 
قلم��داد نمي كنند، پايبندي به راهكارهايي براي بهبود 

اين وضعيت انتظار نمي رود. 

برآورد رشد 9 ماهه اول سال 1396 توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي
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فعال سازي روبات جامع سازي 
اطالع رساني بانك انصار

 روب��ات جامع اطالع رس��اني بان��ك  انصار با 
هدف ايجاد دسترسي به كليه خدمات بانكداري 
الكترونيك در بستر شبكه مجازي آماده استفاده 

مشتريان شبكه بانكي است. 
 به گزارش اداره  كل  روابط عمومي  و تبليغات، 
روبات جامع اطالع رس��اني بان��ك  انصار كه هم 
 اكنون در بس��تر پيام رس��ان تلگرام در دسترس 
كاربران و مشتريان اين بانك قرار دارد، مي تواند 
بي درنگ دسترس��ي كاربران و مش��تريان را به 
كليه خدمات بانكداري الكترونيك، تس��هيالتي، 
مش��اوره هاي پولي و مالي، اطالعات تمام شعب 
بانك، كانال ه��اي ارتباط��ي و... را فراهم كند و 

اطالعات مناسبي در اختيار ايشان بگذارد. 
يك��ي از ويژگي ه��اي روب��ات اطالع رس��ان 
بانك انصار وجود خدمات مش��اوره يي اس��ت كه 
مخاطبان ش��بكه بانكي مي توانند با ورود به اين 
بخش نس��بت به محاسبه نرخ سود سرمايه خود 
و همچنين محاسبه نرخ، مبلغ و سود تسهيالت 
طبق مقادير دلخواه ورودي، اطالعات مفيدي به 

دست آورند. 
بر اس��اس اين گزارش روبات پيام رسان انصار 
در حال حاضر در بستر پيام رسان تلگرام فعاليت 
داش��ته و به محض فراهم ش��دن امكانات مورد 
نياز در پيام رسان هاي داخلي به اين پيام رسان ها 

كوچ خواهد كرد. 
شايان ذكر است كه عالقه مندان مي توانند با 
 @AnsarBank_IRbot جست وجوي آدرس
در پيام رس��ان اش��اره ش��ده و ورود ب��ه روبات 

اطالع رسان از خدمات بانك استفاده كنند. 

نامه نمايندگان مجلس به 
رييس جمهور درباره نرخ ارز

 رييس كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي 
مجلس از نامه اين كميس��يون به رييس جمهور 
ب��راي يافت��ن راهكارهايي جهت كاه��ش تاثير 

تسهيل نرخ ارز بر توليد خبر داد. 
حميدرض��ا فوالدگر، رييس كميس��يون ويژه 
حمايت از توليد ملي مجلس ش��وراي اس��المي 
در گفت وگ��و با خان��ه ملت با اش��اره به تصميم 
دولت مبني بر تك نرخي كردن ارز در بازار گفت: 
تصميم دولت براي تك نرخ��ي كردن قيمت ارز 
در جه��ت جلوگيري از قاچ��اق كاال يا حتي ارز، 
تصميم مناسب و به جايي بود اما به توليد ضربه 

وارد كرد. 
وي تصميم دولت براي تك نرخي كردن ارز را 
نه تنها در جهت حمايت از متولي ندانس��ت بلكه 
عنوان كرد كه اين تصميم براي حمايت از توليد 

كارشناسي شده نبوده است. 
نماين��ده اصفهان در مجلس با تاكيد بر اينكه 
ن��رخ ارز در بودجه امس��ال طبق مصوبه مجلس 
3850تومان تعيين شده است، اظهار كرد: برخي 
توليدكنندگان براي تهيه مواد اوليه ش��ان با نرخ 
ارز 3850تومان��ي گش��ايش اعتب��ار كرده اند اما 
امروز طبق تصميم جديد بانك مركزي به يكباره 
با نرخ ارز 2400توماني مواجه شده اند كه همين 
مس��اله تاثيرات منفي بر قيمت كاالها و توليدات 

خواهد داشت. 
روحان��ي،  حجت االس��الم  ب��ه  نامه ي��ي  در 
رييس جمه��ور درب��اره تك نرخ��ي ك��ردن ارز و 
تصمي��م اخيري كه گرفته اند، نامه نوش��ته ايم تا 
راهكاري پيدا ش��ود كه تاثير تس��هيل نرخ ارز بر 

توليد كاهش يابد. 
بررسي مابه التفاوت نرخ ارز و تاثير بر توليد در 
دستوركار جلسات مداوم كميسيون ويژه حمايت 
از توليد ملي ق��رار دارد و تا حصول نتيجه آن را 

پيگيري مي كنيم.

 برگزاري دادگاه رسيدگي
به پرونده »ثامن الحجج«

سرپرس��ت دادگاه ه��اي كيفري يك اس��تان 
تهران از رس��يدگي به پرونده تعاوني ثامن الحجج 

در 28خرداد ماه سال جاري خبر داد. 
محس��ن افتخاري در گفت وگو با ايسنا با بيان 
اين مطلب اظهار كرد: نخستين جلسه رسيدگي 
به اين پرون��ده- 28خرداد ماه- س��ال جاري در 
شعبه اول دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار 

مي شود. اين پرونده حدود 370شاكي دارد. 
محس��ن افتخاري- اول آبان ماه س��ال 96- با 
اش��اره به ارجاع پرونده »ثامن الحجج« به دادسرا 
براي رفع نواقص گفته بود كه كيفرخواس��ت اين 
پرونده ايراداتي داشت كه براي بار دوم به دادسرا 
ارجاع ش��د تا ايرادات مد نظر رفع شود و ايرادات 

گرفته شده به اين پرونده بيشتر شكلي است. 
جعفري دولت آبادي، دادستان تهران دوم آبان 
ماه سال 96 با اعالم اينكه پرونده موسسه مالي و 
اعتباري ثامن الحجج در دادگاه كيفري يك تحت 
رسيدگي است، تعداد سپرده گذاران اين صندوق 
را ي��ك ميليون و 257هزار نفر اعالم كرد و گفته 
بود كه براس��اس آمار ارائه ش��ده از سوي هيات 
تصفيه موسس��ه مذكور كه براساس قانون  بخش 
تعاون اقتصاد جمهوري اس��المي ايران تش��كيل 
شده، ميزان وجوه پرداخت شده به سپرده گذاران 
3550ميلي��ارد تومان و ميزان وجوه تعهد ش��ده 

1573ميليارد تومان است. 
افتخاري همچنين درب��اره زمان اجراي حكم 
مته��م پرونده بنيت��ا اظهار كرد: اي��ن موضوع را 
باي��د از اجراي احكام بپرس��يد زيرا م��ا پرونده را 

مي فرستيم و آنها اجرا مي كنند. 
براس��اس اين گزارش با صدور كيفرخواست و 
ارسال پرونده به دادگاه دو جلسه براي رسيدگي 
به اتهامات متهمان پرونده موس��وم به »بنيتا« در 
روزهاي 20و 22ش��هريور ماه 96 در ش��عبه نهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي 
كشكولي برگزار ش��د. متهم رديف اول داراي دو 
سه عنوان اتهامي بود كه يكي از عناوين اتهامي ، 
قتل عمد بود. براس��اس حك��م صادره اين فرد به 
قصاص نفس، حبس، ش��الق و تبعيد محكوم شد 
كه حكم اعدام نيز در شعبه پانزدهم ديوان عالي 

كشور مورد تاييد واقع شد. 

اخبار

همكاري بانك مركزي و شوراي تامين در ساماندهي بازار ارز

خروج از دوبي و تبديل قطر به هاب مبادالت ارزي ايران
 ۵ ميليون سكه پيش فروش شد

گروه بانك و بيمه|
تح��والت خ��رد و كالن در ح��وزه ب��ازار ارز و 
سياست هاي جديد ارزي ايران همچنان ادامه دارد 
و در تازه ترين تح��والت، همكاري بانك مركزي و 
ش��وراي تامين در س��اماندهي بازار ارز و ممانعت 
پليس آگاهي از معامله فردايي ارز، موضوع خروج 
مب��ادالت ارزي اي��ران از دوبي و تبدي��ل قطر به 
ه��اب مبادالت ارزي ايران، تامي��ن ارز خرد مردم 
 از طريق صرافي هاي مجاز و سامانه نيما اعالم رقم

5 ميليون پيش فروش س��كه، پلمب تعدادي ديگر 
 از صراف��ي و دس��تگيري دالالن ارزي و... مط��رح

شده است. 
به گزارش »تعادل« روز سه شنبه 4 ارديبهشت 
97 قيمت انواع سكه درحالي كاهش يافت كه نرخ 
يورو و پوند نيز با افت همراه بود و دالر ثابت ماند. 
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح 
جدي��د با 20ه��زار تومان كاهش ي��ك ميليون و 
785هزار توم��ان در بازار تعيين ش��د. همچنين 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم بدون 
تغيير قيمت نسبت به مدت مشابه يك ميليون و 
742هزار و 500 تومان داد و س��تد شد. هر قطعه 
نيم س��كه به��ار آزادي با 10ه��زار تومان كاهش 
قيمت نس��بت به روز گذش��ته 873 هزار تومان و 
ه��ر قطعه ربع بهار آزادي با 5 هزار تومان افت در 
مدت مش��ابه 538 هزار و 500 تومان معامله شد. 
همچنين هر قطعه س��كه گرمي ب��ا 3هزار تومان 
كاهش در مدت مش��ابه 351هزار تومان فروخته 
شد. هر گرم طالي 18عيار نيز با 900تومان رشد 
169هزار و 800 تومان ارزش گذاري ش��د. با اين 
حال براس��اس اعالم بانك مركزي، قيمت هر دالر 
امريكا بدون تغيير 4هزار و 200تومان تعيين شده 
ب��ود. همچنين نرخ يورو با 26تومان افت 5 هزار و 
129تومان و هر پوند نيز با 29تومان رشد 5 هزار 

و 858 تومان تعيين شد. 

 تامين ارز خرد مردم از طريق صرافي هاي 
مجاز و نيما

از س��وي ديگر مديركل سياس��ت ها و مقررات 
ارزي بانك مركزي گفت: فعال به صرافي هاي مجاز 
اجازه داده شده به عنوان خريدار از طريق سامانه 

نيما نيازهاي ارزي خرد مردم را تامين كنند. 
به گزارش ش��بكه خبر، كس��رايي پور مديركل 
سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي در برنامه 
تيتر امشب با اشاره به سابقه مديريت ارزي كشور 

از طري��ق پورتال ارزي گفت: س��امانه نيما جدا از 
بان��ك مركزي در حقيق��ت دو بازيگر اصلي دارد، 
يكي س��مت عرضه كه صادركنندگان هس��تند و 
ديگر س��مت تقاضا كه صرافي هاي مجاز و بانك ها 
هس��تند.  كس��رايي پور با اش��اره به اينكه درحال 
حاض��ر دالر در تجارت خارجي ما تقريبا نقش��ي 
ندارد، گفت: معامله به بهترين قيمت براي طرفين، 
كاهش ريسك معامالت، كاهش واسطه ها و ايجاد 
ش��فافيت در معامالت از مزاياي سامانه نيماست.  
كس��رايي پور با اشاره به اينكه پيش بيني هاي الزم 
براي تامين ارزهاي خدمتي مانند ارز مس��افرتي، 
دانش��جويي، درمان��ي و... در س��امانه نيما انجام 
گرفته، گفت: فعال به صرافي هاي مجاز اجازه داده 
ش��ده، دو كار اصلي را انجام دهند يكي اينكه در 
زمان��ي كه بانك هاي ما به هر دليل نمي توانند كار 
انتقال ارز را انجام دهند آنها از ظرفيت خودش��ان 
ب��راي انتقال ارز اس��تفاده كنن��د و دوم اينكه به 
عنوان خريدار در س��امانه نيم��ا مي توانند ارزهاي 

خرد مورد نياز مردم را تامين كنند. 
 مدي��ركل سياس��ت ها و مق��ررات ارزي بانك 

مركزي اف��زود: اجرت نقل و انتق��ال ارز از طريق 
تعيين كارمزد ديده مي ش��ود و با احتساب آن در 

نهايت نبايد نرخ ارز از نرخ مصوب بيشتر باشد. 

 پلمب ۴۴ صرافي و دستگيري ۳۷ دالل ارز
فرمان��ده انتظامي تهران ب��زرگ گفت: در يك 
هفته گذشته 44صرافي غيرمجاز پلمب و 37دالل 

و سوداگر جديد ارز دستگير شدند. 
سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران 
بزرگ در حاش��يه طرح امح��اي كاالهاي قاچاق 
مكش��وفه در مقر پليس آگاهي پايتخت در جمع 
خبرن��گاران به عملكرد مام��وران پليس آگاهي با 
لباس شخصي همچنين ماموران انتظامي در نقاط 
مختل��ف براي برخورد با س��وداگران و دالالن ارز 
اش��اره و تصريح كرد: در يك هفته گذش��ته بالغ 
بر 44صرافي غيرمجاز پلمب و 38دالل و سوداگر 

جديد ارز شناسايي و دستگير شد. 
اين مق��ام در ادامه گفت: پليس با تمام قدرت 
و تم��ام توان ماموريت خود را درخصوص بازار ارز 
اجرا خواهد كرد؛ پيش از اين جلسه يي در حضور 

دكتر س��يف داش��تيم و اعالم كرديم، پليس تمام 
ق��د در جهت اجراي تثبيت ب��ازار ارز و برخورد با 

دالالن حضور خواهد داشت. 

 خروج اكوسيستم ارزي از دوبي
از س��وي ديگر يك مقام ارشد بانك مركزي از 
گسترش روابط ارزي ايران و قطر خبر داد و گفت: 
چن��د بانك ايراني نزد بانك ملي قطر حس��اب باز 
كرده اند و مبادالت حواله هاي ارزي از اين مس��ير 

انجام مي شود. 
يك مقام ارش��د بان��ك مرك��زي در گفت وگو با 
ف��ارس درباره تغيير ش��ركاي ارزي كش��ور با توجه 
به محدوديت ها و تحريم هاي اعمال ش��ده در كشور 
امارات اظهار كرد: با توجه به مشكالتي كه براي نقل 
و انتقال ارز با دوبي به وجود آمده است، روابط ارزي 
با كش��ور قطر گس��ترش مي يابد. وي افزود: تاكنون 
بانك هاي ملي و پارسيان نزد بانك ملي قطر حساب 
باز كرده اند و براس��اس برنامه ريزي هاي انجام شده، 
بان��ك صادرات نقش جديدي را در حوزه حواله هاي 
ارزي بر عهده خواهد گرفت. اين مقام مسوول بانك 

مركزي در پاس��خ به اين س��وال كه با اين تصميم، 
قطر خأل دوبي را در گلوگاه ارزي كش��ور پر كرده و 
به هاب ارزي ما تبديل مي شود؟ گفت: تالش ما اين 

است كه اين اتفاق بيفتد. 

 ۵ ميليون سكه پيش  فروش شد
در همي��ن حال دبيركل بان��ك مركزي در مورد 
علت توقف پيش فروش س��كه يك ماهه و سه ماهه 
گفت: علت توقف توان ضرب سكه براي پاسخ گويي 
به تقاض��ا ب��ود. محمود احم��دي، دبي��ركل بانك 
مرك��زي با اش��اره به پيش ف��روش 5 ميليون قطعه 
س��كه اظهار كرد: از اين تعداد س��هم سررسيدهاي 
يك ماهه حدود يك ميليون قطعه اس��ت و بقيه به 
سررسيدهاي باالتر اختصاص دارد.  احمدي در مورد 
علت توقف حراج س��كه گفت: در جلس��ات حراجي 
چون در يك نقطه جلسه حراج برگزار مي شد، چند 
نفر قيمت س��ازي مي كردند و بعضا سكه ها با قيمت 
باالتر از بازار فروخته مي ش��د. موردي داش��تيم كه 
بس��ته 100 تايي س��كه را باالتر از نرخ بازار خريد و 
از اين رو براي جلوگيري از سوءاستفاده ها، جلسات 
حراج لغو ش��د. با برنامه يي كه بانك مركزي دارد و 
عرضه س��كه هاي پيش فروش شده، به تدريج قيمت 

مسكوكات طال در بازار كاهش مي يابد. 

 2 ميليارد دالر امريكا به نرخ ۴200 تومان 
براي واردات

از سوي ديگر، در راس��تاي اجراي سياست هاي 
جدي��د ارزي، بانك مرك��زي اعالم ك��رد كه در 2 
هفته اخير مبلغ مع��ادل 2 ميليارد و 362 ميليون 
دالر امري��كا، با ن��رخ دالر 4200 توماني براس��اس 
ضواب��ط جديد ارزي براي واردات كش��ور تخصيص 
ارز كرده اس��ت. از زمان ابالغ سياست جديد ارزي 
دولت، بانك مركزي در بازه زماني 21 فروردين الي 
س��وم ارديبهشت ماه سال جاري براي تخصيص ارز 
واردات كاال نس��بت به ص��دور 9210 فقره گواهي 
ثبت آماري به مبلغ معادل 2ميليارد و 362 ميليون 
دالر اق��دام ك��رده اس��ت. همچنين با درخواس��ت 
بانك ه��اي عامل در همين ب��ازه زماني براي تامين 
6052 مورد گواهي ثبت آم��اري براي واردات كاال 
معادل يك ميليارد و 332ميليون دالر امريكا با نرخ 
4200 تومان اقدام كرده است. شايان ذكر است در 
همين مدت مبلغ 22.5ميليون يورو اس��كناس ارز 
براي مصارف خدماتي )مس��افرتي و...( به بانك هاي 

عامل تحويل شده است. 

رييس پژوهشكده پولي و بانكي در نشست خبري همايش بانكي ايران و اروپا مطرح كرد 

امكان جايگزيني يورو به جاي دالر با توجه به سطح روابط تجاري با اروپا
گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|

رييس پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به محدود 
ش��دن نقش دالر در مب��ادالت اقتص��ادي و تغيير ارز 
گزارش��گري، گفت: تغيير ارز گزارشگري سال ها مورد 
بحث ب��وده و حال كه معامالت به دالر محدود ش��ده 
و ب��ا ارزهاي ديگر مانند يورو راحت تر انجام مي ش��ود، 
بايد تغيير ارز گزارشگري از دالر به يورو اجرايي شود. 
به گزارش »تعادل«، علي ديواندري در نشس��تي با 
خبرنگاران ضمن اعالم اين خبر افزود: دالر در گذشته 
جايگاهي در مبادالت ارزي داش��ته كه به تدريج بر اثر 
تحريم ه��ا جايگاه خود را از دس��ت داده و در مبادالت 
فعاالن اقتصادي و بانك مركزي بس��يار محدود ش��ده 
است. رييس پژوهشكده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: 
م��دل خوب��ي را طراحي كرده ايم تا ارز ي��ورو برمبناي 
گزارشگري تبديل شود، اين مساله اثر خوبي بر اقتصاد 
ايران خواهد گذاش��ت و موجب مي شود خرده  ارزهايي 
ك��ه طي اين چند س��ال كار با آنها زياد ش��ده به يورو 

تبديل شود. 
وي با بيان اينكه اروپا يكي از ش��ركاي مهم تجاري 
ايران اس��ت و يورو در مبادالت اقتص��ادي ايران نقش 
مهمي دارد، گفت: بانك مركزي در اين زمينه فعاليت 
خوبي داشته و از كارشناسان پژوهشكده پولي و بانكي 
نيز اس��تفاده ش��ده تا اين مبناي گزارش��گري مالي به 
يورو تغيير كند تا منافع اقتصادي كشور را تامين كند. 
ديواندري خاطرنش��ان كرد: در مبادالت بين المللي 
با دالر كار نمي كرديم اما مبناي محاسبات كشور دالر 
بود و مردم از دالر اس��تفاده مي كردند كه اين موضوع 
بايد اصالح مي ش��د.  رييس پژوهش��كده پولي و بانكي 
با بيان اينكه بيشترين مبادالت ايران با بانك هاي دنيا 
بعد از برجام با كش��ورهاي آس��يايي و اروپايي اس��ت، 
تاكي��د كرد: به تدري��ج كه بانك هاي دني��ا صورت هاي 
مالي بانك ها و اس��تانداردهاي جدي��دي كه بانك هاي 
ايراني پي��اده مي كنند را مش��اهده كردند، در مجموع 
همكاري ه��اي بانكي بيش��تر ش��ده اس��ت. ديواندري 
ادامه داد: عده يي با به خدمت گرفتن رس��انه ها تالش 
مي كنند كه ايران نتواند از دستاوردهاي برجام استفاده 
كند، ام��ا وضعيت را مثبت ارزيابي مي كنم و در روابط 
بانكي پيشرفت داشتيم و مسير باقي مانده نيز با همت 
و درايت مس��ووالن اقتصادي كشور و بهبود مناسبات 

بين المللي طي مي شود. 
وي در پاسخ به سوالي درباره نقش همايش تجاري 
و بانك��ي ايران و اروپا در برقراري اين ارتباطات، اظهار 
داشت: شركت ها و موسس��اتي در اين همايش حضور 
پي��دا مي كنند كه در زندگي سياس��ت گذاران اروپايي 

بسيار اثرگذار هستند. 
وي افزود: بانك هاي دنيا به ش��ركت هاي مش��اوره 
حقوق��ي مراجعه مي كنند كه اغلب اين ش��ركت ها در 
اين همايش ها حضور داش��ته اند و پيشرفت هاي ايران 
را در اي��ن همايش ها ديده ان��د و عالقه مندي ايران به 

شفاف سازي را درك كرده اند. 
ديواندري ادامه داد: در زمينه مقابله با پولشويي نيز 
برنامه داريم و بخشنامه هاي مختلف ابالغ و كميته هايي 
در اين زمينه تش��كيل ش��ده و ايران پيشروتر از ساير 

كش��ورها در مقابله با پولشويي اس��ت كه اين اقدامات 
رابط��ه تج��اري و بانكي با ديگر كش��ورها را تس��هيل 
مي كند. رييس پژوهش��كده پولي و بانكي خاطرنش��ان 
ك��رد: اين همايش براي برقراري روابط بانكي و تجاري 
در محور برد-برد بس��يار اثرگذار خواهد بود، همچنين 
جاي خالي همايشي براي بانك ها و كشورهاي آسيايي 
نيز احساس مي شود كه پژوهشكده برنامه هايي در اين 

مورد نيز دارد. 

 پيام رسان ها تنها با مجوز بانك مركزي مجاز 
به انتقال پول هستند

رييس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: پيام رسان ها 
به طور مستقل مجاز به نقل و انتقال پول نيستند، مگر 
اينكه از بانك مركزي براي اين امر مجوز داشته باشند.
عل��ي ديوان��دري در پاس��خ ب��ه س��والي درب��اره 
قانون گ��ذاري مش��خص ب��راي پرداخ��ت از طري��ق 
پيام رس��ان ها اظهار داشت: پژوهش��كده پولي و بانكي 

هنوز اقدامي را در اين زمينه انجام نداده است. 
وي ب��ا بيان اينكه پيام رس��ان هاي داخلي زير چتر 
بانك ها از طريق اس��تارت آپ ها مج��وز برخي كارها را 
دارند، افزود: پيام رس��ان ها، فين تك ها و استارت آپ ها 
به ط��ور طبيع��ي و مس��تقل مج��از نبودند ت��ا نقل و 
انتق��ال پولي انجام دهند، مگر اينك��ه از بانك مركزي 
مجوز داش��ته باش��ند. رييس پژوهشكده پولي و بانكي 
همچنين درب��اره بنگاه��داري بانك ه��ا و راهكارهاي 
وصول مطالبات معوق كه ازجمله محورهاي شش��مين 
هماي��ش تج��اري و بانكي اي��ران و اروپاس��ت، گفت: 
مطالب��ات معوق ابعاد مختلف��ي دارد؛ يكي از ابعاد آن 
تبديل ش��دن اين موضوع به يك روند و عارض ش��دن 

بيشتر مشتريان است. 

 تجارب اروپا براي كاهش مطالبات معوق 
ديوان��دري با بيان اينكه باي��د به دنبال راه حل هاي 
سيس��تمي براي وصول مطالبات معوق باش��يم، ادامه 
داد: در شش��مين همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا 
قصد داريم از تجارب كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه 
با مشكل مطالبات معوق روبه رو بوده اند، استفاده كنيم. 
وي توضي��ح داد: زمان��ي ب��ا يك بده��كار بانكي و 
چگونگ��ي وصول مطالبات از وي طرف هس��تيم، ولي 
زمان��ي اين موضوع به يك مش��كل اقتص��ادي تبديل 
مي ش��ود ك��ه ب��راي آن بايد ب��ه دنب��ال راه حل هاي 

سيستمي باشيم. 
وي افزود: اجزاي چارچوب جامع مديريت ريسك، 
مطالب��ات مع��وق بانك��ي )NPL( و اس��تانداردهاي 
حسابرس��ي )IFRS( از ديگ��ر محوره��اي شش��مين 

همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا است. 
به گفته رييس پژوهش��كده پول��ي و بانكي، منابع 
تجديدپذي��ر ان��رژي و فرصت هاي س��رمايه گذاري در 

ايران از ديگر محورهاي اين همايش دو روزه است. 
ديواندري اعالم كرد كه براساس برنامه ريزي انجام 
ش��ده، در افتتاحيه شش��مين همايش تجاري و بانكي 
ايران و اروپا مسووالن پولي و اقتصادي و مديران ارشد 
كش��ور مانند رييس كل بانك مركزي و وزراي ذي ربط 

سخنراني خواهند داشت و تدارك ديده شده تا مديران 
اروپايي نيز ازجمله سخنرانان كليدي باشند. 

وي ب��ا ي��ادآوري اينكه س��ه س��ال از پايه گذاري 
همايش تج��اري و بانكي ايران و اروپا مي گذرد، افزود: 
حج��م، اندازه و اثرگذاري اقتص��اد ايران مي طلبيد كه 
چنين همايش��ي برگزار ش��ود؛ اروپا يكي از ش��ركاي 
بزرگ تجاري ايران اس��ت و اين همايش فضايي براي 

گفت وگوها خواهد بود. 
ريي��س پژوهش��كده پولي و بانك��ي توضيح داد كه 
اين هماي��ش با همكاري پژوهش��كده پولي و بانكي و 
تع��دادي از ايراني��ان مقيم اروپا به وي��ژه گروه مالكي 
پايه گذاري ش��ده و طبيعتا تدارك و آمادگي هاي الزم 
براي برگ��زاري همايش در اروپا برعهده گروه مالكي و 

در ايران برعهده پژوهشكده پولي و بانكي است. 
ديوان��دري با بيان اينكه برگزاري 5 دوره گذش��ته 
همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا آثار مثبتي داشته 
است، گفت: تاكنون بس��ياري از شركت ها و موسسات 
مالي و بانكي اروپا به شبكه بانكي كشور متصل شده اند 
و برگ��زاري اين همايش هم در نقل و انتقال پول و هم 

در بحث تكنيكي موثر بوده است. 
دبير ششمين همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا 
ادامه داد: سيستم بانكي ايران بعد از يك دوره طوالني 
تحريم نياز داش��ت تا روزآمد شده و از لحاظ تكنيكي 
و ساختاري متناس��ب با نيازمندي هاي جامعه جهاني 
تغييرات��ي را در خود به وجود بياورد؛ به ويژه در زمينه 
تطبي��ق، مقابله با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م 
همچنين موضوعاتي نظير اس��تانداردهاي جديد بانكي 

در جهان خود را با استانداردها تطبيق دهند. 
وي افزود: در كنار چنين اجتماعي طبيعتا مذاكراتي 
بي��ن طرف ه��اي ايران��ي و اروپايي ص��ورت مي گيرد. 
ديوان��دري هدف از برگزاري چني��ن همايش هايي كه 
به  طور معمول در س��طح منطقه ي��ي و قاره يي برگزار 

مي شود را مشورت و همكاري عنوان كرد. 
رييس پژوهش��كده پولي و بانك��ي تصريح كرد كه 
درحال حاضر در زمينه همكاري با موسس��ات پولي و 
مالي آس��يايي نيز خ��أل وجود دارد و نياز اس��ت تا در 
اين زمينه نيز سرمايه گذاري شده تا همكاري ها مسير 

بهتري را پيدا كند. 
ديوان��دري با بيان اينكه يك��ي از موضوعات مهمي 
كه ايران با آن مواجه اس��ت، بح��ث صورت هاي مالي 
و ترازنام��ه اس��ت، گف��ت: اروپايي ه��ا در اي��ن زمينه 
راهكارهاي خوبي دارند و به عنوان الگو مطرح هستند 
ك��ه در اين همايش ت��الش مي كنيم از تج��ارب آنها 

استفاده شود. 
وي ادامه داد: در مباحث انرژي، نفت، پتروش��يمي 
و موضوع��ات مختلف مطالبي در اين همايش  گنجانده 
ش��ده هر چند موضوع همايش بانكي اس��ت اما موارد 

ديگر اقتصادي و تجاري را نيز پوشش مي دهد. 

 IFRS صورت هاي مالي را براي بانك هاي 
اروپا قابل فهم  كرد

وي در ادامه اين نشس��ت در پاسخ به پرسشي 
درب��اره نقش رعايت اس��تانداردهاي گزارش��گري 

IFRS در رواب��ط تج��اري اظهار كرد: اس��تاندارد 
گزارش��گري مال��ي جهان��ي اي��ن بس��تر را ايجاد 
مي كن��د كه صورت ه��اي مالي بانك ها در س��طح 

استانداردهاي بين المللي قرار گيرد. 
ريي��س پژوهش��كده پول��ي و بانك��ي ادام��ه داد: 
بانك هاي خارجي براي ارتباط با بانك هاي ايراني بايد 
با صورت هاي مال��ي ارتباط برقرار كنند به دليل اينكه 
بانكداري ما بدون ربا و اس��المي است بنابراين نياز بود 
تا صورت هاي مالي بانك ها براي بانك هاي اروپايي قابل 

فهم تر شود. 
وي افزود: بانك مركزي و پژوهشكده پولي و بانكي 
زحمات زيادي كش��يده اند و الگويي را ايجاد كردند كه 
تقريبا شبيه IFRS باشد اما تا اجراي كامل IFRS راه 
 IFRS زيادي داريم. ديواندري تاكيد كرد: براي اجراي
سازمان حسابرس��ي بايد صورت ها را ابالغ كند و نظام 
بانك��ي نيز خود را تطبيق دهد و اين دوره گذار را طي 
كنند. اين هماي��ش مي تواند كمك زيادي كند چراكه 
ش��ركت هاي اروپايي دعوت ش��ده ب��ه همايش تجربه 
زي��ادي در اين زمينه دارند و چالش هاي پياده س��ازي 

IFRS را پشت سر گذاشته اند. 
رييس پژوهش��كده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: 
IFRS كمك زيادي به ش��فافيت بانك ها مي كند و از 
نظ��ر بين المللي نيز كمك مي كند، ارتباط با بانك هاي 
دنيا آسان تر برقرار شود و بستر خوبي را براي مراودات 

پولي و بانكي ايجاد مي كند. 

 اثرات تغيير ارز گزارشگري به يورو در اقتصاد
وي در پاس��خ به پرسشي درباره پيامدهاي تغيير 
ارز گزارش��گري تصريح كرد: ارز گزارشگري سال ها 
م��ورد بحث ب��وده و معامالت به دالر محدود ش��ده 
درحال��ي كه مبادالت ب��ا ارزهاي ديگ��ر مانند يورو 

راحت تر انجام مي شود. 
ديواندري اف��زود: دالر در گذش��ته جايگاهي در 
مبادالت ارزي داش��ته كه به تدريج در اثر تحريم ها 
جاي��گاه خود را از دس��ت داده و در مبادالت فعاالن 

اقتصادي و بانك مركزي بس��يار محدود شده است. 
روابط تجاري و بانكي ايران دو س��ال پس از اجرايي 
ش��دن برج��ام، اتحاديه اروپا ش��ريكي ب��راي ايران؛ 
چش��م انداز همكاري ه��اي تجاري و بانك��ي ايران و 
اتحاديه اروپ��ا و مديريت تطبيق مدرن از محورهاي 

اين همايش است. 

 دغدغه جدي وزارت اقتصاد
براي سياست هاي ارزي

وي درب��اره تصميم��ات اخي��ر ارزي اظهار كرد: 
وزارت اقتصاد از وزارتخانه هاي مهم وكليدي اس��ت 
كه با بانك مركزي براي انجام امور تش��ريك مساعي 
دارد، وزير اقتصاد عضو ش��وراي پول و اعتبار است و 

دغدغه جدي در زمينه ارز دارد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه جلس��ات مختلف��ي در بانك 
مركزي و وزارتخانه برگزار ش��ده و تصميمات فردي 
نيس��ت بلكه در تيم اقتصادي گرفته مي شود، گفت: 
هماهنگي ه��ا وجود دارد و در زمينه آگاهي رس��اني 
تقسيم كار صورت  گرفته كه بانك مركزي بيشتر در 

زمينه ارز اطالع رساني مي كند. 
ديواندري در پاس��خ به س��والي درب��اره احتمال 
خ��روج آمريكا از برجام و نق��ش آن در روابط بانكي 
تصري��ح كرد: قطعا مس��ووالن كش��ور در اين زمينه 
برنام��ه دارن��د و از كارشناس��ان پول��ي و بانكي نيز 
اس��تفاده مي كنند. وي با بي��ان اينكه آنقدر ظرفيت 
داريم كه در هر شرايطي نظام بانكي نيازهاي كشور 
را تامي��ن كند، اف��زود: هر چند تالش ه��اي زيادي 
مي شود كه ما از دستاوردهاي برجام استفاده نكنيم 
اما اروپايي ه��ا فعال بوده ان��د و اميدواريم در چنين 

برنامه هايي پيشرفت هاي بيشتري صورت گيرد. 
ريي��س پژوهش��كده پولي و بانك��ي تصريح كرد: 
روابط كارگزاري طي اين س��ال ها بهبود زيادي پيدا 
كرده و تع��داد بانك هايي كه با اي��ران كار مي كنند 
بيشتر ش��ده و با تقويت ارز يورو، ال سي هايي كه به 

يورو باز مي شود، بيشتر شده است. 
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5 بورس و فرابورس
 28 درصد از كل معامالت

در اختيار 5 كارگزاري
گ�روه بورس   آم��ار معامالت فروردين ماه نش��ان 
مي دهد، س��هم معامالت برخ��ط از معامالت نرمال 
بي��ش از 34درص��د بوده اس��ت. بر اين اس��اس در 
فروردين سال جاري از 105كارگزار فعال در بورس، 
103كارگ��زار در معام��الت آنالين فع��ال بوده اند. با 
توجه به آمار منتش��ر ش��ده از س��وي شركت بورس 
تهران، بيش��ترين ارزش خريد و فروش كارگزاري ها 
در فروردي��ن م��اه متعلق به كارگ��زاري آگاه بوده و 
بع��د از آن كارگزاري ه��اي بانك س��په و انصار قرار 
دارد. همچني��ن بر اس��اس اين گ��زارش 41 درصد 
از كل معام��الت الكترونيك��ي در 5 كارگزاري انجام 
ش��ده اس��ت كه به ترتي��ب كارگزاري ه��اي مفيد با 
23.44درص��د، آگاه با 7.42درص��د، فارابي با 3.81 
درصد، بانك كشاورزي با 3.33درصد و مبين سرمايه 
ب��ا 2.97درصد رتبه هاي اول ت��ا پنجم را به نام خود 
ثبت كردند. افزون بر اين از كل معامالت بيش از 11 
هزار ميليارد ريال خريد و فروش الكترونيكي بوده كه 
27درصد كل خريد و فروش اس��ت. بنابراين گزارش 
ارزش كل خري��د و ف��روش در فروردين ماه بيش از 
41 هزار ميليارد ريال بوده است. بر اين اساس ارزش 
خريد و ف��روش خرد و بلوك مع��ادل 79.41درصد 
كل معامالت بوده اس��ت. همچني��ن ارزش خريد و 
ف��روش عمده 0.44درصد از معام��الت و ارزش كل 
ساير ابزارهاي نوين مالي 20.1درصد از كل معامالت 
را به خود اختصاص داده است. بر اساس اين گزارش، 
5 ش��ركت كارگزاري در فروردين ماه، 28درصد كل 
ارزش معام��الت را ب��ه خود اختص��اص داده اند. اين 
در حالي اس��ت كه ش��ركت هاي كارگ��زاري مفيد با 
7.98 درص��د، كارگزاري بانك س��په با 7.04درصد، 
كارگزاري بانك انصار با 5.86درصد، كارگزاري امين 
آويد با 3.64درص��د و كارگزاري آبان با 3.75درصد 

در رتبه هاي اول تا پنجم اين جدول قرار دارند. 

 عرضه ميعانات گازي
در بورس انرژي

عرض��ه 1012ت��ن ميعان��ات گازي 400S پااليش 
 500S گاز خانگي��ران و 4004 ت��ن ميعان��ات گازي
پاالي��ش گاز خانگيران ام��روز در رينگ داخلي بورس 
انرژي انجام ش��د. به گزارش س��نا، ب��ورس انرژي روز 
گذش��ته كاالهاي »ميعانات خانگيران، برش س��نگين 
پتروش��يمي ش��ازند، قطران ذوب آهن اصفهان، برش 
س��نگين پتروش��يمي جم، ح��الل 404 پااليش نفت 
ش��يراز و حالل 402 پتروش��يمي بندرعب��اس« را در 
رينگ داخلي و »آيزوريس��ايكل پااليش نفت ش��يراز و 
نفت گاز ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران« 
را از انبار نفت س��اري به مقصد افغانستان عرضه كرد. 
همچنين روز دوشنبه »كاالهاي سوخت كوره سبك و 
برش سنگين پتروشيمي تبريز، آيزوفيد، آيزوريسايكل، 
ح��الل 402 و حالل 404 پاالي��ش نفت تبريز، نفتاي 
سبك و سنگين پااليش نفت تهران، متانول پتروشيمي 
زاگرس، نفتاي س��بك پااليش نف��ت بندرعباس، نفت 
س��فيد ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و 
ريفورميت پتروشيمي بوعلي سينا« را در رينگ داخلي 
و »گازويي��ل، گازمايع، نفت س��فيد و س��وخت هوايي 
ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي اي��ران« را در 
رينگ بين الملل بازار فيزيكي عرضه كرد كه حجم كل 
معام��الت صورت  گرفته معادل 41.479تن و به ارزش 
نزديك به 940 ميليارد ريال رس��يد. از سوي ديگر در 
بازار ساير اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژي در بازار 
گواهي هاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري پروژه 
و در نماد پرند بالغ بر 14ميليون گواهي از گواهي هاي 
اي��ن صندوق با ارزش 48ميلي��ارد و 775ميليون ريال 
مورد معامله ق��رار گرفت. افزون بر اين بازار برق بورس 
انرژي نيز ش��اهد معامله 1.500قرارداد معادل 36هزار 
كيلووات ساعت به ارزش بيش از 10ميليون ريال بود و 
نماد بارپايه با قيمت 300ريال بر كيلووات ساعت مورد 

معامله قرار گرفت.

 بازار هاي آسيايي
در مدار مثبت

ش��اخص هاي آس��يايي در دومين روز معامالتي 
هفته با روند رو به رش��د همراه ش��دند و بيش��ترين 
ميزان افزايش را نسبت به ماه ژانويه به ثبت رساندند. 
ب��ه گ��زارش س��نا، كاه��ش تحريم ه��اي امريكا 
عليه ش��ركت هاي روس��ي به خصوص شركت توليد 
آلومينيوم روس��ال موجب افت تب رش��د قيمت اين 
فل��ز اساس��ي در بازارهاي جهاني ش��د. عالوه بر اين 
افزايش قيمت سهام شركت ها در بازار ژاپن و كاهش 
قيمت ين در اين كش��ور به ثبت رسيد در حالي كه 
قيمت س��هام در بازارهاي هنگ كنگ و اس��تراليا با 

افزايش همراه شد. 
همچنين قيمت س��هام ش��ركت ها در بازار چين 
رشد كرد در حالي كه دولت اين كشور سياست هاي 
اقتص��ادي خ��ود را تس��هيل ك��رده اس��ت. در بازار 
كره جنوب��ي نيز گ��زارش نااميد كننده ش��ركت نيمه 
هادي Hynix موجب افت ش��ديد شاخص ها در اين 

كشور شد. 
در اي��ن بي��ن قيم��ت س��هام ش��ركت روس��ال 
بزرگ تري��ن توليدكنن��ده آلوميني��وم در روس��يه با 
افزايش 30درصدي در بازار هنگ كنگ رو به رو شد. 

همچني��ن قيمت س��هام ش��ركت هاي تكنولوژي 
در پي فش��ار گزارش هاي منفي عملكرد، افت بسيار 
شديدي را بر س��هام اين شركت ها وارد كرد. در اين 
ميان ش��اخص تاپيكس با رش��د 1.1درصدي رو به رو 
شد و شاخص اس اند پي استراليا با رشد 0.7درصدي 
مواجه ش��د در حالي كه كاس��پي ك��ره جنوبي افت 
ش��ديد 0.3درص��دي را از آن خ��ود ك��رد. ب��ورس 
هنگ كن��گ ب��ا افزايش يك درصدي ش��اخص اصلي 
همراه شد. شاخص ش��انگهاي نيز رشد 1.8درصدي 

را از آن خود كرد. 

بازار

بورس چهارم

بين الملل

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان بازار سرمايه داليل تغيير روند بورس را بررسي مي كند

پالس مثبت از واشنگتن به تهران
گروه بورس  مسعود كريمي 

 چند وقتي اس��ت ك��ه اخبار ض��د و نقيضي 
درخص��وص مان��دگاري يا خ��روج اياالت متحده 
امري��كا از برنامه جامع اقدام مش��ترك به گوش 
مي رس��د كه تا كنون هم هيچ ك��دام از آنها مورد 
تايي��د نهايي قرار نگرفته اس��ت. در همين حال، 
با توجه به اينكه اكثر كشور   هاي 1+5 بر ضرورت 
پايبن��دي امريكا در ح��وزه برج��ام تاكيد دارند 
روز سه ش��نبه امانوئل ماك��رون رييس جمهوري 
فرانس��ه به واش��نگتن س��فر ك��رد و ب��ا دونالد 
ترام��پ درخص��وص موضوعاتي ازجمل��ه برجام 
ب��ه گفت وگو پرداخت. اين درحالي اس��ت كه به 
عقيده كارشناسان، پالس هاي مثبت اين نشست 
از واش��نگتن به تهران رس��يد و در معامالت روز 
گذشته بورس  تهران خود را نمايان كرد به طوري 
كه شاخص كل با رش��دي هر چند اندك به كار 
خ��ود پايان داد. در همين رابط��ه، مهدي افناني 
كارشناس بازار س��رمايه با اشاره به داليل تغيير 
رون��د ش��اخص  كل ب��ازار س��هام در گفت وگو با 
»تع��ادل« عنوان ك��رد: پيش بيني ه��اي مثبتي 
پيرامون داد و ستد سهام طي هفته جاري وجود 
دارد. اي��ن در حالي اس��ت كه اث��رات ارزي خود 
را بايد در ب��ازار نمايان كنند اما كماكان احتياط 
باتوجه به سيگنال هاي مثبتي كه از اياالت متحده 
در حوزه برجام مي رس��د را نبايد دور از دسترس 
قرار داد. وي خاطرنشان كرد: پس از ريزش هايي 
كه طي هفته گذشته تجربه شد و رسيدن خيلي 
از سهم  ها در بازار به كف قيمتي خود، پيش بيني 
مي ش��ود س��هامداران باتوج��ه ب��ه محاس��بات 
گزارش ه��اي فروردين م��اه از هيجانات بازار دور 
شوند. اين تحليلگر بازار سرمايه ابراز داشت: اين 
احتمال وجود دارد كه نرخ 4200 توماني تا پايان 
س��ال دچار تغييراتي ش��ود بنابراي��ن پيش بيني 
مي ش��ود كه برخي ش��ركت هاي صادراتي محور 
همانند فوالدي  ها امكان برآورد سودآوري بيشتر 

از نرخ تسعير ارز را داشته باشند. 
مهدي افناني اظهار داش��ت: از س��ويي ديگر، 
س��يگنال  هاي خوبي در ح��وزه برج��ام و ديدار 
كش��ور هاي اروپايي با رييس جمهور امريكا وجود 
دارد كه اين موضوع ه��م در جاي خود مي تواند 
نويد چش��م انداز مثبتي را براي بازار سهام  دهد. 
وي اف��زود: در حال حاضر بازار با حجم معامالت 
پايين خوش بين تر عمل مي كند و از التهاب خود 
خارج خواهد ش��د. اين درحالي است كه بيست 
و دوم ارديبهش��ت ماه مي توان��د تكليف خيلي از 

س��هم هاي موجود در ب��ازار را روش��ن كند. اين 
كارش��ناس بازار س��رمايه درخصوص چشم انداز 
چن��د ماه آتي معامالت س��هام نيز عن��وان كرد: 
به ط��ور كلي وضعي��ت ب��ازار و مخصوصا صنايع 
صادرات محور براي چند ماه آينده مثبت ارزيابي 

مي شود.
مه��دي افناني در توصيه به س��هامداران خرد 
تاكيد كرد: اين دس��ت از سهامداران در صورتي 
كه سهامي دارند و داخل بازار هستند از التهابات 
اي��ن روز  هاي بازار دوري كنن��د. در نقطه مقابل، 
در صورتي كه س��هامداران خرد در شرايط فعلي 
سهامي در بازار ندارند، گزارش هاي فروردين  ماه 
و بازار را كه براس��اس اقتصاد كشور است به طور 
جدي بررس��ي و براس��اس آن روي پرتفوي خود 
 تصميم گيري كنند. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
با اش��اره به س��هامداران بزرگ تر ني��ز بيان كرد: 
ش��رايط فعلي موقعيت مناس��بي ب��راي تغيير و 
اصالح پرتفوي اين دس��ت از س��هامداران است. 
افزون بر اين، با روش پرتفوي گرداني يا مديريت 

پرتف��وي فعال نتايج بهتري حاصل خواهد ش��د. 
وي درباره گزارش هاي فروردين  ماه شركت هاي 
بورس��ي نيز گف��ت: تس��عير دالر 4200 توماني 
نخس��تين نكته قابل توج��ه در گزارش ها بود. از 
طرفي، وضعيت برخي گزارش هاي منتش��ر شده 
از جمله قطعه س��ازي  ها، خودرويي ها، ليزينگي ها 
و... تاكنون مثبت ارزيابي مي شوند. اين در حالي 
است كه نويد گزارش هاي 3ماهه و 6 ماهه خوبي 

به بازار سهام كشور مي رسد. 
افنان��ي اف��زود: موض��وع تس��عير ارز ب��راي 
ش��ركت هايي كه بدهي ارزي دارند، نگران كننده 
اس��ت اما براي س��اير ش��ركت ها نكت��ه مثبت و 

قابل توجهي در بازار محسوب مي شود. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه با اشاره به شرايط 
س��اير ش��ركت ها نيز تصريح كرد: پتروشيمي ها 
كه ن��رخ مواد اولي��ه آنها تغيير خواه��د كرد در 
كوتاه مدت با تغييراتي مواجه خواهند شد اما در 
بازه زماني بلندمدت اين موضوع برطرف مي شود. 
وي خاطرنش��ان كرد: انتظار م��ي رود باتوجه به 

اينكه كليه بازار  هاي موازي جذابيت الزم ندارند و 
موضوع پيش فروش سكه تمام شده است، برآورد 
مي شود كه پول تازه در كوتاه مدت به بازار سهام 

بازخواهد گشت. 

 سهام را نفروشيد
در س��ويي ديگر، امي��ن ناطق��ي راد مديرعامل 
شركت انديشه نگر پاسارگاد نيز درباره شرايط فعلي 
بورس در گفت وگو ب��ا »تعادل« بيان كرد: در حال 
حاضر ش��ايعاتي پيرامون سياس��ت خارجي كشور 
درخصوص مثبت شدن ديدگاه ها و تشديد احتمال 
ع��دم خروج امري��كا از برجام باتوجه به فش��ار هاي 
ش��ركاي اروپايي ازجمله فرانس��ه و آلمان، از طرف 
ديگ��ر اظهارنظر هاي روس��يه و چي��ن درخصوص 
تغيير در شرايط بين المللي با لغو برنامه جامع اقدام 
مش��ترك وجود دارد، اين احتمال كه اياالت متحده 

از برجام خارج نمي شود را پررنگ تر مي كند. 
وي خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر با نگاهي 
به بازار  هاي مالي مش��اهده مي شود كه در بازار ارز 

تقريبا هيچ گونه فعاليتي وجود ندارد. از طرفي، در 
حوزه آتي سكه طال و قيمت نقدي آن ريزش هاي 
قابل مالحظه ي��ي وج��ود دارد ك��ه به ه��ر حال از 
ش��ايعات مذكور نش��أ ت مي گيرد. اين كارشناس 
بازار سرمايه عنوان كرد: ريزش عمده بازار سرمايه 
به دليل ش��ايعات خروج امريكا از برجام طي چند 

روز اخير صورت گرفت. 
امي��ن ناطق��ي راد با اش��اره به رون��د تغييرات 
ن��رخ دالر طي چند وق��ت اخير نيز گفت: رش��د 
ش��ركت  هاي صادرات محور در بازار سهام همزمان 
ب��ا افزايش قيم��ت دالر به بي��ش از 6000 تومان 
رخ داد. اين درحالي اس��ت كه طولي نكش��يد نرخ 
رس��مي 4200 توماني دالر منج��ر به ريزش كلي 
بورس و ورود نماگر به فضاي كامال ركودي ش��د. 
مديرعامل شركت انديشه نگر پاسارگاد ابراز داشت: 
مثبت ش��دن شاخص كمي ناشي از ديدگاه مثبت 
س��رمايه گذاران اس��ت و در صورتي كه امريكا در 
برجام ماندگار بماند احتمال بازگشت پول به بازار 
س��رمايه وجود خواهد داش��ت. وي ابراز اميدواري 
كرد كه در س��ال 97 رونق بيشتري را در معامالت 

بازار سهام مشاهده كنيم. 
اي��ن تحليلگ��ر ب��ازار س��رمايه در توصي��ه به 
س��هامداران تصريح كرد: در ش��رايط فعلي فروش 
س��هام پيشنهاد نمي شود. برخي افراد اواخر اسفند 
ماه س��ال گذشته نس��بت به فروش س��هام اقدام 
كردند اما س��اير س��هامداران با احتياط بيش��تري 
نسبت به فروش در شركت هايي كه روند سودآوري 

مناسب تري دارند رفتار كنند. 
امين ناطقي راد درباره گزارش هاي فروردين ماه 
شركت هاي بورس��ي نيز افزود: طي چند روز اخير 
گزارش ها در بازار منتش��ر ش��ده اند اما نكته مهم 
اي��ن ام��ر افزاي��ش ن��رخ دالر از 3700 تومان به 
4200تومان در حوزه ش��ركت هاي پتروش��يمي و 
برخي ديگر از ش��ركت  ها و صنايع است كه منجر 
ب��ه افزاي��ش قيمت هاي م��واد اولي��ه و در نتيجه 
بهاي تمام ش��ده آنها در بازار شده است. وي ابراز 
كرد: ب��ازار پيش از تك نرخي ش��دن، نرخ دالر را 
بيش از 6000تومان بررس��ي مي كرد و سودآوري 
ش��ركت هاي صادرات��ي و حتي ش��ركت هايي كه 
محص��والت خ��ود را در ب��ورس كاال ب��ه ف��روش 
مي رس��اندند با چنين نرخي، س��ودآوري بس��يار 
خوب��ي را مي توانس��تند تجربه كنن��د، اما در حال 
حاض��ر ش��ك و ترديدي درخص��وص دالر 4200 
توماني وج��ود دارد كه اين ن��رخ درنهايت به چه 

سمتي حركت خواهد كرد. 

گروه بورس 
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در معامالت روز 
سه ش��نبه با افزايش 276 واحدي همراه ش��د و رقم 94 هزار و 
576 واح��دي را به خ��ود اختصاص داد. از همي��ن رو، در بازار 
ديروز ش��اخص هاي بازار اول و دوم به ترتيب 252 و 297 واحد 
باال رفتن��د. همچنين، در معامالت روز گذش��ته ب��ورس تهران 
سرمايه گذاران بيش از 577 ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير 
دارايي هاي مالي را در بازار دس��ت به دست كردند كه ارزش اين 
مبادالت بيش از يك هزار و 377 ميليارد ريال بود و در 41 هزار 
نوبت معامالتي انجام ش��د. افزون بر اين، نمادهاي فوالد مباركه، 
پااليش نفت اصفهان، فوالد خوزستان، پااليش نفت بندرعباس، 
پاالي��ش نفت تهران و پااليش نفت تبريز ديروز بيش��ترين تاثير 
مثبت را بر ش��اخص ثبت كردند. اين در حالي بود كه ملي مس 
بيش��ترين تاثير منفي را بر شاخص داشت. بر اين اساس، ديروز 
گروه هاي خودرو، فرآورده هاي نفتي و فلزات اساسي با بيشترين 
حج��م و ارزش معامالت در ص��در برترين گروه هاي صنعت قرار 
گرفتند. همچنين، صدرنش��يني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت 
متعل��ق به نمادهاي لوله و ماشين س��ازي اي��ران، معادن منگنز 
ايران، آبادگ��ران، آلومينيوم ايران، درخش��ان تهران، فيبر ايران 
و ايركا پ��ارت صنعت بود. در مقابل نماده��اي الكتريك خودرو 
شرق، فروس��يليس ايران، گرانيت بهسرام، نورد آلومينيوم، شكر 
ش��اهرود، بين الملل��ي محصوالت پارس و قند ثابت خراس��ان با 
بيش��ترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت نشس��تند. 
به گزارش س��نا، سرمايه گذاران بورسي روز سه شنبه براي خريد 
اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، سهام گروه صنعتي بارز، اوراق 
صكوك سايپا، اوراق مشاركت شهرداري شيراز و اوراق مشاركت 
شهرداري مشهد بيشترين تقاضا و سنگين ترين صف هاي خريد 
را ثب��ت كردند. در مقابل نمادهاي اوراق مش��اركت ش��هرداري 
ته��ران، اوراق صك��وك گل گه��ر، اوراق صكوك س��ايپا و اوراق 
صكوك ش��هرداري مش��هد با بيش��ترين عرض��ه و طوالني ترين 
صف هاي فروش به كار خود پايان دادند. براس��اس اين گزارش، 
در پاي��ان معام��الت ديروز حق تقدم معدن��ي و صنعتي گل گهر 

با معامله 48 ميليون س��هم بيش��ترين حجم معامالت را داشت. 
واحدهاي صن��دوق امين يكم نيز با معامل��ه 120 ميليارد ريال 

بيشترين ارزش معامالت را ثبت كرد. 

 افزايش آيفكس
اي��ران  فراب��ورس  كل  ش��اخص  ديگ��ر،  س��ويي  در 
از  باالت��ر  افزاي��ش  واح��د   5 از  بي��ش  ب��ا  گذش��ته   روز 
1060 واحد ايس��تاد و حجم معامالت در بازار هاي 9 گانه فرابورس به 
بيش از 172 ميليون و ارزش معامالت به بيش از 2 هزار و 37 ميليارد 
ريال رسيد. عالوه بر اين، در روزي كه بالغ بر 84 ميليون سهم به ارزش 
بي��ش از 231 ميليارد ريال در مجموع بازار ه��اي اول و دوم فرابورس 
جا به جايي ش��دند، نماد »زاگرس« متعلق به پتروش��يمي زاگرس 
ب��ا بيش از 71ميليارد ريال ارزش، بيش��ترين ارزش معامالتي و 
سهامي ذوب آهن اصفهان با بيش از 41 ميليون جابه جايي سهم، 
بيش��ترين حجم معامالت��ي را در بازاره��اي اول و دوم به خود 
اختص��اص دادند. همچنين در بازار دوم فرابورس نماد معامالتي 
ش��ركت صنع��ت روي زنگان با نم��اد »زنگان1« براي بررس��ي 
وضعيت شفافيت اطالعاتي ناشر، حداكثر تا تاريخ 18 ارديبهشت 
سال جاري تعليق شد. افزون بر اين، در بازار اوراق با درآمد ثابت 
ديروز بيش از يك ميليون و 500 هزار ورقه بهادار با ارزشي بيش 
از ي��ك ميليارد و 587 هزار ريال جابه جا ش��د؛ با تغيير مالكيت 
900 ه��زار ورق به��ادار به ارزش افزون ب��ر 777 ميليارد ريال، 
اخزا 6072 بيش��ترين حجم و ارزش را در معامالت اين بازار به 
خود اختصاص داد. از س��وي ديگر در روزي كه گذش��ت معامله 
بيش از 4 ميليون ورقه بهادار متعلق به صندوق هاي قابل معامله 
)ETF( به ارزش افزون بر 54 ميليارد ريال رقم خورد. نگاهي به 
معامالت تابلو تسهيالت مسكن نشان مي دهد كه بيش از 71هزار 
ورق تس��ه با ارزش��ي بالغ بر 43 ميليارد ريال معامله شدند كه 
امتياز تس��هيالت مسكن فروردين 97 با بيشترين حجم و ارزش 
در صدر اين گروه قرار گرفت. همچنين سه تابلو بازار پايه ديروز 
 ميزب��ان جابه جايي بيش از 82 ميليون س��هم به ارزش بيش از 

121 ميليارد ريال معامله بودند. 

پذيرش كنسانتره سنگ آهن در بورس كاال با هدف 
جذب سرمايه گذار جديد در اين حوزه براي افزايش 
حجم توليد اين محصول انجام ش��ده اس��ت. حامد 
سلطاني نژاد مديرعامل ش��ركت بورس كاالي ايران 
در خصوص سرنوش��ت معامله كنسانتره سنگ آهن 
در بورس كاال گفت: در س��ال گذش��ته س��نگ آهن 
در ب��ورس كاال م��ورد پذيرش قرار گرف��ت اما هنوز 
اين محصول در بورس كاال معامله نش��ده اس��ت. به 
گزارش سنا، وي درباره داليل پذيرش سنگ آهن در 
بورس كاال گفت: در بازار آهن بخش هايي از زنجيره 
توليد آهن و فوالد قيمت گذاري و بخش هايي كشف 
قيمت مي ش��ود و اين موضوع عدم توازن در قيمت 
اين محصوالت ايجاد كرده بود. وي با اش��اره به افق 
چشم انداز 1404 تاكيد كرد: براي رسيدن به ظرفيت 
55 ميليون تني آهن در افق1404 بايد كمبودهايي 

كه در تامين سنگ آهن وجود دارد، برطرف شود. 
ب��ه گفت��ه وي در اوج و فروده��اي بازاره��اي 
جهان��ي، س��رمايه گذاري در صنعت س��نگ آهن به 
دليل قيمت گذاري س��نگ آهن در داخل با ريس��ك 
مواجه مي ش��ود. وي با اش��اره به ش��رايط مس��اعد 

شركت هاي سنگ آهني گفت: با بررسي صورت هاي 
مالي ش��ركت هاي س��نگ آهن به نظر مي رسد، اين 
ش��ركت ها س��ودآوري خوب��ي دارن��د و دليلي براي 
اينكه قيمت گذاري محصوالت اين شركت به سمت 
آزاد س��ازي حركت كند، وجود ن��دارد. اما زماني كه 
قيمت س��نگ آهن در بازار جهاني افزايش يا كاهش 
پي��دا مي كن��د عموم��ا چ��ون قيمت گ��ذاري ما در 
سنگ آهن دستوري است، س��رمايه گذاري جديدي 
در بازار سنگ آهن انجام نمي شود. مديرعامل شركت 
بورس كاالي ايران با اش��اره ب��ه اينكه بر مبناي افق 
1404 بايد حتما سرمايه گذاري هاي جديد در حوزه 
سنگ آهن انجام ش��ود، گفت: در برنامه ريزي ها بايد 
تكنولوژي جديد برداشت سنگ آهن و تكنولوژي هاي 
جديد توليد سنگ آهن مورد توجه قرار بگيرند، چراكه 
ذخايري كه برداش��ت از آنها راحت تر است روزي به 
پايان مي رسد و بايد سراغ ذخايري رفت كه برداشت 
از آنها سخت تر اس��ت. به همين دليل بايد از اكنون 
ب��راي افزايش س��رمايه گذاري در حوزه اكتش��اف و 

بهره برداري بيشتر سنگ آهن تالش شود. 
س��لطاني نژاد افزود: در صورتي كه كشف قيمت 

س��نگ آهن در يك محي��ط بازاري ص��ورت نگيرد، 
چرخ��ه پس ان��داز، درآم��د و س��رمايه گذاري كامل 
نمي ش��ود. مديرعامل بورس كاال ب��ا تاكيد بر اينكه 
قرار نيست حتما قيمت سنگ آهن گران شود، اظهار 
داشت: براي افزايش اطمينان سرمايه گذاران و ورود 
سرمايه گذاران جديد در اين عرصه بايد قيمت گذاري 
سنگ آهن به س��مت بازاري شدن حركت كند. وي 
درباره داليل عدم انجام معامله سنگ آهن در بورس 
كاال پس از پذيرش اي��ن محصول گفت: براي انجام 
معامل��ه س��نگ آهن متقاضي ها بايد ب��ه يك حجم 
مشخصي از عرضه بر اساس مصوبات هيات پذيرش 
برس��ند تا پذيرش موثري انجام ش��ود و بتوان گفت 
فرآيند كشف قيمت واقعي انجام شده است اما تا به 
امروز عرضه كنندگان به خوبي مش��اركت نكرده اند. 
س��لطاني نژاد گفت: ب��ورس كاال در ح��ال برگزاري 
يكسري جلسات تعاملي با عرضه كنندگان است كه 
آنها را براي افزايش حجم عرضه ها قانع كند تا فرآيند 
كشف قيمت آغاز شود. وي پيش بيني كرد: در سال 
97 به طور قطع بورس كاال شاهد عرضه هاي پرحجم 

سنگ آهن خواهد بود. 

ش��ركت هاي رتبه بن��دي، ريس��ك اعتباري نهاده��اي مالي، 
اوراق به��ادار، بانك ها و بيمه ها را بررس��ي ك��رده و با اين اقدام 
س��رمايه گذاران با آگاهي بيش��تري اقدام به س��رمايه گذاري در 
اين بازارها مي كنند. قاس��م محس��ني عضو شوراي عالي بورس 
درخصوص كاركرد موسس��ات رتبه بندي با اش��اره به اينكه  اين 
موسس��ات ريسك اعتباري شركت ها را مي س��نجد، گفت:  تا به 
امروز درخص��وص بازده��ي در بازارهاي مختل��ف ازجمله بازار 
س��رمايه، بانك و بيمه اطالعات خوبي در دس��ترس متقاضيان 
قرار گرفته اس��ت. به گزارش تس��نيم، عضو شوراي عالي بورس 
اف��زود: به عنوان مثال زماني ك��ه در صنعت بيمه خدمتي چون 
بيمه عمر را مورد بررسي قرار مي دهيم، متوجه مي شويم كه اين 
سرمايه گذاري چقدر بازدهي نصيب سرمايه گذاران خود مي كند 
يا وقتي به بانك ها مراجعه مي كنيم، مي دانيم نرخ س��ود سپرده 
چقدر اس��ت و زماني هم كه اوراق بهادار يا س��هام شركتي را در 
بازار س��رمايه خريداري مي كنيم با علم و آگاهي از نرخ س��ود و 

بازده آن، اين كار را انجام مي دهيم. 
وي اضافه كرد: اما درخصوص ريس��ك اين سرمايه گذاري ها 
ب��ه عنوان مثال اينكه ش��ركت هاي بيم��ه مي توانند درخصوص 
پرداخت س��ود و اصل س��رمايه به تعهدات خ��ود عمل كنند يا 
اينك��ه بانك ها مي توانند س��پرده بانكي را به همراه س��ود آن به 
سرمايه گذاران بدهند بايد اين موضوع مورد بررسي قرار بگيرد.

اين درحالي است كه در برخي موارد شاهد اين اتفاق بوده ايم 
ك��ه برخي موسس��ات اعتباري ب��ه داليل مختلف نتوانس��ته اند 

تعهدات خود را نسبت به سپرده گذاران انجام دهند. 
وي ادامه داد: بر اين اس��اس شركت هاي رتبه بندي، ريسك 
اعتباري نهادهاي مالي، اوراق بهادار، بانك ها و بيمه ها را بررسي 
مي كن��د و اين موض��وع را به  صورت عالئمي اع��الم مي كند. به 
عنوان مثال ش��ركتي كه بيشترين ريس��ك را در اين رتبه بندي 
مي گي��رد از ريس��ك س��رمايه گذاري بااليي برخوردار اس��ت و 
اي��ن ريس��ك ها به عالوه گ��زارش مفصلي از وضعي��ت اعتباري 
ش��ركت ها ب��ه عموم م��ردم ارائه مي ش��ود كه مردم ع��الوه بر 
بازدهي بايد اطالعات مرتبط با ريس��ك را نيز در اختيار داش��ته 

تا س��رمايه گذاري مطمئني داشته باشند. به عبارت ديگر با اين 
اقدام سرمايه گذاران با آگاهي بيش��تري اقدام به سرمايه گذاري 
مي كنند. وي با اشاره به اينكه سرمايه گذاران بايد به دو موضوع 
در س��رمايه گذاري هاي خ��ود توجه كنند، تاكي��د كرد: موضوع 
نخس��ت ريس��ك ش��ركت ها و موضوع دوم بازدهي آنهاست. بر 
اين اس��اس اگر فق��ط اطالعات بازدهي مورد توج��ه قرار بگيرد 
و درخصوص ريسك س��رمايه گذاري دقت نشود، سرمايه گذاري 

مناسبي صورت نگرفته است. 
محس��ني با بيان اينكه كشورهايي چون انگليس و امريكا در 
زمينه رتبه بندي ش��ركت ها ازجمله كش��ورهاي پيشرو در دنيا 
هس��تند، افزود: اين صنعت داراي تاريخچه طوالني در دنياست 
كه تا قبل از بحران مالي سال 2007 تحت نظارت نبود و قوانين 
و مقررات خاصي نيز بر آن اعمال نمي شد اما پس از اين بحران 

مقرراتي در مورد اين صنعت اجرايي شد. 
وي اضاف��ه كرد: در كش��ور ما نيز هر چند ب��ا تصويب قانون 
جدي��د اوراق بهادار در س��ال 84 پيش بيني هايي در اين زمينه 
ش��ده اس��ت اما مقررات مربوط ب��ه آن از س��ال 1395 تعيين 
و تصويب ش��د تا بر اين اس��اس موسس��ات رتبه بندي زير نظر 

سازمان بورس فعاليت كنند. 
عضو ش��وراي عالي بورس گفت: از يك ماه ديگر اين آمادگي 
وجود خواهد داش��ت تا خدمات رتبه بندي در بازار سرمايه ارائه 
شود. وي همچنين درخصوص مزاياي رتبه بندي براي شركت ها 
اظهار كرد: به عنوان مثال وقتي بانكي بخواهد به يك شركت وام 
بدهد اگر شركت وام گيرنده رتبه بندي شده باشد، بانك با خيال 
راحت ت��ري اين كار را انجام مي دهد يا اگر س��رمايه گذاري قصد 
خريد اوراق بهادار، س��هام يا صكوك آن ش��ركت را داشته باشد 
با ريس��ك كمتر و آسودگي بيش��تري اين كار را انجام مي دهد. 
محس��ني تاكيد كرد: اين درحالي است كه در كشورهاي پيشرو 
اگر اوراق بهاداري رتبه بندي نشده باشد، سرمايه گذاران اقدام به 
خري��د آن اوراق نمي كنند كه اميدواريم در كش��ور ما هم روزي 
شاهد كاهش ريسك معامالت بازار سهام و حركت به اين سمت 

باشيم. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

جان دوباره بورس

سلطاني نژاد پيش بيني كرد

عرضه هاي پرحجم سنگ آهن در بورس كاال

عضو شوراي عالي بورس عنوان كرد

ارائه خدمات رتبه بندي از يك  ماه  آينده در بازار
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رشد تعرفه هاي عراق مانع جدي 
صادرات محصوالت غذايي

رييس كميس��يون كش��اورزي، آب و صنايع غذايي اتاق 
بازرگاني تهران گفت: افزايش تعرفه هاي واردات كاال در عراق، 
روند صادرات محصوالت كش��اورزي و غذاي��ي ايران به اين 
كش��ور را كند كرد. كاوه زرگران اضافه كرد: تا 7ماه نخست 
پارسال صادرات محصوالت غذايي و كشاورزي روندي رو به 
افزايش داشت اما بعد از مهر ماه روندي نزولي به خود گرفت. 
وي ب��ا بي��ان اينكه كش��ور عراق ب��ازار اصل��ي صادرات 
محصوالت غذايي و كش��اورزي ايران به شمار مي آيد، گفت: 
توليدكنندگان و صادركنندگان محصوالت غذايي و كشاورزي 
ب��راي حض��ور در بازار عراق نياز ب��ه تعامل ها و حمايت هاي 

سياسي دولت دارند. 
وي ب��ا بيان اينكه افزايش نرخ ارز بخش��ي از اين كاهش 
صادرات را جبران كرده است، گفت: به عبارتي ديگر با اينكه 
صادرات محصوالت غذايي و كش��اورزي در 11ماه نخس��ت 
پارس��ال كاهش ياف��ت، افزايش نرخ ارز باعث ش��ده، ارزش 

صادرات اين محصوالت به عراق پوشش داده شود. 
رييس كميسيون كش��اورزي اتاق بازرگاني تهران، سهم 
ص��ادرات محص��والت كش��اورزي و غذاي��ي از كل صادرات 
غيرنفتي كشور در س��ال 96 را 13درصد اعالم كرد و گفت: 
با توجه به آمار گمرك صادرات كل محصوالت كش��اورزي و 
غذايي در سال گذشته 6 ميليون و 130هزار تن به ارزش 5 

ميليارد و 930ميليون دالر بوده است. 
به گفته زرگران، صادرات كل محصوالت كش��اورزي 
و غذايي در س��ال گذشته نس��بت به مدت مشابه سال 
قب��ل از آن 5 درصد ب��ه لحاظ وزني و 4درصد به لحاظ 
ارزش��ي افزايش داشته اس��ت. وي اضافه كرد: صادرات 
محصوالت غذايي و كش��اورزي در سال 96 درحالي به 
كش��ورهايي چون عراق، امارات، ويتنام، تركمنس��تان، 
اس��پانيا و تايلند كاهش��ي بوده كه صادرات اين گروه از 
محص��والت غيرنفتي در اين دوره به كش��ورهايي چون 
افغانستان، پاكستان، هنگ كنگ، آلمان، تركيه، روسيه 
و هند افزايش يافته است. رييس كميسيون كشاورزي، 
آب و صناي��ع غذايي ات��اق بازرگاني ته��ران در بخش 
ديگري از اي��ن گفت وگو به كاهش 8 درصدي صادرات 
پس��ته در 11ماه نخس��ت پارسال اش��اره كرد و افزود: 
كاهش صادرات پس��ته نگران كننده اس��ت زيرا در سال 
قب��ل از آن)95( هم كاهش زيادي در صادرات پس��ته 
نسبت به س��ال 1394 داش��تيم. زرگران در اين مورد 
اظه��ار كرد: رقيب��ان جديد در بازارهاي جهاني پس��ته 
ب��ه وجود آمده اند كه قيمت تمام ش��ده آنها پايين تر از 
محصوالت ايراني است. وي ادامه داد: كمتر بودن قيمت 
تمام ش��ده، باعث مي شود اين رقيبان پسته ايران سهم 
بيشتري از بازارهاي بين المللي را كسب كنند. صادرات 
محصول پسته در س��ال گذشته 130هزار تن به ارزش 
يك ميليارد و 175ميليون دالر اعالم ش��ده كه نسبت 
به س��ال 95 هفت ه��زار تن به لحاظ وزن��ي و بيش از 

96ميليون دالر به لحاظ ارزشي كاهش يافته است. 

اعتراض به قيمت گذاري 
تجهيزات پزشكي

عب��اس م��ه، ريي��س هيات مدي��ره انجم��ن صنفي 
توليدكنن��دگان و صادركنندگان تجهيزات پزش��كي با 
بيان اينك��ه قيمت گذاري وزارت بهداش��ت براي خريد 
تجهيزات پزش��كي ب��ر خالف اصل 44 قانون اساس��ي 
است، اظهار كرد: وزرات بهداشت مطابق اصل 44 قانون 
اساس��ي مانند ساير دس��تگاه هاي اجرايي ديگر وظيفه 
سياس��ت گذاري در ح��وزه را دارد و از تصدي گري منع 
ش��ده اس��ت با اين حال اين وزارتخانه با قيمت گذاري 
بر تجهيزات پزش��كي و خريد همي��ن تجهيزات با رقم 
پيشنهادي خود عمال وارد بحث تصدي گري شده است. 
ريي��س هيات مديره انجمن صنف��ي توليدكنندگان 
و صادركنندگان تجهيزات پزش��كي ب��ا بيان اينكه نظر 
انجمن به عن��وان توليدكننده اصل��ي در قيمت گذاري 
تجهي��زات تاثير بس��يار كم��ي دارد، تصري��ح كرد: در 
وزارت بهداش��ت، كميسيوني تحت عنوان قيمت گذاري 
بر تجهيزات پزش��كي تشكيل مي شود كه تركيب آن به 
گونه يي اس��ت ك��ه اكثريت را اعضاي وزارت بهداش��ت 
تش��كيل مي دهن��د و راي انجم��ن به عن��وان نماينده 

توليدكنندگان در اقليت قرار مي گيرد. 
ب��ه گفت��ه وي؛ اف��زون ب��ر قيمت گ��ذاري و نحوه 
پرداخت از س��وي وزارت بهداش��ت در صورت شكايت 
توليدكنن��دگان از اي��ن ش��رايط مرجع رس��يدگي به 
اين موضوع باز هم وزارت بهداش��ت اس��ت. مه با بيان 
اينكه قيمت گذاري تجهيزات پزش��كي از سوي وزارت 
بهداش��ت غيرقانوني اس��ت، بيان كرد: ب��ه دليل قرار 
گرفت��ن تجهيزات پزش��كي در رديف ۲ كااليي و بنا به 
نظر س��تاد تظيم بازار قيمت گذاري اين دس��ته كاالها 
برعهده توليدكننده اس��ت اما وزارت بهداشت با استناد 
به تفاهمنامه ميان اين وزارتخانه و وزير صنعت س��ابق 
قيمت گذاري بر محصوالت پزش��كي را انجام مي دهد. 
ريي��س هيات مدي��ره انجمن صنف��ي توليدكنندگان و 
صادركنن��دگان تجهيزات پزش��كي تصريح كرد: بدهي 
دولت ب��ه توليدكنندگان تجهيزات پزش��كي به 3هزار 
ميليارد رس��يده البت��ه در اين مي��ان پرداخت هايي به 
توليدكنندگان صورت گرفته اما با ثبت سفارش جديد 
اين بدهي افزايش يافته است. مه در پايان با بيان اينكه 
ميان انجمن توليدكنندگان و وزارت بهداش��ت تعامل 
كمي وج��ود دارد، گف��ت: انجمن تجهيزات پزش��كي 
به عن��وان نهاد تخصص��ي با حض��ور توليدكنندگان و 
فع��االن اين ح��وزه مي تواند اطالع��ات تخصصي براي 
تصميم گيري ه��اي مرتب��ط با اين ح��وزه را در اختيار 
دولت ق��رار دهد ولي ب��ه دليل عدم تعام��ل با وزارت 

بهداشت، تبادل اطالعات صورت نمي گيرد. 

نرخ جديد مرغ و انواع مشتقات 
در بازار

مهدي يوسف خاني، رييس اتحاديه پرنده و ماهي 
از كاهش 100توماني نرخ م��رغ در بازار خبر داد و 
گفت: امروز نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري 5 
هزار و 400تومان، مرغ آماده به طبخ در كش��تارگاه 
7ه��زار و 400، توزيع درب واحد هاي صنفي 7هزار 
و 550 و خرده فروش��ي هاي س��طح ش��هر 8 هزار و 

۲50تومان است. 
به گفت��ه وي نرخ هر كيلو ران م��رغ از 7هزار و 
۲50 تا 8 هزار و ۲50تومان اس��ت. يوس��ف خاني با 
اشاره به نرخ ساير مشتقات افزود: نرخ هر كيلو سينه 
با كتف 14هزار، س��ينه ب��دون كتف 15هزار و فيله 
مرغ 16هزار تومان اس��ت. ريي��س اتحاديه پرنده و 
ماه��ي ازدياد عرضه در براب��ر كاهش تقاضا را دليل 

اصلي روند نزولي قيمت مرغ در بازار دانست. 

اخبار

واكنش واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو به وضعيت بازار

زمزمه هايي براي افزايش قيمت خودرو
س�ال گذش�ته بازار خودرو به دليل مس�اله 
ثبت س�فارش و دس�تورهاي دولت ملتهب بود. 
پس از تعيي�ن و تكليف و دس�تورالعمل دولت 
اما واردكنن�دگان خودرو با ش�كايت به ديوان 
عدالت موفق ش�دند دس�تور دول�ت را متوقف 
كنند. در نهايت س�ال پيش اين بازار نتوانست 
سامان مناس�ب را بگيرد. حال با بخش نامه هاي 
جديد ارزي و مس�اله هايي كه در موضوع ثبت 
س�فارش پيش آمده اس�ت پس از روشن شدن 
وضعيت زمزمه ها از سوي تشكل هاي خودرويي 
در خص�وص مس�اله قيم�ت دوباره آغاز ش�ده 
اس�ت و بايد ديد اين زمزمه ها به افزايش قيمت 
منجر مي ش�ود يا خير. از يك سوي خودروهاي 
وارداتي مستقيما به خاطر بخشنامه تحت تاثير 
ق�رار گرفته ان�د و از س�وي ديگ�ر خودروهاي 
داخلي به دليل حج�م بااليي از واردات قطعات 
منتظر نتايج بخشنامه هاي جديد ارزي هستند. 

 كاهش ۷۳ درصدي واردات خودرو
بر اساس بخش��نامه جديد دولت براي واردات و 
ثبت س��فارش بايد از ساير ارزها غير از دالر استفاده 
ش��ود كه در تبدي��ل ارز 4۲00توماني به دليل آنكه 
بانك ه��ا نرخ براب��ري دالر به يورو را ب��راي واردات 
خ��ودرو با ضريب تبدي��ل 1.۲ اختص��اص داده اند، 
ن��رخ دالر تخصيص يافته ب��راي واردكننده خودرو 
4850تومان تمام مي ش��ود زيرا نرخ برابري دالر به 

يورو 1.05 است. 
گمرك ايران در تازه ترين گزارش خود از كاهش 
73 درصدي واردات خودرو طي فروردين ماه س��ال 
جاري خبر داد و اعالم كرد در اين مدت يك هزار و 
34 دستگاه خودرو به ارزش ۲3 ميليون و 651 هزار 
دالر به كش��ور وارد ش��ده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از نظر تعداد 73 درصدي و از حيث ارزش 

77 درصد كاهش داشته است. 
همچنين طي 1۲ ماهه سال 96 تعداد 70 هزار 
و 75 دس��تگاه خودرو به ارزش يك ميليارد و 838 
ميلي��ون و 851 هزار دالر به كش��ور وارد ش��ده كه 
نسبت به سال 95 از نظر تعداد 8 و 66 صدم درصد 
و از حي��ث ارزش 8 و 44 ص��دم درص��د كاهش را 

نشان مي دهد. 
بن��ا بر اين گزارش تمام كاالها و به ويژه تك تك 
خودروه��اي واردات��ي در س��ال 96 و فروردين ماه 
س��ال جاري مجوز ثبت س��فارش دارند. مجوز هاي 
ثبت س��فارش به صورت كدهاي 8 رقمي به صورت 
الكترونيك��ي از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ 
و در س��امانه گمرك بارگذاري مي شود و در صورت 
ع��دم ارائه مج��وز ثبت س��فارش، در گام اول امكان 

اظهار كاال در سامانه جامع گمركي وجود ندارد. 
در خصوص ترخي��ص خودروهاي وارداتي عالوه 
بر اخذ مجوز ثبت س��فارش قبل از اظهار به گمرك، 
پس از اتمام تش��ريفات گمرك��ي و در موقع خروج 
ني��ز ضمن ارائه vin خودروه��اي وارداتي به وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت در موقع خروج خودروها، 
گمركات نس��بت به اخذ تاييديه مجدد مش��خصات 
خودروها و مجوزهاي ثبت سفارش و نمايندگي هاي 
رس��مي خودروه��اي وارداتي به صورت سيس��تمي 

اقدام مي كنند. 
اي��ن در حالي اس��ت كه پرونده قاچ��اق 6400 
خودرو امنيتي ش��ده و متعاقب آن رييس س��ازمان 
توس��عه تجارت گفت: با وجود آنكه تيرماه پارس��ال 
اعالم ش��د ثبت س��فارش واردات متوقف ش��ده اما 
خودروهاي��ي از مس��ير گمرك ترخيص ش��ده كه 

ثبت سفارش آنها بعد از تاريخ اعالمي بود. 
رييس س��ازمان توس��عه تج��ارت با اب��راز اينكه 

حراس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت در چندين 
نوب��ت در اين ب��اره كه برخي ثبت س��فارش واردات 
خودروها مورد تاييد نيست، اطالع رساني كرده است 
گفت: اين اش��كال هم مي تواند در سيستم و هم در 
افرادي باشد كه در ارتباط با ثبت سفارش بودند ولي 
وقتي موضوع را با ش��ركت هاي واردكننده در ميان 
مي گذاري��م مي گويند »كارمندانمان ثبت س��فارش 

انجام داده اند و ما از آن بي خبريم«. 
خسروتاج با يادآوري اينكه در سال هاي گذشته 
نيز چندين برابر واردات ثبت س��فارش انجام ش��ده 
اس��ت، كما اينكه تجارب ما نشان مي دهد شايد در 
يك س��ال 400�� 300 هزار دس��تگاه ثبت سفارش 
واردات خودرو ش��ده باش��د اما در عمل حدود 70 
هزار دس��تگاه وارد شده اس��ت گفت: آنچه در حال 
حاضر در قالب 6 هزار و 400دستگاه خودرو مطرح 
مي ش��ود مواردي از ثبت سفارش هاي خارج از تاييد 
ماس��ت كه در واق��ع ما چنين ثبت سفارش��ي را در 
سيس��تم انجام نداديم، حال اينكه چطور شركت ها 
و افراد توانس��ته اند ثبت سفارش انجام دهند بايد به  
صورت فني رس��يدگي ش��ود و گمركات نيز تعداد 
خودروه��اي ترخيص  ش��ده پ��س از اع��الم توقف 

ثبت سفارش را اعالم كنند.

 نرخ واقعي دالر تخصيص يافته براي 
واردكنندگان خودرو ۴۸۵۰ تومان 

انجم��ن  نايب ريي��س  احتش��ام زاد  فره��اد 
وارد كنن��دگان خ��ودرو دراين زمينه ب��ا بيان اينكه 
آنچ��ه در حال حاضر در قال��ب ورود قاچاق 6 هزار 
و 400 دس��تگاه خ��ودرو مطرح مي ش��ود را س��ال 
گذش��ته با مدرك و اس��ناد به همراه اطالعات مورد 
نياز كه خيلي بيش��تر از اين تعداد اس��ت در اختيار 
نهادهاي نظارتي قرار داديم، اظهار داشت: اين موارد 
از ثبت س��فارش ها خارج از تاييد ماست، حال اينكه 

چطور ش��ركت ها و افراد توانس��ته اند ثبت س��فارش 
انج��ام دهند بايد به صورت فني رس��يدگي ش��ود 
و گم��رك تع��داد خودروهاي ترخيص ش��ده را در 
زماني كه توقف ثبت س��فارش در دستور كار بود را 
بايد اعالم كند. وي ب��ا تاكيد بر اينكه تغيير قوانين 
وارداتي طي 15 ماه گذش��ته اين بازار را با نوس��ان 
شديد روبه رو كرده، يادآور شد: با توجه به بند 3 كه 
در قانون بودجه امس��ال گنجانده شده مبني بر اخذ 
ماليات 60 درصدي از محل سود خالص شركت هاي 
وارد كننده خودرو در س��ال هاي 95 و 96 به عنوان 
ماليات ويژه موضوعي اس��ت كه در س��ال هاي اخير 
بي س��ابقه اس��ت و اجراي آن موجب شده تا در اين 
ب��ازار با عدم تمايل بنگاه هاي ذي ربط به فعاليت در 

حوزه واردات خودرو روبه رو شويم. 
احتش��ام زاد تصريح داش��ت: ادامه اين وضعيت 
باع��ث تحديد عرضه طي ماه هاي آتي خواهد ش��د 
ك��ه تاثير خود را در ب��ازار تقاضا خواهد گذاش��ت. 
توقف فعاليت ه��اي ش��ركت هاي وارد كننده غير از 
نمايندگي ه��ا بازار را با محدوديت مواجه كرده كه با 
توجه به ميزان ثابت اين تقاضا رش��د قيمت ها را در 

آينده نزديك شاهد خواهيم بود. 
نايب رييس انجمن وارد كنندگان خودرو در ادامه 
افزود: با توجه به محدوديتي كه در ثبت س��فارش ها 
و مشكالتي كه حتي براي نمايندگي هاي رسمي در 
س��امانه تجارت جديد وج��ود دارد، در حال حاضر 
امكان ثبت س��فارش جديد وجود ندارد ضمن اينكه 
براس��اس بخش��نامه جدي��د دولت ب��راي واردات و 
ثبت س��فارش بايد از ساير ارزها غير از دالر استفاده 
ش��ود. در اين م��ورد بايد گفت با وج��ود اينكه نرخ 
4۲00 توم��ان مط��رح ش��ده اما زماني ك��ه تبديل 
ارزهاي ديگر را با نرخي كه بانك مي خواهد حساب 
كند مورد محاس��به قرار دهيم مي بينيم بر اس��اس 
نرخ هاي جهاني به دالر عمال قيمت محاس��به شده 

بيش از 4850 تومان اس��ت. وي با اش��اره به اينكه 
پ��س از تك نرخي ش��دن ارز ب��ا دالر 4۲00تومان 
متقاضي��ان واردات خ��ودرو براي تخصي��ص ارز از 
بانك ها موفق نش��ده اند، عنوان كرد: به دليل حجم 
باالي تقاضاي دريافت ارز ب��راي واردات از بانك ها، 
تخصي��ص آن در اولويت بن��دي قرار گرفته اس��ت. 
ضم��ن اينكه بانك ها ن��رخ برابري دالر ب��ه يورو را 
براي واردات خودرو با ضريب تبديل 1.۲ اختصاص 
داده اند و بر اين اساس نرخ دالر تخصيص يافته براي 
واردكننده خودرو 4850 تومان تمام مي ش��ود، زيرا 
نرخ برابري دالر به يورو 1.05 اس��ت. احتشام زاد با 
ابراز اميدواري نس��بت به مساعدت بيشتر دولت در 
اين حوزه اذعان داش��ت: در شرايطي كه سهم بازار 
خودروهاي وارداتي از كل بازار كشور حدود 5درصد 
و 95درصد باقي آن در اختيار خودروس��ازان داخلي 
اس��ت، تخلف واردات غيرقانوني خودرو كه فس��اد و 
رانت را به همراه دارد باعث شده كه اين سهم اندك 
از ب��ازار خودرو با بحران روبه رو ش��ود كه در نهايت 
ضرر اين نابس��اماني ها افزايش قيمت خواهد بود كه 

سهم مصرف كننده نهايي خواهد شد. 

 افزايش مواد اوليه موضوع خودروسازان
در مقاب��ل احم��د نعمت بخ��ش دبي��ر انجم��ن 
خودروس��ازان اي��ران در پاس��خ به اين س��وال كه 
با توجه ب��ه واردات محدود خودرو ب��ه دليل تغيير 
سياس��ت هاي ارزي دول��ت و اع��الم افزايش قيمت 
برخي خودروسازان داخلي براي ابتداي سال جاري، 
آي��ا نظارتي بر افزايش قيمت توليدات داخلي وجود 
دارد؟ اظهار داش��ت: افزايش قيمت بر اس��اس رشد 
مولفه هاي توليد اس��ت. در اين زمينه شوراي رقابت 
خودروهاي زير 45ميليون را مشمول قيمت گذاري 
ك��رده و خودروهاي باالي 45 هزار ميليون تومان را 
به دليل تنوع زي��اد و واردات آزاد اعالم كرده، البته 

اين آزادي هم گاهي عمل نمي ش��ود در اين زمينه 
مي توان به قيمت سراتويي كه سايپا در سال گذشته 
توليد مي كرد و قيمت آن در ش��ركت هاي س��ايپا و 
بازار 100ميليون تومان بود و س��راتوي فيس ليفت 
وارداتي ك��ه 130ميليون تومان بود، در حال حاضر 
قيمت س��راتوي واردات��ي فيس ليفت ش��ده 180 
ميليون تومان ولي در اين مورد به ش��ركت سايپا تا 

هفته گذشته اجازه افزايش قيمت ندادند. 
دبير انجمن خودروس��ازان ايران در ادامه با اشاره 
به اينكه بر اين اس��اس درخصوص افزايش خودرو زير 
45 ميليون تومان با شوراي رقابت نتوانسته ايم به نظر 
مشتركي برسيم، يادآور ش��د: ظرف دو سال گذشته 
توانس��ته ايم حداكثر 5درصد افزايش قيمت داش��ته 
باشيم و مقررات شوراي رقابت اجازه نداده كه با توجه 

به رشد قيمت مواد اوليه توليد اقدامي بكنيم. 
نعمت بخ��ش در ادامه با مقايس��ه جدول تفاوت 
قيمت مواد اوليه از اس��فند 94 تا اسفند 96 يادآور 
شد: آلومينيوم در اسفند 94 به قيمت 6100 تومان 
عرض��ه مي ش��د در حالي كه در اس��فند 96 به رقم 
10700 توم��ان رس��يد يعني بي��ش از 76 درصد 
افزايش، مواد پليمري در اسفند 94 به قيمت 4 هزار 
تومان و در اسفند 96، 7هزار تومان در بازار موجود 
ب��ود يعني 75 درصد رش��د، ورق ف��والد مباركه از 
قيمت 1800 تومان در اس��فند 94 به 3050 تومان 
در اسفند 96 رسيد يعني با 69 درصد افزايش، مس 
در اس��فند 94 با قيمت 18 هزار تومان عرضه ش��د 
اما در اسفند 96 قيمت آن به 3۲800 تومان رسيد 

يعني با 83 درصد افزايش. 
وي در ادام��ه اف��زود: قراض��ه از 850 تومان در 
اس��فند 94 به 1500 تومان در اس��فند 96 رس��يد 
يعن��ي 76 درصد افزايش، س��رب در اس��فند 94 با 
قيمت 7500 تومان عرضه مي ش��د كه اين رقم در 
س��ال 96به 11500 تومان رس��يد يعني 53 درصد 
افزايش، فوالد آلياژي از ۲800 تومان در اسفند 94 
به 4100 تومان رسيد يعني 49 درصد، ضمن اينكه 
حقوق ماهيانه هم كه در اسفند 94 حداقل هفتصد 
و 1۲ هزار تومان بود در اس��فند 96 به رقم نهصدو 
بيست و 9 هزار تومان رسيد يعني طي اين دو سال 
3۲ درصد افزايش داشته است. همچنين دالر ازاد از 
3400 تومان در سل 94 به 4800 تومان در اسفند 
96 رس��يد كه افزايش 38 درصدي را تجربه كرد و 
ارز مبادله ي��ي هم كه گاهي به خودروس��ازان تعلق 
مي گرف��ت از 3000 تومان در س��ال 94 به 3700 
تومان در سال 96 رسيد كه در اين مورد هم افزايش 

۲4 درصدي را شاهد بوده ايم. 
دبير انجمن خودروسازان ايران با اشاره به اينكه 
هر خودروس��واري 500 تا 600 كيلو ورق اس��تفاده 
مي كند، يادآور ش��د: در حالي كه فوالد مباركه 69 
درصد افزايش قيمت در محصول خود داشته است، 
آيا زمان آن نرس��يده اس��ت كه ما هم ب��ا توجه به 
موارد مذكور در مورد قيم��ت فروش توليدات خود 

اقدام كنيم؟
وي در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه ط��ي اين دو 
س��ال چقدر به كيفيت خودروه��اي توليدي افزوده 
ش��ده، عن��وان ك��رد: 86 درص��د ي��ك خ��ودرو را 
قطعات تش��كيل مي دهد و قطعه سازان در مراجعه 
به ش��ركت هاي خودروس��از اعالم مي كنند كه مواد 
اوليه آنها گران شده است مثال قراضه كه جزو اقالم 
مصرفي ريخته گري يا فوالد آلياژي اس��ت كه اكثر 
قطعه سازان ما از آن اس��تفاده مي كنند نزديك 50 
درصد اضافه ش��ده اس��ت، به همين دليل خواهان 
افزاي��ش قيمت 15 تا ۲0 درصدي هس��تند كه در 
عمل خودروساز به اندازه افزايش قيمت دريافتي از 

شوراي رقابت به آنها اجازه افزايش قيمت مي دهد.

رهب��ر معظم انقالب اس��المي در پيام نوروزي امس��ال خود 
خطاب به آحاد مردم و مس��ووالن، مساله اصلي كشور را اقتصاد 
و معيشت مردم دانس��تند و با محور قرار دادن توليد ملي براي 
حل اين مس��اله، ش��عار و نام س��ال 1397 را حمايت از كاالي 

ايراني اعالم كردند. 
ش��عار امسال مستلزم برنامه ريزي، سياست گذاري و توجه به 
تمامي ابعاد و جوانب كار است. بازار فروش و خريد كاال يكي از 
گزينه هاي مهم در جهت حمايت از توليد ملي است، ولي فراتر از 
اين موضوع بايد به بحث حوزه توليد و تجارت توجهي ويژه كرد. 
در بخش توليد براي اينكه كاالي باكيفيت تر توليد و به قيمت 
مناسب عرضه ش��ود، خود توليدكنندگان نيز بايد حامي كاالي 
ايراني باش��ند و با حساسيت ويژه يي اين موضوع را دنبال كنند. 
همچنين توسعه سرمايه گذاري در مسير حمايت از توليد داخلي 
و اشتغال بسيار پررنگ اس��ت. از اين رو ضرورت دارد بسترهاي 
الزم براي جذب سرمايه هاي سرگردان در جامعه بيش از گذشته 
فراهم شود. در همين راستا غالمرضا ميري، نايب رييس شوراي 
ملي زعفران اظهار داش��ت: در بازار زعفران به ويژه در ايران كه 
قطب توليد اين محصول در دنياست بخش خصوصي تالش هاي 
زيادي را انجام داده است كه از جمله آن مي توان به تالش براي 
بس��ته بندي مطلوب و تقويت كيفيت عرضه دربازارهاي جهاني 
باايجاد آزمايشگاه هاي مدرن و خط توليدهاي جديد اشاره كرد. 
وي ادام��ه داد: ام��ا ب��ا وج��ود تالش هاي بخ��ش خصوصي 
همچنان مش��كالتي بر س��ر راه صادركنندگان و توليدكنندگان 
وجود دارد. به بيان ديگر در اين زمينه زيرس��اخت هاي مناسب 

براي تجارت و معرفي زعفران وجود ندارد. 
ميري درباره مش��كالت صادرات زعفران و ب��ازار اين كاالي 
اس��تراتژيك ايراني گفت: اگر قراري مبني ب��ر صادرات زعفران 
وجود داشته باشد بايد از صادركننده و توليدكننده اين محصول 
حمايت ش��ود.  به گفته نايب رييس شوراي ملي زعفران حمايت 
از كاالي ايراني بايد از دايره حرف و شعار خارج و به عمل تبديل 
ش��ود. صادركنندگان و توليدكنندگان داخلي امروز با مشكالت 
و تنگناهاي جدي مواجه هس��تند از اين رو مي طلبد دولتمردان 

دست آنان را به گرمي بفشارند. 
مي��ري اضافه ك��رد: هزينه تولي��د كاال در مملكت به داليل 
مختلف از جمله نرخ سود باالي تسهيالت بانكي، ماليات، بيمه، 
تامين اجتماعي، قاچاق، واردات بي رويه و مواردي از اين دس��ت 
بر مدار صعودي اس��ت. برنامه ريزي و سياست گذاري در مملكت 

بايد به نحوي باشد كه توليدكنندگان كمترين دغدغه مشكالت 
و موانع بر سر راه توليد را داشته باشند. 

وي همچنين عدم حمايت از توليدكننده را از ديگر مشكالت 
موجود در اين بخش شمرد و گفت: اگر نتوانيم انگيزه هاي توليد 
كيفي را ارتقا دهيم، محص��ول ما جايگاهي در بازارهاي جهاني 
نخواهد داش��ت. به گفته ميري در ح��ال حاضر تغييرات عمده 
قوانين و مقررات به كالفي سردرگم براي توليدكنندگان داخلي 
تبديل ش��ده است. نايب رييس شوراي ملي زعفران ادامه داد: از 
آن جايي كه زعفران محصول انحصاري ايران اس��ت و ما حرف 
اول را در توليد آن در دنيا مي زنيم، انتظارمان اين است كه رشد 

صادراتمان بيشتر از آن چيزي كه هم اكنون است باشد. 
مي��ري در خصوص برنامه ه��اي اتحاديه زعف��ران نيز گفت: 
اين اتحاديه تصميم دارد س��ال جاري مي��زان صادرات زعفران 
را افزاي��ش دهد و از س��وي ديگر در جهت رف��ع موانع موجود 
بر س��ر راه صادرات بيش از پيش بكوش��د، چ��را كه صادرات از 
گزينه هاي مهم در جهت حمايت از توليد داخلي، افزايش رش��د 
اقتصادي و اشتغال در هر كشوري است. نايب رييس شوراي ملي 
زعفران اظهار كرد: از ابتداي س��ال تاكنون جلس��ات مختلفي با 
محوريت حمايت از كاالي ايراني برگزار ش��ده اس��ت كه در اين 
جلس��ات موضوعات و مشكالت توليدكنندگان و صادركنندگان 
مورد بررسي قرار گرفته است. بيشتر مشكالت فعاالن اقتصادي 
ما داخلي اس��ت كه بايد در راستاي رفع آن برنامه ريزي و تالش 

گسترده يي صورت گيرد. 

نايب رييس شوراي ملي زعفران عنوان كرد

تكاليف ويژه توليدكنندگان براي ارتقاي كيفي
عضو هيات رييسه فدراسيون واردات با اشاره به بخشنامه جديد دولت خبر داد

ابهام در كدهاي قابل تخصيص براي واردات
س��يامك پير بابايي عضو هيات رييس��ه فدراسيون واردات با 
بيان اينكه بخش��نامه بانك مركزي درخصوص تك نرخي شدن 
ارز و تاثير آن بر واردات كاال و همچنين بازگشايي مجدد سامانه 
ثبت س��فارش ابهامات و ضعف هاي خود را دارد، اظهار داش��ت: 
در كليات موضوع اشاره شده كه به ثبت سفارش 4۲00 توماني 
تخفيف داده مي شود كه اين امر قابل تاييد وحمايت است، البته 

اين در صورتي است كه به مرحله اجرا نزديك شود. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه واقعيت اين اس��ت ك��ه ابهام در 
ثبت س��فارش هاي جديد وجود دارد تا جاي��ي كه كدهاي قابل 
تخصيص در اين بخش��نامه مش��خص نيس��ت و واردكنندگان 
نمي دانند كه آيا تمام درخواس��ت ها به تخصيص ارز و كد هشت 
رقمي منجر خواهد شد؟ اما ما براي اينكه تبديل به سياه نمايي 
نشود اميدواريم كه بخشنامه دولت و بانك مركزي و هماهنگي 
آنها با وزارت صمت به شيوه يي باشد كه به تمام نيازهاي كشور 
براي ثبت سفارش جواب داده شود و متعاقب آن در شبكه بانكي 

يا صرافي ها تبديل به حواله يا اختصاص ارز بشود. 
پيرباباي��ي با تاكيد ب��ر اين نكته كه امروز ب��راي قضاوت در 
مورد ميزان كارايي و قدرت اجرايي اين بخش��نامه بس��يار زود 
اس��ت، يادآورش��د: با حفظ اميدواري ما داري��م موضوع را رصد 
مي كنيم و در اين زمينه جلسات متعدد و فشرده يي را با مراجع 
مختل��ف برگزار كرده ايم تا اين طرح ب��ا موفقيت به اجرا درآيد 
در غي��ر اين صورت بايد گفت كه ش��رايط ب��راي حوزه واردات 
بسيار غبارآلود و مبهم خواهد شد. عضو هيات رييسه فدراسيون 
واردات در م��ورد واردات غيرقانوني خودروهاي لوكس در زمان 
بسته بودن سامانه ثبت س��فارش اعالم كرد: در خصوص كليپي 
كه پخش شده و ادعايي روي آن است بنده اطالع درستي ندارم 
و باي��د در اين زمينه مس��ووالن گمركي اع��الم نظر كنند ولي 
درخصوص تخصيص ارز براي خودرو به نظر نمي رس��د مشكلي 
وجود داشته باشد و ثبت سفارش خودرو هم در زمان مقرر خود 
انجام مي ش��ود. واردات خودرو هم از جمله كدهايي است كه ارز 
4۲00 توماني بايد به آن تعلق گيرد. در اين زمينه اميد اس��ت 
كه درخصوص تمام كاالهاي مورد نياز كش��ور سبد ارزي كافي 

باشد و به آنها ارز الزم تخصيص داده شود. 
وي درپاسخ به اين سوال كه آيا تك نرخي شدن ارز موجب 
كاهش قيمت كاالي اساس��ي خواهد شد، عنوان كرد: آن بخش 
ك��ه ما از آنها به عنوان كاالهاي اس��تراتژيك ياد مي كنيم مانند 
نهاد ه��اي دامي، گوش��ت، گندم، ج��و، ذرت و كاالهايي كه ارز 

مبادله ي��ي به آنها تعلق مي گيرند، تاثيري در نرخ آنها براس��اس 
سوبس��يدي كه قرار اس��ت دولت به آنه��ا پرداخت كند نخواهد 
داشت. زيرا دولت 3 هزارميليارد تومان در اين زمينه سوبسيد در 
نظر گرفته است كه اگر اتفاق خاصي رخ ندهد تمام كاالهايي كه 
با ارز 3800 تومان وارد مي ش��دند نبايد دچار افزايش يا كاهش 
بش��ود و قيمت آنها بايد ثابت بماند چ��ون تفاوت 400 توماني 
ارز را دولت قول داده اس��ت بازپرداخت كند كه فكر مي كنم در 

حال انجام است. 
پيرباباي��ي در ادامه افزود: بنابراين بر روي كاغذ و براس��اس 
آنچه مش��هود اس��ت، قرار اس��ت كه مبلغ از محل افزايش نرخ 
ارز به كاالهاي اس��تراتژيك و اساس��ي بازپرداخت ش��ود كه در 
حال��ت عادي نبايد خالف اين اتف��اق بيفتد مگر اينكه آن مبلغ 
بازگردانده نشود. عضو هيات رييسه فدراسيون واردات در پاسخ 
به اين س��وال ك��ه چرا تاكن��ون دالر 4۲00 توماني به دس��ت 
وارد كنندگان نرس��يده اس��ت، گفت: با توجه به اينكه تنها چند 
روز از اجراي اين سياس��ت دولت گذش��ته اس��ت اميدواريم هر 
چه زودتر اين تخصيص ها به دس��ت وارد كنندگان برس��د و اين 
ارز انتقال داده ش��ود تا اين طرحي كه دولت درصدد اجراي آن 
است، آثار مثبتي داشته باشد. اما بايد زمان الزم براي اجراي آن 
داده ش��ود تا صحت و عملكرد بخشنامه بتواند در اجرا خودش 
را نش��ان دهد. ما اميدواريم كه دولتمردان بتوانند بر سر قول و 
قرار خود باش��ند و ارز مورد نظ��ر وارد كنندگان را با قيمت تك 

نرخي تامين كنند. 

نايب رييس انجمن وارد كنندگان خودرو :
 با توجه به محدوديتي كه در ثبت سفارش ها و مشكالتي كه حتي براي نمايندگي هاي رسمي در سامانه تجارت جديد 

وجود دارد، در حال حاضر امكان ثبت سفارش جديد وجود ندارد ضمن اينكه براساس بخشنامه جديد دولت براي 
واردات و ثبت سفارش بايد از ساير ارزها غير از دالر استفاده شود
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7  جهان

 انتقاد شديد از روسيه
در نشست گروه ۷

 پمپئو يك قدم به وزارت خارجه
نزديك شد

 آغاز كنفرانس بروكسل
با هدف كمك به سوريه

گروه جهان|
كميته روابط خارجي سناي امريكا با اكثريت اندك آرا، انتصاب مايكل پمپئو 
را در سمت رياست وزارت خارجه اين كشور تاييد كرد. به گزارش بي بي سي، در 
راي گي��ري در مورد انتصاب پمپئو از مجموع 10 عض��و دموكرات كميته روابط 
خارجي س��نا به اس��تثناي يك نفر به اين انتصاب راي منف��ي دادند و همه 11 
عض��و جمهوري خواه با آن موافقت كردند. به گزارش منابع خبري، راند پال يكي 
از س��ناتورهاي جمهوري خواه عضو كميته كه در ابتدا با اين انتصاب موافق نبود، 
تحت فشار هم حزبي هاي خود در نهايت به اين انتصاب راي مثبت داد. سناتورهاي 
دموكرات عضو كميته رواب��ط خارجي در توجيه مخالفت خود با انتصاب مايكل 
پمپئو گفته بودند كه به نظر آنان، او شخصي نيست كه ديپلماسي را به درگيري 
اولويت بدهد. به اين ترتيب، پيش��نهاد انتصاب مايكل پمپئو احتماال اواخر هفته 
جاري در صحن س��ناي امريكا مطرح و به راي گيري گذاشته خواهد شد و انتظار 
مي رود مصوبه كميته روابط خارجي با اكثريت آرا به تصويب س��نا برسد. به اين 
ترتيب، وزير خارجه جديد امريكا طي روزهاي آينده كار خود را آغاز خواهد كرد. 
رييس جمهوري امريكا اوايل ماه گذش��ته ميالدي ركس تيلرسون را از سمت 
وزارت خارجه بركنار و مايكل پمپئو را به عنوان فرد مورد نظر خود براي تصدي 
اين سمت معرفي كرد. وظايف وزير خارجه امريكا را در حال حاضر يكي از معاونان 
آن وزارتخانه برعهده دارد. گفته مي ش��د كه ترامپ و تيلرس��ون بر سر شماري از 
موضوع��ات مهم سياس��ت خارجي از جمله آينده برج��ام و نحوه مديريت روابط 

تجارت خارجي اياالت متحده اختالف نظر داشتند. 
ماي��كل پمپئو پيش از انتصاب به س��مت وزير خارجه به مدت 15 ماه رياس��ت 
س��ازمان مركزي اطالعات امريكا )س��يا( را برعهده داش��ت و از او به عنوان يكي از 
مشاوران اصلي رييس جمهوري ياد مي شود. جديدترين ماموريت او سفر به كره شمالي 
براي فراهم كردن زمينه مالقات ترامپ با كيم جونگ اون، رهبر اين كشور بوده است. 
ماي��كل پمپئو به داش��تن نظرات تند در برخي زمينه ه��ا از جمله مخالفت با توافق 
هسته يي با ايران شهرت دارد. وي قبال در مجلس نمايندگان امريكا عضويت داشت و 

از مخالفان سرسخت مذاكرات هسته يي دولت باراك اوباما با ايران بود. 

گروه جهان|
وزراي خارجه گروه 7 در جريان نشس��تي در شهر تورنتو كانادا وعده دادند از 
نظام هاي دموكراتيك خود در مقابل آنچه »تالش هاي روسيه براي تضعيف خود« 

مي خوانند، دفاع كنند. 
به گزارش بي بي س��ي، اين كش��ورها روسيه را به داش��تن »الگويي از رفتارهاي 
غيرمس��ووالنه و بي ثبات كننده« متهم و در بيانيه مشتركي اعالم كردند:»از روسيه 
مي خواهيم به اين رفتارها كه به  شدت براي چشم انداز همكاري هاي سازنده مخرب 
اس��ت، پايان دهد.« كريس��تيا فريلند وزير خارجه كانادا كه ميزبان گفت وگوها بود، 
گفت كه روسيه بايد بهاي »تضعيف« انتخابات در غرب، »استفاده از سم اعصاب در 
تالش براي ترور« يك جاس��وس سابق روس در خاك بريتانيا و مداخله در اوكراين 
و سوريه را بپردازد. روسيه اين اتهامات را رد مي كند. فريلند در كنفرانس خبري در 
پايان نشس��ت گفت: »كشورهاي گروه 7 به جلوگيري، متوقف كردن و پاسخ دادن 
به مداخله خارجي متعهد هستند.« او افزود:»كساني كه به دنبال تضعيف نظام هاي 
دموكراتيك ما هس��تند با عواقب آن روبه رو خواهند ش��د.« فريلند گفت كه هدف 
گروه 7 »مقابله با پراكندن اطالعات غلط و حراست از دموكراسي« است. هدف اين 
نشست مقدمه چيني براي ديدار رهبران اين 7 كشور در روزهاي هفتم و هشتم ژوئن 
در كبك كانادا بود. او و بوريس جانسون وزير خارجه بريتانيا گفتند كه اعضاي گروه 
7 پيش از اجالس ماه ژوئن يك كارگروه تشكيل خواهند داد تا در مورد تحريم هاي 
ش��ديدتر عليه مس��كو نظر دهد. بعدا در اجالس س��ران در اين مورد تصميم گيري 
خواهد شد. اعضاي گروه 7 بريتانيا، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن و امريكا هستند. 
جان ساليوان كه موقتا سكانداري وزارت خارجه امريكا را تا زمان انتصاب وزير 
بعدي خارجه اين كش��ور به عهده دارد هم عليه »فعاليت هاي زيانبار روسيه چه 
در س��الزبري يا در حمايت از بشار اسد در سوريه« صحبت كرد. در پي سوءقصد 
به جاس��وس دوجانبه روس و دخترش در سالزبري در جنوب بريتانيا، دولت اين 
كشور روسيه را متهم كرد با استفاده از سم اعصاب آن حمله را ترتيب داده است. 
روسيه مداخله در حمله را قويا تكذيب مي كند اما ۲۶كشور جهان در واكنش به 
اين مساله و در همبستگي با بريتانيا بيش از 100ديپلمات روس را اخراج كرده اند. 

گروه جهان|
قرار اس��ت در جري��ان كنفرانس��ي دو روزه با محوريت حمايت مالي س��وريه، 
دولت ه��اي جهان براي جمع آوري بيش از ۶ ميليارد دالر كمك براي اين كش��ور 
تالش كنند. به گزارش رويترز درحالي كه جنگ داخلي سوريه وارد هفتمين سال 
خود مي شود، بروكسل از مقام هاي ۸5 دولت و آژانس غيردولتي دعوت كرده تا به 
جذب اعتبارات براي كمك هاي انسان دوستانه براي سوريه ازجمله در زمينه ساخت 
و س��از و مين زدايي در اين كشور بپردازند. اين كنفرانس سومين كنفرانس در نوع 
خود بعد از برگزاري دو كنفرانس مش��ابه در س��ال ۲01۶ در لندن همچنين يك 
كنفرانس مربوط به سال گذشته ميالدي در بروكسل محسوب مي شود و از سه شنبه 
به مدت دو روز برگزار خواهد شد. اين تالش ها ازجمله به دنبال تامين دوباره برق 
و آب براي برخي از شهرهاي به  شدت آسيب  ديده سوريه در كمپين غربي ها عليه 
شبه نظاميان داعش است. با اين حال انتظار مي رود، اكثريت اين حاميان مالي تالش 
كنن��د تا به پناهجويان در خارج از س��وريه همچنين ميليون ها آواره در داخل اين 
كشور ازجمله حدود 1۶0هزار نفري كه در ۶ هفته گذشته از منطقه غوطه شرقي 
در نزديكي دمش��ق فرار كردند، كمك كنند. هدف ۶ ميلي��ارد دالري براي جذب 
اعتبارات تامين شده، مشابه با حجمي است كه سال گذشته ميالدي به دست آمد 
اما مقام ها مي گويند، مي خواهند اكنون از همين س��طح نيز باالتر بروند. بازسازي 
شهرهايي نظير حلب در سوريه احتماال به چندين ميليارد دالر بودجه احتياج دارد و 
به گفته اتحاديه اروپا تا زماني كه قدرت هاي دخيل در جنگ نيابتي در سوريه از يك 
فرآيند گذار سياسي صلح آميز حمايت نكنند، اين فرآيند نمي تواند آغاز شود. ازجمله 
بزرگ ترين حاميان مالي سوريه اتحاديه اروپا، امريكا، نروژ و ژاپن هستند. مقام هاي 
اتحاديه اروپا گفتند: انتظار مي رود، دولت ها وزراي ارش��د خود را به اين نشس��ت 
بفرس��تند و در عين حال حضور رجب آكداغ معاون نخست وزير تركيه تاييد شده 
است. مقام ها گفتند كه سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه نيز به اين نشست دعوت 
شده اما هنوز معلوم نيست كه در آن حضور پيدا كند يا خير. استفان دي ميستورا 
فرستاده ويژه سازمان ملل به سوريه نيز كه در تاريخ ۲0 آوريل با الوروف در مسكو 

ديدار كرد، انتظار مي رود كه در بروكسل حضور پيدا كند. 

چالش پسا انتخاباتي كردها و 
جريان هاي سني عراق

گروه جهان| در حالي كه هنوز انتخابات پارلماني عراق 
برگزار نشده، مناقشه گروه هاي كرد عراقي براي كسب پست 
رياس��ت جمهوري و عزم جزم جريان هاي سني براي كسب 
اين پست، اين دو جريان را بعد از انتخابات رودرروي يكديگر 
قرار خواهد داد. به گزارش ايسنا از اربيل، همزمان احزاب كرد 
عراقي درخصوص اينكه در نظام آينده سياس��ي عراق كدام 
يك از پست هاي سياسي را به دست بگيرند در سطح رسانه ها 
اقدام به طرح نظرات متفاوتي مي كنند. پس از تشكيل دولت 
در عراق پس از صدام، كردها همواره پست رياست جمهوري 
را در كنترل خود داشته اند كه نماد برجسته اين پست مهم 
هم جالل طالباني رهبر فقيد حزب اتحاديه ميهني كردستان 
ع��راق بود. در دوران رياس��ت جمهوري جالل طالباني عراق 
شاهد كاهش تنش هاي قومي و مذهبي در سطوح سياسي 
بود. در دوره س��وم نيز فواد معص��وم از همان حزب اتحاديه 

ميهني به نمايندگي از كردهاي عراق براين مسند نشست. 
در اين خصوص آريز عبداهلل رييس فراكس��يون اتحاديه 
ميهني كردس��تان ع��راق در دوره كنوني پارلم��ان عراق به 
رسانه ها گفته: »كسب پس��ت رياست جمهوري براي كردها 
مهم تر از كس��ب پست رياس��ت پارلمان است چراكه پست 
رياس��ت جمهوري يك پست نمادين اس��ت و بيانگر حضور 
كردها در صحنه سياس��ي عراق اس��ت.« وي گفته: »اگرچه 
پست رياست مجلس عراق نيز داراي اهميت زيادي است اما 
به دليل اينكه كردها در پارلمان عراق داراي اكثريت نيستند 
لذا امكان تصويب قوانين به ميل خود را هم نخواهند داشت.«
اي��ن مقام كرد عراق��ي تاكيد كرده تصوي��ب قوانين در 
پارلمان عراق براس��اس اكثريت و اقليت است و كردها براين 
اس��اس توان و ام��كان مانور براي تصويب ي��ا عدم تصويب 
قوانين را به ش��كل انفرادي نخواهند داشت. اين سخنان در 
حالي بيان مي شود كه شماري از شخصيت هاي سياسي در 
برخي گروه هاي كرد عراقي بر كس��ب پست رياست مجلس 
توسط كردها در سيستم سياسي عراق تاكيد دارند. همزمان 
گروه هاي س��ني در اين كش��ور در تالش براي تشكيل يك 
جريان نيرومند سياسي براي كسب پست رياست جمهوري 
هستند. با مصمم تر شدن جريان هاي سني براي كسب پست 
رياست جمهوري عراق، كردها و جريان هاي سني در سيستم 
سياسي آتي عراق رقابت تنگاتنگي با همديگر خواهند داشت. 
ش��ايد تفاوت اصلي در اين دوره اين باشد كه گروه هاي كرد 
عراقي خالف جريان هاي سني در اين دوره داراي اختالفات 
ريشه يي درخصوص نوع حاكميت سياسي و فساد گسترده 
اقتصادي در اين منطقه و نحوه روابط اربيل با بغداد هستند 
كه اين امر وحدت جريان هاي كردي را براي كس��ب پس��ت 
رياست جمهوري تضعيف خواهد كرد. برگزاري همه پرسي در 
اين منطقه و تش��ديد بحران اقتصادي و سياسي در پي اين 
همه پرسي، شرايطي را در اين منطقه حاكم كرده كه كسب 
پس��ت هاي مهم سياس��ي در عراق را براي كردها با چالش 

جدي روبه رو كرده است. 

گمانه زني درباره نامزدي 
عبداهلل گل در انتخابات تركيه

پس از اعالم برگزاري انتخابات زودهنگام توس��ط رجب 
طيب اردوغ��ان، گمانه زني هايي مبني ب��ر احتمال نامزدي 
عب��داهلل گل رييس جمهور پيش��ين، مطرح ش��ده اس��ت. 
ب��ه گزارش حريت، ممكن اس��ت حزب اپوزيس��يون مردم 
جمهوري خ��واه تركيه، عب��داهلل گل را به عنوان يك رقيب 
جدي در مقابل اردوغان كه به احتمال بس��يار نامزد حزب 

حاكم در انتخابات پيش رو خواهد بود، اعالم كند. 

نگراني بانك مركزي پاكستان 
از افزايش قيمت دالر

بانك مركزي پاكستان نس��بت به افزايش ارزش دالر 
امريكا در مقابل روپيه اين كشور در بازار آزاد ابراز نگراني 
كرده اس��ت. به گزارش ش��ينهوا، مقام هاي بانك مركزي 
پاكس��تان در نشس��تي با صاحبان صرافي ه��ا در كراچي 
گفتن��د تفاوت قيمت ارز بين ب��ازار آزاد و بازار بين بانكي 
نبايد زياد باشد؛ ضمن اينكه بانك مركزي در صورت نياز 
اقدام ب��ه مداخله و تزريق دالر به ب��ازار خواهد كرد. روز 

دوشنبه هر يك دالر به 11۸روپيه در بازار آزاد رسيد. 

توافق امارات و عراق براي 
بازسازي مسجدجامع نوري 

امارات با عراق و سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل 
متح��د )يونس��كو( توافقنامه آغاز طرح بازس��ازي و مرمت 
مس��جدجامع نوري و مناره آن در موص��ل را امضا كرد. به 
گ��زارش خبرگزاري وام،  امارات و عراق توافقنامه آغاز طرح 
پنج ساله بازسازي مسجدجامع نوري را امضا كردند، هزينه 
آن 50 ميليون و ۴00هزار دالر امريكايي است و با همكاري 
با مركز بين المللي مطالع��ه، حفاظت و مرمت آثار تاريخي 

فرهنگي اجرايي خواهد شد. 

 هشدار كويت
درباره ادامه بحران قطر

مع��اون وزي��ر خارجه كوي��ت ادامه بحران در ش��وراي 
همكاري خليج ف��ارس را موجب ايجاد ش��كاف در منطقه 
خوانده است. به گزارش الجزيره، خالد جاراهلل گفت: كويت و 
كشورهاي منطقه بر حل اختالفات اين منطقه اصرار دارند. 
جاراهلل با تاكي��د بر اينكه ادامه يافت��ن اختالفات در ميان 
كشورهاي عرب حاش��يه خليج فارس موجب ايجاد شكاف 
و دودس��تگي در منطقه مي شود، گفته با وزير خارجه قطر 

راه هاي حل اين بحران را بررسي كردند. 

فرمانده جمعيت اسالمي 
افغانستان كشته شد

مقام هاي محلي واليت فارياب در ش��مال افغانستان از 
كش��ته ش��دن يكي از فرماندهان برجسته حزب جمعيت 
اسالمي خبر دادند. به گزارش ايسنا، در نتيجه انفجار مين، 
ژنرال غالم فاروق قاطع، فرمانده جريان موس��وم به خيزش 
مردمي در اين واليت به همراه يكي از محافظانش كش��ته 
شد. به گفته او، در نتيجه اين رويداد در بخش المار، چهار 
نفر ديگر نيز زخمي شدند. وي در حال بازگشت از درگيري 
با طالبان در منطقه شيرينك در بخش پشتونكوت بوده كه 

خودرويش منفجر شده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

ماموريت دشوار رييس جمهوري فرانسه در كاخ سفيد

آيا ماكرون مي تواند ترامپ را مهار كند؟

جمع بندي نشست بهاره صندوق بين المللي پول و بانك جهاني: 

اقتصاد جهان نيازمند رسيدگي فوري است
گروه جهان|

سياس��ت گذاران از 1۸0كش��ور جهان نشست 
به��اره صندوق بين المللي پ��ول و بانك جهاني را 
ب��ا يك هش��دار جمع بندي كردند: ب��راي از بين 
بردن خط��ر بي ثبات��ي در چش��م انداز اقتصادي 
اكنون زمان اقدام است، چرا كه جهان در وضعيت 
خوبي قرار دارد. در جلس��ه س��االنه اين گروه كه 
در اكتبر ۲017 برگزار ش��د نيز با وجود ش��رايط 
خوب اقتصادي، ش��ك  و  ترديدهايي درباره آينده 
وجود داشت. نتيجه مذاكرات روزهاي گذشته اين 
بود كه روند رش��د اقتصاد جهاني از جلسه اكتبر 
تاكنون مثبت بوده، ام��ا در عين حال مخاطرات 

رشد نيز افزايش يافته است. 
به گ��زارش بلومب��رگ در چن��د روز مانده به 
نشست، مرور چش��م انداز اقتصادي جهان توسط 
صندوق بين المللي پ��ول عمدتا با پيش بيني هاي 
رش��د س��ريع تر از ح��د انتظ��ار در قي��اس ب��ا 
پيش بيني هاي ۶ماه گذشته همراه بود. پيامي كه 
به ط��ور ضمني از اي��ن پيش بيني ها قابل دريافت 
است و در اعالميه اخير كميته بين المللي پولي و 
مالي نيز آمده، استقبال عمومي از رشد گسترده و 
قابل  توجه در سراسر جهان و در عين حال هشدار 
درباره تشديد ريس��ك در فاصله زماني نه چندان 
دور اس��ت. اين كميته در اعالميه خود كش��ورها 
را ب��ه واكنش فوري ترغيب كرده اس��ت، چرا كه 
ش��رايط مثبت اقتصادي كنوني فض��اي كافي را 
براي اقدام توسط سياست گذاران فراهم مي آورد. 
 كريس��تين الگارد رييس صندوق بين المللي 
پ��ول در س��خنراني خ��ود در براب��ر نمايندگان 

كشورها با اش��اره يي كنايه آميز به اقتصاد جهاني 
گف��ت: »اگرچه آفتاب مي تابد، ام��ا ابرهايي را در 
اف��ق مي بينيم.« او همچنين كش��ورها را ترغيب 
كرد تا هوا خوب و آفتابي اس��ت، سقف را تعمير 

كنند. 

 قدرت همكاري
در اقتصاد جهاني امروزي شرايط خوب امكان 
اس��تفاده از محرك ها را در چرخه هاي اقتصادي، 
مالي، سياس��ي و اجتماعي چه در داخل كشورها 
و چه در بيرون مرزها فراهم آورده اس��ت. با توجه 
به سطح وابس��تگي هاي متقابل مالي و اقتصادي، 
مزاياي رش��د همزمان در بس��ياري از كش��ورها 
عموما بيش��تر از رش��د در يك كش��ور به  صورت 
مجزاست. به اين ترتيب حركت همزمان در جهت 
سياست هاي حمايت از رشد و كاهش اتكاي بيش 
از اندازه به سياست هاي پولي غيرمتعارف از جمله 
برنام��ه بانك هاي مركزي براي خريد اوراق قرضه 
)تسهيل كمي( بسيار مفيدتر از اقدامات يك جانبه 
خواه��د ب��ود. چنين تدابي��ري مي توان��د قدرت 
كشورها را در رسيدگي به بدهي هاي انباشته شده 
در هر دو بخش خصوصي و دولتي افزايش دهد و 
اين در حالي اس��ت كه بدهي هاي انباشته شده از 
نظر صندوق بين المللي پول از مخاطره هاي اصلي 

براي آينده اقتصاد محسوب مي شود. 
اقدامات هماهنگ همچنين س��بب تصديق و 
تاييد اعتبار افزايش قيمت دارايي ها به  ش��يوه يي 
منظم مي شود و خطر بروز بي ثباتي مالي در پايان 
راه را كاهش مي دهد. اما سودآوري چنين تدابيري 

تنها به اقتصاد، امور مالي و سياست گذاري محدود 
نمي شود. رشد بيشتر و فراگيرتر مي تواند از طريق 
توزيع متناس��بي از دستمزدها، ثروت و فرصت به 
كاهش خشم سياسي و تنش هاي تجاري و كاسته 

شدن از سطح فشارهاي اجتماعي بينجامد. 

 تغيير بدون تالش رخ نمي دهد
به دو دليل قابل  توجه چنين قدم هاي منطقي 
لزوما س��اده يا خودكار برداش��ته نمي شوند. اول 
اينك��ه اقتصاد جهاني با بي ثباتي هاي س��اختاري 
و ب��اد مخالف مواجه اس��ت. اقتص��اد جهاني در 
حال حاضر در ميانه س��ومين دوره بزرگ گذر در 
نوسان هاي بازار س��هام، سياست هاي اقتصادي و 
رش��د جهاني اس��ت. ديويد ليپتون مع��اون اول 
مديرعامل صن��دوق بين المللي پول درباره س��ه 
ني��روي اقتصادي مط��رح و غيرقاب��ل پيش بيني 
يعني فن��اوري، تجارت و اطمينان س��خن گفت. 
ايده غالب اين اس��ت كه مس��ير نامعلوم اين سه 
ني��روي قدرتمند ن��ه تنها بر اقدام��ات خانوارها، 
ش��ركت ها و دولت ها تاثير مي گذارد، بلكه شيوه 

اقدام آنها را نيز تعيين مي كند: 
• ق��درت مخرب تس��ريع ابداع��ات در زمينه 
فن��اوري از قدرت آن در افزاي��ش عرضه و تقاضا 
به طور همزم��ان به  ويژه از طريق كاهش و حذف 
موانع اوليه بر سر بسياري از فعاليت ها و تعامالت 

ناشي مي شود. 
• تنش ه��اي تجاري اخير تعام��الت جهاني را 
تحت تاثير قرار داده و از نارضايتي ها از نابرابري در 
آزادي اقتصادي و جهاني سازي مالي حكايت دارد. 

• نبود اطمينان به نظرات تش��كل ها، نهادهاي 
قديمي و كارشناس��ان س��بب مي ش��ود، فعاالن 
اقتصادي در درگير ش��دن خ��ودداري كنند و به 
تدابيري كه براي وضعيت عمومي به اجرا گذاشته 

مي شود، اطمينان كمتري داشته باشند. 
بدهي ها، بي ارزش ش��دن دارايي ها و تغييرات 
در س��اختار جمعيتي نيز به آس��يب هاي ناشي از 
س��ه عامل مطرح ش��ده مي افزاين��د. تحليل هاي 
صندوق بين المللي پول نش��ان مي دهد، س��طح 
كل��ي بدهي ها در حال حاض��ر از پيش از بحران 
مالي جهاني بيشتر است و پتانسيل آسيب پذيري 
كش��ورهاي كم درآم��د ديگر تنها ب��ه بدهي هاي 
زي��اد آنها به وام دهندگان قديمي در غرب مربوط 
نمي ش��ود. در همين راستا اقتصادهاي اول و دوم 
جهان هدف انتقادهاي صن��دوق بين المللي پول 
قرار گرفتند. از چين به  دليل عدم شفافيت كامل 

در معامالتش با كشورهاي كم درآمد و از امريكا به 
دليل فراهم آوردن شرايط انباشت بيشتر بدهي ها 
تح��ت قوانين جدي��د كاهش مالي��ات و افزايش 
هزينه هاي دولت انتقاد ش��د. به نظر مي رسد، باد 
مخالف در تغييرات جمعيتي كه به شكل افزايش 
جمعيت مسن مشهود است، مخاطراتي همچون 
از بين رفت��ن ارزش دارايي ها را براي بهره وري و 

اشتغال در ميان مدت تشديد مي كند. 
نشس��ت بهاره صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني نه يك تحول در سياس��ت گذاري را شاهد 
ب��ود و ن��ه درك بهتري از ريس��ك هاي آتي ارائه 
ك��رد. در حقيقت بازارها هي��چ اطالعات جديدي 
به دس��ت نياوردند كه بخواهند براي پيشروي از 
آنه��ا اس��تفاده كنند. از اي��ن رو احتماال همچنان 
نوسان در بازار تغيير در همبستگي دارايي-سطح 

اجتماعي را شاهد خواهيم بود. 

گروه جهان|
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه، سه شنبه 
س��فر رس��مي خود به اياالت متحده را براي مذاكره 
ب��ا دونالد ترام��پ، همت��اي امريكايي خود بر س��ر 
موضوعاتي چون جنگ داخلي و بحران سوريه، توافق 
هس��ته يي ايران، اختالفات تجاري چي��ن و امريكا، 
معافي��ت موقتي اتحاديه اروپ��ا از تعرفه هاي فوالد و 
آلومينيوم امريكا و روابط با كره ش��مالي و نيز خروج 

امريكا از معاهده اقليمي پاريس آغاز كرد. 
رييس جمهوري فرانس��ه پس از آنك��ه به همراه 
همس��رش در كاخ س��فيد م��ورد اس��تقبال دونالد 
ترام��پ و بانوي اول امريكا ق��رار گرفت، از دفتر كار 
رييس جمهوري امريكا بازديد كرد. روس��اي جمهور 
دو كش��ور سپس در باغ كاخ س��فيد يك اصله نهال 
بل��وط را كه ماكرون به ترامپ هديه داده بود، غرس 
كردند. اين نهال از محل نبرد »بلووودز« در ش��مال 
فرانسه به امريكا انتقال يافته است. در جريان جنگ 
جهاني اول حدود ۹هزار سرباز امريكايي در اين نبرد 

كشته شدند. 
خبرگزاري فرانسه با اشاره به اختالفات دو طرف 
درباره روابط سياس��ت هاي اقتصادي و برجام نوشته 
ك��ه ماموريت باالت��ر از خطر ماكرون در اين س��فر 
تالش براي حفظ برجام اس��ت؛ به همين دليل بوده 
كه رييس جمهوري فرانسه در نخستين دقايق ورود 
خود به واش��نگتن بر اهميت س��فرش تاكيد كرده و 
گفت��ه صحبت هايش با ترامپ در موقعيت نامطمئن 

كنوني در هاله يي از نگراني ها پيچيده شده است. 
سي ان ان در گزارشي با اش��اره به تالش ماكرون 
براي نزديك شدن به دونالد ترامپ و برقراري روابط 
دوستانه شخصي با او نوشته: همين جوالي گذشته 
ب��ود كه ترامپ و ماكرون در پاريس با يكديگر ديدار 
كردند. شايد آن سفر چندان باب ميل ترامپ نبود اما 
دست دادن ۲۹ ثانيه يي دو رييس جمهور قابل توجه 
بود. ترامپ پس از اين س��فر به نيويورك تايمز گفت 
كه »ماكرون فردي باه��وش و قدرتمند بود و اينكه 
دس��ت دادن با او را دوس��ت داشته اس��ت.« ترامپ 
گفت��ه بود: »او واقعا آدم خوبي اس��ت. ب��ه گمانم او 

رييس جمهور فوق العاده يي براي فرانس��ه خواهد بود 
اما دست دادن با من را زياد دوست نداشت!«

آنگال مركل صدراعظم آلمان نيز قرار اس��ت چند 
روز ديگر با هدف گفت وگو درباره مناس��بات اروپا و 
امريكا و مهم ترين تحوالت جهاني ازجمله س��وريه و 

ايران راهي امريكا شود. 

 مهار غولي به نام ترامپ 
س��ي ان ان در ادامه نوش��ته: در نگاه اول روابط 
نزديك ميان ترامپ 71 ساله كه عميقا فردگراست، 
جنجال رسانه يي را دوست دارد و عاشق گلف است 
و امانوئل ماكرون ۴0 ساله كه از مدافعان سرسخت 
يكپارچه گرايي اروپاس��ت، از عالقه مندان به هنر و 

فلس��فه است، بعيد به نظر مي رس��د. در واقع اين 
روابط كه پايه اش در نشس��ت ماه مه  ناتو گذاشته 
ش��د چندان هم ش��روع خوب��ي نداش��ت چراكه 
ماكرون دس��ت دراز شده ترامپ را ناديده گرفت و 
با آنگال مركل صدراعظم آلمان، خوش و بش كرد. 
درنهايت وقتي دوطرف با يكديگر دست دادند كه 
به ناچار در برابر دوربين هاي رس��انه يي قرار گرفته 
بودند. اما اگر به فراتر از اين حاش��يه ها نگاه كنيم، 
روس��اي جمهور فرانس��ه و امريكا مش��تركاتي نيز 
دارند. هر دو در داخل كشورش��ان سياس��تمداران 
خارجي به حس��اب مي آيند كه به عنوان دش��من 
طبقه فرهيخته تعريف ش��ده اند. ماكرون و ترامپ 
هر دو با اس��تفاده از نارضايتي هاي گسترده افكار 

عمومي از احزاب س��نتي و ريش��ه دار در انتخابات 
پيروز ش��دند. ماكرون و ترامپ در مساله مبارزه با 
داعش و تروريس��م نيز تقريبا ديدگاه هاي مشابهي 
دارند و اخيرا هم در جريان حمله هوايي به سوريه 
با يكديگر همكاري كردند. رييس جمهوري فرانسه 
از زم��ان روي كار آم��دن ترام��پ ت��الش كرده تا 
راه ه��اي ارتباط��ي با او را باز نگ��ه دارد و البته هر 
جا كه الزم ديده انتقاد هم داش��ته است، ازجمله 
پ��س از تصميم اياالت متحده براي خروج از توافق 
پاريس. او اخيرا پيش از س��فر به واشنگتن نيز به 
كاخ س��فيد هش��دار داده كه تصميم ترامپ براي 
خروج از برجام اش��تباه اس��ت. ماكرون همچنين 
از ترامپ خواس��ت ك��ه معافيت ماليات��ي اروپا را 

در نظر داش��ته باشد. س��فر ماكرون به كاخ سفيد 
آزموني جدي اس��ت كه توانايي او را در مذاكراتي 

استراتژيك سخت و نفسگير محك خواهد زد.«

 تالشي بي حاصل؟ 
واشنگتن پست نيز نوشته، به نظر مي رسد ماكرون 
به اين نتيجه رسيده كه همه  چيز در سياست خارجي 
به ترامپ ختم مي ش��ود. او به اين نتيجه رس��يده كه 
رييس جمه��وري امري��كا درك عميق��ي از تحوالت 
جهاني ندارد و ش��خصي خودش��يفته است كه هيچ 
ايدئولوژي روشني ندارد. در واقع ماكرون در مواجهه با 
دو گزينه انتقاد از ترامپ و تالش براي مديريت كردن 
اي��ن غول غيرقابل پيش بيني، دومي را انتخاب كرد و 
حاال رهبران اروپايي عميقا اميدوارند كه اين انتخاب، 
انتخاب درستي بوده باشد. آنها اميدوارند كه ماكرون 
بتوان��د روابط اروپا و امري��كا را كه حاال به پايين ترين 
س��طح خود در چند دهه اخير رس��يده است تاحدي 
بهبود بخشد اما مشكل اينجاست كه ترامپ با رهبران 
نه چندان دموكراتي چون والديمير پوتين )در روسيه( 
يا شي جين پينگ )در چين( احساس نزديكي بيشتري 
دارد. حاال هم كه ماكرون به واش��نگتن آمده احتماال 
رييس جمه��وري امري��كا به ش��نيدن داليل منطقي 
مبني ب��ر لزوم حض��ور امريكا در تواف��ق آب و هوايي 
پاري��س يا حفظ توافق هس��ته يي ايران )برجام( هيچ 
عالقه يي ندارد؛ او فقط مي خواهد از ماكرون بشنود كه 
استراتژي هاي كاخ سفيد فوق العاده و كارآمد هستند! 
برهمين اساس برخي ناظران بدبينانه براين باورند كه 
با درنظر گرفتن گفتار و كردار ترامپ در يك سال ونيم 
گذش��ته گمان نمي رود دستاورد ملموس و مشخصي 
از روابط حسنه وي با ماكرون براي فرانسه يا اتحاديه 

اروپا حاصل شود. 
ش��بكه ان پ��ي آر ني��ز در گزارش��ي با اش��اره به 
چالش هاي��ي كه ماك��رون در داخل فرانس��ه با آنها 
دس��ت و پنجه نرم مي كند نوشته، رييس جمهوري 
فرانسه در شرايطي با استقبال گرم كاخ سفيد روبه رو 
ش��ده كه در كشورش اتحاديه ها و كارگران همچنان 

عليه سياست هاي او شعار مي دهند. 
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8 گزارش

درس گرفتن از تجربه براي ما انسان ها بسيار دشوار است

ورود رفتار به اقتصاد
گفت وگو كننده:  سوفي رول    

مترجم:   سيداميرحسين ميرابوطالبي    
فاي�و بوك�ز    م�ن همي�ن تازگ�ي چندت�ا از 
كتاب ه�اي پيش�نهادي ات را خواندم و تقريبا 
نمي توانستم هيچ  يك را زمين بگذارم. اينكه 
افراد در اين ش�رايط آزمايش�ي چط�ور رفتار 
مي كنند شگفت انگيز است، اينكه بدون آنكه 
متوجه شوند مقدار زيادي سوپ مي خورند، يا 
وقتي نمي توانند يك گوريل را كنار دستشان 
ببينند. مي خواهم بدانم كه تو با اين كتاب هاي 

انتخابي به دنبال چه هستي؟
 به نظر من فهميدن اينكه كجا اشتباه مي كنيم 
بس��يار جالب اس��ت. من با توجه ب��ه رويكردي كه 
نس��بت به زندگي دارم، خود را يك هكر اجتماعي 
مي دان��م. زندگي ما به ش��يوه يي طراحي ش��ده كه 
الزاما بهترين ش��يوه براي حداكثر كردن س��امت، 
بهروزي، يا موفقيتمان نيست. اگر بتوانيم، بفهميم 
كه مشكات از كجا ناشي مي شود، مي توانيم روش 
برآم��دن از پ��س آن مش��كات را ني��ز بيابيم. اين 

نخستين دغدغه من است. 
عل��وم اجتماع��ي فوق العاده جذاب اس��ت، چرا 
ك��ه در واق��ع علِم هر آن چيزي اس��ت ك��ه انجام 
مي دهي��م. ما قبا فكر مي كردي��م بزرگ ترين رموز 
اين گيتي ستاره ها يا شايد زيست شناسي مولكولي 
اس��ت، يعني چيزهاي��ي كه خارج از دس��ترس ما 
هس��تند. اما هر چه بيش��تر به همين چيزهاي دور 
و برم��ان مي پردازيم بيش��تر متوجه مي ش��ويم كه 
دانس��ته هايمان درب��اره آنها چقدر محدود اس��ت، 
چيزهايي مثل خوردن يك كاس��ه سوپ يا اتفاقاتي 
ك��ه در محيط كار تجربه مي كني��م. به اين ترتيب 
بخشي از اين كتاب ها مربوط به بهبود فردي است، 
اما آنچه در اط��راف ما مي گذرد به خودي خود نيز 
حاوي جذابيت ها و ش��گفتي هاي بس��يار است. هر 
كدام از ما با كمي بيش��تر آگاه شدن و كمي بيشتر 
عميق ش��دن مي توانيم بيش از پيش يك دانشمند 

علوم اجتماعي واقعي باشيم. 
ي��ا ب��ه كتاب ه��ا بپردازي��م. مي خواه��م بدانم 
نكت��ه مهم آنها چه ب��وده و تو چرا آنها را دوس��ت 
داري. نخس��تين كتاب فهرس��تت گوري��ل نامرئي: 
چطور ش��هودهايمان ما را مي فريبند است، نوشته 

كريستوفر چبريس و دنيل سايمنز. 
 اين دو نفر كساني هستند كه يكي از مهم ترين 
پژوهش ها در علوم اجتماعي را به انجام رس��اندند، 
پژوهش هاي��ي ك��ه نش��ان مي دهد ديد ما نس��بت 
ب��ه جه��ان اطرافمان تا چ��ه اندازه محدود اس��ت. 
س��اده ترين نمايش اي��ن موضوع در فيلمي اس��ت 
كه دو گروه مش��غول بسكتبال بازي كردن هستند. 
يك گروه لباس س��فيد پوشيده و گروه ديگر لباس 
مشكي. آنها توپ را به هم پاس مي دهند و از بيننده 
خواسته مي شود كه تعداد پاس هاي تيم سفيدپوش 
ب��ه يكديگ��ر را بش��مارد. آنچ��ه در پس زمينه رخ 
مي دهد، اين اس��ت ك��ه يك گوريل از وس��ط آنها 
عبور مي كند. او درس��ت وس��ط صحنه مي ايستد و 
با دست به س��ينه اش مي كوبد. زماني كه كليپ به 
پايان مي رس��د از بيننده پرسيده مي شود كه »افراد 
س��فيدپوش چندبار به هم پاس دادند؟« پاسخ آنها 
گاهي درس��ت و گاهي اشتباه اس��ت. اما زماني كه 
از آنه��ا مي پرس��ند »چن��د نفر ش��ما آن گوريل را 
ديد؟« پاس��خ اين اس��ت كه تعداد كمي آن گوريل 

را ديده اند. 
خود من هم گوريل را نديدم. 

 نماي��ش ديگ��ري هم در كتاب وج��ود دارد كه 
خيلي دوس��تش دارم. اين نمايش ب��ه اين صورت 
اس��ت كه با يك نقش��ه س��راغ يك نفر در محوطه 
دانش��گاه مي رويد و مي پرسيد »ببخشيد ممكنه به 
من نش��ون بديد چطور مي تونم به مركز دانشجويي 
برم؟« آنها نقش��ه را از ش��ما مي گيرند و ش��روع به 
توضيح مي كنند. همانطور كه آنها مش��غول توضيح 
هس��تند دو نفر با لباس كار ك��ه يك در را جابه جا 
مي كنند بين ش��ما مي آيند. آنها ب��راي يك لحظه 
جلوي ديد ش��ما را مي گيرن��د. آنچه فردي كه از او 
س��وال كرده ايد، نمي داند اين اس��ت كه شما ديگر 
آنجا نايس��تاده ايد. ش��ما پش��ت همان دري كه از 
مقابلتان رد ش��د حركت كرده و رفته ايد و حاال يك 
نفر ديگر مقابل آنها ايس��تاده است. سوال اين است 
كه آيا افراد متوجه اين تغيير مي ش��وند؟ و پاس��خ 

دوباره منفي است. 
اي��ن يافته ها بس��يار قدرتمند و مهم اس��ت. ما 
گمان مي كنيم كه با چشممان مي بينيم اما در واقع 
تا حد زيادي با مغزمان اس��ت كه مي بينيم. مغز ما 
اس��تاد خوراندن چيزهايي به ماست كه انتظارشان 
را داري��م. اص��ل قضيه انتظارات اس��ت و زماني كه 
چيزهاي��ي بر خاف انتظارات م��ا عمل مي كنند ما 
نس��بت به آنها ناآگاهيم. ما به سراس��ر جهان سفر 
مي كنيم ب��ا اين خيال كه به چيزهاي زيادي توجه 
مي كنيم. واقعيت اين اس��ت كه ما بس��يار كمتر از 
آنچه فكر مي كنيم به اطرفمان توجه مي كنيم. حال 
اگر ما بس��يار كمتر از آنچه فك��ر مي كنيم متوجه 
اطرافم��ان هس��تيم، اي��ن موضوع چ��ه تاثيري در 
توانايي مان در درك اتفاقات اطرافمان و توانايي مان 
در يادگي��ري و اص��اح دارد؟ اين يعن��ي كه ما با 
مشكاتي جدي روبه رو هستيم. به نظرم اين كتاب 
به شكلي بس��يار برجسته نشان داده كه ما حتي در 
بينايي نيز كه روي هم رفته سيستمي بسيار خوب 
اس��ت، ابزار بس��يار ناقصي براي اتخ��اذ تصميمات 

مناسب داريم. 
ممكن است، مثالي بزني كه به نظرت كجا اين 

محدوديت از اهميت ويژه يي برخوردار است؟
مثا به نظر من بحران مالي تا اندازه يي به دليل 
تعارض مناف��ع اتفاق افتاد. به اف��رادي پول زيادي 
داده شد تا واقعيت را به شكلي ديگر ببينند و بيا و 
ببين كه آنها چطور اين كار را به  خوبي انجام دادند 
و تا چ��ه اندازه از واقعيت فاصله گرفتند. مردم فكر 
مي كنند كه ش��ركت لمان برادرز ترجيح مي داد كه 
اف��رادي كه برايش كار مي كنند واقعيت را درس��ت 
ببينند. اما حقيقت اين است كه شركت به آنها پول 
مي داد تا واقعيت را اش��تباه ببينند. اين وضعيت در 

نهايت به آنجا ختم ش��د كه افراد واقعيت را آنچنان 
كه دوست داش��تند مي ديدند، نه آنچنان كه وجود 
داشت. اين مثالي است كه نشان مي دهد اين مساله 
چطور مي تواند نقش��ي بزرگ، مهم و بسيار مخرب 

داشته باشد. 
آن فصل را هم دوس��ت داش��تم ك��ه مي گفت 
اعتماد به نفس زياد يك نفر معموال نش��انه مهارت 

نيست. 
بل��ه و اي��ن هم باز ت��ا حدي به خاطر دش��واري 
يادگي��ري براي ماس��ت. به اين خاطر كه س��ر در 
آوردن از چيزهاي مختلف و درس گرفتن از تجربه 
براي ما انس��ان ها بس��يار دشوار اس��ت. ما در ميان 
واقعي��ت گام بر مي داريم، ام��ا هيچ  يك از كارهايي 
كه انجام مي دهيم ثبت نمي ش��ود، و به اين ترتيب 
هيچ  وقت نمي فهميم كه در اش��تباه بوده ايم. البته 
م��ن در اين مورد مبالغه مي كنم، اما اصل داس��تان 

همين است. 
انتخ��اب بع��دي ات نفوذ اث��ر راب��رت چلديني، 
تماما درباره روش هاي ترغيب و اقناع اس��ت. خيلي 
خوش��م آمد ك��ه او حتي توانس��ته اصول��ش را در 
رس��وايي واترگيت نيز اِعمال كند. چند نفر متقاعد 
مي شوند كه با برنامه يي به واقع ابلهانه و بي ربط وارد 
س��اختمان مركزي كميته ملي دموكراتيك شوند، 
آن هم فقط به خاطر ش��يوه يي كه اين برنامه به آنها 

ارائه شده بود. 
 كتاب چلديني نيز از اين جهت مهم است كه به 
راه ه��اي مختلفي مي پردازد كه ما براي انجام كارها 
اس��تفاده مي كنيم و اينكه چطور متوجه نمي شويم 
ك��ه چرا داريم كاري را انج��ام مي دهيم. اين كتاب 
عاوه بر اين نشان مي دهد كه ديگر افراد در نهايت 
چقدر روي اعمال ش��ما كنترل دارند. هر دوي اين 
عناصر از اهميت زيادي برخوردارند. اين كتاب اين 
روزه��ا بيش از پيش مهم ش��ده اس��ت. اول به اين 
خاطر كه ارتباط الكترونيكي به ما اين امكان را داده 
كه پيام ها را براي افراد مختلف متناسب با خودشان 
تغيير دهيم. راه هاي بيش��تري براي دسترس��ي به 
افراد پديد آمده اس��ت. دوم به اي��ن خاطر كه بايد 
افراد را متقاعد كنيم كه مثا در مورد اتاف انرژي، 
متفاوت رفتار كنند. شركت بسيار خوبي به نام اُپاور 
وج��ود دارد اكه طاعاتي درب��اره قبض هاي انرژي 
چ��اپ مي كند. آنه��ا تاش مي كنند با اس��تفاده از 
اصول چلديني باعث ش��وند كه اف��راد رفتار بهتري 

از خود نشان دهند. 
آيا اين رويكرد كارآمد اس�ت؟ فكر مي كنم 
در نيوي�ورك ك�ه مق�دار كال�ري را در منوي 
رس�توران ها ج�ا دادند تا ش�ايد اف�راد را به 
تغذي�ه س�الم تر وادار كنن�د، در نهايت افراد 
اين اطالع�ات را ناديده گرفته و همچنان مثل 
گذش�ته به س�فارش غذاهاي پركال�ري ادامه 

دادند. 
اين نكته بسيار مهم است. كاري كه در نيويورك 
انجام شد بر پايه اين نگرش بود كه همه آنچه افراد 
نياز دارند اطاعات بيشتر است. افراد نمي دانند كه 
اي��ن غذا چق��در كالري دارد و كافي اس��ت كه اين 
اطاع��ات را به آنها بدهيم و همه چيز س��ر جايش 
خواهد رفت. رويك��رد چلديني به اطاعات توجهي 
نمي كند. اين رويك��رد نمي گويد كه افراد از كالري 
زياد فان غذا بي خبرند و فقط كافي اس��ت كه اين 
اطاعات را در اختيارش��ان قرار دهيد. آموخته هاي 
ما نش��ان داده كه موارد بس��يار معدودي است كه 
فقط دادن اطاعات باعث بهبود رفتار افراد مي شود. 
بر اس��اس رويك��رد چلديني بايد افراد را به س��وي 
رفت��ار بهتر ه��ل داد. بيش از هر چيز بايد ش��واهد 
اجتماع��ي را در اختيار افراد ق��رار داد. بايد به آنها 
چيزي ش��بيه اين را گفت »افراد هوشمند و باتدبير 

اين را انتخاب مي كنند«. 

آيا برنامه انرژي »اُپاور« چنين كاري مي كند؟
اينه��ا روش هاي��ي قديمي اند، اما اف��رادي مانند 
كاركنان اُپ��اور در حال يافتن راه ه��اي جديد براي 
اعمال اين روش ها هستند. در گذشته سخت مي شد 
قبض انرژي مخصوصي براي هر كس چاپ كرد. حاال 
مي توان اين كار را انجام داد. اخيرا آزمايش��ي توسط 
ن��وا گلدس��تين، يكي از ش��اگردان قبل��ي چلديني، 
انجام ش��د. او نگاهي ب��ه هتل هاي��ي انداخت كه از 
ما مي خواهن��د كه از حوله هايمان بي��ش از يك بار 
اس��تفاده كنيم. آنها س��عي كردند بفهمند كه كدام 
پي��ام از هم��ه قانع كننده تر خواهد ب��ود. اين دو در 
نهايت به اين نتيجه رس��يدند كه براي اِعمال اصول 
چلديني، بايد پيامي داش��ته باشيد كه به مذاق افراد 
خوش بياي��د و به آنها بگويد كه افراد ديگر هم مثل 
آنها ب��ه اين صورت رفت��ار مي كنن��د. پيامي كه در 
نهايت انتخاب كردند اين بود: »۷۶ درصد افرادي كه 
در اتاق شما اقامت داشته اند چند بار از حوله هايشان 
اس��تفاده كرده اند«. و در نهايت نيز مشخص شد كه 

اين موفق ترين پيام ممكن بوده است. 
 و اگر بگوييد اس�تفاده دوباره از حوله ها به 

طبيعت كمك مي كند چطور؟
 بسيار كمتر موفق خواهد بود. اگر چيزي را كه 
جاذبه زيس��ت محيطي دارد را ب��ا چيزي كه جاذبه 
اجتماعي دارد مقايس��ه كني��د، جاذبه اجتماعي به 

مراتب دست باالتري دارد. 
 در مورد انتخاب بعدي تان، تلنگر، صحبت كنيد. 
تلنگ��ر هم كتاب بس��يار مهمي اس��ت. يكي از 

داليل اهميت زياد تلنگر اين اس��ت كه اين ايده ها 
را گرفته و در حوزه سياس��ت به كار برده است. در 
اينجا مي توان اش��تباهاتي كه مرتكب مي ش��ويم را 
ديد. مي توان روش هاي��ي را ديد كه بازاريابان براي 
تاثيرگ��ذاري بر ما از آن به��ره مي برند. مي توان راه 
مقابل��ه با آنها را آموخت. و همين طور دانس��ت كه 
سياس��ت گذاران ب��ا آموختن اين اص��ول چه كاري 
مي توانن��د انج��ام دهن��د؟ نكته مهم ديگ��ر درباره 
اين كتاب اين اس��ت كه به صورت جزئي مداخله ها 
و تغيي��رات كوچ��ك را توضيح مي ده��د. در واقع 
مي ت��وان اين كتاب را اثري درباره تش��ويق و اقناع 

ارزان دانست. 
مثال مورد عالقه شما در اين كتاب چيست؟

مث��ال مورد عاقه من مگس كوچكي اس��ت كه 
در دستش��ويي آقايان استفاده شده ]مگسي نقاشي 
ش��ده نزدي��ك چاه دستش��ويي كه باع��ث كاهش 
پاش��يدن ادرار به اطراف در دستشويي هاي ايستاده 
مي ش��ود[. اين مثال بزرگي نيست، ابداع اجتماعي 
بزرگي هم به حساب نمي آيد. اما از اين جهت مهم 
است كه نشان مي دهد در موارد بسيار )مثل ادرار( 
آن قدرها هم نس��بت به كاري ك��ه انجام مي دهيم 
فكور نيس��تيم. و به اين خاطر مي توان از اين موارد 
براي فكر كردن به تغييراتي كوچك در محيط براي 

تشويق افراد به رفتار بهتر استفاده كرد. 
نكت��ه جالب ديگر درباره تلنگ��ر كه از اعمالش در 
سياس��ت فراتر مي رود، اين است كه اين كتاب بحث 
فلس��في دش��واري را درب��اره اقتصاد رفت��اري پيش 
مي كشد: واقعا چقدر بايد افراد را به سمت چيزي هل 
داد؟ چ��ه مقدار از اين ه��ل دادن ايرادي ندارد، و چه 
مقدار از آن درس��ت نيست؟ اين بحث بسيار دشواري 
اس��ت. فرض كنيد من حقه هايي به شما ياد دادم كه 
با اس��تفاده از آن مي توانيد افراد را به كاري كه مايليد 
ترغيب كنيد. اين كار تا كجا ايرادي ندارد و از كجا به 
بعد نادرست است؟ سانستين و تالر در اين مورد موضع 
قدرتمندي اتخاذ مي كنند. آنها نام اس��تدالل خود را 
»پدرمآبي اختيارگرا« گذاشته اند ]تلنگر به رفتار بدون 
از بين بردن انتخاب آزاد[. من در نهايت با موضع آنها 
خيلي موافق نيس��تم. اما مخالفت من اين حقيقت را 
تغيير نمي دهد كه آنها نخس��تين كساني هستند كه 

اين بحث را پيش كيشده اند. 
 آيا به نظر تو ش�يوه بهتري ب�راي اين كار 

وجود دارد؟
 من موضع فلس��في كاملي در اي��ن باره ندارم. 
در حقيق��ت به نظر من يك پاس��خ واحد براي اين 
موض��وع وجود ندارد، چرا ك��ه همه چيز به هزينه و 
خطري بس��تگي دارد كه افراد خ��ود را در معرض 
آن ق��رار مي دهند. براي مث��ال، به نظر من تلنگرها 
را مي توان درباره نوش��يدن يا پيامك دادن در حال 
رانندگي استفاده كرد. سانستين و تالر بر اين باورند 
كه تلنگرها براي وا داش��تن افراد به پس انداز بيشتر 
براي بازنشس��تگي كافي هس��تند. من اين طور فكر 
نمي كن��م. به نظر من ما در م��ورد پس انداز نياز به 
مداخله مس��تقيم داريم. مفه��وم تلنگر در حقيقت 
به اين معني اس��ت كه »افراد مي دانند كار درست 
چيس��ت، و كافي اس��ت آنها را كمي هل بدهيم«. 
اين موضع فلس��في دلپذيري است، چرا كه سخت 
است كه به عنوان سياست گذار بگوييم »افراد واقعا 
ابله هس��تند، ما بايد آنها را از آسيب رساندن و قتل 
خود باز داريم«. اما تلنگر ممكن است كافي نباشد. 
اين را بايد در عمل بررسي كرد. مواردي هم هست 
كه تلنگر مي تواند كافي باش��د. در بقيه مواردي كه 
كافي نيست، بايد به راه هايي فكر كنيم كه مي توان 

افراد را به انجام كار درست وا داشت. 
اي�ن يعن�ي پدرمآب�ي مس�تقيم ب�ه جاي 

پدرمآبي اختيارگرا. 
 درس��ت است و اگر من سياستمدار بودم دشوار 
ب��ود كه بخواهم چنين چي��زي را بگويم. هيچ كس 
دوس��ت ندارد ب��ه راي دهندگانش بگوي��د »ببينيد 
دوس��تان به نظرم ش��ما يك س��ري احمقيد. شما 

توانايي تصميم گي��ري نداريد و به همين دليل من 
جاي شما تصميم مي گيرم«. اما فكر مي كنم كه در 
موارد بس��ياري كار درست همين است. شايد بتوان 
افراد را مجبور كرد اما به آنها اجازه داد كه خواستار 
تغيير آنها شوند، به اين ترتيب شايد بتوانيم بگوييم 

اجبار ۱۰۰درصدي در ميان نبوده است. 
 بروي�م س�راغ »خ�وردن بي فكر« نوش�ته 

برايان وانسينك. 
 اي��ن يك��ي از كتاب ه��اي م��ورد عاق��ه م��ن 
اس��ت. نويس��نده بس��ياري از اين يافته ه��ا درباره 
تصميم گيري را مشخص كرده و نشان داده كه اين 
يافته ه��ا چطور در حوزه غذا عمل مي كنند. از آنجا 
كه غذا ملموس اس��ت، كمك مي كند كه اين اصول 
را درك كنيم. اين كتاب به انواع و اقسام خطاهايي 
كه مرتكب مي ش��ويم مي پردازد، مثل همان كاسه 
سوپ تمام نشدني كه شما ذكر كرديد. آن آزمايش 
كاس��ه سوپ ]كه كاس��ه بدون متوجه شدن فردي 
كه س��وپ مي خ��ورد م��دام پر مي ش��ود[ آزمايش 
بس��يار خوبي است. به راحتي مي توان آن را تصوير 
ك��رد و همين طور مي توان تص��ور كرد كه در ديگر 
جنبه هاي زندگي به چه ش��كلي بروز مي يابد. البته 
در شرايطي كه چاقي به مس��اله يي بزرگ تر تبديل 
شده، كتاب نكات كاربردي بس��ياري درباره شيوع 
چاقي دارد. اين كتاب پر اس��ت از درس هاي بسيار 

ساده. 
و او همان طور كه نش��ان مي دهد چطور بي فكر 
وزن اضاف��ه مي كنيم، مش��خص مي كند كه چطور 
مي تواني��م بي فكر وزن كم كنيم. به اين ترتيب اين 

داستان يك جنبه مثبت هم دارد. 
 درست اس��ت. زماني كه متوجه اش��تباهاتتان 
شويد، به شيوه برطرف كردن آن اشتباهات نيز فكر 

مي كنيد. اين خيلي مفيد است. 
 پس آيا مش�كل اين اس�ت كه ما كارها را 
ب�دون تفكر انج�ام مي دهيم؟ آي�ا اين همان 

چيزي است كه همه اين كتاب ها مي گويند؟
 در م��وارد بس��ياري چني��ن اس��ت. نمي گويم 
هميشه چون موارد بسياري است كه بيش از اندازه 
ب��ه آن فكر مي كنيم. اما اقدام��ات ما تا حد زيادي 
نتيجه تفكر عميق و دقيق ما نيس��ت. اين اقدامات 
گاهي مقداري تفكر را شامل مي شود و گاهي هيچ 
تفك��ري را در بر نمي گيرد. اي��ن اقدامات معموال از 
تصميم��ات برآمده از عادت ناش��ي مي ش��ود، و به 

همين خاطر است كه امكان اشتباه ما زياد است. 
 آنچ�ه در م�ورد اين كتاب ه�ا بيش از همه 
ب�راي م�ن جال�ب اس�ت اين اس�ت ك�ه آنها 
ضعف هايي را توضيح مي دهند كه شركت ها و 
افراد با فروش، بيمه، پاپ كورن، يا ماشين هاي 
دس�ت دوم مدت هاس�ت ك�ه از آن اس�تفاده 
مي كنن�د. در واقع ش�ايد بت�وان گفت كه كل 
ب�ازار به صورتي در مقابل ما عمل مي كند، پس 
در اين شرايط چه كسي به ما كمك مي كند كه 

تصميم درست را بگيريم؟
مي توان اقتصاد بازار را چنين ديد؛ تقريبا هيچ كس 
نمي خواهد شما كاري را انجام دهيد كه در بلندمدت 
برايتان خوب اس��ت. همه ديگر افراد به دنبال انجام 
كاري هستند كه در كوتاه مدت براي خودشان خوب 
اس��ت. ما بايد اين موض��وع را درك كرده و به دنبال 
چيزي بهتر باشيم. همين طور فكر مي كنم مهم است 
كه تنظيم گراني داش��ته باش��يم كه اين مشكات را 

درك كرده و بتوانند به ما كمك كنند. 
آيا در واقع از دخالت دولت سخن مي گوييم؟

بله همين طور اس��ت. اما به ياد داش��ته باش��يد 
كه گاهي اين آدم هاي خوب هس��تند كه به دنبال 
تاثيرگذاري روي ما هس��تند. ممكن است شركتي 
وج��ود داش��ته باش��د ك��ه حس��اب هاي پس انداز 
بلندم��دت را ترويج كند. آنچه به صورت ضمني در 
اين حرف شما نهفته است اين است كه اين بازاري 
اس��ت با بازي هاي مجموع صفر. اما هميشه هم اين 
طور نيس��ت. براي مثال در مراقبت ه��اي درماني، 
همه به دنبال سالم بودن شما هستند. خانواده تان، 
خودتان و سيس��تم مراقبت درماني. مواردي هستد 
ك��ه مش��وق ها در يك جهت عم��ل مي كنند. البته 
اغلب اوقات اين چنين نيس��ت، اما م��واردي از اين 

دست را هم مي توان سراغ گرفت. 
 از انتخ�اب آخرت�ان ه�م بگويي�د، فرد و 

موقعيت نوشته لي راس و ريچارد نيسبت. 
اگرچ��ه اين كتاب قديمي اس��ت، ولي خب دود 
از كن��ده بلند مي ش��ود. اين كتاب نش��ان مي دهد 
كه وقتي م��ا تصميم مي گيريم، فك��ر مي كنيم كه 
ش��خصيت نقش مهمي ب��ازي مي كند. »من آدميم 
كه فان كارو ميكنه، يا من از اون دس��ته آدمام كه 
اينجور كارارو ميكنه«. واقعيت اين است كه محيطي 
كه در آن تصمي��م مي گيريم بخش زيادي از آنچه 
انجام مي دهيم را مش��خص مي كند. خوردن بي فكر 
هم به همين نكته مي پ��ردازد، اينكه چطور محيط 
غذايي ما را تحت تاثي��ر قرار مي دهد. تلنگر هم به 
همين موضوع مربوط اس��ت، اينكه چطور طراحي 

محيط يا عوامل موثر خارجي مي تواند به تصميمات 
بهتر منجر شود. اما فرد و موقعيت نخستين كتابي 
ب��ود كه ب��ه اين موض��وع پرداخت ك��ه چطور فكر 
مي كنيم كه خودمان هستيم كه تصميم مي گيريم، 
در حال��ي كه در حقيقت محي��ط اطراف مان تا حد 

زيادي در تصميمات ما تعيين كننده است. 
ممكن است در اين مورد هم مثالي بزنيد؟

 مثال مورد عاقه من كاري تازه است كه توسط 
دن گلدستين و اريك جانسن انجام شده است. اين 
م��ورد به اهدا ي��ا عدم اهداي اعض��اي افراد پس از 
مرگ مي پردازد. در نهايت مش��خص شده است كه 
اي��ن تصميم بيش از همه به اين بس��تگي دارد كه 
فرم هاي موجود در دي. ام. وي ]اداره وس��ايل نقليه 
موتوري[ فرم انتخاب ش��ركت است يا انتخاب عدم 
شركت )يعني بايد جايي را تيك بزنيد تا اعضايتان 
را پ��س از م��رگ اهدا كنيد، يا باي��د جايي را تيك 
بزني��د تا اعضايتان را اه��دا نكنيد( . زماني كه افراد 
از دي. ام. وي بي��رون مي آين��د و از آنها مي پرس��يد 
»چرا اعضايتان را اه��دا كرديد؟« هزار و يك دليل 
مي آورند. اما واقعيت اين اس��ت كه دليل اصلي اين 
كار ربط چنداني به ترجيحات دروني ندارد و بخش 
زيادي از آن به اين وابس��ته اس��ت كه فرم موجود 
ب��راي انتخاب ش��ركت در اين طرح طراحي ش��ده 

است يا انتخاب خروج از آن. 
ي�ك  ب�ه   ۲۰۰۲ س�ال  در  اقتص�اد  نوب�ل 
روان ش�ناس، يعن�ي دني�ل كانم�ن، رس�يد. 
اي�ن موضوع نش�انگر درك ارزش مش�اركت 
روان شناس�ي در ح�وزه اقتص�اد ب�ود. اما به 
نظر ش�ما اقتصادبه اندازه كافي از نگرش هاي 
موجود در اقتصاد رفتاري بهره برده است؟ آيا 
حوزه خاصي از اقتص�اد وجود دارد كه به نظر 
ش�ما مي تواند بيش از پيش از اقتصاد رفتاري 

بهره ببرد؟
ب��ه نظر م��ن اقتصاد بخ��ش زي��ادي از اقتصاد 
رفت��اري را به حس��اب نياورده اس��ت. از يك منظر 
ب��ه نظرم اين موضوع ايرادي ندارد، از منظري ديگر 
به نظرم اين موضوع وحشتناك است. ايرادي ندارد 
كه اقتصاد به عنوان رش��ته يي دانش��گاهي به ايجاد 
توصيفي س��اده و ممس��كانه از جه��ان عاقه دارد. 
رش��ته هاي مختلف )جامعه شناسي، انسان شناسي، 
فلسفه، روان شناسي و اقتصاد( رويكردهاي متفاوتي 
در نحوه تفكر درباره رفتار انسان اتخاذ مي كنند. هر 
يك از آنها حق دارند كه رفتار انسان را از دورنمايي 
كه مي خواهند ببينند. نمي توانيم به جامعه شناسان 
بگوييم چون جامعه شناس��ي ۱۰۰درصد متغيرهاي 
رفتار انس��ان را توضيح نمي ده��د ديگر نبايد آن را 
مطالع��ه كنند. همي��ن موضوع درب��اره اقتصاد نيز 
برقرار اس��ت. اقتصاد رشته يي است كه رفتار انسان 
را از دورنمايي خاص توصيف مي كند )با بهره گيري 
از رويكردي بس��يار عقايي و پايه يي( و اين نگرش 
حاوي بعضي مفاهيم و ايده هاي ارزش��مند است. به 
همين دليل، اقتصاددانان بايد به كاري كه مي كنند 

ادامه دهند. 
جاي��ي ك��ه اقتصاد باي��د اقتصاد رفت��اري را به 
حس��اب آورد، زماني اس��ت كه پاي معاني ضمني 
و كاركرده��اي آن در جهان واق��ع به ميان مي آيد. 
اقتصاد برخاف ديگر رشته ها تنها مطالعه توصيفي 
نيس��ت، بلكه عاوه بر آن مطالعه ي��ي تجويزي نيز 
هست. اين رشته به سياست گذاران، كسب وكارها و 
افراد مي گويد كه چه كنند. گام دش��وار اينجاست. 
زماني كه درباره رش��ته يي دانشگاهي بگوييد »اين 
فقط توصيفي از بخش��ي از انگيزه انس��ان نيس��ت، 
اين روش��ي است كه بايد كارها را بر اساسش انجام 
دهي« شرايط خطرناك تر است. يك وقت مي گوييم 
من مدلي دارم كه ۲۵ درصد رفتار انسان را توصيف 
مي كن��د، و يك وقت مي گوييم ب��راي برقرار كردن 
سياس��ت ها تنها بايد اين مدل را مدنظر قرار دهيم. 
در اين ش��رايط بس��يار مهم اس��ت كه آنچه گفته 

مي شود جامع و ۱۰۰درصد درست باشد. 
به نظر من مش��كلي نيس��ت كه قسمت توصيفي 
اقتصاد به همين صورتي كه هس��ت باق��ي بماند. اما 
قس��مت تجويزي ك��ه در آن به اف��راد مي گوييم چه 
كنند بايد به مراتب وسيع تر از اين باشد. حقيقت اين 
است كه بايد استفاده صرف از اقتصاد را كنار بگذاريم 
و با امتح��ان كردن روان شناس��ي، جامعه شناس��ي، 
انسان شناسي، فلسفه و اقتصاد ببينم كه كدام يك در 
چه ش��رايطي مفيد بوده يا كارايي زيادي ندارند. هيچ 
شكي نيست كه رفتار هدف نهايي در اين ميان است، 
اينكه تاش كنيم رفتار را درك كرده و ش��يوه تغيير 
و تعديلش را متوجه ش��ويم. اميد من اين اس��ت كه 
بتوانيم رشته يي ايجاد كنيم كه بيشتر برآمده از تجربه 
و داده محور باش��د. شايد بتوان آن را »علوم اجتماعي 
كاربردي« ناميد. اين رشته از همه علوم اجتماعي به 
شكل هم تراز بهره مي برد، درست همانطوري كه ما با 
مسائل دنياي واقع برخورد مي كنيم و سعي در يافتن 

راه حل براي آنها داريم.
منبع: ترجمان

اقتصاد رفتاري روزبه روز توجه بيشتري 
را در محيط هاي دانشگاهي و تجاري 

به خود جلب مي كند. هرسال كه به 
فهرست پرفروش ترين كتاب هاي 

اقتصاد نگاه مي كنيد، نام كتاب هاي 
اقتصاد رفتاري را در صدر فهرست 

مي بينيد. كميته نوبل نيز در ادامه توجه 
به اين رشته امسال نيز اين جايزه را 
به يك اقتصاددان رفتاري، ريچارد 

تالر اهدا كرد. در گفت وگوي پيش 
رو دن آريلي يكي از برجسته ترين 
اقتصاددانان رفتاري، پنج كتابي را 

معرفي مي كند كه به نظرش در اين 
حوزه تعيين كننده است

                                                                                                      

جايي كه اقتصاد بايد اقتصاد رفتاري 
را به حساب آورد، زماني است كه 

پاي معاني ضمني و كاركردهاي آن 
در جهان واقع به ميان مي آيد. اقتصاد 

برخالف ديگر رشته ها تنها مطالعه 
توصيفي نيست، بلكه عالوه بر آن 
مطالعه يي تجويزي نيز هست. اين 

رشته به سياست گذاران، كسب وكارها 
و افراد مي گويد كه چه كنند. گام 

دشوار اينجاست

                                                                                                      

 رقابتي شدن بازار برنج
با ارز تك نرخي

كارشناسان اقتصادي و كشاورزي معتقدند توليد و 
عرضه برنج در اس��تان هاي شمالي با تك نرخي شدن 
ارز رقابتي تر مي شود و نگراني بابت واردات برنج خارجي 
از مراجع رس��مي براي تامين كمبود بازار اين محصول 

راهبردي وجود ندارد. 
ب��ه اعتق��اد اي��ن كارشناس��ان، عمليات��ي ش��دن 
سياس��ت هاي ارزي جديد دولت يازدهم در حمايت از 
برنجكاري در اس��تان هاي مازندران و گيان به ويژه در 
كنترل و نظارت بر واردات بر اساس نياز واقعي و توزيع 
به موقع، عاوه بر جلوگيري از تغيير كاربري زمين هاي 
كش��اورزي، سبب ماندگاري جمعيت روستايي به ويژه 

كشاورز زادگان در خطه شمال خواهد شد. 
يكي از دغدغه هاي اصلي مسووالن بخش كشاورزي 
در س��ال هاي اخير، توليد پايدار و اقتصادي محصوالت 
كشاورزي بوده است تا بتواند بازار خود را داشته باشد و 
به همين دليل نيز وزارت جهاد كشاورزي اعام كرد كه 

برنج همچنان با تعرفه ۲۶ درصد وارد كشور مي شود. 
كارشناسان معتقدند كه افزايش قيمت برنج خارجي 
به نوعي حمايت از برنج داخلي اس��ت، چرا كه برنج در 
ابتداي دولت يازدهم با دالر يك هزار و ۲۲۶ تومان وارد 
مي ش��د و بع��د از آن به ۲ ه��زار و ۵۰۰ تومان افزايش 
ياف��ت و امروز تعرفه واردات برنج ۲۶ درصد و نرخ دالر 
تخصيصي براي آن چهار هزار و ۲۰۰ تومان شده است. 
به گفته كارشناس��ان امور اراضي كشاورزي، صرفه 
زمين فروش��ي بر كش��اورزي يكي از اتفاقاتي بوده كه 
در دهه 8۰ در مازندران به اوج رس��يد و كشاورزي اين 
اس��تان را به صورت جدي در مع��رض تهديد قرار داد، 
اما با عملياتي شدن طرح هاي همه جانبه دولت تدبير و 
اميد در چند سال گذشته، همگان شاهد توقف داللي و 
تغيير غيرقانوني كاربري زمين هاي كشاورزي در استان 
هس��تند. بر اساس آمارهاي رسمي تا پيش از سال 9۲ 
بيش از س��ه هزار و ۵۰۰ فقره پرونده مربوط به تغيير 
غيرقانوني اراضي كشاورزي مازندران در مراجع قضايي 
تشكيل شده بود. دولت دوازدهم در ادامه سياست هاي 
پس از س��ال 9۲ و با تدابيري چ��ون توزيع نهاده هاي 
كشاورزي، اختصاص اعتبارات و تسهيات مكانيزاسيون، 
اع��ام به موق��ع قيمت خريد تضمين��ي و پرداخت به 
موقع پول محصوالت كش��اورزي، كنترل و ساماندهي 
واردات، ثبات قيمت و س��اماندهي بازار داخلي و توجه 
به الگوي كشت، اعتماد كشاورزان براي حفظ زمين هاي 
كش��اورزي و تولي��دات محص��والت آن را در مازندران 
افزايش داده اس��ت. اين رويكرد و اجراي آن در استان 
مازندران كه نقش محوري در امنيت غذايي كشور دارد، 
س��بب شد تا عاوه بر بهبود ارتباط كشاورزان با دست 
اندركاران و كارشناسان بخش كشاورزي كه در گذشته 
فاصله افتاده بود، امروز شاهد حفظ زمين هاي كشاورزي 

و افزايش توليدات آن در استان باشيم. 
نتيجه مجموع سياس��ت هاي دولت در چند س��ال 
اخير سبب رقابتي شدن بازار برنج داخلي و خارجي از 
يك سو و افزايش تمايل مردم به استفاده از برنج ايراني 
ب��ه خاطر كيفيت، عطر و طعم آن ب��ه ويژه برنج ارقام 
طارم محلي و طارم هاشمي شد كه با ذائقه مردم ايران 

سازگاري خوبي دارد. 
مسعود غامي يكي از مشاوران رييس سازمان جهاد 
كشاورزي مازندران به باال رفتن رغبت مصرف كنندگان 
به استفاده از برنج ايراني در سال هاي اخير اشاره كرد و 
گفت: امروز برنج هاي داخلي كشور به ويژه ارقام طارم، 
فجر و شيرودي به لحاظ كيفيت، طعم و عطر به مراتب 
بهتر از برنج هاي خارجي اس��ت. وي با اش��اره به اينكه 
دولت تدبير و اميد بر واردات برنج نظارت جدي داشته 
اس��ت تا بر اس��اس نياز واقعي و از مجاري قانوني وارد 
ش��ود، افزود: رويكرد افزايش توليد در واحد س��طح با 
ترويج كش��ت ارقام پر محصول ني��ز مورد توجه وزارت 

جهاد كشاورزي است. 
زهرا كريمي اس��تاد اقتصاد دانش��گاه مازندران هم 
در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، تك نرخي ش��دن ارز را به 
نفع برنجكاران دانست و در عين حال گفت كه نرخ ارز 
واقعي تر شود، به هيچ عنوان بازار محصوالت كشاورزي 

توليد داخل لطمه نخواهد خورد. 
وي به رشد باالي اقتصادي ناشي از افزايش توليدات 
محصوالت كشاورزي اش��اره كرد و افزود: دولت تدبير 
و اميد به اهميت ارز بري بس��يار ك��م توليدات بخش 
كش��اورزي و در عوض ارز آوري قابل توجه اين بخش 
در مقايسه با ساير بخش هاي توليدي پي برده و توانسته 
از مزيت توليدات محصوالت كشاورزي در رشد مثبت 

اقتصادي كشور بيشترين بهره را ببرد. 
اي��ن اس��تاد دانش��گاه ب��ا بي��ان اينكه گس��ترش 
س��رمايه گذاري در زير س��اخت هاي كشاورزي، توسعه 
مكانيزاسيون و همچنين توجه وزارت جهاد كشاورزي 
به مراكز خدمات كش��اورزي سبب ش��د تا كشاورزي 
فني تر ش��ود، گفت: اكنون فاصل��ه عملكرد توليد انواع 
محص��والت كش��اورزي از جمله برن��ج و مركبات در 
مازندران بين كشاورزان پيشرو و بقيه كشاورزان كم شد 

كه به معناي افزايش بهره وري زمين است. 
رييس سازمان جهاد كشاورزي مازندران هم با بيان 
اينكه وزارت جهاد كشاورزي با حمايت همه جانبه دولت 
تدبير و اميد همواره پشتيبان توليد كنندگان بوده است، 
گف��ت: طرح هاي مختل��ف مرتبط با س��ند راهبردي و 
طرح خود اتكايي برنج كه در گذش��ته از س��وي هر يك 
از دولت هاي مختلف مطرح مي ش��د، امروز در ۲ استان 
مازندران و گيان در حال اجراس��ت.  دالور حيدرپور با 
تاكيد بر اينكه بخش��ي از برنج مورد نياز كشور به دليل 
پاس��خگو نبودن برنج داخلي بايد از خارج تامين ش��ود، 
افزود: هر چند قيمت برنج خارجي در سال هاي اخير در 
كشور رشد بي رويه يي داشت، ولي اين وضعيت به نوعي 
حمايت از برنج داخلي است.وي گفت: هر چند كم آبي و 
خشكسالي تهديد جدي عليه برنجكاري امروز مازندران 
است، اما رضايت كشاورزان از ثبات قيمت در طول سال 
و وجود انواع بازار فروش، نشانگر موفقيت جدي دولت در 
كنترل واردات برنج اس��ت. حيدر پور افزود: امروز شاهد 
حفظ زمين هاي شاليزازي، ماندگاري جمعيت روستايي 

و حتي بازگشت جوانان به عرصه برنجكاري هستيم. 
رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي مازندران گفت: 
ام��روز با تدابير جدي دولت تدبير و اميد در تك نرخي 
كردن ارز، بطور يقين بازار محصوالت توليدي كشاورزي 
داخل��ي پر رونق تر مي ش��ود و اين موضوع حتي منجر 
به نهادينه ش��دن حفظ زمين كشاورزي در نسل جوان 
نيز خواهد ش��د. وي اضافه ك��رد: صد البته براي اينكه 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان محصوالت كشاورزي 
از يكديگر رضايت داش��ته باش��ند، باي��د هزينه توليد 
را كاه��ش داد و با افزايش توليد، درآمد كش��اورزان را 
بيشتر و قيمت محصوالت توليدي را متناسب با شرايط 

اقتصادي مصرف كنندگان كرد. 

پرونده
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مروريبرگزارشسال2017شاخصجهانيگرسنگينشانميدهد

روند كاهنده شاخص گرسنگي در ايران
عليپزشكي 

مقدمه
هر ش��ب نزدي��ك ب��ه 870 ميلي��ون نفر در 
سراسر جهان گرسنه به خواب مي روند. اين افراد 
در طول روز يا به غذاي س��الم و مقوي دسترسي 
ندارن��د ي��ا اينكه به كلي هيچ م��واد خوراكي در 
دسترسشان نيست. گرس��نگي در سراسر جهان 
وجود دارد، چه در كشورهاي پيشرفته اروپايي و 
چه در كش��ورهاي فقير آفريقايي. تنها تفاوت در 
وجود اين مش��كل در اين كشورها گستردگي آن 
است. كش��ورهاي آفريقايي و فقير جهان سومي 
به علت هاي مختلفي همانند جنگ، وضعيت آب 
و هوايي يا مشكالت سياسي با مشكالت بسياري 
روبرو هستند كه باعث شده تا مردم اين كشورها 
در مواقع بس��ياري به ساده ترين نيازهاي روزمره 

همانند آب و غذا دسترسي نداشته باشند. 
 منطقه آس��يا و اقيانوس��يه بيشترين ميزان 
گرس��نه )حدود 563 ميلي��ون( را در خود جاي 

داده است كه اين رقم سير نزولي دارد. 
 زن��ان تقريب��اً نيم��ي از جمعي��ت جهان را 
تش��كيل مي دهند اي��ن در حالي اس��ت كه 60 
درصد آمار مربوط به گرسنگي به زنان تعلق دارد. 
 فق��ر تغذيه يي هر س��اله باع��ث مرگ 6.2 
ميلي��ون كودك زير پنج س��ال مي ش��ود، يعني 
جمعيتي معادل يك سوم جمعيت كودكان جهان. 
 يك  شش��م كودكان، ح��دود 100 ميليون، 

در كشورهاي درحال توسعه كمبود وزن دارند. 
 يك  چه��ارم كودكان جهان رش��د طبيعي 
ندارند كه اين رقم در كش��ورهاي در حال توسعه 

به يك سوم افزايش مي يابد. 
 حدود 80 درصد كودكاني كه رشد طبيعي 

ندارند تنها در 20 كشور زندگي مي كنند. 
 تقريب��اً ميليون كودك در مقط��ع ابتدايي 
در كش��ورهاي در حال توسعه در سراسر جهان، 
گرسنه به مدرسه مي روند كه 23 ميليون نفر آنها 

در افريقا هستند. 
يك��ي از اهداف توس��عه پايدار س��ازمان ملل 
متحد، به صفر رس��اندن گرسنگي تا سال 2030 
است. هر ساله فائو )سازمان خواربار و كشاورزي 
ملل متحد(، داده هايي را درباره ميزان كم غذايي 
منتشر مي كند؛ يعني درصدي از مردم يك كشور 
كه مقدار كالري بس��يار كم��ي )كمتر از 1800 
كالري در روز( مصرف مي كنند. »شاخص جهاني 
گرس��نگي« براي محاسبه پيش��رفت كشورها در 
رس��يدن به يكي از مهم ترين هدف هاي توس��عه 
پايدار اس��تفاده مي شود. اين شاخص، كم غذايي 
فائو را با نماگرهاي الغري، كوتاه قدي و مرگ ومير 
در كودكان زير 5 س��ال تركيب مي كند تا اثرات 
كم غذايي را بر كودكاني كه بس��يار آس��يب پذير 
هستند و نقشي بسيار مهم براي آينده هر كشور 
دارند، نشان دهد. اين شاخص، ماهيت چندبعدي 

گرسنگي را به نحو بهتري نشان مي دهد. 
گزارش س��االنه ش��اخص گرس��نگي جهاني 
نخس��تين بار در س��ال 2006 ميالدي منتش��ر 
شد. موسسه تحقيقات بين المللي سياست گذاري 
غذا )IFPRI( در واش��نگتن با همكاري سازمان 
غيرانتفاع��ي آلمان��ي »كمك گرس��نگي جهان« 
)Welthungerhilfe( و س��ازمان غيردولت��ي 
 Concern( »ايرلندي »نگراني سراس��ر جهان
Worldwide( اين گزارش را منتشر مي كنند. 
اين گزارش وضعيت گرسنگي را در نقاط مختلف 
جهان مورد ارزياب��ي قرار مي دهد، بينش هايي را 
درباره عوامل ايجادكننده گرسنگي ارائه مي دهد 
و درجه موفقيت و ناكامي كش��ورها را در كاهش 

گرسنگي برجسته مي سازد. 
ه��دف از تولي��د و انتش��ار ش��اخص جهان��ي 
گرس��نگي اين اس��ت كه با ايجاد آگاهي و درك 
تفاوت هاي كش��وري و منطقه يي گرسنگي، باعث 
اقداماتي در جهت كاهش گرس��نگي ش��ود؛ چرا 
كه گرسنگي س��المت افراد جامعه را به مخاطره 
مي اندازد و خود يكي از موانع توس��عه محس��وب 
مي ش��ود. همچنين هزينه هاي سنگيني همچون 
تلفات انس��اني را به كش��ورهاي مختلف تحميل 
مي كن��د. در ب��ازه س��ال هاي 1870 ت��ا 1970 
بيشترين تلفات انساني ناشي از قحطي هاي بزرگ 
در آس��ياي جنوبي و منطقه شرق و جنوب شرق 

آسيا بوده است.
ب��ه عن��وان مث��ال در س��ال 1900 ميالدي، 
بي��ش از 50 ميلي��ون نف��ر در منطق��ه آس��ياي 
جنوبي و منطقه ش��رق و جنوب ش��رق آس��يا بر 
اث��ر قحطي هاي ب��زرگ از بي��ن رفته اند كه خود 
اهميت توجه به اين ش��اخص را نش��ان مي دهد. 
در س��ال 2010 نيز بيشترين تلفات انساني ناشي 
از قحطي در منطقه خاورميانه مش��اهده مي شود. 
بر اس��اس اين واقعيات و براي كاهش هزينه هاي 
تحميل شده ناشي از گرسنگي به جوامع، شاخص 
جهاني گرس��نگي معرفي ش��د كه بر اس��اس آن 
امكان مقايس��ه بين كش��ورها نيز فراهم شد. اين 
شاخص، كشورها را بر اساس مقياس صفر تا 100 
رتبه بن��دي مي كند كه صفر )بهترين امتياز( نبود 

گرسنگي و 100 بدترين امتياز است. 
مقادير كمتر از 10 بيانگر »گرسنگي پايين«، 
بين 10 تا 19.9 بيانگر »گرسنگي متوسط«، بين 
20 تا 34.9 بيانگر »گرسنگي جدي«، بين 35 تا 
49.9 بيانگر »گرسنگي هشدار دهنده« و بيش از 
50 بيانگر »گرسنگي بسيار هشدار دهنده« است. 
ميزان ش��اخص گرس��نگي ايران در سال 2017 
براب��ر با 7.6 ب��وده كه به معناي ق��رار گرفتن در 

رديف كشورهاي با گرسنگي كم است. 

شاخصجهانيگرسنگي
ش��اخص جهاني گرسنگي، وضعيت گرسنگي 
در نق��اط مختلف جه��ان را م��ورد ارزيابي قرار 
مي ده��د. براي محاس��به اين ش��اخص تا س��ال 
2012 از س��ه متغير اس��تفاده مي شد كه عبارت 
 )PUN( بودند از: نس��بت افراد دچار سوءتغذيه

بر حس��ب درصد، درصد شيوع كودكان كم وزن 
زير 5 سال )CWA( و نسبت كودكاني كه قبل 
از پنج سالگي مي ميرند )CM( بر حسب درصد. 
مجموع اين س��ه عدد تقس��يم بر عدد 3 معادل 

شاخص جهاني گرسنگي بوده است. 
در محاس��به اين ش��اخص از س��ال 2015 به 
بع��د تغييراتي ايجاد ش��د و متغير درصد ش��يوع 
 )CST( كوتاه ق��دي در كودكان كمتر از 5 س��ال
نيز به مجموعه متغيرهاي اين شاخص اضافه شده 
است كه با اضافه شدن اين متغير، نحوه محاسبه 
آن نيز اندكي دچار تغيير شده است. نحوه ضريب 
دهي به هر يك از مولفه ها در س��ال هاي 2012 و 

2015 در جدول شماره 1 آمده است:
اين ش��اخص، عمدتا يك ش��اخص بهداشتي 
محسوب مي گردد، ولي همانند ساير شاخص هاي 
بهداش��تي، داراي ابعاد سياس��ي و اجتماعي نيز 
بوده و در مباحث بررس��ي س��طح توسعه يافتگي 
كشورها نيز به شدت مورد استفاده قرار مي گيرد. 
نگاهي به شاخص جهاني گرسنگي نشان مي دهد 
كش��ورهايي كه بيشترين آس��يب را از گرسنگي 
ديده اند، بيشتر درگير اختالفات سياسي، جنگ، 

بي ثباتي و بحران هاي ناش��ي از تغييرات اقليمي 
هس��تند. شرايط بد آب و هوايي، بالياي طبيعي، 
بي ثباتي سياس��ي و جنگ هاي داخلي وضعيت را 

وخيم تر كرده است.
ي��ك نفر از هر پنج نفِر درگير با گرس��نگي در 
كشوري زندگي مي كند كه حاكمان ضعيفي دارند. 
در كش��ورهايي ك��ه درگيري هاي سياس��ي وجود 
دارد، ميزان مرگ ومير ناش��ي از درگيري بس��يار 
باالس��ت كه اين مس��اله با ش��اخص گرسنگي نيز 

ارتباط دارد؛ به عبارت ديگر، درگيري هاي داخلي، 
مقدمه يي براي افزايش گرسنگي و قحطي است. 

وضعيتشاخصگرسنگيدرنقاطمختلفدنيا
نمودار زير وضعيت ش��اخص جهاني گرسنگي 
را در دنيا، جنوب آفريقا و صحراي بزرگ آفريقا، 
آس��ياي جنوبي، ش��رق و جنوب ش��رقي آسيا، 
خ��اور نزديك و ش��مال آفريقا، اروپاي ش��رقي و 
امريكاي  مش��ترك المنافع،  مس��تقل  كشورهاي 
التين و كاراييب طي س��ال هاي 1992 تا 2017 
نش��ان مي دهد.  بر اس��اس نمودار باال، وضعيت 
شاخص گرسنگي طي سال هاي 1992 تا 2017 
در دنيا و مناطق مختلف رو به كاهش بوده است 
و از اين حيث، موفقيت بزرگي براي كش��ورهاي 

مختلف حاصل شده است.
بيشترين موفقيت در كاهش اين شاخص طي 
س��ال هاي مزبور در منطقه شرق و جنوب شرق 
آس��يا رخ داده است و شاخص گرسنگي از 28.9 
در س��ال 1992 به 12.6 در سال 2017 رسيده 
اس��ت. نقش��ه زير وضعيت فعاليت كش��ورهاي 
مختلف را در زمينه كاهش ش��اخص گرس��نگي 

طي س��ال هاي 2000 تا 2017 نش��ان مي دهد. 
كشورهايي كه با رنگ س��بز نشان داده شده اند، 
كشورهايي هستند كه توانسته اند در اين بازه 17 
ساله، كاهش 50 درصدي يا بيشتر را در شاخص 

گرسنگي كشور خود تجربه نمايند. 

نكاتكليديگزارشسال2017شاخص
جهانيگرسنگي

 ق��اره آفريق��ا همچن��ان در رأس فهرس��ت 
وضعيت وخيم گرسنگي در دنيا قرار گرفته است. 
 س��طح گرس��نگي در جهان از سال 2000 

ميالدي به ميزان 27 درصد كاهش يافته است. 
 كوتاه ق��دي كوتاه كمتر از 5 س��ال از 37.7 
درصد در س��ال 2000 به 27.8 درصد در س��ال 

2016 رسيده است. 
 كم وزني كودكان زير 5 س��ال از 9.9 درصد 
در س��ال 2000 به 9.5 درصد در س��ال 2016 

رسيده است. 
 مرگ ومير كودكان زير 5 سال از 8.2 درصد 
در س��ال 2000 به 4.7 درصد در س��ال 2016 

رسيده است. 
 از 119 كش��وري ك��ه در گزارش امس��ال 
بررس��ي ش��ده اند كش��ور جن��گ زده جمهوري 
آفريقاي مركزي در وضعيت بسيار هشداردهنده 

شناسايي شده است. 
 س��ودان، چاد، س��يرالئون، ليبري��ا، زامبيا، 
ماداگاس��كار در آفريقا و يمن در آسيا در شرايط 

هشداردهنده ارزيابي شده اند. 
 نس��بت به وضعيت در سوريه، ليبي، اريتره، 
س��ومالي، س��ودان جنوبي، جمهوري دمكراتيك 
كنگو، بروندي و پاپ��وآ گينه نو نگراني قابل توجه 

و اطالعات ناكافي قيد شده است. 
 44 كشور در وضعيت سخت ارزيابي شده اند 
كه هند، پاكستان، افغانستان، تاجيكستان، عراق 
و نيز اندونزي و كره ش��مالي در آس��يا و نيجريه، 
مال��ي، اتيوپي، كنيا، تانزاني��ا، زيمبابوه، آنگوال و 

ناميبيا در آفريقا از آن جمله اند. 
 24 كش��ور ني��ز از نظر وضعيت گرس��نگي 
در ش��رايط متوس��ط شناخته ش��ده اند كه از آن 
ميان به ازبكس��تان، تركمنس��تان، عمان، تايلند، 
مالزي، ويتنام در آس��يا، مصر، مراكش، سنگال، 
آفريقاي جنوبي در آفريقا، هندوراس، نيكاراگوئه 
در امري��كاي مركزي و ونزوئال، اكوادور، بوليوي و 
پاراگوئه در امريكاي جنوبي مي توان اشاره كرد. 

 سطح گرسنگي تنها در 43 كشور در درجه 
پايين ارزيابي ش��ده كه ايران در اين بخش جاي 

گرفته است. 
 در گ��زارش ش��اخص گرس��نگي جهان��ي، 
وضعي��ت امري��كا، كانادا، اس��تراليا، ژاپ��ن، كره 
جنوبي، كش��ورهاي اروپ��اي غربي، اس��راييل و 

صحراي غربي محاسبه نشده است. 
جدول شماره 2 وضعيت شاخص گرسنگي را 
براي 34 كش��ور با شيوع پايين گرسنگي در بين 

سال هاي 1992 تا 2017 نشان مي دهد: 
 

وضعيتايراندرگزارشاخيرشاخص
جهانيگرسنگي

كش��ور اي��ران در رتبه بن��دي اخير ش��اخص 
جهاني گرس��نگي در جايگاه س��ي ام جهان قرار 
گرفته است. شاخص جهاني گرسنگي براي ايران 
در س��ال 1992 برابر با 5.17، در س��ال 2000 
براب��ر با 6.13، در س��ال 2008 برابر با 7.8 و در 
س��ال 2017 برابر با 6.7 بوده اس��ت كه روندي 

كاهشي را نشان مي دهد.
گ��زارش ش��اخص جهاني گرس��نگي نش��ان 
 )PUN( مي دهد كه درصد افراد دچار سوءتغذيه
در ايران از 8.3 در سال 1991 به 5.5 درصد در 
سال 2016 رسيده اس��ت كه روندي افزايشي را 
نش��ان مي دهد. درصد كودكان كم وزني كودكان 
زي��ر 5 س��ال )CWA( از 7.9 در س��ال 1990 
به 7.3 رس��يده كه كاهش چش��مگيري را نشان 
مي ده��د. درصد ش��يوع كوتاه ق��دي در كودكان 
كمتر از 5 سال )CST( از 5.23 در سال 1990 
به 2.7 در س��ال 2016 رسيده كه كاهش بسيار 

چشمگيري را نشان مي دهد.
اين امر حاكي از اقدامات بس��يار مناسب ايران 
در زمينه اين شاخص بوده و مي تواند نشان دهنده 
وضعيت بهتر ايران در سال هاي آتي باشد. درصد 
كودكاني كه قبل از 5 سال مي ميرند )CM( هم از 
2.5 در سال 1992 به 6.1 در سال 2015 رسيده 
كه باز هم روندي كاهشي را نشان مي دهد. كشور 
ايران در بين مولفه هاي تش��كيل دهنده شاخص 
گرسنگي، در مولفه درصد افراد دچار سوءتغذيه، 
وضعيت ضعيف تري نسبت به ساير مولفه ها دارد 
و به همين دليل، ش��اخص گرسنگي براي كشور 
ايران، به لحاظ نمره كل، باالتر از 5 ش��ده است. 
در صورت��ي كه ايران بتوان��د اين مولفه را كاهش 
دهد و از طريق برنامه ريزي مناس��ب نس��بت به 
كاه��ش درصد افراد دچار س��وءتغذيه اقدام كند، 
خواهد توانست جايگاه خود را در بين كشورهاي 
با شاخص گرسنگي كمتر از 5 قرار دهد. هرچند 
كه اقدامات انجام  ش��ده ايران در سه مولفه ديگر 
طي س��ال هاي 1990 تا 2017 قابل توجه بوده و 
توانسته آمارهاي مناسبي از خود به جاي بگذارد.

بطور كلي ايران در زمره موفق ترين كشورهايي 
است كه توانس��ته با گرسنگي مبارزه نمايد و در 
اي��ن زمينه به پيش��رفت هاي قاب��ل  مالحظه يي 
دس��ت يافته اس��ت. بر اس��اس گ��زارش جهاني 
گرسنگي در س��ال 2012 ايران چهارمين كشور 
موفق در عرصه مبارزه با گرس��نگي بوده اس��ت 
و كاهش 60 درصدي را در ش��اخص گرس��نگي 
تجربه نمايد. كره ش��مالي نيز در اين بازه زماني 
به عنوان بيشترين پسرفت در شاخص گرسنگي 
معرفي ش��ده كه ميزان شاخص گرسنگي در اين 

كشور 21 درصد افزايش يافته است. 
منبع:شمس

مردمبهپيامرسانهايبومي
فرصتدهند

مع��اون فناوري و نوآوري وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات گفت: مقايس��ه پيام رسان هاي بومي با رقباي 
خارجي كه سال هاس��ت به اين فن��اوري ورود كرده اند 
صحي��ح نيس��ت و اگر م��ردم فرصت دهند، بي ش��ك 

كاستي هاي آنها برطرف مي شود. 
نصراهلل جهانگرد روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار 
ايرنا در مورد سطح كيفي پيام رسان هاي بومي و وجود 
برخي نارضايتي ها در اين زمينه اظهار داش��ت: ارتقاي 
كيفي��ت پديده يي اس��ت كه در مي��دان عمل محقق 
مي ش��ود و ني��از به زيرس��اخت هاي مورد ني��از دارد و 
ضروري است در ميدان عمل اشتباهات كشف و برطرف 

شود. 
وي با تاكيد بر اينكه ارتقاي كيفي پيام رس��ان هاي 
بومي بسيار حائز اهميت اس��ت، گفت: پيام رسان هاي 
خارجي، مراحل آزمون و خطا را در س��ال هاي گذشته 
ط��ي كرده اند در صورتي كه ما در اين زمينه در ابتداي 
راه قرار داريم اما در زمان حاضر با كشورهاي پيشرفته 
دنيا در اين حوزه مقايس��ه مي شويم و فناوري بومي ما 
در عرصه پيام رسان ها با شركت هايي كه 15 سال تجربه 

كار دارند به يك ميزان سنجيده مي شود. 
اين مقام مسوول ادامه داد: كمي حوصله و همراهي 
از جانب مردم نياز است تا ما نيز در حوزه پيام رسان ها، 
خطاهاي خود را شناسايي و آن را برطرف كنيم و بدون 
ترديد با اين روند پيش��رفت چش��مگيري در سال هاي 

پيش رو كسب خواهيم كرد. 
جهانگرد اظهار كرد: ايران در حوزه فناوري اطالعات 
در آغاز دهه 80 جزو پيشگامان منطقه محسوب مي شد 
اما هشت سال غفلت دولت وقت عامل عقب افتادگي در 
اين حوزه ش��د و در آن سال ها مساله فناوري اطالعات 
)IT( كه مبناي توس��عه در حوزه فناوري اس��ت، كنار 

گذاشته شد. 
مع��اون فناوري و نوآوري وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره به 
نامگذاري امس��ال به نام حماي��ت از كاالي ايراني بيان 
ك��رد: بايد محصوالت فناورانه و ارتباطي را كه ظرفيت 

ساخت آن در ايران وجود دارد از داخل تهيه شود. 
جهانگرد افزود: بر اساس بررسي هاي انجام شده 21 
قلم كاالي ايراني در حوزه فناوري كه ظرفيت س��اخت 
آن در كش��ور وج��ود دارد ب��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت معرفي و اعالم ش��ده ك��ه در صورت نياز از اين 

محصوالت خريداري شود. 
اين مقام مس��وول بيان داش��ت: با ه��دف حمايت 
از كاالي ايران��ي و در مراحل س��اخت و آماده س��ازي 
محصوالت ش��ركت هاي داخل��ي در ح��وزه فناوري و 
ارتباط��ات، حمايت هاي ويژه ي��ي از جمله مالي، ايجاد 

محيط آزمايش و فروش محصوالت انجام مي شود. 
جهانگ��رد به س��امانه ذخيره ديت��اي كامپيوتر كه 
تاكنون به قيمت گزاف از خارج كشور تهيه مي شد نيز 
اش��اره و اظهار كرد: اين سامانه امسال توسط شركتي 
خصوصي و با مشاركت دانشگاه صنعتي شريف ساخته 

و تاييديه كيفي نيز دريافت كرده است. 
وي ادامه داد: همچنين در سال جاري براي حمايت 
از توليد ملي، قراردادي با ش��ركت ايراني ياد ش��ده به 
مبلغ 100ميليارد تومان منعقد شده است كه 300 نوع 
از سيستم ذخيره ديتاي كامپيوتر براي استفاده بانك ها 

و اپراتورها ساخته مي شود. 
جهانگ��رد اضافه ك��رد: فن��اوري ان��واع مختلف و 
ظرفيت هاي متنوعي دارد كه بايد همواره پش��تيباني و 
به روز شود تا در رقابت هاي جهاني ارائه آن با موفقيت 
همراه باش��د و با توجه به اين امر از تمام ش��ركت هاي 
ايراني، پيام رس��ان هاي بومي و همچنين ش��بكه هاي 
اجتماعي داخلي در س��ال جاري حمايت مالي، فني و 
تجهيزاتي صورت مي گيرد تا سهم دانش و فناوري بومي 

بيشتر شود. 
وي گفت: ظرف چهار س��ال فعاليت دولت يازدهم، 
تقويت حوزه ارتباطات دنبال ش��د به گونه يي كه امروز 
در تمام شهرهاي كشور شاهد وجود نسل چهار اينترنت 
هستيم و اميدواريم كه در آينده توسعه بيشتري در اين 

زمينه ايجاد شود. 

هشداردربارهافزايش
حمالتفيشينگبانكي

مركز ماهر درخصوص افزايش حمالت فيش��ينگ 
بانكي در ماه هاي اخير هشدار داد. 

به گزارش ايس��نا، بر اس��اس رصد ص��ورت گرفته 
حمالت فيش��ينگ درگاه هاي پرداخت بانكي در كشور 
در دو ماه گذش��ته رش��د شديدي داش��ته است. اين 
حمالت عموما با محوريت انتشار برنامك هاي اندرويدي 
مخرب يا جعلي ص��ورت مي پذيرد. لذا توصيه هاي زير 
جهت كاه��ش احتمال قرباني ش��دن در اين حمالت 

پيشنهاد مي گردد: 
پرهيز از نصب هرگونه برنامك اندرويدي از منابعي 
غير از توزيع كنندگان ش��ناخته ش��ده و معتبر به ويژه 
پرهيز از نصب برنامك هاي منتش��ر شده در شبكه هاي 
اجتماعي و كانال ها حساسيت بيشتر نسبت به هرگونه 
پرداخت درون اپليكيشن هاي موبايلي حتي در صورت 
دريافت آن از طريق توزيع كنندگان معتبر. الزم به توجه 
اس��ت كه هرگونه پرداخ��ت درون برنامه  بايد با انتقال 
كاربر ب��ه آدرس معتبر درگاه پرداخت از طريق صفحه 

مرورگر صورت پذيرد. 
بر اين اساس بايد توجه داشته باشيد كه برنامك هاي 
متعددي حتي از طريق توزيع كنندگان ش��ناخته شده 
منتش��ر ش��ده اند كه با فريب كارب��ر و با اس��تفاده از 
درگاه هاي پرداخت معتب��ر از كاربر وجه دريافت كرده 

ولي در عمل هيچ خدمتي ارائه نمي كنند. 
درگاه ه��اي پرداخت صرف��ا در آدرس هاي معرفي 
ش��ده از سوي شركت شاپرك در اين آدرس و بصورت 
زيردامنه هايي از  shaparak.ir )بدون هرگونه تغيير 
در حروف( معتبرند. هر گونه آدرسي غير از اين نامعتبر 
بوده و الزم است ضمن خودداري از وارد كردن اطالعات 
 cert [@]( در آن، نس��بت به گزارش آن به مركز ماهر
certcc.ir( يا پليس فتا جهت پيگيري و مقابله اقدام 

گردد. 
 HTTPS توجه داشته باشيد صرف مشاهده مجوز
معتبر در وب سايت به معني اعتبار آن نيست. حتما به 

آدرس دامنه وب سايت دقت كنيد. 
فهرس��تي از موارد فيشينگ رصد ش��ده و مسدود 
ش��ده توس��ط مركز ماهر در فروردين ماه ارائه ش��ده 
كه خوش��بختانه هويت عاملين برخ��ي از اين حمالت 
شناسايي ش��ده و اقدامات جهت برخورد قانوني با آنها 

در جريان است. 

اخبار

هدف از توليد و انتشار شاخص 
جهاني گرسنگي اين است كه با ايجاد 
آگاهي و درك تفاوت هاي كشوري 
و منطقه يي گرسنگي، باعث اقداماتي 

در جهت كاهش گرسنگي شود؛ چرا 
كه گرسنگي سالمت افراد جامعه را به 
مخاطره مي اندازد و خود يكي از موانع 

توسعه محسوب مي شود



جدولشماره1:ضرايبمولفههايشاخصجهاني
گرسنگيدرسالهاي2012و2015

سالمولفه
2012

وزنمولفهدر
سال2012

سال
2015

وزنمولفهدر
سال2015

PPسوءتغذيه

الغري كودكان كمتر 
P--از 5 سال

كوتاه قدي كودكان 
PPكمتر از 5 سال

مرگ ومير كودكان 
PPكمتر از 5 سال

1992200020082017كشوررتبه

5 ‹5 ‹5 ‹-بالروس1

5 ‹9.87.0-بوسني هرزگوين2

5 ‹5 ‹5 ‹5.9شيلي3

5 ‹5 ‹6.2-كرواتي4

5 ‹5 ‹10.55.3كوبا5

5 ‹5 ‹6.2-استونيا6

5 ‹5 ‹5 ‹20.0كويت7

5 ‹5 ‹6.7-لتوني8

5 ‹5 ‹5.9-ليتواني9

5 ‹5.2--مونتن10

5 ‹8.06.4-جمهوري اسلواكي11

5 ‹14.310.45.6تركيه12

5 ‹5 ‹13.7-اوكراين13

5 ‹9.77.76.4اروگوئه14

9.38.76.05.2روماني15

7.56.25.05.3كاستاريكا16

7.76.45.3-مقدونيه17

7.06.65.85.4آرژانتين18

15.911.75.45.4برزيل19

7.98.27.65.4بلغارستان20

11.310.95.8-قزاقستان21

10.56.86.2-فدراسيون روسيه22

14.010.88.46.5مكزيكو23

7.26.6--صربستان24

13.410.36.56.7اردن25

14.511.710.46.9ترينيداد و توباگو26

14.312.511.27.1عربستان سعودي27

15.410.78.07.4تونس28

25.915.811.27.5چين29

17.513.68.77.6ايران30

16.313.37.6-مولداوي31

18.411.47.7-ارمنستان32

14.78.37.7-جورجيا33

14.611.39.48.0كلمبيا34

جدولشماره2
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محلونقل10
معروف ترين  ايستگاه هاي 

راه آهن ايران و دنيا
نگاهي به وضعي��ت كنوني ايس��تگاه هاي راه آهن 
ايران نش��ان مي دهد كه اين ايستگاه ها در ۱۹ ناحيه 
دس��ته بندي ش��ده اند و هم اكن��ون نزدي��ك به 400 

ايستگاه راه آهن فعال هستند. 
ايس��تگاه هاي فع��ال راه آهن در اي��ران عبارتند از 
آذربايج��ان، اراك، اصفه��ان، ته��ران، جنوب، جنوب 
ش��رق، خراسان، زاگرس، شرق، ش��مال، شمال شرق 
۱، ش��مال شرق ۲، ش��مال غرب، فارس، قم، كرمان، 
لرس��تان، هرمزگان و يزد، و از ميان اين ايس��تگاه ها 
تا پايان آذرماه ۱۳۹0، ۷ ايس��تگاه سوادكوه، گدوك، 
دوگل، ورس��ك، س��رخ آباد، تيرت��اش و ميرج��اوه در 

فهرست آثار ملي ايران ثبت شده اند. 
حال با گذش��ت حدود دو قرن از آغاز حمل ونقل 
ريل��ي كاال و مس��افر، صحب��ت درب��اره معروف ترين 
ايستگاه هاي راه آهن ايران و دنيا جالب به نظر مي رسد. 

 راه آهن تهران
 كلنگ ساختمان ايستگاه راه آهن تهران در ۲۳ 

مهر ماه سال ۱۳0۶، به زمين زده شد. 
 وس��عت ايس��تگاه راه آهن تهران بطور تقريبي 
۱۷4 هكت��ار اس��ت و اين ايس��تگاه ب��ه خيابان هاي 
شوش – كش��تارگاه )بهمن( بزرگراه بعثت و خيابان 

ري )شهيد رجايي( محدود مي شود. 
 معمار اصلي ايستگاه راه آهن يك معمار اكرايني 
بنام والديساو والديس��اوويچ گاراديتسكيي بود كه 
توس��ط يك ش��ركت امريكايي براي احداث ايستگاه 

راه آهن تهران به ايران دعوت مي شود. 

 راه آهن مشهد
 ايس��تگاه راه آهن مشهد، يكي از بيست شاهكار 
معماري بعد از جنگ جهاني دوم در آسيا و زيباترين 

و مجهزترين ايستگاه راه آهن ايران است. 
 س��اختمان ايستگاه توس��ط معمار ايراني حيدر 
غيايي طراحي ش��ده و س��اخت آن در ۲۵ ش��هريور 
۱۳۳4 و در 4 آب��ان ۱۳4۵ ب��ه بهره برداري رس��يده 

است. 
 ايستگاه مش��هد به دو ايستگاه باري و مسافري 

تفكيك شده است. 
 ساختمان اصلي ايستگاه در زميني به مساحت 

حدود ۱۲000 متر مربع ساخته شده است. 

 بهترين ايستگاه هاي دنيا
 ايستگاه آتوكا در اسپانيا

 اين ايس��تگاه ش��بيه يك جن��گل كوچك يا يك 
باغ گياه شناسي است در اين ايستگاه، زير يك سقف 
شيشه يي بزرگ، گياهان متنوع و رنگارنگ و درختان 

پالم در آن به سهولت رشد و نمو كنند. 
 ايستگاه چاتراپاتي شيواجي در هند

 اين ايس��تگاه يك ساختمان تاريخي است كه در 
فهرس��ت بناهاي تاريخي دنيا در يونس��كو ثبت شده 
اس��ت و در حال حاضر ب��ه عنوان ايس��تگاه راه آهن 
اصلي شهر مومباي مورد استفاده قرار مي گيرد. نماي 
بيروني اين ايس��تگاه يك گنبد چش��م نواز، برج هاي 
تركيبي و بخش هاي كماني شكل، ظاهري غيرمعمول 

است. 
 ايستگاه يونيون درشيكاگو

 مدل ساختمان ايستگاه شيكاگو تنها محلي براي 
تعوي��ض قطار يا گذراندن وق��ت بين دو قطار قبلي و 
بعدي نيست. اين ايس��تگاه از نوع رنسانس امريكايي 
اس��ت كه در آن نقش برجس��ته هاي كاسيك بسيار 

باشكوهي ايجاد شده است. 
 ايستگاه پيكرينگ در بريتانيا

 مدت زمان زيادي از تعمير و بازسازي اين ايستگاه 
در منطقه شمال يورك ش��اير نمي گذرد و هم اكنون 
هر گردشگري كه به اين ايستگاه مي آيد، شيفته يك 
ايس��تگاه راه آهن قديمي بريتانيايي مي ش��ود. فضاي 
داخلي ايستگاه پيكرينگ در بريتانيا متناسب با قرن 
اخير و مجهز به بسياري از لوازم شيك و آنتيك است. 

 ايستگاه يوشوآيا در آرژانتين
 ايس��تگاه راه آهن يوش��وآيا در حاشيه پارك ملي 
تيه را دل فوئگو ق��رار دارد كه اين منطقه در حقيقت 
انتهايي تري��ن منطقه ق��اره امريكاي جنوبي اس��ت. 
بنابراي��ن قابل درك اس��ت كه چرا در گذش��ته براي 
زندانياني كه ب��راي كار در كمپ هاي كارگري به اين 
م��كان آورده مي ش��دند، به عنوان آخ��ر دنيا به نظر 

مي رسيد. 
 ايستگاه چوم در موريتاني

 اين ايستگاه كلبه يي كوچك است و اطراف آن را 
كلبه هاي ديگري احاطه كرده و در آن چاي و غذاهاي 
متنوع ديگر به فروش مي رسد، در اين ايستگاه نگاهي 
عميق تر به محيط و صحراي اطراف بسيار لذت بخش 

است. 
 ايستگاه كوه تانگوال در تبت

اين ايس��تگاه، مرتفع ترين ايس��تگاه راه آهن دنيا 
با ارتفاع ۵0۵۸ متر از س��طح درياست. در اينچنين 
محيط��ي، براي كس��اني كه زندگي و ب��ودن در اين 
ارتفاع را تجربه نكرده اند، تنفس سخت خواهد بود و 
Sino-( به همين دليل، خطوط راه آهن سينو-تبتان

Tibetan(، مس��افران را با واگن هاي مخصوصي كه 
مجهز به سيس��تم تامين اكسيژن هس��تند، جابه جا 

مي كند. 
 ايستگاه بروكن هيل در استراليا

اين ايس��تگاه زماني در س��ال ۱۸۸۸س��اخته شد 
ك��ه اين مكان تنها در حد يك ش��هر معدني كوچك 
بود. امروزه اين ايس��تگاه، بيشتر از طرف گردشگراني 
بازديد مي ش��ود كه مش��تاق ديدن صحنه هايي زيبا 
هستند كه مهم ترين آن در اين ايستگاه، نقاشي هاي 

ديواري بزرگ آن است. 
 ايستگاه حيدرپاشا در تركيه

 ايستگاه شرقي استانبول از اين جهت جالب است 
كه سه طرف آن را آب احاطه كرده و اين ايستگاه بر 
روي تقريب��ا ۱۱00پايه چوبي كه ب��ه ته دريا محكم 
ش��ده اند، قرار گرفته اس��ت. اين ايس��تگاه در س��ال 
۱۹0۸از ط��رف ويلهل��م دوم )Wilhelm II( قيصر 

آلمان به سلطان عبدالحميد دوم اهدا شده است. 
 ايستگاه ديويسادرو بارانكاس درمكزيك

 احتماال هيچ ايستگاه قطاري در دنيا، زيبايي اين 
ايستگاه اسپانيولي كوچك را ندارد. اينجا مكاني است 
براي افرادي ك��ه مي خواهند به بازديد از عميق ترين 

دره موجود زمين بروند، پيشنهاد مي شود. 
دراين ايستگاه مسافران مناظر بسيار زيبايي را در 
حي��ن عبور از لبه پرتگاه ه��ا و در ارتفاع هاي مختلف 

براي ساعاتي طوالني مشاهده مي كنند. 

گزارش

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان، وضعيت ايستگاه هاي راه آهن را بررسي مي كند

ايستگاه؛ نقطه عزيمت توسعه شبكه ريلي كشور
گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي   

ح��دود ۱۵0 س��ال از ورود راه آه��ن به كش��ور 
مي گذرد، اما نگاهي به شاخص هاي پايين بهره وري 
ريلي از جمله نسبت مسافر به واگن مسافري، نسبت 
نفر كيلومتر به واگن مسافري و... نشانگر آن است كه 
حمل و نقل ريلي در ايران با وجود قدمت باال، هنوز 
نتوانس��ته جايگاه خود را در ميان ساير شقوق حمل 

و نقل پيدا كند. 
نگاهي به وضعيت س��فرهاي نوروزي سال جاري 
هم حكايت از آن دارد كه س��فر با وس��ايل شخصي 
همچ��ون چند س��ال اخير همچن��ان محبوب ترين 
شيوه مس��افرت در ميان ايرانيان اس��ت كه يكي از 
داليل تمايل به استفاده از خودرو شخصي و كاهش 
استقبال از وسايل حمل و نقل عمومي، نبود امكانات 
الزم در ايس��تگاه هاي راه آهن، پايانه هاي مس��افري، 

فرودگاه ها دانست. 
البته براس��اس آمار منتشرش��ده از سوي راه آهن 
اگرچه شاهد رشد ۸.۲ درصدي در استفاده از حمل 
و نق��ل ريلي در نوروز س��ال جاري بودي��م، اما اين 
رش��د به معناي بهبود خدمات رس��اني به مسافران 

درايستگاه هاي قطار نيست. 
حضور در ايس��تگاه هاي راه آهن كش��ور به خوبي 
كمبوده��ا را نماي��ان مي كند، عدم اتصال مناس��ب 
ايس��تگاه هاي قط��ار با قطارش��هري ي��ا پايانه هاي 
تاكسيراني و اتوبوسراني، نبود پاركينگ به تعداد الزم 

و... كاما مشهود است. 
اما مهم ترين نكته يي كه كارشناسان حمل و نقل 
ريلي به آن اشاره مي كنند، نبود زيرساخت هاي الزم 
براي حمل و نقل تركيبي است كه اين مشكل بيش 

از ساير نقصان ها ديده مي شود. 

 توجه به شهرسازي ريل پايه
ميثم الجوردي، كارش��ناس ارشد حوزه حمل و 
نقل ريلي، توسعه ايس��تگاه هاي راه آهن و همچنين 
توجه به حمل و نقل تركيبي را از مهم ترين اقداماتي 
مي داند كه مس��ووالن حوزه ريل��ي بايد به آن توجه 

داشته باشند. 
الجوردي مي افزايد: گام نخس��تي كه براي بهبود 
و توسعه ايس��تگاه هاي راه آهن كشور الزم و ضروري 
به نظر مي رسد، توجه به حمل و نقل تركيبي است، 
در حمل و نقل تركيبي، دسترس��ي پايانه هاي ريلي 
حمل و نقل مس��افري بايد به ايس��تگاه هاي حمل و 

نقل درون شهري متصل شود. 
او ادام��ه مي دهد: ارتباط مي��ان راه آهن و مترو از 
موضوعاتي اس��ت كه وزير راه و شهرسازي هم بارها 
به اهميت آن اشاره كرده است و اصطاح شهرسازي 

ريل پايه را براي آن به كار مي برد. 
به گفته الجوردي، بايد مترو ش��هري كه راه آهن 
درون ش��هري محس��وب مي ش��ود به ايس��تگاه هاي 
راه آهن برون ش��هري متصل ش��ود و اين يكپارچگي 
ريل��ي و دسترس��ي ايس��تگاه هاي درون ش��هري و 
برون ش��هري ازمس��ائل مهم ب��راي ارزيابي توس��عه 

يافتگي راه آهن است. 

 تامين مالي با واگذاري امتياز به سازندگان
اين فعال حوزه حمل و نقل ريلي اظهار مي كند: 
يكي ازمسائلي كه براي ايجاد شهرريل پايه و ارتقاي 
ايستگاه هاي راه آهن درون شهري و برون شهري بايد 
مورد توجه قرار گيرد بحث تامين مالي پروژه هاست 
ك��ه بايد از طري��ق واگذاري امتي��ازات تجاري براي 
س��اخت و س��از پروژه ه��اي تج��اري و تفريحي به 

سازندگان اين پروژه ها انجام شود. 
او بي��ان مي كن��د: به عن��وان نمونه ش��هرداري 
مي توان��د امتيازات��ي را براي س��ازندگان هتل، مال، 
مجتم��ع تفريحي در محوطه ايس��تگاه هاي راه آهن 
ارائه دهد كه از طريق تامين مالي توسعه ايستگاه ها 
به اين شيوه مي توانيم ش��اهد بهبود شرايط كنوني 

ايستگاه هاي راه آهن كشور باشيم. 
الج��وردي اضافه مي كند: يكي ديگر از مس��ائلي 
است كه در توس��عه و بهسازي ايستگاه هاي راه آهن 
كش��ور مطرح اس��ت وجود تعداد مناسبي پاركينگ 
با توجه به حجم مس��افران ايس��تگاه مورد نظراست 
و هم اكنون ش��اهد هس��تيم كه ايس��تگاه هاي قطار 
در اي��ران از لح��اظ خدمات رفاه��ي،  تفريحي و... با 

چارچوب هاي جهاني فاصله بسياري دارند. 

 پاركينگ نياز ايستگاه هاي راه آهن 
اي��ن فعال حوزه حمل و نقل ريلي ادامه مي دهد: 
درباره امكانات مورد نياز يك ايستگاه قطار بايد گفت 
كه ايس��تگاه هاي قطار بايد امكان اسكان مسافران را 
داشته باش��ند. ضمن اينكه تامين نيازهاي مسافران 

بايد بدون مراجعه به داخل شهر انجام پذيرد. 
به گفته او، پاركينگ هاي ايس��تگاه ها بايد شرايط 
پ��ارك تعداد زي��ادي از ماش��ين هاي مس��افران را 
داشته باش��د و شرايط ايستگاه هاي قطار بايد مشابه 

فرودگاه ها باشد. 
الج��وردي درب��اره ارائ��ه خدم��ات مناس��ب به 
مس��افران اظهار مي كند: راه آهن جمهوري اسامي 
ايران براي يكپارچه سازي حمل و نقل درون شهري 
و برون ش��هري تاح��دودي موفق بوده اس��ت اما در 
زمينه هاي��ي مانند ايجاد تس��هيات مناس��ب براي 
مس��افران، وجود پاركينگ و همچنين مجتمع هاي 

تجاري،  ايران با اشل جهاني فاصله بسياري دارد. 
او ادام��ه مي دهد: درميان ايس��تگاه هاي راه آهن 
كل كشور، ايستگاه تهران از ساير ايستگاه ها توسعه 
يافته تراس��ت ضمن اينكه با س��اخت مترو درساير 
شهرستان ها و اتصال راه آهن به پايانه هاي مسافري 
و همچنين آغاز طرح هاي توس��عه يي مانند توسعه 
راه آهن مش��هد مي ت��وان به بهبود ش��رايط كنوني 

ايستگاه هاي راه آهن كشورمان كمك كند. 
اين فعال حوزه حمل و نقل ريلي معتقد اس��ت: 
بايد ايس��تگاه هاي حم��ل و نقل كاال ه��م در كنار 
ايس��تگاه هاي مسافري توس��عه يابد و ايستگاه هاي 
ب��اري باي��د مجهز ب��ه انباره��اي باري ش��ود البته 
هم اكنون هم ايس��تگاه هاي ب��اري راه آهن مجهز به 
انبار هستند، اما با توجه به اينكه طراحي آنها مربوط 

به ۵0 س��ال گذشته است نمي تواند نيازهاي كنوني 
صنعت حمل و نقل ريلي كاال را تامين كند. 

الج��وردي اضاف��ه مي كن��د: هم اكن��ون اغل��ب 
ايستگاه هاي راه آهن كشور در حومه شهر قرار دارند 
و اطراف ايستگاه هاي راه آهن را واحدهاي مسكوني 
پوش��انده اند كه همين موضوع مانعي براي توس��عه 
ايستگاه هاي باري و مسافري شود و پايانه هاي باري 
نمي تواند مناسب باشد. البته يك نمونه موفق دراين 
زمين��ه وجود دارد و آن هم بندرخش��ك آپرين كه 
چندكيلومتر نرسيده به تهران، محلي را براي بارانداز 
كاال و بار در نظرگرفته اند و اين موضوع بايد در ساير 

شهرها و ايستگاه هاي باري هم لحاظ شود. 

 ناديده گرفتن توان داخلي 
اين كارش��ناس ارش��د حوزه حم��ل و نقل ريلي 
با اش��اره به ق��رارداد هم��كاري راه آه��ن جمهوري 
اسامي ايران با ش��ركت فرانسوي مي گويد: قراربود 
ايستگاه هاي قطار س��ه كان شهرتهران، قم ومشهد 
توس��عه يافته و بازسازي ش��وند اما هيچگاه طرحي 
براي بازسازي و توسعه ايستگاه كان شهرهاي ايران 

اجرايي نشد. 
او اضاف��ه مي كن��د: اي��ن ق��رارداد از نخس��تين 
قراردادهاي خارجي بود ك��ه پس از برجام در حوزه 
ريلي امضا ش��د و در همان زمان هم انتقاداتي به آن 
وارد ش��د كه نيازي به داش��تن طرف خارجي براي 
بهس��ازي و توس��عه ايس��تگاه هاي راه آهن نداشت و 
راه آهن مي توانست با يك شركت ايراني قرارداد بسته 

و از شركت خارجي براي مشاور استفاده كند. 
الجوردي مي گويد: البته اغلب كارشناس��ان هم 
موافق بودند كه توس��عه و بازس��ازي ايس��تگاه هاي 
كان ش��هرها ني��ازي به امض��اي ق��رارداد با طرف 
خارج��ي نداش��ت و با شناس��ايي ت��وان داخلي و 
بهره گيري از تجارب كشورهاي توسعه يافته دراين 
زمينه هم بازس��ازي و توس��عه ايس��تگاه هاي قطار 

امكان پذير بود. 
اين فعال حوزه حمل و نقل ريلي اضافه مي كند: 
زمان قرارداد ۸ ماهه بود اما با توجه به گذشت حدود 
۳ س��ال از اين قرارداد و عدم مش��اهده تغييري در 
ايس��تگاه هاي قط��ار مي توان گفت كه اي��ن قرارداد 

بي نتيجه مانده است. 

 خط ريلي تبريز-جلفا، نخستين خط ريلي
محمد حس��ن رضاييان، كارشناس ارشد حمل و 
نقل ريلي درباره تاريخچه قديمي ترين ايستگاه هاي 
راه آهن ايران به تعادل مي گويد: از زمان ورود راه آهن 
به كشور حدود ۱۵0 سال مي گذرد اما بهره برداري از 
ش��بكه ريلي با سبك و سياق كنوني به سال ۱۲۹۵ 

بازمي گردد و مربوط به خط ريلي تبريز- جلفا است. 
رضايي��ان مي افزاي��د: طراح اغلب ايس��تگاه هاي 
راه آه��ن ايران، انگليس��ي ها، هلندي ه��ا،  نروژي ها و 
آلماني ها بودند البته گاهي اس��تادان معماري ايراني 
هم در طراحي و بازطراحي ايستگاه ها نقش داشته اند 

اما نقش اصلي را طراحان خارجي ايفا مي كردند. 
او ادام��ه مي دهد: خط بعدي، خط ريلي زاهدان- 
ميرجاوه است كه اين مسير كوتاه بود. پس از ساخت 
خط ريلي زاهدان-ميرجاوه، نوبت به ساخت خطوط 
ريلي سراس��ري شد درواقع با بهره برداري از دو خط 
ريلي تبريز- جلفا و زاهدان- ميرجاوه، سرعت ساخت 

خطوط ريلي سراسري افزايش يافت. 
ب��ه گفت��ه اين كارش��ناس ارش��د حم��ل و نقل 
ريل��ي، برخي ايس��تگاه هاي راه آه��ن قديمي، ثبت 
ملي شده اند از جمله ايس��تگاه تبريز، بندرتركمن و 
تهران. ايستگاه هايي كه ثبت ملي شده اند هم قديمي 
هس��تند و به عنوان آثاري فاخر در معماري شناخته 
مي شوند و هم اينكه درزمان خود، نمادي از توسعه و 

پيشرفت صنعت محسوب مي شدند. 
رضايي��ان اظهار مي كند: زماني ك��ه راه آهن وارد 
كش��ور شد، حمل و نقل هوايي وجود نداشت، حمل 
ونقل دريايي هم تنها در بنادر محلي، انجام مي شد و 
براي جابه جايي مسافر در داخل كشوركاربرد نداشت، 
در واقع در اين نوع از حمل ونقل، مس��افران تنها از 

يك بندربه بندر ديگر جابه جا مي شدند. 
او تصري��ح مي كن��د: در آن زم��ان، حمل و نقل 
جاده يي هم توسعه چنداني نداشت يعني خودرويي 
در ش��هر يا در فاصله بين ش��هرها ت��ردد نمي كرد و 
س��ال ها قبل از توس��عه جاده و حمل ونقل جاده اي، 
راه آهن در بس��ياري از كش��ورهاي توس��عه يافته و 

درحال توسعه از جمله ايران فراگير شده بود. 
اين كارش��ناس ارش��د حوزه حم��ل ونقل ريلي 
با اش��اره به قديمي تر بودن راه آهن نس��بت به جاده 
مي گويد: چند ده س��ال پيش از آغ��از حمل و نقل 
ج��اده اي، راه آهن فراگير ش��ده بود و پ��س از روي 
كارآمدن خودرو، بسياري ازشبكه هاي ريلي گسترده 

شدند. 
رضايي��ان اضافه مي كن��د: در دوران پهلوي دوم 
و پ��س از س��اخت و طراحي ايس��تگاه هاي راه آهن، 
بس��ياري از اين ايس��تگاه ها از جمله ته��ران، تبريز، 
زاهدان و... باز طراحي ش��دند چون حجم استفاده از 

اين ايستگاه ها دراين مدت افزايش يافته بود. 

 لزوم توجه به حمل ونقل تركيبي 
اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه حمل و نقل ريلي 
جدا ازاينكه درباره قديمي ترين خطوط ريلي ايران 
توضيحاتي مي دهد و به ويژگي هاي الزم و ضروري 

ايس��تگاه هاي مناس��ب ريلي مي پردازد و مي گويد: 
يكي از معضاتي كه حوزه حمل ونقل كش��ور با آن 
مواجه اس��ت، عدم شكل گيري مناسب حمل و نقل 
چند وجهي اس��ت، البته در دول��ت دوازدهم براي 
رس��يدن به اين هدف تاش هايي انجام شده است 
و مي توان گفت يكي از نقاط مثبت دولت دوازدهم 

توجه به حمل ونقل تركيبي است. 
رضاييان مي افزايد: يك��ي از اقدامات مثبتي كه 
در راستاي ش��كل گيري حمل و نقل تركيبي انجام 
شده، آغاز به كار راه آهن حومه يي است گام مثبتي 
براي بهبود حمل و نقل اما اين گام كافي نيس��ت و 

بايد توجه بيشتري به اين موضوع شود. 
او ادامه مي دهد: در بحث حمل و نقل و ترانزيت، 
مساله اساسي هزينه- فايده مطرح است و زماني كه 
مس��افر يا باري بايد جابه جا شود لزومي بر حمل و 
نقل يك وجهي نيس��ت و حتما نبايد فرآيند حمل 
ونق��ل و جابه جايي، با يك ش��يوه انجام ش��ود و به 
عنوان نمونه بار يا مسافر تنها با ريل يا تنها با جاده 
جابه جا ش��ود و دراي��ن زمينه مي ت��وان از مدهاي 

مختلف حمل و نقل استفاده كرد. 
اي��ن فعال حوزه ريلي، تصري��ح مي كند: به ويژه 
درجابه جايي بار واقعا لزومي براي اس��تفاده از يك 
نوع از حمل و نقل وجود ندارد. درجابه جايي مسافر 
هم، ش��بكه حمل و نقل بايد به گونه يي باش��د كه 
مس��افر بتواند بخشي از مسيررا با حمل و نقل ريلي 
برون ش��هري، مابقي مس��ير را با حمل و نقل ريلي 
درون ش��هري انجام دهد البته بايد تاكسي هم براي 
استفاده مسافران وجود داشته باشد و از راه آهن به 

فرودگاه هم بايد مسيري تعريف شده باشد. 
رضايي��ان با تاكيد بر دسترس��ي مناس��ب ميان 
ايس��تگاه هاي راه آهن درون ش��هري، برون ش��هري، 
ف��رودگاه و... باه��م اضافه مي كند: بايد دسترس��ي 
مس��افران به انواع حمل ونق��ل افزايش يابد ضمن 
اينكه به صورت ويژه خدماتي كه در ايس��تگاه هاي 
راه آه��ن در اختي��ار مس��افران ق��رار مي گيد كافي 
نيس��ت و در سال هاي گذشته پيشرفت مناسبي در 

اين زمينه نداشتيم. 

 نياز حمل ونقل ريلي به ساير انواع حمل ونقل
او تصري��ح مي كن��د: هم اكنون توس��عه حمل و 
نقل چند وجهي به ش��دت مورد نياز كشوراس��ت و 
بخشي از عدم دستيابي حمل ونقل ريلي به اهداف 
مورد نظر در برنامه پنجم توس��عه اين است كه در 
كشور ظرفيت توسعه حمل و نقل تركيبي را جدي 

نگرفته ايم. 
اين كارش��ناس ارش��د حوزه حمل و نقل ريلي 
بي��ان مي كند: اگر ب��اري ب��راي جابه جايي درنظر 

گرفته شده باشد دردسرهاي حمل و نقل ريلي آن 
بيشتر از حمل و نقل جاده يي است. 

رضايي��ان ادامه مي دهد: حمل ونقل جاده يي در 
به در اس��ت يعن��ي در مبدا بار ب��ه كاميون منتقل 
ش��ده و در مقصد از كاميون خارج مي ش��ود اما در 
حمل ونقل ريلي شاهد چنين مزيتي نيستيم و بار را 
در ايستگاه راه آهن تحويل داده ودر ايستگاه راه آهن 
درياف��ت كنم و پس از رس��يدن كاال به ايس��تگاه 
راه آه��ن در مبدا و پس از رس��يدن كاال در مقصد، 
س��اير انواع حم��ل ونقل بايد به كم��ك حمل و نقل 

ريلي بيايند. 

 توقف در بازطراحي
عاوه بر توجه به توسعه حمل و نقل تركيبي در 
كش��ور براي افزايش استفاده از ظرفيت هاي حمل و 
نقل ريلي، بايد اقدامات ديگري هم انجام ش��ود. اين 
فعال حوزه حمل و نقل ريلي درباره افزايش خدمات 
رساني در ايس��تگاه هاي راه آهن براي رشد مسافران 
خط��وط ريلي مي گويد: آنچه درس��ال هاي اخير در 
اين زمينه مطرح ش��د بحث بازطراحي ايستگاه هاي 
راه آهن بود در سال ۹4، براي بازطراحي سه ايستگاه 
پايل��وت تهران، مش��هد و قم، تفاه��م نامه يي ميان 
راه آهن جمهوري اسامي ايران و شركت »اي آر پي« 

فرانسه امضا شد. 
رضاييان تصريح مي كند: قرار بود كه اين شركت 
فرانسوي كه دس��تي در معماري داشت باز طراحي 
اين ايس��تگاه هاي راه آهن را با ه��دف افزايش بهره 
وري و اس��تفاده بهين��ه از فضا انجام ده��د زيرا در 
بسياري از ايس��تگاه هاي راه آهن اس��تفاده درستي 
از فضا نمي ش��ود به عنوان نمونه وس��عت ايس��تگاه 
راه آهن تهران، كم نيست اما از ظرفيت هاي ايستگاه 

به درستي استفاده نشده است. 
او ادامه مي ده��د: هزينه ثبت ش��ده در قرارداد 
ميان راه آهن ايران و شركت »اي آر پي« فرانسه براي 
بازطراحي س��ه ايس��تگاه راه آهن تهران، قم ومشهد 
ب��اال نبود و حدود ۷ ميليون يورو بود اما اين قرارداد 

اجرايي نشد. 
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه ريلي قرار بود 
كه در گام نخست، اين شركت فرانسوي، مطالعاتي 
را براي باز طراحي اين س��ه ايس��تگاه انجام دهد و 
س��پس طرحي را ارائه كنند اما متاسفانه اجراي اين 

تفاهم نامه متوقف شد. 
رضاييان اضافه مي كند: حتي اگر مطالعات انجام 
ش��ده و طرح هم ارائه شده اس��ت اما پياده سازي و 
اجراي اين طرح انجام نشده و در سه ايستگاه تهران، 

قم و مشهد طرح خاصي اجرايي نشده است. 
او مي افزايد: يكي از پيشنهادهاي خوب و جذاب 
براي توسعه ش��بكه ريلي، باز طراحي ايستگاه هاي 
راه آه��ن اس��ت كه اگر يك يا دو ايس��تگاه توس��ط 
طرف خارجي )براس��اس قرارداد قبلي( باز طراحي 
ش��ود از اين تجربه مي توان براي بازطراحي س��اير 

ايستگاه هاي راه آهن هم مورد استفاده قرارگيرد. 
اين كارش��ناس ارش��د حوزه حم��ل و نقل ريلي 
با اش��اره ب��ه اهمي��ت بازطراحي ايس��تگاه هايي از 
راه آهن كه داخل ش��هر ق��راردارد، مي گويد: باتوجه 
به محدوديت فضاي ش��هري، ض��رورت بازطراحي 

ايستگاه هاي راه آهن درون شهري افزايش مي يابد. 
توسعه شبكه حمل و نقل ريلي هم نيازمند توجه 
به گس��ترش حمل و نقل تركيبي است و هم اينكه 
بايد بازطراحي ايس��تگاه ها را در دستوركار قرارداد. 
اگرچه اهميت ساير امكانات مورد نياز براي ايستگاه 

از جمله پاركينگ همچنان مطرح است. 

 قراردادي كه اجرايي نشد
همان گون��ه كه كارشناس��ان حم��ل و نقل ريلي 
گفتند در تيرماه س��ال ۹4، ق��راردادي ميان راه آهن 
جمهوري اسامي ايران و شركت »اي آر پي« فرانسه 
براي بازطراحي ايستگاه هاي تهران، قم و مشهد امضا 

شد كه اين قرارداد هيچگاه اجرايي نشد. 
اين قرارداد ش��امل ۱0 س��رفصل اساسي و چهار 
رويكرد اساسي مطالعاتي بود و قرار بود كه جانمايي 
ايس��تگاه هاي راه آهن جديد ش��هر ته��ران در حوزه 
شهري تهران بزرگ با هدف افزايش دسترسي ريلي، 
 )Multi Modal( طراحي ايس��تگاه چند وجه��ي
شهر تهران با هدف دسترسي آسان بين انواع شقوق 

حمل ونقل درون شهري و برون شهري، انجام شود. 
براس��اس اين قرارداد جانمايي و طراحي ايستگاه 
راه آهن تندرو ش��هر ته��ران به عنوان مبدا ش��بكه 
راه آهن تن��درو، جانماي��ي و طراحي ايس��تگاه هاي 
راه آه��ن حومه ي��ي ش��هر ته��ران با هدف پوش��ش 
حداكثري شهرهاي اقماري شهر تهران، بهينه سازي 
محوطه ايستگاه تهران با رويكر ساخت يك ايستگاه 
و س��ايت مدرن به عنوان محرك بازآفريني ش��هري 
حوزه پيرامون ايستگاه راه آهن تهران، هم انجام شود. 
در بخش ديگري از قرارداد به طراحي ايس��تگاه 
چند وجهي شهر مشهد با هدف دسترسي آسان بين 
انواع ش��قوق حمل ونقل درون شهري و برون شهري 
و ايجاد ام��كان پذيرايي از قطاره��اي برقي تهران-

مش��هد، بهينه س��ازي طرح جامع محوطه ايستگاه 
مشهد با رويكرد توسعه سايت ايستگاه راه آهن مشهد 
و محرك بازآفريني ش��هري حوزه پيرامون ايستگاه 

راه آهن مشهد هم قرارداشت. 
دراين تفاهم نامه قرار بود كه بررس��ي و طراحي 
ترمينال ۲ ايس��تگاه راه آهن مش��هد، بهينه س��ازي 
محوطه ايس��تگاه راه آهن قم با رويكرد توسعه سايت 
ايستگاه راه آهن قم و محرك بازآفريني شهري حوزه 
پيرامون ش��هر ق��م و اتصال مس��تقيم از طريق باغ 
راه ب��ه حرم حضرت معصومه )ص( و ارتقا ايس��تگاه 
كنوني قم براي پذيرايي از قطارهاي حومه يي تهران 
و قطارهاي تندرو تهران-قم –اصفهان هم در دستور 

كار قرار گيرد. 
همچنين توسعه ايستگاه هاي چندوجهي، توسعه 
برمبناي حمل ونقل همگاني، پوش��ش راه آهن هاي 
تندرو و پوش��ش راه آهن ه��اي حومه يي رويكردهاي 
اساس��ي مطالعات قرارداد ش��ركت راه آهن و شركت 

آرپ فرانسه بود. 

درميان اطاعاتي كه درباره ايس��تگاه هاي راه آهن كش��ور داده ش��د شايد 
سوالي كه براي بسياري از مسافران خطوط ريلي ايجاد مي شود، اين باشد كه 
پرترددترين ايستگاه ها و همچنين خطوط ريلي كشور كدام است.  مير حسن 
موس��وي، معاون مسافري راه آهن جمهوري اسامي ايران درباره پرترددترين 

ايس��تگاه هاي مس��افري به تعادل مي گويد: بيش��ترين مبدا و مقصد مسافري 
در كش��ور تهران و مشهد اس��ت. موس��وي مي افزايد: اگر بخواهيم به ترتيب 
پرترددترين ايس��تگاه هاي راه آهن كشور را نام ببريم: تهران، مشهد، اداره كل 

راه آهن قم، بندرعباس، تبريز، زنجان و... است. 

تهران و مشهد شلوغ ترين ايستگاه هاي راه آهن

مقايسه شاخص هاي بهره وري ايران با 26 كشور از مجموعه 87 كشور عضو اتحاديه بين المللي راه آهن ها 2015-2016

شماره
شاخصشاخص

مقدار شاخص در 
ايران

رتبه ايرانميانگين شاخص
درصد اختاف شاخص ايران در سال 

۲0۱۶ با ميانگين كل كشورهاي 
منتخب

در كل كشورهاي منتخب*كل كشورهاي منتخب
۲0۱۵۲0۱۶۲0۱۵۲0۱۶۲0۱۵۲0۱۶

نسبت مسافر )هزارنفر( به واگن ۱
۷۵-۱۱.۱۱۱.۷4۹.۲4۶.۳۲۳۱۸۲0۱۶مسافري

نسبت نفر كيلومتر)ميليون( به ۲
۶.۸۶.۶۳.۹۹4.0۳۲۳۳۲۱۳۶۳واگن مسافري

۵۶-۱۵۶۳۱۶۷۲۳444۳۷۶۵۲0۱4۱۷۱0نسبت تناژبار به واگن باري۳

نسبت تن كيلومتر)هزار( به واگن 4
۶۲-۱0۹۷۱۱۳۱۲۶۲۲۲۹۳۸۲۱۸۲0۸باري

نسبت تناژبار )هزار تن( به طول ۵
)km( 40-۳.4۱۳.۸۵۶.۳۵۶.۳۸۱۹۱۱۱۹۹خطوط

نسبت مسافر جابجاشده )هزار نفر( ۶
)km( ۸۵-۲.۳4۲.۲0۲۳.۸۱۵.۱۲4۱۹۲۲۱۷به طول خط

نسبت ميليون واحد حمل به طول ۷
)km( ۲۵-۳.۸۲۳.۸44.۹۵۵.۱۳۲۶۹۲۶۹خطوط

*توضيح اينكه رقم سمت راست تعداد كل كشورها و رقم سمت چپ رتبه ايران در ميان كشورهاي در نظر گرفته شده است.
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

رشد 16 درصدي توليد 
محصوالت سايپا آذين

 مديرعامل شركت سايپا آذين با بيان اينكه ماموريت 
اين شركت در طراحي و توليد انواع مجموعه صندلي هاي 
خ��ودرو اس��ت، گفت: س��ايپا آذي��ن با س��هم نزديك به 
 X100 70درصدي تامين مجموعه صندلي خودرو گروه
و X200، س��راتو، برليان��س، H300 ،H200 و كراس، 
نيس��ان، چانگان و آريو در گروه خودروسازي سايپا، نقش 
مهم و پررنگي به عنوان تامين كننده اصلي در گروه سايپا 

ايفا مي كند. 
ب��ه گزارش »تعادل« به نقل از س��ايپا نيوز، محس��ن 
چرومي افزود: اين ش��ركت در سال 96 با توليد 453هزار 
 دس��تگاه صندل��ي خودروه��اي گ��روه س��ايپا و تحق��ق
84 درصد از برنامه MPS س��ايپا آذين توانس��ت به نسبت 
س��ال 95 رشد 16درصدي را تجربه كند و اين ميزان توليد 
س��هم حدود 70درصد از كل محصوالت س��واري و تجاري 

سبك توليدي گروه خودروسازي سايپا را شامل مي شود. 

 هنوز مستندات اعتياد يا بيماري پدر شكنجه گر 
به دست نيامده است-ماهشهر| معاون اجتماعي اداره  كل 
بهزيستي خوزستان آخرين وضعيت پيگيري پرونده شكنجه 
س��ه كودك ماهشهري توسط والدين ش��ان را تشريح كرد. 
حس��ن عباسي اظهار كرد: در پي تماس مددكار بيمارستان 
حاجي��ه نرگس معرفي ماهش��هر با س��امانه 123 اورژانس 
اجتماعي در دوم ارديبهش��ت ماه امسال و گزارش يك مورد 
كودك آزاري بالفاصله تيم اورژانس اجتماعي ماهشهر به اين 

بيمارستان اعزام شد. 
او ادامه داد: براس��اس اظهارات عموي كودكان آزارديده؛ 
فاطمه 12 ساله، ام البنين 8 ساله و علي اكبر 5ساله در شهرك 
طالقاني شهرستان ماهشهر از س��وي پدر و نامادري شان از 
لحاظ روحي، رواني و جس��مي شكنجه مي ش��دند كه آثار 
ضرب��ات و جراحات وارده بر بدن اين كودكان كامال نمايان و 
مشخص است. معاون اجتماعي اداره  كل بهزيستي خوزستان 
با اشاره به عدم رسيدگي به تغذيه و تحصيل اين سه كودك 
آسيب ديده از س��وي والدين آنها افزود: بالفاصله مددكاران 
بهزيس��تي، مداخالت تخصصي خود را آغاز كردند و با ورود 
دادستان ماهشهر به اين موضوع، پيگيري ها براي دستگيري 

عوامل شكنجه اين كودكان آغاز شد. 
عباس��ي تصري��ح كرد: پدر اين س��ه ك��ودك هم اكنون 

دستگير شده و در بازداشت به سر مي برد .
  برگ�زاري مان�ور بزرگ س�ازگاري ب�ا كم آبي-

اصفه�ان| مديرعام��ل ش��ركت آب و فاض��الب اس��تان 
اصفه��ان با اش��اره ب��ه برگزاري مان��ور بزرگ س��ازگاري با 
 كم آب��ي، خودب��اوري و هم افزاي��ي همزمان در 56 ش��هر و 
300 روس��تا تحت آبرساني اصفهان بزرگ گفت: اين روزها 
بايد با رويكرد پذيرش ش��رايط موج��ود برنامه هاي خود را 
تدوين كنيم، تغيير شرايط آب و هوايي كشور امري غيرقابل 
انكار است كه در اين ميان بخش فالت مركزي بسيار تحت 
تغيير اقليم قرار گرفت به طوري كه شاهد نزديك به يك دهه 
خشكسالي متوالي در شهرهايي كه در فالت مركزي كشور 
قرار دارند، هس��تيم پس بايد ساكنان اين منطقه با پذيرش 
تبعات خشكسالي سعي در سازگاري با كم آبي نمايند كه در 
اين راستا شركت آبفا استان اصفهان اقدام به برگزاري مانور 
بزرگ س��ازگاري با كم آبي در شهرهاي تحت پوشش طرح 

آبرساني اصفهان بزرگ كرده است. 
شهربازي معارفي در قم راه اندازي مي شود-قم| 
راه اندازي ش��هربازي معارفي در ش��هر قم توسط جمعي از 

اعضاي شوراي اسالمي قم به تصويب رسيد. 
 در چهل و پنجمين جلسه رسمي و علني شوراي اسالمي 
شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهيد باكري، راه اندازي 
شهربازي معارفي در شهر قم توسط جمعي از اعضاي شوراي 

اسالمي قم به تصويب رسيد. 
در اين جلسه حسن مالكي نژاد رييس كميسيون فرهنگي 
شوراي شهر قم با اشاره به قابليت هاي اين شهر بازي معارفي 
در قم عنوان كرد: در ش��هر بازي معارفي همچنين مباحث 
فرهنگ��ي و ديني و موضوعات ش��هروندي ب��ه كودكان نيز 
آموزش داده مي شود كه مي تواند به لحاظ فرهنگي اثرگذار 
باشد. رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر قم خاطرنشان 
ك��رد: بايد اين طرح فرهنگي كه بازي ه��اي ديني در آن به 
خوبي دنبال مي شود و به طور مدام نيز به روز رساني مي گردد؛ 

مورد حمايت جدي مسووالن در قم قرار گيرد. 
شروع تحولي بزرگ در زيبا سازي شهري يزد-يزد| 
رييس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهرداري يزد درباره 
فعاليت هاي اين سازمان، گفت: واكاري درختان سطح شهر را 
از مهرماه سال گذشته آغاز و كاشت گونه هاي مختلف گياهي 
در 150 خيابان يزد را در دستور كار خود قرار داده ايم. محمد 
صفدرپور با بيان اينكه براي بهبود رشد و توسعه فضاي سبز 
نياز به استفاده از كود مرغوب است، اظهار كرد: دو هزار تن 
كود براي درختان س��طح شهر يزد خريداري و بين مناطق 
فضاي س��بز توزيع شده اس��ت. او با اشاره به كاشت 200 تا 
300 هزار درختچه در س��طح ش��هر،  افزود: رز مينياتوري و 

نسترن ازجمله اين درختچه ها هستند. 
 گشايش بزرگ ترين نمايشگاه كشاورزي كشور 
در شيراز-ش�يراز| بزرگ تري��ن نمايش��گاه حوزه صنعت 
كشاورزي كشور در شيراز گشايش يافت. مديرعامل شركت 
نمايشگاه هاي بين المللي فارس گفت: اين نمايشگاه در پنج 
سالن و در مساحتي بالغ بر 20 هزار مترمربع فضاي مسقف و 
فضاي باز نمايشگاهي و با حضور 173 شركت از سراسر نقاط 

ايران و 25 شركت بين المللي گشايش يافت. 
س��يدمحمود موس��وي افزود: نمايندگاني از 14 كشور 
دنيا از جمله آلمان، روسيه، فرانسه، هلند، لهستان، بلژيك، 
ايتاليا، اس��پانيا، چين، تركيه، يونان، دانمارك، عمان و قطر 
در اين نمايش��گاه حضور دارند. موس��وي بيان كرد: شركت 
DLG آلم��ان به عنوان ش��ريك تجاري اين نمايش��گاه با 
شركت نمايشگاه هاي بين المللي فارس همكاري داشته و در 
قالب يك پاويون بزرگ حضور 12 ش��ركت آلماني را در اين 

نمايشگاه رقم زده است. 
افتت�اح 6۰ ط�رح بهداش�تي در همدان-همدان| 
60طرح بهداشتي به صورت ويديوكنفرانس در استان همدان 
افتتاح شد. اين طرح ها در 14 هزار و 350 مترمربع مساحت 
ساخته شده و بيش از 23 ميليارد تومان براي آن هزينه شده 
است. اين طرح ها شامل خانه بهداشت، پايگاه سالمت شهري 
و روستايي، خانه پزشك، ستاد مركز بهداشت و مركز مشاوره 
اس��ت. معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي در مراسم افتتاح اين طرح ها گفت: پزشك خانواده، 
نظام ارجاع، تش��كيل پرونده الكترونيك س��المت و اقتصاد 
سالمت از اولويت هاي مهم حوزه بهداشت كشور است. او افزود: 
 در بروز بيماري سل كه در جهان در هر صد هزار نفر جمعيت 
144 مورد مش��اهده مي ش��ود در منطقه غرب آس��يا و در 
افغانس��تان 280 مورد است و اين درحالي است كه در ايران 
در هر يك ميليون نفر فقط 14 نفر مبتال ديده مي ش��ود كه 

آنها هم وارداتي محسوب مي شوند.

ويژه

اخبارشهرستانها

روز گذشته همزمان با سفر رييس جمهوري انجام شد

افتتاح 8طرح صنعتي در آذربايجان شرقي

عضو سابق هيات مديره باشگاه تراكتورسازي: 

انتقاد نماينده تبريز از عدم انجام تعهدات ايرانسل در قبال تراكتورسازي

گروه بنگاه ها|
همزمان با حضور رييس جمهوري و هيات همراه 
در آذربايجان شرقي 8 طرح صنعتي در اين استان 
از طري��ق ويديوكنفرانس بهره ب��رداري و عمليات 

اجرايي 8 طرح جديد آغاز شد. 
وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت ديروز در آيين 
افتتاح اين طرح ها در كارخانه تراكتورسازي تبريز 
گفت: اين طرح ها براي 5هزار و 960 نفر اش��تغال 
ايجاد مي كند و ميزان كل سرمايه گذاري براي آنها 

22 هزار و 270 ميليارد ريال است. 
محمد ش��ريعتمداري افزود: در 8 طرح افتتاح 
ش��ده براي 2 هزار و 110 نفر اشتغال ايجاد شده و 
ميزان سرمايه گذاري اين طرح ها در مجموع 4هزار 
و 890 ميليارد ريال س��رمايه ثابت و س��رمايه در 

گردش است. 
وي اظهار كرد: با بهره ب��رداري از 8 طرح آماده 
ش��روع عمليات اجراي��ي براي 3 ه��زار و 850 نفر 
اش��تغال فراهم و براي اين طرح ها 17 هزار و 380 

ميليارد ريال سرمايه گذاري مي شود. 
وزير صنع��ت، معدن و تجارت ي��ادآوري كرد: 
همزم��ان با س��فر رييس جمهوري ب��ه آذربايجان 
شرقي فعاليت بزرگ ترين شهرك خصوصي كشور 
با عنوان شهرك خصوصي كارآفرينان در شهرستان 

شبستر آغاز شد. 
ش��ريعتمداري ادامه داد: اين شهرك در زميني 
به مساحت 124 هكتار زمين صنعتي ايجاد شده 
و ب��راي آن بي��ش از يك ه��زار و 60 ميليارد ريال 

سرمايه گذاري شده است. 
وي با بيان اينكه آذربايجان شرقي مهد صنعت، 
معدن و تج��ارت خصوصي ايران اس��ت، گفت: از 
مهم تري��ن ويژگي هاي اقتصادي مهم اين اس��تان 
بيشترين مش��اركت مردم در اقتصاد در بين همه 

استان ها است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به رشد 
اقتصادي كشور در س��ال هاي اخير اظهار كرد: در 
نيمه اول سال گذشته 222 واحد صنعتي جديد در 
آذربايجان شرقي شامل 105 واحد صنعتي ايجادي 

و 117 واحد توسعه يي به بهره برداري رسيد. 
ش��ريعتمداري اف��زود: در آغ��از فعاليت دولت 
دوازده��م از نيمه دوم س��ال گذش��ته 273 واحد 
صنعتي ش��امل 120 واحد اجراي��ي و 153 واحد 
جديد صنعتي در اين استان به بهره برداري رسيد. 

وي گفت: در مجموع در س��ال گذش��ته 492 

واحد صنعتي با رش��د بيش از 32 درصد نسبت به 
سال 95 در اين استان فعاليت خود را آغاز كردند. 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت يادآوري كرد: در 
سال گذش��ته حدود يك هزار و 23 واحد صنعتي 
كوچك و ب��زرگ با تخصيص اعتباره��اي الزم از 
طرح محرك توليد و بازس��ازي و نوسازي صنعت 
در مجموع با 6 ه��زار ميليارد ريال به عرصه توليد 
بازگش��تند. ش��ريعتمداري با بيان اينكه تقاضاي 
تاسيس واحدهاي صنعتي در هر استان بيانگر نگاه 
مردم به آينده صنعت را نش��ان مي دهد، افزود: در 
نيمه نخست س��ال گذشته تقاضاي تاسيس واحد 
صنعتي 485 واح��د و در نيمه دوم 585 واحد در 
مجموع يك هزار و 70 واحد با رشد 24.5 درصد در 
استان ارائه شد. وي با اشاره به رشد 39.4 درصدي 
ص��ادرات غيرنفتي كش��ور با احتس��اب كاالهاي 
ميعانات گازي و پتروش��يمي، گفت: در آذربايجان 
شرقي در سال گذشته 20 درصد صادرات غيرنفتي 
به وي��ژه در بخش صنعت به كش��ورهاي خارجي 

صادر شد. 

 14 طرح كشاورزي در آذربايجان شرقي 
افتتاح شد

همزمان با س��فر رييس جمهوري اسالمي ايران 
به آذربايجان ش��رقي 4 طرح كشاورزي در استان 
بهره ب��رداري و عمليات اجراي��ي 10 طرح نيز آغاز 
ش��د. اي��ن طرح ه��ا در بخش ه��اي آب و خاك، 
صنايع تبديلي و گلخانه يي به دستور روحاني و به 
صورت ارتباط ويديويي با وزير جهاد كشاورزي در 

شهرستان شبستر بهره برداري و آغاز شد. 
وزير جهاد كش��اورزي مجم��وع اعتبار هزينه و 
پيش بيني شده براي اين طرح ها را 21 هزار و 730 
ميليارد ريال اع��الم كرد و گفت: اين طرح ها براي 

7 هزار و 350 نفر فرصت شغلي ايجاد مي كند. 
محمود حجتي طرح ه��اي آماده بهره برداري را 
ش��امل س��ه طرح صنايع غذايي شيرين عسل در 
شبستر و طرح 500 هكتاري شبكه فرعي آبياري 
و زهكشي در جلفا عنوان كرد. وي همچنين گفت: 
امروز عمليات اجرايي كارخان��ه آرد، برنج كوبي و 
روغن كشي از دانه هاي روغني در شبستر، فاز دوم 

ش��بكه فرعي آبياري و زهكش��ي حاشيه رودخانه 
 ارس در خداآفري��ن، ط��رح پ��رورش م��رغ مادر 
تخم گذار در ورزقان، گلخانه شيشه يي در شبستر، 
طرح دامپروري درميانه و طرح توسعه گاو شيري 
و طرح توسعه مرغ تخم گذار گروه صنعتي شيرين 

عسل در شبستر آغاز مي شود. 
حجتي اظهار كرد: با بهره برداري از اين طرح ها 
ظرفيت توليد تخم مرغ اس��تان ب��ه 124 هزار تن، 
ظرفيت توليد شير 599 هزار تن و ظرفيت صنايع 

تبديلي به 2ميليون و 100 هزار تن مي رسد. 
رييس جمه��وري به همراه تع��دادي از اعضاي 
هيات دولت براي بررسي روند اجراي مصوبات دور 
نخست سفرهاي استاني، افتتاح و كلنگ زني 6 هزار 
ميلي��ارد تومان طرح و ش��ركت در آيين افتتاحيه 
رويداد تبريز 2018 به اس��تان آذربايجان ش��رقي 

سفر كرده است. 
اين سفر دومين سفر استاني دولت تدبير و اميد 
به آذربايجان شرقي و نخستين سفر استاني هيات 

دولت در سال جاري است. 

 خواسته اصلي آذربايجاني ها از روحاني 
بهبود معيشت است

ام��ا در كن��ار مطالب��ات فع��االن اقتصادي؛ 
پيگي��ري مطالبات عمومي م��ردم نيز از جمله 
راهبردهايي اس��ت ك��ه دول��ت دوازدهم اعالم 
ك��رده ابعاد و زواي��اي گوناگون آن را در جريان 

سفرهاي استاني دنبال مي كند.
گروه هاي مردمي آذربايجان شرقي كه براي 
پيش��واز از رييس جمهوري به ورزش��گاه تختي 
تبري��ز رفته بودند، بهبود زندگي و معيش��ت را 
اصلي ترين مطالبه خود از مسووالن نظام اعالم 

كردند. 
تحق��ق وعده ه��اي دور نخس��ت س��فرهاي 
استاني هيات دولت به آذربايجان شرقي و ايجاد 
اش��تغال از ديگر درخواست هاي مهم مردم اين 
ش��هر از روحاني است. ياسين س��لماني كه در 
شركت تعاوني دهياري هاي بخش مركزي تبريز 
اش��تغال دارد و به پيشواز رييس جمهوري رفته 
بود، به ايرنا گفت: اصلي ترين خواس��ته ما ايجاد 

اشتغال براي جوانان و امنيت شغلي است. 
رضا خالقي يكي ديگر از حاضران ورزش��گاه 
تختي، كه از اهر براي استقبال از رييس جمهوري 
به تبريز رفته بود، گفت: بهبود معيشت و توسعه 
امور زيربنايي به ويژه در بخش راه از مطالبه هاي 

مردم اهر به شمار مي رود. 
الهوردي مرادي، ديگر ش��هروند تبريزي نيز 
افزايش خدمات بهداشتي و درماني را خواستار 
شد و گفت: طرح تحول نظام سالمت بايد بيش 
از پي��ش توس��عه يابد و خدم��ات دفترچه هاي 

سالمت افزايش يابد. 
حسين عليپور، از فرهنگيان بازنشسته تبريز 
ني��ز در گفت وگو ب��ا ايرنا مطالبه ه��اي معلمان 
آموزش و پ��رورش از رييس جمهوري را مطرح 
كرد و گفت: پاداش فرهنگيان با تاخير پرداخت 
مي ش��ود و افزاي��ش حق��وق آنان نيز ب��ا تورم 

همخواني ندارد. 
ب��ه گ��زارش ايرنا، دول��ت با وجود ش��رايط 
اقتصادي كش��ور در بودجه پيشنهادي سال 97 
نگاه ويژه يي به زندگاني و اشتغال مردم داشته، 
ضم��ن اينكه نگاه خ��اص هم به اش��تغال زايي 
براي دانش آموختگان، روس��تاييان و رسيدگي 
به وضعيت بازنشس��تگان و نبود تبعيض در آن 

ديده مي شود. 

عضو سابق هيات مديره باشگاه تراكتورسازي 
ضمن تش��ريح داليل اعالم آمادگي س��پاه براي 
واگذاري باش��گاه تراكتور تصري��ح كرد: با رفتن 
س��پاه، باش��گاه تراكتورسازي با مش��كل مواجه 

خواهد شد. 
 محمداس��ماعيل س��عيدي در گفت وگ��و با 
خانه ملت با اش��اره به اعالم آمادگي س��پاه براي 
واگذاري باش��گاه تراكتورس��ازي گفت: بررس��ي 
ش��رايط قبل از مالكيت س��پاه و بعد از آن نشان 
مي دهد كه چه تحوالتي در باشگاه تراكتورسازي 
رخ داده و ت��ا چه ميزان اين واگذاري آثار مثبتي 

در باشگاه تراكتورسازي داشته است. 
حضور س��پاه در باش��گاه تراكتورسازي باعث 
ش��د كه برخي عليه سپاه فضاس��ازي  كنند و با 
مس��موميت افكار عمومي احساسات پاك مردم 
را تحت تاثير قرار دهند.نماينده تبريز، اس��كو و 
آذرشهر در مجلس شوراي اسالمي افزود: همين 
نتايج مثبت موجب ش��د ه��واداران، كادر فني و 
مديران اجرايي باش��گاه به س��پاه اعتماد كنند، 
چراكه حضور سپاه در باشگاه صادقانه، مخلصانه 

و براي كمك به باشگاه بود. 
س��عيدي با انتق��اد از وعده هاي اجرا نش��ده 

مسووالن در قبال باش��گاه تراكتورسازي عنوان 
ك��رد: با وج��ود وعده  هاي فراوان مس��ووالن در 
زمان واگذاري باش��گاه اما همگان س��پاه را پس 
از واگذاري باش��گاه تنها گذاشتند، با وجود اين 

سپاه جايگاه باشگاه را متحول كرد. 

 سپاه تنها نهادي بود كه براي مالكيت 
تراكتور اعالم آمادگي كرد

وي در پاس��خ به اين س��وال كه چه كس��اني 
به وعده هاي خود در قبال باش��گاه تراكتورسازي 
عم��ل نكردن��د، گف��ت: متولي��ان واگ��ذاري و 
تصميم گيرن��دگان در اين خصوص افرادي بودند 
كه چنين وعده هايي را دادند؛ در عين حال نكته 
مهم نيز اين اس��ت كه در آن زمان كه باش��گاه 
ب��ا بحران مواجه ش��ده بود هيچ نه��اد، ارگان يا 
فردي حاضر نبود قبول مس��ووليت كند و سپاه 
تنها نهادي بود كه ب��راي مالكيت تراكتور اعالم 

آمادگي كرد. 

 تراكتورسازي با رفتن سپاه به مشكل مي  خورد
عض��و كميس��يون فرهنگي مجلس ش��وراي 
اس��المي اف��زود: ع��دم حمايت هاي وع��ده داده 

ش��ده و فش��ارهاي بيروني باعث ش��د كه س��پاه 
اع��الم آمادگي كند كه باش��گاه را واگذار كند اما 
معتقدم نبايد به اين س��ادگي ها سپاه را از دست 
داد، چراكه قطعا با رفتن سپاه، باشگاه با مشكالت 
عديده يي مواجه خواهد شد. سعيدي براي نمونه 
ب��ه يكي از تعهدات عمل نش��ده از طرف يكي از 
اسپانس��رهاي باشگاه اشاره و اضافه كرد: اسپانسر 
ايرانسل در قبال سه باشگاه پرسپوليس، استقالل 
و تراكتورسازي تعهداتي داشت كه با پيگيري هاي 
صورت گرفته از سوي مسووالن، اسپانسر فقط به 
تعهداتش در قبال اس��تقالل و پرس��پوليس عمل 
كرد و حمايت مس��ووالن از تراكتورسازي نسبت 

به استقالل و پرسپوليس كمتر بود. 

 برخي به دنبال تحريك افكار عمومي 
عليه سپاه در تراكتورسازي هستند

وي با يادآوري اينكه باش��گاه تراكتورس��ازي 
هواداران آذري زبان بس��ياري نه فقط در داخل 
بلكه در خارج از كش��ور دارد، اضافه كرد: حضور 
سپاه در باشگاه تراكتورسازي باعث شد كه افراد 
س��ودجو مخالف نظام عليه سپاه فضاسازي هاي 
بس��ياري را ترتيب دهند و با مس��موميت افكار 

عمومي احساس��ات پاك مردم را تحت تاثير قرار 
دهند.  س��عيدي تصريح كرد: در چنين شرايطي 
كه س��پاه تنها بود، ضرورت داش��ت كه از سپاه 
به ص��ورت همه جانب��ه حمايت ش��ود ولي عدم 
حمايت ها و مش��كالت فراوان باشگاه موجب شد 

تا سپاه مجبور به واگذاري باشگاه شود. 

عضو سابق هيات مديره باشگاه تراكتورسازي 
يادآور ش��د: س��پاه نه تنها در مديريت باش��گاه 
تراكتورس��ازي س��ودي نبرد، بلكه فقط در اين 
باش��گاه هزين��ه كرد و قطع��ا با رفتن س��پاه از 
 باش��گاه تراكتورسازي باش��گاه با مشكل مواجه

خواهد شد. 

اصفهان|
كاركن��ان فوالد مبارك��ه با عملكرد 
درخش��ان خود در فروردين ماه 1397 
اين ماه را به عن��وان پرافتخارترين ماه 
در تاريخ فوالد مباركه ماندگار كردند. 

به گزارش »تعادل« مختار بخشيان،  
معاون بهره برداري فوالد مباركه از ثبت 
ركورده��اي جدي��د در خط��وط توليد 
فوالد مباركه خب��ر داد و گفت: در فروردين ماه ميزان توليد آهن 
اس��فنجي به 685137 تن رس��يد و ميزان توليد تختال در ناحيه 
فوالدسازي و ريخته گري مداوم نيز به 615300 تن افزايش يافت. 
او ب��ا بيان اينكه در همين ماه تولي��د كالف گرم 496556تن 
را تجربه ك��رد، ادامه داد: ركوردش��كني هاي كاركنان در مجتمع 
فوالد س��با نيز با عبور از مرز 100هزار تن كالف گرم ادامه يافت 
ت��ا برگ هاي زرين ديگري به ديوان افتخارات فوالد مباركه افزوده 
ش��ود. معاون بهره برداري فوالد مباركه كس��ب اي��ن موفقيت ها را 
حاص��ل تالش و همدلي تمام��ي مديران، كاركن��ان و پيمانكاران 

شركت در بخش هاي مختلف دانست و از ايشان قدرداني كرد. 
او خاطرنش��ان ك��رد: اهمي��ت و ارزش اين افتخ��ارات از آنجا 
دوچندان ش��ده كه با وجود افزايش توليد در همه خطوط ش��اهد 
كاهش 25درصدي برداش��ت آب و كاهش 10درصدي مصرف آن 
هس��تيم كه در شرايط كنوني اين دستاورد مهم نيز در جاي خود 
 قابل توجه اس��ت و يكي ديگ��ر از افتخارات ب��زرگ فوالد مباركه

به شمار مي آيد. 
بخش��يان اين ميزان كاهش برداش��ت و مصرف آب را حاصل 
س��رمايه گذاري ها و اقدامات اصالحي انجام گرفته در سال گذشته 
و قبل از آن در حوزه اس��تفاده بهينه از منابع آبي دانست و گفت: 
خوشبختانه با دورانديشي مديريت شركت و با همت كاركنان، اين 

طرح ها به ثمر رسيده يا به ثمر خواهد نشست. 

 ثبت ركوردهاي جديد
در نواحي توليدي فوالد مباركه

كرمانشاه|
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاض��الب 
روستايي استان كرمانش��اه گفت: گاهي 
در اوج فصل گرما براي تامين آب مناطق 
روستايي 200 ليتر در ثانيه كمبود داريم. 
فرامرز ش��وهاني در گفت وگو با ايسنا 
اظه��ار ك��رد: هم اكن��ون 436ه��زار نفر 
از جمعي��ت روس��تايي اس��تان در قالب 
1743روستا تحت پوشش ش��ركت آب و فاضالب روستايي هستند. 
او ب��ا بيان اينكه آب مورد نياز اين جمعيت از طريق 490منبع تامين 
مي ش��ود، تاكيد كرد: عمده اين منابع چاه و چشمه و تعداد كمي هم 
قنات است. مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمانشاه 
خاطرنش��ان كرد: تامين آب اين تعداد روس��تا در قالب 260مجتمع 
آبرساني انجام مي شود كه برخي از مجتمع ها نيز تك روستايي است. 
شوهاني درباره ميانگين مصرف آب در روستاهاي استان كرمانشاه نيز 
با بيان اينكه گاهي مصرف آب به 350 ليتر در شبانه روز هم مي رسد، 
افزود: اين درحالي اس��ت كه ميانگين مصرف آب در روستاهاي كشور 

بين 150تا 200 ليتر در شبانه روز است. 
او معتقد است، باال بودن مصرف و از دست رفتن برخي منابع آب 
در فصل گرما باعث مي ش��ود، گاهي در روزه��اي اوج مصرف تا 200 
ليتر در ثانيه كمبود توليد آب براي روستاهاي كرمانشاه داشته باشيم. 
به گفته اين مس��وول براي رفع اين ميزان كمب��ود آب نيازمند حفر 
9حلقه چاه هستيم. مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي استان 
كرمانشاه تعداد روستاهايي كه اكنون به صورت سيار آبرساني مي شوند 
را 139م��ورد اع��الم كرد كه در ايام پايان ش��هريور ممكن اس��ت به 
400روستا نيز برسد. شوهاني از برنامه ريزي براي افتتاح چند مجتمع 
آبرساني روستايي در سال جاري هم خبر داد و عنوان كرد: با افتتاح اين 
مجتمع ها تا پايان تير ماه امسال بيش از 200روستاي استان از نعمت 

آب آشاميدني سالم برخوردار مي شوند. 

 فصل گرما 2۰۰ ليتر در ثانيه 
كمبود آب داريم

گيالن|
اس��تاندار گيالن با اش��اره به تغيير 
مج��دد در زم��ان رهاس��ازي آب س��د 
س��پيدرود گفت: 8 ارديبهشت آب سد 

سپيدرود رهاسازي مي شود. 
مصطف��ي  تس��نيم،  گ��زارش  ب��ه 
س��االري صبح ديروز در حاش��يه آغاز 
نخس��تين نش��اء مكانيزه برنج اس��تان 
گيالن براس��اس تقويم زراعي در جم��ع خبرنگاران اظهار كرد: بنا 
به درخواس��ت كشاورزان گيالني آب س��د سپيدرود 8 ارديبهشت 
رهاس��ازي مي شود. استاندار گيالن حجم آب  موجود در پشت سد 
س��پيدرود را 950ميليون متر مكعب اعالم و بيان كرد: اين ميزان 
آب موجود در پش��ت سد سپيدرود در مقايسه با مدت مشابه سال 
قب��ل كه ح��دود يك ميلي��ارد و 50 متر مكعب ب��ود حدود 10تا 
12درصد كاهش و كس��ري را نش��ان مي دهد. ساالري ميزان آب 
ورودي روزانه به سد سپيدرود را رو به بهبود اعالم و ابراز كرد: در 
روزهاي اخير به خاطر بارش نعمت باران ورود روزانه آب به پشت 
سد سپيدرود به ميزان 95مترمكعب در ثانيه رسيده است درحالي 
كه اين ميزان در روزهاي گذش��ته حدود 50 متر مكعب در ثانيه 
بود. نماينده عالي دولت در گيالن با اعالم اينكه هنوز ميزان آورده 
روزانه آب به س��د رضايت بخش نيس��ت، افزود: در سنوات گذشته 
اي��ن ميزان ورودي آب بيش از 250مترمكعب در ثانيه بوده و اين 
آمار نش��ان مي دهد هنوز در بحث ورود روزانه آب به پش��ت س��د 
س��پيدرود با كسري مواجه هس��تيم. وي با تاكيد بر همكاري هاي 
همه  جانبه كش��اورزان براي مديريت منابع آب بيان كرد: انسجام 
ش��كل گرفته بين تمام كش��اورزان و مسووالن گيالن سبب شد با 
استفاده از آب هاي سطحي و منابع آبي در اختيار بتوانيم، عمليات 
شخم زمس��تانه را در سطح وس��يعي از اراضي شالي كاري گيالن 

انجام دهيم. 

 آب سد سپيدرود ۸ ارديبهشت
رهاسازي مي شود

بوشهر|
رييس س��ازمان دامپزش��كي گفت: 
انج��ام بيش از 15هزار م��ورد بازديد و 
آزمايش از مراكز تكثير و پرورش ميگو 
در قالب طرح كنترل بهداش��تي باعث 
كاه��ش 70درص��دي بيماري هاي اين 

آبزي در كشور شد. 
عليرضا رفيعي پور ديروز در گفت وگو 
با ايرنا افزود: كنترل هاي بهداشتي سازمان دامپزشكي در استخرهاي 
پرورش ميگو منجر به توليد بيش از 32هزار تن ميگو در سال گذشته 
و صادرات 28هزار تن به كشورهاي مختلف شده است. او اظهار كرد: 
موفقيت در صنعت پرورش ميگو اش��تغال به ويژه در مناطق مرزي و 
تج��ارت محصوالت و فرآورده هاي خ��ام دامي را به مردم اين مناطق 
هديه مي دهد. رفيعي پور اضافه كرد: انتظار از استان هاي مرزي تامين 
منافع ملي است به همين دليل تجهيز اين استان ها در حوزه سخت 
و نرم اف��زاري، اعتباري و نيروي انس��اني از برنامه هاي مهم س��ازمان 
دامپزشكي اس��ت. رييس سازمان دامپزش��كي افزود: براي موفقيت 
در كنترل بيماري هاي مش��ترك انس��ان و دام و بهداشت عمومي در 
كش��ور تالش مي ش��ود. او تاكيد كرد: در اين ارتباط با هدف كاهش 
كانون هاي بيماري بايد با همكاري مردم و رس��انه ها در همه مناطق 
كش��ور كش��تاري خارج از نظارت بهداش��تي و دامپزشكي در بخش 
طيور و دام انجام نشود و مردم بدون هيچ نگراني گوشت و مرغ مورد 
نياز را مصرف كنند. رفيعي پور گفت: دسترسي به مديريت بهداشتي 
براي پيش��گيري ازجمله مهم ترين كارها در حوزه دامپزش��كي است 
 كه در اين ارتباط تامين ضد عفوني كننده ها، س��موم، واكسن و انجام 
به موقع تست ها ضروري است. او تاكيد كرد: براي پيشگيري از شيوع 
بيماري هاي خطرناك به همه استان هاي مرزي كه ممكن است مبدا 
 ورودي خيلي از آلودگي هاي ناش��ي از كش��ورهاي پيراموني باش��ند 

به صورت ويژه در حوزه مواد ضد عفوني و سموم كمك مي شود. 

 بيماري هاي ميگو 7۰ درصد
كاهش يافت
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اقتصاد اجتماعي12
بدهي كالن بيمه هاي تجاري 

به وزارت بهداشت
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با يادآوري امتناع 
بيمه هاي تجاري از پرداخت ۱۲۰۰ميليارد تومان بدهي 
از سهم مصدومان حوادث ترافيكي به وزارت بهداشت از 
كميسيون اصل ۹۰ خواست تا به اين موضوع ورود كند. 
رسول خضري در واكنش به انتشار خبري مبني بر 
اينكه بيمه هاي تجاري هزينه درمان مصدومان حوادث 
ترافيكي را پرداخت نمي كنند، گفت: بيمه هاي تجاري 
بر اس��اس مصوبه يي كه س��ال ۱384 ايجاد شد، ملزم 
ش��ده اند كه ۱۰درصد حق بيمه ش��خص ثالث و مازاد 
را در يك حس��اب مش��خص تحت عن��وان درآمدهاي 
اختصاصي وزارت بهداش��ت نزد خزان��ه داري كل واريز 
كنند. نماينده سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: متاسفانه در سال ۹6 هيچ مبلغي در 
جهت اجراي اين مصوبه پرداخت نشده است، كما اينكه 
وزارت بهداش��ت حدود ۱۲۰۰ ميلي��ارد تومان در اين 
مورد از بيمه هاي تجاري طلبكار اس��ت و اين در حالي 
است كه در آن قانون تصريح شده وزارت بهداشت بدون 
هيچ قيد و شرطي بالفاصله بايد به ارائه خدمات درماني، 
بس��تري و جراحي به مصدومان ترافيكي بپردازد. او در 
ارائه آمار كشته  شدگان و مصدومان حوادث ترافيكي به 
خانه ملت گفت كرد: هر سال حدود ۱6هزار تصادفي و 
333هزار نفر ناشي از حوادث ترافيكي معلول و مصدوم 
داريم و هر روز بين 4۲ تا 43 نفر بر اثر حوادث ترافيكي 
كش��ته ش��ده و بيش از ۹۱۰ نفر مصدوم مي شوند كه 
73درص��د اين آمار مربوط به جاده هاي بين ش��هري و 

۲7درصد نيز داخل شهر است. 
خضري يادآور ش��د: اين مش��كل باعث شده وزارت 
بهداشت با مشكالت عديده يي مواجه شود تا جايي كه 
قرار بود، بخش��نامه يي صادر كند كه تنها هر خودرويي 
كه بيمه دارد را بپذيرند كه خوشبختانه بعد از آن اعالم 
ش��د هيچ بخش��نامه يي با اين عنوان صادر نمي شود و 
وزارت بهداش��ت همچون س��ابق به وظايف ذاتي خود 
عمل مي كند. او با اشاره به ميزان بدهي بيمه ها تصريح 
ك��رد: هم  اكنون بيم��ه ايران كه 3۲درص��د بازار بيمه 
خودرو را در اختيار دارد 8۰۰ميليارد تومان و بيمه هاي 
دانا و رازي و ساير بيمه ها نيز 4۰۰ميليارد تومان بدهي 
دارند و اين در حالي اس��ت كه بيمه مركزي به عنوان 
ناظ��ر و متولي اصلي هي��چ اراده يي براي احقاق حقوق 
وزارت بهداش��ت ندارد. خضري با يادآوري نحوه اجراي 
نمونه هاي مش��ابه اين مصوبه مجلس در ساير كشورها 
اظهار كرد: تايلند از جمله كشورهايي است كه همچون 
اي��ران قانوني براي درياف��ت هزينه مصدومان ترافيكي 
دارد، اما اگر نقدينگي بيمه ها كم باش��د از ماليات هاي 
عموم��ي به جاي اينكه در ديگر بخش ها هزينه كند به 

اين حوزه تخصيص مي دهد. 

 آيا جسد موميايي را
مي توان شناسايي كرد؟

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور توضيحاتي را 
در خصوص نحوه شناس��ايي اجس��اد موميايي شده از 
سوي پزش��كي قانوني ارائه كرد. احمد شجاعي درباره 
اينكه آيا پزشكي قانوني مي تواند اجساد موميايي شده 
را شناسايي كند، اظهار كرد: احتمال شناسايي اجساد 
موميايي ش��ده از سوي پزش��كي قانوني وجود دارد اما 

امكان آن به شكل ۱۰۰ درصدي نيست. 
او با بيان اينكه شناسايي اجساد موميايي شده و به 
ويژه تعيين هويت آنها امري دش��وار و زمانبر اس��ت به 
ايسنا گفت: براي شناس��ايي يك جسد موميايي شده 
ابتدا بايد بافت اس��تخوان ها و بافت بدن بررس��ي شده 
و در صورتي كه س��الم باشد DNA را از آن استخراج 
كرده و تحت آزمايش قرار داد. رييس سازمان پزشكي 
قانوني كشور با بيان اينكه فرآيند موميايي كردن افراد 
بافت بدن را به طور كلي تغيير مي دهد، خاطرنشان كرد: 
همين امر س��بب پيچيدگي هايي در فرآيند تشخيص 
موميايي بودن يك جس��د مي شود. به گفته شجاعي از 
طريق اخذ آزمايش DNA از بستگان جسد موميايي 
ش��ده نيز مي توان فرآيند تش��خيص هويت را سريع تر 

انجام داد. 

افزايش ۱۶برابري جريمه 
شكار پلنگ ايراني

عضو كميسيون كشاورزي مجلس با ارزيابي مثبت 
افزايش ۱6برابري جريمه شكار پلنگ ايراني گفت: اشد 
مج��ازات بايد براي ضاربان پلنگ در نظر گرفته ش��ود. 
علي ابراهيمي با ارزيابي مثبت افزايش ۱6برابري جريمه 
شكار پلنگ ايراني گفت: جريمه شكار پلنگ ايراني در 
سال ۹4 حدود 5ميليون تومان بود و اين مبلغ در سال 
۹7، ۱6براب��ر افزايش و به 8۰ميليون رس��يد. نماينده 
شازند در مجلس شوراي اسالمي به خانه ملت گفت: هر 
چند كاهش نرخ جرايم يكي از عوامل موثر در افزايش 
ش��كار و كاهش آمار گونه هاي در معرض انقراض است 
ام��ا با توجه به وضعيت بحراني پلنگ ايراني بايد اش��د 
مجازات مانند زن��دان و محروميت هاي اجتماعي براي 
ش��كارچيان و ضاربان در كنار افزايش جريمه شكار در 
نظر گرفته ش��ود، زيرا ديده ش��ده كه برخي افراد براي 
تفريح��ات خود حتي بيش��تر از 8۰ ميليون تومان نيز 
هزين��ه مي كنن��د. او از روند ش��تابان كاهش جمعيت 
پلنگ ايراني ابراز نگراني كرد و افزود: متاسفانه جمعيت 
پلنگ ايراني كه از نمادهاي مهم طبيعت كشور به شمار 
مي رود به  شدت در حال كاهش است و به طور قطع اگر 
مسووالن براي حفاظت از آن تدابير الزم را اتخاذ نكنند 
در آينده ي��ي نزديك اين گونه نادر را مانند ببر مازندران 
و شير خوزستان از دست خواهيم داد و تنها عكسي از 
آن به يادگار خواهد ماند. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم خشكسالي، احداث جاده در مسير زيستگاه، كمبود 
محيط بان، ساخت و احداث جاده در محل تردد، حضور 
دام و سگ هاي گله، تله گذاري، شكارچيان غيرمجاز و 
شكار بي رويه، عدم اجراي قوانين، كمبود آذوقه، تخريب 
و اشغال زيستگاه را از عوامل موثر در تهديد نسل پلنگ 
ايراني دانست و گفت: بر اساس گزارش هاي محيط بانان 
تنها 4۰۰قالده پلنگ در اس��تان هاي مختلف كش��ور 
مش��اهده شده البته اين آمارها درست نيست و ممكن 
است بيشتر يا كمتر از اين تعداد باشد. ابراهيمي با تاكيد 
بر اينكه باي��د از جديدترين فناوري ها براي حفاظت از 
پلنگ ايراني اس��تفاده كرد، ادام��ه داد: عوامل موثر در 
تهديد نس��ل انقراض اين گونه بايد شناس��ايي و مرتفع 
شوند در اين رابطه با احياي زيستگاه ها، تكثير و حفظ 
آمار فعلي مي توان گامي موثر در حفاظت از اين گونه در 

حال انقراض و ارزشمند جانوري برداشت. 

اخبار

جلسه مجدد براي رسيدگي به حذف آزمون ورودي مدارس تيزهوشان تشكيل مي شود

آزمون پرماجرا

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بيان كرد

افزايش »حقوق « مستمري بگيران تا ۱9.5 درصد
مديرعام��ل س��ازمان تامين اجتماع��ي با بيان 
اينك��ه مي��زان افزايش حق��وق و دس��تمزد براي 
حداقل بگيران در س��ال جاري ۱۹/5 درصد رش��د 
يافته است اظهار كرد: براي ساير سطوح درآمدي 
بايد پيشنهاد ما از سوي وزير رفاه به هيات وزيران 
ارائه ش��ود. عمليات كارشناسي ما در اين خصوص 
به پايان رسيده و پس از نهايي شدن آن اميد است 

به زودي تقديم هيات وزيران شود. 
تق��ي نوربخش در نشس��ت خب��ري از تصويب 
بودجه سال جاري در هيات امناي تامين اجتماعي 
در ش��نبه اخي��ر خبر داد و گفت: عل��ت تاخير در 
تصويب اين ب��ود كه بودجه ما به ميزان معناداري 
با حقوق و دس��تمزد در ارتباط اس��ت و تا حقوق 
و دس��تمزد مش��خص نباشد منابع س��ازمان قابل 

تخمين نيست. 
او افزود: رقم اين بودجه ۹8 هزار و 66۱ ميليارد 
تومان است. در اين بودجه بابت تعهدات مستمري 
و كوتاه مدت 63 هزار و 7۱4ميليارد تومان و براي 
درم��ان ۲۰ هزار و ۹56 ميليارد تومان پيش بيني 
ش��ده و مابقي صرف هزينه هاي س��رمايه گذاري و 

پشتيباني و عمران مي شود. 
مديرعام��ل س��ازمان تامين اجتماع��ي با بيان 
اينكه رقم بودجه درمان معادل ۹ بيس��ت و هفتم 
حق بيمه هاس��ت گفت: بودجه س��ازمان در س��ه 
قس��مت تنظيم مي ش��ود؛ نخس��ت ارقام بودجه و 
ديگ��ري پروژه هاي عملياتي اس��ت. بيش از ۱۲۰ 
پ��روژه عمليات��ي در اين بخش پيش بيني ش��ده 
است. بخش س��وم نيز تبصره هاي بودجه است كه 
در 5 بخ��ش درم��ان، بيمه اي، اقتص��ادي و اي تي 

صرف مي شود. 
مديرعام��ل س��ازمان تامين اجتماع��ي با بيان 
اينك��ه مي��زان افزايش حق��وق و دس��تمزد براي 
مس��تمري بگيران در س��ال جاري تا ۱۹.5 درصد 

رش��د يافته اس��ت اظهار كرد: براي س��اير سطوح 
درآم��دي بايد پيش��نهاد ما از س��وي وزير رفاه به 
هيات وزيران ارائه شود. عمليات كارشناسي ما در 
اين خصوص به پايان رسيده و پس از نهايي شدن 

آن اميد است بزودي تقديم هيات وزيران شود. 
نوربخش با اش��اره به ش��عار امس��ال گفت: ما 
مي توانيم نقش موثري در رونق فضاي كسب و كار 
داش��ته باشيم. از ابتداي امسال يك بسته حمايتي 
تصويب ش��ده كه در سال جاري شاهد اجراي آن 
خواهيم بود. بخش اول اين بسته شامل بخشودگي 
جرايم كارفرمايان است. اين پيشنهاد تقديم هيات 
وزيران ش��ده و در جلس��ه فرداي هيات دولت به 
بحث گذاش��ته مي ش��ود تا جرايم خوش حسابان 

بخشيده شود. 
او اف��زود: مورد دوم حسابرس��ي و بازرس��ي از 
دفاتر قانوني اس��ت. تامي��ن اجتماعي طبق قانون 
موظف به بازرس��ي از دفاتر قانوني بنگاه هاي فعال 
است. به دليل حمايت از توليد امسال اين بازرسي 
محدود به يك س��ال قبل ش��ده و ديگر به عقب تر 

برنمي گرديم. 

 صدور دستورالعمل اجراي مشوق هاي بيمه 
كارفرمايي

مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي با اش��اره 
به هدفمندي منابع س��ازمان در راس��تاي پوشش 
كارگاه ها نيز بيان ك��رد: برخي صنوف با پرداخت 
حق كارفرمايي از سوي دولت بيمه اند كه ما براي 

آنها نيز تسهيالت و برنامه هايي مدنظر داريم. 
او به صدور دس��تورالعمل اجراي مش��وق هاي 
بيم��ه كارفرمايي و قابل اجرا ب��ودن آن از ابتداي 
امسال اشاره كرد و گفت: كارفرمايان با به كارگيري 
نيروهاي جديد با شرايطي از مزايايي چون ۲ سال 
معافيت از حق بيمه برخوردار مي ش��وند. شرايط 

فرد به كارگيري ش��ده: حداكثر سن بيمه شده بايد 
34 سال، عدم سابقه بيمه يي بيش از يكسال قبل 
از ثبت نام، سپري شدن حداقل سه ماه از ثبت نام 
در مراكز كاريابي مجاز و رسمي است و كارگاهي 
ك��ه فرد در آن مش��غول به كار اس��ت بايد داراي 
كد كارگاهي و حداقل دو نفر تحت پوشش باشد. 
مدت اعتبار اين طرح نيز دو سال است. همچنين 
ب��ه ازاي هر دو نفر بيمه ش��ده ش��اغل در كارگاه 
يك نفر نيروي جديد واجد شرايط مي تواند تحت 

پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار گيرد. 

 تقسيط حق بيمه هاي معوق كارفرمايان
ب��ه گ��زارش ايس��نا، وي در ادام��ه به پرس��ش 
خبرن��گاران پاس��خ داد و درباره طرح بخش��ودگي 
جرايم عنوان كرد: عالوه بر برنامه هاي اعالم ش��ده، 
امس��ال آمادگي داريم حق بيمه ه��اي كار فرمايي 
معوق را به صورت درازمدت و در 45 قسط تقسيط 

كنيم. 
او درب��اره ح��ذف دفترچ��ه بيمه ه��اي تامي��ن 
اجتماع��ي گفت: اكنون در كليه مراكز ملكي تامين 
اجتماعي نيازي به ارائه دفترچه نيست و به صورت 
الكترونيكي نس��خه پيچي انجام مي شود. سال قبل 

۱۰۰ ميليون نسخه الكترونيكي صادر شد. 
وي افزود: اكنون در ي��زد 4۰۰ مركز خصوصي 
طرف ق��رار داد در مراكز غيرملك��ي نيز به صورت 
پايلوت تحت پوش ق��رار گرفته اند. طرح در گيالن 
و مازندران هم آغاز ش��ده و آماده ايم كمتر از س��ه 
ماه كل كش��ور را پوشش دهيم كه شرايطي دارد و 
منوط به همكاري نظام پزشكي و... است. جلسه يي 
با وزير بهداش��ت داش��تيم كه مورد اس��تقبال قرار 

گرفت. 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درباره بيمه 
اس��تارت آپ ها نيز گفت: بيمه يك حق شهروندي 

و ح��ق اجتماعي اس��ت. يك فرد با تحت پوش��ش 
بيمه قرار گرفتن خود را در برابر ريسك سالمندي، 
بيم��اري، از كارافتادگ��ي و... محافظ��ت مي كن��د. 
اف��رادي ك��ه مي خواهن��د خ��ود را تحت پوش��ش 
ريسك هاي احتمالي مي برند از طرق مختلف چون 

خويش فرمايي و... اقدام مي كنند. 
او افزود: كسب و كارهاي ديجيتالي در دنيا يكي 
از چالش ها هس��تند زيرا ممكن اس��ت كارگاه هاي 
مش��خصي نداشته باشند و قابل بازرسي نيستند. ما 
بايد آماده باش��يم در برابر تغييرات فضاي كسب و 
كار هاي ديجيتالي تدابيري داش��ته باشيم. آماده ايم 
با انعطاف هاي الزم پوشش بيمه يي را در اين بخش 

محقق كنيم. 

 واريز بودجه درمان تامين اجتماعي به حساب 
خزانه و تبعات آن

نوربخش در پاسخ به پرسش ايسنا درباره مصوبه 
واريز بودجه درمان به حس��اب خزانه از امس��ال و 
تبعات آن عنوان كرد: تامين اجتماعي از بهمن ۹5 
حساب جداگانه يي براي بودجه و هزينه كرد درمان 

افتتاح كرد. اكنون كامال حس��اب هاي ما مش��خص 
است كه براي هزينه درمان چه مبالغي واريز و كدام 

مبالغ خارج و هزينه شده است. 
او ادامه داد: اما از امس��ال قرار ش��د حسابي نزد 
خزانه براي درمان باز ش��ود. ما نظرات كارشناس��ي 
خ��ود را در مراحل تقنيني به صورت مكتوب اعالم 
كردي��م؛ اما اكن��ون ديگر موظف به اج��راي قانون 
هستيم و آمادگي خود را اعالم كرديم. اين گردش 
حس��اب اكن��ون ه��م دارد انجام مي ش��ود و كامال 
مشخص است ولي اينكه به خزانه برود بايد سازوكار 

آن بزودي مشخص شود. 
مديرعام��ل س��ازمان تامين اجتماع��ي با بيان 
اينك��ه در اين خصوص چند پرس��ش و نكته وجود 
دارد گفت: نخس��ت آنكه حدود ۱۹۰ آيتم دريافت 
ح��ق بيمه داري��م و در هر ش��غلي مبالغ حق بيمه 
متفاوتي دريافت مي كنيم. اينها بايد دقيقا مشخص 
ش��ود. نكت��ه دوم اينكه باي��د بودج��ه بالفاصله از 
خزانه برگردد و س��وم درمورد هزينه كرد است كه 
قانون گذار گفته بر اس��اس قان��ون تامين اجتماعي 

بايد صرف شود. 

مصوبه ح��ذف آزمون ورودي م��دارس دوره 
اول تيزهوش��ان اگرچه در ش��وراي عالي آموزش 
و پرورش تصويب ش��د اما هيچگاه از سوي وزير 
آموزش و پرورش ابالغ رس��مي نشد تا اينكه در 
نهاي��ت ورود ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي به 
موض��وع مصوبه يي كه قرار بود دانش آموزان را از 
فش��ار و استرس دور كند، آن را وارد فاز جديدي 

كرد.
۱3 اس��فند س��ال ۹6، مخبر دزفول��ي، دبير 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي به مصوبه شوراي 
عالي آم��وزش و پرورش پيرام��ون حذف آزمون 
مدارس دوره اول تيزهوش��ان اع��الم كرد: »قرار 
شد اين موضوع در شوراي عالي انقالب فرهنگي 
پس از كارشناس��ي هاي الزم مطرح ش��ود و هر 
تصميمي كه ش��ورا اتخاذ كند، رويه اجرا باش��د. 
همچنين مقرر شد تا تصميم گيري شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، هر گونه اقدام غير از اين مس��ير 
در اين زمينه متوقف شود تا نگراني هاي به وجود 

آمده مرتفع شود.«
اما چن��دي پس از اين اظهارنظر، مس��ووالن 

آموزش و پرورش نس��بت به آن واكنش نش��ان 
دادند. بطوري كه علي زرافش��ان معاون متوسطه 
وزير آموزش و پرورش، ش��وراي عالي آموزش و 
پرورش را مرجع رس��مي قانون گذاري درباره اين 
موضوع دانست و درباره آن گفت: »شوراي عالي 
انق��الب فرهنگي تاكنون هي��چ مصوبه يي درباره 
اين موضوع نداشته است و حذف آزمون مدارس 
نمون��ه و س��مپاد نيز براس��اس مصوبه ش��وراي 
عالي آموزش و پرورش اس��ت كه مرجع رس��مي 
قانون گذاري در آموزش و پرورش است به همين 
جهت هيچ دلي��ل و ضرورتي براي ارجاع مصوبه 
حذف مدارس نمونه و س��مپاد به ش��وراي عالي 

انقالب فرهنگي وجود ندارد.«
وي همچنين درباره سخنان دبير شوراي عالي 
انقالب فرهنگي درباره لزوم بررس��ي كارشناسي 
مصوبه ش��وراي عال��ي آموزش پرورش توس��ط 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ني��ز عنوان كرد: 
»آق��اي مخبر دزفولي گفته اند كه ش��وراي عالي 
انق��الب فرهنگي مصوب كرده ت��ا مصوبه حذف 
مدارس نمونه و سمپاد در اين شورا بررسي شود.

اين درحالي اس��ت كه ش��وراي عالي آموزش 
پرورش خود مرجع مستقل قانون گذاري است و 
براساس قانون مجلس ش��وراي اسالمي تصويب 
تمامي قوانين آموزش و پرورش براساس تصميم 
اين شورا بوده و براس��اس قانون نيازمند بررسي 

در شوراي عالي انقالب فرهنگي نيست.«

 واكنش در پي واكنش
اختالف نظرها برس��ر اي��ن مصوبه با اظهارات 
زرافشان هم به پايان نرسيد چرا كه علي نوبخت، 
نماين��ده مجلس و عضو ش��وراي عال��ي انقالب 
فرهنگ��ي، در واكنش به صحبت هاي زرافش��ان 
مبني بر اينكه مس��ووليت تصميم گيري بر س��ر 
حذف آزم��ون به عهده ش��وراي عالي آموزش و 
پرورش اس��ت، بيان كرد: »ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگ��ي مي توان��د به عنوان نهاد باالدس��تي بر 
مصوبه شوراي عالي آموزش وپرورش نظارت كند 
و باتوج��ه ب��ه اينكه مصوبه اخي��ر ناظر بر حذف 
مدارس س��مپاد در دوره متوس��طه اول است با 
توجه ب��ه اهميت موضوع، ش��وراي عالي انقالب 

فرهنگ��ي مي تواند به آن ورود كند و تا زماني كه 
اين موضوع در شورا بررسي نشده باشد نمي توان 

حكم به اجراي آن داد.«
چندي بع��د از اي��ن اظهارنظر، انتش��ار پيام 
ع��زت اهلل ضرغام��ي در ش��بكه هاي مجازي اش 
درباره جلس��ه وزير آموزش و پرورش با ش��وراي 
عالي انق��الب فرهنگي باز هم يك ش��ائبه ديگر 
براي اي��ن مصوبه ايجاد كرد. اي��ن پيام مبني بر 
اين بود كه »نتيجه جلس��ه براي سمپادي ها هم 

خوب بود و آنان را از نگراني درآورد.
خب��ر كام��ل آن را وزرات آم��وزش و پرورش 
اعالم خواهد ك��رد ولي اجماالً قرار ش��د آزمون 
دوره متوسطه اول براي سال جاري، مثل گذشته 
انج��ام گي��رد و اصالح��ات انجام گرفته توس��ط 
ش��وراي عالي آموزش و پرورش براي س��ال هاي 
آين��ده به ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگ��ي ارائه 
شود.« اما عمر اين اظهارنظر كوتاه بود و تكذيب 
آن از سوي مس��ووالن وزارت آموزش و پرورش، 
حكايت از آن داش��ت كه اين وزارتخانه از مواضع 

خود دست نمي كشد. 

۲۲فروردي��ن، مرتض��ي نظ��ري، رييس مركز 
روابط عمومي وزارت آم��وزش و پرورش به پيام 
ضرغام��ي واكنش نش��ان داد و گفت: »نشس��ت 
ش��وراي انقالب فرهنگي، هيچ مصوبه يي نداشته 
و صرفا موضوع اساسنامه س��ازمان استعدادهاي 
درخشان طرح موضوع شده است. در اين جلسه 
كليات اساس��نامه مورد بحث و تب��ادل نظر قرار 
گرفت و ادامه آن به جلس��ات بعد موكول ش��د؛ 
ل��ذا مصوبه ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش در 
خص��وص ح��ذف آزمون ه��اي س��مپاد در دوره 
متوس��طه اول كامال پابرجا اس��ت. شوراي عالي 
انق��الب فرهنگي جايگاه بس��يار رفيع��ي دارد و 
مواضع رس��مي شورا را بايد از سايت رسمي يا از 
زبان دبير محترم اين شورا شنيد نه از توييت ها.«

 چشم به امضاي رييس جمهور
محمد بطحايي، وزي��ر آموزش و پرورش، هم 
در تاري��خ ۲۲ فروردين ۹7، در حاش��يه جلس��ه 
هي��ات دولت، گفت: »تصميم گيري درباره حذف 
آزمون هاي نس��بتا س��ختي كه در دوره ابتدايي 
برگزار مي ش��د، مورد استقبال بس��ياري از آحاد 
مردم ق��رار گرفت و بخش هاي مختلف تخصصي 
در حوزه هاي علوم تربيت��ي اين تصميم را تاييد 
و ما را ترغيب به اس��تمرار اي��ن تصميم كردند. 
در حال حاضر مصوبه ش��وراي عال��ي آموزش و 
پرورش براي ابالغ در خدمت رييس جمهور است 
كه با ابالغ آن، تكليف روشن خواهد شد. در اصل 
ممنوعي��ت آزمون براي دوره ابتدايي و اس��تفاده 
از كت��ب كمك درس��ي در اين دوره فش��ارهاي 
بس��ياري كه ب��ه دانش آم��وزان و خانواده ها وارد 
مي شود، هيچ كس ترديدي ندارد و اين ممنوعيت 

كماكان برقرار است.«
اما هن��وز يك م��اه از اين صحبت نگذش��ته 
اس��ت ك��ه روز گذش��ته، بطحايي، در حاش��يه 
اختتاميه هش��تمين مجلس دانش آموزي، درباره 
تصميم گيري براي حذف آزمون مدارس س��مپاد 
و جلس��ه با شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: 
جلس��ه با ش��وراي عالي آموزش و پرورش هفته 
آين��ده ب��راي اين موض��وع برگزار خواهد ش��د. 
بنابراين نتيجه اين جلسه مشخص مي كند كه آيا 
آموزش و پرورش��ي ها به نفع ديدگاه هاي مخالف 
از مواضع خود كوتاه مي آيند يا همچنان بر حذف 

اين آزمون پافشاري مي كنند؟

ريي��س مرك��ز توس��عه پيش��گيري و درمان 
اعتياد س��ازمان بهزيستي كش��ور با بيان اينكه 

در ح��ال حاضر تنها معت��ادان مراجعه كننده به 
»مراكز درمان س��رپايي« از بيمه اعتياد بهره مند 

مي شوند، گفت: درحال رايزني با ستاد مبارزه با 
مواد مخدر و وزارت بهداش��ت هس��تيم تا مراكز 
اقامتي ميان مدت ني��ز بتوانند از اين حق بيمه 
استفاده كنند. فاطمه عباسي با اشاره به اينكه در 
حال حاضر نزديك به س��ه سال است كه بودجه 
مربوط به بيمه معتادان تخصيص داده مي ش��ود 
اما فرايند اجرايي آن انجام نمي ش��ود، افزود: در 
حال حاضر تنها مراكز س��رپايي مي توانند بيمه 
ش��وند و از برگه بيمه معتادان استفاده كنند اما 
ب��راي »مراكز اقامتي ميان م��دت« فرايندهايي 
وجود دارد كه در اي��ن خصوص در حال رايزني 
با س��تاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت 
هستيم تا اين مراكز نيز بتوانند از اين حق بيمه 

استفاده كنند. 
او ب��ا بي��ان اينك��ه در حال حاضر س��ازمان 
بهزيس��تي از بودجه هاي داخلي خود كه مربوط 
به درم��ان اعتياد بوده اس��ت، هزينه هاي مراكز 
اقامت��ي را پوش��ش مي ده��د، اظهار ك��رد: اين 

بودجه به صورت ياران��ه در اختيار معتاداني كه 
هزينه درمان ندارند يا در ش��رايط سختي به سر 
مي برند، تعلق گرفته اس��ت. رييس مركز توسعه 
پيش��گيري و درمان اعتياد س��ازمان بهزيستي 
كش��ور با تاكيد بر اينكه يكي از معضالت ما اين 
اس��ت كه بسياري از معتادان متجاهر فاقد اوراق 
شناسايي هس��تند، به ايسنا گفت: مراكز اقامتي 
سازمان كه شامل مراكز درمان، تبصره دو و ماده 
شانزده هستند، عمدتا شامل معتادان متجاهري 
هستند كه اوراق هويتي ندارند. يكي از علت هايي 
هم كه بيمه آنه��ا را نمي پذيرد و بيمه نمي كند 
نيز همين بحث اوراق هويتي آنهاس��ت. عباسي 
در ادامه افزود: تاكنون جلس��اتي با ثبت احوال و 
قوه قضاييه برگزار ش��ده است و در حال رايزني 
هس��تيم تا از طريق اسكن عنبيه، به عنوان يك 
كد، اين معتادان را شناس��ايي كنيم. بسياري از 
معتادان متجاهر اثر انگش��ت ندارند اما از طريق 
اس��كن عنبيه مي توانيم به آنها يك كد بدهيم و 

از اين طريق برايشان اوراق هويتي صادر كنيم تا 
آنها نيز بيمه دريافت كنند. اين طرح در مراحل 
ابتداي��ي خود قرار دارد و پايل��وت آن در تهران 
انجام شده و تا يك ماه ديگر مراكز غربال تهران 

مجهز به اين فناوري خواهند شد. 
او با اشاره به اقدامات سازمان بهزيستي براي 
حل مشكل اين دسته از معتادان نيز توضيح داد: 
حت��ي ما به بيمه اين پيش��نهاد را مطرح كرديم 
كه ب��ه اين معتادان يك كد بدهد تا آنها بتوانند 
از بيمه استفاده كنند. بيشترين معضل و هزينه 
ما در بي��ن معتادان متجاهر اين اس��ت كه آنها 
ب��ه بيماري هاي زيادي مبتال هس��تند و ما بايد 
هزينه بس��يار زيادي را براي درمان بيماري هاي 
جانبي آنها صرف كنيم. به همين دليل اگر بحث 
بيمه ه��اي آنها حل ش��ود، مي تواني��م از بخش 
زي��ادي از هزينه هاي اين بخ��ش بكاهيم و اين 
بودجه را ص��رف بخش حمايت ه��اي اجتماعي 

كنيم. 

كددار شدن معتادان متجاهر با »اسكن عنبيه« 

ورودي  آزم�ون  ح�ذف  مصوب�ه 
تيزهوش�ان،  اول  دوره  م�دارس 
ب�ا ه�دف كاه�ش فش�ار روان�ي بر 
از  ابتداي�ي،  مقط�ع  دانش آم�وزان 
نخس�تين روزي كه مطرح ش�د، به 
دنبال خود بحث ه�ا و اظهارنظرهاي 
مواف�ق و مخال�ف زيادي داش�ت و 
هنوز هم به س�رانجام نرسيده است 
اگرچه فروردين 97، محمد بطحايي، 
اع�الم ك�رد: »مصوبه ش�وراي عالي 
آم�وزش و پ�رورش در اين رابطه در 
خدمت رييس جمهوري قرار دارد كه 
با اب�الغ آن، تكليف روش�ن خواهد 
ش�د.« اما روز گذشته بار ديگر خبر 
از تشكيل جلسه مجدد با اين شورا 
براي بررس�ي مصوبه ح�ذف آزمون 
م�دارس تيزهوش�ان داد. اتفاقي كه 
مشخص نيست س�رانجام اين طرح 

را به كجا برساند. 
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پارلمان شهري پايتخت گام دوم تعيين جايگزين نجفي را برداشت

رقابت 7 نامزد براي شهرداري تهران
محسن هاشمي بازمانده اصلي ليست 20 نفره كانديداها

گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 
روز گذشته اعضاي ش��وراي شهر تهران با راي 
خود 7گزينه نهايي كانديداي ش��هرداري تهران را 
انتخاب كردند. يك شنبه گذشته ليست 28نفره يي 
از س��وي اعضاي شوراي شهر منتشر و قرار شد از 
بين اين افراد 7 گزينه اصلي براي تصدي شهرداري 
تهران انتخاب ش��وند. 8 نفر از اين ليست ازجمله 
محمدرضا عارف، حبيب اهلل بيطرف، رضا بانك، رضا 
ويس��ه، تقي زاده و حسين مرعشي قبل از برگزاري 
انتخابات ش��ورا استعفا دادند و اعضاي شورا 7 نفر 
را از بين 20كانديدا انتخاب كردند. بر اين اس��اس 
سميع اهلل حس��يني مكارم، سيدمحمدعلي افشاني، 
حسيني،  سيدمحمود  انصاري الري،  محمدابراهيم 
محمود حجتي، حجت اهلل ميرزايي و پيروز حناچي 
به عن��وان 7 گزين��ه نهايي كانديداي ش��هرداري 
تهران براي ارائه برنامه هايش��ان به ش��وراي شهر 
تهران انتخاب ش��دند. راي گيري به ش��كل دستي 
برگزار شد و نتيجه نهايي آرا براساس حروف الفبا 
و بدون ذكر تعداد آراي كس��ب ش��ده توس��ط هر 

كانديدا خوانده شد. 
براساس زمان بندي انجام شده اين افراد دو هفته 
فرصت دارند تا برنامه هاي خود را براي ارائه به شورا 
ارائه كنند و در روز يك ش��نبه 16 ارديبهشت 4 نفر 
ازجمل��ه محمدابراهي��م انص��اري الري، محمدعلي 
افشاني، س��ميع اهلل حسيني مكارم و حجت ميرزايي 
از ساعت 8 تا 18 در صحن شورا برنامه هاي خود را 
عنوان مي كنند و روز دوشنبه نيز حجت محمودي 
و س��يدمحمود حس��يني برنامه هاي خ��ود را ارائه 
خواهند كرد. براي هر كدام از اين افراد دو س��اعت 

زمان در نظر گرفته شده است. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« از زم��ان ش��روع انتخاب 
مجدد ش��هردار، محس��ن هاش��مي همواره يكي از 
گزينه يي اصلي به ش��مار مي رفت و بسياري بر اين 
باور بودند كه در نهايت محس��ن هاش��مي صندلي 
رياست ش��ورا را براي تكيه بر صندلي بهشت ترك 
مي كن��د اما ديروز اعضاي ش��ورا به او راي ندادند و 
اي��ن گزينه خود به خود ملغي ش��د. اعضاي ش��ورا 
قبل از ش��روع جلسه نشس��ت غيرعلني داشتند و 
برخالف روال جلس��ات كه س��اعت 9صبح ش��روع 
مي شد، جلسه ديروز با يك ساعت تاخير برگزار شد 
اما نتيجه اين هم انديش��ي به مذاق هاشمي خوش 
نيامد و وي بعد از اينكه راي نياورد، صحن ش��ورا را 
ترك كرد. دو روز پيش كرباس��چي، دبيركل حزب 
كارگزاران در حمايت از ش��هردار ش��دن هاش��مي 
گفته بود:»متاسفانه مهم ترين دغدغه امروز اعضاي 
شوراي ش��هر آن است كه چه كس��ي ميثاقنامه را 
امضا كرده است. از ميان 28كانديداي معرفي شده 
2٥نفرش��ان آمادگي و توانايي اداره ش��هر تهران را 
ندارن��د. اين ن��وع رفتار غير از آنكه آبروي ش��وراي 
ش��هر تهران را مي برد، آب��روي اصالح طلبان را هم 

خواهد برد«.

 مكارم داراي بيشترين رأي 
محمد عليخاني، رييس كميس��يون حمل و نقل 
ش��وراي ش��هر تهران كه از حاميان ش��هردار شدن 
هاش��مي بود و زماني كه بحث امض��اي ميثاق نامه 
مطرح ش��د، وي براي نخس��تين بار افش��ا كرد كه 
هاشمي ميثاق نامه را امضا نكرده است بعد از جلسه 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد كه ليست 7 نفره يي 
كه براي تصدي ش��هرداري تهران بسته شده است 
اصال ليس��ت قوي  نيس��ت ولي بايد به رأي اكثريت 
پايبند باشيم. به گفته وي از ميان 7 نفر كانديداي 
منتخب اعضاي ش��وراي شهر تهران حسيني مكارم، 
سرپرست فعلي ش��هرداري تهران بيشترين رأي را 
كس��ب كرده اس��ت. وي افزود: براي 7 نفر انتخاب 
ش��ده بايد اس��تعالم هاي الزم انجام ش��ود تا نهايتا 
بعد از رأي گيري گزينه ش��هرداري انتخاب ش��ود. 
اي��ن اف��راد باي��د برنامه هاي خ��ود را اع��الم و به 
كميسيون هاي ش��ورا ارائه كنند و تيم هاي مد نظر 

خود را براي مديريت شهري معرفي كنند. 

 گزينه اي اضافه نمي شود
بعد از اعالم آرا و عدم انتخاب محس��ن هاشمي 

اين ش��ائبه به وجود آمد كه ممكن است در صورت 
كناره گي��ري اين 7 نفر مجددا نام هاش��مي مطرح 
شود كه علي اعطا، س��خنگوي شورا اين موضوع را 
رد كرد و گفت: قرارمان اين اس��ت كه به هر دليلي 
از اين گزينه ها كم ش��د، ف��رد ديگري به اين جمع 
اضافه نش��ود. با اين اظهارنظر امكان حضور مجدد 
هاش��مي در ليس��ت كانديداها به صفر مي رسد. به 
گفت��ه اعطا براس��اس برنامه ريزي هاي انجام ش��ده 
23 ارديبهش��ت ماه نتيجه نهايي مطرح و ش��هردار 

انتخاب مي شود. 
سخنگوي شوراي شهر تهران در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه در ميان گزينه هاي فعلي ش��هرداري 
اف��رادي هس��تند كه پي��ش از اين توس��ط مراجع 
ذي صالح رد ش��ده اند، گفت: پيش از اين در مرداد 
ماه تنها براي نجفي اس��تعالم گرفتي��م و در مورد 

6كانديداي ديگر استعالمي انجام نشد. 
او در م��ورد چرايي مخفي ب��ودن آراي گزينه ها 
گفت:  طبق دستورالعمل رأي به فرد مخفي است و 
بحث اين بود كه ب��ر همين مبنا آرا را اعالم نكنيم 
و براساس حروف الفبا گزينه ها خوانده شدند. اعطا 
در مورد سياس��ي و حزبي ب��ودن گزينه ها گفت: ما 
با گروه هاي مرجع مش��ورت كردي��م اما بدين معنا 
نيس��ت كه تصميم گيري جاي ديگ��ري بوده؛ بلكه 

اعضا خودشان تصميم گيري مي كنند. 

 مي دانستم جزو 7 نفر نخواهم بود
اما محسن هاش��مي، رييس شوراي شهر اندكي 
بع��د از اع��الم نتايج آرا از صحن خ��ارج و در جمع 
خبرنگاران حاضر ش��د. هاش��مي در رابطه با مطرح 
نش��دن اس��مش در بي��ن 7 كانديدا گف��ت: در هر 
ص��ورت در جلس��ه هم انديش��ي و در راي گي��ري 
مخفي مش��خص ش��ده بود كه اكثريت اعضا اصرار 
دارند كه من به خاطر همبس��تگي در شوراي شهر 
بمان��م. با اين حال برخي از آنها اصرار داش��تند كه 
دوباره راي گيري در صحن انجام شده و اسم من در 
كانديداها بيايد. اما نتيجه براي من مش��خص بود. 
مي دانس��تم جزو 7 نفر نخواهم بود و همه گزينه ها 

محترم هستند. 
او در پاسخ به اينكه آيا ممكن است اعضاي شورا 
اي��ن 7 نفر را تغيير داده و ب��ه گزينه هايي همچون 
عارف و هاش��مي برگردند، گفت: نمي توانم در اين 
رابط��ه اظهارنظر قطع��ي كنم هم��واره احتماالتي 
وج��ود دارد و اتفاقات زيادي ممكن اس��ت، بيفتد. 
همه افرادي كه در ليست حضور دارند شخصا اعالم 
آمادگ��ي كردند البته من اعالم آمادگي نكرده بودم 
اما اصرار كردند اس��م من باق��ي بماند تا براي همه 

روشن شود. 
او در واكن��ش به اظهارات خود در جلس��ه قبلي 
شورا گفت: من نگفتم تمايل دارم بلكه اعالم كردم 
ك��ه در اين زمين��ه توانايي هاي��ي دارم و هر فردي 
باي��د توانايي هاي خود را اع��الم كند. وي در رابطه 
با احتمال تغيير اين ليس��ت گفت: اميدوار هس��تم 
كه ليس��ت تغيير كند در ش��رايط كنوني وقوع هر 

اتفاقي ممكن است. 
هاش��مي درباره ادامه روند انتخاب ش��هردار نيز 
گف��ت: اين 7 نفر بايد در صحن حضور پيدا كنند و 
حدود دو هفته وقت دارند تا برنامه هايشان را آماده 
كنند و پ��س از آن دوباره راي گيري مجدد صورت 
گرفته و دو نفر به عن��وان كانديداي نهايي انتخاب 
خواهند ش��د. اين دو نفر در جلسات هم انديشي با 
اعضا شركت خواهند كرد و دو روز بعد از آن مجددا 
راي گيري شده و شهردار نهايي انتخاب خواهد شد. 
رييس ش��وراي ش��هر تهران با تاكيد بر اين نكته 
كه برنامه هاي گزينه هاي مطرح ش��ده داراي اهميت 

اس��ت، افزود: اين 7 نفر بايد براساس برنامه پنج ساله 
سوم توس��عه تهران برنامه خود را تنظيم كنند. اعضا 
براي گرفتن برنامه بس��يار جدي هستند. هاشمي در 
رابطه با معيارهاي انتخاب اين 7 گزينه خاطرنش��ان 
كرد: معيارها كارايي بوده و نكته بعدي و مهم اين بود 
كه شهرداري انتخاب شود كه مسووالن نظام حداقل 
نظر منفي نداشته باشند و درنهايت شهرداري باشد كه 
بتواند انسجام شورا و شهرداري را با هم حفظ كرده و 

رابطه مناسبي با شورا برقرار كنند. 
ريي��س ش��ورا در واكنش به اين س��وال كه در 
جلس��ه هم انديش��ي صبح چه اتفاقاتي رخ داد و آيا 
حاشيه هاي مطرح ش��ده ازجمله اينكه برخي اعضا 
جلس��ه را ترك كردند، صح��ت دارد يا خير، افزود: 
هيچ اتفاقي در جلس��ه صبح نيفتاده و كسي جلسه 

را ترك نكرد. 
ه��ر چند اعضاي ش��ورا ب��ا راي قاط��ع خود با 
كانديداتوري محس��ن هاش��مي مخالفت كردند اما 
گزينه هاي ديگري همچنان در اين ماراتن هس��تند 
و سعي دارند خود را به اين كرسي جنجالي نزديك 
كنن��د. اف��رادي مانن��د محمدعلي افش��اني معاون 
عمراني وزير كش��ور و گزينه ج��دي حزب اعتماد 
ملي  در شورا، محمدابراهيم  انصاري الري مديرعامل 
منطق��ه آزاد كيش و گزينه جدي حزب اتحاد ملت 

از اين دست افراد هستند. 
يك��ي از ايراداتي كه به ليس��ت 7 نفره منتخب 
ش��وراي شهر گرفته مي ش��ود اين است كه اعضاي 

اين ليست چندان شناخته شده نيستند. 

 رويكرد دموكراتيك شوراي تهران
محم��د س��االري رييس كميس��يون معماري و 
شهرس��ازي شوراي ش��هر در گفت وگو با »تعادل« 
درباره اين ليس��ت 7 نفره گفت: شوراي شهر تهران 
س��از و كاري را براي انتخاب ش��هردار تدوين كرده 
بود و در راس��تاي همان س��از و كار و با رويكردي 
دموكراتي��ك هم��ه اعضا نظ��رات خ��ود را درباره 
كانديداه��اي موردنظرش��ان مط��رح كردن��د و ب��ا 
راي گي��ري به 7 گزينه نهايي رس��يديم. به نظر من 
شورا در اين مورد خوب عمل كرد. كانديداهايي كه 
به اين مرحله رس��يدند قطعا در مي��زان توانمندي 
و نيز تطابق با ش��اخص هايي كه شورا تعيين كرده 
ب��ود،  تفاوت هايي دارند، به همي��ن دليل افرادي از 
اين ليس��ت كه تمايل به ادامه رقابت داشته باشند 
بايد برنامه هاي خود را به ش��ورا ارائه دهند و شورا 

براساس اين برنامه ها به آنها راي مي دهد. 
ساالري ادامه داد: شخصا در انتخاب گزينه نهايي 
توانايي، كارآمد بودن، پاكدس��تي، فسادس��تيزي و 
تواناي��ي برق��راري ارتباط با س��ازمان ها و نهادهاي 

دولتي را مدنظر قرار خواهم داد. 

 سوابق 7 كانديداي برتر شهرداري تهران 
 سيدمحمدعلي افشاني 

كهگيلويه وبويراحم��د  اس��تان  افش��اني،  زاده 
اس��ت. او سياس��تمدار اصالح طلب و عضو ش��وراي 
مرك��زي حزب اعتماد ملي اس��ت. هم اكنون معاون 
عمراني وزير كش��ور و رييس س��ازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كش��ور در دولت دوازدهم اس��ت. او 
معاون س��ابق وزير آموزش و پرورش و رييس سابق 
س��ازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس كشور 
بوده است. در س��ابقه افش��اني معاونت استانداري 
و  خوزس��تان  كهگيلويه وبويراحم��د،  اس��تان هاي 

سمنان نيز به چشم مي خورد. 

 محمدابراهيم انصاري الري
٥7 ساله و متولد الر )جنوب استان فارس( است. 

در س��ال 1362 با كس��ب رتبه دوم كنكور سراسري 
در رش��ته حقوق دانشگاه تهران به تحصيل مشغول و 
همزمان مديركل بازرسي و ارزشيابي وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المي مي ش��ود و با روزنامه هاي كيهان، 
جمهوري اس��المي و اطالعات در سال هاي 1363 تا 
1367 هم��كاري كرد. در س��وابق وي عناويني مثل 
اس��تاندار بوش��هر در دولت اول سيدمحمد خاتمي و 
اس��تاندار فارس در دوره دوم س��يدمحمد خاتمي به 
چشم مي خورد. وي هم اكنون با حكم رياست جمهوري، 

رييس منطقه آزاد كيش است. 

 محمود حجتي
محم��ود حجتي نجف آب��ادي 62 س��اله و متولد 
نجف آب��اد اصفهان اس��ت. سياس��تمدار اصالح طلب، 
عضو شوراي مركزي جبهه مش��اركت ايران اسالمي 
و وزير جهاد كشاورزي جمهوري اسالمي ايران است. 
پيش از اين او اس��تاندار سيستان وبلوچستان و وزير 
راه و ترابري بوده، همچني��ن به عنوان مدير اجرايي 
عمليات اجرايي سد عظيم كرخه تا زمان بهره برداري 
ارائه خدمت كرد و س��پس در دوره محمد خاتمي به 

وزارت راه و ترابري منصوب شد. 

 سيدمحمود  حسيني
داراي  اس��ت. وي  اصفه��ان  و  زاده  62 س��اله 
كمتري��ن س��ابقه اجراي��ي بين رقيبانش اس��ت. او 
در فاصل��ه س��ال هاي 1376 ت��ا 1381 اس��تاندار 
سيستان وبلوچس��تان و از 1381 تا 1384 استاندار 

اصفهان در دوره اصالحات بود. 
 

سميع اهلل حسيني مكارم 
حسيني مكارم، سرپرست فعلي شهرداري تهران 
اس��ت. حس��يني مكارم پيش از اين معاون مالي و 
اقتصاد شهري شهرداري تهران بود. حسيني مكارم 
س��ابقه معاونت توس��عه مديريت س��ازمان ميراث 
فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و گردش��گري، معاونت 
سازمان سرمايه گذاري شهرداري تهران، معاون طرح 
و برنامه پس��ت بانك، مديركلي بودجه و تشكيالت 
 وزارت آموزش و پرورش، سرپرست مدارس ايران در 
شبه قاره هند و رييس آموزش و پرورش منطقه 14 

تهران را نيز در كارنامه خود دارد. 

 پيروز حناچي 
حناچي هم اينك معاون فني و عمراني شهردار تهران 
است. او دبير ش��وراي عالي شهرسازي و معماري ايران و 
معاون معماري و شهرسازي وزير راه در دولت يازدهم بود. 
از حناچي به عنوان يكي از گزينه هاي اصلي وزارت مسكن 
و شهرسازي، در صورت تفكيك وزارت راه و شهرسازي به 
دو وزارت مس��كن و شهرس��ازي و وزارت راه و ترابري نام 
برده مي شود. همچنين پيروز حناچي در دولت اول و دوم 
سيدمحمد خاتمي در فاصله س��ال هاي 1379 تا 1384 
به عنوان دبير ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران 
خدمت كرده اس��ت. او در حال حاضر رياست نهاد جهاني 
غيردولتي فرهنگي دوكومومو در ايران است. وي همچنين 
با حكم رييس جمهور حس��ن روحاني، يكي از چهار عضو 

حقيقي شوراي عالي ميراث فرهنگي كشور است. 

 حجت اهلل ميرزايي
حجت اهلل ميرزايي، عالوه بر عضويت هيات علمي 
دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي، پيش از اين 
معاون امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و مديرعامل موسس��ه سياست پژوهي صبا وابسته به 

صندوق بازنشستگي كشوري بوده است. 
در كارنامه اجرايي و پژوهش��ي ميرزايي مش��اوره، 
برنامه ري��زي و اجراي ده ها پ��روژه در مناطق مختلف 
كشور با اهداف توس��عه روستايي، شهري، صنعتي و 

سرمايه گذاري به چشم مي خورد. 

 رشد 2۸ درصدي
ارزش معامالت مسكن

بر اس��اس اعالم وزارت راه و شهرس��ازي، حجم ريالي 
معامالت مسكن شهر تهران در سال 1396 نسبت به سال 
قبل از آن 27.8درصد رشد داشته است. به گزارش ايسنا، 
دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن با ارائه آمار بازار مسكن 
شهر تهران در سال 1396 اعالم كرد: ارزش كل معامالت 
واحدهاي مس��كوني آپارتماني شهر تهران در سال 1396 
بالغ بر 81 هزار و 760 ميليارد تومان بوده كه نس��بت به 
سال قبل از آن 27.8درصد افزايش داشته است.  همچنين 
حجم معامالت مسكن تهران در سال 1396 به 184هزار 
و 440 واحد رس��يده كه در مقايس��ه با س��ال قبل از آن 
12درصد افزايش نش��ان مي دهد.  متوسط قيمت مسكن 
ش��هر تهران در سال 1396 متري 4 ميليون و 837 هزار 
تومان بوده كه نسبت به سال قبل از آن 10.8درصد افزايش 
يافته است.  به گزارش ايسنا، در شرايطي كه شاخص كلي 
بازار مسكن ش��هر تهران در 12ماهه رشد مثبت را نشان 
مي دهد، از سرعت رشد معامالت در سه ماهه پاياني سال 
1396 به دليل جهش يك باره نرخ ارز به شدت كاسته شده 
است. در اسفندماه تعداد معامالت مسكن تهران 12هزار و 
٥٥7 مورد بود كه نس��بت به بهمن ماه 32 درصد كاهش 
يافت و نسبت به اسفند 139٥ افزايش اندك يك درصد را 
تجربه كرد. همچنين بخش زيادي از افزايش 28درصدي 
حجم ريالي معامالت مسكن شهر تهران مي تواند به دليل 

رشد يك باره قيمت ها در نيمه دوم سال 1396 باشد. 

بارش 2۸ استان منفي شد
در 7 ماهه منتهي به سوم ارديبهشت ماه 97 ميزان بارش 
28 اس��تان در مقايسه با مدت مشابه بلندمدت منفي شده 
و مجموع بارش كش��ور 40.3درصد كاهش يافته است.  به 
گزارش تسنيم، بررسي آمار رسمي در بازه زماني اول مهرماه 
96 تا روز 3 ارديبهش��ت 97 حاكي از آن اس��ت كه ميزان 
بارش در 28 استان در مقايسه با مدت مشابه در بلندمدت 
همچنان منفي اس��ت.  در صدر اين اس��تان ها سيستان و 
بلوچستان قرار دارد كه ميزان بارش آن 7٥.2درصد كاهش 
يافته است. بارش ها در استان هاي كرمان، هرمزگان، فارس، 
كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري به ترتيب 70.8، 
67.٥، 62.2، 62.1 و 61 درص��د كاه��ش نش��ان مي دهد.  
اصفه��ان و يزد اس��تان هايي هس��تند كه مي��زان كاهش 
بارش ها در آنها باالي ٥0درصد اس��ت. در اين اس��تان ها به 
ترتي��ب ميزان كاهش ب��ارش ٥9.1 و ٥4.8 درصد اس��ت.  
6 اس��تان بوشهر، مركزي، خراس��ان رضوي، قم، خوزستان 
و خراسان ش��مالي كاهش بارش 40 تا ٥0 درصد طي بازه 
زماني ياد ش��ده داشته اند.  ميزان كاهش بارش استان هاي 
تهران، لرس��تان، س��منان،  البرز، قزوين، هم��دان، گيالن، 
مازندران، زنجان، ايالم، گلستان و كرمانشاه به ترتيب 37، 
 ،14.2 ،1٥.9 ،19.4 ،24.6 ،24 ،2٥ ،33.4 ،34.7 ،34.8

13.8 و 10.8درصد كاهش يافته است. 
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نوبت اول

مه��رداد الهوتي عضو كميس��يون برنامه و بودجه ب��ا بيان اينكه 
تكليف تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي نهايتا تا سه ماه ديگر روشن 
مي شود، گفت: تفكيك هزينه بسيار زيادي به دنبال خواهد داشت و 

مخالف جدايي اين دو بخش هستم. 
الهوتي در گفت وگو با ايلنا با اش��اره به آخرين تصميمات مجلس 
براي تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي اظهار كرد: سال گذشته دولت 
دو اليح��ه براي تفكيك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تفكيك 
وزارتخان��ه راه و شهرس��ازي به مجلس ارائه ك��رد كه رييس مجلس 
بررس��ي اين لوايح را به كميسيون مش��ترك ارجاع داد و در بودجه 
امس��ال برنامه يي ب��راي تفكيك اين دو وزارتخانه پيش بيني نش��ده 
است. وي افزود: نمايندگان مجلس در حال بررسي و اصالح ساختار 

دولت هستند. 
اين نماينده مجلس با بيان اينكه گزارش نهايي درباره آثار مثبت 
و منفي تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي توس��ط كميسيون مشترك 
متشكل از اعضاي نمايندگان مجلس از كميسيون هاي مختلف تهيه 
و ارائه مي ش��ود، گفت: تكليف تفكيك يا ع��دم تفكيك وزارت راه و 

شهرسازي نهايتا تا سه ماه آينده روشن مي شود. 
الهوتي با تاكيد بر اينكه مخالف تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي 
هستم، اظهار كرد: تفكيك دو بخش اين وزارتخانه هزينه هاي زيادي 

در پي خواهد داشت. 
وي اف��زود: در بخ��ش مس��كن و شهرس��ازي مس��ووليت دولت 
سياست گذاري اس��ت و لزومي ندارد كه اين بخش به يك وزارتخانه 

مجزايي تبديل شود. 

 تكليف تفكيك وزارت راه
3 ماه ديگر روشن مي شود

سيدمحمود  حسينيپيروز  حناچيسميع اله  حسيني مكارممحمدابراهيم انصاری الریمحمود  حجتيحجت اله ميرزاييمحمدعلي  افشاني
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بررسيهايآمارينشانميدهد

بنگاه هاي بزرگ در مدار رشد
گروهصنعت

 گزارش��ي از وضعي��ت تولي��د كارگاه هاي بزرگ 
صنعت��ي در س��ه فص��ل نخس��ت س��ال 1396، 
نشان دهنده اس��تمرار رشد اكثر توليدات صنعتي به 
همراه خروج تعدادي از رش��ته فعاليت هاي صنعتي 
ازجمل��ه صناي��ع »منس��وجات، پوش��اك و تولي��د 
محصوالت رايانه ي��ي، الكترونيكي و نوري« از حالت 
ركود و مثبت ش��دن رش��د اين فعاليت هاست. اما از 
آن سو، بررسي هاي آماري نشان مي دهد، از ميان 24 
رش��ته فعاليت صنعتي مورد بررس��ي، در بازه زماني 
ياد ش��ده، رشد ش��اخص توليد صنعتي براي تعداد 
17 فعالي��ت صنعتي مثبت و در محدوده بين 1.6 تا 
18.9درصد متغير بوده اس��ت. ازسوي ديگر، بررسي 
وضعيت توليدات صنعتي جهان در زمس��تان 1396 
نيز نش��ان مي دهد روند رو به رش��دي كه از ابتداي 
س��ال 2017 در توليد صنعتي جهان مشاهده شده، 
در فصل پاياني سال 2017 همچنان استمرار داشته 
و توليد صنعتي جهان در چهارمين فصل سال 2017 
با سرعت بيشتري نسبت به فصل پاياني همان سال، 

افزايش يافته است. 

شاخصتوليدصنعتي
گزارش ه��اي ش��اخص توليد كارگاه ه��اي بزرگ 
صنعتي مربوط به بررسي وضعيت كارگاه هاي فعال در 
صنعت ساخت با تعداد شاغالن صد نفركاركن و بيشتر 
است و در اين زمينه، 24 رشته فعاليت صنعتي مورد 

بررسي قرار گرفته است. 
به گ��زارش معاونت بررس��ي هاي اقتص��ادي اتاق 
تهران، مطابق آمارها در 9 ماهه منتهي به آذر س��ال 
1396 شاخص توليد اين گروه از كارگاه ها، 4 فعاليت 
صنايع توليد مواد و محصوالت ش��يميايي )با س��هم 
26.16درصد(، صنايع توليد فلزات اساس��ي )با سهم 
19.98درصد(، صنايع توليد وس��ايل نقليه موتوري، 
تريلر و ني��م تريلر )با س��هم 16.33درصد( و صنايع 
توليد محصوالت كاني غيرفلزي )با سهم 9.45درصد( 
در مجموع حدود 72درصد از ارزش افزوده كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي را تش��كيل مي دهند و سهم 20 رشته 
فعاليت صنعتي باقي مانده از ارزش افزوده كل، حدود 

28درصد است. 
برآوردها نش��ان مي دهد، در سه فصل اول تا سوم 
سال 1396، رشد شاخص كل افزايشي و در فصل اول 
از رشد 4.5درصدي، در فصل دوم از رشد 5.3درصدي 
و در فصل س��وم از رش��د 3.7درصدي در مقايسه با 
فصول مشابه سال 1395 برخوردار بوده است. برآيند 
رش��د مثبت سه فصل ابتدايي س��ال 1396 منجر به 
افزايش 4.9درصدي ش��اخص كل توليد كارگاه هاي 
صنعتي در 9ماهه منتهي به آذر س��ال 1396 ش��ده 

است. 
بررس��ي دقيق تر روند تغيير ش��اخص كل توليد 
كارگاه ه��اي صنعتي در بازه فصل اول 1394 تا فصل 
س��وم س��ال 1396 حاكي از خروج از ركود صنعت از 
فصل اول 1395 و روند عمومي افزايش��ي شاخص در 
اين بازه بوده است. از سرعت رشد شاخص كل توليد 
صنعتي بعد از رسيدن به حداكثر رشد در فصل سوم 
1395، در فصل چهارم 1395 كاس��ته ش��ده و اين 
روند تقريبا طي فصول بعدي )به استثناي فصل دوم 
1396( هم ادامه داشته است. با وجود اين، همچنان 
رش��د توليد صنعتي طي هفت فصل منتهي به پاييز 

1396، همچنان مثبت بوده است. 
در مي��ان 24 فعاليت صنعتي بررس��ي ش��ده در 
اين ش��اخص، در س��ه فص��ل بهار، تابس��تان و پاييز 
 س��ال 1396، رشد شاخص توليد صنعتي براي تعداد 
17 فعاليت صنعت��ي مثبت و در محدوده بين 1.6 تا 
18.9درصد متغير است. سهم اين فعاليت ها همراه با 
رش��د مثبت، از ارزش افزوده كل كارگاه هاي صنعتي 
مع��ادل 92.6درصد اس��ت. در مقاب��ل در همين بازه 
زماني، تع��داد 7 فعاليت صنعتي رش��د منفي توليد 

صنعتي را در محدوده نرخ رش��د منفي 3.1درصد تا 
منفي 55.6درصد تجربه كرده اند. سهم اين گروه ها از 

فعاليت ها در ارزش افزوده كل، 7.4درصد است. 
باالترين ارقام رش��د حاصله در 9 ماهه منتهي به 
آذر سال 1396، متعلق به فعاليت هاي صنعتي »توليد 
وس��ايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر، توليد كاغذ 
و محص��والت كاغذي، توليد محص��والت از توتون و 
تنباكو، توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي« است. 
س��هم پنج فعاليت من��درج در اين ج��دول از ارزش 
اف��زوده كل، حدود 20.1درصد اس��ت. كمترين ارقام 
رش��د حاصله در 9 ماهه نخس��ت 1396 نيز متعلق 
به فعاليت هاي صنعتي »تعمير و نصب ماش��ين آالت 
و تجهيزات، انتش��ار و چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط 
شده، پوشاك توليد، توليد ساير وسايل نقليه و توليد 
داروها و فرآورده هاي دارويي شيميايي و گياهي« است 
كه سهم تقريبي آنها در ارزش افزوده كل صنعت، حدو 

3.3درصد است.

صنايعدرركودكدامند؟
از س��وي ديگر، ارزيابي ها نش��ان مي دهد در ميان 
رشته فعاليت هاي صنعتي، 3 فعاليت صنعتي طي دو 
فصل متوالي دوم و سوم 1396، افت را تجربه كرده اند 
و اين فعالي ها صنايعي محسوب مي شوند كه گرفتار 
ركود هستند. سهم سه فعاليت مزبور از ارزش افزوده 
كل صنعت، 4.2درصد اس��ت. مقايس��ه صنايع دچار 
ركود در تابستان 1396 با پاييز همين سال حاكي از 
خروج سه فعاليت از ركود در فصل سوم و مثبت شدن 
رشد توليدات آنها در فصل سوم اين سال است. صنايع 
مزبور شامل صنايع »توليد پوشاك، توليد منسوجات 
و صنعت توليد محص��والت رايانه يي و الكترونيكي و 
نوري« هستند. در مقابل، برخي توليدات صنعتي هم 
كه رشد توليد آنها در فصل تابستان مثبت شده بود، 
مجددا در فصل س��وم 1396 با افت روبه رو شدند كه 
ش��امل صنايع توليد دارو )منفي 6.7درصد( و صنايع 
توليد ساير وسايل نقليه )منفي 29.1درصد( هستند 
و رشد صنايع مبلمان هم بعد از تجربه دو فصل رشد 
مثبت، در فصل سوم منفي شد )منفي 12.6درصد(. 
بدترين وضعي��ت از لحاظ باالترين افت طي دو فصل 
متوالي دوم و س��وم س��ال 1396، متعلق به فعاليت 
تعمي��ر و نصب ماش��ين آالت و تجهي��زات و بدترين 
وضعيت از حيث كاهش بيش��تر رش��د در فصل سوم 
1396 در مقايس��ه با فصل دوم همين سال مربوط به 
صنايع انتشار و چاپ و تكثير رسانه هاست. اگرچه سهم 

اين فعاليت هاي صنعتي در ارزش افزوده كل كم است 
ولي به دليل اس��تفاده از توان تخصصي و فني كشور 
در توليد كاالهاي سرمايه يي و با سطح فناوري باالتر 
)صنعت ماشين سازي(، ضرورت دارد توجه بيشتري به 
مشكالت اين گروه از صنايع و چاره انديشي براي رفع 

آنها صورت گيرد. 
همچنين مطابق آمارها، شاخص توليد كارگاه هاي 
بزرگ صنعتي برمبناي س��ال پايه 1390 كه معادل 
100 درنظر گرفته ش��ده، محاس��به مي شود. بررسي 
ش��اخص توليد فعاليت ه��اي صنعتي ب��راي 9 ماهه 
ابتدايي س��ال 1396 مويد اين است كه رقم شاخص 
توليد صنعتي براي 16 فعاليت از 24 فعاليت صنعتي با 
سهم 39.6درصد از ارزش افزوده كل، همچنان كمتر 
از رقم س��ال پايه يعني 100 اس��ت كه به معني عدم 
موفقيت اين فعاليت ها براي رس��يدن سطح توليدات 
خود به رقم س��ال 1390 است. به عبارت ديگر، فقط 
8 فعاليت صنعتي در كش��ور موفق ش��ده اند تا بعد از 

بروز ركود، توليد خود را به سطوح توليد سال 1390 
نزديك كرده يا از آن فراتر روند. 

توليداتصنعتيجهاندرزمستان1396
در بعد جهاني اما روند رو به رش��دي كه از ابتداي 
س��ال 2017 در توليد صنعتي جهان مشاهده شده، 
در فصل پاياني س��ال 2017 همچنان استمرار داشته 
اس��ت. توليد صنعتي جهان در چهارمين فصل سال 
2017 با سرعت بيشتري نسبت به فصل پاياني سال 

2016 افزايش يافته است. 
بهبود شرايط كسب و كار، افزايش مخارج مصرفي 
و برنامه ه��اي اميدواركنن��ده س��رمايه گذاري، برخي 
محرك هاي توسعه در صنعت جهاني هستند. از طرف 
ديگر، ريسك رشد جهاني به دليل عدم اطمينان هاي 
ناش��ي از مذاك��رات خ��روج بريتاني��ا از اتحاديه اروپا 
)Brexit( در ح��ال افزايش اس��ت و همچنين عدم 
اطمينان ه��اي ژئوپليتيك هن��وز از ميان برداش��ته 

نشده اند. آخرين گزارش فصلي يونيدو از توليد صنعتي 
جهان نيز نشان مي دهد، در فصل چهارم سال 2017 
ش��رايط توليد جهاني در س��طح باالتري نس��بت به 

چهارمين فصل سال 2016 قرار داشته است. 
براساس آخرين گزارش فصلي يونيدو از وضعيت 
توليدات صنعت��ي جهان، در چهارمين فصل س��ال 
2017 مي��زان رش��د تولي��دات صنعت��ي جه��ان و 
همچني��ن كش��ورهاي صنعتي و در حال توس��عه و 
نوظهور نس��بت به مدت مشابه س��ال 2016، باالتر 
از فص��ل چهارم س��ال 2016 بوده اس��ت. در فصل 
چهارم س��ال 2017 توليدات صنعتي جهان نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته معادل 4.7درصد رشد 
داشته و اين رشد فصلي طي دو سال اخير بي سابقه 
بوده اس��ت. جهش توليدات صنعتي جهان در فصل 
چه��ارم س��ال 2017، بيش از همه منبعي از رش��د 
اين توليدات در اقتصادهاي صنعتي بوده اس��ت. در 
فصل نخس��ت سال 2016، رش��د توليدات صنعتي 
در اقتصاده��اي صنعتي مع��ادل 1.0درصد بوده در 
حال��ي كه در فصل چهارم س��ال 2016 اين رش��د 
به 3.5درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
رس��يده اس��ت. به طور كلي، همان طور ك��ه انتظار 
مي رود، توليد صنعتي در كشورهاي در حال توسعه 
و نوظهور با سرعت بيش��تري نسبت به اقتصادهاي 
صنعتي در حال افزايش اس��ت. باتوجه به نشانه هاي 
اصالح بخش هاي صنعتي در كشورهاي توسعه يافته، 
احتمال تقويت چش��م انداز رشد براي كشورهاي در 

حال توسعه وجود دارد. 

تركيبتوليداتصنعتيجهان
سهم اقتصادهاي توسعه يافته از توليدات صنعتي 
جهان معادل 63درصد و س��هم كش��ورهاي در حال 
توسعه و نوظهور 37درصد است. در بين كشورهاي در 
حال توسعه و نوظهور نيز چين با اختصاص 19درصد 
از توليدات صنعتي جهان به خود، بيش��ترين سهم را 
دارد. در عين حال، اقتصادهاي نوظهور صنعتي سهم 
16درصدي و ساير كش��ورهاي در حال توسعه سهم 

2درصدي از توليدات صنعتي جهان دارند. 
در فصل چهارم س��ال 2017، غير از محصوالت 
تنباكو كه توليد آن نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته 0.8درص��د افت داش��ته، توليد در س��اير 
فعاليت هاي صنعتي با رشد همراه بوده است. در بين 
فعاليت هاي صنعتي، بيشترين رشد توليدات صنعتي 
را ماش��ين آالت و تجهيزات )9.1درصد( و كامپيوتر، 
محصوالت الكترونيكي و نوري )7.8درصد( داشته اند. 
بخش چاپ نيز با رش��د 0.4درصدي نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذشته، كمترين رش��د را داشته است. 
رشد توليدات جهان به تفكيك گروه هاي صنعتي را 
براي اقتصادهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه 
و نوظهور نش��ان مي دهد. در اكثر گروه هاي صنعتي، 
رشد توليد در كش��ورهاي در حال توسعه و نوظهور 
بيشتر از كشورهاي صنعتي بوده است. از جمله اين 
صنايع مي توان به »مبلمان، س��اير تجهيزات حمل 
و نق��ل، كامپيوتر، محص��والت الكترونيكي و نوري، 
محصوالت اصلي دارويي و محصوالت غذايي« اشاره 
كرد. در فصل چهارم س��ال 2017، بيش��ترين رشد 
توليدات صنعتي در كش��ورهاي در حال توس��عه و 
نوظهور مربوط ب��ه »كامپيوتر، محصوالت الكتريكي 
و ن��وري )مع��ادل 12.1درص��د( و محصوالت اصلي 
دارويي« )11.1درصد( بوده اس��ت. در كش��ورهاي 
صنعتي نيز بيش��ترين رش��د توليد را ماشين آالت و 
تجهيزات )8.7درصد( داش��ته اس��ت. در كشورهاي 
در ح��ال توس��عه و نوظهور هيچ ك��دام از گروه هاي 
صنعت��ي، افت توليد را تجربه نكرده اند. اين در حالي 
اس��ت كه در كشورهاي صنعتي س��ه گروه صنعتي 
»چاپ، پوش��اك و محصوالت تنباكو« با افت توليد 
مواجه بوده اند. در اين ميان بيشترين كاهش توليد را 
محصوالت تنباكو با نرخ 7.2درصد تجربه كرده است. 

گروهصنعت  
يك فوريت طرح كاهش 20درصدي واردات خودرو 
در ش��رايطي به تصويب رس��يد كه بنا ب��ه گفته وزير 
صنعت، معدن و تجارت آنچه سبب ممنوعيت و سپس 
اعمال تعرفه براي واردات خودرو ش��د، با تصميم وزير 
پيش��ين صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. 
محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در 
گفت وگوي تفصيلي با ماهنامه صنعت و توسعه گفت: 
تصميم توقف واردات خودرو در تيرماه سال 96 و قبل 
از تشكيل دولت دوازدهم زماني كه من مسووليتي در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نداش��تم، گرفته ش��ده 
اس��ت. اين تصميم را وزير وقت، ب��ر مبناي اختيارات 
قانوني وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته اس��ت و 
به اين ترتيب ثبت س��فارش خودرو ب��ه عنوان يكي از 
ابزارهايي كه مي توان به وس��يله آن واردات را مديريت 
كرد و از اختيارات خود مي دانسته را اجرايي كرده است. 
او اف��زود: تصمي��م به ع��دم ثبت س��فارش نه تنها 
در خ��ودرو بلك��ه در مورد همه كاالهايي كه س��اخت 
داخل دارند، مطابق ماده 6 قانون اس��تفاده حداكثر از 

توان س��اخت داخل، قانونى و قابل عمل است. هرچند 
در اعمال اين اختي��ارات قانونى بايد تبعات اتخاذ اين 
تصميمات را پيش تر ديده و براى ضايعات احتمالى آن 
راهكار جس��ت تا به سرنوشت تصميم متخذه در عدم 
ثبت س��فارش كاال دچار نش��ود. وزير صنعت، معدن و 
تجارت در پاس��خ به اين پرسش كه ريشه اين تصميم 
از كجا آمد و چرا چنين تصميمي گرفته ش��د؟ گفته 
است: بهتر اس��ت از محمدرضا نعمت زاده سوال شود. 
اما تص��ور مي كنم تصميم آقاي نعمت زاده پس از نامه 
ابراز نگرانى از واردات خودرو به ايشان بنا به تشخيص 
خودش��ان در آن ايام به دو دليل اساس��ي اتخاذ شده 
اس��ت. نخس��ت كنترل واردات خودروهاي خارجي به 
دليل محدوديت هاى ارزى و با هدف تعادل بخش��ى به 
بازار ارز با كاهش تقاضا و دوم براي برقراري تعادل بين 
واردات خودروه��اي خارجي و توليد داخلي خودرو به 
لحاظ تع��داد و ارزش بخش قابل مالحظه يي از منابع 
ارزي كش��ور را واردات خودرو س��اخته شده و قطعات 

منفصله و متعلقات آن را به خود اختصاص مي دهد. 
او اف��زود: همزمان ب��ا اين تصميم پيش��نهادي را 

محمدرضا نعمت زاده وزير وقت صنعت، معدن و تجارت 
در دول��ت مطرح كرد كه بر پايه اين پيش��نهاد وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت تصميم داش��ته ك��ه واردات 
خ��ودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله 
خودرو آزاد كند. اين پيش��نهاد در دولت رد و مجدد به 
كميسيون ارجاع شد، اما ممنوعيت باقي ماند كه تبعات 
خ��ود را در افرايش جدى قيم��ت خودروهاى خارجى 
موجود در كش��ور و هم موجود در گم��ركات يا در راه 
بر اس��اس ثبت س��فارش هاى قانونى انجام شده پيش 
از اعمال ممنوعيت به وج��ود آورد و تا دولت دوازدهم 

درباره آن تصميمى اتخاذ نشد. 
ش��ريعتمداري گفت: بر همين اس��اس آنچه اتفاق 
افتاد، يعنى ايجاد ممنوعيت بر واردات خودرو به معنى 
اعمال تعرفه بي نهايت ب��ود. در واقع وقتي ممنوعيتي 
براي كااليي اعمال مي ش��ود، موجودي انبار اشخاصي 
كه اين كااله��ا را در اختيار دارند و حتى مالكان خرد 
اي��ن كاال ك��ه آن را به صورت تكى در اختي��ار دارند، 
گران تر مي شود، به اين دليل كه ديگر وارداتي صورت 
نمي گيرد. معموال كس��اني كه نسبت به افزايش تعرفه 
خودرو انتق��اد مي كنند، اين نكته را فراموش مي كنند 
كه در دوره يي به مدت 6 ماه از ش��روع ممنوعيت ثبت 
در مديريت قبلي وزارت صنعت، معدن و تجارت عمال 
تعرف��ه بي نهايت بر خودرو وضع كرده بودند. در نتيجه 
تعرفه 95درصد در واقع كاهش تعرفه بي نهايت به 95 
درصد است. متاس��فانه اين موضوع مغفول واقع شده 
و تنه��ا تعرفه 95درصد ديده مي ش��ود. بعد هم انتقاد 
مي ش��ود كه چرا دولت جديد تعرفه ها را افزايش داده 
اس��ت. در حال��ي كه دولت تعرفه واردات خ��ودرو را از 

بي نهايت به 95 درصد كاهش داده است. 

چراقيمتهاافزايشيافت؟
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از س��ويي چون 
توليد داخلي مشابهي هم ندارد و واردات با توليد داخلي 
از هم دور هس��تند، طبيعتا اين اتفاق سبب مي شود تا 

قيم��ت اين كاالها افزايش جدى يابد. در نتيجه ارزش 
خودروهايي كه به صورت تجاري وارد كش��ور ش��ده، 
صاحبان نمايندگي هاي واردات خودرو و كساني كه در 
امور تجارت خودرو فعال بودند، حتي اشخاص حقيقي 
كه خودرو خارجي خريداري كرده بودند، درآن دوره به 
صورت قابل مالحظه يي افزايش پيدا كرد. اين افزايش 
در چهارمين ماه سال 96 آغاز و در پايان پنجمين ماه 

سال گذشته به سقف خود رسيد. 
به گفته او آن زمان با محدوديت هاي ارزي ناشي از 
افزايش قيمت ارز مواجه بوديم، در نتيجه زماني طول 
كشيد تا دولت مصوبه واردات خودرو را با كاهش تعرفه 
بي نهايت به 95درصد كه نزديك به 80 درصد بيش از 
تعرف��ه واردات قبل از اعمال ممنوعيت ورود بود، صادر 
كرد.  او اف��زود: در اين ميان يك محدوديت ديگر هم 
عالوه بر ممنوعيت ورود خودرو باالى 2500 سي س��ي 
ايجاد شد كه دليل آن تبعيت از سياست كلي نظام در 
جهت جلوگيري از واردات خودروهاى لوكس و تجملى 
به كش��ور است. يعنى ممنوعيت خودروهاى سوارى با 
ارزش باالت��ر از 40ه��زار دالر و در نتيجه خودروهاي 
باالت��ر از 40هزار دالر كه در س��ايه ممنوعيت اعمالى 
پيش گفته گران ش��ده بودند، همچنان قيمت آنها باال 
ماند. اما در مورد ساير خودروها اين تصميم تازه دولت 

موجب تعادل در بازار و كاهش قيمت ها شد. 

رانتيكهگروهيبردند
وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت درب��اره تاثير اين 
تصمي��م توضيح داد: حادثه يي كه اتفاق افتاد در دولت 
قبل بوده و تمهيداتي كه انجام ش��ده، در اين دولت و 
در جهت رفع آن مشكل بوده است. اما برخي اتفاق هاي 
افتاده در تيرماه سال 96 را ما نمي توانيم درست كنيم؛ 
يعني نمي شود به قبل از اين ماه برگرديم و اين تصميم 
را ملغي كنيم. اين تصميم ها گرفته شده و آثار آن ظاهر 
شده و در اقتصاد كشور عمل كرده است، كساني هم كه 
به اين تصميم اعتراض دارند، اعتراض شان بحق است و 
ما هم نمي توانيم به اينها بگوييم كه اين اتفاق ها نيفتاده 
اس��ت. اما در پاسخ به اين س��وال كه آيا مي توان براي 
رانتي كه پيش آمده كاري كرد؟ پاسخ اين است كه بله 
مي شود. شريعتمداري ادامه داد: وزارت امور اقتصادي 

و دارايي ه��م اطالعات واردات را از طريق گمرك دارد 
و مي داند چه تعداد خودرو به وسيله كدام نمايندگي ها 
ب��ه چه ميزان وارد كرده ان��د و هم از طرفي هم اختيار 
نظ��ام مالياتي را دارد و مي تواند ب��ه اين افراد مراجعه 
كرده و براس��اس دفات��ر آنها يا به ص��ورت علي الراس 
برگ تش��خيص صادر و مالي��ات دريافت كند و به اين 
ترتيب اگر قله يي با افزايش قيمت براي آنها ايجاد شده 
تبديل به حفره ش��ود و بخش��ي از اين سود به دست 
آمده به وس��يله نظام مالياتي كش��ور به خزانه عمومي 
دولت برگردد. او در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
اظه��ار كرد: ي��ك اتفاق ديگري ه��م در فاصله چهارم 
تا 28 تيرماه كه ثبت س��فارش خودرو معلق و س��پس 
ممنوع ش��د؛ ادعايي است كه گفته مي شود كساني از 
اين موقعيت سوءاس��تفاده كرده، بداظهاري كرده اند يا 
احيانا تغييراتي در ثبت س��فارش خود ايجاد كرده كه 
منجر به سوءاس��تفاده از نظام ثبت سفارش شده است. 
اين موضوع توس��ط دس��تگاه نظارتي كنت��رل و همه 
رس��يدگي ها نش��ان داد كه ممكن است در اين زمينه 
تخلف هايي انجام شده باشد. ما اين تخلف ها را به مرجع 

نظارتي منعكس كرديم تا با متخلفان برخورد شود. 
بنا ب��ه اظه��ارات ش��ريعتمداري، پرونده هايي هم 
در اين باب در س��ازمان تعزي��رات حكومتي براي اين 
اش��خاص باز شده است. البته اطالعات آنها در گمرك 
ايران به طور كامل وجود دارد و دس��تگاه نظارتي براي 
كشف  اي پي هايي كه در آن ايام )4تا 28 تيرماه 96 در 
دولت قبل( وارد ش��بكه شده و تخلفاتي انجام داده اند، 
رسيدگي قضايي خواهد كرد. در مجموع كل اين اتفاق 
ناش��ى از تصميمى است كه در دوره قبل اتخاذ شده و 
ما در دولت دوازدهم در جهت حل آن گام برداش��تيم. 
او همچني��ن گفت: فكر مي كنم اي��ن اطالعات در اين 
ايام ب��ه صورت موكد و مفصل به وس��يله مس��ووالن 
اطالع رساني شده است. اما در فضاي مجازي برخي ها 
مصاحبه مي كنن��د كه آقاي قاف يا ميم و از اين قبيل 
اسامي از اين اتفاق مطلع بوده و سود ميلياردي برده اند. 
دس��تگاه هاي اطالعاتي و قضايي در كشور وجود دارد، 
اگر واقعا چنين مواردي وجود داشته باشند، رسيدگي 
خواهند كرد. اما صورت ظاهر داس��تان كه ما مكلف به 

رسيدگي به آنها هستيم، كامال معلوم است. 

وجودمشكلدرثبتسفارش
كاالها

آخري��ن  واردات  فدراس��يون  ايس�ناريي��س 
وضعيت س��امانه تجارت براي انجام ثبت س��فارش  
كاال را تش��ريح و اعالم كرد كه اين س��امانه هنوز 
به ط��ور كامل راه اندازي نش��ده و خيل��ي از كاالها 
براي ثبت سفارش با مش��كل روبه رو هستند. پس 
از نوس��انات ارزي و تصمي��م جدي��د دولت مبني 
ب��ر تعيي��ن دالر 4200 تومان��ي به عن��وان دالر 
تك نرخ��ي، اين ارز ب��ا قيمت اعالم ش��ده صرفا 
ب��ه متقاضيان قانوني اعم از تج��ار تخصيص داده 
مي ش��ود كه رييس كل بانك مركزي روز گذشته 
اعالم كرد: »از 21 فروردين تاكنون حدود 9210 
فق��ره ارز 4200 توماني مع��ادل 2ميليارد و 360 
ميليون دالر تخصيص يافته است و برخالف برخي 
اعالم ها، روند صادرات و واردات متوقف نشده و ارز 

اختصاص يافته است. 
همچنين س��اير متقاضيان كه ب��ه دنبال تهيه 
دالر هستند بايد فعال صبر كنند. از سوي ديگر بر 
اساس بخش��نامه هاي اعالم شده در زمينه واردات 
كاال ثبت س��فارش ها باي��د از طريق س��امانه ثبت 
تجارت انجام ش��ود.« سامانه يي كه به گفته رييس 
هيات مديره فدراس��يون واردات هنوز به طور كامل 
راه اندازي نشده است و بسياري از كاالها با مشكل 

ثبت سفارش روبه رو هستند. 
فرهاد احتشام زاد اظهار كرد: اتفاقي كه پس از 
تعطيالت نوروز در وهله اول رخ داد، ش��وك ارزي 
بود كه به بازار وارد شد و بعد از اين شوك هم دالر 
4200 توماني مطرح ش��د. به گفته وي، اين اتفاق 
ب��ه خودي خ��ود خبر مثبتي بود ك��ه باعث ثبات 
قيمت ارز مي شود ولي در پي آن با سامانه تجارت 
صنع��ت، معدن و تجارت روبه رو ش��ديم، چون در 
بخش��نامه اوليه بانك مركزي اعالم شده كه الزاما 
تمام كاالها بايد ثبت س��فارش شوند. البته قبل از 
اين هم با ثبت س��فارش انجام مي ش��د كه به نظر 
مي رس��د، اين تاكيد مجدد ب��ه دليل برخي موارد 

خاص بوده است. 

ايدروبامشاركتروسها
بالگردميسازد

ايرنا معاون توسعه صنايع حمل و نقل سازمان 
گسترش و نوس��ازي صنايع ايران )ايدرو( از ورود 
اين س��ازمان به پروژه ساخت بالگرد با همكاري و 
مش��اركت يك ش��ركت صاحبنام روسي خبر داد. 
به��زاد اعتم��ادي افزود: در ماه هاي گذش��ته بروز 
حوادثي همچون زلزله كرمانشاه و دسترسي اندك 
به بالگردهاي امدادي، همچنين رفع نياز به بالگرد 
در عرصه هاي دريايي، س��كوهاي نفت��ي و غيره، 
ايدرو را بر آن داش��ت تا براي تامين بخشي از اين 
نيازها وارد عمل ش��ود. به گفت��ه او در اين زمينه 
ابتدا با ش��ركت »لئون��اردو«ي ايتاليا وارد مذاكره 
شديم كه در آغاز براي همكاري قول مساعد داد، 
اما در ادامه به داليلي كنار كشيد. سپس همكاري 
با ش��ركت ايرباس در دس��تور كار قرار گرفت، اما 
از آنجايي كه اين ش��ركت حاضر به داخلي سازي 
بالگرده��ا در ايران نبود و فروش هدف آنها بود، از 
دس��تور كار ايدرو خارج شد.  در نهايت با روس ها 
وارد مذاكره ش��ده و با شركت»راشين هليكوپتر« 
- Russian Helicopter -  در ساخت 2 مدل 
بالگرد به جمع بندي رسيديم. اعتمادي ادامه داد: 
در صورت اجرايي شدن اين قرارداد، مونتاژ بالگرد 
براي هالل احمر، اورژانس، آتش نش��اني، سكوهاي 
نفت��ي و غي��ره )جز مقاص��د نظامي( در دس��تور 
كار ق��رار خواهد گرفت و متخصصان كش��ورمان 
در زمين��ه خدمات پس از فروش و س��رويس هاي 
دوره يي در داخل نيز مش��اركت خواهند داش��ت. 
شركت روس��ي در صنايع هوايي بس��يار توانمند 
بوده و از اس��تانداردهاي ب��االي جهاني برخوردار 

است. 
منصور معظمي مع��اون وزير صنعت، معدن و 
تجارت پيش از اين در رابطه با پروژه توليد بالگرد 
غيرنظامي با مشاركت ايدرو و »راشين هليكوپتر« 
روسيه گفته بود، سهم بخش خصوصي و ايدرو در 

اين قرارداد به ترتيب 60 و 40درصد است. 

كارگروهحمايتازكاالي
ايرانيدراصنافتشكيلشد

هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران خود با توجه 
ب��ه نامگذاري س��ال جاري از س��وي مقام معظم 
رهب��ري، كارگ��روه حماي��ت از كاالي ايران��ي را 
تش��كيل داد. عل��ي فاضل��ي رييس ات��اق اصناف 
اي��ران در اين زمينه گفت: در اين نشس��ت كه با 
حض��ور اكثريت مطلق هيات رييس��ه اتاق اصناف 
ايران برگزار ش��د، اعضا بر ضرورت اجرايي شدن 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي و حفظ بازار داخلي 
به عن��وان يك هدف گيري مهم اصناف در س��ال 

جاري تاكيد كردند.
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني ات��اق اصناف 
اي��ران فاضلي افزود: هيات رييس��ه ات��اق اصناف 
اي��ران همچني��ن كميت��ه بازبيني سياس��ت هاي 
مالياتي را تشكيل داد. اين كميته مسووليت دارد 
تا با توجه به وضعيت بازار كش��ور برنامه يي را در 
جه��ت حماي��ت از توليد كاالي ايران��ي به دولت 
پيش��نهاد دهد. هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران 
و روس��اي اتحاديه هاي تخصص��ي از اعضاي اين 

كميته خواهند بود. 
او اظهار كرد: هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران 
به زودي در نشس��ت مشترك خود با معاون امور 
اقتص��ادي و بازرگان��ي وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت برداش��ت هاي موج��ود از تبصره ماده 17 
آيين نام��ه اجرايي تبصره 2 م��اده 43 قانون نظام 
صنفي را مورد بررس��ي قرار خواه��د داد. فاضلي 
با اش��اره به برگ��زاري انتخاب��ات اتاق هاي اصناف 
شهرستان هاي سراسر كشور در پايان ارديبهشت 
ماه سال جاري گفت: با وجود تنگناها و مشكالت 
زي��اد، حداكثر تالش خود را براي حل مش��كالت 
اصن��اف و ايجاد ب��ازاري باثبات و ت��وام با آرامش 
معطوف داشتند كه در اين خصوص هيات رييسه 
اتاق اصناف ايران مثال زدني و نمونه بود. انتخابات 
اتاق هاي اصناف شهرستان هاي سراسر كشور روز 

31 ارديبهشت 97 برگزار مي شود. 

پشتپردهتوقفوارداتخودروبهروايتشريعتمداري
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15 نفت و انرژي
غائلهكريميقدوسي

درمجلسبرايزنگنه
ايرن�ابيژن زنگنه براي پاس��خ به س��وال هاي جواد 
كريمي قدوس��ي نماينده مشهد و كالت در جلسه علني 

روز شنبه  در مجلس شوراي اسالمي حضور يافت. 
كريمي قدوس��ي س��وال كرده بود: نگاه به بيرون در 
اقتصاد نفت زمينه ساز فروپاشي اقتصادي است. بنابراين 
نقش باشگاه نفت و حضور فاميل هاي ثروت و قدرت در 
اين نگاه و برندسازي جايگاه هاي عرضه سوخت مقدمه 
تسلط فاميل هاي ثروت و قدرت و باشگاه نفتي بر بخش 
خصوصي خواهد بود. زنگنه به اين پرس��ش ها در صحن 
مجلس پاسخ داد ولي پس از پاسخ هاي وزير، اين نماينده 
سوال كننده اعالم كرد از پاسخ هاي وزير نفت قانع نشده و 

اين سوال ها را به راي نمايندگان گذاشتند. 
نماين��دگان مجلس نيز ب��ا 72راي موافق، 128راي 
مخال��ف و 7راي ممتنع از مجم��وع 210نماينده حاضر 
اعالم كردند، از پاسخ هاي وزير در موضوع نگاه به بيرون 
در اقتصاد نفت قانع شدند. در ادامه نمايندگان مجلس در 
راي گيري مجدد در مورد سوال دوم جواد كريمي قدوسي 
درباره برندسازي جايگاه هاي عرضه سوخت نيز با 84راي 
مواف��ق، 115 راي مخال��ف و 6راي ممتن��ع از مجموع 
210نماين��ده حاض��ر اعالم كردند از پاس��خ هاي زنگنه 
قانع شدند. جواد كريمي قدوسي نماينده مشهد و كالت 
در جلس��ه علني ديروز مجلس با طرح س��وال هاي خود 
گف��ت: حوزه نفت و گاز همواره باعث طمع بوده اس��ت. 
وي ادامه داد: وزارت نفت پيش از انقالب انگليسي ترين 
وزارتخان��ه ايران بود و حتي اساس��نامه اين وزارتخانه را 
انگليس��ي ها تدوين كرده بودند ك��ه امروز قصد داريم از 
بروز اين حوادث تل��خ جلوگيري كنيم، چرا كه صنعت 
نفت به عنوان يك پيش��ران اقتصادي از اهميت بااليي 

برخوردار است. 
نماينده مش��هد گفت: صنعت نفت كش��ورمان بايد 
ب��ه عنوان يك رقيب بزرگ براي ش��ركت هاي مهم دنيا 
باشد اما متاسفانه با روند رو به افول اين وزارتخانه روبه رو 
هستيم، در حالي كه در گذشته نفت در جريان انقالب و 

دفاع مقدس نقشي سرنوشت ساز داشت. 
كريمي قدوسي افزود: صنعت نفت آنچنان راهبردي 
است كه اگر هيچ صنعتي در كشور نداشتيم صرفا با اتكا 
به اين صنعت مي توانس��تيم، شرايط اقتصادي كشور را 
دگرگون كنيم. اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: 
اگر از نگاه اروپايي ها نگاه كنيم، همين امروز مي خواهند 
صدها از ذخاير لوله نفت ما وصل و تخليه شود و بروند تا 

آنها راضي شوند. آيا مي شود اين كار را كرد؟ 
كريمي قدوس��ي در ادامه گفت: بايد در تمام حوزه ها 
همه ظرفيت ه��ا را فعال كنيد، اگر تكنول��وژي نداريم، 
مي خريم مگر شركت توتال همه تكنولوژي ها را دارد آنها 

هم تكنولوژي مي خرند. 
وي افزود: اگر وزير نفت به جاي وقت گذاشتن روي 
باشگاه 200نفره انديشه ورزان نفت و نيرو، براي تاسيس 
شركت سهامي تعاوني تالش مي كرد، تاكنون 40ميليون 
ايراني در آن عضو ش��ده بودند و نقدينگي مردم تجميع 
مي شد كه در اين صورت مي توانستيم وزير نفت را ژنرال 

زنگنه معرفي كنيم. 
نماينده مشهد ادامه داد: نگراني بنده از موقعيتي است 
كه باشگاه انديشه ورزان نفت و نيرو در ساختار نفت و گاز 
دارد. انتقال بسياري از ظرفيت هاي صنعت نفت و گاز به 
اين باشگاه و دست درازي كردن جلو آن را قبول ندارند. 
باش��گاه نفت و نيرو در حالي تش��كيل شده كه مديران 
دولت هاي گذشته و فعلي به وزارت نفت در سايه تبديل 
شده  است، اين باش��گاه وزراي نفت را مديريت مي كند. 
اي��ن نماينده مردم در مجلس دهم گفت: رييس جمهور 
در نشست سران قوا از ارسال چهار اليحه به مجلس در 
خص��وص قراردادهاي بين المللي اظهار نگراني كرد ولي 
به نظر بنده محل نگراني همين حوزه نفت و نيرو است. 
وي در ادام��ه به ايجاد دوقطبي در حوزه نفت و نيرو 
اش��اره كرد و گفت: اينكه ي��ك طرف پيمانكار داخلي و 
ي��ك طرف پيمانكار خارجي؟ يعني چه؟ چرا از ظرفيت 
باالي قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء استفاده نمي كنيد، 
اين قرارگاه 6، 7 فاز پارس جنوبي و فازهايي از پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس را اجرا كرد، چ��را از اين ظرفيت در 
قراردادهاي آي پي سي استفاده نمي كنيد؟ نماينده مشهد 
در ادامه به انتصابات وزير نفت در شركت هاي تابعه اين 
وزارتخانه اش��اره كرد و گفت: تمام افرادي كه تا قبل از 
رييس فعلي شركت ملي نفت در اين مسووليت منصوب 
شدند همه مديراني استخوان خرد كرده در صنعت نفت 
بودند كه از نظر فني و كارشناسي مديران خبره يي بودند 
اما رييس كنوني شركت ملي نفت، مديري مالي است و 
نه فني يا مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فردي 
است كه هيچ سابقه يي در نفت ندارد. كريمي قدوسي در 
ادامه به مدل قراردادهاي برندس��ازي اين شركت انتقاد 
كرد و گفت: اين ش��يوه قرارداد موج��ب رها كردن كار 
توسط جايگاهداران و فروش جايگاه شان مي شود، به اين 
قراردادها اشكال بسياري وارد است. وي در ادامه خطاب 
به دستگاه هاي نظارتي گفت: تذكر و كارت زرد مجلس و 
اظهار نگراني كارشناسان هيچ فايده يي ندارد. رييس قوه 
قضاييه براي رعايت حقوق عامه مردم وارد اين مس��اله 
شود و به هجمه ها و فضاسازي هايي كه عليه شما خواهد 

شد، توجهي نكنيد. 
اين عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس يادآور شد: 
شما به مساله باشگاه نفت و نيرو وارد شويد، ما هم دست 
سربازان گمنام امام زمان را مي بوسيم. بعد از سخنان جواد 
كريمي قدوسي نماينده مش��هد علي مطهري كه رياست 
مجلس را بر عهده داش��ت از او سوال كرد كه از پاسخ هاي 
وزير در خصوص مس��اله نگاه بيرون در اقتصاد نفت قانع 
شده ايد يا خير؟ كه نماينده مشهد هنوز به ارائه سوال خود 
ادامه مي داد و در اين بين آقاي مطهري باز از او پرسيد كه 
پاسخ من را بدهيد كه قانع شديد يا نشديد، چرا كه وقت 
شما تمام شده است. در سوال اول قانع شديد يا خير كه در 
ادامه باز كريمي قدوسي به جاي پاسخ مطهري به توضيح 
س��وال خود ادامه مي داد. در اين لحظه مطهري ادامه داد: 
بنابراين نشان مي دهد كه شما قانع نشديد و سوال اول را 
كه نگاه بيرون در اقتصاد نفت بود را به راي گذاشتند. بعد 
از آن نايب رييس مجلس از نماينده مشهد در خصوص قانع 
شدن از س��وال دوم وي كه برندسازي جايگاه هاي عرصه 
سوخت بود، پرسيد كه آيا قانع شديد يا خير؟ كه قدوسي 
در پاسخ باز شروع به توضيح سوال خود كرد و گفت: جلو 
اين تهديد امنيتي كه تهران را به آتش مي زند، سريع بايد 
مسووالن امنيتي كشور بگيرند. اين بخش طرحي از فتنه 
و ناامن كردن كش��ور است كه ماشين ها به خانه ها بنزين 
مي فروشند. مطهري گفت: آقاي كريمي قدوسي سوال بنده 
را جواب بدهيد كه نماينده مشهد گفت اينها را پاسخ دهيد، 
وگرنه اينكه مشخص است كه ما هيچ  وقت از اين پاسخ ها 
قانع نبوديم. اين شد جواب. اين جواب منطقي نبود. بعد از 
آن سوال دوم به راي گذاشته شد كه نمايندگان از جواب 

وزير به اين سوال نيز قانع شدند.

بهارستان

مجلسازپيشنهادهايمقابلهباگروههايپرمصرفآباستقبالكردهاست

پر مصرف هاي آب نگران باشند

»تعادل«گزارشميدهد

نفت75دالريچطورواقعيشد؟
گروهانرژيعليرضاكياني

روز سه ش��نبه نفت به قيمت بي��ش از 75 دالر در 
هر بش��كه رس��يد كه باالترين قيمت از سال 2014 
به اين س��و محسوب مي شود. اما چرا قيمت به اينجا 
رس��يد؟ در نگاه متعارفي كه رويت��رز به اين موضوع 
داش��ته اس��ت عواملي همچون احتم��ال »دورنماي 
بازگش��ت تحريم هاي امريكا عليه ايران«، »اس��تمرار 
اوپ��ك بر سياس��ت كاهش توليد« و مس��ائلي از اين 
 دس��ت دليل اين رش��د قيمتي عنوان ش��ده اس��ت. 
هر چند يادداشت نويس بلومبرگ اعتقاد دارد همه چيز 
به وضعي��ت خوب اقتصاد جهاني و ب��اال بودن تقاضا 
مربوط اس��ت. مش��روح گزارش »تع��ادل« از اين دو 

خبرگزاري را در ادامه مي خوانيد. 
ش��اخص نفت جهان��ي برنت ب��ه باالترين قيمت 
خ��ود پ��س از 27 نوامب��ر 2014 رس��يد. 27 نوامبر 
2014 هم��ان روزي ب��ود كه اوپك ب��راي حمايت از 
قيمت موجود در ب��ازار، اعمال محدوديت بر توليد را 
كنار گذاشت. متعاقب اين سياست، بر سر سهم بازار 
نفت كشمكش ها شدت گرفت و قيمت نفت به تدريج 
كاهش يافت تا جايي كه در ابتداي سال 2016 نفت به 
27 دالر در هر بشكه رسيد. در همين سال، همزمان 
ب��ا آغاز مباحثات اوپك، روس��يه و ديگر كش��ورهاي 
توليد كننده نفت غيراوپك بر سر مديريت دوباره بازار، 
قيمت  نفت روند بهب��ود را آغاز كرد. نهايتا، در ژانويه 
س��ال 2017، توافق اين كشورها بر سر كاهش عرضه 

نفت عملياتي شد. 
ديروز، برنت براي ششمين روز متوالي سودآور بود 
و با 37 سنت افزايش، با قيمت 75 دالر و 8 سنت در 
هر بشكه به فروش رسيد. قيمت شاخص نفت جهاني 
حتي به 75.27 دالر به ازاي هر بشكه نيز رسيد. قيمت 

نفت خام امريكا نيز روز سه شنبه به باالترين حد خود 
پس از 28 نوامبر 2014 رسيد و با 51 سنت افزايش 

در قيمت 69.15 دالر در هر بشكه معامله شد. 

برجاموقيمتنفت
اياالت متح��ده تا دوازده��م ماه م��ه فرصت دارد 
ت��ا درمورد مان��دن يا ترك توافق معاهده هس��ته يي 
)برجام( با ايران و اعمال دوباره تحريم ها عليه سومين 
توليدكننده اوپك تصميم گي��ري كند. امكان تجديد 
تحريم ها طرف عرضه بازار را با تنگنا مواجه مي سازد. 
توماس وارگا از ش��ركت واس��طه گري نفتي پي وي ام 
در اين ب��اره به رويترز گف��ت: »در حال حاضر، همه 
گمانه زني ه��ا حاكي از نماندن اياالت متحده در برجام 
است.« او دليل افزايش اخير قيمت برنت را نگراني از 
بازگشت تحريم هاي ايران دانست. استيفن اينز مدير 
معامالت آسيا-اقيانوسيه در شركت واسطه گري اونادا 
نيز به رويترز گف��ت: »تحريم هاي جديد عليه تهران 
مي تواند قيمت نفت را 5 دالر در هر بشكه باالتر ببرد.« 
توافق محدوديت عرضه نفت به هدف اسمي خود 
يعني كاهش ذخاير نفتي كشورهاي پيشرفته تا حد 
متوس��ط پنج ساله رسيده اس��ت؛ با اين همه، اوپك 
تاكنون نش��انه يي از كنار گذاشتن توافق از خود بروز 

نداده است.
پيش بيني ها از اين خبر مي دهد كه داده هاي جديد 
از موجودي انبار نفت امريكا، 2.6ميليون بشكه كاهش 
در ذخاير نفتي را نشان مي دهند. موسسه نفت امريكا 
كه يك گروه صنعتي اس��ت، شامگاه روز سه شنبه به 
وقت گرينويچ داده هاي مربوط به هفته پيش را منتشر 
خواهد كرد و روز چهارشنبه نيز داده هاي دولتي امريكا 

منتشر خواهد شد. 

قيمتهايباالزيرسرعرضهياتقاضا
در همي��ن حال در هفته گذش��ته، دونالد ترامپ 
رييس جمه��ور امريكا در حس��اب توييتر خود اوپك 
را به خاط��ر »باال بردن تصنع��ي قيمت نفت« مقصر 
دانست. اما جيسون شنكر در يادداشتي در بلومبرگ 
»تقاض��ا« را عام��ل اصل��ي باال رفتن قيم��ت نفت و 

رسيدن آن به بيش از 70 دالر دانست. 
در اين يادداش��ت آمده قاعده يي كه مردم معموال 
درباره كاالها فراموش مي كنند اين اس��ت كه كاالها 
خريده مي ش��وند و نه فروخته؛ ب��ه عبارتي اولويت با 
طرف تقاضا اس��ت و نه عرضه. از همين رو، نويسنده 
ش��نكر، تغييرات آتي در قيمت نفت را بيشتر وابسته 
به قدرت خريد مصرف كنندگان امريكايي و س��المت 

اقتصادي جهاني دانسته تا سياست هاي اوپك. 
او مي نويسد: »افزايش اخير در قيمت نفت در ادامه 
روند افزايش��ي قيمت از سال 2016 به اين سو اتفاق 
افتاد كه دليل آن پويايي هاي جهاني رش��د بود. ركود 
بخش توليد در اقتصاد چين قيمت نفت خام را از سال 
2014 ت��ا ابتداي 2016 پايين آورد. پ��س از آن اما، 
اقتصاد جهاني وارد فاز رونق شد و همزمان با آن تقاضا 

و قيمت نفت افزايش يافت.«
از س��مت عرض��ه، دو روايت وجود ك��ه به عقيده 
يادداشت نويس بلومبرگ در برابر گزاره افزايش تقاضا 
قرار مي گي��رد. روايت راديكال بر توافق كاهش عرضه 
ميان توليدكنن��دگان اوپك و غيراوپ��ك و تاثير اين 
توافق ب��ر كاهش ذخاير جهاني به ميانگين 5 س��اله 
آورده تمرك��ز مي كند. ذخاير نفتي جه��ان در دوران 
ركود بخش توليد چين به حداكثر مقدار خود رسيده 
بود. از طرف ديگر، سناريوي محافظه كارانه تر، به توليد 
نفت ش��يل امريكا و عرضه آسان آن به بازار معطوف 

است. نكته مهم به نظر يادداشت نويس بلومبرگ اين 
است كه روند افزايش اخير باالتر از گذشته بوده است. 
در همي��ن حال، افزايش رانندگي در فصل تابس��تان 
در امريكا بر تقاضا خواهد اف��زود. همزمان، دورنماي 
رشد جهاني، دست كم از نگاه صندوق بين المللي پول، 
باوجود ريس��ك هاي تجاري خوب به نظر مي رس��د. 
باوج��ود قيمت ب��االي بنزين، نرخ بي��كاري پايين و 
دستمزدهاي رو به افزايش نويد باال بودن تفاضا براي 
بنزين را مي دهد. در بحث بر سر اينكه آيا قيمت نفت 
باالتر يا پايين تر از ارزش واقعي آن اس��ت، اگر تقاضا 
عامل افزايش قيمت نفت باش��د، آنگاه قيمت ها باالتر 
از ارزش واقعي خود هس��تند و نه پايين تر . بايد توجه 
كرد كه قيمت نفت در حال حاضر نس��بت به س��ال 
2014 كه قيمت ها از 100 دالر در هر بشكه گذشت، 

كمتر هستند. 
با اين همه، مي ت��وان پيش بيني كرد كه افزايش 
تقاضا باعث باال رفتن قيمت نفت و گاز خواهد ش��د 
ت��ورم را در اياالت متح��ده باال خواهد ب��رد. افزايش 

تورم، فش��ار ب��ر بانك مرك��زي امريكا، ف��درال رزرو 
را بيش��تر خواهد كرد ت��ا نرخ هاي به��ره را افزايش 
دهد. فش��ار تورمي اينچنيني مي توان��د با باال بردن 
هزينه استقراض، سود ش��ركت ها را نيز تهديد كند. 
همين ط��ور، قيمت باالتر نفت مضرات��ي دارد كه در 
چرخ��ه  اعتبار و زماني كه نرخ هاي بهره باال رش��د را 
تهديد مي كند هويدا مي ش��ود. نويس��نده يادداشت 
همچني��ن يادآور مي ش��ود كه كاه��ش اخير قيمت 
نفت در ماه فوريه، به فروش گس��ترده س��هام، اوراق 
قرضه و فلزات صنعتي وابس��ته ب��ود و همين فروش 
گسترده نيز به خاطر نگراني هاي از افزايش نرخ بهره 
اتفاق افتاد. در مقياس بزرگ تر پويايي هاي بازار نفت، 
تحديد توليد اوپك واكنش موثري به افزايش عرضه 
نفت ش��يل بود آن هم در زماني كه ذخاير به سمت 
مقدار متوسط 5 ساله حركت مي كردند. با اين همه، 
نويس��نده يادداشت نتيجه گيري مي كند كه وضعيت 
خوب اقتصاد جهاني روند قيمت نفت را صعودي نگه 

مي دارد. 

گروهانرژيناديصبوري 
م��ردم مي خواهند بدانند تابس��تان را از نظر آب 
چگونه خواهند گذراند ام��ا تقريبا خيلي از آنها ايده 
درس��تي از اينكه وضعيت چگونه اس��ت، ندارند. در 
ديدگاه برخي وضعيت بس��يار وخيم ت��ر از واقعيت و 
در نظر عده يي ديگر وضعيت مانند هميشه است. اما 
بايد چه كسي را مقصر اين ناآگاهي دانست؟ نشست 
خبري روز گذشته شاهين پاكروح، معاون بهره برداري 
و نظارت شركت مهندسي آب و فاضالب زمينه يي را 
براي طرح اين پرسش ايجاد كرد كه چرا در وضعيتي 
كه تمام نهادها تمركز خود را روي كنترل تنش آبي 
گذاشته اند؛ صدا و سيماي ملي تصويري دقيق از اين 
حالت ارائ��ه نكرده و انتظارات از م��ردم براي گذران 
اي��ن وضعيت را به تصوير نمي كش��د؟ اما يكي ديگر 
از مس��ائل مهم مطرح شده در روز گذشته را بايد به 
نشانه هايي از جدي ش��دن راهكارها براي برخورد با 
پرمصرف هاي آب دانس��ت. اقدامي كه سال هاي سال 
ب��دون نتيجه مان��ده اما به نظر مي رس��د با حمايت 
مجلس امسال شكل متفاوتي به خود خواهد گرفت. 
مش��روح گزارش »تعادل« از آنچ��ه مردم بايد درباره 

تابستان پيش رو بدانند را در ادامه خواهيد خواند. 
از نام گذاري كميته ملي »سازگاري« با شرايط آبي 
مش��خص بود كه مهم ترين هدف گذاري وزارت نيرو 
براي سال هاي پيش رو جايگزين كردن اين طرز فكر 
با طرز فكر س��ابق است كه خشكسالي ايران شرايط 
واقعي و تقريبا تغييرناپذير است. اما مردم از چه طريق 
با اين واقعيت آشنا مي شوند و انتظارات از رفتارهاي 

متناسب با اين وضع را درمي يابند؟ 
آن  طور كه پاكروح، معاون نظارت بر بهره برداري 
آبفا در نشس��ت خبري روز گذشته خود عنوان كرد، 
تعديل 20درصدي در مصرف آب شرب خانگي تا 50 

درصد تنش آبي را كم خواهد كرد. 
او با اش��اره ب��ه اينكه اكنون و با گرم ش��دن دما، 
كولره��اي آبي مص��رف را به طرز قاب��ل توجهي باال 
مي برند، عنوان كرد:»در برخي از شهرها كولرهاي آبي 
در طول 24س��اعت 700 ليت��ر آب مصرف مي كنند 
كه تقريبا 2برابر مصرف آب يك خانوار 2.5نفري در 

طول روز است«.
البته اعالم اين آمار به معناي اين نيس��ت كه آبفا 
مردم را به استفاده از كولرهاي گازي ترغيب مي كند. 
پي��ش از اين رييس گروه مديريت انرژي س��اختمان 
در م��ورد مي��زان مص��رف آب در كولره��اي آبي در 
شرايطي كه با بحران كم آبي در كشور مواجه هستيم 
به »تعادل« گفت��ه بود:»همان طور كه مي دانيد بيش 
از 90درص��د از مص��رف آب كش��ور مربوط به بخش 
كشاورزي است و تنها حدود 5 درصد به بخش شرب 
اختصاص دارد كه از اين ميزان براساس مطالعاتي كه 

ما انجام داديم تنها 0/2درصد به مصرف كولرهاي آبي 
مربوط مي شود.« اين درحالي است كه كولرهاي گازي 
به طور متوسط 4برابر كولرهاي آبي مصرف برق دارند. 
اما مس��ووالن آبي توصيه هايي را براي كاستن از 
حجم مصرف آب كولرها دارند كه معتقدند از طريق 
آنها امكان كاس��تن حجم مصرف وجود دارد. »نصب 
پوشش و سايه بان روي كولرها« يكي از اين راه هاست. 
اين درحالي اس��ت كه اگر به پش��ت ب��ام منزل خود 
رفته و پشت بام آپارتمان ها و خانه هاي اطراف را چك 

كنيد كمتر كولري به سايه بان مجهز شده است. 
بسياري اعتقاد دارند خأل وجود رسانه يي كه بتواند 
انتظارات تامين كنندگان آب از مردم را به آنها انتقال 
دهد يكي از داليل وجود چنين وضعيتي اس��ت. اما 
صدا و س��يماي مل��ي با تمام اين تفاس��ير همچنان 
پرامكانات ترين نهاد رسانه يي در ايران به شمار مي رود 
همچنين مسووالن صدا و سيما آمار مخاطبان خود را 
85 درصد از مردم ايران اعالم كرده اند. به اين ترتيب 
طبيعي است كه اين رس��انه خواسته هاي حاكميت 
درخصوص تغيير رفتار مردم را منعكس كند. اما طبق 
اظهارات روز گذشته معاون نظارت بر بهره برداري آبفا 

و مدي��ركل روابط عمومي آبفا هنوز چارچوب دقيقي 
براي نحوه اطالع رس��اني از طريق صدا و سيما وجود 
ندارد. چارچوبي كه مس��اله »رايگان« بودن يا نبودن 

اين اطالع رساني يكي از چالش هاي آن است. 
مديركل روابط عمومي شركت آبفا در پاسخ به اين 
پرسش »تعادل« كه آيا اين بدين معناست كه صدا و 
سيماي ملي بابت اطالع رساني انتظارات ملي در حوزه 
آب درخواست هزينه يي كرده است، عنوان كرد:»فعال 
آنها پذيرفته اند كه اگر برنامه از طريق ما توليد ش��ود 
آن را رايگان پخش كنند اما خواسته ما اين است كه 

توليد و پخش برنامه با صدا و سيما باشد«.
 فعاالن حوزه آب بر اين باور هس��تند در شرايطي 
ك��ه طب��ق اظه��ارات مع��اون راهبري و نظ��ارت بر 
بهره برداري آبفا نيمي از جمعيت شهري ايران معادل 
17ميليون نفر در معرض تنش آبي بيش از 20درصد 
قرار دارند اساس��ا طرح مس��ائل مالي در اين زمينه و 
به تعويق افتادن توليد و پخش آن تاثير مس��تقيم بر 

كارآمدي طرح هاي مديريت تقاضاي آب دارد. 
پي��ش از اين معاون نظارت ب��ر بهره برداري آب و 
فاضالب استان تهران در مورد تالش هاي شركت  آبفا 

براي آگاهي دادن به مش��تركين به ابتكار گفته بود: 
مذاكرات با رسانه ملي به نتيجه نرسيده و نتوانستيم 
از اي��ن رس��انه به خوب��ي بهره ببري��م چراكه هزينه 
اطالع رس��اني بس��يار باال بوده و منابع مالي براي اين 

كار در دسترس نيست.
البته آن  طور كه به نظر مي رسد، وقوف نهادهاي 
مختلف به جدي بودن ش��رايط امسال بيش از پيش 
آش��كار ش��ده و همين س��بب ش��ده كه براي مثال 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كه سال گذشته با 
طرح پيشنهادي شركت مهندسي آب و فاضالب براي 
برخورد با مش��تركان پرمصرف مخالفت كنند امسال 

رويكردي متفاوت اتخاذ كنند. 
طب��ق گفته پاك��روح 65 درصد از حجم مصرف 
آب خانگي در كشور توسط 44درصد از پرمصرف ها 
اس��تفاده مي ش��ود. آماري كه نش��ان مي دهد بايد 
چاره ي��ي ب��راي كاس��تن از حج��م آب اي��ن گروه 

انديشيد. 
مع��اون نظ��ارت راهبردي آبف��ا در اي��ن بخش از 
اظهارات��ش به ابزار قيمتي به عن��وان يكي از مهم ترين 
ابزارها براي كاس��تن از حجم مصرف اين گروه اش��اره 

كرده و ش��هر يزد را به عنوان مثال از ش��هري كه آب 
ارزش ذاتي بيشتري در شهرهاي ديگر دارد، مطرح كرد. 
او البته در پاس��خ به اين پرسش »تعادل« كه آيا 
تحقيق��ي در اين خصوص كه اي��ن گروه پرمصرف از 
كدام طبقه اقتصادي هس��تند صورت گرفته، عنوان 
كرد كه چنين بررسي اي صورت نگرفته اما نمي توان 
لزوما ب��ر اين باور بود كه پرمصرف ها از اقش��ار مرفه 
هس��تند. پاكروح اعتقاد داشت ممكن است طبقات 
ديگر نيز به دليل وجود وسايل فرسوده، مصرفي باالتر 

از استاندارد داشته باشند. 
شاهين پاكروح از چهره هاي علمي در حوزه آب به 
ش��مار مي رود كه پيش از اين نيز در مقاالت خود به 
مساله تاثير ابزار قيمتي بر مصرف آب پرداخته است. 
او در بخش��ي از صحبت هاي روز گذشته خود عنوان 
كرد كه در مجموع براي گذر از ش��رايط ويژه كم آبي 
امس��ال 1000ميليارد تومان نياز است كه 50 درصد 

آن بايد تا پيش از تابستان تامين و هزينه شود. 
اما يكي از نكات مهم اظهارات روز گذشته پاكروح، 
اس��تناد او به آمار و ارق��ام براي توصيف وضعيت آبي 
كش��ور بود. طبق يكي از اس��اليدهاي مورد استفاده 
قرار گرفته توس��ط او در تابستان سال 1397 تعداد 
334ش��هر در معرض تنش آبي هستند. اما وضعيت 
لزوما در همه جاي ايران يكس��ان نيست. نزديك به 
11ميلي��ون نف��ر از جمعيت ايران كه در 165ش��هر 
ساكن هستند در دس��ته بندي »زرد« تنش آبي قرار 
مي گيرند. در اين دس��ته بندي با رعايت برخي قواعد 
تنش برطرف مي ش��ود. نزديك ب��ه 7ميليون نفر از 
جمعيت شهري ايران ساكن در 62 شهر در وضعيت 
نارنجي قرار دارند كه از وضعيت زرد نامناسب تر است 
و ش��رايط تنش آبي بين 10تا 20درص��د براي آنها 
پيش بيني مي شود. در نهايت بيش از 17ميليون نفر 
جمعيت شهري ايران ساكن در 107شهر در وضعيت 
قرم��ز تنش آبي ق��رار دارند ك��ه پيش بيني بيش از 

20درصد تنش براي آنها مي شود. 
معاون راهبردي و نظارت بر بهره برداري آبفا ديروز 
به اقداماتي كه از س��وي اين شركت براي كاستن از 
تنش در اين شهرها انجام خواهد شد نيز اشاره كرد. 
طبق اظه��ارات پاكروح 6 اقدام مهم و اصلي در راس 
كار آبفا قرار دارد. حفر 283حلقه آب كه با دبي پايين 
براي ش��رب خواهند بود يكي از اين برنامه هاس��ت. 
»شناس��ايي انش��عابات پرمصرف« اقدام بعدي است 
كه از س��وي آبف��ا انجام خواهد گرفت. نش��ت يابي و 
رفع نشت شبكه ها و خطوط انتقال، نصب تجهيزات 
كنترل فشار و مصرف، تعويض كنتورهاي فرسوده و 
جداسازي آب فضاي سبز ديگر اقداماتي هستند كه 
با قصد قابل تحمل تر كردن ش��رايط آبي شهرها و با 

هدف تامين آب »شرب« صورت خواهند گرفت. 

تعادل
روز گذشته رضا اردكانيان، وزير نيرو و ميكاييل 
كلور برشتولد، سفير آلمان در تهران با يكديگر ديدار 
داش��تند. دي��داري كه از هم��كاري 3 جانبه ايران-
افغانس��تان و آلمان در مسائل آبي تا تصميم ترامپ 
درخصوص ايران در آن مورد بحث قرار گرفته است. 
به گزارش»تعادل« وزير نيرو در ديدار با س��فير 
آلمان در ايران با تاكيد بر اينكه زمينه هاي همكاري 
مناس��بي بين دو كش��ور در حوزه هاي آب و انرژي 
وجود دارد، گفت: تداوم هم��كاري اين وزارتخانه با 
طرف آلماني منوط به دريافت س��يگنال هاي مثبت 

براي عملياتي شدن توافق هاي پيشين خواهد بود. 
رضا اردكانيان در ديدار با ميكاييل كلور برشتولد، 
سفير آلمان در ايران با بيان اين مطلب افزود: امروزه 
زمينه هاي همكاري مناس��بي بين دو كش��ور براي 
همكاري وزارت نيروي ايران با وزارت محيط زيست 

و ايمني هس��ته يي آلمان در حوزه آب و فاضالب و 
وزارت ام��ور اقتص��اد و ان��رژي در زمينه بخش هاي 

مرتبط با حوزه انرژي وجود دارد. 
وي ي��ادآور ش��د: براي ادامه هم��كاري با وزارت 
محي��ط زيس��ت و اقتص��اد و ان��رژي آلم��ان بايد 
س��يگنال هاي مثبتي درخصوص عملياتي ش��دن 
توافقات پيش��ين همچ��ون فاينان��س توربين هاي 

نيروگاهي و... را دريافت كنيم. 
وزير نيرو با اش��اره به درخواس��ت س��فير آلمان 
از وي ب��راي حضور در نمايش��گاه بين المللي آب و 
فاضالب IFAT مونيخ آلمان گفت: س��فر به مونيخ 
در صورتي انجام خواهد شد كه مالقات هاي رسمي 

براي پيگيري توافقات گذشته تنظيم شود. 
اردكاني��ان تاكيد كرد: جدا از مس��ائل مرتبط با 
روابط وزارتخانه هاي دو كش��ور منتظر هس��تيم تا 
ببينيم رفتار اروپا در مورد برجام و تصميم روز 12مه 

 رييس جمهوري امري��كا چگونه خواهد بود. با وجود 
اينكه تمامي مس��ائل موجود در اين بخش را مثبت 
ارزيابي مي كنيم ولي براي هر نتيجه يي آماده هستيم 

و مشكلي در اين زمينه نداريم. 
وي با اش��اره ب��ه فرصت هاي فراوان��ي كه براي 
همكاري ه��اي منطقه ي��ي وج��ود دارد، گفت: هيچ 
كش��وري همچون ايران در نقشه جغرافياي جهان 
وجود ندارد كه اينچنين با همس��ايگان خود از تنوع 
زمينه هاي هم��كاري در موضوعات آب��ي برخوردار 
باش��د. ايران در يك منطقه باالدست و در نقطه يي 
ديگر پايين دست است كه مي توانيم با همكاري هاي 
منطقه يي در جهت اعتمادسازي بين كشورهاي اين 

منطقه گام  برداريم. 
وزي��ر نيرو از ارتب��اط برقي ايران با كش��ورهاي 
همسايه خود سخن به ميان آورد و افزود: در زمينه 
ان��رژي نيز ظرفيت مناس��بي براي س��رمايه گذاري 
و ص��ادرات ب��رق وجود دارد و كش��ور آلم��ان نيز 
مي تواند در بخش هاي مختلف ازجمله حوزه انرژي 

خورشيدي وارد حوزه سرمايه گذاري شود. 

در اين ديدار همچنين س��فير آلمان در تهران با 
تاكيد بر اينكه تصميم 12م��ه  ترامپ درباره برجام 
براي واش��نگتن خواهد بود ن��ه اروپا، تاكيد كرد كه 
اراده سياسي آلمان بر توسعه همكاري هاي دوجانبه 
با ايران اس��ت؛ حتي اگر تصميم واش��نگتن بر وفق 
مراد نباشد. »ميكاييل كلور برشتولد« ديروز در ديدار 
با وزير نيروي كش��ورمان به عالقه آلمان براي تداوم 
همكاري هاي دو كشور اشاره كرد و گفت: زمينه هاي 
مثبتي براي همكاري بيش��تر با ايران وجود دارد كه 
اميد است با استفاده بهينه تر از ظرفيت هاي موجود 

شاهد گسترش همكاري هاي دو جانبه باشيم. 
وي ب��ه تصمي��م روز 12م��ه )22 ارديبهش��ت( 
رييس جمهوري امريكا براي توافقنامه برجام اش��اره 
ك��رد و گفت: طب��ق برنامه ريزي انجام ش��ده، قرار 
اس��ت »آنگال مركل« صدراعظم آلم��ان و »امانوئل 
مكرون« رييس جمهوري فرانس��ه در روزهاي آينده 
درباره برجام ديداري با ترامپ داشته باشند كه اين 
امر از تحرك ب��االي اروپا براي حفظ و تداوم برجام 

حكايت دارد. 

كلور برشتولد تاكيد كرد: ايران و آلمان بايد جدا از 
هر تصميم رييس جمهوري امريكا به همكاري  خود با 
ايران ادامه دهند. وي يادآور شد: ايران داراي تاريخي 
6 هزار س��اله اس��ت و 12مه  و تصميم ترامپ، ايران 
را زير س��وال نمي برد. س��فير آلمان در تهران افزود: 
در راس��تاي سخنان وزير امور خارجه ايران مبني بر 
همكاري هاي منطقه يي مي توانيم موضوع همكاري 
سه جانبه ايران، آلمان و افغانستان در زمينه مسائل 

آبي را در دستور كار قرار دهيم. 
كل��ور برش��تولد تاكي��د ك��رد: بايد به س��مت 
همكاري هاي��ي برويم ك��ه آن س��وي موضوع هاي 
مناقشه برانگيز است و مس��اله آب از دسته مواردي 
كه مي تواند به عنوان يك فاكتور صلح در دستور كار 

همكاري هاي منطقه يي قرار گيرد. 
سفير آلمان در ايران، سرمايه گذاري براي ساخت 
نيروگاه هاي خورش��يدي كرمان و همدان را بيانگر 
حسن اعتماد طرف آلماني دانست و ابراز اميدواري 
كرد در آينده شاهد افزايش بيشتر همكاري هاي دو 

كشور باشيم. 

پيشنهاد همكاري آبي ايران- افغانستان با آلمان
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حميدمنوچهري:منميدانارگم
»من میدان ارگم و راديو میدان ارگ اس��ت. درس��ت است كه حاال راديو باال رفته و وسعت پیدا كرده است، اما راديو میدان ارگ 
است.« حمید منوچهري درباره ۶۰ سال حضور در راديو چنین مي گويد: هنوز هم بعد از ۶۰ سال، عاشق راديو هستم؛ حتي كمي 

آن ورتر از ۶۰ سال. 
اين پیشكسوت راديو و هنرمند عرصه دوبله ديروز به مناسبت 78 سالگي راديو از حضورش در اين رسانه كه به بیش از ۶۰ سال 
مي رسد و عشقش به راديو و حال فعلي اين رسانه شنیداري گفت. منوچهري در پاسخ به اينكه او جوان تر است يا راديو؟ به ايسنا 
مي گويد: من میدان ارگم و راديو میدان ارگ اس��ت. اگر حاال جايش تغییر كرده اس��ت به هر حال وسعت پیدا كرده و شبكه هايش 
زياد شده است اما راديو میدان ارگ است. از سال ۴۰ تاكنون من در راديو بوده ام و هنوز هم روزهاي شنبه و يك شنبه ضبط داريم 

و سعادت با ما يار بود تا با شبكه نمايش در خدمت مردم باشیم. 
منوچهري از خاطراتش ياد مي كند كه آن سال ها هنوز تلويزيون راه نیفتاده بود. او مي گويد: تلويزيون ثابت سال ۱۳۳۹ به ايران 

آمد. آن موقع ما در تلويزيون تئاتر زنده هم اجرا مي كرديم.

چهرهروز

بررسيسرانهمطالعهدركشورهاياروپايي

كتابخوانهايقارهسبز
گروهگوناگون|

2۳ آوري��ل، رويداد س��االنه روز جهاني 
كتاب برگزار مي ش��ود. طب��ق گزارش هاي 
منتشرش��ده، اين روز توسط يونس��كو در سال ۱۹55 با 
عن��وان روز جهاني كتاب و حق نش��ر نام گذاري ش��د تا 
از مطالعه، انتش��ار و كپي رايت كتاب، حمايت ش��ود. به 
مناس��بت روز جهاني كتاب، يورواستات، اطالعات تازه يي 
در مورد سرانه مطالعه در كشورهاي اروپايي منتشر كرده 
است. طبق اين گزارش، اروپايي ها، روزانه به طور متوسط 
ح��دود 2 تا ۱۳ دقیق��ه را به مطالعه كت��اب مي پردازند. 
در يك تقس��یم بندي كلي مي توان عوامل مختلفي چون 
اقتصادي، صنعت��ي يا فرهنگ��ي را در افزايش يا كاهش 
می��زان مطالعه دخالت داد؛ براي مث��ال صنعت كتاب از 
جمل��ه عوامل صنعتي اس��ت كه نقش مهم��ي در میزان 
مطالعه دارد. در اروپا صنعت كتاب يك صنعت رشديافته 
است. سرانه فروش كتاب در بین كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا ثابت اس��ت، با وجود اين، دغدغه اصلي اين صنعت 
ايج��اد راهبردهاي جديد تولی��د و بازاريابي براي افزايش 
تعداد خوانندگان كتاب اس��ت. بازار انتش��ار كتاب نیز در 

بعد اقتصادي نقش بسزايي دارد. 
آنطور كه در اين گزارش گفته شده، استوني بیشترين 
س��رانه مطالعه آزاد را در بین كشورهاي اروپايي به خود 
اختصاص داده اس��ت. طبق گزارش هاي منتش��ر شده، 
مردم استوني از لحاظ س��واد در میان ۱۰كشور نخست 
اتحادي��ه اروپا قرار دارند و نزديك ب��ه ۱۰۰درصد مردم 
اين كشور باس��واد هستند. براس��اس آمار منتشر شده، 
متوسط مطالعه در میان مردم استوني، حدود ۱۳ دقیقه 
در روز است كه اين زمان، در هلند و فنالند  به ۱2 دقیقه 
مي رس��د. آنطور كه در س��اير بررس��ي ها مشخص شده، 
فنالند نیز در میان باس��وادترين كش��ورهاي جهان قرار 
دارد. اين بررس��ي ها براساس میزان سواد افراد همچنین 
تع��داد كتابخانه ها، تیراژ روزنامه ه��ا و زمان تحصیل در 
مدرس��ه و دسترس��ي به كامپیوتر صورت گرفته اس��ت. 
در هلند نیز ساالنه بخش قابل توجهي از درآمد ناخالص 
داخلي، صرف سیستم آموزشي مي شود. همچنین گفته 
شده كه تحقیقات س��ازمان همكاري و توسعه اقتصادي 

اروپا نش��ان مي دهد كه مردم فنالند باالترين درك را از 
آنچه مي خوانند، دارند. 

در ادامه اين گزارش، مجارستان و يونان نیز رتبه هاي 
چه��ارم و پنجم را در میزان مطالعه در بین كش��ورهاي 
اروپاي��ي به خود اختص��اص داده اند. طبق آمار منتش��ر 
شده، متوس��ط مطالعه افراد در اين كش��ورها، حدود ۹ 
ت��ا ۱۰ دقیقه در روز اس��ت. میانگین مطالعه در آلمان و 
لوكزامبورگ نیز حدود 7 دقیقه در روز اعالم شده است. 
در بس��یاري از گزارش ها، آلمان كشور خوانندگان كتاب 
معرفي شده است. اين كشور به عنوان دومین بازار بزرگ 
كتاب در س��طح جهاني، داراي س��اختار بسیار متنوع از 

نويسندگان، ناشران و كتابفروشي هاست. 
براس��اس تازه ترين آمار منتشر شده، بلژيك، اسپانیا، 
هلن��د و بريتانیا نیز با متوس��ط مطالعه ۶ دقیقه در روز، 
در میانه فهرست س��رانه مطالعه كشورهاي اروپايي قرار 
دارند. طبق گزارش هاي منتشر شده، حدود ۶۱ درصد از 
بريتانیايي ها، اهل مطالعه هستند. در ادامه اين گزارش، 
متوس��ط مطالعه در اتريش، ايتالی��ا و روماني، حدود 5 
دقیقه در روز اعالم ش��ده اس��ت. اين در حالي است كه 

نظام آموزشي اتريش، به عنوان يكي از بهترين نظام هاي 
اروپايي ش��ناخته مي ش��ود. آنطور كه گفته ش��ده، اين 
كشور بهترين سیستم آموزشي را در مدارس خود دارد و 
تمامي شهروندان مي توانند از آن استفاده كنند. روماني 
نیز، مراكز آموزش��ي معتبري دارد كه ساالنه دانشجويان 
بس��یاري فارغ التحصیل مي ش��وند. با اين ح��ال، اتريش، 
ايتالیا و روماني، همچنین فرانس��ه، به عنوان كشورهايي 
معرفي ش��ده اند كه پايین ترين سرانه مطالعه را در میان 
كش��ورهاي اروپايي، به خود اختصاص داده اند. طبق اين 
گزارش، در فرانس��ه، متوس��ط مطالعه اف��راد، حدود 2 
دقیقه در روز اعالم ش��ده است. آنطور كه در بسیاري از 
گزارش ها گفته شده، میزان رشد و توسعه يافتگي در هر 
كشوري ارتباط مستقیم با میزان مطالعه در آن فرهنگ 
و كش��ور دارد. اين نكته كه كتابخوان��ي تاثیر مهمي در 
زندگي افراد دارد بر كسي پوشیده نیست، افراد مختلف 
با مطالع��ه كتاب و باال بردن س��طح آگاهي، اطالعات و 
بین��ش خود مي توانند زندگي بهتري براي خود داش��ته 
باشند و همچنین اين آگاهي و توانايي و دانايي در رشد 

و توسعه كشور در بلندمدت موثر خواهد بود. 

آمارنامه

بازارهنر

»جهانپهلوانتختي«برپردهسينماميرود
سعید ملكان و بهرام توكلي »زندگي 
جهان پهل��وان تختي« را مقابل دوربین 

خواهند برد. 
تخت��ي«  جهان پهل��وان  »زندگ��ي 
تازه ترين تجربه همكاري سعید ملكان 
و بهرام توكلي اس��ت. نگارش فیلمنامه 
اين فیلم س��ینمايي به تازگي به اتمام 
رس��یده و جهت دريافت پروانه ساخت 
به وزارت ارشاد ارائه شده است. گفتني 
اس��ت، عوامل پش��ت صحنه اين فیلم 

س��ینمايي انتخاب ش��ده اند و گ��روه درحال حاضر 
مشغول بازبیني لوكیش��ن هاي فیلم هستند و طي 
روزهاي آين��ده نام بازيگران فیل��م »جهان پهلوان 

تختي« اعالم خواهد شد. 
بنابر اين گزارش در س��ال 7۳ علي حاتمي، فیلم 

»جه��ان پهل��وان تختي« را ش��روع به 
ساخت كرد اما با شدت گرفتن سرطان 
حاتمي اين پروژه به اتمام نرسید و بعدا 
بهروز افخمي اتمام اين پروژه را برعهده 
گرفت و فیلمي به كل متفاوت از فضاي 
آثار حاتمي س��اخت. گفته مي ش��ود در 
صحن��ه به دنی��ا آمدن تخت��ي، پدر كه 
نگران زندگي همس��ر و فرزندش اس��ت 
باي��د ب��ه كن��اري مي آم��ده و از خدا با 
گريه و زاري مي خواس��ته ك��ه آنها را از 
او نگیرد. عزت اهلل انتظامي تعريف مي كند كه در آن 
اي��ام به قدري ذهنش درگیر درد و رنج حاتمي بوده 
كه موقع فیلمبرداري اي��ن صحنه با گريه مي گويد: 
»خداي��ا علي رو از ما نگی��ر!« به هر حال اجل مهلت 

تمام كردن اين فیلم را به علي حاتمي نداد. 

راهيابيانيميشنهايايرانيبهجشنوارهجهاني
و  امس��ال  اي��ران  از  انیمیش��ن   ۴
جش��نواره  دوره  پنجاه وهش��تمین  در 
بین المللي و معتبر »انس��ي« فرانسه به 

روي پرده مي روند. 
»آخري��ن  س��ینمايي  انیمیش��ن 
داس��تان« به نويس��ندگي و كارگرداني 
اش��كان رهگ��ذر و محصول اس��توديو 
»هورخش« در پنجاه وهش��تمین دوره 
جشنواره بین المللي انیمیشن »انسي« 
پذيرفته شده و در بخش غیررقابتي آثار 

بلند روي پرده مي رود. پرويز پرستويي، بیتا فرهي، 
حام��د بهداد، اكبر زنجانپور، حس��ن پورش��یرازي، 
باران كوثري، فرخ نعمتي، اش��كان خطیبي، شقايق 
فراهاني، مجی��د مظفري، ملیكا ش��ريفي نیا، زهیر 
ياري، و بانیپال ش��ومون از ديگر بازيگراني هستند 
كه صداپیشگي نقش هاي اصلي انیمیشن »آخرين 
داس��تان« را برعه��ده دارن��د. »آخرين داس��تان« 
نخستین انیمیش��ن سینمايي استوديو »هورخش« 
اس��ت كه تولی��د آن از س��ال 8۹ ت��ا ۹7 به طول 

انجامیده است. 
اين انیمیش��ن در مسیر تولید و در سال 2۰۱۳ 
موفق ش��د به عن��وان ۶ پروژه برت��ر درحال تولید 

جهان در جش��نواره »انس��ي« فرانسه 
كه مهم ترين رويداد انیمیش��ني ساالنه 
جهان است، معرفي شود. همچنین اين 
اثر در س��ال 2۰۱۶ به دعوت جشنواره 
انس��ي و ك��ن در بازار فیلم جش��نواره 
بین الملل��ي كن ب��ه  عنوان يك��ي از ۴ 
انیمیشن س��ینمايي برتر درحال تولید 
جهان معرفي شد. اما در بخش رقابتي 
آثار كوتاه جش��نواره »انس��ي« »آقاي 
گوزن« س��اخته س��یدمجتبي موسوي 
حضور دارد. اين انیمیش��ن محصول مشترك خانه 
انیمیشن و مركز تلويزيون و انیمیشن سوره وابسته 
به حوزه هنري اس��ت و مجري طرح آن اس��توديو 

»گوزن قرمز« است. 
در بخش »انیمیش��ن هاي تلويزيوني«، »روبي و 
جوجه : مسافري از فضا« به كارگرداني بابك و بهنود 
نكوئي و در بخش »پرسپكتیو« نیز »بدو رستم بدو« 

از حسین ماليمي دو نماينده ديگر ايران هستند. 
جشنواره فیلم هاي انیمیش��ني »انسي« فرانسه 
معتبرترين جش��نواره در عرصه انیمیشن در سطح 
بین المللي است كه پنجاه وهشتمین دوره آن امسال 

از ۱۱تا ۱۶ژوئن )2۱تا 2۶خرداد( برگزار مي شود.

واكنشميهمانخارجيفجربه»لوور«درتهران
فیلمس��ازان خارجي سي وششمین 
جشنواره جهاني فیلم فجر با همراهي 
شادمهر راستین مدير باشگاه جشنواره 
از موزه ملي ايران، نمايشگاه »لوور در 
تهران« و عكس هاي عباس كیارستمي 

از موزه لوور ديدن كردند. 
سي وششمین  خارجي  مهمان هاي 
جش��نواره جهاني فیلم فجر دوش��نبه 
۳ ارديبهش��ت در پنجمین روز از اين 
جشنواره با همراهي شادمهر راستین 

مدير باش��گاه جش��نواره جهاني فیلم فجر، احمد 
مس��جد جامعي عضو شوراي ش��هر تهران، احمد 
محیط طباطباي��ي ريیس ايكوم اي��ران و علیرضا 
تاب��ش مديرعامل بنیاد س��ینمايي فارابي از موزه 
مل��ي ايران همچنین نمايش��گاه »لوور در تهران« 
اين موزه و عكس هاي عباس كیارس��تمي از موزه 
ل��وور ديدن كردن��د. بخش مورد توج��ه مهمانان 
خارج��ي در اين بازديد، عكس هاي زنده ياد عباس 

كیارستمي كارگردان ايراني از موزه لوور بود. 
چچیلی��ا مانییني يك��ي از چهره ه��اي تاريخ 
س��ینماي ايتالیا و هنرمند پیش��گام در عكاس��ي 
و س��ینماي مس��تند كه ب��ا پیرپائول��و پازولیني 
كارگردان ايتالیايي همكاري داش��ته است درباره 
اين بخش از نمايش��گاه گفت: زماني كه به ديدن 
موزه لوور رفتم، ش��گفت زده ش��دم و امروز نیز با 
دي��دن عكس ه��اي عب��اس كیارس��تمي از موزه 
لوور دوباره شگفت زده ش��دم. اين عكاس قديمي 
سینماي ايتالیا كه با فدريكو فلیني فیلمنامه نويس 
و كارگردان ايتالیايي همكاري داشته است درباره 
زنده ي��اد عباس كیارس��تمي گفت: كیارس��تمي 

نه تنها يك فیلمس��از ب��زرگ بود كه 
هنرمند عكاس��ي با زاوي��ه ديدي تازه 
نسبت به هر واقعیتي بود تا جايي كه 
مي توانم بگويم از دريچه عكس هاي او 
موزه لوور را ب��ا نگاهي متفاوت ديدم. 
احمد مس��جد جامعي، عضو ش��وراي 
ش��هر تهران ه��م بازديد فیلمس��ازان 
خارج��ي از م��وزه مل��ي در حاش��یه 
سي وششمین جش��نواره جهاني فیلم 

فجر را اتفاقي ارزشمند دانست. 
او افزود: براي من بسیار عجیب بود كه چرا اين 
فیلمسازان خارجي كه تعداد زيادي از آنها احتماال 
م��وزه لوور را ديده اند باز ه��م عالقه مند به ديدن 
بخش منتخب آثار موزه لوور در ايران هستند كه 
همراه��ي با آنها من را متوجه اين موضوع كرد كه 
آنها بیش از همه مشتاق ديدن عكس هاي »عباس 

كیارستمي« بودند. 
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران درباره اهمیت 
برگ��زاري جش��نواره جهان��ي فیلم فج��ر عنوان 
كرد: جش��نواره ها فضاي مناس��بي ب��راي ارتباط 
فرهنگي بین س��ینماگرها براي به دس��ت آوردن 
زبان مش��ترك در حوزه هاي انسان دوستي است. 
با به وجود آوردن چنین بس��ترهايي، سینماگرها 
مي توانن��د از طري��ق فرهنگ هايش��ان با همديگر 
ارتب��اط برق��رار كنن��د. احم��د محیط طباطبايي 
ريیس ايكوم ايران هم با بی��ان اينكه برنامه ريزي 
براي بازديدهاي ش��بانه از موزه موجب مي شود تا 
ب��ه موزه هاي زنده كه چش��م انداز ايكوم در جهان 
است دست پیدا كنیم، اظهار امیدواري كرد چنین 

بازديدهايي ادامه پیدا كند. 

تالشرهبراناروپايي
برايحفظبرجام

نيويوركتايمز)چاپامريكا(:
صفحه اول اين روزنامه 
گزارش��ي از تالش رهبران 
اروپايي براي تشويق ترامپ 
در حف��ظ برجام منتش��ر 
ك��رده اس��ت. طب��ق اين 
گزارش، مقامات فرانسوي 
و آلمان��ي تالش مي كنند 
ريیس جمهور امريكا را به 
پايبندي به توافق متقاعد 

كنند. آن طور كه نیويورك تايمز نوش��ته، مركل و 
ماكرون در جريان گفت وگوهاي جداگانه يي با دونالد 
ترامپ ريیس جمهوري امريكا از اين كشور خواهند 
خواست تا به توافق هس��ته يي با ايران پايبند باشد 
و ماكرون در گفت وگويي هم هشدار داده كه برنامه 
ديگري براي توافق هس��ته يي وجود نخواهد داشت. 
آن طور كه پیش از اين گفته شده، ترامپ بارها اعالم 
كرده است كه توافق هسته يي با ايران بدترين توافق 
)امريكا( بوده است. اين دو مقام اروپايي در ديدارهاي 
خود با ترامپ بیشترين تاكید را براي ترغیب ترامپ 
براي ماندن در توافق هسته يي صورت مي دهند. در 
واقع تالش هاي آلمان و فرانس��ه ملموس ترين اقدام 
براي صرف نظ��ر كردن دولت ترام��پ از اقدام علیه 

توافقي است كه در سال 2۰۱5 امضا شده است. 

نيويوركتايمز)چاپاروپا(:
از  اين روزها بسیاري 
خبرها حاكي از مذاكرات 
همچنی��ن  و  ك��ره  دو 
پی��ش  روي  مذاك��رات 
امريكا و كره شمالي است. 
آن ط��ور ك��ه نیويورك 
اول  صفح��ه  در   تايم��ز 
خود گفته اس��ت، چین 
در اي��ن میان احس��اس 

مي كند كنار گذاش��ته ش��ده و جايگاه خود را در 
خطر مي بیند؛ چرا كه پیش از اين كره ش��مالي 
با كش��ورهاي مح��دودي ارتباط داش��ت و چین 
واس��طه يي ب��راي ارتب��اط امريكا و كره ش��مالي 
ش��ناخته مي ش��د. از طرفي به گفته بسیاري از 
تحلیلگران، مذاكرات میان امريكا و كره ش��مالي 
تنها به اين دو كشور مربوط نمي شود. در اين میان 
در روابط روسیه، چین و امريكا نیز تغییراتي ايجاد 
خواهد ش��د كه امريكا بايد در سطح بین الملل به 
تمام اين تغییرات و تنش ه��ا دقت كند. در واقع 
آن طور كه گفته ش��ده در اين زمینه نیت و بازي 
واقعي چین و روس��یه در تعامل آتي امريكا و كره 
ش��مالي از يك طرف و همچنین رابطه دو كشور 

روسیه و چین با امريكا نیز مهم است. 

والاستريتژورنال:
دي��روز صفح��ه اول 
بس��یاري از روزنامه ه��ا، 
حادث��ه  از  عكس��ي 
در  عاب��ران  زيرگرفت��ن 
تورنت��و منتش��ر كردند. 
وال اس��تريت ژورنال نیز 
خ��ود  اول  صفح��ه  در 
اين حادثه  از  گزارش��ي 
اي��ن  طب��ق  نوش��ت. 

گزارش، يك خودرو ون در تورنتو كانادا تعدادي 
عابر پی��اده را زير گرفته اس��ت. پلی��س تورنتو 
مي گويد ك��ه اين حادثه در تقاطع خیابان يانگ 
و فینچ رخ داده و بین 8 تا ۱۰نفر در اين حادثه 
زير گرفته ش��ده اند. پلیس خبر داده كه خودرو 
مهاجم پیدا ش��ده و راننده آن هم دستگیر شده 
است. خبرگزاري »سي بي سي« كانادا در گزارشي 
گفته كه امدادگران پس از حضور در محل حادثه 
گفته اند كه فقط 5نفر زير گرفته شده اند. پلیس 
تورنت��و اعالم ك��رده كه اين خ��ودرو ون پس از 
برخورد به جدول وارد پیاده رو شد. اطراف محل 
حادثه بسته شده و پلیس از مردم خواسته است 

كه از تردد در اين ناحیه پرهیز كنند. 

كيوسك

تاريخنگاري

سقوط امريكا در طبس 
پنج��م ارديبهش��ت ۱۳5۹ مداخل��ه نظام��ي 
هواپیماه��ا و هلیكوپترهاي نظامي امريكا در ايران 
ب��ا انهدام ي��ا از كار افتادن چند فرون��د از آنها در 
صحراي طبس و كشته  شدن تعدادي از تفنگداران 

امريكايي و فرار بقیه آنها به شكست انجامید. 
عملی��ات طبس كه نام عملیات��ي آن در ارتش 
امري��كا عملی��ات پنج��ه عق��اب )ب��ه انگلیس��ي: 
عملیات��ي  ب��ود،   )Operation Eagle Claw
نظام��ي توس��ط نی��روي دلتا ب��راي آزادس��ازي 
امريكايي ه��اي گ��روگان گرفت��ه  ش��ده توس��ط 
دانش��جويان پیرو خط امام)ره( در تهران بود. اين 
عملیات نخستین تجربه  عملیاتي نیروي دلتا بود. 

در پ��ي ناكامي دول��ت اياالت متح��ده امريكا 
در اعمال فش��ار سیاس��ي و اقتصادي براي آزادي 
گروگان ه��اي امريكايي در ته��ران كه در ماجراي 
تصرف سفارت امريكا بازداشت شده بودند، جیمي 
كارتر ريیس جمهور اياالت متحده امريكا دس��تور 
انجام عملیات آزادس��ازي را صادر كرد. برژينسكي 
مي گوي��د: روز اول آوريل)22فروردي��ن( جیم��ي 
كارتر از من خواس��تار تش��كیل جلس��ه  اضطراري 
ش��وراي امنیت ملي ش��د و گفت ك��ه به نظر وي 
زمان اقدام فرارسیده اس��ت. كارتر جلسه يادشده 
را با اين سخنان آغاز كرد: به نظرم امكان خالصي 
گروگان ها بس��یار بعید به نظر مي رس��د و ما بايد 
حاكمیت خود را اعمال كنیم و حاال وقت آن است 
كه عمل مناس��ب انجام پذيرد و جدول زماني آن 
هم تهیه ش��ود. وي ادامه داد: »ما بايد براي آزادي 

گروگان ها وارد عمل شويم و عملیات در نخستین 
فرص��ت ممكن باي��د آغاز ش��ود.« ريیس س��تاد 
مش��ترك ارتش ژنرال جونز تاريخ ۴ ارديبهشت را 
مناسب ترين زمان ش��روع عملیات اعالم كرد. اين 
عملی��ات نهايتا با شكس��ت مواجه ش��د و 8 تن از 

نظامیان امريكايي در اين واقعه كشته شدند. 
هنگام اجراي عملی��ات با ورود به حريم هوايي 
اي��ران يك��ي از بالگرده��ا در ۱2۰كیلومتري راور 
كرم��ان دچ��ار نقص فني ش��ده و به اجب��ار فرود 
مي آيد و سرنش��ینان آن به بالگردي ديگر منتقل 
مي ش��وند و همان بالگرد نیز دچار نقص فني شده 
و به ناچار به ن��او هواپیما بر بازمي گردد. ۶ هواپیما 
و ۶ بالگ��رد ديگ��ر خود را به طبس رس��انده و در 
تاريكي شب در منطقه يي دور افتاده بدون متوجه 

ش��دن نیروهاي نظامي ايراني فرود مي آيند. حین 
سوختگیري يكي ديگر از بالگردها دچار نقص فني 
ش��ده و در مجموع درحالي كه هنوز عملیات آغاز 
نش��ده ۳ فروند بالگرد از دس��ت رفته بود. پس از 
تم��اس با مركز عملیات، كارتر دس��تور بازگش��ت 
نیروها را مي دهد؛ ولي هنگام برخاستن هواپیماها 
و بالگردها توفان ش��ن آغاز شده و يك هواپیماي 
س��ي۱۳۰ و يك بالگرد س��ي اچ-5۳ به هم خورده 
و ه��ر دو آتش مي گیرند ك��ه در اين حادثه 8 نفر 
از نیروهاي امريكايي در آتش س��وخته و ۴ بالگرد 
نات��وان از پرواز روي زمین باق��ي مي مانند، نیروها 
ب��ا 5 هواپیما خ��ود را به ن��او هواپیماب��ر نیمیتز 
مي رس��انند و بدين ترتیب عملی��ات به طور كامل 

شكست مي خورد. 

ميراثنامهايستگاه

فيلميبهسبك»پالپفيكشن«
»كوئنتین تارانتین��و« فیلم جديدش را 
در س��بك و طرح داستان بسیار نزديك به 
فیلم معروف »داستان عامه پسند« يا همان 

»پالپ فیكشن« توصیف كرد. 
به گ��زارش ورايتي »كوئنتین تارانتینو« 
كه س��اخت فیلم جديدش به ن��ام »روزي 

روزگاري در هالیوود« را هنوز شروع نكرده  گفت: »برد پیت« و »لئوناردو دي كاپريو« 
دو بازيگر اصلي اين فیلم، مهیج ترين زوج سینمايي از زمان »پل نیومن« و »رابرت 

ردفورد« هستند. 
»تارانتینو« كه در كمپاني سوني و در كنار »لئوناردو دي كاپريو« صحبت مي كرد، 
گفت: اين فیلم داراي يكي از بهترين فیلمنامه هايي است كه تاكنون نوشته ام. گروه 
تبهكار »منس��ون« به سركردگي »چارلز منسون« در آگوست ۱۹۶۹ در يك شب 
چندين نفر را در يك سكونتگاه هالیوودي متعلق به »رومن پوالنسكي« كارگردان 
مطرح لهستاني-فرانسوي سالخي كردند كه يكي از اين افراد »شارون تیت« همسر 
باردار »پوالنس��كي« بود.  دار و دسته »منسون« در سال ۱۹7۱ در دادگاه گناهكار 
شناخته ش��دند و »چارلز منسون« رهبر اين گروه در نوامبر سال گذشته میالدي 

در زندان درگذشت. 
اين كارگردن و نويسنده برنده اسكار همچنین توضیح داد كه حوادث اين فیلم 
در زمان انقالب هیپي ها و در دوران اوج هالیوود روي داد و س��بك و طرح داستان 
فیلم »روزي روزگاري در هالیوود« نزديكي زيادي با فیلم »داستان هاي عامه پسند« 
)پالپ فیكش��ن( است. »تارانتینو« فعالیت سینمايي خود را در اوايل دهه ۱۹۹۰ به 
عنوان فیلمساز مستقل آغاز كرد و فیلم »سگ هاي انباري« را ساخت كه به عقیده 

بسیاري از منتقدان از خارق العاده ترين فیلم هاي مستقل همه ادوار است. 
او در سال ۱۹۹۴با ساخت فیلم برنده نخل طالي »داستان عامه پسند« به اوج 
شهرت رسید، اين فیلم از نظر تجاري توانست موفقیت بسیاري كسب كند و از آن 
به عنوان يكي از بهترين فیلم هاي تاريخ ياد مي كنند كه در فهرست موسسه فیلم 

امريكا جزو ۱۰۰فیلم برتر تاريخ سینماي امريكا قرار دارد.

كشفآجرهايشاخصدورههخامنشيدربرازجان
اطراف  در  باستان شناس��ي  كاوش هاي 
داده  براس��اس  هخامنش��ي  كاخ ه��اي 
ژئوفیزي��ك ب��ه كش��ف آجرها، س��ازه يي 
خش��تي و بقاياي اس��تقراري در محوطه  
تاريخي برازجان انجامید. نصراهلل ابراهیمي 
سرپرس��ت هیات باستان شناس��ي با بیان 

اينكه كاخ هخامنش��ي چرخاب در س��ال ۱۳5۰و در عملی��ات حفر كانال براي 
س��اخت خط لوله  انتقال آب از برازجان به بوش��هر به ص��ورت تصادفي در بین 
نخلس��تان هاي جبهه  غربي ش��هر برازجان كشف ش��د، توضیح داد: كاوش هاي 
باستان شناس��ي محیط پیرامون كاخ هاي هخامنشي براساس داده ژئوفیزيك به 
كشف آجرهاي شاخص دوره هخامنشي در كاخ »چرخاب« بخشي از ديوار يك 
س��ازه خشتي متعلق به دوره هخامنش��ي در محوطه »سنگ سیاه 2« و كشف 

بقاياي يك كف استقراري در محوطه »سنگ سیاه ۳« منجر شد. 
او ب��ا بی��ان اينك��ه در آن س��ال هیاتي ب��ه سرپرس��تي علي اكبر س��رفراز 
باستان ش��ناس پیشكس��وت اقدام ب��ه كاوش در محدوده  اين اث��ر كرد و موفق 
به كش��ف بقاياي پايه س��تون هاي كاخي از دوره  هخامنشي ش��د، اظهار كرد: 
اين فرآيند مجددا در س��ال ۱۳8۰ به سرپرس��تي همان باستان ش��ناس تكرار 
ش��د و عالوه بر برداش��ت نهش��ته هاي سیالبي كه در س��ال هاي گذشته سطح 
كاخ را پوش��انده بود، محدوده  كاخ به صورت كامل م��ورد كاوش قرار گرفت و 
عالوه بر تاالر مركزي ايوان جانبي آن نیز كش��ف ش��د. او با اشاره به اينكه كار 
كاوش در محی��ط پیراموني اي��ن كاخ در جبهه غربي و به فاصله 5۰۰ متري به 
عنوان بخش��ي از فاز دوم پروژه باستان ش��ناختي كاخ هاي هخامنشي برازجان 
)P.A.P.A.B( و با هدف مطالعه  ساختارهاي معماري پیرامون آن از سر گرفته 
ش��د، اف��زود: در اين فرآيند عالوه ب��ر داده هاي منقول مانند قطعات س��فالین 
قابل انتصاب به دوره هاي ساس��اني، هخامنشي و قطعه سنگ هاي تراش  خورده  
مربوط به پايه ستون و شال ستون ها، بقاياي معماري و آوار از اين دوره ها مانند 

آجرهاي شاخص دوره  هخامنشي به دست آمد.
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