
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 مهلت به سيف 
 براي حل 

مشكالت بانكي

 چه كسي 
 رييس پارلمان 

مي شود؟

بانك مركزي موظف به اصالح ساختار 
بانك ها و اعطاي تسهيالت شد

 فراكسيون ها در تب و تاب 
انتخابات هيات رييسه مجلس

دالر
--

یورو
--

تمام سکه
2043500 تومان

شاخص بورس
95626            

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 4  صفحه 2 

13فق��ره  ص��دور  از  ته��ران  دادس��تان 
كيفرخواس��ت در پرونده ه��اي ارزي خب��ر داد 
و گف��ت: در ح��وزه ارز 60 پرون��ده تش��كيل 
ش��ده، 180نفر تح��ت تعقيب ق��رار گرفته اند، 
2400حس��اب و 70ميلي��ارد توم��ان از وجوه 
متهمان توقيف شده و براي 13نفر كيفرخواست 

صادر شده است. 
به گ��زارش مي��زان، جعفري دولت آبادي در 
س��ومين نشس��ت با مديران مس��وول رسانه ها 
در س��ال جاري با بيان اينكه رسانه ها از انتشار 
اخباري كه از صحت آن اطالع ندارند، خودداري 
كنند به ادعاي منتشر شده در يكي از رسانه ها 
مبن��ي بر بالتكليف��ي پرون��ده اميرمنصور آريا 
پاس��خ داد و با بي مبنا خوان��دن آن اعالم كرد: 
يكي از اقدامات مهم دادس��تاني و قوه قضاييه 
رس��يدگي به پرونده اميرمنصور آريا بوده است 
در اين پرونده 650 ميليارد تومان جزاي نقدي 
وصول ش��ده و 2ه��زار و 300ميليارد تومان به 
بانك ها رد مال شده و بخش كوچكي از پرونده 

باقي مانده است كه درحال رسيدگي است. 
او در ادام��ه به اقدامات دس��تگاه قضايي در 
برخي پرونده هاي مهم اش��اره كرد و گفت: در 
پرونده تعاون��ي اعتبار ثامن الحجج 156ميليارد 
تومان اموال موسس��ه كه پس از معرفي هيات 

تصفي��ه جديد به ف��روش رفته و س��پرده يك 
ميلي��ون نفر)98/5درص��د( از س��پرده گذاران 
پرداخت شده و بدهي 1/5 درصد سپرده گذاران 
باقي مانده كه 5 هزارميليارد تومان طلب دارند. 
وي اع��الم كرد: كليه اموال اي��ن تعاوني اعتبار 
شناسايي شده و تالش بر آن است كه حمايت 
قضايي، كليه ش��ركت ها و كارخانه ها به فعاليت 
خ��ود ادامه دهند. دادس��تان ته��ران در رابطه 
ب��ا پرونده باب��ك زنجاني اعالم ك��رد: 2هزار و 
300ميليارد تومان اموال بابك زنجاني به وزارت 
نفت واگذار ش��ده است. جعفري دولت آبادي در 
مورد موسسات اعتباري تصريح كرد: مسووالن 
12موسس��ه تح��ت تعقي��ب ق��رار گرفته اند و 
14متهم در بازداش��ت به س��ر مي برند و براي 
هم��ه تعاوني ه��ا هي��ات تصفيه تعيين ش��ده 
درحالي كه اين ام��ر جز وظايف و كارهاي قوه 
قضاييه نبود و مش��كالت س��اير دس��تگاه ها به 
دليل عدم نظارت به دس��تگاه قضايي س��رريز 
ش��ده و ق��وه قضاييه بايد پاس��خگوي اقدامات 
ديگران هم باش��د. وي افزود: دس��تگاه قضايي 
در بخش موسس��ات اقدامات زيادي انجام داده 
ام��ا گس��تردگي اين موسس��ات و ميزان وجوه 
سپرده گذاران بر حجم مشكالت افزوده است. 

دادس��تان ته��ران اقدام��ات قاب��ل توج��ه 

دادس��راي ته��ران در مبارزه با متهم��ان ارز را 
مورد اش��اره قرار داد و اعالم كرد: در حوزه ارز 
60 پرونده تشكيل شده، 180نفر تحت تعقيب 
ق��رار گرفته اي��د، 2400حس��اب و 70ميليارد 
توم��ان از وج��وه متهمان توقيف ش��ده و براي 

13نفر كيفرخواست صادر شده است. 
جعفري دولت آبادي در بيان آخرين وضعيت 
پرونده اختالس در مديريت اكتشافات شركت 
ملي نفت خاطرنشان كرد: در اين پرونده 30نفر 
متهم تح��ت تعقيب قرار گرفت��ه و 70ميليارد 

تومان از اموال متهمان توقيف شده است. 
وي اظه��ار ك��رد: پرونده صن��دوق ذخيره 
فرهنگي��ان و بان��ك س��رمايه ب��ه 200جل��د 
رس��يده كه در آن 60 نف��ر متهم تحت تعقيب 
قضاي��ي ق��رار گرفته ان��د، 5 نف��ر بازداش��ت 
ش��ده اند، 165ميلي��ارد تومان توس��ط 2متهم 
رد مال ش��ده و براي يك��ي از متهمان به مبلغ 
700ميليارد تومان كيفرخواست صادر گرديده 
و 700ميليارد توم��ان از اموال متهمان پرونده 

شناسايي و توقيف شده است. 
دادس��تان تهران خاطرنشان كرد: در پرونده 
ضمانتنامه هاي بانك سپه 1200ميليارد تومان 
به بيت المال بازگش��ته است. سال گذشته اين 
موضوع س��اعت 12ش��ب طي تماس تلفني به 

دادس��تاني تهران اعالم و گفته ش��د كه متهم 
درحال خروج از كش��ور اس��ت ك��ه منتهي به 
دستگيري متهم تا بامداد  روز بعد شد همچنين 
اقدام��ات مهمي در اين زمين��ه انجام گرفته و 
مته��م پرونده همچنان در بازداش��ت به س��ر 
مي برد. وي اف��زود: محاكمه پرونده دكل نفتي 
هنوز درحال انجام اس��ت و 91ميليون دالر در 
اي��ن پرونده مطرح اس��ت. جعفري دولت آبادي 
تصري��ح كرد: پرونده صندوق پارس��يان اعتماد 
ايرانيان 84 شاكي دارد كه كيفرخواست آن نيز 
صادر ش��ده است. دادستان تهران با بيان اينكه 
در پرونده هاي قاچاق كاال 46فقره كيفرخواست 
صادر شده و 71متهم تحت تعقيب قضايي قرار 
گرفتن��د، ي��ادآور ش��د: در س��ال 96 در مورد 
118متهم جرايم اقتصادي حكم صادر ش��ده و 
در مجموع به 104سال حبس محكوم شده اند. 
همچني��ن از اين تعداد محكوم عليه 31ميليارد 
تومان جزاي نقدي وص��ول و 8 ميليارد تومان 

رد مال انجام شده است. 
جعفري دولت آبادي در مورد اقدامات صورت 
گرفته در حوزه زمين خواري اعالم كرد: در اين 
زمينه 1800پرونده تش��كيل و 40متهم تحت 
تعقي��ب قرار گرفتن��د و از 141هكت��ار اراضي 

دولتي رفع تصرف شده است. 
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گزارش رسمي بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن تهران در ارديبهشت منتشر شد

معامالت ملك در كانال سوداگري
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 رديابي دالر 
در تراز مثبت تجاري
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جهان

بازگشت ترامپ به 
مسير مذاكره با »اون«

7

جعفري دولت آبادي خبر داد

اقدامات دادسرا در پرونده هاي مهم مالي

  صادرات غيرنفتي در 2 ماهه اول امسال  22 درصد افزايش يافت

  1- نخس��تين نشس��ت »شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي« شنبه هفته 
جاري به رياست حسن روحاني و حضور 
س��ران قوا برگزار شد. شكل گيري اين 
شورا، اقدامي قابل توجه در دستيابي به 
اجماع براي حل و فصل ابرچالش هاي 
اقتصاد ايران ارزيابي مي ش��ود. نگارنده 
اين سطور، در سرمقاله يك شنبه هفته 
گذش��ته با عنوان »فرصت اجماع« با 
اش��اره به نتايج پژوهش هاي اقتصادي 
داخل��ي و خارجي مبن��ي بر وزن قابل 
توجه ساز و كارهاي اقتصادي معيوب 
داخلي در برابر تحريم هاي خارجي در 
تعيين سرنوشت آينده اقتصادي ايران، 
روزه��ا و هفته هاي اوليه پس از خروج 
امريكا از برجام را بهترين فرصت براي 
انسجام آگاهانه نيروهاي موثر جامعه و 
اجماع آنان بر س��ر راه هاي برون رفت 
از ابرچالش هاي اقتصاد ايران )بيكاري، 
بحران صندوق هاي بازنشستگي، نظام 
بانك��ي، كس��ري بودجه، بح��ران آب 
و محيط زيس��ت( خوانده ب��ود. اينك 
ضمن اينكه برگزاري نخستين نشست 
»شوراي عالي هماهنگي اقتصادي« را 
به فال ني��ك مي گيريم، اميدواريم كه 
تالش براي اتحاد و همبستگي ملي به 
مقام هاي دولت��ي و حكومتي منحصر 
و محدود نش��ود و تمام نيروهاي موثر 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي با هدف 
حداكثر س��ازي منافع مل��ي به عرصه 

اجماع سازي ورود پيدا كنند. 
2- بح��ران ناهم ت��رازي مناب��ع و 
مصارف صندوق هاي بازنشستگي يكي 
از چالش ه��اي نيازمن��د اجماع فوري 
اس��ت. در غير اين صورت،  براس��اس 
برخي برآورده��ا، دولت مجبور خواهد 
ش��د در بودجه س��ال 1400، بودجه 
كمك به اين صندوق ها را به 100 هزار 
ميليارد تومان افزايش دهد. به موازات 
اين چالش، طرح تحول سالمت نيز به 
دليل هزينه ه��اي فزاينده اش در حال 
تبدي��ل ش��دن به يك چال��ش جديد 
يا دس��ت كم در حال تبديل ش��دن به 
عام��ل مق��وم و اثرگذار ب��ر دو چالش 
كس��ري بودجه و بحران صندوق هاي 
بازنشستگي است. از سويي، اين طرح 
كه ب��ا انتق��ادات متع��ددي از ابتداي 
اجرا در س��ال 93 مواج��ه بود و بدون 
نظ��ارت دقي��ق عمليات��ي ش��د، كفه 

هزينه   بودجه هاي س��االنه را به شدت 
س��نگين كرده است، به گونه يي كه در 
فاصله س��ال هاي 93 تا 97 در بودجه، 
هزينه بيمه س��المت ساالنه 28درصد 
رش��د يافت��ه اس��ت. از س��وي ديگر، 
افزايش هزينه ه��ا از محل طرح تحول 
س��المت، سلس��له يي از مش��كالت را 
براي صندوق هاي بازنشستگي )به ويژه 
سازمان تامين اجتماعي(، شركت هاي 
دارويي و س��هامداران اين ش��ركت ها 

ايجاد كرده است. 
3- در پ��ي بروز برخ��ي اختالفات 
كارشناسي ميان وزارت بهداشت و وزارت 
تعاون، كار و رف��اه اجتماعي )به عنوان 
 نهاد باالدست سازمان تامين اجتماعي( 
بر سر هزينه هاي درماني ناشي از طرح 
تح��ول س��المت، دول��ت و مجلس در 
اش��تباهي تاريخي در بودجه سال 97 
مصوب كردند، سهم درمان از حق بيمه 
تامين اجتماعي به حسابي در خزانه كل 
كش��ور واريز شود و سپس از آن محل، 
اعتبارات م��ورد نياز ب��راي هزينه هاي 
 درمان��ي بيمه ش��دگان ب��ه س��ازمان 
تامين اجتماعي تخصيص يابد. مساله يي 
كه استقالل مالي و اداري سازمان تامين 
اجتماعي را مخدوش كرده و مي كند و 
بستر رشد مشكالت بزرگ ترين سازمان 
بيمه يي كش��ور را فراهم م��ي آورد. اين 
مس��اله با اب��الغ بن��د »و« تبصره »7« 
قان��ون بودج��ه س��ال 97 كل كش��ور 
 از س��وي رييس جمه��وري در تاري��خ 
22 ارديبهش��ت س��ال جاري وخيم تر 
نيز شده اس��ت، چراكه در اين ابالغيه، 
ب��ه كارفرمايان اجازه داده ش��ده كه 9 
بيس��ت و هفتم از ح��ق بيم��ه كارگران 
خود را راس��ا به حس��اب ياد ش��ده در 
خزانه كل كش��ور واريز كند. بي گمان، 
يك��ي از پيامدهاي فوري اين مس��اله، 
افزايش اختالفات كارگري و كارفرمايي 
و همچني��ن اختالف��ات كارفرمايان و 
س��ازمان تامين اجتماع��ي خواهد بود. 
چراكه هيچ مكانيس��مي ب��راي اطالع 
يا راس��تي آزمايي واريز به موقع س��هم 
درم��ان تامين اجتماع��ي به خزانه كل 
 كشور وجود ندارد، در حالي كه سازمان 
تامي��ن اجتماع��ي موظ��ف ب��ه ارائه 
خدم��ات درماني ب��ه بيمه ش��دگان و 
مس��تمري بگيران خود است. به عبارت 
ديگر، نظ��م تامين درآمده��اي تامين 
اجتماع��ي مخت��ل خواه��د ش��د، اما 
هزينه هاي درماني تامين اجتماعي بايد 

به طور منظم صورت گيرد واال نارضايتي 
بيمه شدگان و مستمري بگيران را در پي 

خواهد داشت. 
4- در ش��رايطي كه مش��كالت و 
تبعات مالي طرح تحول سالمت براي 
مقام هاي دولتي و نمايندگان مجلس 
نيز هويدا ش��ده است، انتظار مي رود، 
دول��ت با ش��نيدن ص��داي كارگران، 
كارفرماي��ان، مس��ووالن و دلس��وزان 
ح��وزه رف��اه و تامي��ن اجتماع��ي در 
اص��الح اين ط��رح، ف��ارغ از هر گونه 
مصلحت س��نجي اقدام كن��د. در اين 
ص��ورت، بي گمان، زمين��ه حذف بند 
»و« تبصره »7« قانون بودجه س��ال 
97 كل كش��ور نيز فراهم خواهد آمد 
و س��ازمان تامين اجتماعي به جايگاه 
اصيل خود بازخواهد گشت. سازماني 
ك��ه ماهانه به بي��ش از 3ميليون نفر 
پرداخ��ت  حق��وق  مس��تمري بگير، 
مي كند و حدود 42 ميليون نفر بيمه 
ش��ده را تحت پوش��ش خود دارد، در 
اي��ن روزها، بيش از ه��ر زمان ديگر، 

نيازمند توجه دولت و مجلس است. 
اصالح��ات،  دوم  دول��ت  در   -5
مس��ووالن دولتي، نمايندگان مجلس 
و همچنين كارشناس��ان ح��وزه رفاه 
و تامين اجتماعي بر س��ر آينده نظام 
رفاه��ي كش��ور به اجماع رس��يدند و 
اين اجماع در قالب قانون »س��اختار 
نظام جامع رف��اه و تامين اجتماعي« 
تبل��ور ياف��ت. براس��اس اي��ن قانون، 
وزارت س��تادي، كوچ��ك و چاب��ك 
»رفاه و تامين اجتماعي« در تابستان 
س��ال 1383 با هدف سياست گذاري 
اجتماعي-اقتص��ادي راه اندازي ش��د، 
ام��ا متاس��فانه در س��ال 1390 ب��ا 
وزارتخانه هاي »تعاون« و »كار« ادغام 
ش��د. در صورت��ي كه قانون يادش��ده 
به ط��ور ت��ام و تم��ام طي س��ال هاي 
گذش��ته اجرا مي شد، بي گمان، امروز 
شاهد بخش قابل توجهي از مشكالت 
اجتماعي نبوديم. در كنار اين ظرفيت 
قانوني، وجود كارشناسان برجسته يي 
اقتصاددان  دكتر س��تاري فر  همچون 
و همكاران��ش ك��ه درد و درمان نظام 
رفاهي كشور را مي شناسند، ظرفيتي 
بس بزرگ اس��ت. در اي��ن روزها كه 
نش��انه هاي اجماع و همبس��تگي در 
ميان مقام هاي حكومتي بروز و ظهور 
يافته، اس��تفاده از اي��ن ظرفيت هاي 
در  انس��اني  و س��رمايه هاي  قانون��ي 
دستيابي به اجماع براي سر و سامان 
صندوق ه��اي  مش��كالت  ب��ه  دادن 
بازنشستگي بسيار راهگشا خواهد بود. 

سرمقاله

اجماع بدون مصلحت سنجي
 مجيد اعزازي   

دبير مسكن و شهرسازي

  1- نخستين نشست »شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي« ش��نبه هفته جاري به رياست حسن 
روحاني و حضور سران قوا برگزار شد. شكل گيري 
اين شورا، اقدامي قابل توجه در دستيابي به اجماع 
ب��راي حل و فص��ل ابرچالش هاي اقتص��اد ايران 
ارزيابي مي ش��ود. نگارنده اين سطور، در سرمقاله 
يك شنبه هفته گذشته با عنوان »فرصت اجماع« 
با اش��اره به نتايج پژوهش هاي اقتصادي داخلي و 
خارجي مبني بر وزن قابل توجه س��از و كارهاي 
اقتص��ادي معي��وب داخلي در براب��ر تحريم هاي 
خارجي در تعيين سرنوشت آينده اقتصادي ايران، 
روزه��ا و هفته هاي اوليه پس از خ��روج امريكا از 
برجام را بهتري��ن فرصت براي انس��جام آگاهانه 

نيروهاي موثر جامعه و ...

مش��كل بازار پوش��اك ايران در اي��ن روزها 
چيس��ت و چه عاملي توليدات پوش��اك داخل 
را تهدي��د مي كن��د؟ فعاالن حوزه پوش��اك در 
پاس��خ به چنين پرس��ش هايي، مش��كل اصلي 
بازار پوش��اك را به دو عامل »واردات و قاچاق« 
نس��بت مي دهند. از آنسو، بنابه اظهارات رييس 
اتحاديه پوشاك، 70درصد توليدي هاي پوشاك 
در كش��ور در تعطيلي به سر مي برند. از طرفي 
به گفته ابوالقاسم ش��يرازي، مشاهدات ميداني 
نيز نشان مي دهد، 3.4درصد پوشاك مورد نياز 
داخ��ل از توليد داخل��ي و 1.4درصد با واردات 
خارجي تامين مي ش��ود. اين در حالي است كه 
اگر موانع بر سر راه توليد اين نوع كاالي ايراني 

برداشته شود ...

اجماع بدون مصلحت سنجي

 تعطيلي ۷۰ درصد از 
واحدهاي توليدي پوشاك

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 6  

اقتصاد اجتماعي

12

 عبور از بيكاري 
با اتصال هنر و اقتصاد

بيكاري معضل مهم اقتصاد كش��ور در سال هاي 
اخي��ر بوده و به نظر مي آي��د، ميخش آنقدر محكم 
كوبيده شده و گره اش آنقدر كور است كه به راحتي 
حرف و حديث مسووالن باز نمي شود. در اين آشفته 
 بازار اقتصادي برخي معتقدند، توجه به هنر مي تواند 
مس��ير ايجاد ش��غل را اندكي هموار كرده و اقتصاد 
هنر،  همان كليد گمشده يي است كه درهاي اشتغال 
را حداقل به روي هنرمندان باز مي كند اما به شرط 
اينكه از دست دولت و سياست رها شود و مسووالن 
تنها بر اين نكته توجه كنند كه در ترس��يم مس��ير 
راه اقتص��ادي به ج��اي تكيه بر مناب��ع نفت و گاز، 
نيم نگاهي هم به فكر، خالقيت و هنر داشته باشند. 
ميثم موسايي، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد هنر 
در نشست تخصصي »اقتصاد و هنر« كه در دانشگاه 
تهران برگزار ش��د درباره اين موضوع گفت:»ش��رط 
تعالي هنر رها ش��دن از دس��ت دولت، سياس��ت و 
اقتصاد بوده و الزمه اين موضوع اين اس��ت كه نهاد 

هنر استقالل اقتصادي داشته باشد ...

 مجيد اعزازي   

عراقچي: مذاكرات با اروپا را فقط 
در مسير مناسب ادامه مي دهيم

معاون سياس��ي وزير خارجه گفت: مذاكرات ب��ا اروپايي ها را تا زماني كه 
احساس كنيم در مسير مناسبي حركت مي كند و آنان محدوده زماني ايران 
را رعايت مي كنند، ادامه مي دهيم. به گزارش ايرنا، سيدعباس عراقچي عصر 
يك شنبه پس از حضور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در جمع خبرنگاران درباره مذاكره با اعضاي حاضر در برجام 
اظهار كرد: جمهوري اسالمي ايران هنوز تصميم نگرفته كه آيا در برجام باقي 
مي مان��د يا خير و تصميم گي��ري در اين زمينه منوط به مذاكرات چند هفته 

آينده است كه با اعضاي حاضر برجام خواهيم داشت. 
معاون سياس��ي وزير خارجه با اشاره به نشست كميسيون مشترك برجام 
در روز جمع��ه با كش��ورهاي اروپاي��ي در وين افزود: از كش��ورهاي اروپايي 
خواس��ته شد تا نس��بت به تامين خواس��ته هاي ايران در برجام بدون حضور 
امري��كا اقدام كنند و پيش��نهادات، راهكارها و راه حل ه��اي عملياتي خود را 
به همراه تضمين هاي مربوطه به ايران ارائه كنند تا بتوانيم تصميم بگيريم. 
عراقچي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا وزارت امور خارجه اقدامي براي 
جلوگيري از فرسايش��ي ش��دن مذاكرات خواهد داش��ت، يادآور شد: مسلما 
وزارت خارجه منافع ملت ايران را در نظر مي گيرد و اگر احس��اس كنيم كه 
مذاكرات به س��مت فرسايشي شدن مي  رود يا وقت تلف كردن است طبيعتا 

به مذاكرات ادامه نخواهيم داد. 
معاون وزير امور خارجه در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم الحاق ايران به 
كنوانس��يون مبارزه با تامين مالي تروريس��م و FATF منجر به اتمام برجام 

مي شود يا خير؟ گفت: اين موضوعات هيچ ربطي به يكديگر ندارند. 

 كليات اليحه اصالح قانون مديريت 
خدمات كشوري تصويب شد

س��خنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس از تصويب 
كلي��ات اليحه اص��الح قانون مديريت خدمات كش��وري در 
كميسيون با راي اعضا خبر داد و گفت: همچنين مواد 22 و 

23 اين اليحه با اصالحاتي مورد تصويب قرار گرفت. 
سعيد باستاني در گفت وگو با خانه ملت در تشريح نشست 
ديروز )يك شنبه 6 خرداد( كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اس��المي اظهار داشت: اليحه اصالح و دايمي نمودن 
قانون مديريت خدمات كشوري در دستور كميسيون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اسالمي به عنوان كميسيون فرعي قرار 
گرفت. سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه بررسي چهار ماده از مواد اين اليحه به 
كميسيون ارجاع داده شده بود، گفت: در ابتدا كليات اليحه 
در كميسيون با راي اعضا تصويب شد و همچنين مواد 22 و 

23 اين اليحه با اصالحاتي مورد تصويب قرار گرفت. 
نماينده تربت حيدريه، مه والت و زاوه در مجلس ش��وراي 
اسالمي ادامه داد: در ماده 22 اين اليحه دستگاه هاي اجرايي 
مكلف مي شوند، فرآيند هاي مورد عمل جهت افزايش سطح 
بلوغ الكترونيك براي هوشمندسازي با بهره گيري از فناوري 
اطالعات و دستورالعمل سازمان را اجرايي و به  صورت مستمر 
آن را پايش كنند؛ مساله پايش فرآيند به عنوان تبصره اين ماده 
به  صورت اصالحيه يي مصوب شد. وي يادآور شد: در ماده 23 

كه اصالح ماده 37 قانون قبلي مديريت خدمات كشور است، 
مديريت دس��تگاه هاي اجرايي موظف هستند با هدف بهبود 
كيفي��ت و كميت ارائه خدمات به مردم و اس��تقرار مديريت 
دانش با رعايت دستورالعمل ها برخي اقدامات را انجام دهند، 
از جمله مستندس��ازي خدمات، اخذ شناس��ه منحصربه فرد 
براي هر خدمت از س��ازمان و به روزرساني آنها، اطالع رساني 
الكترونيكي در خصوص شيوه ارائه خدمات، الكترونيك كردن 
كليه فرآيند هاي داراي قابليت الكترونيكي شدن و الكترونيكي 
كردن كلي��ه پرداخت هاي متقاضي��ان دريافت خدمت بابت 
هزينه هاي مربوطه به  صورت يكپارچه. اين نماينده مردم در 
مجلس شوراي اسالمي اضافه كرد: ساير اقدامات تحت ماده 
23 شامل ساماندهي پايگاه هاي داده و اطالعات پايه مربوط و 
فراهم كردن امكان تبادل الكترونيكي اطالعات و پاسخگويي 
الكترونيكي به اس��تعالم هاي ساير دس��تگاه هاي اجرايي به 
 صورت رايگان، پيش بيني سازوكار رسيدگي به شكايت مردم 
و اعالم نتايج نظرس��نجي مردم و نح��وه ارائه خدمات براي 
ارتقاي مش��اركت الكترونيكي ذي نفعان، الكترونيكي شدن 
7 خدمات مش��ترك بين دس��تگاه هاي به  صورت يكپارچه 
در قالب پنجره واحد به نح��وي كه كليه فرآيندها و مراحل 
بين دستگاهي انجام خدمت بدون نياز به پيگيري و مراجعه 

متقاضي با آنها انجام مي شود. 



 جهانگي�ري انتص�اب مج�دد »مدوديف« به 
نخست وزيري روسيه را تبريك گفت؛پاد| معاون 
اول رييس جمهور در پيامي انتصاب مجدد »ديميتري 
آناتوليووي��چ مدودي��ف« به س��مت نخس��ت وزيري 
فدراسيون روس��يه را تبريك گفت. در بخشي از اين 
پيام عنوان شده اس��ت: اطمينان دارم كه با مساعي 
مش��ترك ش��اهد توس��عه و تعميق هر چه بيش��تر 
مناسبات دو كشور در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، 
فرهنگي و ارتقاي همكاري ها در صحنه هاي منطقه يي 

و بين المللي خواهيم بود. 
 پاس�خ وزي�ر علوم به ش�ائبه درآم�د 8هزار 
ميلياردي از برگزاري كنكور؛باشگاه خبرنگاران| 
وزير علوم، تحقيقات و فناوري درباره شائبه درآمد 8 
هزار ميلياردي سازمان س��نجش از برگزاري كنكور 
سراس��ري توضيحات��ي داد. منص��ور غالم��ي درباره 
اينك��ه برخي معتقدند با توجه به گردش مالي 8هزار 
ميلياردي كنكور سراس��ري عمال ام��كان حذف آن 
وجود ندارد، گفت: اين رقم درس��ت نيس��ت، چرا كه 
سازمان س��نجش مجموعه آزمون هاي كشور اعم از 
آزمون هاي اس��تخدامي، زبان و... را برگزار مي كند و 
فقط برگزاركننده كنكور سراسري نيست. او ادامه داد: 
يكي از وظايف س��ازمان سنجش برگزاري امتحان ها 
و آزمون هاي اس��تاندارد است و براي اين موضوع نيز 

هزينه هاي زيادي را متقبل مي شود. 
 اميدواري عضو حزب اعتماد ملي نس�بت به 
ديدار اصالح طلبان با رهبري؛ ايس�نا| يك عضو 
شوراي مركزي حزب اعتماد ملي اظهار كرد: اميدواريم 
اين فرصت براي جريان اصالحات فراهم ش��ود تا اين 
جريان بتوان��د در ديدارهاي خود با رهبري زمينه يي 
براي طرح ديدگاه هاي خود كس��ب كند. محمدجواد 
حق ش��ناس با اش��اره به ديدار هفته قبل مسووالن و 
كارگزاران نظام با مقام معظم رهبري گفت: به نظر من 
مراسم افطاري امسال مسووالن نظام با رهبري فضاي 
متفاوتي را تجربه كرد و ش��اهد حضور چهره هايي از 
ديدگاه هاي مختلف سياس��ي در اين جلسه بوديم. او 
خاطرنش��ان كرد: اميدواريم اين فرصت و فضا فراهم 
ش��ود كه در نشست هاي ديگري كه با حضور رهبري 
برگزار مي شود، شاهد حضور چهره هاي شناخته شده 

و محبوب مردم و اصالحات باشيم. 
 زم�ان برگ�زاري مجم�ع عموم�ي جامع�ه 
روحانيت؛ف�ارس| دبيركل جامع��ه روحانيت مبارز 
درب��اره زمان برگ��زاري مجمع عمومي گف��ت: ابتدا 
بايد دبيركل موقت انتخاب ش��ود و از اين رو برگزاري 
مجمع حدود يك س��ال طول مي كش��د. محمدعلي 
موحدي كرماني با اش��اره به تغييرات در اساسنامه و 
زمان تعيين دبيركل موق��ت جامعه روحانيت اظهار 
داش��ت: هنوز دبيركل جديد انتخاب نش��ده اس��ت. 
آيت اهلل موحدي كرماني درباره زمان برگزاري مجمع 
عمومي گف��ت: مجمع عمومي جداس��ت؛ ابتدا بايد 
دبيركل موقت انتخاب شود و برگزاري مجمع حدود 
يك س��ال طول مي كشد. بر همين اساس محمدتقي 
رهبر عضو ارشد جامعه روحانيت نيز تصريح كرد: در 
جلسه  شوراي مركزي اين موضوع بررسي خواهد شد.
 هوانيروز ارتش نبود، تلفات سنگيني در زلزله 
كرمانش�اه مي داديم؛مه�ر| فرمانده نيروي زميني 
ارتش با بيان اينكه اگر هوانيروز نبود ما تلفات بيشتري 
در زلزله كرمانش��اه مي داديم، گفت: هوانيروز در اين 
حادثه با ۵۵۳ س��ورتي پرواز ركورد قابل مالحظه يي 
از خود به نمايش گذاش��ت. امي��ر كيومرث حيدري 
حضور ناوگان هوانيروز را در حوادث غيرمترقبه بسيار 
ض��روري خواند و تاكيد كرد: در حادثه زلزله س��رپل 
ذهاب هوانيروز نقش آفريني كرد، هوانيروز براي كشور 
به مانند اكس��يژن اس��ت بايد هوانيروز را در بهترين 
ش��رايط ممكن نگه داريم، اگر هوانيروز نبود ما شاهد 
تلفات و حوادث ناگوار بيشتري بوديم. هوانيروز در اين 
حادثه با ۵۵۳سورتي پرواز ركورد قابل مالحظه يي را 

از خود به نمايش گذاشت. 
 انتقاد از عدم دعوت كميس�يون فرهنگي به 
نشست مشترك درباره پيام رسان ها؛خانه ملت| 
عضو هيات رييس��ه كميس��يون فرهنگي مجلس از 
دعوت نش��دن كميس��يون متبوعش براي حضور در 
نشست مش��ترك چند كميسيون  مجلس با موضوع 
وضعيت پيام رسان ها انتقاد كرد. فاطمه ذوالقدر با بيان 
اينكه حضور كميس��يون فرهنگي در اين نشست به 
عنوان كميس��يون متولي و اصلي براي رسيدگي به 
موضوع پيام رسان هاي داخلي يا فيلتر تلگرام و تاثيرات 
باالي آن در جامعه ضرورت دارد، افزود: با پيش��نهاد 
برخي اعضاي كميسيون فرهنگي موضوع فيلتر تلگرام 
و آثار بسيار آن در جامعه با حضور مسووالن ذي ربط 
در نوبت رسيدگي و طرح در كميسيون است كه بايد 
نشس��ت مذكور در روز دوشنبه در مجلس را غنيمت 
ش��مرد و نمايندگان كميس��يون فرهنگي نيز در آن 

حضور يابند. 
 فراكس�يون اهل س�نت مجلس م�ردم را به 
هوش�ياري فراخواند؛ايرنا| فراكسيون اهل سنت 
مجلس ش��وراي اس��المي در واكنش به اهانت يكي 
از اس��اتيد دانشگاه آزاد اس��المي زاهدان به قوم بلوچ 
با ص��دور بيانيه يي اعالم كرد: در ش��رايط كنوني كه 
دش��منان براي بر هم زدن اتحاد و همدلي ما تالش 
مي كنند، وظيفه همه اس��ت كه با هوش��ياري از هر 
اختالف افكن��ي دوري كني��م. در اي��ن بيانيه كه روز 
يك شنبه در حاشيه مجلس بين خبرنگاران پارلماني 
توزيع ش��د، آمده اس��ت: ما ايرانيان از اقوام، اديان و 
مذاهب مختلف تشكيل ش��ده ايم و اين تنوع قومي، 
ديني و مذهبي فرصتي عظيم براي رشد و تكامل ما و 
شناخت باورهاي مختلف بوده است تا ملتي متعصب 

نمانيم و در خصوص ديگران پيشداوري نكنيم. 
 وزير امور خارجه در هند؛ايلنا| وزير امور خارجه 
كشورمان شب گذشته به هند سفر كرد. به گفته بهرام 
قاس��مي س��خنگوي وزارت امور خارجه محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه ش��ب گذش��ته در صدر يك 
هيات بلندپايه سياسي و اقتصادي براي بررسي آخرين 
وضعيت روابط دوجانبه و گسترش و تعميق روابط دو 
كش��ور و نيز گفت وگو و تبادل نظر با مقامات هندي 
در خصوص تازه ترين تحوالت منطقه يي و بين المللي 
به دهلي نو س��فر كرد. بهمن ماه سال گذشته حسن 
روحاني رييس جمهور ايران با همراهي هياتي بلندپايه 
سياسي و اقتصادي به هند سفر كرده بود. برخي هدف 
اين سفر روحاني را جذب سرمايه گذار براي پروژه هاي 

داخلي اعالم كردند. 

روي موج خبر

فراكسيون ها در تب و تاب انتخابات هيات رييسه مجلس

چهكسيرييسپارلمانميشود؟

بع��د از يك هفته پر از خب��ر و ماجرا در فضاي 
موضوعات حقوقي و قضايي كشورمان؛ سخنگوي 
قوه قضايي��ه مطابق روزهاي يك ش��نبه روبه روي 
خبرنگاران نشس��ت تا درباره مهم ترين پرونده هاي 
قضاي��ي به پرس��ش هاي خبرنگاران پاس��خ دهد؛ 
پرس��ش هايي كه در خص��وص موضوعاتي چون؛ 
س��رانجام متخلفان موسس��ات اعتباري غيرمجاز، 
فيلترينگ تلگرام؛ تنخواه بانك مركزي به موسسات 
اعتباري، حاش��يه هاي بقايي و مش��ايي، سرنوشت 
معوقات بانكي و... مطرح شدند و اژه اي ديدگاه هاي 
دس��تگاه قضايي درباره اين پرونده را تشريح كرد؛ 
سخنگوي دستگاه قضا همچنين با بيان اين جمله 
كه »قوه قضاييه از اقدامات اقتصادي دولت حمايت 
مي كند« اعالم كرد كه براي حل مش��كالت كالن 
اقتصادي و معيش��تي مردم؛ دستگاه قضايي آماده 
هرگونه مس��اعدت و كمك به دولت براي عبور از 

چالش هاي اقتصادي اصلي كشور است. 
اما علي رغم گذشت حدود يك ماه از فيلترينگ 
تلگرام؛ هنوز ابهاماتي درباره اين موضوع وجود دارد 
كه خبرنگاران در جريان نشس��ت خبري با اژه اي 
آنها را مطرح مي كنند. سخنگوي قوه قضاييه درباره 
اظهارات وزير ارتباطات مبني بر خروج يك ميليون 
نفر از تلگ��رام بعد از فيلتر ش��دن گفت: اين عدد 
صح��ت ندارد و دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي 
اعالم كرد ٤٠ درصد كاربران تلگرام از ش��بكه هاي 
ديگر اس��تفاده مي كنند ك��ه ٤٠ درصد حدود ١٧ 

ميليون نفر مي ش��ود. موضوع ديگري كه اژه اي در 
ابتداي صحبت هايش به آن اشاره كرد، برخي اخبار 
بود كه از پرداخت تنخواه 2۵هزار ميليارد توماني به 
موسسات مالي غيرمجاز خبر مي داد كه سخنگوي 
قوه قضاييه در پاس��خ به اين پرسش گفت: شايعه 
پرداخ��ت تنخواه 2۵ه��زار ميلي��ارد توماني بانك 
مرك��زي به موسس��ات مال��ي دروغ اس��ت و خط 
اعتباري براي اين موسس��ات ب��ه منظور پرداخت 

طلب سپرده گذاران در نظر گرفته شده است. 
او در تشريح اين اخبار گفت: عده يي از مسووالن 
موسسات كه سپرده يي از مردم گرفته بودند تحت 
تعقيب قرار گرفتند. براي ضايع نشدن حق مردم، 
خود مجموعه حكومت از س��ران سه قوه وارد شد 
ت��ا اين موضوع را طوري مديريت و تدبير كنند كه 

كمتر حق مردم ضايع شود. 
او اضافه كرد: موسس��ات صاحب مجوز متكفل 
ش��ده اند ك��ه س��پرده هاي م��ردم را برگردانند اما 
دارايي ه��اي برخ��ي از اي��ن موسس��ات، تكافوي 
س��پرده س��پرده گذاران را نمي داد. تاكنون بخشي 
از س��پرده هاي اف��رادي كه مبالغي در موسس��ات 
داش��ته اند، پرداخت ش��د. اين مبلغ تنخواه نيست 
بلكه بانك مركزي به آن موسس��ات خط اعتباري 

داده كه از اين محل پرداخت شد. 
معاون اول قوه قضاييه با اعالم تشكيل هيات هاي 
تسويه به منظور شناسايي اموال مردم و فعاليت اين 
هيات ها با جديت اظهار داشت: آن دسته از اموالي 

كه قابل نقد ش��دن اس��ت، نقد مي شود و بقيه در 
صورت امكان تهاتر مي شود. به گفته او سپرده هاي 
تا مبلغ 2٠٠ميليون تومان س��پرده گذاري تاكنون 
پرداخت شده است و موسسه ثامن الحجج تا ١٠روز 
ديگر س��پرده هاي ۵هزار نفر را كه تا ۳٠٠ميليون 

تومان سپرده گذاري كرده اند، پرداخت مي كند. 
محس��ني اژه اي گفت: بر اس��اس گزارش بانك 
مركزي برخي موسسات تا ٩٩درصد از سپرده هاي 
نفرات س��پرده گذار پرداخت شده است. اين تسويه 
حساب، علي الحساب است تا ببينند اموال شناسايي 
شده چقدر است و اگر اموال شناسايي شده بيشتر 
باشد، سود بيش��تري پرداخت مي شود. افرادي كه 
س��پرده آنان بي��ش از يك ميليارد تومان اس��ت، 
باقي مي مانند كه بايد ديد اموال شناس��ايي ش��ده 
چقدر اس��ت. او از تالش براي تسريع محاكمه اين 
موسس��ات خبر داد و گفت: تاكيد بر شناس��ايي و 
بازگردان��دن ام��وال اس��ت و وزير اطالع��ات براي 

شناسايي و رديابي اموال قول مساعد داده است. 

 سرنوشت معوقات بانكي
محسني اژه اي در پاس��خ به پرسش خبرنگاري 
درباره برخي ش��ايعات مبني بر شكنجه مشايي و 
در كما بودن بقاي��ي گفت: بقايي دوره محكوميت 
را مي گذراند و مشايي دوره بازداشت موقت خود را 
سپري مي كند. شكنجه مطلقا صحت ندارد درباره 

كما تا آنجا كه مطلع هستم، صحت ندارد. 

مع��اون اول ق��وه قضاييه در عين ح��ال اضافه 
كرد: اگر كسي مدعي شكنجه است شكايت كند، 
س��ازمان زندان ها، حفاظت قوه قضاييه و دادسرا به 
جديت اين موضوع را دنبال مي كند. بنده تخلفات 
را رد نمي كنم اما اگر چنين موضوعي صحت داشته 
باشد، به طور جدي پيگيري مي شود. معاون اول قوه 
قضاييه درباره معوقات بانكي و افزايش يا كاهش آن 
گفت: نسبت به 6سال قبل معوقات بانكي افزايش 
داش��ت اما هر س��ال افزايش نداشتيم. كساني كه 
معوقات بانكي داشتند سه دسته بودند يك دسته 
اصال جرمي نداش��تند و تحت تعقيب قضايي قرار 
نگرفتند؛ اين افراد بايد معوقه را پرداخت مي كردند. 
محس��ني اژه اي اظهار داشت: دس��ته دوم افرادي 
هس��تند كه معوق��ه دارند و تواناي��ي پرداخت هم 
دارند اما جرمي مرتكب نش��ده اند كه قوه قضاييه، 
سازمان ثبت و بانك مركزي به آنان كمك مي كنند 
اما دس��ته سوم كساني هستند كه عالوه بر معوقه، 
جرمي هم داش��تند كه كار نخست تسويه بود و به 
نحوي تسويه كردند. وي ادامه داد: گاهي تعداد كم 
معوقه باالست و گاهي تعداد باال اما معوقه كم است 
كه تاكيد ما بر معوقه باالست و سراغ مبلغ وام كم 
نرفتيم و تعداد قابل توجهي از آناني كه معوقه بيش 

از هزار ميليارد بود، تسويه شد. 

 اموال توقيف شده خاوري كارشناسي
و قيمت گذاري مي شود

س��خنگوي قوه قضاييه در پاسخ به ايرنا مبني 
بر اينكه ب��ا توجه به قطعي ش��دن حكم خاوري، 
اج��راي حكم او و توقيف اموالش در چه مرحله يي 
است، گفت: از همان ابتدا اموال او و اموال بستگان 
درج��ه يك او، توقيف و اين اف��راد ممنوع المعامله 
ش��دند اما اين اموال، تقويم نشده است. وي افزود: 
اج��راي احكام بعد از قطعي ش��دن حكم، ش��روع 
به كارشناس��ي و قيمت گذاري اموال توقيف شده 

مي كند. سخنگوي قوه قضاييه از مردم خواست اگر 
كس��ي از اموال خاوري و بستگان درجه اولش چه 
منقول و چه غيرمنقول در كشور اطالعي دارند، به 

اجراي احكام دادگستري اطالع دهند. 
يك��ي از خبرن��گاران ب��ا بيان عدم دسترس��ي 
خبرنگاران به رييس قوه قضاييه، از محسني اژه اي 
پرسيد كه نظر ايش��ان درباره تشكيل كميته رفع 
حصر در ش��وراي عالي امنيت ملي چيست كه وي 
پاسخ داد: هر وقت شوراي عالي امنيت ملي تشكيل 
ش��د، نظر خود را اعالم مي كنم. اعضاي ش��ورا در 

نشست بحث و راي گيري مي كنند. 

 قوه قضاييه از اقدامات اقتصادي دولت 
حمايت مي كند

س��خنگوي قوه قضاييه در پاس��خ به اين سوال 
كه دستگاه قضايي در خصوص پيشنهاد چهره هاي 
مذهبي و سياسي در مورد گفت وگوي ملي و آشتي 
احزاب چه نظري دارد، گف��ت: وحدت و همدلي از 
ابتدا مورد تاكيد مس��ووالن و همه مردم بوده است. 
امروز هم مردم و سران قواي كشور در مقابل دشمن 
يكصدا هستند و هيچ مسوولي در جمهوري اسالمي 
وجود ندارد كه اين مس��اله را قبول نداشته باشد كه 
امريكا خصم و دشمن ما نيست يا مي شود به دولت 
امريكا اعتماد كرد. وي افزود: اتحاد و همبستگي در 
مورد مسائل اصلي نظام هم حول محور واليت فقيه، 
قانون اساس��ي و اصول شناخته ش��ده و قابل قبول 
وجود دارد و قوه قضاييه مانند گذشته اهتمام خود 
را براي مقابله با دشمنان و كمك به دوستان به كار 
مي برد. محس��ني اژه اي گفت: در شرايط موجود هم 
با توجه به مس��ائل اقتص��ادي قوه قضاييه در جهت 
تضمين امنيت براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
و مبارزه با اخاللگران اقتصادي كامال با دولت هم نظر 
اس��ت و از اقدامات دولت حمايت مي كند، همچنان 

كه مجلس هم اين آمادگي را اعالم كرده است. 

در حالي فراكسيون مس��تقلين واليي خواهان 
حف��ظ هيات رييس��ه فعل��ي مجل��س اس��ت كه 
فراكسيون هاي اميد و واليت چنين نظري ندارند. 
اين نگاه قطعي نيست؛ اما دست كم گفت وگو هاي 
جس��ته و گريخته اعضاي اين دو فراكسيون اصلي 
مجلس با رسانه ها چنين نش��ان مي دهد. تا زمان 
برگزاري انتخابات سومين دوره هيات رييسه مجلس 
هم زمان زيادي باقي نمانده اس��ت. روز چهارشنبه 
اين هفته مشخص مي ش��ود تركيب هيات رييسه 
سال س��وم چگونه خواهد بود؛ تركيب فعلي حفظ 
مي شود يا آنكه جايگاه هيات رييسه نفرات جديدي 

به خود مي بيند. 

 كانديداي مستقل اميدي ها براي رياست
در اين بي��ن، صداهايي از فراكس��يون اميد به 

گوش مي رس��د كه برخالف س��ال گذش��ته، آنان 
كانديداي مس��تقل براي رياس��ت خواهند داشت. 
گروه��ي از احتم��ال كانديداتوري دوب��اره عارف 
سخن مي گويند، برخي هم روي مسعود پزشكيان 
نظر دارند. مس��عود رضايي عضو اين فراكسيون در 
گفت وگويي از برگزاري جلساتي در اين باره سخن 
گفته كه نتيجه آن معرفي كانديداي مستقل بوده 
است. به گفته اين نماينده اصالح طلب، اكثر اعضاي 
فراكس��يون اميد به اين جمع بندي رس��يده اند كه 
بهتر است آقاي عارف براي كرسي رياست مجلس 
اعالم كانديداتوري كند؛ هرچند اين تصميم قطعي 
نيس��ت. رضايي گفته كه برخي هم پزش��كيان را 
براي رياس��ت مجلس پيشنهاد داده اند، اما واقعيت 
اين است كه هنوز به تصميم نهايي نرسيده ايم. به 
باور اين نماينده مجلس، در اين مقطع نظر شخص 

آق��اي عارف حايز اهميت اس��ت ك��ه براي حضور 
مصمم است يا خير. در غير اين صورت ممكن است 
گزينه هاي ديگر موردنظر باش��ند. اما فراكسيون ها 
براي تصميم گيري خيلي زمان ندارند. عبدالحميد 
خدري ديگر عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي 
اس��المي از جمع بندي نظرات درباره نحوه ورود به 
انتخابات هيات رييس��ه در جلسه امروز )دوشنبه ٧ 
خرداد( فراكسيون اميد خبر داده است. خدري هم 
گفته هاي رضايي مبن��ي بر حمايت برخي اعضاي 
اين فراكسيون از كانديداتوري عارف را تاييد كرده 
اس��ت. هرچند به گفته او محمدرضا عارف در اين 
زمينه ترديد دارد و احتماال در جلسه روز دوشنبه 
پس از اس��تماع نظر اعضا، نظر خود را در اين باره 
عنوان مي كند. ظاهرا فراكسيون اميد خواهان تغيير 
در ديگر جايگاه هاي هيات رييسه مجلس هم هست. 

آن طور كه محمدرضا تاب��ش نماينده اصالح طلب 
گفته، سياست فراكسيون اميد استفاده از ظرفيت 
زنان، اهل سنت و نمايندگان جوان در هيات رييسه 
مجلس اس��ت، از اين رو، در كميته ويژه يي كه در 
اين فراكسيون تش��كيل شده بر اين مسائل تاكيد 
بسيار شده است. بهرام پارسايي نماينده اصالح طلب 
شيراز هم تاييد كرده كه اميدي ها به دنبال اصالح 
هيات رييس��ه مجلس هستند؛ اما به اذعان او هنوز 
كانديداهاي اين فراكس��يون ب��راي رييس، نواب و 
دبيران و ناظران مش��خص نش��ده اند. پارسايي در 
عين حال تاكيد كرده، تصميم فراكسيون متبوعش 
باتوجه به تجربه تلخ ائتالف سال گذشته خواهد بود. 
آن طور كه عليرضا رحيمي نماينده عضو فراكسيون 
اميد خبر داده، تصميم نهايي اين فراكس��يون روز 

سه شنبه مشخص خواهد شد. 

 الريجاني، خط قرمز مستقلين
اما در مقابل، فراكس��يون مس��تقلين كه تعداد 
زي��ادي از اعض��اي آن را نمايندگان عضو ليس��ت 
انتخابات��ي اصالح طلبان در انتخابات اس��فند ٩٤ 
تشكيل مي دهند، نظر ديگري دارند. آنان خواهان 
حفظ تركيب فعلي هيات رييسه هستند و تغيير را 
بر نمي تابند. تا آنجا كه مهرداد الهوتي س��خنگوي 
فراكسيون مس��تقلين تاكيد كرده علي الريجاني 
خط قرمز اين فراكس��يون است و آنها روي رياست 
علي الريجاني ترديد ندارند. به گفته الهوتي اگر دو 
فراكسيون ديگر حاضر به ائتالف باشند، مستقلين 
براي نايب رييسي پزشكيان و مطهري تمايل دارد؛ 
در غير اين صورت با شكل نگرفتن ائتالف، آنها هم 

ليست مستقل خواهند داد. 
اي��ن گفته ه��اي الهوت��ي در حالي اس��ت كه 
خبرگزاري مهر در گفت وگو با يكي از نماينده هاي 
عض��و فراكس��يون مس��تقلين مدعي ش��ده بين 
نمايندگان عضو اين فراكس��يون درب��اره حمايت 
يا عدم حمايت از نامزدي الريجاني براي رياس��ت 
مجلس ش��كاف وجود دارد. اين نماينده كه نامش 
منتش��ر نش��ده، گفته اس��ت كه »ح��دود ۳٠ تا 
٤٠درصد اعضاي فراكس��يون مستقلين نسبت به 
فضاي تك قطبي در مجلس معترض بوده و معتقدند 
فراكسيون نبايد از رياست مجدد علي الريجاني در 

مجلس دفاع كند.« اما غالمعلي جعفرزاده ايمن از 
ديگر نمايندگان عضو فراكسيون مستقلين موضعي 
مش��ابه الهوتي دارد و مي گويد كه از ائتالف با دو 
فراكسيون ديگر مجلس استقبال مي كند، در عين 
ح��ال كه آنها خواهان تغييرات حداقلي در تركيب 
هيات رييس��ه مجلس هستند. براس��اس اظهارات 
س��خنگوي اين فراكس��يون، تصمي��م نهايي آنها 
همچون فراكس��يون اميد در جلسه روز سه شنبه 
اعالم خواهد شد. به گفته الهوتي »باتوجه به تعيين 
تيمي از فراكس��يون مستقلين واليي براي بررسي 
موضوع ائتالف، اگر قرار بر ائتالف باش��د نتيجه آن 
اعالم خواهد شد وگرنه فراكسيون مستقلين ليست 

مستقل خواهد داشت.«

 ليست كامال مستقل والييون
داستان فراكسيون اصولگراي نمايندگان واليي 
متفاوت از دو فراكس��يون ديگر است. روز گذشته 
سخنگوي اين فراكسيون رسما اعالم كرد كه آنها 
براي ١2 جايگاه هيات رييس��ه، ليس��تي مس��تقل 
خواهن��د داد. هر چن��د نقوي حس��يني گفت كه 
احتمال ائتالف با س��اير فراكسيون ها براساس اين 
ليست وجود دارد. او در اين باره توضيح داد: »ارائه 
ليست مس��تقل بدان معنا نيس��ت كه افراد ساير 
فراكسيون ها در اين ليس��ت نباشند، اين احتمال 
وجود دارد كه در ليست مستقل فراكسيون واليي 
از س��اير فراكسيون ها نيز افرادي باشند.« اظهارات 
ريي��س فراكس��يون نمايندگان واليي نيز نش��ان 
مي دهد آن��ان از ائتالف دو دوره گذش��ته رضايت 
ندارند و به دنبال ارائه ليس��ت مستقل هستند. به 
گفته حاجي بابايي ائتالف ها در مجلس در دو سال 
گذش��ته شكست خورده است و بايد روش ديگري 
به كار بست. او با بيان اينكه مردم فكر مي كنند ما 
)اصولگرايان( اكثريت هس��تيم، به همين جهت از 
م��ا توقع دارند؛ تاكيد كرد كه »ما نياز به فرآيندي 
س��ه جانبه از سوي هر س��ه فراكسيون در مجلس 

داريم تا بتوانيم پاسخگوي مردم باشيم.«
در حال حاضر علي الريجاني عضو فراكس��يون 
نمايندگان واليي رييس و مسعود پزشكيان و علي 
مطهري از اعضاي فراكسيون اميد نيز نايب رييس 

اول و دوم مجلس هستند. 
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ايران2

چهرهها

علي ش��مخاني دبير عالي شوراي 
امني��ت مل��ي اي��ران در گفت وگوي 
اختصاصي با شبكه تلويزيوني الجزيره 
در قالب برنامه لقاء اليوم )ديدار امروز( 
در پاسخ به سوال مجري برنامه درباره 
راهب��رد جديد امريكا علي��ه ايران و 
اينك��ه وزير امور خارجه اين كش��ور 
اعالم كرد اين راهبرد جديد به اساس تعامل ما با ايران تبديل 
خواهد شد، گفت: آنچه امريكا اسم راهبرد جديد بر آن گذاشته 
اس��ت در واقع نه راهبرد اس��ت و نه جديد، بلكه بيشتر شبيه 
سياست عربده كشي و قلدرمآبي است كه از طريق آن مي خواهد 
ش��رط هاي باطل خود را بر ايران تحميل كند و طبيعتا ما نيز 
آن را نخواهيم پذيرفت. اوباما نيز پيش تر تالش كرد ما را وادار 
كند تسليم شويم و به صراحت گفت آنچه را از ايران مي خواهيم 
بدون ش��ليك يك گلوله محقق خواهيم كرد. امريكا هنگامي 
كه از توافقنامه خارج شد انتظار داشت سه پيامد داشته باشد: 
نخس��ت اروپا به س��رعت با آن همراهي و خروج از توافقنامه را 
اع��الم كند. دوم با خروج اروپ��ا از توافقنامه ائتالف بين المللي 
عليه ايران تش��كيل دهد و س��وم: ملت امريكا با سياست هاي 
ترامپ همراهي كنند، اما در واقع هيچ كدام از اين س��ه انتظار 
حاصل نشد. مجري در آخرين سوال خود در مورد راهبرد جديد 
امريكا درباره برنامه موشكي ايران پرسيد كه دبير عالي شوراي 
امنيت ملي در پاسخ گفت: توان موشكي ما فقط در خدمت رفع 
نيازمندي هاي دفاعي كشور قرار دارد و از اين رو برنامه موشكي 
غيرقابل مذاكره است و برنامه يي دفاعي است نه هجومي و هيچ 

كشور و طرفي را تهديد نمي كند. 

سياست هاي مان در منطقه را هرگز تغيير 
نخواهيم داد 

عضو كميس��يون عم��ران با بيان 
اينكه شعار حمايت از كاالي ايراني نه 
تنها در سخن بلكه در مقام عمل بايد 
مورد اهتمام قرار گيرد، گفت كه دولت 
بايد ارز مورد نياز بخش توليد را تامين 
كند. به گزارش ايس��نا، صديف بدري 
نماينده مردم اردبيل در تذكر شفاهي 
جلسه علني ديروز مجلس، گفت: آقاي رييس جمهور، آقاي وزير 
اقتص��اد و وزير صنعت، معدن و تجارت، دولت بايد ارز مورد نياز 
بخش توليد را تامين كند تا توليد گشنه نماند. حمايت از كاالي 
ايراني صرفا نه در سخنراني ها بلكه در مقام عمل صورت پذيرد. 
توليدكنندگان و صادركنندگان اكنون با مشكالت گمركي دست 
و پنجه نرم مي كنند و همين مساله حيات واحدهاي صنعتي را 
به مخاطره انداخته اس��ت. وي افزود: در حال حاضر بس��ياري از 
واحده��اي صنعتي اجناس اعم از مواد اوليه و قطعات مورد نياز 
را از گم��رك وارد كرده اند اما در مرحله پرداخت ارز به مش��كل 
برخوردند. دولت محترم زمان تصميم گيري و حل مشكل امروز 
اس��ت كه واحدهاي توليدي هنوز به پله آخر نرسيدند. هرگونه 
فوت وقت در جهت مشكل ارزي توليدكنندگان مي تواند به شدت 
واحدهاي توليدي را تهديد كند. نماينده مردم اردبيل خاطرنشان 
كرد: به عنوان مثال برند واتا وابسته به شركت پاك آب سبالن و 
چنين شركت هايي در بخش هاي آب معدني طعم دار و گازدار در 
شهرك تخصصي آب شهرستان نير استان اردبيل به دليل كمبود 
مواد اوليه توليدي در صنايع نوش��يدني و آش��اميدني در آستانه 
ركود شديد قرار دارند و امكان تهيه مواد اوليه مذكور در بازار ارز 

با قيمت سرسام آور ميسر نيست. 

 دولت ارز مورد نياز 
بخش توليد را تامين كند

سخنگوي كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس با اشاره 
به تاكي��دات مع��اون وزي��ر خارجه 
مبني بر جدي��ت اروپايي ها در حفظ 
برجام، گف��ت: براس��اس توضيحات 
آقاي عراقچي، در جلس��ه كميسيون 
مش��ترك تاكيد ش��د ك��ه بايد پنج 
كشور طرف برجام همكاري هاي اقتصادي با ايران در حوزه هاي 
مختلف را ادامه دهند. نقوي حسيني كه جلسه اين كميسيون با 
عراقچي را تشريح مي كرد، افزود: آقاي عراقچي به اين موضوع 
اشاره داشت كه در جلسه كميسيون مشترك درباره زمينه هاي 
همكاري نيز صحبت ش��د مبني بر اينكه بايد راه هاي عملياتي 
همكاري در حوزه هاي مختلف از جمله نفت و گاز و ميعانات آن 
و همكاري هاي بانكي و س��رمايه گذاري در ايران، همكاري هاي 
حمل و نقل با ايران و از اين قبيل در جهت حفظ برجام انجام 
شود. ما بايد اطمينان يابيم كه اروپايي ها مي توانند اين اقدامات 
را انجام دهند، به معناي ديگر بايد بتوانند با تحريم هاي امريكا 
مقابله كنند. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس خاطرنشان كرد: طبق صحبت هاي آقاي عراقچي ما در 
اين مرحله هس��تيم. دو حوزه نفت و بانك به عنوان حوزه هاي 
اصلي همكاري اس��ت، بيمه هم مهم است. قطعا در اين زمينه 
بايد مس��ير يورومحور ايجاد شود تا مشكالت بانكي حل شود. 
در حوزه نفتي هم بايد سطح فروش حفظ شود. نقوي حسيني 
افزود: آقاي عراقچي همچنين توضيح داد كه گرفتن ضمانت ها 
كه از اوامر مقام معظم رهبري است در مرحله ارزيابي است، از 

توان انجام تعهدات اروپايي ها مطرح خواهد شد. 

 گرفتن ضمانت  از اروپايي ها
در مرحله ارزيابي 

عضو كميسيون ماده ١٠ احزاب 
كش��ور روند بازنگري قانون احزاب 
را تش��ريح كرد. قاسم ميرزايي نيكو 
در اي��ن ب��اره به خان��ه ملت گفت: 
در اين بازنگ��ري حزب را مثل يك 
ش��ركت اقتصادي درنظر گرفته ايم؛ 
ب��ه عبارتي همان طور كه براي ثبت 
ش��ركت اقتصادي روند امور راحت اس��ت، تشكيل حزب را 
تس��هيل كرده اي��م اما بايد مراحل مقبولي��ت را طي كنند و 
امتيازاتي درنظر گرفته شده كه بايد كسب شود. او افزود: به 
نظر مي رسد تا يك ماه ديگر اين مساله به اتمام برسد و پس 
از كس��ب نظر احزاب، در كميسيون شوراها مطرح و سپس 
ب��راي بازنگري قانون احزاب در صحن مطرح ش��ود. او ادامه 
داد: حكومت ه��اي ايدئولوژيك چني��ن حالتي را دارند. مثال 
در فراكس��يون اميد اين طور است كه طرف يك باره خودش 
اجتهاد مي كند و مجتهد مي ش��ود درحالي كه فعاليت هاي 
سياسي و حزبي بايد تعريف شود. مسائل حزبي بايد قانونمند 
ش��ود. به ط��ور مثال نگاه آقاي عارف اين اس��ت كه س��وال، 
اس��تيضاح و تحقيق و تفحص ابتدا به جمع بندي برس��د و 
بعد مطرح ش��ود؛ يعني يك نفر با جم��ع آوري چند امضا از 
آن به عنوان اهرم فشار و كسب امتياز استفاده نكند. ميرزايي 
نيكو ادامه داد: همچنين اقدام ديگري درخصوص احزاب آغاز 
كرده اي��م؛ به عنوان مثال در كش��ورهاي عراق، تركيه و غيره 
تم��ام نمايندگان مجلس بايد عضو حزب باش��ند لذا براي پا 
گرفت��ن حزب بايد در برگزاري انتخاب��ات تغييراتي را ايجاد 

كنيم. 

آخرين وضعيت اصالح قانون احزاب از زبان 
ميرزايي نيكو

سخنگوي قوه قضاييه:

قوه قضاييه از اقدامات اقتصادي دولت حمايت مي كند
١٧ ميليون نفر از تلگرام خارج شدند
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3 كالن
 ابالغ احكام مالياتي

قانون بودجه سال ۹۷
اح��كام مالياتي قانون مالياتي بودجه س��ال 
۱۳۹۷ كل كش��ور مصوب اس��فند ۹۶ مجلس 
از س��وي رييس كل سازمان امور مالياتي ابالغ 

شد. 
به گ��زارش تس��نيم، رييس كل س��ازمان 
مالياتي اح��كام مربوط به ماليات قانون بودجه 
س��ال ۹۷ را براي اجرا ب��ه ادارات امور مالياتي 

ابالغ كرد. 
بر اي��ن اس��اس در بند 2 تبص��ره ۶ قانون 
بودجه آمده است، محل اخذ ماليات و عوارض 
ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل اس��تقرار 
آنهاست. س��ازمان امور مالياتي كشور مي تواند 
ماليات بر ارزش اف��زوده گروه هايي از موديان 
مش��ول ماليات ب��ر ارزش اف��زوده را با اعمال 
ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش 

تعيين كند. 
مقررات اين بن��د درخصوص دوره هايي كه 
ماليات آنها قطعي نش��ده است، جاري خواهد 
بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد 
س��ازمان ماليات��ي كش��ور به تايي��د وزير امور 

اقتصادي و دارايي مي رسد. 

تغيير 5 مدير گمركي 
اح��كام  در  اي��ران  گم��رك  كل  ريي��س 
جداگانه يي ناظر گمركات آذربايجان ش��رقي، 
ناظر گمركات استان خوزستان، مديركل دفتر 
هماهنگي استان ها، سرپرست گمرك سهالن 

و سرپرست گمرك جلفا را منصوب كرد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومي گم��رك ايران 
براس��اس احكام ف��رود عس��گري، رييس كل 
گمرك جمهوري اس��المي ايران، ليلي اورنگي 
به س��مت ناظر گم��ركات اس��تان آذربايجان 
ش��رقي و مدي��ركل گمرك تبري��ز و غالمرضا 
بلوطي ميرزا به سمت ناظر گمركات خوزستان 

و مديركل گمرك اهواز منصوب شده است. 
خان��م اورنگي پيش از اين مديركل گمرك 
سهالن و بلوطي ميرزا نيز مديركل گمرك بندر 

امام خميني)ره( بود. 
بنابراين گ��زارش، رييس كل گمرك ايران 
در حك��م ديگ��ري محمدرضا جعف��ري را به 
س��مت مدي��ركل دفت��ر هماهنگي اس��تان ها 
منص��وب ك��رد. جعف��ري پيش از اي��ن ناظر 

گمركات استان خوزستان بود. 
همچنين در احكام ديگري از سوي رييس 
كل گم��رك اي��ران، توحيد آذربد به س��مت 
سرپرس��ت گمرك سهالن و حسن لويي نيز به 
عنوان سرپرست گمرك جلفا منصوب شدند. 

اخبار كالن

رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد

تامين كسري درآمد نفت از منابع صندوق توسعه ملي
گروه اقتصاد كالن  

با خ��روج امريكا از برجام هر چن��د ايران در پي 
آن اس��ت كه اين توافق را در س��طح ديگري دنبال 
كند اما در عين حال سران كشور نيم نگاهي هم به 
اقتصاد كشور بدون برجام دارند. ترسيم فضاي اقتصاد 
ايران بدون برجام از جهاتي با دش��واري همراه است. 
هر چند ايران س��ال هاي پياپي تحريم را پش��ت سر 
گذاشته اما بازگشت تحريم هاي سابق آن هم درست 
در زماني كه هنوز اثرات پيشين از اقتصاد ايران زدوده 

نشده، آسيب ها را دوچندان خواهد كرد. 
در اين ميان كارشناسان بر اين باورند كه مهم ترين 
ناحيه يي كه از لغو برجام آسيب خواهد ديد، فروش 
نفت است. اين موضوع با توجه به اتكاي درآمدهاي 
كش��ور به فروش نفت در آينده اقتصاد ايران بس��يار 
مهم و تعيين كننده اس��ت. البته همواره راهكارهايي 
همچون افزاي��ش درآمدهاي غيرنفتي و كاهش اتكا 
به نفت توصيه مي شود اما اين راهكارها نيازمند بازه 
زماني كوتاه مدت اس��ت و به  ط��ور قطع دولتمردان 
بايد ب��راي دوره ه��اي كوتاه م��دت و ميان مدت هم 

سناريوهاي متفاوتي در نظر داشته باشند. 
در همين حال محمدباقر نوبخت، رييس سازمان 
برنامه و بودجه روز گذشته به سوال هايي كه پيرامون 
ش��يوه جبران كمبود درآمد نفت در س��ال گذشته 
وجود داشت، پاسخ داده و گفته است كه براي جبران 
كمب��ود درآمد نف��ت در بودجه س��ال ۹۶ با نظارت 
دس��تگاه هاي نظارتي از منابع صندوق توس��عه ملي 
استفاده كرديم. نوبخت در گفت وگو با فارس در پاسخ 
به اين پرسش كه گفته مي شود از تنخواه بودجه ۹۷ 
براي تس��ويه بدهي تنخواه دريافتي بودجه سال ۹۶ 
استفاده شده است، اظهار كرد: مگر مي شود اين كار 
را كرد. اين موضوع خالف قانون است و چنين بحثي 

صحت ندارد. 

 عدم تحقق 26 هزار ميليارد تومان
از منابع بودجه

رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه كش��ور با بيان 
اينك��ه منابع عموم��ي در اليحه بودج��ه ۹۶ بالغ بر 
۳20هزارميلي��ارد تومان بود، تصري��ح كرد: مجلس 
اين مناب��ع را بنا ب��ه اقتضائات ب��ه ۳4۶هزارميليارد 
تومان افزايش داد و آنچه تا پايان س��ال محقق ش��د 
۳20هزارميلي��ارد توم��ان ب��ود.  س��خنگوي دولت 
تاكيد ك��رد: بنابراين 2۶هزارميلي��ارد تومان از منابع 

عموم��ي بودجه ۹۶ تحقق نيافت. ما با توجه به اينكه 
۳4۶هزارميليارد تومان را در رديف ها بين دستگاه ها 
تقس��يم كرديم پس يك بخش از مبالغي كه تصويب 
ش��د، قابليت پرداخ��ت نيافت. ب��راي اينكه با همين 
۳20هزارميليارد تومان بيش��ترين بهره وري را داشته 

باشيم، طرح ها را به دو بخش تقسيم كرديم. 
نوبخ��ت افزود: آنهايي كه س��ال ۹۶ بايد پرداخت 
مي شد مثل حقوق، مزايا، مستمري يا طرح هايي كه 

سال ۹۶ پايان مي يافت از اين محل پرداخت شد. 
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه 
برخ��ي طرح هاي عمراني و مباحث ديگر بودجه يي از 
س��ال ۹۶ باقي ماند، تصريح كرد: براي اينكه مشكل 
را رفع كنيم به طرح هاي��ي كه از قبل مانده بود و در 
اولويت امس��ال ق��رار گرفت، اعتب��ار به آن تخصيص 
دادي��م.  به گفت��ه نوبخت پايان س��ال ۹۶ ديگر پول 
نداش��تيم اما برخي طرح هاي عمراني باقي مانده بود 
بنابراين س��ال ۹۷ آنها از اولويت برخوردار ش��دند و 

فروردين و ارديبهشت اعتبار تخصيص يافت. 
وي تاكي��د كرد: ام��كان هزينه كرد ي��ك ريال از 
منابع بودجه ۹۷ براي س��ال ۹۶ ب��ا توجه به نظارت 
دستگاه هاي نظارتي وجود ندارد. سخنگوي دولت در 
پاسخ به اين سوال كه شنيده شد براي جبران كسري 

بودجه س��ال ۹۶ از بانك ها پ��ول قرض گرفتيد، بيان 
كرد: نه چنين موضوعي صحت ندارد و درست نيست. 
در بند يك تبصره »ز« قانون بودجه ۹۶ نوش��ته شده 
اگر دولت از محل ۱0۶هزارميليارد تومان درآمدهاي 
نفتي بيشتر از آن درآمد كسب كرد به حساب ذخيره 
ارزي ببرد و اگر به اين رقم نرس��يد، مي تواند از منابع 

صندوق توسعه ملي تا همان رقم استفاده كند. 
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: در 
صندوق توسعه ملي حدود يك ميليارد دالر موجودي 
بود و بيش از ۱۳ميليارد دالر منابع وجود داش��ت. در 
اين رابطه آنچه توانس��تيم تالش كرديم با هماهنگي 
مراجع نظارتي از اين بند استفاده كنيم.  نوبخت تاكيد 
كرد كه نمي توانيم براي بودجه از بانك ها تس��هيالتي 
را ق��رض بگيري��م. البته اين تاكيد نوبخ��ت براي رد 
ش��ائبه هايي بود كه در زمينه بودجه ۹۶ وجود داشت 
اما در عين حال اين سوال يا نگراني را در ذهن ايجاد 
كرد كه دولت چه گزينه  يي براي پوش��ش هزينه هاي 

سنگين بودجه در سال جاري خواهد داشت.
 

 حفظ تراز بودجه در تحريم ها
درحال��ي كه با گذر زمان بر فش��ار مالي بودجه 
افزوده مي ش��ود، احتمال بازگشت تحريم ها و ايجاد 

اختالل در ف��روش نفت ايران نگراني هاي موجود را 
تش��ديد مي كند. به ويژه كه در ش��رايط كنوني و با 
خروج امريكا از برجام هم امكان آس��يب درآمدهاي 
نفتي پيش بيني شده است. اما در اين زمينه مشاور 
رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه از توجه دولت به 
حفظ تراز بودجه خبر داد و گفت: مهم ترين بخشي 
كه در بودجه ممكن اس��ت با خروج امريكا از برجام 

آسيب ببيند، درآمدهاي نفتي است. 
محمد كردبچه درب��اره وضعيت انضباط بودجه 
ب��ا وجود خ��روج امريكا از برج��ام و احتمال اجراي 
تحريم هاي جديد اظهار كرد: بايد به سمتي حركت 
كني��م كه اتكا به نفت كاه��ش يابد كه اين موضوع 
هم در قوانين برنامه 5 س��اله قبل��ي هم در اقتصاد 
مقاومتي و هم در سياس��ت هاي كلي برنامه ششم 
آمده است چراكه هر چه اتكا به نفت كمتر شود اين 
آسيب پذيري ناشي از تحريم هاي اقتصادي كمتر به 

دولت فشار مي آورد. 
كردبچه با بيان اينكه يكي از اصلي ترين راه هاي 
كاهش ات��كاي بودجه ب��ه نفت از طري��ق افزايش 
درآمدهاي مالياتي است، گفت: با وجود اينكه سال ها 
اين موضوع را تكرار كرده ايم اما متاس��فانه عملكرد 
خوبي در حوزه مالياتي نداش��تيم البته درآمدهاي 

مالياتي افزايش يافته اما به حد كافي نبوده است. 
مشاور رييس س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
درحال حاضر تنها راه اين است كه از يك طرف بحث 
واگذاري و مشاركت با بخش خصوصي در پروژه هاي 
عمراني را پيگيري كنيم كه بار مالي اعتبارات عمراني 
بر دول��ت كاهش يابد و از ط��رف ديگر بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد را اج��را كنيم و با صرفه جويي در 
اعتب��ارات، هزينه ه��اي بهره وري را ب��اال ببريم.  وي 
تصريح ك��رد: از طريق افزاي��ش درآمدهاي مالياتي 
و افزاي��ش به��ره وري اعتب��ارات هزينه يي همچنين 
مش��اركت با بخش خصوصي در اج��راي طرح هاي 
عمراني و اس��تفاده از منابع آن در كس��ري هايي كه 
ممكن است در تراز عملياتي داشته باشيم، مي توانيم 

به سمت ساماندهي بودجه حركت كنيم. 

 زماني براي اصالح بودجه
كردبچه با بيان اينكه بايد از اين اتفاق به عنوان 
فرصت اس��تفاده كنيم و بتوانيم به اهداف خود در 
اصالح بودجه برسيم، خاطرنشان كرد: ممكن است 
اين اصالحات در بودجه س��ال جاري محقق نشود 
چراكه اجراي كامل بودجه ريزي بر مبناي عملكرد 
در كوتاه مدت امكان پذير نيست اما در انتهاي برنامه 
ششم اين امكان وجود دارد.  مشاور رييس سازمان 
برنامه و بودجه تاكيد كرد: در كوتاه مدت اس��تفاده 
از تبصره ۱۹و مش��اركت بخش خصوصي مي تواند 
كم��ك زيادي در جبران كس��ري بودج��ه كند تا 
كاهش��ي كه به دليل تحريم ها در درآمدهاي نفتي 
ايجاد مي شود را تا حدودي جبران كنيم اما به هر 
حال فشار باقي خواهد ماند و ناچاريم در اعتبارات 
جاري نيز صرفه جويي داشته باشيم تا بتوانيم تراز 

بودجه را حفظ كنيم. 
به گفته وي از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي 
و رش��د به��ره وري اعتب��ارات هزينه يي همچنين 
مش��اركت با بخش خصوصي در اجراي طرح هاي 
عمران��ي مي توانيم به س��مت س��اماندهي بودجه 
حركت كنيم. رفته رفته وضعيت بودجه پيچيده تر 
مي ش��ود و تجربه هم نش��ان داد از آنجا كه دولت 
به صورت نظام مندي در پي اصالح بودجه نيست، 
اصالحات هم آن طور كه بايد و شايد پيش نمي رود. 
بايد ديد با اس��تمرار وضعيت فعل��ي تا چه زماني 
مي توان ادامه داد و هنگامه اصالحات اساس��ي در 

بودجه چه زماني فرا خواهد رسيد. 

س��رانجام پس از كش��مكش هاي فراوان بر سر 
چن��د و چون افزايش حقوق كارمندان و در حالي 
كه ش��وراي نگهبان، استفس��اريه مجلس در اين 
رابط��ه را تاييد كرد، افزاي��ش پلكاني 20درصدي 
حقوق كارمندان دولت به سازمان برنامه و بودجه 

ابالغ شد. 
در اين رابطه روز گذش��ته رييس كميس��يون 
برنام��ه، بودج��ه و محاس��بات مجل��س چگونگي 
افزاي��ش پلكاني 20درصدي حق��وق كاركنان در 
س��ال ۹۷ را تش��ريح كرد.  غالمرض��ا تاجگردون 
در گفت وگو با خان��ه ملت از ابالغ افزايش پلكاني 
20درص��دي حقوق كارمندان به صورت پلكاني از 
س��وي رييس جمهور به س��ازمان برنامه و بودجه 
خب��ر داد.  ريي��س كميس��يون برنام��ه، بودجه و 

محاس��بات مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه 
پايين ترين حق��وق به مي��زان حداكثر 20درصد 
افزايش مي يابد، تاكيد كرد: اين افزايش به صورت 
پلكاني تا پايين ادامه مي يابد، اما طبقه بندي آن با 
دولت است كه كدام گروه چه ميزان دريافت كند. 
افزايش حقوق كاركنان دولت به دليل تفس��ير 
متفاوت��ي ك��ه دولت از قان��ون بودجه داش��ت با 
بازتاب ه��اي گس��ترده يي در بي��ن مجلس مواجه 
ش��د و در نهايت نمايندگان م��ردم در خانه ملت، 
استفس��اريه يي را در اي��ن رابطه ب��ه صحن ارائه 
كردند تا تصوير ش��فاف تري از س��ازوكار افزايش 

حقوق كارمندان دولت را ارائه كنند. 
سال گذشته و در جريان بررسي اليحه بودجه 
۹۷ در مجلس، غالمرضا تاجگردون خبر از افزايش 

پلكاني بي��ن صفر تا 20درصدي حقوق كارمندان 
دول��ت داد. اي��ن افزايش پلكاني باي��د به ترتيبي 
منظور مي ش��د ك��ه كارمندان ب��ا حداقل حقوق، 
بيشترين افزايش دستمزد را داشته باشند و براي 
حداكثري ها هم كف افزايش حقوق منظور ش��ود. 
اين سازوكار كه به بيان نمايندگان، نوعي افزايش 
پلكاني معكوس اس��ت از س��وي دولت به اشتباه 
به اج��را درآمد. به ط��وري ك��ه حداكثري بگيران 
بيش��ترين افزاي��ش و حداقلي بگي��ران كمتري��ن 
افزاي��ش حقوق را تجرب��ه كردند. ام��ا با تصويب 
استفس��اريه مجلس و تاييد ش��وراي نگهبان، اين 
رويه اصالح خواهد ش��د و آن دسته از كارمندان 
دولت كه كمتري��ن حقوق را درياف��ت مي كنند، 

20درصد افزايش حقوق خواهند داشت. 

با افزايش 22درص��دي صادرات غيرنفتي، تراز 
تجارت خارجي كشورمان در 2ماهه نخست سال  

جاري مثبت شد. 
به گزارش گم��رك ايران، در 2ماهه نخس��ت 
سال جاري صادرات انواع كاالها غير از پتروشيمي 
و ميعان��ات گازي رش��د قابل توجهي داش��ت و با 
40.54درص��د افزايش به 4ميليارد و ۳۹۱ميليون 
دالر رس��يد. اي��ن در حالي اس��ت ك��ه صادرات 
پتروش��يمي با رش��د ۱.۱۹درصد به 2 ميليارد و 
۳۱۸ ميلي��ون دالر و صادرات ميعان��ات گازي با 
افزايش ۱0.54درصد به يك ميليارد و 2۹ ميليون 

دالر رسيد. 
مجم��وع ص��ادرات و واردات غيرنفت��ي ايران 
در 2ماهه اول س��ال جاري بالغ ب��ر ۱4ميليارد و 
5۳۶ميليون دالر بود كه در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل ۱۱درصد افزايش داشته است. 

 صادرات
براس��اس گزارش دفتر فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات گمرك ايران، صادرات غيرنفتي ايران 
در اي��ن مدت به ۷ ميليارد و ۷۳۹ ميليون دالر 
رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به 

ميزان 2۱.۹۳درصد افزايش داشت. 
س��ال گذش��ته در همين م��دت ۶ميليارد و 
۳4۷ميليون دالر كاال به خارج از كش��ور صادر 

شده بود. 
بر اس��اس اين گ��زارش ص��ادرات كاالهاي 
غيرنفت��ي ايراني ب��ه چين در 2ماهه نخس��ت 
سال جاري نسبت به سال گذشته 2.۹4درصد 

افزايش يافته است. 
ام��ارات  ب��ه  اي��ران  غيرنفت��ي  ص��ادرات 
متح��ده عرب��ي و عراق ب��ه ترتيب ب��ا افزايش 
44.۶۷درص��دي و ۱۱.۹درصدي همراه ش��د و 

ش��اهد افت ۱4.54درصدي صادرات كشورمان 
به هند بوده ايم. 

همچني��ن طي اي��ن مدت مي��زان صادرات 
غيرنفتي به افغانس��تان 45.20درصد و س��اير 

كشورها ۳5.۳۶درصد افزايش داشته است. 
بر اين اس��اس در 2ماهه نخست سال جاري 
تشريفات گمركي 24ميليون و ۳۱هزار تن كاال 
در گمركات كشور تماما به صورت الكترونيكي 
و با كنترل كامل به روش هوش��مند انجام شده 
كه از اين مقدار 5ميليون و 2۶۳هزار تن س��هم 
واردات و ۱۸ميلي��ون و ۷۶۸ه��زار ت��ن س��هم 
كااله��اي صادراتي غيرنفتي بود كه نس��بت به 
مدت مشابه سال گذش��ته 4 و ۱۷صدم درصد 
كاهش را نش��ان مي دهد. با كمك سامانه جامع 
گمرك��ي و پنج��ره واحد تج��ارت فرامرزي در 
ح��ال حاضر اطالع��ات تمام كااله��اي وارداتي 
و صادراتي در بانك اطالع��ات تجارت خارجي 
كش��ور به تفكي��ك جزيي تري��ن اطالعات ثبت 

مي شود. 

 واردات
در 2ماه��ه نخس��ت س��ال ج��اري ب��ه ميزان 
۶ميلي��ارد و ۷۹۷ميلي��ون دالر ان��واع كاال وارد 
كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

0.4۹درصد افزايش را نشان مي دهد. 

 عمده ترين كاالهاي صادراتي
اق��الم عمده صادرات��ي كش��ورمان در 2ماهه 
نخست س��ال ۹۷ به ترتيب شامل ميعانات گازي 
به ارزش يك ميلي��ارد و 2۹ميليون دالر، پروپان 
مايع ش��ده به ارزش ۳۳5ميليون دالر، روغن هاي 
س��بك و فرآورده ها جز بنزين 2۷4ميليون دالر، 
پلي اتيلن گريدفيلم ب��ه ارزش 2۳2ميليون دالر، 

گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع 
شده به ارزش 20۳ميليون دالر بوده است. 

س��هم س��اير كاالها 4 ميليارد و ۳۹۱ ميليون 
دالر بوده كه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

40.54درصد افزايش را نشان مي دهد. 

 اقالم عمده وارداتي
اقالم عمده وارداتي در 2ماهه نخس��ت سال 
ج��اري نيز به ترتيب ش��امل قطع��ات منفصله 
جه��ت توليد اتومبيل س��واري ب��ا ۳۳۳ميليون 
دالر، ذرت دام��ي ب��ه ارزش 2۹۶ ميليون دالر، 
لوبياي س��ويا ب��ه ارزش 24۸ميليون دالر، برنج 
ب��ه ارزش ۱۸4ميلي��ون دالر و اج��زا و قطعات 
ماش��ين آالت و دستگاه ها به ارزش ۱44ميليون 

دالر بوده است. 

 عمده ترين خريداران كاالهاي ايراني
عمده ترين خريداران كاالهاي ايراني در 2ماهه 
نخست سال جاري به ترتيب شامل چين به ارزش 
ي��ك ميليارد و 45۱ميلي��ون دالر، امارات متحده 
عربي ب��ا يك ميليارد و ۳۷۱ميلي��ون دالر، عراق 
ب��ا يك ميليارد و ۱۶2ميليون دالر، افغانس��تان با 
5۷۷ميلي��ون دالر و هند ب��ا 4۶0ميليون دالر و 
س��اير كشورها به ارزش 2 ميليارد و ۷۱۸ ميليون 

دالر بوده است. 

 كشورهاي عمده صادركننده كاال به ايران
كش��ورهاي عم��ده صادركنن��ده كاال به ايران 
در مدت ياد ش��ده به ترتيب ش��امل كش��ورهاي 
چي��ن با يك ميلي��ارد و ۷۳۶ميليون دالر، امارات 
متحده عربي ب��ا ۹۸۶ميليون دالر، جمهوري كره 
ب��ا 42۳ميليون دالر، آلم��ان ۳5۷ ميليون دالر و 

تركيه با ۳5۳ ميليون دالر بوده است. 

تاجگردون خبر داد

ابالغ افزايش پلكاني ۲۰ درصدي حقوق كارمندان 

تازه ترين آمار تجارت خارجي كشور نشان مي دهد

افزايش ۲۲ درصدي صادرات غيرنفتي
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 بانك پاسارگاد حامي
توليد و اشتغال

پروژه هاي شركت ميدكو، با حمايت بانك پاسارگاد 
به بهره برداري رس��يده اند. بانك پاس��ارگاد در راستاي 
افزايش توليد و اشتغال، با حمايت از پروژه هاي شركت 
ميدكو، زمينه اج��را و بهره ب��رداري از 35پروژه بزرگ 
را ايجاد كرده اس��ت. به گ��زارش روابط   عمومي بانك 
پاس��ارگاد، تاكنون پروژه هاي متعددي توسط شركت 
ميدكو در شهرهاي مختلف كشور اجرا و به بهره برداري 
رس��يده اس��ت.  اين پروژه ها كه در س��طح كالن و با 
هدف ايجاد توس��عه پايدار، خلق ارزش براي آيندگان، 
اشتغال زايي، محروميت زدايي، تقويت ساختارهاي رشد 
و توس��عه در نقاط مختلف كشور انجام گرفته، مواردي 
نظي��ر مجتمع توليد كنس��انتره و گندله س��نگ آهن 
سيرجان، مجتمع توليد كنسانتره و گندله سنگ آهن 
جالل آباد زرند، مجتمع كك سازي زرند، مجتمع فوالد 
بردس��ير، مجتمع ف��والد زرند، مجتم��ع توليد گندله 
سنگ آهن بوتيا، مجتمع فوالد بوتيا، مجتمع توليد كاتد 
مس و لوله هاي مسي شهر بابك، كارخانه فرآوري زغال 
س��نگ پابدانا، كارخانه توليد آهك دولوميت، كارخانه 
توليد فروسيليس��يوم همدان، طرح تجهيز و استخراج 
معدن زغال س��نگ خم��رود كرمان، ط��رح خردايش 
مجدد كنسانتره س��يرجان، خنك سازي كك به روش 
CDQ، كارخانه احياي مس��تقيم بوتي��ا، طرح جامع 
يكپارچه اطالعاتي ميدكو )ERP(، همچنين طرح هاي 
آماده س��ازي و اس��تخراج معدن جالل آباد، گل گهر2، 
گل گه��ر4، گل گهر6 و نيز معدن م��س چاه فيروزه را 
ش��امل مي ش��ود.  از ديگر پروژه هاي مهم اين شركت 
مي توان به پروژه هاي پهنه  اكتش��افي سبالن- قره سو، 
پهنه  اكتشافي طارم س��فلي، پهنه  اكتشافي شماره7، 
پهنه  اكتشافي شماره22 و پهنه اكتشافي شماره2 اشاره 
كرد.  هدف نهايي توليد محصوالت ميدكو 4.2 ميليون 
تن فوالد خام، 8 ميليون تن كنسانتره سنگ آهن، 7.5 
ميلي��ون تن گندله س��نگ آهن، 1.2 ميليون تن كك 
متالورژي، 1.1 ميليون تن زغال فرآوري شده، 400هزار 
ت��ن آهك و دولوميت، 50 هزار تن كاتد مس، 12هزار 
تن لوله مس��ي، 24هزار تن فروسيليسيوم و 500 مگا 
وات برق است.  ميدكو به لحاظ حجم طرح ها و ماهيت 
آنها در حال تبديل ش��دن به يك مدل توسعه يي براي 
كشور است و با توجه به پتانسيل هاي خوب مهندسي و 
مديريتي در اين شركت و عملكرد برتر آن در خاورميانه، 
توانس��ته است در زمره 10 شركت برتر معدني در دنيا 
قرار گيرد.  اين شركت باالترين سطح فناوري در روش 
كوره بلند، احياء مس��تقيم و توليد مس به روش تانك 
بايوليچينگ )استحصال مس با استفاده از باكتري( را در 
دنيا داراست، گفتني است سال گذشته براي نخستين بار 
در جهان، كاتد مس به اين روش در مجتمع مس و كاتد 
مسي شركت بابك مس ايرانيان توليد شد كه از مزاياي 
اصلي روش تانك بايوليچينگ حذف كوره هاي ذوب و 
در نتيج��ه كاهش قابل مالحظه آاليندگي و همچنين 
صرفه جويي در مصرف آب و منابع انرژي در راس��تاي 
حمايت از محيط زيس��ت و مس��ووليت هاي اجتماعي 
است.  شايان ذكر اس��ت راه اندازي اين پروژه هاي ملي 
موجب گرديده كه در طول  س��ال هاي گذش��ته براي 

نزديك به 150هزار نفر اشتغال ايجاد شود.

FATF  با برجام مرتبط نيست
رييس كميس��يون امني��ت مل��ي مجلس نيز 
تاكي��د كرد: FATF ارتباط مس��تقيمي با برجام 
پي��دا نمي كند، ام��ا بهانه عدم هم��كاري با نظام 
مال��ي و بانكي را رقم خواه��د زد. به گزارش خانه 
ملت، عالءالدين بروجردي در خصوص ابعاد لوايح 
چهارگان��ه مربوط به مبارزه با پولش��ويي و تامين 
مال��ي تروريس��م و ارتباط آنها با برج��ام گفت: با 
توجه به وجود اختالف نظر نمايندگان در خصوص 
FATF كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس اين مهم را به صورت كامل بررسي خواهد 
 FATF كرد.  نماينده بروجرد با اش��اره به اينكه
ارتباط مس��تقيمي با برجام پي��دا نمي كند، اظهار 
داش��ت: اما بايد اذعان كرد بهانه عدم همكاري با 
نظ��ام مالي و بانكي را رقم خواهد زد. در خصوص 
پولش��ويي، اختالف نظر جدي در راس��تاي تعريف 
تروريس��م در كش��ور ما و نزد غربي ها وجود دارد؛ 
ب��راي مثال داع��ش را دس��ت پرورده امريكايي ها 
مي دانيم و در واقع س��ازمان تروريستي محسوب 
مي ش��ود اما اين گروه تروريس��تي ب��ه راحتي به 
فعاليت خود ادامه مي دهد و اياالت متحده به آنها 

توجه نمي كند. 

»سوييفت« خط قرمز 
برجامي ايران با اروپا

ب��ا توجه به خ��روج ترام��پ از برج��ام و تعيين 
مهلت 180روزه ب��راي برگرداندن تحريم هاي ارزي 
علي��ه ايران كه به طور خاص ش��بكه بانكي را مورد 
هدف قرار مي دهد، موض��وع قطع ارتباط بانك ها با 
ش��بكه س��وييفت خود موجب ايجاد ابهاماتي شده 
است چراكه به هر صورت خروج بانك هاي ايراني از 
سوييفت خود در ايجاد روابط كارگزاري و حفظ آن 
اثرگذار خواهد بود. طرح موضوع با كارشناسان حوزه 
بانكي در رابطه با آينده ايران در سوييفت با توجه به 
شرايط موجود با توضيحاتي همراه است كه در اهم 
آن مي توان اش��اره كرد كه در صورت ماندن اروپا در 

برجام انتظار ادامه حضور در سوييفت وجود دارد. 
به گزارش ايس��نا معتمدي، كارش��ناس بانكي با 
اشاره به اينكه در هر حالتي تحريم هاي مجدد عليه 
ايران بر نوع روابط بانكي اثرگذار بوده و مشكالتي را 
در نق��ل و انتقال پول و دارايي ها و مجموعه فعاليت 
بانك ها در حوزه بين الملل مي تواند ايجاد كند، گفت: 
ب��ا اين حال تص��ور نمي كنم تا هنگام��ي كه برجام 
جري��ان دارد و اروپايي ها در آن هس��تند، مش��كلي 
در نحوه ارتباطات با س��وييفت وجود نداش��ته باشد 
و همچنان بانك ها مي توانند از خدمات آن استفاده 
كنند.  وي افزود: درس��ت اس��ت س��وييفت شبكه 
ارتباط بين الملل اس��ت اما در كنار آن بايد به اصل 
موضوع يعني روابط كارگزاري بانك ها و پوشش هاي 
بيمه يي توجه داش��ت كه مي تواند در صورت اعمال 

تحريم ها تحت تاثير قرار گيرد. 

اخبار

ماموريت تازه بانك مركزي براي اصالح ساختار بانك ها و اعطاي تسهيالت در جلسه غيرعلني مجلس

مهلت به سيف براي حل مشكالت بانكي
گروه بانك و بيمه   

رييس مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه در 
جلسه غيرعلني مجلس پيشنهاداتي درخصوص رفع 
مش��كالت بانكي بررسي شد، گفت: زمانبندي براي 

حل و فصل مشكالت بانكي تعيين شده است. 
به گزارش »تعادل«، علي الريجاني درباره جلسه 
غيرعلني يك شنبه 6 خرداد 97 كه با حضور مسعود 
كرباس��يان وزير امور اقتص��ادي و دارايي و ولي اهلل 
س��يف رييس كل بانك مركزي برگزار ش��د، اظهار 
داش��ت: بحث ه��اي مهمي راجع ب��ه همكاري هاي 
بانكي كش��ور و برخي اصالحاتي كه بايد در ساختار 
بانك ها صورت بگيرد ت��ا به توليد ملي كمك كند، 
مطرح شد. بحث هايي را مركز پژوهش هاي مجلس 
در مورد حل برخي مش��كالت بانك ها براي كمك 
به توليد كشور، استقالل بانك مركزي و اصالحاتي 
كه بايد در قانون بانكداري و بانك توسعه يي مطرح 
كرد و پيش��نهاداتي نيز ارائه شد.  الريجاني با بيان 
اينكه زمان بندي براي حل و فصل اين مسائل در نظر 
گرفته شده است، گفت: خوشبختانه بين آراي مركز 
پژوهش ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد همگرايي  
در بخش هاي مهمي وجود داشت كه كمك مي كند 
قواي مختلف اصالحات را انجام دهند.   س��خنگوي 
هيات رييس��ه مجلس نيز گفت: در اين جلسه مقرر 
شد كه بانك ها تسهيالت الزم را براي رونق گرفتن 
توليد ب��ه توليدكنندگان بدهن��د، همچنين بانك 
مركزي نس��بت به اصالح س��اختار خود اقدام كند.  
بهروز نعمتي افزود: باتوجه به مش��كالت موجود در 
مجموعه هاي اقتصادي، هيات رييسه مجلس تصميم 

به دعوت از رييس بانك مركزي، وزير اقتصاد و مركز 
پژوهش ها براي ارائه گزارش��ي درباره اين مشكالت 
گرفت. باتوجه به گزارش ارائه ش��ده از س��وي مركز 
پژوهش ه��ا و مطالبي كه بانك مرك��زي ارائه كرد، 
مشكالتي در حوزه مجموعه هاي توليدي وجود دارد، 
در اي��ن موارد تع��دادي از نمايندگان متخصص در 
حوزه اقتصادي نيز به بيان اظهاراتي پرداختند.  وي 
گفت: باتوجه به فضاي موجود در كشور، جمع بندي 
اين ش��د كه بانك مركزي براي رونق گرفتن توليد 
تسهيالت الزم را دراختيار توليدكنندگان قرار دهد و 
بانك هاي سرمايه گذاري در كشور ايجاد شود تا اين 

كار را انجام دهند. 
همچني��ن باتوجه به ت��ورم موجود در كش��ور، 
بانك مركزي مكلف به تنظيم س��ازوكاري ش��د كه 
پول هاي موجود در كشور به سمت توليد سوق پيدا 
كند.  نعمتي لزوم اصالح س��اختار بانك مركزي را 
از ديگ��ر موارد مطرح در اين جلس��ه عنوان و اظهار 
كرد: قرار ش��د بانك مركزي و كميسيون اقتصادي 
مجلس ماموريت پيدا كرده تا مشكالت را ساماندهي 
كنند. همچنين مجلس و دولت با همفكري، وحدت 
رويه در پيش گرفته تا مشكالت اقتصادي كشور حل 
شود.  سخنگوي هيات رييسه مجلس در پايان درباره 
طرح موضوع نوسانات قيمت ارز در اين جلسه، گفت: 
موضوع ارز در جلس��ات مختلف گذشته بحث شد، 
مشخصا بررسي مش��كالت اقتصادي از جمله ركود 
مجموعه هاي توليدي و ت��ورم نقطه يي مطرح بود، 
همچنين موضوع نقدينگي باال در كشور و لزوم سوق 

پيدا كردن نقدينگي به سمت توليد نيز بيان شد. 

ركود بي سابقه به دنبال افزايش قيمت طال
بازگشت شبكه صرافان مجاز به فعاليت

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
با اعالم رش��د نرخ اونس جهاني ب��ه 1301دالر در روز 
ش��نبه، قيمت هر گرم طالي 18عيار و انواع سكه در بازار 

تهران روز يك شنبه 6 خرداد 97 با افزايش همراه بود. 
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد با 
7ه��زار و 500 تومان افزايش 2ميلي��ون و 44هزار تومان 
تعيين ش��د همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با 10هزار تومان رشد يك ميليون و 967هزار تومان 

داد و ستد شد. 
به گزارش »تعادل« هر قطعه نيم سكه بهار آزادي بدون 
تغيير قيمت نس��بت به روز گذش��ته يك ميليون و 7هزار 
تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 7هزار تومان رش��د 

در مدت مشابه 583 هزار تومان معامله شد. 
هر قطعه س��كه گرمي ب��دون تغيير قيم��ت 357هزار 
تومان معامله ش��د. نرخ هر گرم طالي 18عيار نيز با 500 

تومان رشد به 189هزار و 200تومان رسيد. 
در بازار ارز نيز قيمت رسمي هر دالر امريكا 4211تومان 
تعيين ش��ده اس��ت. افزون بر اي��ن هر يورو ب��دون تغيير 
4ه��زار و 910تومان و هر پوند ني��ز 5 هزار و 603 تومان 

ارزش گذاري شد. 

 بازگشت شبكه صرافان مجاز به فعاليت
از س��وي ديگر  به دنبال بخشنامه اخير بانك مركزي براي 
مراجعه واردكنن��دگان به صرافي هاي حاضر در س��امانه نيما 
براي تامين ارز مورد نياز همچنين درخواس��ت كارشناس��ان 
براي بازگشت صرافي ها به بازار ارز و ايجاد بورس ارز و استفاده 
از بازار ارز براي رفع مش��كالت سياست هاي جديد ارزي، دبير 
كان��ون صراف��ان ايرانيان گفت: ب��ازار كاري جديد صرافان در 

سامانه نيما وسيع تر، شفاف تر و رقابتي تر شده است. 
امير نجومي افزود: براس��اس بخش��نامه اخير بانك مركزي 
ش��بكه صرافان مج��وزدار از تاريخ صدور بخش��نامه به عنوان 
كارگ��زاران انتقال وجوه براي ش��بكه بانكي دوباره وارد عرصه 
فعاليت ش��دند. در فرآيند كاري جدي��د وارد كنندگان پس از 
مراجعه به بانك ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و توديع 
وثايق جهت تضمين واردات از طريق س��امانه نيما به ش��بكه 

صرافان مجوزدار بانك مركزي معرفي مي شوند. 
دبي��ر كان��ون صراف��ان ايراني��ان ادام��ه داد: وارد كننده يا 
صادر كننده با توجه به ش��ناخت و س��ابقه هم��كاري قبلي يا 
كيفي��ت خدمت مي تواند صرافي خ��ود را انتخاب كند و پس 
از آن بانك عامل وجه ريالي وارد كننده را از حس��ابش كه در 

سامانه مالياتي ثبت است به حساب صراف منتقل مي كند. 

وي اظهار كرد: صراف از محل خريد ارز صادر كنندگان، ارز 
را براي وارد كننده حواله مي كند كه در اين فرآيند ارز حاصل 
از ص��ادرات بابت واردات تخصيص داده و منابع كش��ور بهينه 
مصرف مي ش��ود و بانك مركزي در مواقعي كه تقاضا باال باشد 

به عنوان بازارساز وارد نيما و با عرضه تعادل ايجاد مي كند. 
دبير كانون صرافان ايرانيان با اش��اره به ثابت بودن نرخ ارز 
و تعيي��ن كارم��زد ريالي يك درصدي گفت: در س��امانه نيما 
عالوه بر كارمزد ريالي، كارمزد ارزي نيز وجود دارد كه مربوط 
ب��ه هزينه هاي نقل و انتقال و تبديل ارز در خارج از كش��ور و 
عددي ش��ناور اس��ت و صرافي ها در اين كارم��زد ارزي با هم 

رقابت مي كنند و كارمزد پايين تر انتخاب مي شود. 
وي ب��ا اش��اره به يك ماه و نيم وقف��ه در فعاليت صرافي ها 
گفت: با وجود اين وقفه اما خوش��بختانه كار در س��امانه نيما 
تس��ريع و با احراز هويت مانع از مس��ائل پولش��ويي شده و با 
اتصال گمرك نيز صحت صادرات و واردات مش��خص مي شود. 
با ش��فافيت عمليات ارزي كش��ور صرافان غيرمجاز از چرخه 
كاري حذف ش��ده اند و بازار خوبي براي ش��بكه صرفان ايجاد 

شده است. 
 

 گام هاي ارزي سامانه »نيما«
از سوي ديگر عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس از گام هاي 16گانه ارزي سامانه نيما دفاع كرد و گفت: 

گام هاي ارزي سامانه نيما يك روزه طي مي شود. 
به گ��زارش خانه ملت، عزت اهلل يوس��فيان مال با اش��اره به 
طراحي 16گام در س��امانه نيما براي ارائه ارز به واردكنندگان 
اظهار كرد: اين س��امانه و گام ه��اي آن به اين منظور طراحي 
شد كه ارز بدون حساب و كتاب در اختيار افراد سودجو نيفتد. 
يوس��فيان مال در اين باره كه گام هاي 16گانه س��امانه نيما 
س��رعت واردكننده با ارز را كند مي كند، توضيح داد: گام هاي 
تعريف شده در اين سامانه را مي توان يك روزه طي كرد. عضو 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 
اظهار كرد: گام هاي طراحي شده در واقع مانع سوءاستفاده از 

بازار ارز و ارز با نرخ دولتي مي شود. 
نماينده آمل در مجلس دهم شوراي اسالمي تاكيد كرد: به 
هر حال انتظار مي رود كه راه و روش و سيس��تمي كه تعريف 
مي ش��ود نبايد دسترسي به ارز را سخت و ناممكن كند با اين 

حال از گام هاي تعريف شده سامانه نيما دفاع مي كنيم. 
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 

ارز بايد در دس��ترس متقاضي��ان اصلي كه قانون به آنها اجازه 
داده است، باشد نه اينكه افراد نابجا و بدون حساب و كتاب به 

ارز با قيمت دولتي دسترسي داشته باشند. 
وي با بيان اينكه نبايد ارز دولتي در اختيار افراد س��ودجو 
قرار گيرد، گفت: اگر س��خت گيري ها انجام نشود مانند شرايط 
قبل، ارز با هواپيما و كيس��ه وارد كش��ور مي شود اين درحالي 
اس��ت كه دولت و تي��م اقتصادي تالش دارند، افراد س��ودجو 

اختالل در بازار ارز ايجاد نكنند. 

 ركود بي سابقه بازار طال
همچنين رييس اتحاديه طال و جواهرفروش��ان كرمانشاه با 
اش��اره به ركود بي س��ابقه بازار طال به دنبال نوسان زياد نرخ 
طال و س��كه در ماه هاي اخير گف��ت: به دليل گراني هاي اخير 
ركود ش��ديدي در ب��ازار طال داريم كه طي چند س��ال اخير 

بي سابقه است. 
مجتبي فيروزي در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره به آخرين 
وضعيت بازار طال و س��كه در كرمانشاه اظهار كرد: اكنون پايه 
خريد ط��ال گرمي 187ه��زار و 500 تومان اس��ت و مردم با 
چنين قيمتي براي خريد طال مراجعه نمي كنند. اين امر باعث 
ش��ده هيچكس در بازار طالفروشان نباشد و ركودي شديد در 
بازار ايجاد ش��ود كه طي چند س��ال اخير بي سابقه است. در 
س��ال هاي قبل مواقعي داش��تيم كه ركود يك هفته يا بيشتر 
طول كش��يده اما اكنون از زمان شروع گراني قيمت ها تاكنون 

در بازار فروش چنداني نداريم. 
في��روزي تاكيد كرد: طالفروش��ان امتناع��ي از فروش طال 
به دليل اينكه مجبور باش��ند جنس جدي��د را با قيمت باالتر 

بخرند، ندارند اما مشتري براي خريد طال وجود ندارد. 
به گفته رييس اتحاديه طال و جواهرفروش��ان كرمانش��اه با 
ادامه اين وضعيت بس��ياري از طالفروش��ي ها تعطيل خواهند 
ش��د چون هيچ درآمد و س��ودي ندارند. تا زماني كه قيمت ها 
پايين نيايد، وضعيت بازار به همين ش��كل است و قيمت طال 

نيز صرفا به نرخ ارز بستگي دارد. 
رييس اتحاديه طال و جواهرفروش��ان كرمانش��اه با اش��اره 
ب��ه اينك��ه نرخ جهاني طال حدود يك س��ال اس��ت كه تغيير 
چشمگيري نداشته، تصريح كرد: گراني طال در كشور ما ناشي 
از باال رفتن قيمت دالر اس��ت. تنها راه ارزان ش��دن طال اين 
اس��ت كه دولت بتواند قيمت دالر را در ب��ازار آزاد هم پايين 

بياورد كه اين كار هنوز انجام نشده است.

رسول خوانساري  كارشناس بانك  
توس��عه بازار اوراق ارزي با كم��ك به مديريت بهتر عرضه 
و تقاض��اي ارز، موجب كاه��ش التهابات ارزي و تقويت ثبات 

مالي مي شود. 
از جمله چالش هاي مهم طي س��اليان گذش��ته كه ثبات 
مالي كش��ور را تهديد كرده، نوس��ان هاي غيرعادي نرخ ارز و 
پيدايش قيمت هاي هيجاني و كاذب در برخي مقاطع زماني 
در اين بازار بوده است. در واقع تكانه هاي ارزي يكي از داليل 
اصل��ي آس��يب پذيري مالي ب��ه ويژه در كش��ورهاي در حال 
توس��عه بوده اس��ت. مواردي همچون تغيير نرخ سود بانكي، 
افزاي��ش نرخ تورم، انباش��ت نقدينگ��ي و... در جانب تقاضا و 
م��واردي مانند كاهش درآمدهاي نفت��ي، انگيزه دولت براي 
جبران كس��ري بودجه و... در جانب عرض��ه از جمله عوامل 
اثرگذار در تغييرات ناگهاني نرخ ارز محسوب مي شود. از اين 
رو استفاده از سازوكارهايي كه بتواند از بروز التهابات ناگهاني 
در اين بازار جلوگيري و امكان مديريت بهتر عرضه و تقاضاي 
ب��ازار را فراه��م كند، ضروري به نظر مي رس��د و مي تواند در 
راس��تاي تقويت ثبات مالي كش��ور مفيد واقع شود. از جمله 
اين س��ازوكارها توسعه بازار اوراق ارزي قابل انتشار در داخل 

و خارج از كشور است. 
اوراق قرض��ه بين المللي در حال حاضر بر حس��ب ارزهاي 
جهان روا در گستره وسيعي از كشورها و بازارهاي مالي توسط 

دولت ها، موسس��ات مالي و ش��ركت هاي گوناگون با اهدافي 
همچون تامين مالي، سرمايه گذاري، مديريت ريسك و كمك 
به ثبات مالي منتش��ر مي شود. ولي به دليل عدم انطباق اين 
اوراق با ضوابط ش��رعي، كشورهاي اسالمي از انتشار صكوك 
بين المللي ب��ه عنوان جايگزين اين اوراق اس��تفاده كرده اند. 
بازار صكوك بين المللي طي ساليان گذشته رشد چشمگيري 
داشته اس��ت. به گونه يي كه از آغاز سال 2001 تا پايان سال 
2017 ح��دود 219 ميليارد دالر صكوك بين المللي توس��ط 
ناش��ران اس��المي و غيراسالمي منتشر ش��ده و در اين ميان 
بيش��ترين حجم منتشر شده مربوط به س��ال 2017 با رقم 
حدود 37 ميليارد دالر بوده كه البته بخش عمده آن توس��ط 
دولت ها و موسس��ات شبه دولتي منتشر شده است. همچنين 
س��هم صكوك بين المللي نسبت به كل صكوك منتشر شده 
)داخل��ي و بين المللي( از حدود 8 درصد در س��ال 2010 به 
حدود 47درصد در س��ال 2017 رس��يده كه حاكي از رشد 

شتابان اين بازار است. 
انتش��ار اوراق ارزي چ��ه در ب��ازار داخلي و چ��ه در بازار 
بين المللي در كنار س��اير راهكارها مي تواند به مديريت بهتر 
عرضه و تقاضاي ارز كمك كند. براي مثال زماني كه دولت با 
كمبود منابع ارزي روبه رو مي شود با انتشار اين اوراق، ضمن 
اينك��ه مي تواند ذخاي��ر ارزي خود را افزايش دهد، از فش��ار 
تقاضا ب��راي ارز نقدي )به دليل جايگزيني خريد اوراق ارزي 

به جاي ارز نق��دي( و بروز تكانه هاي غيرع��ادي در اين بازار 
مي كاهد. همچنين در صورت لزوم مي تواند با بازخريد بخشي 
از اوراق ارزي كه پيش تر منتش��ر ش��ده، وجوه ارزي مازاد را 
به بازار تزريق كند. در واقع توس��عه بازار اوراق ارزي مي تواند 
از راه هايي همچون برآورده كردن نيازهاي ارزي، برنامه ريزي 
بهت��ر منابع و مصارف ارزي و جذب نقدينگي س��رگردان در 
بازاره��اي گوناگون موجب كاهش التهابات ارزي ش��ود و در 

نتيجه زمينه ايجاد و تقويت ثبات مالي را فراهم كند. 
در اي��ن راس��تا توجه به نكات ذيل براي اس��تفاده بهتر از 
ظرفيت اوراق ارزي در جه��ت تقويت ثبات مالي ضروري به 

نظر مي رسد: 
- اهميت اطمينان در فضاي س��رمايه گذاري و جلوگيري 
از تكانه هاي ش��ديد ارزي بر كس��ي پوشيده نيست و يكي از 
عوامل مهم در جذب س��رمايه هاي خارجي به شمار مي آيد. 
از اين رو اس��تفاده از راهكارهايي همچون انتشار اوراق ارزي 
جه��ت فراهم كردن امكان برنامه ريزي براي فعاالن اقتصادي 
و كاهش آس��يب پذيري در برابر نوسان هاي احتمالي نرخ ارز 

بايد در دستور كار جدي دولت و بانك مركزي قرار گيرد. 
- يك��ي از مواردي كه در رابط��ه با افزايش نرخ ارز مطرح 
مي ش��ود، مداخله احتمال��ي دولت در ن��رخ ارز براي جبران 
كس��ري بودجه است. انتش��ار اوراق ارزي موجب مي شود تا 
ضمن برنامه ريزي دقيق تر براي شناسايي بدهي هاي دولتي و 
تسويه به موقع آنها، انگيزه دولت براي پوشش كسري بودجه 
از طريق مداخله در نرخ ارز كاهش يابد و زمينه مناسب تري 

براي تقويت ثبات مالي فراهم شود. 

- ش��ركت ها و نهادهاي مختلف ب��ه ويژه آنهايي كه منابع 
و مصارف ارزي قابل توجهي دارند، مي توانند به عنوان ناش��ر 
در ب��ازار اوراق ارزي فعالي��ت كنن��د و ضمن رف��ع نيازهاي 
ارزي، وجه��ه و اعتبار بين المللي خ��ود را نيز افزايش دهند. 
شايان ذكر اس��ت در بيشتر كشورهاي فعال در بازار صكوك 
بين المللي، بانك ها نقش برجسته يي دارند و به ويژه با هدف 
تقويت كفايت س��رمايه خود از اوراق ارزي استفاده مي كنند. 
در اين راس��تا بانك هاي ايراني ني��ز مي توانند در كنار دولت 
به عنوان پيش��ران اين بازار عمل كنند و ضمن بهره مندي از 

مزاياي اين بازار به تقويت ثبات مالي كمك كنند. 
- توس��عه ب��ازار اوراق ارزي ب��ا سررس��يدهاي گوناگون 
مي تواند نيازهاي ارزي افراد و شركت ها را در افق هاي زماني 
مختلف پوش��ش دهد. از اين رو مناس��ب اس��ت ساختارهاي 
گوناگ��ون كوتاه م��دت، ميان مدت و بلندمدت ب��ا بهره گيري 
از ظرفيت عقود اس��المي ب��راي اوراق ارزي طراحي و به كار 
گرفته ش��ود. در اين زمينه ساختارهاي نوآورانه يي در برخي 

كشورها طراحي و مورد استفاده قرار گرفته است. 
در پايان الزم به ذكر است كه مواردي همچون تحريم هاي 
بين المللي و كمبود زيرس��اخت هايي مانن��د نظام رتبه بندي 
اعتباري از جمله موانع انتش��ار اوراق ارزي به ويژه در سطح 
بين المللي به ش��مار مي آيند كه مي توانند انتشار اين اوراق را 

با مشكل مواجه كنند. 
در عي��ن حال با فراهم كردن زيرس��اخت ها و برنامه ريزي 
براي رفع موانع پيش رو مي توان زمينه توسعه گستره و عمق 

بازار اوراق ارزي در كشور را فراهم كرد. 

تقويت ثبات مالي با توسعه بازار اوراق ارزي



 Mon. May  28. 2018  1113   دوشنبه   7  خرداد 1397     12  رمضان 1439  شماره 
bourse@taadolnewspaper.ir  66420769 

5 بورس و فرابورس
ضرورت انتشار صورت هاي 

مالي نمونه
سازمان بورس ۲۳ش��ركت سرمايه گذاري حاضر در 
بورس و فرابورس به همراه ديگر شركت هاي ثبت شده 
اين گروه را مكلف كرد از صورت هاي مالي نمونه استفاده 
كنند. به گزارش سنا، اين صورت هاي مالي در برگيرنده 
حداقل الزامات ارائه و افشا بوده و در صورتي كه سازمان 
بورس، الزامات بيشتري براي ارائه و افشا در صورت هاي 
مال��ي اعالم كند، ش��ركت ها مكلف به ارائ��ه اطالعات 
هس��تند. همچنين در تهيه صورت هاي مالي نمونه به 
افشاي مناسب و كافي اطالعات تحت شرايط عمومي و 
كلي تاكيد و از پرداختن به اطالعات مرتبط با ش��رايط 
خاص خودداري شده است. در موارد بااهميت، اطالعات 
مرتبط با ش��رايط خاص نيز بايد حسب مورد و ضرورت 
طبق اس��تانداردهاي حسابداري گزارش شود. بر اساس 
اين گزارش طبق دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي 
مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان )مصوب ۲1 
آبان 9۰(، شركت سرمايه گذاري بايد حداقل ۸۰درصد 
از دارايي ها را به سرمايه گذاري در اوراق بهادار و حداقل 
۷۰درص��د از دارايي ه��ا را به س��رمايه گذاري در اوراق 
بهاداري اختصاص دهد كه بر اثر سرمايه گذاري در اين 
اوراق بهادار به  تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل 
خود در ش��ركت ناش��ر اوراق بهادار ياد شده، نفوذ قابل 

مالحظه پيدا نكند يا كنترل آن را به دست نياورد.

پرداخت ۱۱هزار ميليارد ريال 
سود انواع اوراق 

گروه بورس| سرپرس��ت امور تسويه وجوه معامالت 
اوراق بهادار و بورس كاال ش��ركت سپرده گذاري مركزي 
از پرداخت بيش از 11هزار ميليارد ريال سود انواع اوراق 
در خرداد ماه جاري خبر داد. بر اين اساس هادي علي پور 
با بيان مطلب فوق افزود: بيش از 11 هزار و 466ميليارد 
ريال س��ود ان��واع اوراق در ماه جاري به س��رمايه گذاران 
پرداخت خواهد شد. وي تصريح كرد: زمان سررسيد اوراق 
اجاره شركت هاي سايپا، هواپيمايي ماهان، رايتل و فوالد 
كاوه جنوب كيش در خردادماه جاري اس��ت كه شركت 
سپرده گذاري مركزي سود اين اوراق را به سرمايه گذاران 
پرداخت مي كند. علي پور ادامه داد: سود اوراق مشاركت 
ش��ركت هاي ليزينگ رايان سايپا، ليزينگ ايران و شرق، 
ملي نفت ايران، قطار شهري تبريز و شهرداري هاي تهران 
و اصفهان اواخر ماه جاري به حساب سرمايه گذاران واريز 
خواهد ش��د. سرپرست امور تسويه وجوه معامالت اوراق 
بهادار و بورس كاال سمات خاطرنشان كرد: سررسيد سود 
صكوك مرابحه خودرو، بناگس��تر كرانه و كرمان خودرو 
و صندوق ه��اي س��رمايه گذاري گنجينه آينده روش��ن، 
توس��عه يكم، پارند و امين يكم فردا در خردادماه اس��ت 
كه شركت سپرده گذاري مركزي س��ود اين اوراق را نيز 
به س��رمايه گذاران پرداخت مي كند. وي ب��ا بيان اينكه 
هم اكنون در حدود ۸۰ نوع ان��واع اوراق )اجاره، مرابحه، 
مش��اركت، گواهي س��پرده، اوراق رهني، اسناد خزانه و 
استصناع( دربازار سرمايه منتشر شده است، اظهار داشت: 
س��ود اين اوراق به صورت ماهانه يا س��ه م��اه يك بار به 

سرمايه گذاران پرداخت مي شود. 

 ف�روش ۷هزار ميليارد ريالي »ذوب«: ش��ركت 
ذوب آهن اصفهان با س��رمايه ثبت ش��ده ۳۳هزار و 1۸۰ 
ميليارد و ۵۸۷ميليون ريال گزارش فعاليت يك ماهه منتهي 
به ارديبهشت را منتشر كرد. همچنين شركت در ماهي كه 
گذشت ۲1۳هزار و ۲۵۸تن انواع محصول توليد كرد. عالوه 
بر اين ش��مش كااليي با توليد ۸۵هزار و 6۰۷تن محصول 
بيش��ترين حجم توليد ذوب آهن را در ماه گذشته داشت. 
اين در حالي است كه اين شركت فرابورسي در ارديبهشت 
ماه ۵ هزار و ۳4۳ميليارد و 4۸۰ميليون ريال انواع محصول 
را به فروش رس��اند. بر اين اساس »ذوب« در دو ماهه سال 
جاري نيز 4۰۸هزار و 464تن انواع محصول توليد كرد كه 
باز هم شمش كااليي با توليد بيش از 166هزار تن محصول 
در صدر توليدات اين شركت قرار گرفت. در دو ماهه مورد 
بررسي اين ش��ركت ۷ هزار و ۸۷1ميليارد و ۵۷۸ميليون 

ريال انواع محصول خود را فروخت. 
 افزايش سود سال ۹۶ »شاوان«: شركت پااليش 
نفت الوان اطالعات و صورت هاي مالي 1۲ماهه منتهي به 
۲9 اس��فندماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
يك هزار و 14۳ميليارد و 4۲۲ميليون ريال منتش��ر كرد. 
بر اين اساس شركت با انتشار عملكرد 1۲ماهه سال مالي 
96 معادل يك هزار و 4۵4ميليارد و 11۲ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و ۲۷۲ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داد كه در مقايس��ه با 
دوره مش��ابه سال مالي قبل ۳1درصد رشد كرد. همچنين 
»شاوان« در سال مالي 9۵ به ازاي هر سهم 96۸ريال سود 
محقق كرده بود. گفتني است، به سود خالص دوره نيز سود 
انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ يك هزار و 
۵1۳ميليارد و ۷۵۳ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 »خس�اپا« دو ماهه ۷۶ هزار دس�تگاه توليد 
كرد: ش��ركت س��ايپا با س��رمايه ثبت ش��ده ۳9 هزار و 
۲66 ميليارد و 6۷۵ ميلي��ون ريال گزارش فعاليت يك 
ماهه منتهي به پايان ارديبهش��ت را منتش��ر كرد. عالوه 
بر اين، ش��ركت اعالم كرده اس��ت در ماهي كه گذشت 
قرارداد 4۷ هزار و ۵4 دس��تگاه انواع خودرو را امضا كرده 
اس��ت. همچنين، پرايد با توليد ۲۰ هزار و 9۲۰ دستگاه 
در صدر توليدات س��ايپا قرار گرفت. اين در حالي اس��ت 
كه، مبلغ فروش اين ش��ركت در ارديبهشت ماه 1۲ هزار 
و ۳۸۵ ميليارد و 9۷4 ميليون ريال اعالم ش��ده است. بر 
اين اساس، »خساپا« در دو ماهي كه از سال 9۷ گذشته 
اس��ت ۷6 هزار و ۷1۳ دستگاه انواع محصول توليد كرد 
ك��ه تيبا با توليد ۳4 هزار و 96 خودرو بيش��ترين حجم 
توليدات را به خود اختصاص داد. مبلغ فروش اين شركت 
در دو ماه��ه فروردين و ارديبهش��ت ماه 1۷ هزار و ۲۲۲ 
ميليارد و ۵9۷ ميليون ريال بوده است. همچنين، سايپا 
در پايان اعالم كرده محصوالت توليد شده در سايت سايپا 
س��يتروئن و بنيان توسعه صنعت خودرو )بن رو( در آمار 

توليدات شركت سايپا منظور شده است. 

بازار سرمايه

سمات

روي خط شركت ها

»تعادل« داليل كاهش تدپيكس پس از تداوم ۱4روز سبز پوشي را بررسي مي كند

رفتار 2 گانه در بورس

عرضه شيرخام به زودي در بورس  كاال
رييس سازمان مركزي تعاون روستايي از عرضه شير خام 
در بازار بورس خبر داد. حس��ين شيرزاد عنوان كرد: به زودي 
شير خام فرآوري شده از شيرهاي خام خريداري شده توسط 
كارگزاري ها در بورس كاال ارائه مي ش��ود. به گزارش تسنيم، 
وي با اش��اره به اينكه نرخ جديد خريد حمايتي ش��ير خام از 
ابتداي امسال اجرا مي شود، افزود: براساس ابالغ وزارت جهاد 
كشاورزي و ستاد تنظيم بازار سازمان مركزي تعاون روستايي 
شير خام را در قالب طرح خريد حمايتي با قيمت مصوب هر 
ليتر 144۰ تومان از دامداران خريداري مي كند. وي گفت: اين 
قيمت از ابتداي فروردين امسال الزم االجراست و مابه التفاوت 
قيمت به دامداراني كه از ابتداي فروردين ش��ير توليدي آنها 
را با قيمت گذش��ته خريداري كرديم، پرداخت خواهد ش��د. 
رييس س��ازمان مركزي تعاون روستايي افزود: طرح حمايتي 

خريد ش��ير خام از س��ال 9۳ با ابالغ وزير جهاد كشاورزي و 
س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي آغاز و قرار شد شير خام با 
چربي ۳.۲درصد و پروتئين ۳درصدي و ماده خشك ۸درصد 
با قيمت مصوب هر ليتر 144۰ تومان خريداري شود اما اين 
قيمت از سوي صنايع لبني اجرا نشد اما براساس ابالغيه سال 
9۷ اين قيمت امس��ال اجرايي مي ش��ود و دامداران شير را با 
اي��ن قيمت و با درنظر گرفتن اين ويژگي ها تحويل مي دهند. 
شيرزاد گفت: طرح خريد حمايتي شير خام در سال 9۳ فقط 
در ۷ اس��تان اجرا شد اما امسال براساس دستورالعمل جديد 
ش��ير خام توليدي دامداري ها در 1۷ اس��تان كشور با قيمت 
جديد خريداري مي ش��ود. وي افزود: استان هاي هدف در اين 
اصفه��ان، چهارمحال وبختي��اري، كهگيلويه وبويراحمد  طرح 
و تهران اس��ت و مابقي اس��تان ها كه از اس��تان هاي محروم 

و كم برخ��وردار هس��تند نيز در اين طرح ق��رار دارند. رييس 
س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي تاكيد كرد: تاكنون روزانه 
هزار تن ش��ير از دامداران در قالب ط��رح حمايتي خريداري 
مي ش��د اما از اين پس ميزان خريد ب��ه 1۲۰۰ تا 1۲۵۰ تن 

خريداري مي شود. 
 ش��يرزاد گفت: اين ميزان خريد در حقيقت فقط 4درصد 
از بازار توليدي اس��ت و هدف اجراي ط��رح نيز تنظيم بازار، 
حمايت از دامداران خرد و جمع آوري ش��ير مازاد توليد است. 
وي افزود: براس��اس برآوردهاي انجام ش��ده قيمت تمام شده 
هر ليتر شير خام براي دامدار حدود 1۵۰۰ تومان است بنابر 
اين وزارت جهاد كشاورزي براي حمايت از دامداران در آينده 
نزديك قيمت خريد حمايتي ش��ير خ��ام را به 1۵۵۰ تومان 
نزديك خواهد كرد. رييس س��ازمان مركزي تعاون روستايي 

تاكيد كرد: واحدهاي كوچ��ك دامداري و دامداري هاي ُخرد 
ب��ه حمايت و كمك دولت ني��از دارند و اين اق��دام مي تواند 
حاش��يه س��ود مناس��بي براي آنها ايجاد كند و عالوه بر اين 
مي تواند به افزايش كيفيت شير توليد شده در اين دامداري ها 
بينجامد. ش��يرزاد گف��ت: عالوه بر خريد حمايتي ش��ير خام 
برنامه ارتقاي كيفيت شير امسال براي افزايش ميزان چربي و 
پروتئين و س��المت شير در دامداري هاي كشور اجرا مي شود. 
وي افزود: ش��ير خامي كه در قال��ب طرح حمايتي خريداري 
مي ش��ود بهترين كيفيت و باالترين استاندارد را دارد. شيرزاد 
درباره احتمال افزايش قيمت شير در بازار گفت: قيمت خريد 
هر ليتر 144۰ تومان در اصل مربوط به س��ال 9۳ اس��ت كه 
اجرايي نش��د بنا بر اين اجراي اين قيمت در س��ال 9۷ تاثير 

چنداني در قيمت شير نخواهد داشت. 

گروه بورس| مسعود كريمي|
 نماگ��ر اصل��ي ب��ورس ته��ران ك��ه از اواس��ط 
 ارديبهش��ت ماه در ف��از مثب��ت قرار داش��ت پس از

14 روز كاري، در روز گذش��ته كمي اصالح شد و با 
كاهش 16۸واحدي رقم 9۵ه��زارو 6۲6 واحد را به 
خود اختصاص داد. از همين رو برخي صاحب نظران 
بازار س��رمايه معتقدند، اگرچه حضور اياالت متحده 
امريكا در برنامه جامع اقدام مش��ترك هيچ منفعت 
اقتصادي و حتي سياسي را براي ايران در پي نداشته 
اس��ت، اما خروج اين كشور از برجام در كنار افزايش 
تحريم هاي بيشتر مي تواند كمي شرايط را تغيير دهد. 
در همين شرايط در صورتي كه كشور هاي عضو 4+1 
بتوانن��د مطالبات ايران را طب��ق معاهده بين المللي 
تامين كنند، پيمان شكني امريكا امتيازي مثبت براي 
ايران و پايان بر سنگ اندازي هاي اين كشور محسوب 
خواهد شد. از سوي ديگر برخي حقوقي هاي بورس 
كش��ور همزمان با خروج حقيقي ه��ا اقدام به خريد 
سهام و توس��عه پرتفوي بورسي خود مي كنند. اين 
دس��ت از س��هامداران بر اين باورند كه برنامه جامع 
اقدام مش��ترك بدون حضور دونال��د ترامپ ماندگار 
خواه��د ماند و فرص��ت چند هفته ي��ي وزارت امور 
خارجه در راستاي تعيين  تكليف اين معاهده با توجه 
به سفر  هاي اخير محمدجواد ظريف و اظهارنظر هاي 
مثب��ت طرف  هاي اروپايي، بهترين مجالي اس��ت تا 
سهام ش��ركت هاي مختلف در بازار خريداري شود. 
اي��ن در حالي اس��ت كه اغلب فعاالن بازار س��رمايه 
ارائه گزارش هاي عملك��رد در كنار برگزاري مجامع 
ش��ركت ها در خردادماه را نقطه عطف��ي در جريان 
معامالت��ي و افزاي��ش اقب��ال به صنايع بورس��ي در 
جهت جذب س��رمايه گذار در نظر مي گيرند، چرا كه 
پيش بيني گزارش هاي مناس��ب هم��راه با افزايش 
قابل توجه س��ود هاي تقس��يمي م��وج مثبتي را در 
دل تاالرنش��ينان حافظ ايجاد كرده است. در همين 
حال و در نقطه مقابل س��هامداراني با س��رمايه هاي 
ترس��و حضور دارند كه ريس��ك هاي سيستماتيك 
و غيرسيس��تماتيك را بهانه يي براي خروج سرمايه 
از بازار س��هام مي دانند و به طور معمول بازار موازي 
بورس تهران، بازار هدف اين دست از سرمايه گذاران 
خواهد بود. اين در حالي اس��ت ك��ه قيمت دالر )با 
نرخ 6۳۰۰ تومان در بازار غيررسمي( در كنار افزايش 
قيمت سكه در مرز ۲ ميليون و 4۰هزار تومان زمينه 
را براي تغيير جهت س��رمايه ها طي چند وقت اخير 
فراهم كرده و متاسفانه رفتار هيجاني در اين بازار ها 
باعث ش��ده اس��ت تا همچنان تب و تاب معامالت 
ادامه دار باش��د. بر اين اساس مش��اهده مي شود كه 
اي��ن روز ها چرخش نقدينگي توام با رفتار محتاطانه 
سهامداران در كنار چشم انداز مثبت سرمايه گذاران 
بورس��ي با توجه به وضعيت بنيادي سهام شركت ها 
رفتار ۲گانه ي��ي را در جري��ان معامالتي به نمايش 
مي گذارد كه به طور قطع با تعيين تكليف موضوعاتي 
پيرام��ون برج��ام س��رمايه گذاران ب��ا آرامش خاطر 

بيشتري بازار هدف را انتخاب خواهند كرد. 

 ۷شاخص منفي بورس
اف��زون ب��ر اي��ن در دومي��ن روزكاري بورس 
تهران همه هفت ش��اخص بورس تهران قرمزپوش 
ش��دند. همچنين در جريان معامالتي روز گذشته 
16 صنع��ت از جمل��ه صنايع زراعت، الس��تيك و 
پالستيك، ساخت دستگاه هاي ارتباطي و... بازدهي 
مثبتي را كس��ب كردند و در مقابل ۲۰صنعت نيز 
از جمله صنايع اس��تخراج زغال س��نگ، استخراج 
س��اير معادن، انبوه س��ازي و امالك و... در انتهاي 
ليس��ت بازدهي منفي صنايع ق��رار گرفتند. عالوه 
بر اين ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم نيز به ترتيب 
41 و ۷۷4 واح��د اف��ت كردند. بر اين اس��اس در 
معامالت ديروز بورس تهران س��رمايه گذاران بيش 
از يك ميلي��ارد و ۷۳۷ميليون برگ��ه دارايي مالي 
را دس��ت به دس��ت كردند كه ارزش اين مبادالت 
بالغ بر ۲هزار و ۳14ميليارد ريال بود و در 6۰هزار 
نوبت معامالتي انجام شد. همچنين سرمايه گذاران 
بورس��ي براي خريد اوراق صكوك اجاره مخابرات، 
اوراق مش��اركت شهرداري س��بزوار، اوراق صكوك 
س��ايپا، اوراق مش��اركت شهرداري ش��يراز و اوراق 
مشاركت ش��هرداري مش��هد بيش��ترين تقاضا و 
طوالني تري��ن صف هاي خريد را داش��تند. اين در 
حالي اس��ت كه در بازار روز يك ش��نبه گروه هاي 
فلزات اساسي، شيميايي و خودرو با بيشترين حجم 
و ارزش معامالت در صدر برترين گروه هاي صنعتي 
قرار گرفتند. از س��وي ديگر صدرنشيني بازار نيز با 
بيشترين رش��د قيمت متعلق به نماد شركت هاي 
كيميدارو، س��بحان دارو، گلتاش، ليزينگ خودرو 
غدير، موتوژن، پالس��كوكار و داروس��ازي اكس��ير 

بود. در مقابل نماد شركت هاي صنايع كاغذ سازي 
كاوه، گرانيت بهس��رام، معادن منگن��ز ايران، نورد 
بر اين اس��اس، آلوميني��وم، س��رمايه گذاري آتيه 
دماوند، نوسازي و س��اختمان تهران و زغال سنگ 
نگين طبس با بيش��ترين كاهش قيمت در انتهاي 
جدول معامالت نشستند. همچنين سرمايه گذاران 
بورس��ي ديروز ب��راي خريد اوراق صك��وك اجاره 
مخابرات، اوراق مش��اركت شهرداري سبزوار، اوراق 
صكوك س��ايپا، اوراق مشاركت شهرداري شيراز و 
اوراق مشاركت شهرداري مشهد بيشترين تقاضا و 
طوالني ترين صف هاي خريد را داش��تند. در مقابل 
نماده��اي اوراق صكوك س��ايپا، اوراق مش��اركت 
ش��هرداري مترو، س��هام آلومينيوم اي��ران و اوراق 
مشاركت شهرداري سبزوار با بيشترين عرضه ها و 
سنگين ترين صف هاي فروش مواجه شدند. عالوه 
ب��ر اين حق تق��دم تاپيكو با معامل��ه ۷4۵ميليون 
سهم بيشترين حجم معامالت و مخابرات با معامله 
بلوكي 494 ميليارد ريال بيشترين ارزش معامالت 
را داشتند. در پايان معامالت ديروز نماد شركت هاي 
پااليش نفت بندرعباس، پتروشيمي جم، گل گهر 
و صنايع پتروشيمي خليج فارس با بيشترين تاثير 
منفي بر ش��اخص كل شدند. اين در حالي بود كه 
نمادهاي چادرملو، سرمايه گذاري معادن و فلزات و 
تاپيكو با بيشترين تاثير مثبت بر شاخص مانع افت 

بيشتر اين متغير شدند. 

 آغاز و اتمام پذيره نويسي جديد
از س��وي ديگر بازار س��وم فرابورس ايران ديروز 
ميزبان معامله ۲ه��زار و ۲۵۰ورقه بهادار به ارزش 

4۵۰ ميليون ريال در نم��اد معامالتي )تهران11( 
متعلق به صندوق س��رمايه گذاري جس��ورانه يكم 
دانش��گاه تهران ب��ود و بدين ترتيب پذيره نويس��ي 
واحدهاي صندوق س��رمايه گذاري جس��ورانه يكم 
دانش��گاه تهران كه از روز گذش��ته به مدت ۷روز 
كاري آغاز ش��ده بود، امروز در دومين روز به اتمام 
رسيد. بر اين اساس شاخص كل فرابورس ايران نيز 
با بيش از سه واحد كاهش در ارتفاع باالتر از 11۰۷ 
واحدي ايستاد و حجم معامالت در بازار هاي 9گانه 
به بيش از ۳16ميليون ورقه و ارزش آن نيز به بيش 
از يك هزار و 9۸۵ميليارد ريال رس��يد. همچنين 
در مجم��وع بازار ه��اي اول و دوم فرابورس بيش از 
۲۲9ميليون سهم به ارزش بالغ بر ۳9۰ميليارد ريال 
جا به جا شدند كه در اين ميان نماد  »ذوب« با بيش 
از 1۲6ميلي��ارد ريال ارزش و بيش از 14۸ميليون 
جابه جايي سهم، بيشترين ارزش و حجم معامالتي 
را در بازاره��اي اول و دوم به خ��ود اختصاص داد. 
ع��الوه بر اين در روزي كه گذش��ت بي��ش از ۷4 
ميليون س��هم به ارزش بيش از 1۸۲ميليارد ريال 
در سه تابلو بازار پايه جابه جا شدند. ديروز همچنين 
معامل��ه بي��ش از 6ميليون ورقه به��ادار متعلق به 
صندوق هاي قابل معامل��ه )ETF( به ارزش افزون 
ب��ر ۸4 ميلي��ارد ريال رق��م خورد. بر اس��اس اين 
گ��زارش در ب��ازار اوراق با درآمد ثاب��ت نيز بالغ بر 
يك ميليون هزار ورقه بهادار با ارزش��ي بالغ بر يك 
هزار و ۲99 ميليارد ريال جابه جا ش��د كه با تغيير 
مالكي��ت بيش از 1۰9 هزار ورقه به��ادار به ارزش 
بيش از 1۰1ميليارد ريال، »اخزا6۰۳« بيش��ترين 
حجم و ارزش معامالت را در جريان دادوستدهاي 

ديروز اين ب��ازار در اختيار گرفت. عالوه بر اين روز 
يك ش��نبه مبادله ۳۰هزار سهم متعلق به ماداكتو 
اس��تيل كرد به ارزش 1۳۵ميليون ري��ال در بازار 
شركت هاي كوچك و متوسط )SME( اتفاق افتاد. 
نگاهي به معامالت تابلو تسهيالت مسكن نيز نشان 
مي دهد در روزي كه گذشت بيش از 4۲هزار ورقه 
تسه با ارزشي بالغ بر ۲۷ميليارد ريال معامله شده 
اس��ت و امتياز تسهيالت مس��كن فروردين 9۷ با 
بيشترين حجم و ارزش همچنان در صدر معامالت 
اين تابلو قرار دارد. در ميان نمادهاي فرابورسي نيز 
س��ه نماد »ذوب«، »زاگرس« و »تبرك« به ترتيب 
پر بيننده تري��ن نماد ها بودند و نماد   هاي »زاگرس« 
و »م��ارون« به  ترتيب با بيش از 4 و ۲ واحد تاثير، 
منفي تري��ن و مثبت ترين اهرم هاي  ش��اخص كل 

فرابورس شناخته شدند. 

 از بازار چه خبر
در جريان معامالتي روز گذش��ته بازار س��هام، 
نماد معامالتي شركت سيمان خوزستان )سخوز1( 
ب��ا توجه به افش��اي اطالعات ب��ا اهميت گروه ب 
متوقف ش��د. همچني��ن نماد معامالتي ش��ركت 
بين المللي  توسعه  ساختمان )ثاخت1( با توجه به 
افش��اي اطالعات با اهميت گروه ب از داد و ستد 
در بازار منع ش��د. اي��ن در حالي اس��ت كه نماد 
معامالتي ش��ركت  سالمين  )غسالم1( هم با توجه 
به افشاي اطالعات با اهميت گروه الف متوقف شد. 
بر اس��اس اين گزارش، نماد معامالتي شركت هاي 
پارس  الكتري��ك  )لپارس(، پ��ارس  مينو )غپينو(، 
صناي��ع  كاغذس��ازي  كاوه  )چ��كاوه( و حق تقدم 
شركت توسعه  معادن  و فلزات  )ومعادنح( با توجه به 
عدم كشف قيمت بدون محدوديت نوسان قيمت 
با اس��تفاده از مكانيس��م حراج آماده انجام معامله 
ش��دند. از سوي ديگر نماد معامالتي شركت گروه 
صنعتي سپاهان )فسپا( با توجه به تغييرات بيش 
از ۵۰درصدي قيمت سهام و اطالعيه منتشر شده 
در س��ايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده 
انجام معامله شد. در همين حال در پايان معامالت 
دي��روز نماد معامالتي ش��ركت هاي گروه صنعتي 
بوتان )لبوتان(، همكاران سيستم )سيستم( و حق 
تقدم استفاده نشده شركت س��رمايه گذاري سپه 
)وس��پهح( با توجه به پايان مهلت پذيره نويس��ي 
متوقف شد. اين در حالي است كه نماد معامالتي 
ش��ركت ليزينگ صنعت و معدن )ولصنم( پس از 
برگزاري مجمع عمومي ع��ادي به طور فوق العاده 
مبني بر انتخاب اعضاي هيات  مديره با محدوديت 
نوس��ان قيمت آماده انجام معامله است. همچنين 
نماد معامالتي شركت هاي ملي سرب و روي ايران 
)فس��رب( پس از برگزاري مجم��ع عمومي عادي 
س��االنه بدون تقس��يم سود نقدي و س��ايپا ديزل 
)خكاوه( پس از رف��ع تعليق نماد معامالتي بدون 
محدوديت نوسان قيمت با اس��تفاده از مكانيسم 

حراج آماده انجام معامله است. 

تحليلگران چه مي گويند
مناس�ب  مجام�ع  برگ�زاري  پيش بين�ي 
ش�ركت هاي بني�ادي و كاموديت�ي مح�ور: يك 
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه P/E بازار در 
ارقام بسيار جذابي قرار دارد، تاكيد كرد: سهام بنيادي 
ب��ا P/E بين 4 تا ۵ براي س��رمايه گذاري گزينه هايي 
با كمترين ريس��ك ممك��ن هس��تند. محمد كفاش 
پنجه ش��اهي به سهامداران توصيه كرد با خريد سهام 

بنيادي سودآوري خود را تضمين كنند. 
به گزارش س��نا، وي با اش��اره ب��ه اينكه در 
ح��ال حاضر س��هام خوبي در بازار هس��تند كه 
در مجمع س��ودهاي باال تقسيم مي كنند، گفت: 
خري��د اين گ��روه از س��هام به طور قط��ع باعث 
سودآوري مي ش��ود. وي تاكيد كرد: سهامداران 
از خريد س��هام بدون مطالعه و سفته بازي پرهيز 
كنند، به دليل اينكه ممكن اس��ت در قيمت هاي 
باال س��هام را بخرند و با ضررهاي سنگين از آن 
خارج ش��وند. وي در ادامه به بررس��ي روند بازار 
پرداخت و گفت: بازار س��رمايه از اواخر سال 96 
ش��اهد چند اتفاق تاثيرگذار ب��ود. افزايش نرخ 
س��ود بانكي در پايان سال گذش��ته نقدينگي ها 
را تحت فش��ار قرار داد. همچنين افزايش قيمت 
ارز و ط��ال ني��ز عامل ديگري بود كه بخش��ي از 
س��رمايه ها را ب��ازار س��هام خارج ك��رد تا راهي 
بازارهاي رقيب شوند. نكته بعدي هم تك نرخي 
كردن دالر در محدوده هاي 4۲۰۰ تومان اس��ت 
كه ب��راي صنايع صادرات محور ابهاماتي را ايجاد 
كرده است. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه 
عملكرد موفق صندوق توس��عه را در حمايت از 

بازار س��رمايه قابل تقدير دانس��ت و گفت: پس 
از خب��ر خروج ترامپ از برجام صندوق توس��عه 
با مديريت صحيح ريس��ك به خوبي هيجان هاي 
بازار را كنترل كرد، مديريت صحيح اين صندوق 
باعث شد تا اعتماد به بازار تقويت شود. فراموش 
نكني��م در ش��رايط فعلي بازار و ب��ا P/E هاي 4 
ت��ا ۵ مرتبه، زمان مناس��بي براي خريد س��هام 
است. كفاش پنجه شاهي درباره صنايع برتر بازار 
هم گفت: ش��ركت هاي كاموديتي محور و برخي 
پتروشيمي ها در سال 96 به دليل افزايش نرخ ارز 
و رشد قيمت هاي جهاني عملكرد خوبي داشتند. 
پااليش��ي ها نيز نس��بت به س��ال هاي 94 و 9۵ 
عملكرد بهتري را تجربه كردند و سودآوري آنها 
رش��د كرد. باتوجه به P/E اين گروه ها مي توان 
آنها را گزينه هاي مناس��بي براي سرمايه گذاري 
دانس��ت. به گفته اين كارش��ناس بازار سرمايه، 
صناي��ع مرتب��ط ب��ا كاموديتي ها ش��ركت هاي 
پيش��رو بازار در س��ال 9۷ هم خواهند بود حتي 
اگر همان روند س��ال 96 را ادامه بدهند باز هم 
گزينه هاي خوبي براي س��هامداري هستند. وي 
در ادمه به اقبال ب��ازار به برخي صنايع كوچك 
اش��اره كرد و گفت: برخ��ي صنايع كوچك مثل 
ساختماني ها در روزهاي گذشته مورد توجه قرار 
گرفتند. گروه س��اختماني هم ه��ر چند قيمت 
ملك افزايش يافته اما فروش خاصي نداش��تند. 
اين گ��روه گزارش هاي قابل قبولي هم منتش��ر 
نكردند اما س��فته بازها در حال خريد سهام اين 
صنعت هس��تند، با وجود اين ب��ه نظر من براي 

س��رمايه گذاري از نظر بنيادي س��هام پرريسك 
هستند. كفاش پنجه شاهي گفت: گروه هايي مانند 
خودرو، قند و ش��كر را بازار به عنوان سهام بتاي 
منفي مي شناس��د و به طور معمول نوسان گيران 
در اي��ن نمادها فعال هس��تند، ام��ا گروهي كه 
ب��دون مطالعه و دنباله روي س��فته بازها اقدام به 
خريد اين سهام مي كنند قطعا متضرر مي شوند. 
وي در ادام��ه فصل مجامع را م��ورد توجه قرار 
داد و گفت: عملكرد 96 بس��ياري از ش��ركت ها 
خوب بوده و ش��ركت هايي كه سودشان را سريع 
تقس��يم مي كنند مورد اقبال ب��ازار قرار گرفتند. 
به ط��ور كلي ش��ركت هاي گ��روه كاموديتي ها و 
صادرات محورها عملكرد خوبي داشتند و مجامع 
خوبي هم خواهند داشت. همچنين شركت هاي 
بنيادي كه ش��رايط خوبي داشتند قطعا مجامع 

خوبي هم برگزار خواهند كرد. 
 چش�م انداز صنايع فلزي: صنايع فلزي 
و معدني مدت هاس��ت مورد توجه س��هامداران 
هس��تند، رش��د منطقي قيمت ها با اس��تناد به 
دالي��ل بني��ادي از داليل جذابي��ت اين صنايع 
به شمار مي رود. مهرزاد منتظري كارشناس بازار 
سرمايه، با اشاره به مطالب فوق، صنايع فلزي و 
معدني را در سه گروه تقسيم بندي كرد و گفت: 
گروه اول مختص به فوالدي ها و سنگ آهني ها، 
دومين گروه ش��ركت هاي وابس��ته ب��ه مس و 
س��ومين گروه ش��ركت هاي گروه روي اس��ت. 
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در ادامه با بيان 
ش��رايط جهاني اين فلزات طي هفته گذش��ته 

بيان كرد: فوالد و مس در روزهاي گذش��ته در 
ش��رايط با ثباتي قرار گرفته و در محدوده ثابت 
نوسان داش��ته اند. ش��رايط براي فلز آلومينيوم 
با تحريم ش��ركت روس��ال به نحوي پيش رفت 
كه چش��م انداز مثبتي را پيش روي تحليلگران 
ق��رار داد. با وجود اين، اين فلز در روند هفتگي 
با نوس��ان محدود يك درصدي افت داش��ت اما 
همچنان در س��قف قيمتي مناس��بي قرار دارد. 
منتظري در ادامه درخصوص ش��رايط فلز روي 
در بازار هاي جهاني بيان كرد: روي برخالف مس 
و آلومينيوم در هفته هاي اخير از قيمت ۳ هزار 
و۵۰۰ دالر به محدوده ۳ هزار دالر افت داش��ته 
اس��ت. اين فل��ز در مدت مزبور ش��اهد كاهش 
حدود ۷درصدي موجودي انبارهاي ش��انگهاي 
و يك درص��دي موجودي انباره��اي LME نيز 
بوده اس��ت. با وجود اين تش��ديد تقاضاي چين 
باعث ش��د تا آربيتراژ بي��ن بورس هاي لندن و 
شانگهاي مثبت شده و واردات اين فلز به چين 
بع��د از مدت ها اقتصادي ش��ود كه اين موضوع 
مي تواند محرك خوب��ي براي بازار در يك دوره 
ميان مدت باش��د. اما موضوع دوم و بسيار مهم 
اثرگذار بر صنايع فلزي-معدني نرخ ارز در بازار 
و اثر تك نرخي ش��دن اس��ت. منتظري در اين 
زمينه نيز بيان كرد: از زمان دس��تور تك نرخي 
ش��دن ارز، ش��ركت ها محصوالت خود را با ارز 
4 ه��زار و ۲۰۰ تومان��ي معامله مي كنند، يعني 
فرض س��رمايه گذاران بر اين اس��ت كه دالر در 
همي��ن محدوده باق��ي مي مان��د.  وي در ادامه 

افزود: با وجود اين بازار همچنان بر اين موضوع 
تمرك��ز دارد كه معامله اين كاال ها در بازار يا در 
ب��ورس كاال با ارز بيش از اين قيمت امكان پذير 
اس��ت. به همين سبب اعالم هر بخشنامه ارزي 
از س��وي بانك مركزي خصوصا در مورد فعاليت 
هر چه بيش��تر صرافي ها مورد توجه سهامداران 
اين گروه ها اس��ت. اين كارشناس بازار در ادامه 
با اش��اره به داليل بنيادي مبني بر تداوم رش��د 
اين نمادها افزود: نسبت قيمت به درآمد در اين 
س��هم ها در محدوده 4 قرار دارد )برمبناي سود 
تحليلي سال 9۷(، به همين دليل اين شركت ها 
مي توانن��د ب��ا فرض اف��ت بازاره��اي جهاني يا 
نوسان نرخ دالر، قيمت هاي فعلي را حفظ كنند 
و نوس��انات محدود داشته باش��ند. منتظري در 
ادامه درخصوص چش��م انداز بورس تهران بيان 
كرد: رش��د دالر كه طي ماه هاي گذشته بسيار 
چشمگير بود، بس��ياري از بازارهاي مالي كشور 
را تح��ت تاثي��ر قرار داد. افزاي��ش قيمت طال و 
س��كه در بازار، همچنين رش��د نرخ مسكن كه 
طي روزهاي گذش��ته از س��وي بان��ك مركزي 
اعالم ش��د، همگ��ي اثر افزايش ن��رخ دالر را به 
همراه داش��ته اس��ت. در اين بين تنه��ا بازاري 
كه كماكان به رش��د قيمت اين ارز مهم جهاني 
واكنش چنداني نشان نداده است، بازار سرمايه 
است. اين كارشناس افزود: به نظر مي رسد طي 
ماه ه��اي آينده س��هم هاي دالر مح��ور بازار به 
اين رش��د قيمتي واكنش مثبت نش��ان دهند و 

بسياري از سهم ها رشد قيمتي داشته باشند. 
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تبعيضي در پرداخت دالر 
۴۲۰۰ توماني نيست

ايس�نا| عض��و ات��اق بازرگاني اي��ران گفت: 
تبعي��ض و مش��كلي در زمين��ه تخصي��ص دالر 
۴۲۰۰توماني براي واردات و ثبت  سفارش وجود 
ندارد اما سامانه نيما هنوز اختالل دارد. اختالالت 
سامانه نيما و از طرف ديگر تخصيص پيدا كردن 
و نكردن دالر ۴۲۰۰توماني براي ثبت س��فارش 
واردات كاال ازجمله مس��ائلي اس��ت كه بسياري 
از تج��ار و واردكنن��دگان آن را مطرح مي كنند. 
اين درحالي است كه اسداهلل عسگراوالدي، عضو 
هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران مي گويد: 
دالر ۴۲۰۰تومان��ي ب��ه هم��ه متقاضي��ان ثبت 
س��فارش واردات تخصيص يافته و حتي كساني 
كه هفته گذشته نسبت به ثبت سفارش واردات 
كاالي خ��ود اقدام كرده ان��د، دالر ۴۲۰۰توماني 

دريافت كرده اند. 
او ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه مش��كلي در زمينه  
تخصي��ص دالر ۴۲۰۰توماني وجود ندارد، افزود: 
اينكه گفته مي ش��ود بين شركت هاي كوچك و 
بزرگ در تخصي��ص دالر ۴۲۰۰توماني تبعيض 
قائ��ل مي ش��وند و برخي در اين زمينه مش��كل 
دارند، صحت ندارد. چراكه تا جايي كه ما اطالع 
داريم و مي بينيم همه متقاضيان درحال دريافت 
ارز مورد نياز خود هس��تند. رييس اتاق مشترك 
بازرگان��ي اي��ران و چين همچني��ن درخصوص 
مشكالت و اختالالت سامانه نيما گفت: مشكالت 
سامانه نيما هنوز حل نشده و اختالالت آن تجار 
و واردكنندگان را با مش��كالتي مواجه كرده كه 
مسووالن امر وعده دادند به زودي اين اختالالت 

را برطرف مي كنند. 

 بالتكليفي كاالهاي
خريداري شده در گمرك 

پايگاه خب�ري اتاق اصناف اي�ران| رييس 
اتحاديه ماشين آالت كش��اورزي و صنعتي تهران 
گف��ت: بي ثباتي ن��رخ ارز مش��كالت عديده يي را 
براي توليدكنندگان و صنعتگران به همراه داشته 
و درح��ال حاضر كاالهاي خريداري ش��ده بدون 
تكلي��ف در گم��رك مانده و وضعي��ت خريدهاي 

بعدي نيز مشخص نيست.
علي توس��طي افزود: در شرايط فعلي در صنف 
ماش��ين آالت با دو پديده مواجه شديم از آنجا كه 
مخاطبان ما به نوعي قشر صنعتگران و كشاورزان 
جامعه هس��تند؛ توليد كنندگان، وارد كنندگان و 
توزيع كنندگان اقدام ب��ه فروش كاالها به صورت 
مدت دار و اقس��اطي مي كنن��د. او در ادامه افزود: 
درح��ال حاضر تم��ام فروش ها به ص��ورت نقدي 
ص��ورت مي گي��رد و خط��وط اعتب��اري در اين 
خصوص برداشته شده و به يقين پس لرزه هاي آن 

روي ساير صنايع تسري پيدا مي كند. 
او ب��ا بيان اينكه س��رعت گ��ردش كار در اين 
صن��ف پايين آمده اس��ت، تصريح ك��رد: درحال 
حاضر به دليل افزاي��ش نرخ ارز قيمت ها افزايش 
يافت��ه و خريده��ا به صورت پيش ف��روش انجام 
مي گي��رد؛ ابتدا بايد وجه را واري��ز كنيم و خريد 
اقساطي نمي توان داش��ت و وضعيت پرداختي ها 

نيز مشخص نيست.
او ادام��ه داد: قب��ال از طري��ق صرافي ها انجام 
مي گرفت اما فعال س��ازوكار و مكانيس��م خاصي 
ب��راي آن در نظ��ر نگرفته ان��د. توس��طي افزود: 
مصرف كنن��دگان، توليدكنن��دگان، صنعتگران و 
كشاورزان با مشكالت زيادي مواجه شده اند و اين 
مشكالت به صورت قانون دومينو به جامعه هدف 

ما برخورد مي كند كه بازخورد منفي دارد. 

 تعيين قيمت لوازم آرايشي
و بهداشتي در دستور كار

ايسنا| دبير انجمن واردكنندگان فرآورده هاي 
آرايش��ي، بهداش��تي و عطريات گف��ت: به زودي 
جلسه يي با حضور مسووالن اين انجمن و سازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان درباره 
قيمت فرآورده هاي آرايش��ي، بهداشتي و عطريات 
تصميم گيري مي شود. با توجه به تغيير در بازار ارز 
و اتخاذ تصميم دالر تك نرخي براي واردات كاالها، 
ب��ازار محصوالت وارداتي ميزبان نوس��انات قيمتي 
بود. از آن سو يكي از اين محصوالت لوازم آرايشي، 
بهداشتي و عطريات اس��ت كه مصرف كنندگانش 
ب��ا افزايش قيمت در مواردي مواجه ش��ده اند اين 
درحالي است كه حميد مقيمي اظهار كرد: موضوع 
افزاي��ش يا عدم افزايش قيم��ت انواع فرآورده هاي 
آرايش��ي، بهداش��تي و عطريات به زودي توس��ط 
انجم��ن واردكنندگان اين فرآورده ها در س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مطرح و 

در اين رابطه تصميم گيري مي شود. 
او ادامه داد: در س��ال گذشته با توجه به اينكه 
گم��رك قيمت پايه لوازم آرايش��ي، بهداش��تي و 
عطري��ات را ح��دود ۱۵۰تا ۲۰۰درص��د افزايش 
داد ش��اهد افزايش ۱۵تا ۲۰درصدي قيمت انواع 
فرآورده هاي آرايش��ي، بهداشتي و عطريات بوديم. 
او با بيان اينكه قرار است دومين جلسه اين انجمن 
با مس��ووالن س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنن��دگان در ارتباط با مقوله افزايش يا عدم 
افزايش قيمت انواع فرآورده هاي آرايشي، بهداشتي 
و عطريات برگزار شود، بيان كرد: بطور حتم هرگونه 
افزايش قيمت در اين حوزه با اعمال نظر س��ازمان 
حماي��ت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خواهد 
ب��ود. مقيمي در بخش ديگري از س��خنان خود با 
اش��اره به اينكه در سال گذشته بازار فرآورده هاي 
آرايش��ي، بهداشتي و عطريات با ركود مواجه بود، 
گفت: با توجه به افزايش قيمت پايه توسط گمرك 
سال گذشته ش��رايط خوبي در بازار فرآورده هاي 
آرايش��ي، بهداشتي و عطريات تجربه نكرديم و در 
س��ال جاري نيز مجلس ش��وراي اسالمي مصوب 
ك��رد كه تعرف��ه گمركي لوازم آرايش��ي از ۲۶ به 

۳۶درصد افزايش يابد.

اخبار

رييس اتحاديه پوشاك خبر داد 

تعطيلي ۷۰ درصد از واحدهاي توليدي پوشاك
۲ پيشنهاد به وزارت صنعت براي رفع مشكالت بازار پوشاك

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران خبر داد

بسته پيشنهادي سياست گذاري مواد اوليه به مجلس رفت
توليد كنن�دگان داخل�ي در ح�ال حاض�ر با 
مش�كالت زيادي دس�ت و پنجه نرم مي كنند؛ 
بطوري كه براي تامين مواد اوليه خود و همچنين 
نوس�ازي ماش�ين االت فرس�وده خ�ود از نبود 
نقدينگي رنج مي برند. در اين راستا حتي بسته 
حمايتي توليد كه قرار ب�ود به كمك آنها بيايد، 
به دليل ناتواني بانك ها در پرداخت، به درس�تي 
اجرا نش�د. اين در حالي است كه به گفته رييس 
اتاق بازرگاني اردبيل، امسال به دليل مشكالتي 
كه بانك ه�ا دارند همچنان نس�بت به پرداخت 
تسهيالت با نرخ سود ۱۸ درصد به بخش صنعت 
اصرار دارند، در حالي كه اهالي صنعت و توليد با 
اين نرخ سود قادر به ادامه فعاليت خود نيستند. 
از ديگر س�و، مش�كالتي كه تخصيص ارز براي 
توليدكنندگان ايجاد كرده را نيز در نظر گرفت. 
چراكه به گفته فعاالن اقتصادي، در شرايطي كه 
توليدكننده ها با ركود در بازار مواجه هستند، ارز 
مورد نياز براي تهيه مواد اوليه خود را نمي توانند 
تهيه كنند كه موجب ش�ده تا توليد و صادرات 
آنه�ا با وقفه روبرو ش�ود. در همي�ن حال، عضو 
هي�ات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، از بس�ته 
پيش�نهادي سياس�ت گذاري براي تهي�ه مواد 
اوليه از سوي پارلمان بخش خصوصي خبر داد و 
گفت: اتاق بازرگاني ايران بسته پيشنهادي خود 
با موضوع سياس�ت گذاري براي تهيه مواد اوليه 
را تقديم هيات رييس�ه مجلس كرده و قسمتي 
از اين بسته، در بخش بازنگري اليحه ماليات بر 

ارزش افزوده بررسي خواهد شد. 
  

فعاالن اقتص��ادي معتقدند س��رمايه هاي خارجي 
اگرچه بعد از برجام شكل گرفت اما آنچه مورد انتظار 
بود اتفاق نيافتاده و در شرايط فعلي يك حالت بي ثباتي 
براي تجارت با ايران به وجود آمده اس��ت. از اين سو، 
عليرض��ا كالهي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 

ايران ديروز در نشس��ت خبري با عنوان »چش��م انداز 
برجام بدون امريكا«، اظهار كرد: به نظر مي رس��د كه 
دموكرات ه��ا احتماال در انتخاب��ات ديگر امريكا پيروز 
شوند كه اين امر حداقل مي تواند شرايط منطقي تري 
پي��ش روي تجارت ايران ب��از كند. عليرضا كالهي در 
ارتباط با وضعيت س��رمايه گذاري بعد از خروج امريكا 
از برجام گفت: س��رمايه هاي خارجي بعد از برجام در 
كش��ور شكل گرفت هرچند كه آن طور نبود كه مورد 
انتظار ما بود اما در ش��رايط فعلي يك حالت بي ثباتي 
براي تج��ارت با ايران به وجود آمده اس��ت اما برخي 
شركت هاي خارجي شرايط حقوقي محكمي براي خود 

ايجاد كرده اند تا بتوانند با ايران ارتباط داشته باشند. 
 او در ادامه با اشاره به اينكه اين شرايط باعث شده 
كه خريدهاي غيرواقعي براي تامين مواد اوليه توليد در 
كشور ايجاد شود، افزود: بسياري از شركت ها اكنون در 
تامين مواد اوليه مش��كل دارند زيرا شرايط پيش روي 
آنها در بازار نامطمئن است؛ هركدام از توليدكنندگان 
اين م��واد اوليه نتوانند توليد خ��ود را انجام دهند به 
صورت زنجيره وار براي س��اير توليدكنندگان مشكل 
ايجاد مي ش��ود. كالهي گفت: در شرايط فعالي تقاضا 
براي خريد مس در بورس كاال ۱۰ برابر شده و قيمت 
آن ني��ز افزايش يافته اس��ت كه اين ام��ر براي حفظ 
دارايي هاي افراد انجام مي شود و براي مواد اوليه توليد 
ديگري مانند پتروش��يمي افزايش تقاضاي غير واقعي 

وجود دارد. 
كالهي ب��ا ارائه راهكار خ��ود در اين ارتباط گفت: 
بايد در كش��ور به اجماع برس��يم كه در شرايط فعلي 
چه مس��يري را بايد طي كنيم و در اين راه بطور قطع 
بايد از توليدكنندگان، شركت هاي كوچك و متوسط و 
بخش خصوصي و واقعي حمايت ش��ود تا در صورتي 
كه وارد تحريم هاي تمام عيار عليه كش��ورمان شويم 
اين شركت ها لنگ نمانند. عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران افزود: گفتمان دولت و بخش خصوصي 
براي رفع مشكالت ياد شده بايد به صورت جدي تري 

دنبال شود به نحوي كه س��رمايه گذاران سرمايه هاي 
خ��ود را از كش��ور خ��ارج نكنند و انگيزه ب��راي ورود 
سرمايه گذاران خارجي نيز به كشور وجود داشته باشد. 

 حفره هاي سامانه »نيما«
فعاالن بخش خصوص��ي معتقدند توليدات آنها در 
حال حاضر با دالر نرخ ۵هزار تومان تمام مي شود چرا 
كه هزينه مواد اوليه مورد نياز آنها افزايش داشته است. 
كالهي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه ارز 
مورد نياز براي واردات همه مواد اوليه توليد اختصاص 
نمي ياب��د، ميانگين نرخ دالر براي مواد اوليه توليد را ۵ 
هزار تومان دانست. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران ادامه داد: دولت تصميم درس��تي درباره مديريت 
بازار ارز گرفته اس��ت و در آن شرايط سازوكار ديگري 
به غير از آن نمي ش��د گرفت اما بايد در نظر داشت كه 
با توجه به آنكه س��امانه نيما طرح جديدي است هنوز 
حفره ها و مش��كالتي دارد كه بايد به تدريج رفع شود. 
او در ادامه سخنان خود اظهار كرد كه متوسط نرخ ارز 
واردتي براي واردات مواد اوليه حدود ۵ هزارتومان است 
گف��ت: اين ارز به طول كامل ب��راي واردات مواد اوليه 
به توليدكنندگان و متقاضيان دريافت ارز براي واردات 
م��واد اوليه تامين نمي ش��ود ودر صورتي كه اين روند 
ادام��ه پيدا كند حتي منجر به كاهش صادرات خواهد 
ش��د زيرا افراد مكلفند ك��ه ارز خودرا با نرخ كمتري از 
ارز تامين شده در سامانه نيما عرضه كنند. عضو هيات 
نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران همچنين گفت: از ۳۶ 
پرفروم كه به بانك برده ايم 8 مورد آن تاييد شده است 
بنابراين براي ايجاد ثبات در بازار الزم است كه ارز مورد 
نياز ب��راي واردات مواد اوليه براي همه افراد به صورت 

يكسان و با نرخي واحد تامين شود. 

  توزيع نامناسب منابع اعتباري
فعاالن بخش خصوصي از توزيع نامناسب منابع 
اعتب��اري در واحده��اي توليدي انتق��اد مي كنند و 

معتقدند از اين منابع به معناي واقعي در محل خود 
كه همان حمايت از بخش صنعت و توليد بود هزينه 
نشد و كمبود نقدينگي همچنان واحدهاي صنعتي 
را رنج مي دهد. حس��ين پيرموذن، در حاش��يه اين 
نشس��ت در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در زمينه 
پرداخت تس��هيالت به واحدهاي توليدي، قرار بود 
بانك ه��ا ۲۴ درصد مجم��وع پرداختي هاي خود را 
به اين بخش اختصاص دهند كه در س��ال گذشته 
عملكرد بانك ها نشان مي دهد تقريبا اين رقم تحقق 
يافته اس��ت. او خاطرنش��ان كرد: مشكل اساسي در 
اين توزيع اعتبارات، اس��تان هاي كم برخوردار است 
كه در اين استان ها بانك ها بر مبناي منابع و مصارف 
خود تسهيالت پرداخت كردند كه بر همين اساس 
سهميه ۲۴ درصدي رعايت نشده است. رييس اتاق 
بازرگاني اردبيل در ادامه بيان كرد: در پرداخت اين 
تسهيالت، استان هاي كم برخوردار اهميت داشتند تا 
زمينه ايجاد فرصت هاي اشتغال براي آنها فراهم  آيد. 
پيرم��وذن در بخ��ش ديگري از س��خنان خود 
گفت: امس��ال به دليل مشكالتي كه بانك ها دارند 
ما درخواس��ت افزايش س��رمايه بانك ها را به همت 
بانك مركزي ارائه كرديم تا سرمايه بانك ها افزايش 
پيدا كند و امكان پرداخت تس��هيالت بيشتر فراهم 

آيد. او افزود: همچنان بانك ها نس��بت به پرداخت 
تسهيالت با نرخ س��ود ۱8 درصد به بخش صنعت 
اص��رار دارند؛ در حالي ك��ه اهالي صنعت و توليد با 
اين نرخ س��ود قادر به ادامه فعالي��ت خود نبوده و 
به همين دليل چندان از اين تس��هيالت استقبال 
نمي كنند. پيرموذن در م��ورد پايين بودن كيفيت 
توليد محصوالت داخلي نيز تصريح كرد: با توجه به 
اينكه ماشين آالت اغلب واحدهاي توليدي و صنعتي 
ما از رده خارج شده است و نياز به بازنگري دارد به 
همي��ن خاطر كيفيت توليد محصوالت پايين آمده 
كه قرار است در اين زمينه راهبردي منطقي تعريف 

و در نظر گرفته شود. 
او ادامه داد: امس��ال قرار بود براس��اس قول وزير 
صنع��ت و معدن بيش از هزار ميلي��ارد تومان براي 
بازسازي ناوگان صنايع اختصاص يابد كه متاسفانه 
در وضعيت فعل��ي و روند تحريم ه��اي پيش آمده 
بعيد به نظر مي رسد بتوان ناوگان صنايع را نوسازي 
ك��رد. پيرم��وذن اضافه كرد: در زمينه بس��ته بندي 
با مش��كالت جدي روبرو هس��تيم؛ بط��وري كه در 
صادرات به كش��ورهاي منطقه به ويژه قطر، امارات، 
روس��يه و آذربايجان در بخ��ش رقابتي بايد صنايع 

بسته بندي و كيفيت توليد خود را ارتقا دهيم. 

تعادل| 
مشكل بازار پوشاك ايران در اين روزها چيست 
و چ��ه عاملي توليدات پوش��اك داخ��ل را تهديد 
مي كند؟ فعاالن حوزه پوشاك در پاسخ به چنين 
پرس��ش هايي، مشكل اصلي بازار پوشاك را به دو 
عامل »واردات و قاچاق« نسبت مي دهند. از آنسو، 
بنابه اظهارات رييس اتحاديه پوش��اك، 7۰درصد 
توليدي هاي پوش��اك در كشور در تعطيلي به سر 
مي برن��د. از طرفي به گفته ابوالقاس��م ش��يرازي، 
مشاهدات ميداني نيز نش��ان مي دهد، ۳.۴درصد 
پوش��اك م��ورد ني��از داخ��ل از تولي��د داخلي و 
۱.۴درصد با واردات خارجي تامين مي ش��ود. اين 
در حالي اس��ت كه اگر موانع بر سر راه توليد اين 
نوع كاالي ايراني برداش��ته ش��ود، ظرفيت خالي 
پوش��اك پر مي ش��ود و نيازي به واردات نيس��ت 
و حت��ي توليد كننده داخلي مي تواند س��همي در 
بازارهاي جهاني داش��ته باش��د. از اين رو، رييس 
اتحاديه پوشاك به متوليان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت براي رفع مشكالت بازار پوشاك خواستار 
»ممنوعيت ورود كاالي خارجي و منع هزينه هاي 
س��ربار دولتي مانند حذف ماليات بر ارزش افزوده 

و ۳۰درصد حق بيمه« شد. 

  افزايش مناطق آزاد خيانت است
صنعت نساجي كش��ور امروز درحالي با ركود 
و تعطيلي اصناف اين حوزه مواجه ش��ده كه عمال 
براي نجات اين صنعت كاري نش��ده است. با اين 
حال مس��ووالن نه تنها جلوي پوش��اك قاچاق را 
نگرفته اند بلكه خود اعتقاد به اس��تفاده پوش��اك 
خارجي دارند. به طوري ك��ه دبير اتحاديه توليد و 
صادرات نساجي و پوشاك با اشاره به اينكه دولت 
درصدد است اليحه افزايش مناطق آزاد را دوباره 
به مجلس ش��وراي اسالمي ارسال كند، مي گويد: 
اين موض��وع يعني م��رگ توليدكنن��ده داخلي. 
چراك��ه در مناطق آزاد به جاي خريد مواد اوليه و 
توليد كاال تمركزشان بر معامالت كاالهاي ساخته 
شده است. س��عيد غديري، با بيان اينكه پوشاك 
ب��ه راحتي از مناطق آزاد با ع��دم پرداخت تعرفه 
وارد كشور مي ش��ود، افزود: اين درحالي است كه 
توليدكننده داخلي با مشقت بسيار در حال توليد 

است و هيچ حامي ندارند. 
دبير اتحادي��ه توليدكنندگان و صادركنندگان 
پوشاك كش��ور با اعالم اينكه توليدكننده داخلي 
امروز در ش��رايط بسيار س��ختي فعاليت مي كند، 
گفت: با اتفاقاتي كه در عرصه بين المللي به وجود 
آمده تغييراتي در اعمال تحريم ها عليه ايران انجام 

خواهد ش��د كه در اين شرايط به تبع توليدكننده 
داخلي در معامالت خود دچار مش��كل مي ش��ود. 
او ب��ر ل��زوم اجراي اقتص��اد مقاومتي در كش��ور 
تاكيد ك��رد و افزود: امروز بايد ب��ه معناي واقعي 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي را در صنعت 
نس��اجي كش��ور اجرايي كنيم چرا منابع محدود 
و شرايط نامناس��ب است اما سوال اينجاست چرا 
با وجود همه مش��كالتي ك��ه توليدكننده داخلي 
دارد همچنان كاال ب��ه راحتي از مناطق آزاد وارد 
كش��ور مي شود گويا آقايان اعتقادي به حمايت از 

توليدكننده داخلي ندارند. 
غديري به جلسه اخير توليدكنندگان پوشاك 
با دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري كش��ور 
ني��ز اش��اره مي كن��د و مي گويد: در اين جلس��ه 
توليدكنن��دگان انتق��ادات زيادي را ب��ه عملكرد 
مناط��ق آزاد و حت��ي افزايش آن عن��وان كردند، 
اما در پاس��خ موضع گيري هاي عجيبي را ش��اهد 
بودند. به نحويكه دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد 
تجاري كش��ور معتقد اس��ت كه مردم بايد راحت 
باش��ند تا هر كااليي كه دوست دارند بخرند. من 
خودم اعتقادي به الزام خريد كاالي ايراني نداريم. 
او تصري��ح كرد: صحبت ه��اي مرتضي بانك براي 
توليدكنندگان بس��يار ناخوش��ايند بود چراكه ما 

آمده بوديم درد دل كنيم اما پاس��خي از س��وي 
مسووالن نگرفتيم. 

او همچني��ن ب��ا اش��اره ب��ه اينكه اص��وال در 
ش��رايط تحريم كه دالره��اي مملكت بايد صرف 
مس��ائل اساس��ي ش��ود ورود برخي كاالها غلط 
اس��ت، اظه��ار كرد: م��ا اصال به واردات پوش��اك 
خ��رده نمي گيريم اما موضوع بر س��ر نوع واردات 
 و قاچ��اق ب��ودن آن و كاله گش��ادي اس��ت كه 
بر سر مصرف كننده و توليدكننده و دولت با ورود 

كاالي قاچاق به نام مارك مي رود. 
دبي��ر اتحادي��ه تولي��د و صادرات نس��اجي و 
پوشاك ايران با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري 
در نمايش��گاه توانمندي تولي��دات داخلي به وزير 
كار فرمودند من اگر جاي ش��ما ب��ودم در هيات 
دولت يق��ه خود را پاره مي كردم، گفت: رس��الت 
مناطق آزاد بر مبناي صادرات كاالي توليد داخل 
بوده نه واردات كاالي قاچاق. افزايش مناطق آزاد 
بدون اصالح در عملكرد آن خدمت به بيگانگان و 

خيانت به كشور است. 
ريي��س اتحاديه پوش��اك ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
توليد كننده بايد در بازار جهاني سهم داشته باشد، 
گفت: در كش��ور ۵۰ ه��زار توليدكنن��ده و بنگاه 
كوچ��ك و بزرگ داري��م و اگر موان��ع را  برداريم، 

شيرازي با پيشنهادي به وزارت صنعت براي رفع 
مشكالت بازار پوشاك خواس��تار ممنوعيت ورود 
كاالي خارج��ي و منع هزينه هاي س��ربار دولتي 
مانند حذف ماليات ب��ر ارزش افزوده و ۳۰درصد 

حق بيمه شد. 

  تامين ۹۵ درصد پوشاك كشور با قاچاق 
از س��وي ديگر، مش��اور وزير صنعت، معدن و 
تجارت در امور نس��اجي و پوشاك، در يك برنامه 
تلويزيون��ي با بيان اينكه ۵۱۰ ه��زار تن ظرفيت 
تولي��د پوش��اك داريم، گفت: در س��ال 9۵ و 9۶ 
واردات رسمي ۶۰ ميليون دالر بود در حالي كه در 
سال گذشته ۳ هزار تن و در سال 9۵، ۶ هزار تن 
واردات داشتيم و اين نشان دهنده كاهش واردات 

وزني و باال رفتن واردات ارزشي است. 
گلنار نصرالهي درباره ميزان قاچاق پوشاك در 
كش��ور نيز گفت: ۲۰ هزار تن معادل ۲.۵ميليارد 
دالر واردات قاچ��اق پوش��اك در كش��ور صورت 
مي گيرد. مش��اور وزير صنعت، معدن و تجارت در 
امور نساجي و پوش��اك، مطرح كرد: ۳۰درصد از 
پوش��اك خارجي از تركيه و مابقي از كش��ورهاي 
چين و امارات وارد كش��ور مي ش��وند. از س��وي 
ديگر، ابوالقاسم ش��يرازي رييس اتحاديه پوشاك 

هم ك��ه در اين برنامه حضور داش��ت، از تعطيلي 
بيش از 7۰درصد كارگاه هاي توليد پوش��اك خبر 
داد و افزود: مش��كل اصلي بازار توليدات پوشاك، 
واردات اس��ت. رييس اتحاديه پوشاك با تاكيد بر 
اينكه توليد كننده بايد در بازار جهاني سهم داشته 
باشد، گفت: در كشور ۵۰ هزار توليدكننده و بنگاه 
كوچ��ك و بزرگ داري��م و اگر موان��ع را  برداريم، 
ظرفي��ت خالي پوش��اك پر مي ش��ود و نيازي به 
واردات نيس��ت. شيرازي با پيش��نهادي به وزارت 
صنعت براي رفع مشكالت بازار پوشاك خواستار 
ممنوعي��ت ورود كاالي خارجي و منع هزينه هاي 
س��ربار دولتي مانند حذف ماليات بر ارزش افزوده 

و ۳۰درصد حق بيمه شد. 
در عين حال، الياس��ي توليدكننده پوشاك با 
دفاع از كيفيت پوشاك توليد داخل گفت: از نظر 
حجم و كيفيت توليد پوش��اك، مشكلي نداريم و 
توليد كنن��ده داخلي مي تواند هم��ه نياز داخلي را 
تامين كن��د. به گفته او، توليدكننده با يك پنجم 
ظرفي��ت واقعي توليد مي كند، زيرا در كش��ور باز 
و برنده��اي خارجي به ب��ازار داخلي هجوم آورده 
است. الياس��ي افزود: بيش��تر كاالهايي كه به نام 
خارجي در ب��ازار داخل به ف��روش مي رود توليد 
ايران اس��ت و به نام خارجي به فروش مي رس��د. 
او اظه��ار كرد: دولت از ترس قاچاق تعرفه واردات 
را بس��يار پايين آورده و باعث شده است، پوشاك 
خارجي به صورت قانوني و به وفور وارد شود. اين 
توليد كننده افزود: كس��ي ك��ه مي خواهد واردات 
انج��ام ده��د باي��د هزين��ه آن را پرداخ��ت كند. 
به گفت��ه او، به دليل پايين ب��ودن تعرفه واردات 
توليد داخل توان رقابت با نمونه خارجي را ندارد. 
الياسي با اشاره به اينكه فقط توليدي خود او ۱8۰ 
نفر تعديل نيرو داش��ته اس��ت، افزود: اوضاع همه 
توليد كنندگان همين است و تعديل نيرو در همه 
توليدي ها رخ داده اس��ت. وي گفت: در ۱۰ سال 
گذش��ته هيچ اتفاق مثبتي براي صنعت پوش��اك 
رخ نداد. اين توليد كننده افزود: تا اعالم مي ش��ود 
جلوي واردات گرفته ش��ده است، سيل سفارشات 
به توليد كننده روانه مي ش��ود، اما چون در اجراي 
قوانين سخت گيري نمي ش��ود، هيچ تاثير مثبتي 
ن��دارد. وي گفت: اگر مس��ووالن به معناي واقعي 
مي خواهن��د از كاالي ايراني حماي��ت كنند يك 
تا ۲س��ال جلوي واردات را بگيرند و تنفس وام و 
ماليات به توليد كننده دهند تا توليد كننده بتواند 
قدرت پيدا كند. الياس��ي افزود: ما راضي هستيم 
برن��د خارجي، قاچاق وارد ش��ود، ام��ا به صورت 

رسمي و با تعرفه پايين وارد نشود. 

ايسنا|
رييس اتحاديه فروش��ندگان خشكبار و آجيل شايعه استفاده 
از وايتكس رقيق شده در آجيل هاي كهنه و قديمي براي فروش 
دوب��اره و عرضه به بازار را تكذيب ك��رد. اخيرا مباحثي مبني بر 
اينكه »فروش��ندگان آجيل و خش��كبار به س��بب آنكه محصول 
س��ال هاي گذشته روي دستش��ان باقي مانده و به دليل خشك 
ش��دن قابل عرضه نيس��ت، آن را با وايتكس رقيق ش��ده و آب 
مخلوط مي كنند تا پس از خشك شدن رطوبتي را به آجيل هاي 

كهنه خود برگردانند« مطرح ش��ده كه مصطفي احمدي در اين 
خصوص مي گويد: به  شدت اين موضوع را تكذيب مي كنم چراكه 
ب��ه هيچ وجه ام��كان آن از نظر فني وجود ن��دارد و اگر آجيل و 
خشكباري كه فرآوري شده باش��د رطوبت داده شود، بطور كلي 
از بين مي رود و اساس��ا امكان چنين كاري وجود ندارد. او افزود: 
آجيل و خشكبار خام و فرآوري نشده تا دو سال قابليت نگهداري 
دارد اما اگر اين محصوالت فرآوري ش��ود حداكثر مدت نگهداري 
آن ش��ش ماه خواهد بود. رييس اتحاديه فروشندگان خشكبار و 

آجيل در ادامه سخنان خود  تصريح كرد: هيچ يك از فروشندگان 
آجيل چنين كاري با محصول خود نمي كنند، چراكه اگر ذره يي 
امكان فروش آجيل و خش��كبار كهنه س��ال قبل به وانت بارها و 
با يك سوم قيمت وجود داش��ته باشد، در صورت رطوبت ديدن 
هيچ كاري ديگر با آن نمي ش��ود ك��رد و به ضايعات زباله تبديل 
مي شود. به گفته احمدي، مردم نبايد به چنين شايعاتي به راحتي 
توجه كنند و براساس آن تصميم گيري كنند، چراكه نه تنها امكان 
انجام چنين كاري وجود ندارد بلكه طي دو س��ال گذش��ته بازار 

آجيل و خشكبار به حدي پر رونق و مشتري بوده است كه هيچ 
محصولي از س��ال قبل باقي نمانده و هم اكنون هيچ موجودي از 
پارس��ال نداريم. بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي مركز 
فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد كشاورزي طي ۱۲ماهه 
سال گذش��ته ۱۳۰هزار ۱88تن پس��ته به ارزش يك ميليارد و 
۱7۵ميليون و ۴۴هزار دالر به كشورهاي مختلف صادر شده است 
كه نسبت به سال گذش��ته با كاهش ۵.۲۶ درصد از نظر وزني و 

7.۵۶درصد از نظر ارزشي مواجه شده است.

آجيل  وايتكسي هم داريم
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 ونزوئال يك شهروند امريكا
را آزاد كرد

 اولتيماتوم احزاب ائتالفي ايتاليا
به رييس جمهور

 امضاي 38 ميليارد دالر قرارداد
در همايش سن پترزبورگ 

گروه جهان 
دول��ت ونزوئال »جاش هالت« ش��هروند امريكا را كه از س��ال 2016 در كاراكاس 
بازداش��ت ش��ده بود، آزاد كرده اس��ت. واش��نگتن اعالم كرده كه با وجود اين اقدام، 
تحريم ه��اي امريكاي عليه ونزوئال ادامه خواهد يافت. به  گزارش رويترز، دونالد ترامپ 
و اورين هچ نماينده ايالت يوتا در س��ناي امريكا به صورت جداگانه خبر رهايي هالت 
شهروند اين ايالت را كه به اتهام دراختيار داشتن سالح گرم توسط ونزوئال دستگير شده 
بود، در صفحه توييتر خود اعالم كردند. ترامپ در توييت خود نوش��ته: »هات و ثمي 
همس��رش در راه بازگشت به اياالت متحده هستند و قرار است كه شنبه شب به وقت 
محلي وارد واشنگتن شوند.« هالت نيز با انتشار بيانيه يي، رهايي خود را نتيجه 2 سال 
تالش دش��وار دانست. نيكالس مادورو رييس جمهوري ونزوئال كه به تازگي با پيروزي 
در انتخابات سراس��ري در اين مقام ابقا شده اس��ت، پس از اوجگيري تنش در روابط 
كشورش با واشنگتن، به صورت غيرمنتظره با سناتور باب كروكر رييس كميته سياست 
خارجي س��ناي امريكا، ديدار كرده اس��ت. مادورو جزئيات اين ديدار و رايزني را اعالم 
نكرد. اين ديدار دو روز پس از آن برگزار شد كه واشنگتن، كاردار و معاون سركنسول 
ونزوئال در هيوستون اياالت متحده را عنصر نامطلوب خواند و به آنان 48ساعت فرصت 
داد، خاك اياالت متحده را ترك كنند. پيش از آن، رييس جمهوري ونزوئال تاد رابينسون 
كاردار و برايان نارانجو معاون سفارت امريكا در كاراكاس را به اتهام توطئه عليه دولت 
ونزوئ��ال اخراج كرده بود. اقدامات متقابل واش��نگتن و كاراكاس در اخراج ديپلمات ها 
پس از آن صورت گرفت كه مادورو در انتخابات رياست جمهوري يك شنبه گذشته به 
پيروزي رس��يد و براي يك دوره 6 س��اله ديگر در اين مقام ابقا شد. امريكا و مخالفان 
مادورو كه از حمايت كاخ س��فيد برخوردار هستند، نتيجه اين انتخابات را رد كرده اند 
و واشنگتن در روزهاي اخير به نشانه مخالفت با انتخابات ونزوئال، تحريم هاي جديدي 

عليه كاراكاس وضع كرده كه مادورو آنها را جنايت عليه بشريت خوانده است.

گروه جهان 
احزاب ائتالفي ايتاليا فشارها را بر سرجيو ماتارال رييس جمهوري اين كشور براي 
تايي��د يك كانديداي ضداروپا به عنوان وزير اقتصاد افزايش داده  و تهديد كردند در 
ص��ورت رد اين كانديدا، ايتاليا مجبور خواهد ش��د انتخابات ديگري برگزار كند. به 
گزارش رويترز، سرجيو ماتارال تاكنون در پي نگراني ويژه درباره كانديداي دو حزب 
راست گراي جنبش پنج ستاره و ليگ شمالي براي وزارت اقتصاد يعني پائولو ساوونا 
اقتصاددان 81 ساله جلو تشكيل دولت را كه مي توانست به بيش از 80 روز بن بست 
سياس��ي در ايتاليا پايان دهد، گرفته است. ساوونا يك منتقد صريح اتحاديه اروپا و 
يورو محسوب مي شود اما در عين حال سوابقي ممتاز ازجمله سابقه فعاليت به عنوان 
وزير صنعت را در كارنامه خود دارد. اخيرا جوزپه كنته كانديداي نخست وزيري دو 
حزب پوپوليس��تي كابينه خود را به رييس جمهور معرفي كرده و منتظر اس��ت كه 
رييس جمهور آن را تاييد كند. كنته كه يك استاد حقوق بدون سابقه تجربه سياسي 
اس��ت روز جمعه با رييس جمهور ديدار كرد. در همين حال ماتئو س��الويني رهبر 
حزب ليگ شمالي در سخناني خطاب به حاميانش در شمال ايتاليا گفت: »اميدوار 
هستند كه هيچ كس تصميم به پاسخ منفي نگرفته  باشد.« سالويني افزود: »يا اين 
دولت روي كار آمده و در س��اعات آينده كارش را ش��روع مي كند يا مجبور هستيم 
انتخابات جديدي برگزار كنيم.« لوئيجي دي مايو رهبر جنبش پنج ستاره نيز گفت: 
»انتظار دارم در عرض 24ساعت تصميم رييس جمهور درخصوص تاييد اين دولت 
اعالم شود.« آلساندرو دي باتيستا يك مقام ارشد حزب جنبش پنج ستاره گفته اين 
يك انتخاب سياسي است و اينكه جلو گزينه يك وزارتخانه گرفته شود، فراتر از نقش 
رييس جمهور اس��ت. سرجيو ماتارال تاكنون علني درباره ساوونا اظهارنظر نكرده اما 
گزارش هايي كه به واسطه دستيارانش منتشر شده از اين مساله حكايت دارد كه او 

نمي خواهد يك چهره ضد اروپايي و مخالف يورو، وزير اقتصاد شود. 

گروه جهان 
مش��اور رييس جمهوري روس��يه اعالم ك��رده در همايش اقتص��ادي بين المللي 
س��ن پترزبورگ قراردادهايي به مجموع ارزش 38ميليارد دالر امضا ش��ده اس��ت. به  
گزارش تاس، آنتون كوبياكوف معاون كميته برگزاري بيست ودومين همايش اقتصادي 
بين المللي سن پترزبورگ گفت: »در مجموع 550 قرارداد به ارزش 2هزار و 365ميليارد 
روبل )معادل 38ميليارد دالر( در همايش اقتصادي بين المللي سن پترزبورگ امضا شده 
است. اين رقم شامل قراردادهاي آشكار است و قراردادهايي كه از نظر تجاري محرمانه 
هستند ش��امل اين رقم نمي شود.«مش��اور رييس جمهوري روسيه همچنين گفت: 
حدود 17هزار نفر از 143كشور در همايش سن پترزبورگ شركت كردند. مقام روس 
گفت: »به اصطالح تحريم عادت كرده ايم اما همايش سن پترزبورگ وضعيتي برعكس 
داش��ت. ش��ركت كنندگان در همايش اعالم كردند كه روسيه كشور فرصت هاست و 
كشورهاي جهان را به يكديگر پيوند مي دهد.«كوبياكوف همچنين گفته بزرگ ترين 
هي��ات در همايش اقتصادي بين المللي س��ن پترزبورگ هيات امريكا بود كه بيش از 
500 عضو داشته است. نمايندگان بيش از 140 شركت امريكايي در همايش شركت 
داشتند. هيات هاي ژاپن و فرانسه از لحاظ تعداد اعضا در رتبه هاي بعدي قرار داشتند. 
بيست ودومين همايش اقتصادي بين المللي سن پترزبورگ پنج شنبه آغاز به  كار كرد 
و شنبه به پايان رس��يد. كريستين الگارد رييس صندوق بين المللي پول در حاشيه 
مجمع اقتصادي در س��ن پترزبورگ با اش��اره به كاهش شديد ارزش لير تركيه و پزو 
آرژانتين بر اس��تقالل بانك هاي مركزي در برابر فشارهاي سياسي تاييد كرد. رييس 
صندوق  بين المللي پول در اين نشس��ت دولت تركيه را ترغيب كرده كه به استقالل 
بان��ك مركزي احترام بگذارد. صندوق بين المللي پ��ول گفته تالش اخير آنكارا براي 
نقض فعاليت مس��تقل بانك مركزي تركيه، نوعي احس��اس عدم اطمينان در ميان 

سرمايه گذاران ايجاد كرده و فشار زيادي را بر لير وارد كرده است. 

  ماراتن دموكراسي
در افغانستان 

گروه جهان   ثبت نام كانديداهاي انتخابات پارلماني 
افغانس��تان آغاز شده است، رخدادي براي مردم كه به 
منزله ماراتني ديگر در راستاي تحقق دموكراسي است. 
مردم افغانستان براي آزادي و دموكراسي تاكنون بهاي 
سنگيني پرداخته اند؛ به  ويژه اينكه در سال هاي اخير 
دموكراس��ي نوپاي اين كش��ور با چالش ها و مشكالت 
بس��ياري مواجه بوده اس��ت. نش��ريه ديلي افغانستان 
نوشته، مهم ترين چالش فراروي روندهاي دموكراتيك 
در افغانستان وجود ساختارهاي غيرمنعطف و خشك 
قبيله يي و پدرس��االرانه بوده اس��ت. يكي از مهم ترين 
داليلي كه هنوز فرهنگ دموكراس��ي در كش��ورهاي 
درحال توسعه ش��كل نگرفته، وجود پدرساالري هاي 
نهادينه تاريخي اس��ت. مردم افغانستان از لحاظ رواني 
هنوز احس��اس مي كنند كه بايد زير سيطره قيمومت 
پدرس��االران زندگي كنند و از كارگزاران پدرس��االري 
اطاعت كنند. كارگزاران پدرس��االري نيز هنوز بر اين 
تصميم و اراده خويش قاطعانه پاي مي فشارند كه به هر 
شيوه ممكن بر مقدرات امور مسلط باشند. تالش تعداد 
زيادي از رهبران جهادي و بزرگان اقوام براي به دست 
گرفتن كرس��ي هاي پارلمان توس��ط فرزندان شان در 
همين راستا قابل تحليل است و ريشه در پدرساالري 
كهن اين سرزمين و خصلت ضد دموكراتيك فرهنگ 
سياس��ي افغانس��تان دارد. دومي��ن چالش ف��راروي 
دموكراس��ي، نيروه��اي افراطي اس��ت. افراط گرايي و 
تروريسم نه تنها با بنيادها و مفاهيم دموكراتيك دشمن 
هس��تند؛ بلكه عمال در راستاي بازدارندگي آنها تالش 
مي كنند. از روزي كه طالبان به عنوان يك نيروي مسلط 
و افراطي در افغانستان ظهور كرده، اميد به بهبود اوضاع 
نيز درحال افول بوده است. از اين جهت افغانستان در 
گذر زمان به س��وي تضعيف دموكراسي گام برداشته 
است. تحجرگرايي و نيروهاي واپس گراي مذهبي ذاتا 
با دموكراس��ي مش��كل دارند و همواره به عنوان يك 
عام��ل بازدارنده قوي در برابر روندهاي دموكراتيك در 
افغانستان عمل كرده اند. از زمان امان اهلل خان تاكنون 
اي��ن نيرو همچنان زنده اس��ت و ام��روز هم به عنوان 
دشمن دموكراسي قد علم كرده است. در كنار ناامني 
و رقابت قدرت هاي منطقه يي، عدم توس��عه اقتصادي 
و فقدان زمينه هاي تحقق دموكراس��ي همچنين فقر 
از مهم تري��ن چالش ه��اي ديگر فراروي دموكراس��ي 
در افغانس��تان اس��ت. با همه چالش هايي كه فراروي 
دموكراسي و روندهاي دموكراتيك در افغانستان وجود 
دارد تقريبا همگي اذعان دارند كه هيچ گزينه  ديگري 
فراروي مردم افغانستان جز انتخابات و تعيين سرنوشت 

از طرق روندهاي دموكراتيك وجود ندارد. 

  2 قرارداد روس  نفت
با كردستان عراق

رسانه هاي كرد از امضاي 2 قرارداد بزرگ نفتي بين 
اقليم كردستان عراق و شركت روسي »روس  نفت« در 
حاشيه نشست اقتصادي سن پترزبورگ خبر دادند. به 
 گزارش ايرنا، آش��تي اورامي وزير منابع طبيعي اقليم 
كردس��تان عراق گفته، وزارت منابع طبيعي قرارداد 
احداث خ��ط لوله گازي منطقه كردس��تان عراق به 
تركيه را با ش��ركت روسي روس نفت منعقد كرد. اين 
گزارش حاكي اس��ت، شركت روس��ي مذكور وظيفه 
احداث خ��ط لوله گازي منطقه كردس��تان عراق به 
تركي��ه را به ارزش يك ميلي��ارد و 800 ميليون دالر 

امضا كرده است. 

 امريكا حق ندارد تركيه را از 
خريد اس400 روسي منع كند

رييس جمهوري روس��يه گفت��ه، امريكا حق ندارد 
تركيه را از خريد تسليحات پدافند موشكي اس400 
منع كند. به گزارش ريانووستي، والديمير پوتين گفته 
فشار امريكا بر تركيه در مساله خريد مجموعه پدافند 
موش��كي اس400 غيرقانوني اس��ت. قرارداد فروش 
اس400 به تركيه در دس��امبر سال گذشته ميالدي 

به امضا رسيد. 

  ترمز اصالحات
در عربستان كشيده شد

نشريه آتالنتيك با اشاره به بازداشت فعاالن حقوق 
زنان در عربستان از توقف اصالحات جنجالي محمد 
بن س��لمان وليعهد سعودي در عربس��تان خبر داده 
است. در اين گزارش آمده همواره اين احتمال وجود 
داش��ت كه اصالحات بن سلمان مخالفان را در داخل 
جامعه مردساالر عربستان كه از تفسير سفت و سختي 
از اسالم تبعيت مي كند، تحريك كند. اين نياز آشكار 
براي بازداشت زنان فعال حاكي از آن است كه محمد 
بن سلمان مجبور ش��ده دوباره در طرح هاي بزرگش 

بازانديشي كند. 

 كميسيون انتخابات عراق 
شكايات معترضان را بپذيرد

ش��وراي عالي دستگاه قضايي عراق به كميسيون 
عالي مستقل انتخابات اعالم كرده، شكايات معترضان 
به نتاي��ج انتخاب��ات پارلماني را بپذي��رد. به  گزارش 
اس��پوتنيك اين ش��ورا در نامه يي رسمي خطاب به 
كميس��يون عالي مس��تقل انتخابات برلزوم پذيرش 
ش��كايات معترضان به نتايج انتخابات براساس ماده 
8 قانون ش��ماره 11 س��ال 2007 تاكيد كرده است. 
كميس��يون انتخابات پيش تر اعالم ك��رده بود، پايان 
مهلت دريافت ش��كايت ها نس��بت به نتايج انتخابات 
پنج ش��نبه جاري خواهد بود ام��ا دادگاه عالي فدرال 
عراق با رد درخواست براي عدم تاييد نتايج انتخابات 
پارلماني تاكيد كرده، مس��اله ارتباطي به اين دادگاه 

ندارد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

رهبران كره شمالي و كره جنوبي بار ديگر ديدار كردند

بازگشت ترامپ به مسير مذاكره با »اون«
گروه جهان  

رهبران كره ش��مالي و كره جنوبي براي دومين 
ب��ار در چند دهه اخير با يكديگر ديدار كردند. اين 
ديدار كه به مدت دو ساعت هم به طول انجاميد در 
نقطه مرزي پانمونجوم صورت پذيرفته است. پس 
از اين ديدار سخنگوي مون جائه اين رييس جمهوري 
كره جنوبي، در بيانيه يي گفت: »در اين مالقات در 
خصوص چگونگ��ي برگ��زاري موفقيت آميز ديدار 

كيم جونگ اون و دونالد ترامپ صحبت كرديم.«
خبرگزاري رسمي كره ش��مالي هم پس از اين 
دي��دار اراده محكم كيم جونگ اون ب��راي برگزاري 
دي��دار ب��ا دونال��د ترامپ خب��ر داده اس��ت. اين 
خبرگ��زاري همچنين ضمن اع��الم آمادگي رهبر 
كره ش��مالي براي ديدار با رييس جمهوري امريكا، 
از عالقه پيونگ يانگ به استمرار ديدارهاي دوجانبه 

رهبران دو كره خبر داده است. 
دونال��د ترامپ با بيان اينكه اراده محكمي براي 
برگ��زاري اين نشس��ت وج��ود دارد، خلع س��الح 
هس��ته يي در ش��به جزيره كره را امري فوق العاده 
ارزيابي كرده اس��ت. اكونوميست نوشته، اين ديدار 
اي��االت متحده را به مس��ير مذاكره با پيونگ يانگ 

بازگردانده است. 
پ��س از اينكه قرار ش��ده بود رهب��ران امريكا و 
كره ش��مالي 12 ژوئن در سنگاپور با يكديگر ديدار 
كنن��د، دونالد ترامپ با نوش��تن نامه يي خطاب به 
كيم جونگ اون اين ديدار را لغو كرد. ارسال اين نامه 
در همان روزي صورت مي گيرد كه پيونگ يانگ با 
دعوت از شماري از روزنامه نگاران خارجي، »تخريب 
كامل مركز آزمايشات اتمي« خود را اعالم مي كند. 
ارس��ال اين نامه در همان روزي صورت گرفت كه 
پيونگ يانگ با دعوت از ش��ماري از روزنامه نگاران 
خارج��ي، مرك��ز آزمايش هاي هس��ته يي خود را 
كام��ال ويران ك��رد. مجله پوليتيكو گ��زارش داده 
ب��ود كه بالفاصله پس از لغو برنامه ديدار از س��وي 
رييس جمهوري امريكا ح��دود 30 تن از مقام ها و 
ديپلمات ه��اي وزارت خارج��ه اي��االت متحده كه 
ب��راي برنامه ريزي در س��نگاپور به س��ر مي برند، 

آماده بازگش��ت به امريكا ش��ده بودن��د. اما پس از 
آن كره ش��مالي در بيانيه يي كه لحن آرام و مثبتي 
داش��ت، ضمن ابراز تاسف از تصميم كاخ سفيد بار 
ديگر اع��الم آمادگي كرد كه رهبر اين كش��ور در 
هر كجا و تحت هر ش��رايطي حاضر است با ترامپ 
ديدار كند؛ رييس جمهوري امريكا هم اعالم كرد كه 
گفت وگوهاي خوبي براي انجام اين ديدار لغو شده 
در حال اجراس��ت و ش��ايد اين مذاكره تاريخي در 

همان زمان مقرر در سنگاپور برگزار شود. 
كيم جونگ اون و مون جائه اين در ديدار اول خود 
با انتش��ار بيانيه پانمونجوم بر تعهد دو طرف براي 
خلع سالح هسته يي در شبه جزيره كره و دستيابي 
به پيمان صل��ح تاكيد كردند. از س��ال 1۹53 كه 
جنگ كره به پايان رسيده هر دو كشور در وضعيت 
آتش بس به سر مي برند و هنوز به پيمان صلح دست 

نيافته اند. سئول مي گويد دستيابي به صلح و خلع 
سالح هسته يي در صورتي ممكن است كه امريكا 

نيز با كره شمالي به توافق برسد. 
سارا س��ندرز سخنگوي كاخ سفيد، گفته تيمي 
از امريكا هفته جاري راهي س��نگاپور مي ش��ود تا 
جزئيات مربوط به نشس��ت احتمالي دونالد ترامپ 

و كيم جونگ اون را بررسي كند. 

 حمله به نيويورك تايمز 
گمانه زني ه��ا درب��اره ديدار احتمال��ي رهبران 
كره شمالي و امريكا در 12 ژوئن در شرايطي تقويت 
ش��ده كه ترام��پ از گزارش اخي��ر نيويورك تايمز 
درباره زمان ديدارش با كيم جونگ اون انتقاد كرده و 
گفته اعضاي دولتش در قبال پيونگ يانگ اختالفي 
با يكديگر ندارن��د. نيويورك تايمز جمعه به نقل از 

يك مقام ارش��د كاخ سفيد نوش��ته بود كه به دليل 
ضيق وقت براي برنامه ريزي لجس��تيك و دس��تور 
كار اي��ن ديدار، احتمال برگ��زاري آن در 12 ژوئن 
بسيار كم است. با اين حال ترامپ در توييتر نوشت: 
»نيويورك تايم��ز ورشكس��ته از يك منبع ارش��د 
كاخ س��فيد كه وجود خارجي ندارد، نقل قول كرده 
كه حتي اگر دوباره ق��راري براي اين ديدار تعيين 
شود، برگزاري آن در 12 ژوئن غيرممكن است؛ زيرا 
زمان كافي ب��راي برنامه ريزي الزم وجود ندارد. باز 
هم اش��تباه! از افراد واقعي استفاده كنيد، نه منابع 

تقلبي!«
رييس جمه��وري امريكا همچني��ن در توييت 
ديگري مدعي ش��ده كه اعض��اي دولتش درباره 
راهبرد واش��نگتن در قبال كره شمالي اختالفي با 
هم ندارند. وي نوشته: »خالف آنچه نيويورك تايمز 

ورشكسته و فاسد دوس��ت دارد مردم باور داشته 
باش��ند، هيچ اختالفي در دول��ت ترامپ در مورد 
نحوه پرداختن به مساله كره شمالي وجود ندارد.« 
نيويورك تايمز كه يكي از منتقدان جدي سياست 
خارج��ي ترامپ به ش��مار م��ي رود اين پرس��ش 
را مط��رح ك��رده كه اگر پيونگ يانگ تس��ليحات 
هسته يي خود را نگه دارد، ترامپ چگونه قرار است 

مدعي پيروزي شود. 
در اي��ن گ��زارش آم��ده: برخي كارشناس��ان 
هش��دار مي دهن��د معاه��ده صلحي ك��ه موجب 
كاهش نيروه��اي امريكايي در ش��به جزيره كره 
ش��ود، بدون آنكه تضميني در مقابل آن دريافت 
ش��ود يك موفقيت فاجعه بار خواه��د بود. برخي 
هم تاكيد دارند توافق بهتر از عدم توافق اس��ت. 
از لحظه يي كه ترام��پ دعوت بي پروا براي ديدار 
با كيم جون��گ اون را پذيرفت، انتظاراتي به وجود 
آورد مبني ب��ر اينكه در نهاي��ت او كاري را انجام 
مي دهد كه هيچ كدام از پيشينيانش انجام ندادند: 
كنترل كره ش��مالي براي كنار گذاشتن زرادخانه 
هس��ته ايش. اگ��ر ترام��پ و كي��م 12 ژوئن در 
مذاكرات سنگاپور حاضر شوند مشخص مي شود 
كه خلع س��الح هسته يي در مدت كوتاهي تقريبا 
از ميز مذاكره برداش��ته مي ش��ود اما تحليلگران 
معتقدند ترامپ هيچ مش��كلي نخواهد داشت كه 
راه ه��اي ديگري بيابد و بتواند از آن طريق مدعي 
پيروزي شود. بروس كلينگنر، متخصص امور كره 
و ژاپ��ن در بنياد هريتيج در واش��نگتن مي گويد: 
»اگر ش��ما فقط به اين دلي��ل معاهده يي را امضا 
كنيد چون كه به نظر مي رس��د شايسته دريافت 
جايزه صلح نوبل باش��د و اين تهديد را حل نكند، 
پس شما يك وضعيت خطرناك تر ايجاد كرده ايد. 
امض��اي معاه��ده صلح��ي ك��ه موج��ب كاهش 
نيروهاي امريكايي در ش��به جزيره كره مي شود، 
بدون اينكه چيزي در مقابل حمالت هسته يي يا 
حتي توپخانه متعارف عليه سئول يا موشك هاي 
هدفمند عليه توكيو دريافت ش��ود يك موفقيت 

فاجعه بار خواهد بود.«

حمايت گرايي يا محافظت از محيط زيست؟

چشم انداز جنگ تجاري بر سر روغن پالم
گروه جهان   طال تسليمي  

تصميم اتحاديه اروپا مبني بر اينكه ديگر روغن 
پالم را ب��ه عنوان يك منبع انرژي تجديدش��دني 
به رس��ميت نمي شناس��د، اين بلوك را در مس��ير 
مناقشه يي اساسي با مالزي و اندونزي كه بازيگران 
اصلي در اين صنعت 3۹ ميليارد دالري محس��وب 
مي شوند، قرار داده است. در چند ماه اخير تصميم 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، درباره اعمال 
مازاد تعرفه بر واردات فوالد و آلومينيوم و در پي آن 
اعمال تعرفه هاي تالفي جويانه از سوي چين، نگراني 
ش��ديد بين المللي را از بروز يك جنگ تجاري بين 
اقتصادهاي اول و دوم جهان در پي داش��ته است. 
اكنون هم گزارش هايي درباره احتمال بروز جنگ 
تجاري ميان بروكسل و بزرگ ترين توليدكنندگان 
روغن پالم مطرح است و علت آن نيز خط خوردن 
اين س��وخت بيولوژيك��ي از فهرس��ت انرژي هاي 
تجديدشدني مورد استفاده كشورهاي عضو بلوك 

اروپايي است. 
به گزارش »سوت چاينا مورنينگ پست«، موضوع 
مناقشه صنعت 3۹ ميليارد دالري روغن پالم است 
كه اندونزي و مالزي بزرگ ترين توليدكنندگان آن 
محس��وب مي ش��وند و در زمينه هاي گوناگوني از 
سوخت گرفته تا لوازم آرايشي و مواد غذايي كاربرد 
دارد. اتحادي��ه اروپا كه دومي��ن واردكننده بزرگ 
روغن پالم محسوب مي شود، تاكنون از اين سوخت 
به عنوان انرژي تجديدشدني و براي كاهش گازهاي 
گلخانه يي اس��تفاده مي كرده است. ماه پيش لوت 

پانجايتان وزير هماهنگ كننده امور دريايي و يكي 
از مشاوران نزديك به جوكو ويدودو رييس جمهوري 
اندونزي هش��دار داد كه اگر دولتش احساس كند 
اتحاديه اروپا در حمايت از دانه هاي داخلي واردات 
روغن پالم را كاهش داده، تدابير تالفي جويانه اتخاذ 

خواهد كرد. 
اين مناقشات در عين حال توجه فعاالن محيط  
زيست را جلب كرده است، چرا كه آنها صنعت روغن 
پالم را يك��ي از بزرگ ترين عوامل نابودي جنگل ها 
مي دانند و توجيهات اقتصادهاي نوظهور را در اين 
زمينه كه درباره نابودي جنگل ها و آلودگي هاي گاز 
دي اكسيد كربن اغراق شده، غيرقابل قبول مي دانند. 
دولت اندونزي نگران است كه تصميم گيري اتحاديه 
اروپا نوعي حمايت گرايي از توليدات داخلي در زمينه 
سوخت هاي زيستي باشد؛ اما فعاالن محيط زيست 
اين تصميم را نشانه يي در جهت محافظت از محيط 
زيس��ت و جنگل ها مي دانند. كيكي توفيق رييس 
كمپي��ن جهاني محافظت از جنگل ه��اي اندونزي 
در اي��ن باره مي گويد: »روغ��ن پالم همچنان يكي 
از عوام��ل اصلي نابودي جنگل هاس��ت و اين اقدام 
)اتحادي��ه اروپا( واكنش مس��تقيم ب��ه ناتواني اين 
صنعت در رس��يدگي به مشكل جنگل ها محسوب 
مي ش��ود.« روغن پالم از ديرب��از يكي از موضوعات 
مورد مناقش��ه فعاالن محيط زيس��ت در اروپا بوده 
اس��ت. در ماه آوريل فروشگاه زنجيره يي بريتانيايي 
»آيْس��لند« اعالم كرد روغن پال��م را از مواد غذايي 
توليدي خود حذف مي كند. اما آنچه مناقشات را در 

اين زمينه تشديد كرد، راي گيري در پارلمان اروپايي 
در ماه ژانويه بود؛ همه كش��ورهاي عضو و ش��وراي 
اروپايي اعالم كردند سوخت هاي زيستي را در زمره 
انرژي تجديدشدني به حس��اب نخواهند آورد. اين 
مساله ضربه محكمي به صنعت روغن پالم بود، چرا 
كه بيش از نيمي از واردات روغن پالم اتحاديه اروپا 
به صورت سوخت مصرف مي شد. اما اين تنها خبر بد 
براي توليدكنندگان روغن پالم نبود. پارلمان اروپايي 
كاهش كلي مصرف س��وخت هاي زيستي به نصف 
سطح مصرفي كنوني تا سال 2030 را در دستوركار 
دارد و مي خواهد سطح سوخت هاي زيستي در زمره 
سوخت هاي تجديدشدني را در سه سال آتي به صفر 
برساند. وينسنت گرند سفير اتحاديه اروپا به اندونزي 
گفته اين راي به معناي ممنوعيت واردات نيست و 
اگرچه پارلمان اروپايي به حذف سوخت هاي زيستي 
از انرژي هاي تجديدشدني )باد و انرژي خورشيدي 
از ديگ��ر نمونه هاي آن هس��تند( راي داده، اما اين 
س��وخت ها همچن��ان در دس��ترس خواهن��د بود. 
گفت وگوهاي س��ه جانبه بين پارلمان و كميسيون 
اروپايي و كش��ورهاي عضو هفته آينده آغاز خواهد 
ش��د و انتظار مي رود مذاكرات در اين زمينه تا ماه 

سپتامبر به نتيجه برسد. 
ب��ا اين ح��ال، پانجايت��ان هش��دار داده كه در 
صورت تغيير در س��طح تجارت كنون��ي، اقدامات 
تالفي جويانه شديد خواهند بود و ديگر توافقنامه ها 
را تحت تاثير قرار خواهند داد. انگارتياس��تو لوكيتا 
وزير بازرگاني اندونزي با تهديد بر ايجاد ممنوعيت 

بر واردات ماهي، به نروژ هشدار داده است. اما دولت 
ويدودو اعالم ك��رده اقدامات تالفي جويانه تنها در 
صورتي خواهند بود كه اتحاديه اروپا در اس��تفاده 
از سوخت هاي زيستي داخلي و وارداتي تمايز قائل 
ش��ود و به حمايت از توليدات داخل��ي روي آورد. 
درآمد ساالنه كشاورزان اتحاديه اروپا كه بزرگ ترين 
توليدكنندگان هس��ته انگور محس��وب مي شوند، 

به سختي به 3.2 ميليارد دالر مي رسد. 
روغن پالم كه دانه يي غني اس��ت و به سادگي 
در هواي استوايي رش��د مي كند، خيلي سريع به 
عنوان جايگزيني براي س��وخت هاي فسيلي مورد 
پذي��رش قرار گرفت. ۹0 درص��د توليدات جهاني 
روغ��ن پالم محص��ول اندون��زي و مالزي اس��ت. 
در اندون��زي نزدي��ك ب��ه 6 ميليون نف��ر در اين 
صنعت مشغول به كار هس��تند و درآمد صادرات 
اي��ن محصول س��االنه به حدود 20ميلي��ارد دالر 
مي رس��د. در مالزي، نزديك به نيمي از مردم اين 
كش��ور زندگي خود را از كشت روغن پالم كسب 
مي كنند. اما مش��كل اينجاس��ت كه كشت روغن 

پالم به معناي پاكسازي زمين هاي بيشتر است. به 
گزارش ديد بان جهاني جنگل ها، از س��ال 2000 
تاكن��ون در اندونزي و مالزي نزديك به 15 درصد 
از جنگل ها در راستاي كشت روغن پالم نابود شده 
است. خشكي غيرطبيعي ناشي از كشت روغن پالم 
همچنين خطر بروز آتش سوزي هاي شديد مشابه 
آتش س��وزي س��ال 2015 در اندونزي را به همراه 
دارد. بانك جهاني برآورد كرده اين آتش سوزي كه 
تا شش ماه ادامه داشت، 16 ميليارد دالر به اقتصاد 
اندونزي آس��يب زده اس��ت. فطريان آندريانسياه 
رييس س��ازمان غيرانتفاع��ي »ابتكارعمل تجارت 
دوام آوردني« گفت: »آتش سوزي سال 2015 زنگ 
هشداري جدي بود. هنوز نمي توان گفت كه اكنون 
امكان جلوگيري از آتش سوزي مشابه سال 2015 
وجود دارد. با اين حال، مي توان نش��انه هاي تغيير 
شيوه را در اين صنعت مشاهده كرد. اتحاديه اروپا 
بايستي پيشرفت هاي حاصله را مدنظر قرار دهد، اما 
اندونزي نيز بايستي قبول كند كه هنوز مشكالت 

بزرگي در اين صنعت وجود دارد.«
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پرونده8
 نامه باغداران

به روحاني و الريجاني
در پي سرماي بهاره و خسارت چشمگير به باغات 
۱۷ اس��تان كش��ور، اتحاديه باغداران طي نامه يي به 
رييس جمه��ور و ريي��س مجلس خواس��تار حمايت 
دول��ت و مجل��س از توليدكنندگان ش��د. به گزارش 
مهر در پي س��رمازدگي بهاره و خسارت گسترده يي 
كه به باغات ۱۷ اس��تان كش��ور وارد ش��ده اس��ت، 
اتحاديه سراسري باغداران كشور در نامه يي به حسن 
روحاني، رييس جمهور و علي الريجاني، رييس مجلس 
شوراي اس��امي خواستار حمايت دولت و مجلس از 
توليدكنندگان شد. در بخش��ي از متن نامه اتحاديه 
باغداران به حسن روحاني، رييس جمهور آمده است: 
همانطور كه مستحضريد سرماي بهاره در سال جاري 
باغات كشور را دچار خسارت سنگين و جبران ناپذيري 
كرده است با توجه به گزارشات دريافتي از استانداران، 
مديران تشكل هاي باغباني در سطح كشور، مسووالن 
ذي رب��ط كش��اورزي در اس��تان ها و صن��دوق بيمه 
محصوالت كش��اورزي بيش از ۷۰۰۰ميليارد تومان 
خس��ارت اوليه برآورد شده و به وزير جهاد كشاورزي 
منعكس ش��ده است. لذا از دولت تدبير و اميد انتظار 
م��ي رود در اجراي سياس��ت هاي محروميت زدايي و 
با عنايت به فرامين مق��ام معظم رهبري در حمايت 
از تولي��دات داخلي دس��تور فرماييد به نحو مقتضي 
موض��وع در هيات وزيران طرح و اقدام الزم در كمك 
به خسارت ديدگان صورت گيرد. براساس اين گزارش 
طبق اعام مس��ووالن وزارت جهاد كشاورزي، امسال 
بي��ش از ۶۷۸ هزار هكتار از محص��والت باغي دچار 
سرمازدگي شده  وبيش از 3ميليون تن از محصوالت 
سردس��يري دچ��ار س��رمازدگي ش��دند و ارزش آن 
تقريبا بيش از ۸۱ هزارميليارد ريال اس��ت. همچنين 
محمدعلي طهماس��بي، معاون ام��ور باغباني وزارت 
جهاد كش��اورزي با بيان اينك��ه حداكثر حدود ۲۰تا 
3۰درص��د اين باغات بيمه بوده اند خواس��تار تقويت 

بيمه كشاورزي در اين بخش شده است. 

روزانه هزار تن مرغ 
ذخيره سازي مي شود

مديرعامل ش��ركت پش��تيباني امور دام كشور از 
خري��د حمايتي و ذخيره س��ازي روزانه بيش از هزار 
تن مرغ گوشتي توسط اين شركت خبر داد و گفت: 
اي��ن كار براي جلوگي��ري از ض��رر توليدكنندگان 
اجرا مي ش��ود. ايران با ظرفيت بيش از ۲.5ميليون 
ت��ن توليد اكنون س��االنه نزدي��ك ۲.۲ميليون تن 
گوش��ت مرغ توليد مي كند و در زمره ۸كش��ور برتر 
توليدكننده مرغ در دنيا قرار دارد. »حميد ورناصري« 
در گفت وگو با ايرنا درباره رفع مشكل توليدكنندگان 
گوش��ت مرغ به دليل نوسان قيمت نهاده هاي طيور 
اف��زود: اكن��ون با افزاي��ش توليد مرغ گوش��تي در 
كش��ور مواجه هستيم كه اين موضوع منجر به ضرر 
توليدكنندگان شده است. وي اظهار كرد: به همين 
منظور شركت پشتيباني امور دام براي جلوگيري از 
زيان توليدكنندگان وارد عمل ش��ده و هر كيلوگرم 
مرغ زنده را با قيمت ۷۶۰۰تومان از توليدكنندگان 
خريداري مي كند. مديرعامل شركت پشتيباني امور 
دام كش��ور مي��زان خريد انجام ش��ده را قابل توجه 
توصيف كرد و گف��ت: توليدكنندگان نگراني از اين 
موضوع نداش��ته باش��ند، روند خريد گوشت مرغ تا 
متعادل شدن قيمت بازار ادامه پيدا خواهد كرد. وي 
اظهار داد: براي خريد گوشت مرغ شركت پشتيباني 
امور دام كشور هيچ محدوديتي ندارد و اثرات مثبت 
ورود اين ش��ركت به زودي در بازار مرغ مش��خص 
مي شود. ورناصري با تاكيد بر اينكه نهاده هاي مورد 
نياز صنعت طيور كش��ور تامين است، گفت: اكنون 
هيچ كمبودي در زمينه تامين ذرت و كنجاله سويا 
مورد نياز پرورش دهندگان طيور كش��ور نداريم. وي 
اظهار كرد: ورود شركت پشتيباني امور دام در بحث 
نهاده ها منجر به مناسب شدن قيمت اين محصوالت 
در بازار شده به طوري كه اكنون قيمت هر كيلوگرم 
ذرت در بندر امام خميني)ره( ۱۲5۰تومان و كنجاله 

سويا بين ۲۲5۰تا ۲3۰۰تومان است.  

نان سبوس دار نخريد
مع��اون وزي��ر جهاد كش��اورزي اع��ام كرد كه 
آرد بايد مس��تقيما در توليد نان مورد اس��تفاده قرار 
گيرد و هر گونه افزودني مانند سبوس، غيرقانوني و 
غيربهداشتي بوده و مردم نبايد بخرند چراكه گاهي 
اوقات از سبوس دامي در پخت نان استفاده مي شود. 
بسياري از نانوايي ها به ويژه سنگك و بربري، سبوس 
را به عنوان يكي از ويژگي هاي افزودني به نان تبليغ 
كرده و آن را گران تر به مردم مي فروش��ند درحالي 
كه يزدان سيف، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي 
ايران در اين باره به ايس��نا گفت: س��بوس حتي اگر 
سبوس خوراكي و مورد استفاده براي مصرف انساني 
باش��د چندان خاصيتي به غير از فيبر كه به گوارش 
انس��ان كمك مي كن��د، ندارد و اين م��اده خوراكي 
براي مناطقي اس��ت كه مردم چندان ميوه مصرف 
نمي كنند نه ايراني ها كه با ميوه س��ير مي شوند. وي 
افزود: در كشورهاي اروپايي سبوس چندان مصرف 
ندارد و اين نشان مي دهد كه اين ماده غذايي چندان 
ارزشمند نيست. البته متاس��فانه در برخي از موارد 
مش��اهده ش��ده كه از س��بوس دامي در نانوايي ها 
اس��تفاده مي ش��ود كه نه تنها هيچ خاصيتي ندارد 
بلكه مضر اس��ت و با اين كار سم وارد بدن خودمان 
مي كني��م؛ چراكه همه س��موم، فلزات س��نگين و 
باقيمانده هاي شيميايي روي سبوس دامي مي نشيند 
و با مصرف آن به س��امت خودمان آسيب مي زنيم. 
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه 
هر گونه افزودني به غير افزودني هاي مجاز در پخت 
نان ممنوع و تخلف است، ادامه داد: مردم به هيچ وجه 
از نانوايي ها نان س��بوس دار نخرند چراكه بايد آردي 
كه از كارخانه مي آيد به خمير و نان تبديل شود و اگر 
نان سبوس دار استاندارد در كشور بخواهد توليد شود 
بايد آن س��بوس در كارخانه به آرد اضافه شود كه با 
شست وشو و گرفتن مواد مضر بتوان سبوس سالم و 

مفيد به سبد مواد غذايي مردم اضافه كرد. 

اخبار

متفكر يا نماد؟

ماركسيبرايقرنبيستويكم
مولف: ترل كارور  

مترجم: علي كوچكي  
ايان- قرن بيست ويكم همين حاال نيز دوباره به 
اس��تقبال كارل ماركس )۱۸۱۸�۱۸۸3( رفته است؛ 
با وجود اينكه تصور مي ش��د ماركس جاذبه اش را از 
دس��ت داده، اينك دوباره بازگشته و جلو چشممان 
عرض ان��دام مي كن��د. پ��س از فروپاش��ي هاي مالي 
۲۰۰۸ چهره شيرآس��اي او بر جلد نش��ريات خبري 
بين الملل��ي، ويژه مق��االت روزنامه ه��ا، برنامه ه��اي 
تلويزيون��ي و پس��ت هاي وباگ��ي نق��ش بس��ت. 
جواب دادن به پرس��ش هايي مثل »چ��را اكنون؟« و 
»چ��را ماركس؟« راح��ت بود: س��رمايه داري ناگهان 
بي ثبات، مديريت ناپذير، بس��يار ش��كننده و به نحو 
نگران كننده يي تهديدآميز جلوه مي كرد. اين احتمال 
در مي��ان بود كه افراد، خانواده ه��ا و همه ملت ها در 
يك مارپيچ نزولي توقف ناپذير به سوي فقر و زندگي 
تنگدستانه رانده ش��وند. عاوه براين، س��رمايه داري 
حاوي تعارضات بسيار نامنصفانه و تناقض هاي دروني 
آش��كار به نظر مي رس��يد: بانك هاي شكست ناپذير 
مي توانستند وثيقه ماليات دهندگان را به اجرا بگذارند، 
امكان داشت سهل انگاري و كاهبرداري بي مجازات 
بماند و بهره ب��رداري ثروتمندان بزرگ از زدوبندهاي 
ميان اليگارشي، سودهاي هنگفت آنها را حفظ كند. 
ديگر توس��ل به خطرپذيري، رقابت، بازارهاي »آزاد« 
و باال رفتن اس��تاندارد زندگي براي همگان، چندان 
معتبر به نظر نمي رسيد. خب، در چنين وضعي همه 

ما به چه فكر مي كنيم؟
ماركس به عنوان سرسخت ترين منتقد روشمند 
سرمايه داري تا امروز نويسنده رساله يي تاثيرگذار در 
اين موضوع، و روش��نفكر و بزرگمرد نمادين انقاب، 
براي تنوير ذهن خوانندگان فايننشال تايمز، اشپيگل 
و حتي تاي��م و نيوزويك، كانديداي محتملي به نظر 
مي رس��يد. مارك��س در مقام چهره يي ش��اخص در 
برنامه آموزشي علوم انساني، پرجنب وجوش تر از هر 
كمونيس��ت نظري صاف و ساده يي )حتي شخصيت 
بس��يار فريبنده يي همچون جان مينارد كينز(، اين 
كمونيست پر يال و كوپال نام آشنا، ديدگاه جايگزيني 
را به م��ا نويد مي داد و مباحثه عمومي پرش��وري را 
تضمين مي ك��رد. طنين هاي كم فروغ و دوردس��ت 
جنگ س��رد، غرب عليه شرق، عاش��قان آزادي عليه 
ذهن هاي به بردگي كش��يده شده خودكامگان پرده 
آهنين و امثال اينها -كه همگي در ميانه قرن بيستم 
ش��هره بودند- واقعا لطفي در حق ماركس بود و او را 
به شكلي نازدودني، به چهره يي تاريخي بدل ساخت؛ 
بي آنكه )و چه بسا جاي شگفتي باشد كه( انديشه او 
را كاما ش��يطاني سازد يا قدرت تفكرش را بي اعتبار 
كن��د. هر زندگينامه، ش��رح، نقد فلس��في و مجادله 
سياس��ي اي كوشيد او را به زير كشد، به طور خاص از 
اواي��ل دهه ۱۹5۰ و در طول دهه هاي بعدي، به ويژه 
در ده��ه ۱۹۸۰ و دقيقا هنگام س��قوط ديوار برلين 
در ۱۹۸۹. اما جنبش��ي مخالف ني��ز در دهه ۱۹۶۰ 
برجس��تگي پيدا ك��رد و در نهايت بر س��روصداهاي 
ضد كمونيستي »ترور استاليني«، ضد شوروي، ضد 
چين س��رخ و ضد ماركس غلبه ك��رد. پيش از اينها 
دو كتاب كم حجم در اواخر دهه ۱۹3۰ س��نگ بناي 
اين جريان را گذاشته بودند: كتاب از هگل تا ماركس 
)۱۹3۶( س��يدني هوك كه در اياالت متحده نوشته 
ش��د و به چاپ رسيد و كتاب كارل ماركس )۱۹3۹( 
آيزايا برلين كه در بريتانيا نوشته و منتشر شد. اين دو 
كتاب با آنكه نگاه غيرانتقادي اي به ماركس نداشتند و 
از ديدگاهاي سياسي نويسندگانشان نيز فارغ نبودند، 
گونه مهمي از اين دس��ت آثار را پي ريزي كردند: در 
اين آثار، براي نخستين بار، ماركس به باالترين درجه 
فلس��فه اروپايي بركشيده شد، به دست نويسندگاني 
كه -اگرچه در آن زمان مرداني بسيار جوان بودند- به 
زودي به محققان برجسته بلندآوازه يي تبديل شدند 
و كار خود را در باالترين سطوح دانشگاهي )به ترتيب 
در دانش��گاه نيويورك و كالج ال سولز آكسفورد( پي 
گرفتند. هر دو تن اگرچه به انگليسي مي نوشتند، به 
زبان آلماني نيز مسلط بودند و -دست كم با معيارهاي 
آن روزگار- پژوهش��گراني پراطاع بودند كه از منابع 
دست اول سود مي بردند. با وجود دگرگوني هايي كه 
در ديدگاه هاي ش��خصي و مواضع سياس��ي آنان در 
طول سال هاي پس از آن رخ داد، اين دو كتاب دست 
نخ��ورده باقي ماندند و از هر گزندي جز مجادله هاي 
پژوهش��ي جان به در بردند. هنگام��ي كه »ماركس 
اومانيست« سرخط اخبار را در دهه ۱۹۶۰ از آن خود 
كرد و موجي در ميان دانش��جويان معترض، فعاالن 
ديني، ش��ورش جهان س��وم و جنگ هاي مربوط به 
آزادي ملي ايجاد كرد، اين رويكرد فلس��في محققانه 
و همدالنه، در سطحي گستردگي پذيرفته شد. قطعا 
قرائت اس��تاليني ي��ا مائويي از مارك��س و مباحثات 
بغرنج ش��رق محوري كه اين قرائت ه��ا ايجاد كردند، 
مبتذل ب��ه نظر مي رس��يد؛ در امري��كاي التين، در 
شوراي دوم واتيكان، در سنگربندي هاي دانشجويان 
ضدجنگ در اياالت متحده و فرانس��ه و در هر جاي 
ديگري كه اعمال متكبرانه سياس��ت قدرت بزرگ3 
باعث تجاوز و مصيبت شده بود. »ماركس اومانيست« 
يك روش��نفكر جهاني مناقشه برانگيز بود، نه نمادي 
كمونيس��تي كه مورد پرستش يا نكوهش قرار گيرد. 
او تازه جواني بود دقيقاً در ميانه بيست سالگي اش كه 
نوش��ته هايش تا آن زمان كمتر شناخته ش��ده و نيز 
طرح وار، مس��اله آفرين و همدالنه ب��ود. عنوان چاپي 
اين نوش��ته ها دست نوش��ت هاي اقتصادي و فلسفي 
۱۸۴۴ ب��ود و اگرچ��ه در ۱۹3۲ براي دانش��گاهيان 
آلماني به چاپ رس��يد، تنها در اواخر دهه ۱۹۴۰ بود 
كه در دس��ترس روشنفكران فرانس��وي قرار گرفت. 
دقيق��ا در اواخر دهه ۱۹5۰ نيز ترجمه آنها به جهان 
انگليسي زبان رس��يد. چند نسخه انگليسي پرفروش 
عرضه شد، اما جنگاوران جنگ سرد، چه كمونيست 
و چه ضدكمونيس��ت، چندان س��خني درب��اره آنها 
نگفتند؛ چراكه مفاهيم موجود در اين دست نوشته ها 
-مشهورترينش��ان »بيگانگي« و »وج��ود نوعي« در 
نسخه هاي ارتدوكس ماركسيسم هيچ جايي نداشت؛ 
عقايدي كه ماركسيس��ت ها و ضدماركسيست ها بنا 
به سياق ايدئولوژيك ش��ان، به يك اندازه به آنها نظر 
داش��تند. بس��ياري از افراد، تصوير ماركس را در نظر 
داش��تند و او را به عنوان روشنفكري شاخص، لحاظ 

مي كردند. بسياري -تحت تاثير تبليغات جنگ سرد- 
ب��ر اين گمان بودند كه او روس��ي اس��ت )كه نبود(، 
اما پس از آنكه معلوم ش��د آلماني بوده، بس��ياري از 
انگليسي زبانان او را شخصيتي نسبتا غريب و در عين 

حال جذاب يافتند. 
ه��م اس��تالين و هم مائو تفاس��ير »رس��مي« و 
كاربردي اي از انديش��ه ماركس به دست داده بودند 
-البته با اذعان به جايگاه دوس��ت بسيار تاثيرگذارش 
فردريش انگلس- و روش��نفكران متعهدي در هر دو 
طرف وجود داشتند كه در رموز مرتبط با ماترياليسم 
ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي خبره بودند. اما اين 
»ماركس اومانيس��ت« جديد به كل��ي از همه اينها 
ف��ارغ بود. چون انديش��ه هاي مكتوب س��ال ۱۸۴۴ 
او »هگلي« )بدون ديالكتيك مفروض هر كس��ي( و 
»تاريخي« )بدون ماترياليس��م مفروض هر كس��ي( 
بود. اين نوشته ها به ش��يوه يي خاص، ظاهري كاما 
بديع و ابتكاري داش��تند و از اين رو مي شد ماركس 
ج��وان را از زبان خودش تعريف كرد، فارغ از هرگونه 
تفس��ير ماركسيس��تي و نيز هرگونه تفس��يري كه 
طرف هاي فكري يا جغرافيايي درگير جنگ س��رد از 
او به دست مي دادند. يكي از نخستين، تاثيرگذارترين 
و موفق ترين كتاب ه��اي ديويد مك لان، اين عنوان 
س��اده را داشت: ماركس قبل از ماركسيسم )۱۹۷۰( 
قابل توجه آنكه »ماركس اومانيست« مساله اقتصاد 
را پيش كش��يده بود، اما نه به شكلي كه اقتصاددانان 
قرن بيس��تم با آن س��روكار يافتند؛ چ��ه آنان كه به 
اقتصادهاي ق��راردادي خرد ي��ا كان مي پرداختند 
و چه اقتصاددانان ماركسيس��ت مس��كو يا كمبريج. 
اقتصاددانان »جريان اصلي«، نخست ماركس را ناديده 
مي گرفتند و اقتصاد ماركسيستي را به انگ جانبداري 
سياس��ي يا س��طحي بودن، رد مي كردند؛ در مقابل، 
دانش��گاهيان و بلندپايگان حزب كمونيست شوروي 
كه در اقتصاد ماركسيستي تبحر داشتند، اقتصاددانان 
»جريان اصل��ي« را به دليل طرفداري غيرانتقادي از 
س��رمايه داري خوار مي شمردند. اما در عين حال، هر 
دو طرف، در نظريه پردازي سرمايه داري، در بسياري 

از پيش فرض ها و مفاهيم، مشترك بودند. 
جالب آنكه »ماركس اومانيس��ت« زمينه را براي 
بررسي جامعه سرمايه داري به گونه يي فراهم كرد كه 
از كنار همه تاش هاي يادشده در علم اقتصاد در هر 
يك از جناح هاي مخالف مي گذشت. مفهوم بيگانگي، 
ن��ه اقتصادي بود و نه ماركسيس��تي؛ بنابراين به كار 
چپ هاي جديد ده��ه ۱۹۶۰ مي آمد. اين مفهوم، به 
عنوان نقدي سياس��ي به كار مي رفت كه با توجه به 
ايجاز نخستين يادداش��ت هاي شخصي ماركس، به 
مطالعه نسبتا اندكي نياز داشت؛ »ماركس اومانيست« 
نيز اصا به مطالعه درسنامه هاي مرسوم علم اقتصاد 
احتياجي نداش��ت، بر اين اس��اس كه آنها بيش��تر و 
به خ��ودي خود، بر پيش فرض ه��اي غيراجتماعي و 
غيرتاريخي و بر اس��تدالل مبتني بر ش��واهد كه به 
راحتي به رياضيات قابل تبديل اس��ت، مبتني بودند 
)و همچنان نيز اين گونه اند( . اما نظريه اوليه ماركس 
درباره بيگانگي، با توجه به اش��اره يي كه اين واژه به 
احساسات مربوط به »ديگربودگي« و »جداافتادگي« يا 
بيگانه بودن دارد، از آنچه به نظر مي رسد ابهام كمتري 
دارد. در دست نوش��ت هاي يادشده -كه هم اينك به 
زبان هاي بسياري ترجمه شده و گزيده يي از آن براي 
مطالعات دانشگاهي در همه جا وجود دارد- ماركس 
از س��رمايه داري به گونه يي كه كارگ��ران تجربه اش 
مي كنند، س��خن مي گويد، اگرچه با اصطاحاتي كه 
بيشتر روان شناختي اند تا جامعه شناختي، اما همچنان 
به لحاظ تاريخي خاص اس��ت و ب��ه توليد مكانيزه، 
كارگري روزمزد و شرايط واقعي يا مجازي خط مونتاژ 
اشاره دارد. »بيگانگي هاي« مذكور در تامات ماركس، 
درباره بيگانگي كارگران از محصوالتشان، كارگران از 
فرايندهاي توليد، كارگران از يكديگر و بيگانگي آنان از 
»وجود نوعي«شان بود. سه مورد نخست را مي شد به 
راحتي تجسم كرد )حتي بدون تجربه بسيار از چنين 
ش��رايط خردكننده يي؛ نكته يي كه درباره بسياري از 
دانش��جويان خواننده اين متون، صدق مي كرد(؛ در 
حالي كه اصطاح آخر، به نحو چش��مگيري فلسفي 
بود و به چيزي اشاره داشت كه به نحوي ناخوشايند 
و به صورتي نظام مند به »وضع بشر« تحميل مي شود 
)اصط��اح »وضع بش��ر« برگرفته از عن��وان يكي از 
كتاب هاي پرخواننده هانا آرنت است كه به وضوح حال 
و هوايي آلماني داشت و در سال ۱۹5۸ منتشر شد(. 
بنابراين هر نقد عميقا احساسي، كم وبيش نظام يافته 
و به طور كلي نوپا درباره مدرنيته صنعتي، مي توانست 
از ماركس اقتباس كند؛ اين گستره حتي به االهيات 
رهايي بخش كاتوليك و جنبش هاي دهقاني امريكاي 

التين نيز كشيده مي شد. بدين ترتيب، واضح بود كه 
»ماركس اومانيس��ت« را مي شد به وراي خداناباوري 
علني خود نويس��نده ك��ه بي وقفه بر آن اس��تدالل 
مي كرد، كش��يد و بر آزاره��اي ضدديني موجود كه 
سيتزه جويان كمونيس��ت در رژيم هاي ماركسيستي 
من درآوردي مرتكب مي شدند، غالب آمد. فيلسوفاني 
همچون جان پامناتز، اس��تفان مزاروش، آلن دبليو. 
وود، برتل اولمان، كوستاس اكسلوس و ديويد لئوپولد، 
فقط به اخاقي كردن ش��رايط كاري در كارخانه ها و 
شبه كارخانه ها نظر نداش��تند؛ امري كه حال وهواي 
جامعه شناسي صنعتي و روان شناسي »مردم پسند« را 
داش��ت؛ چرا كه »وجود نوعي« پازل در خور توجهي 
پيش رو نهاده بود كه با دغدغه يي آشنا ارتباط داشت: 
»انس��ان بودن به چه معناست؟« و »تحقق آن، يعني 
تحق��ق آن به مثابه يك نوع، يعني چ��ه؟«، »تفاوت 
واقع��ي انس��ان ها از )ديگر( حيوانات در چيس��ت؟« 
و »جامع��ه را چگونه بايد نظ��ام داد تا اين »ذات« به 

فعليت برسد؟«

طرح هاي ماركس، پاس��خ هايي جالب اما ناكافي 
فراهم كرد كه با ارجاعات و پانوشت هايي از سنگيني 
آن كاسته شد )ارجاعات و پانوشت هايي كه محققان 
فلسفي با مهارت بسيار در طول سال ها فراهم كردند(. 
او در اين باره نوشت كه انسان ها خاقانه ايده هايي را 
طرح مي كنند و بدين ترتيب تاريخ را مي سازند. اما بر 
خاف انسان، حيوانات كه طبيعتشان به نحو غريزي 
عمل مي كند، تعينات نوعي مح��دودي دارند. بنا به 
ديدگاه ماركس انسان ها مي توانند زندگي اجتماعي 
خود را به گونه يي دلخواه شكل دهند و در واقع خود 
را -حتي در قالب جس��ماني و حسي به همان ميزان 
ك��ه در وجه اخاقي و فرهنگ��ي- بازآفريني كنند و 
چنين نيز مي كنند. اگر محصول صنعتي مدرن بتواند 
از كرختي روزم��ره )يا بدتر( از بح��ران چهاروجهي 
بيگانگ��ي، خاصي يابد، آن گاه در نهايت، انس��ان ها 
مي توانن��د در ي��ك نظام اجتماعي كام��ا متفاوتي، 
به ش��كوفايي برس��ند. در اين صورت، در چنان نظام 
اجتماعي اي، روابط توليد، توزيع، مصرف و مبادله كه 
قطعا غيرسرمايه داري خواهد بود، به تكامل و تحقق 

توانايي هاي نوعي، مجال بروز مي دهد. 
بنابراي��ن اي��ن مارك��س »اومانيس��ت« جديد، 
پش��توانه روش��نفكران نظريه پرداز و حتي ديني بود 
و به وضوح با وحش��ت سياسي اس��تاليني و انقاب 
فرهنگي مائويي، ناسازگار مي نمود. او با بدبختي ها و 
احس��اس نگراني روزمره يي همدلي داشت كه در كار 
ماشين وار و بيكاري مزمن و در اخته بودن كااليي شده 
مصرف گرايي بورژوايي و ابتذال فرهنگ اقتصاد توليد 
انبوه، وجود داش��ت. انس��ان تك س��احتي )۱۹۶۴( 
هربرت ماركوزه نس��خه روزآمد و بازبيني ش��ده يي از 
دست نوش��ت هاي جواني ماركس بود؛ نويس��نده يي 
كه نوش��ته هايش در ده��ه ۱۹3۰ در آلمان خوانده 
مي شد. همچنان كه تب وتاب دهه ۱۹۶۰ به شكست، 
همدستي، سرخوردگي و خاموشي گراييد، »ماركس 
اومانيس��ت« ني��ز به نوع��ي مباحثه قاب��ل مديريت 
تن س��پرد كه فقط دانش��جويان دوره ليسانس را در 
مقاالت كاسي و مناظره هاي علمي به شوق مي آورد. 
نقطه نهايي اين فرآين��د، زندگي نامه يي پرطرفدار و 
برنده جايزه از فرانس��يس وين روزنامه نگار، با عنوان 
كارل ماركس: يك زندگ��ي )۱۹۹۹( بود كه در يك 
شخصيت پژوهي بسيار خواندني، »اومانيسم« او را به 
»منشي مش��فقانه« تقليل مي داد.پس از سقوط هاي 
مالي قرن بيست ويك، ماركس دوباره به موضوع بحث 
تبديل ش��د. سر اين قضيه در چه بود؟ روشن بود كه 
شاهكار ماركس، سرمايه )۱۸۶۷( -كه نه ساده فهم بود 
و نه كسي آن را مي خواند- منتظر كشفي دوباره است. 
باز هم زمينه كار را ديگر دست نوشت هاي ناشناخته 
ماركس )اين بار از دوره ميان سالي اش( به خوبي فراهم 

كرده بودند؛ دست نوشت هايي كه طبق معمول پس از 
مرگ وي منتش��ر شده بود. اين كتاب گردآوري شده 
پرحجم كه بيشتر به صورت مطالب يادداشتي بود، در 
قالب چاپي، عنوان آلماني گروندريسه يا »پايه هاي« 
نقد اقتصاد سياس��ي را به خود گرفت. اين اثر كه در 
آغاز در دو مجلد )۱۹3۹ تا ۱۹۴۱( منتشر شده بود، 
با جلد ش��وميز در آلمان پس از جنگ عرضه ش��د و 

در اوايل دهه ۱۹۷۰ ترجمه هاي آن نيز بيرون آمد. 
در گزيده ه��اي عمومي و بحث هاي دانش��گاهي، 
گروندريس��ه، مرحله دوم براي پژوهندگان »ماركس 
اومانيس��ت« بود. در اين جا چيزي وجود داش��ت كه 
به طرزي چشمگير، دشوارياب، نامنسجم و شايسته 
بح��ث و نظ��ر و عمدتا تاريخ��ي بود. اما اي��ن اثر به 
روشني، بر سرمايه داري به منزله يك پديدار تاريخي 
منحصربه فرد و شاكله اجتماعي نظام مند آن متمركز 
بود. در حالي كه اين نوش��ته ها نس��بت به انديش��ه 
پيشين ماركس، كمتر فلسفي و بيشتر اقتصادي بود، 
اما به دليل نامنسجم بودن رضايتي برنمي انگيخت و 
با فصل هاي آغازين جلد اول سرمايه مقايسه مي شد 
)فصل هايي كه بسياري از خوانندگان، پيش از دست 
كشيدن از خواندن كل كتاب، به آنها مي پرداختند(. 

خاص��ه آن ك��ه، جل��د نخس��ت س��رمايه در 
تجديدحي��ات ماركس )و ش��ايد تا حدودي ش��بيه 
دكتر هو( مرحله سوم قابل پيش بيني اي بود. مدت ها 
پي��ش از آن، اقتصاددانان »جريان اصلي«، اين اثر را 
مردود ش��مرده بودند و تام��ات عميق و ضمني آن 
درباره ارزش -كه تا دهه ۱۹۶۰ محبوب بس��ياري از 
گروه هاي مطالعاتي ماركسيستي بود- ارتباط يا ربط 
و نس��بتي اندك با رژيم هاي كمونيس��تي ش��وروي، 
چين، كوبا، ويتنام و مسائل اساسي مورد نظر »قدرت 
بزرگ« داش��ت. با اين حال، عاقه جديد به سرمايه 
كه با س��رمقاله هاي اقتصادي در دهه اول هزاره سوم 
برانگيخته ش��د، موضوع بازگشت به گذشته و تعلق 
خاطري دوباره به عقايد مربوط به »نظريه ارزش كار«، 
»نظريه ارزش افزوده«، »تركيب ارگانيك سرمايه« يا 
حتي »نرخ نزولي سود« نبود، بلكه ماركس اومانيست 
فلس��فه ورز، به ماركس معترض فعاالن اقتصادي نگِر 
ضدجهاني س��ازي و معترض��ان جنبش اش��غال وال 

استريت تبديل شد. 
غالبا جنبش ه��اي اعتراضي، همانن��د انقابيان، 
به شكس��ت خوردگان تاريخ بدل مي ش��وند؛ چراكه 
اميدها و آرزوها هيچ گاه به طور كامل تحقق نمي يابند. 
رهبران آتش��ين مزاج امروز غالب��ا در واپس گرايي و 
گمنامي ناپديد مي ش��وند يا به اتهام متقابل كساني 
گرفتار مي شوند كه قدرت را در اختيار دارند و از اين 
طريق امتيازاتي مي دهند يا چرخش ها را مهندس��ي 
مي كنند. نكته مهم، به يادداشتن اين نكته است كه 
اين جنبش اعتراضي خودجوش، واقعا از نظر تعداد، 
بس��يار بزرگ بود و از جهت گس��تره جغرافيايي نيز 
بسيار گس��ترده: بنا به برآوردها حدود هزار شهر در 
تقريبا ۸۰ كش��ور و جمعيت هاي صده��ا هزار نفره 
در آن درگي��ر بودن��د كه از اواخر ۲۰۱۱ آغاز ش��د و 
با قدرت، حدود يك سال جريان داشت. فعاليت هاي 
درهم تنيده جهاني ش��ده شركت ها، موسسات مالي و 
سازمان هاي دولتي بسيار ثروتمند )از جمله، نهادهاي 
دفاع��ي و امنيتي( ني��ز در مانيفس��ت ها، بيانيه ها و 
آگهي هاي رس��انه اي، با القابي همچون اس��تثماري، 
ضددموكراتيك و ناعادالنه، تحقير و سرزنش شدند. 
در كل، »نئوليبراليسم« با اشاره به ناكامي دولت هاي 
رف��اه و افزايش نابرابري ها، ميان ملت ها و اقتصادها و 
نيز ميان افراد و گروه هاي درآمدي، كاركرد پراهميتي 
در اين نقدها داش��ت. هر ي��ك از نمودارهاي آماري 
برجس��ته، به ش��ما نش��ان مي دهند كه گروه بسيار 
كوچك��ي از افراد )كه غالباً مردن��د( مالكيتي برابر با 
5۰ درص��د فقيرترين انس��ان ها دارند ي��ا اگر ثروت 
بس��ياري از اقتصادهاي ملي را با هم جمع كنيم، از 
ثروت هر يك از كان ميلياردرها كمتر است. بسياري 
از سياستمداران، تجار، مسووالن حكومتي و مشاهير 
»چپ گرا«، با ش��تاب زدگي، جانبداري خود را اعام 
كردند يا دس��ت كم لحني همدالنه در پيش گرفتند. 
بي ش��ك ماركس در اين وضعيت حاضر بود، اگرچه 
در مقام عالي جناب خاكستري پوش پشت پرده و نه 
همچون نمادي پرچم دار و علني )كه بيش��تر يادآور 
وضعيت هاي ايام جنگ س��رد است( . اما پس از آن، 
ايده هاي روزهاي پرش��ور و حرارِت زندگي او -به ويژه 
در مانيفست حزب كمونيس��ت )۱۸۴۸( - از طريق 
خاصه هاي دانشجويي و نوشته هاي راهنما، راهي به 
آگاهي عمومي باز كردند تا آنجا كه مراجعه مستقيم 
به آث��ار او ضرورتي نداش��ت و در ه��ر حال، چنين 
مراجع��ه اي، كمكي هم نمي كرد. مانيفس��ت، بي نام 

منتش��ر ش��ده بود و ماركس -اگرچه علنا به دنبال 
جنبشي سوسياليس��تي بود- نه آن وقت و نه بعدها 
خود را در مقام يك مرشد يا رهبر فرقه يي عرضه نكرد 
)بلكه كاما بر عكس عمل كرد( . حزب كمونيس��ت 
مندرج در عنوان مانيفس��ت، آرماني بود براي كميته 
بين الملل��ي كوچكي كه حتي در انقاب هاي ۱۸۸۴، 
تش��كيات آن، از هم پاش��يده بود، اما اين آرمان با 
ت��رس ضداس��تبدادي جمعيت ه��اي دموكراتيك و 
گروه هاي سياس��ي پيوند خورده بود. از سال ۲۰۱۱، 
ايده هاي مارك��س و انگلس، آزادانه به صورت آناين 
در مجموعه كارتوني »كاميونيس��ت مانيفستون«۷ 
)كه اتفاقا خوش س��اخت و پربيننده است( دست به 
دست مي چرخد. ماركس كنوني منحصرا در مالكيت 
جنبش اش��غال نيست، و به آس��اني در گزارش ها و 
تفاس��ير جدي با اش��ارات خاص تري ظه��ور و بروز 
يافته اس��ت. يك ماركس اس��تعاري نيز وجود دارد 
كه از جلد اول س��رمايه سر بر آورده است؛ جايي كه 
گزارش��گران و مفسران، به تناسب زمانه خود، در آن 
به دنبال برداشت هاي نقادانه گيرا درباره سرمايه داري 
مي گردند. غلبه س��بك بر محتوا، و معناي استعاري 
بر گ��زاره، باعث واگرايي بس��يار مارك��س از منطق 
خشك اقتصادسنجي فايده و سود شده است. سرمايه 
هم اينك كتابي است كه ماركس در آن، سرمايه داران 
را خون آش��اماني ترس��يم مي كند كه خون كارگران 
بي دفاع را مي مكند؛ گرگينه هايي كه زوزه مي كشند و 
كارگران طعمه درندگي آنهايند و كتابي است درباره 
»كاه هاي جادويي« كه اقتصاددانان بر سر مي نهند و 

واقعيت هاي استثمار سرمايه داري را غيب مي كنند. 
مارك��س طعن��ه زن واالمقامي نيز ك��ه در اين جا 
نظ��ري اجمال��ي ب��ه آن انداختي��م، اقتصاددانان را 
احمق هاي شلخته يي همچون سيكول و داگبري )از 
نمايشنامه هياهوي بسيار براي هيچ ويليام شكسپير( 
تصوير مي كند و آن گاه خودپس��ندي رياكارانه كاما 
آش��كار آنان را به ريش��خند مي گي��رد. خاصه آنكه 
لب��ه تيغه انتق��ادي ماركس ك��ه در دوباره كاري هاي 
پي درپي درباره اصلي ترين كتاب چاپ شده اش تيزتر 
شد، پيشگام ارائه برداش��تي انتقادي و در عين حال 
خواندني درباره سرمايه داري شده است. شالوده چنين 
برداشتي، اين انديشه است كه سرمايه داري در واقع، 
نظامي اس��ت با مولفه هايي اساسي كه مي توان آنها را 
مش��خص كرد. ماركس با ش��ور و احساس، استدالل 
مي كند كه اقتصاددان��ان »جريان اصلي«، در تعارض 
با اين مدعاي خودخواهانه كه »هيچ نسخه جايگزيني 
وجود ندارد«، به راحتي به اصولي نادرست تن داده اند. 
يا دس��ت كم نوش��ته او به زايش اص��ول اقتصادي اي 
كمك مي كند كه اخاقي واقع گراتر، تعهدي عميق تر 
به دموكراسي و شناس��ايي جامع تري از رابطه بازارها 
و آزادي ها پيش روي ما مي نهند. اين س��خن به اين 
معنا نيست كه ماركس همه اين نكات را در جلد اول 
س��رمايه يا در جايي ديگر به دست داده باشد؛ چنين 
نيست. اما به هر حال، ما هم مسائل خود را فقط طبق 
دستورالعمل حل نمي كنيم. استعاره ها قابليت بيشتري 
در رس��اندن معنا دارند، و در واقع، اس��تعاره ها همان 
معاني هستند، اما به شيوه يي كه ما ترسيم مي كنيم. 
آنه��ا را نبايد ب��ا نظريه پردازي دقي��ق مبتني قضايا، 
قي��اس و نتيجه جايگزين كرد، ي��ا نبايد آنها را راهي 
براي رس��يدن به نظريه هاي دقيق دانس��ت. در واقع، 
اين اس��تعاره ها همراه با توضيحات صوري، استدالل 
ماركس را براي خوانندگانش روشن مي كنند. در غير 
اين صورت و بدون اين استعاره ها آنان به چنان جايي 
نمي رسند. خود ماركس همچنين مي گويد )با تصرف 
من در عبارت(: خواننده گرامي، دقيقا همان گونه كه 
به جادوگ��ران، جن ها و پري ها، يا به خون آش��امان، 
گرگينه ها و جادو باور نداري، نبايد كمترين اعتقادي 
هم به مفاهيم و نظريه هاي علم اقتصادي داشته باشي 
كه س��رمايه داري را مس��لم مي گيرد و يك »انس��ان 
اقتص��ادي« را به تص��ور خود ايج��اد مي كند. تجربه 
اجتماعي ما از سرمايه داري، يك فرآورده تاريخي است 
و يك طرح انساني، و نه يك حقيقت ضروري يا ابدي 
كه از سرشت انساني يا اراده خدا يا از پيشرفت تاريخ 
ناشي ش��ده باشد. مي داني كه نظام هاي اجتماعي در 
گذشته، از اساس به گونه يي ديگر بوده اند و پول يك 
اختراع تاريخي نس��بتا جديد است و مارپيچ در حال 
گسترشي كه دايما به نفع قدرت و سرمايه يك اقليت 
بسيار كوچك و »رياضت« ۹۹درصد ساير مردم عمل 
مي كند )چنان كه شعار جنبش اشغال بود(، محصول 
چند دهه گذش��ته اس��ت. اگر نهادهاي دموكراسي و 
قوانين مالكيت بيش��تر به جان��ب يك درصدي ها )يا 
اخي��را ۰/۰۱ درصدي ه��ا بنا به پاره ي��ي ماحظات( 
اس��ت، پس زمانه كشمكش و مبارزه و بازپس گرفتن 
كنترل فرا رسيده است! ماركس همچنين هشدار داده 
ك��ه ويژه خواران به نبرد برمي خيزند )يا طبق معمول 
افراد تهيدس��ت تر را براي مب��ارزه به نفع خود به كار 
مي گيرند( تا نظامي كه از آن س��ود مي برند، محفوظ 
بماند. ماركس يادآوري مي كند كه نه او و نه هيچ كس 
ديگري منطقا نمي تواند وانمود كند كه تغيير اجتماعي 
بر خاف اين روند، خيلي س��اده است و به راحتي به 
دست مي آيد.  يكي از اس��تعاره هاي قوي و پركاربرد 
در جلد اول س��رمايه »ش��يئ وارگي كاال« اس��ت كه 
غالبا به نادرس��تي به معنايي نوفرويدي براي اشاره به 
دلمشغولي بي مورد به محصوالت مصرفي و ارزش هاي 
تبليغات��ي ب��ه كار م��ي رود؛ منظ��ور او اين نيس��ت. 
مقصود او بيش��تر روابط اجتماعي ميان اشيا، و روابط 
شيئ واره شده ميان انسان هاست؛ به عنوان چكيده يي 
از آنچه واقعا غلط اس��ت. به بي��ان ديگر، ما جهاني از 
بازارها و قيمت ها )روابط اجتماعي ميان اش��يا( خلق 
كرده ايم كه آن را همچ��ون واقعيتي هرروزي و غالبا 
بي رحمان��ه )روابط ش��يئ وار ميان انس��ان ها( تجربه 
مي كنيم. در واقع، بس��ياري از ما به نوعي از انسان ها 
تبديل مي ش��ويم كه در واقعيت ه��اي اقتصادي غرق 
ش��ده، در نتيجه به آن يا اساس��ا به هر گونه قساوتي 
در حالت عادي خو مي گيريم يا از آن غافل مي شويم. 
برداش��ت ماركس از سرمايه داري اين است كه اگر ما 
جهان اجتماعي را به گونه يي ديگر در مي آورديم، اين 
جهان ممكن بود به گونه يي ديگر باشد، با بي رحمي و 
ويرانگري كمتر. اما اگر چنين نكنيم، جهان نيز وضعي 

ديگرگون نخواهد داشت. 
منبع: ترجمان

در صد سال گذشته هيچ متفكري 
به اندازه ماركس دست مايه تفاسير 

رنگارنگ نبوده است. مدت ها طول 
كشيد تا انديشه هاي او در دانشگاه ها 

جايي براي خود بيايد، اما بعد او قدم به 
قدم دانشگاه ها و فضاي عمومي را فتح 

كرد، چه در مقام انديشمندي بي بديل، و 
چه به منزله نمادي براي سازش ناپذيري. 

كشف دست نوشته هاي ۱۸۴۴ او نقطه 
عطف مهمي بود، و حاال بحران هاي مالي 

و جنبش اشغال دوباره او را به سر خط 
خبرها بازگردانده اند
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يك نهاد مطالعاتي غيردولتي بسته پيشنهادي براي تامين منافع ايران در برجام ارائه كرد

راهحلهايفنيودرونزا

 منافع باقي ماندن در برجام
 پس از اعالم خروج امريكا از توافق هس��ته يي سال 
۲۰۱۵ موسوم به برجام توسط دونالد ترامپ، درباره نحوه 
ادامه برجام بدون حضور امريكا سواالت بسياري مطرح 
اس��ت. همچنين وقتي صحبت از تضامين اروپا مي شود 
اين س��وال مطرح است كه جنس و شكل اين تضامين 
چگونه بايد باشد. مواضع اروپايي ها در اين زمينه متفاوت 
و گاه حتي متناقض بوده است. در چنين شرايطي وجود 
يك طرح توافق، كمك جدي ب��ه چارچوب و محتواي 
گفت وگوهاي پيش رو خواهد داشت. اين رشته حقايق، 
نقش بخش غير دولتي و انديشكده ها را در پيشنهاد يك 
پيش نويس توافق متوازن بسيار مهم مي كند. چنان كه 
موازي پيشنهادهاي رسمي اروپايي ها، طرح هاي مختلف 
غي��ر دولتي از جمل��ه طرح گروه بح��ران هم روي ميز 
مطرح اس��ت. بر همين اساس انديشكده مبنا به عنوان 
زي��ر مجموعه صندوق پژوهش و فن��اوري ايده آل، يك 
بسته مذاكرات پيشنهادي مبتني بر حقايق فني تحريمي 
و مالي آماده كرده اس��ت كه اليه عمومي آن در اختيار 

اساتيد امر و صاحب نظران محترم قرار خواهد گرفت. 
متعه��د ماندن به برجام باي��د داراي نفع براي همه 
طرف ه��اي متعهد باش��د و خ��روج از آن نبايد منافع 

جديدي را براي عضو خاطي بيافريند. 
برجام يك نمونه مهم از ديپلماسي پيگير بوده است 
كه بعد از ۱۲ س��ال مذاكره پيوسته با حضور بازيگران 
بين المللي به نتيجه رس��يده اس��ت. مهم ترين ويژگي 
برجام قابليت تكثير مدل آن براي بسياري از مناقشات 
ديگر بين المللي اس��ت و توفيق يا شكست آن نه تنها 
بر پرونده هسته يي ايران، بلكه بر ساير پرونده هاي مهم 
بين المللي نيز موثر است. در طي دو سال اجراي برجام، 
امري��كا تالش هاي رس��مي و غير رس��مي جدي براي 
اختالل در آن داش��ت و س��رانجام نيز از آن خارج شد. 
در راس��تاي تحكيم مدل كاركردي برجام، متعهدان به 
آن بايد تش��ويق ش��وند و در چارچوب محدوديت هاي 
موجود منافع آنها تامين گ��ردد و حداكثر تالش براي 
ايج��اد هزينه خروج بر منافع متخلفان انجام گردد. هر 
معامله ب��راي ادامه برجام بايد همزم��ان متضمن اين 

حقيقت باشد. 
مناف��ع عمومي م��ورد مطالبه اي��ران در چارچوب 
ف��وق عب��ارت اس��ت از تضمين جريان ص��دور نفت و 
گاز و مش��تقات نفتي و محصوالت پتروش��يمي، رشد 
تشكيل س��رمايه ثابت، نياز به به روز رساني تكنولوژي 
در بخش ه��اي نفت، گاز، انرژي هاي پاك، حمل و نقل، 
آب و...، نياز ب��ه قراردادهاي امنيتي بلندمدت با هدف 
كاهش تنش در خاورميانه و جايگزيني برنامه دفاعي با 

قراردادهاي امنيتي. 
از طرفي منافع عمومي اتحاديه اروپا عبارت اس��ت 
از جلوگيري از باز ش��دن مجدد پرونده هسته يي ايران، 
تضمي��ن جري��ان صدور نف��ت بدون افزاي��ش قيمت، 
جلوگيري از تش��ديد درگيري در منطقه غرب آس��يا 
با هدف جلوگيري از م��وج جديد آوارگان، اطمينان از 
آنكه جريان درآمد نفت��ي ايران تا حد ممكن منجر به 
تقويت برنامه نظامي ايران در منطقه يا توس��عه برنامه 
موشكي نخواهد شد. منافع عمومي مورد مطالبه چين 
در چارچوب فوق عبارت است از تضمين جريان صدور 
نفت و جلوگي��ري از افزايش بهاي آن، جلوگيري از باز 
ش��دن مجدد پرونده اتمي ايران ب��ه عنوان يك پرونده 
امنيتي حداكثر بازآفريني امنيت در خاورميانه با هدف 
ايجاد بازارهاي جدي��د و توقف تخريب طرف تقاضا در 
اي��ن منطق��ه در نتيجه درگيري هاي پيوس��ته، اتصال 
اس��تراتژيك به غرب آس��يا و اجراي نسخه كامل جاده 
ابريشم منافع عمومي روسيه عبارت است از عدم كاهش 
س��هم از بازارهاي جهاني انرژي در هر توافق براي ادامه 
برجام، كاهش درگيري ها در منطقه غرب آسيا با هدف 

تثبيت دستاوردهاي سياست خارجي در منطقه. 

 نفت در برابر تكنولوژي
 كنترل مصارف درآمد نفتي با برنامه نفت در برابر 

تكنولوژي به جاي محدود سازي فروش نفت. 
تالش هاي پيگير براي محدوديت دسترسي ايران به 
درآمدهاي نفتي، طي س��ال هاي گذشته عموما دو اثر 

موازي داشته است: 
۱- افزايش ميانگين بهاي هر بشكه نفت يا دست كم 

جلوگيري از كاهش بهاي نفت
 با وجود حضور س��اير توليدكنندگان اگر چه سهم 
اي��ران از بازار بين المللي نفت كمي بيش از دو ميليون 
بش��كه در روز اس��ت و اگ��ر چ��ه در دور قبلي تحريم 
توليدكنندگان ديگر به خصوص عربستان براي پر كردن 
جاي خالي ايران اعالم آمادگي كرده اند، ليكن عمال در 
دور قبلي تحريم ها عدم حضور نفت ايران همزمان منجر 
به كاهش تنوع مبادي تامين نفت براي واردكنندگان و 

هم افزايش نسبي ميانگين قيمت نفت خام گرديد. اين 
موضوع به حدي مهم است كه يكي از اهداف امريكا از 
خروج از برجام، افزايش نرخ نفت و به صرفه شدن توليد 
بيشتر نفت شل برآورد مي ش��ود. اين امر به نفع امريكا 
)كشور برهم زننده توافق( به عنوان توليد كننده نفت و 
به ضرر كشورهاي ايران، چين و اروپا )كشورهاي حاضر 
در توافق( است. همچنين اگر چه در كوتاه مدت اين امر 
به نفع روسيه به عنوان يك توليد كننده بزرگ نفت است. 
ولي روايي يافتن ابزار تحريم به امريكا امكان مي دهد 
در ميان مدت به صورت پيوسته منافع روسيه را هم در 
بازار نفت محدود كند. به استناد اصل عمومي ارائه شده 
در ابتداي طرح )تشويق كشورهاي متعهد در مقابل عدم 
انتفاع كشور خارج ش��ده( هر توافقي براي ادامه برجام 
بايد شامل راه حلي براي محدودس��ازي راهبرد فوق از 
جانب امريكا باش��د. به بيان ديگر تضمين جريان نفت 
ايران با وجود تحريم امريكا يك هدف مهم در هر برنامه 

مذاكره مجدد است. 

زدن  دور  ب��راي  اي��ران  طبيع��ي  ت��الش   -  ۲
محدوديت هاي ايجاد شده

استدالل عمومي براي ايجاد محدوديت در دسترسي 
اي��ران به درآمدهاي نفتي جلوگيري از اقدامات مخرب 
اي��ران )از زاويه ديد امريكا و اروپا( بوده اس��ت. طبيعي 
است كه تالش براي قطع برنامه ريزي شده درآمد ايران، 
اين كش��ور را به س��مت روش هاي مختلف غير شفاف 
ب��راي دور زدن تحريم ها هدايت خواهد كرد كه تجربه 
س��ال هاي ۲۰۱۱ الي ۲۰۱۳ موثر ب��ودن اين روش ها 
را تا حد قابل توجهي نش��ان داده اس��ت به نحوي كه 
به مرور زم��ان هزينه اعمال تحريم بر خريد نفت براي 
امريكا و اروپا بيش��تر شد كه خود را به خوبي در تغيير 
منطق تحريم هاي نفتي امري��كا از NDAA۲۰۱۲ تا 
TRA ۲۰۱۲ نش��ان مي دهد. همچنين فشار هزينه زا 
ب��راي كاهش صادرات نفت ايران بعد از كاهش ابتدايي 
ص��ادرات نفت، با وجود افزايش هزينه هاي تحريم براي 
كشورهاي تحريم كننده كمابيش در يك ميانگين روزانه 
ثابت باق��ي ماند و در عمل ثابت ش��د امكان »به صفر 

رساندن« صادرات نفتي ممكن نيست. 
از سويي تالش براي تفكيك استفاده از درآمد هاي 
نفتي به استفاده درست و غلط )از ديد بازيگران مختلف 
اين عرصه( عمال توام با توفيق چنداني نبوده است. اين 
ع��دم توفيق هم در دوران قبل از برجام و هم دوره بعد 
از برجام قابل بحث است. به عنوان مثال با وجود تصريح 
امريكا در اس��تثنا بودن مواد غذايي و دارو و موارد بشر 
 IFCA۲۰۱۳ و هم در NDAA۲۰۱۲ دوستانه هم در
عمال در برهه يي ايران دچار مشكالت واقعي در پرداخت 
براي دارو گرديده ب��ود. از طرف ديگر اوفك نيز مدعي 
است از اين مجوز توسط ايران سواستفاده شده است كه 
از اي��ن جمله پرونده هالك بانك و انتقال پول به عنوان 
مواد غذايي توس��ط اين بانك براي ايران را مي توان نام 
برد. اين حقايق تا حد زيادي نش��ان مي دهد جداسازي 
اهداف تحريمي تا چه حد در واقعيت با مشكالت واقعي 
از ديد طرفين مواجه اس��ت. به همي��ن دليل در دوره 
جديد تحريم هاي امريكا ذيل كاتسا، اين استثنا حذف 
شده است كه اين امر به نوبه خود ايجاد اجماع و فروش 
سياس��ي ايده تحريم را در چارچ��وب بين المللي براي 

امريكا سخت تر مي كند. 
از ط��رف ديگ��ر حت��ي در دوره اج��راي برجام هم 
شناخت ذي نفع نهايي تراكنش براي برخورد نكردن آن 
با اهداف تحريمي باقي مانده در ليس��ت تحريم امريكا، 
باعث كندي بس��يار و محدودي��ت حجم عملكرد بين 
بانك هاي ايراني و اروپايي ش��د. اين امر به نوبه خود اثر 
منفي بس��يار بر حجم ال سي هاي گشايش شده توسط 
بانك مركزي ايران گذاش��ت. در واقع اصرار بر شناخت 
ذي نفع نهايي عموما به عنوان عاملي كاهشي بر تجارت 
ايران و اروپا عمل كرده است تا عاملي تقويت كننده. اين 
ام��ر به نوبه خود در فضاي بعد از خروج امريكا از برجام 
با افزايش تعداد اعضاي فهرس��ت تحريمي امريكا عمال 
همزمان تجارت ايران و اروپا را دچار مشكالت بيشتري 
خواهد كرد. امري كه با اصل لزوم بهره بردن كشورهاي 
باقي مانده از توافق از مشوق هاي مطمئن در تضاد است. 
در واقع تاكيد بر شناخت ذي نفعان حتي در چارچوب 
FATF هم عمال باعث افزايش ميزان تبادالت تجاري 
نخواهد شد. بعد از تغيير رويكرد عمومي FATF درباره 

 RULE- ريس��ك پولش��ويي از فرايند مبتني بر رويه
BASED به فرايند ريسك زداييDE RISK در عمل 
ميزان مبادالت تجاري و مالي را كاهش داده اس��ت نه 
افزايش. چنان كه به اس��تناد پرسش��نامه توزيع شده 
توس��ط بانك جهاني عمليات صرافي توسط بانك هاي 
ب��زرگ بعد از اين تغيير جهت، ۵۳ درصد كاهش يافته 
است. اين روند عمومي كاهش ناشي از تاكيد افراطي بر 
ريسك پولشويي در كنار اين حقيقت كه برنامه اجرايي 
FATF ويژه ايران يك برنامه بس��يار س��ختگيرانه در 
زمينه ش��ناخت ذي نفعان نهايي است در مجاورت اين 
دانس��ته كه ايران حضوري بس��يار پر رنگ در فهرست 
تحريم امريكا دارد، ريس��ك را چن��ان باال مي برد كه از 
اج��راي برنامه اجرايي FATF تا ح��د زيادي مي توان 
انتظار كاهش در مبادالت تجاري را داشت و نه افزايش. 
ب��راي حل اين مش��كل يك راهب��رد عمومي قابل 
پيشنهاد است. محدود شدن تعامل تجاري ايران و اروپا 
ب��ه كالن پروژه هاي تكنولوژي محور به نحوي كه عمال 
بدون نياز به عمليات پيچيده ش��ناخت ذي نفع نهايي، 
تجارت بين ايران و اروپا در قالب تعداد مشخصي قرارداد 
خري��د كاالي فناوري محور، خدم��ات فناوري محور و 

خود فناوري با برنامه مشخص زماني سامان يابد. 
چنين رويكردي از يك طرف اروپا را مطمئن مي كند 
كه آن بخش از درآمدهاي نفتي كه بناست با عدم خريد 
نفت ايران توس��ط اروپا كسر ش��ود و معادل آن تامين 
مالي فعاليت ه��اي غيرمطلوب ايران كاهش يابد، بدون 
آنكه تنوع مبادي خريد نفت اروپا صدمه يي وارد ش��ود 
به مصارف توافق ش��ده بين طرفين اختصاص مي يابد. 
اين امر همزمان هم اثر مثبت بر رشد اقتصاد كشورهاي 
اروپايي خواهد داش��ت و هم نگرانيها از مصرف درآمد 
نفتي در موارد غير مطلوب براي اروپا را خواهد كاست. 
اگ��ر چ��ه در ادامه درباره ابعاد فني اين امر بيش��تر 
توضي��ح داده خواهد ش��د اما در ش��رايطي كه اجراي 
ق��رارداد نفت در برابر تكنول��وژي نيازمند مجوز خزانه 
داري امريكا باش��د اين شيوه دس��ت اروپايي ها را براي 

چانه زني را بسيار باز خواهد كرد: 
اوال اختصاص درآمد نفتي تا س��قف مش��خص به 
تعداد پروژه كالن هزينه هاي الزم اداري و سياس��ي 
ب��راي دريافت مجوز را در چارچ��وب اقتصاد مقياس 

ارزشمند تر مي سازد. 
ثانيا بدلي��ل تخصيص به تعدادي پروژه مش��خص 
بهانه اوفك درباره احتمال برخورد منافع پروژه به افراد 

فهرست تحريمي امريكا بسيار كمتر خواهد بود. 
ثالثا به خصوص در استفاده از منطق خريد خدمت 
منط��ق عموم��ي اوفك با اج��ازه انتق��االت مالي براي 
معامله يي كه موضوع آن به ايران تحويل ش��ده اس��ت 
بسيار همراه تر از فرآيندهاي فاينانس معمول است كه 
اين امر تا حد زيادي ناش��ي از واقعي��ات بيروني و نوع 

روابط امريكا با كشورهاي هم پيمان خود است. 
از زاويه نگاه ايران هم با توجه به نرخ بيكاري جوانان 
بسيار باال و نرخ تشكيل سرمايه ثابت منفي براي چند 
س��ال متمادي، اي��ن گزاره مطلوبيت ه��اي قابل توجه 

خواهد داشت. 

 همخواني تعهدات با توانايي ها 
همخواني امتيازات تعهد ش��ده با توانايي هاي فني 
طرفين مستلزم اختيار عمل و ضمانت هاي اجرايي است. 
هر يك از طرف هاي متعهد در برجام براي بقاي اين 
معامله بايد متعهد مواردي ش��وند كه توانايي انجام آن 
را دارند. فهم ابعاد مختلف ابزارهاي كش��ورخارج شده 
از برجام )امريكا( و كشورهاي مخالف برجام )عربستان 
و اس��راييل( ب��راي اثر گ��ذاري منفي بر اين دس��تاورد 
ديپلماتيك و توانايي سياس��ي و اقتص��ادي هر يك از 
كشورهاي باقي مانده در برجام براي ممانعت از اين اثر 
منفي از اين لحاظ بسيار حائز اهميت است كه در ادامه 
و در نقد ساير پيشنهادهاي مطروحه از جانب گروه هاي 

مشاوره يي ديگر به آن پرداخته خواهد شد.
 

 توافق براي صلح
يك توافق جام��ع براي صلح در منطقه با محوريت 
مش��وق هاي اقتصادي مي تواند ذي نفع��ان را در منابع 
مش��ترك ش��ريك كند. نزديك به دو دهه اس��ت كه 
غرب آس��يا درگيري هاي جدي نظامي را در س��طوح 
مختلف تجربه مي كن��د. امري كه به نوبه خود هر يك 
از كش��ورهاي ميز برجام را درگير كرده اس��ت. ايران و 
روسيه مس��تقيما به لحاظ نظامي درگير هستند. اروپا 
هم با خطر موج هاي آوارگان و استفاده تركيه از اين ابزار 
مواجه بوده و هس��ت و هم يك بازار خوب براي فروش 
زيرساخت هاي فناورانه را از دست داده است. چين هم 
همزمان ناچار از تغيير طرح جاده ابريش��م شده است و 
هم يك بازار مناسب براي كاالهاي مصرفي و فناورانه را 

مقابل خود مي بيند كه به دليل تداوم ناامني با تخريب 
طرف تقاضا روبرو اس��ت. گس��ل هاي قومي و مذهبي 
تحريك شده در طي اين سال ها، احتماال براي بازگشت 
به شرايط غيرفعال زمان زيادي را نياز دارند. با اين حال 
ايجاد منافع اقتصادي مشترك براي طرف هاي درگير در 
اين منازعه از مهم ترين ابزارهاي موجود براي آغاز دوره 

تنش زدايي در منطقه غرب آسياست. 

 مقابله با تحريم هاي يكجانبه
مقابله جمعي با تحريم هاي يكجانبه امريكا مي تواند 
موجب تقويت تعهدات و پيمان هاي بين المللي با تجربه 
حاصل از برج��ام گردد. بي گمان اگر اطمينان به موثر 
ب��ودن ابزار تحريم هاي يكجانبه توس��ط امريكا موجود 
نبود، امريكا انگيزه يي براي زدن زير ميز توافق نداشت. 
همچنين اميدواري به اثر تحريم اس��ت كه كشورهاي 
مخالف برجام را براي تامين مالي فرآيند تحريم متقاعد 
مي كند. از ۶ كش��ور باق��ي مانده در برجام دو كش��ور 
مس��تقيما اهداف تحريمي امريكا هس��تند. )روسيه و 
ايران( يك كشور پياپي به تحريم تهديد مي شود و از آن 
به عنوان هدف بعدي تحريم ها ياد مي شود)چين( و سه 
كشور اروپايي هم عمال و به داليل فني گزينه چنداني 
به جز تمكين از تحريم هاي امريكا ندارند اگرچه لزوما آن 
را منطبق با منافع خود ندانند. اين حقيقت اصل پنجم 
را تقويت مي كند. به اين معنا كه هر راه حلي براي حفظ 
برجام بايد شامل يا تقويت كننده يك استراتژي مشترك 
تضعيف ابزارهاي تحريمي امريكا باشد تا به اين وسيله 
اعتبار قراردادهاي بين المللي بدي��ن صورت كه درباره 

برجام رخ داد تا اين حد متزلزل نباشد. 

 نقد فني پيشنهادات براي نجات برجام
در طي يك ماه گذش��ته پيشنهادهاي مختلفي به 
خصوص از جانب محافل رس��مي و غير رسمي اروپايي 
ارائه شده كه اگر چه حاوي ايده هاي ارزشمندي است، 
متاسفانه عموما با اصل سوم( همخواني امتيازات تعهد 
ش��ده با تواناييهاي فني )مطابقت ندارند. در اين ميان 
ايده هاي اصلي و پيش��نهادات كليدي در گزارش گروه 
بين المللي بحران مطرح ش��ده اس��ت و از آنجا كه اين 
نظرات توس��ط مقامات اروپايي نيز تكرار ش��ده است، 

بررسي قابليت فني اين ايده ها ضروري است. 
از جمله اين ايده ها مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
 محافظ��ت از ش��ركت هاي خريدار نف��ت ايران و 
حماي��ت از بانك ه��اي مركزي اروپايي ب��راي پردازش 
مطالبات ايران با پيشنهاد مصرف شدن اين درآمد براي 

واردات از اروپا.

بايد توجه داش��ت كه ه��دف تحريمي براي تحديد 
واردات نفت ايران اساس��اً فرايند تس��ويه است و از اين 
نظ��ر محافظت از فرايند انتق��ال مالي به مراتب مهم تر 
از محافظت از ش��ركت خريدار اس��ت. با وجود اين اگر 
چه پيشنهاد گروه بحران مبني بر استفاده از شركت هاي 
انرژي اروپاي��ي با حداقل تعامل با اقتصاد امريكا، باعث 
مي شود اين شركت ها در ذات خود حداقل تاثيرپذيري 
را از تحريم هاي نس��ل قبلي داش��ته باشد، توان امريكا 
براي ايزوله كردن اين ش��ركت ها از بقيه اقتصاد اروپا با 
قراردادن آنها در SDN List را كمتر از واقعيت برآورد 
كرده است. شايان ذكر است كه امريكا براي تحت فشار 
قراردادن شركت خريدار صرفا نيازمند قراردادن آن در 
SDN List نيس��ت و مي تواند با فشار آوردن به افراد 
زيرمجموعه و مقامات آن )شبيه به تجربه هالك بانك 
در تركيه( فش��ار موثر ايجاد كن��د. اين همه تازه پيش 
از اعمال تحريم هاي جديد )س��ري كاتس��ا( است كه با 
اعمال تگ SDGT مي توان��د دامنه ترس از تحريم را 
به نحوي كه امكان محافظت از ش��ركت تحريم ش��ده 
ابدا به مقامات سياس��ي داده نشود، افزايش دهد. آنچه 
اروپا را آس��يب پذير مي كند سهم باالي مبادالت يورو/ 
دالر و درهم تنيدگي مويرگي اقتصاد آن با امريكاست.  
جابه جايي تس��ويه مالي به يك يا چند بانك مركزي از 

اين لحاظ كه هزينه سياس��ي ق��راردادن نهادي در حد 
بانك مركزي در SDN List بسيار باالست قابل تامل 
است اما در عمل مشكالت ديگري وجود دارد كه روايي 

اين ابزار را كاهش مي دهد. 
اوال درگي��ر كردن يك بان��ك مركزي در عمليات 
تس��ويه به صورت خرد، با وظاي��ف و رفتار يك بانك 
مرك��زي همخوان��ي ن��دارد. ثاني��ا چند الي��ه بودن 
نظام بان��ك مركزي در اروپا ب��ه پيچيدگي هاي اين 
م��ورد مي افزاي��د. اما نكت��ه اصلي آن اس��ت كه اگر 
بنا باش��د خدمات رس��اني اين بان��ك مركزي آن هم 
در س��طح تجاري خرد مقيد به ش��ناخت همه جانبه 
ذي نفعان)ECDD( باشد در هر چارچوبي، اروپايي 
يا امريكايي عمال با توجه به شرح اشاره شده در اصل 

دوم شاهد موثر بودن اين كانال نخواهيم بود. 
درب��اره مصروف ش��دن وجوه نفت ب��راي واردات از 
كش��ورهاي اروپايي، تجربه دو سال اجراي برجام نشان 
مي دهد با وج��ود افزايش قابل توج��ه حجم مبادالت 
تجاري عم��ال كاالي مصرفي يا واس��طه يي اروپايي به 
لحاظ شاخص ميانگين قيمت باالتر از نمونه هاي شرق 
آسيا ست. انقباض تقاضا در ايران با توجه به نرخ تشكيل 
س��رمايه ثابت پايين و درصد بيكاري نسبتا باال، باعث 
مي شود اين س��طح از كاال و خدمات مطلوبيت الزم را 
در بازار ايران نداشته باشد و عمال براي تسهيل اين روند 
ايران ناچ��ار از ريفاينانس با نرخ هاي پايين روي درآمد 
نفت خود براي واردكنندگان بود تا اين عدم مطلوبيت 

نسبي را جبران كند. 
 ارائه مجوز عمومي استاندارد به شركت هاي اروپايي 
و ايجاد س��پر قانوني براي شركت هاي اروپايي و مذاكره 
ب��ا امريكا براي حمايت از ش��ركت هاي تحت نظارت يا 
مالكيت طرف امريكايي آنچه اساساً ابزار فشار امريكاست 
ممنوعيت دسترسي خاطيان از قواعد تحريمي امريكا با 
قطع از چرخه دالر اس��ت. دسترسي به چرخه دالر به 
استناد مجموعه دستورالعمل هاي زيرساخت پرداخت 
دالري )OC۱-OC۱۲( عم��ال مع��ادل ل��زوم حضور 
فيزيكي يك طرف تسويه كننده دالري در امريكا است. 
در اين ش��رايط اروپا به ج��ز رايزني عمال راهكار واقعي 
براي محافظت از يك شركت اروپايي ندارد و اين امر تا 
حد زيادي از اعتبار اين راهبرد مي كاهد. همچنين دايره 
فش��ار محدود به ش��ركت هاي تحت مالكيت يا نظارت 
امريكا نيست، بلكه هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در 
جايي به همكاري يا تسويه دالري نياز پيدا مي كند در 

عمل متاثر از اين تحريم است. 
 تهدي��د به اعمال جريمه تعرفه يي عليه امريكا در 
صورت عدم ارائه مجوزهاي الزم به شركت هاي اروپايي 
از سال ۲۰۰8تا ۲۰۱۷ ترازتجاري بين اتحاديه اروپا 
و امريكا همواره به نفع اروپا مثبت بوده اس��ت چنان كه 
در س��ال ۲۰۱۷ اين تراز مثبت ب��ه ۱۲۰ ميليارد دالر 
مي رس��د. اهميت اين موضوع وقتي بيش��تر است كه 
بدانيم با وجود س��هم ۲۰ درصدي امري��كا از صادرات 
اروپا، س��هم امريكا از واردات به اروپا ۱4درصد اس��ت. 
اين اع��داد به خوبي نش��ان مي دهد در ص��ورت وقوع 
يك جن��گ تجاري فراگير احتم��اال هزينه يي كه اروپا 
خواهد پرداخت بي��ش از امريكا خواهد بود كه اين امر 
به نوبه خود چشم انداز عملي بودن تهديد اعمال جريمه 

تعرفه اي را شديدا مخدوش مي كند. 
 ايجاد يك بانك بازرگاني يورو پايه مخصوص ايران

همي��ن حاال ه��م ايران پن��ج بان��ك اختصاصي 
يوروي��ي در اختيار دارد اما عم��ال ابزارهاي تحريمي 
امريكا توانس��ته تا حد قاب��ل توجهي اين بانك ها را از 
فضاي تجاري اروپا ايزوله كند. در ش��رايط بازگش��ت 
تحريم هاي برجامي، تنها ابزار براي اتصال اين بانك ها 
به محيط تجاري اروپا استفاده از استثناي غذا و دارو 
خواه��د بود. در صورتي كه تحريم كاتس��ا بر ضد اين 
بانك ها اعمال ش��ود، بنا به تصريح اوفك اين اس��تثنا 
هم وجود نخواهد داش��ت. همين ابزار عليه هر بانك 
ي��ورو پايه جديدي به خصوص اگ��ر مخصوص ايران 
باشد قابل اعمال اس��ت. در واقع مهم تر از خود بانك 
اكوسيستم اطراف آن است كه بدون هراس از تحريم 
بتوان��د بان��ك را به محيط اقتصادي خ��ارج از فضاي 
بانك متصل كند. امري كه ايجاد آن در اروپا با توجه 
ب��ه نظارت هاي چند اليه و مويرگ��ي بودن ارتباطات 
تج��اري مالي با امري��كا احتماال ممكن نيس��ت. اين 
حقايق به خوبي نش��ان مي ده��د ابزارهاي اروپا براي 

بقاي مستقل در برجام تا چه حد ناكارا است. 
در مقاب��ل اي��ن ضعف در فضاي اقتص��ادي چين و 
روس��يه تا حد زيادي كمتر اس��ت. ويژگي هاي نژادي، 
تراكم ه��اي جمعيت��ي و خانوادگي، مهاجرت وس��يع 
چيني ها به نقاط مختلف دنيا و غيره باعث شده از مبدا 
چين امكان تس��ويه تراكنش هاي مالي با هر نقطه دنيا 

وجود داشته باشد. 

 بيمه ها  در فهرست
سازمان خصوصي  سازي

درحالي كه دو شركت بيمه در اواخر سال گذشته 
توسط سازمان خصوصي سازي عرضه شدند و اهليت 
خريدارشان به تاييد نرسيد، بار ديگر اين شركت ها در 

ليست سازمان خصوصي سازي قرار گرفتند. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، در اواخ��ر س��ال گذش��ته 
۱۷.۳۲درصد از س��هام ش��ركت بيمه البرز در ليست 
واگذاري هاي س��ازمان خصوصي سازي قرار گرفت اما 
پس از اين واگذاري خبرهايي رس��يد حاكي از اينكه 
اين ش��ركت بار ديگ��ر به بخش دولتي واگذار ش��ده 
است. شنيده مي شد، كنسرسيومي كه اين شركت را 
خريداري كرده متشكل از ۳ نهاد بوده كه يكي از آنها 

صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي بود. 
اما در نهايت بعد از گذشت مدتي اين معامله قطعي 
نش��د و علي صحرايي، معاون بازار ش��ركت بورس در 
گفت وگو با ايسنا درباره واگذاري بلوك ۱۷.۳4درصدي 
بيم��ه البرز گفت: خريدار اين س��هم ب��ه تاييد بيمه 
مركزي نرس��يد و معامله قطعي نش��ده است. خريدار 

كنسرسيومي به رهبري تامين اجتماعي بود. 
اما به تازگي براي بار ديگر اين ش��ركت همچنين 
بيمه اتكاي��ي امين ب��راي دور جدي��د واگذاري هاي 
س��ازمان خصوصي سازي ليست ش��دند و قرار بر اين 
است كه ۱۷.۳4 از شركت بيمه البرز و ۱۱.44درصد 
بيمه اتكايي امين در تاريخ ۲8خرداد ماه سال ۱۳۹۷ 
از طريق عرضه در ب��ورس به بخش خصوصي واگذار 
شود. در اطالعيه عرضه سهام بيمه البرز درباره شرايط 
واگذاري اين سهم آمده است كه خريدار مي تواند يكجا 
نقد يا نقد و اقس��اط مبلغ س��هام را پرداخت كند در 
حالت نقد و اقس��اطي ۳۰درصد مبلغ بايد به صورت 
نقدي و مابقي به صورت اقس��اطي طبق شرايط اعالم 

شده، پرداخت شود. 
تعداد س��هام قابل عرضه بيمه البرز ۶۹۳ ميليون 
و ۶۶۶ هزار و ۷۷۷س��هم اس��ت كه قيم��ت پايه آن 
۱۰8تومان و ۹ريال مي ش��ود. قيم��ت پايه معادل با 
قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰درصد 

به شرط آنكه از ۱۰8تومان و ۹ريال كمتر نباشد. 
همچنين همانطور كه شرح داده شد، بيمه اتكايي 
امي��ن نيز براي بار ديگر قرار اس��ت در روز دوش��نبه 
۲8خرداد ماه س��ال ۱۳۹۷ در فرابورس عرضه ش��ود. 
تعداد س��هام قابل عرضه اين ش��ركت ۲8۵ميليون و 
۹۹۶هزار و 8۷۲ س��هم است كه معادل ۱۱.44درصد 
از كل س��هام مي ش��ود. فروشنده اين س��هم سازمان 
خصوصي سازي به وكالت از شركت سرمايه گذاري هاي 
خارجي است. قيمت پايه هر سهم معادل قيمت بسته 
ش��دن روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰درصد به شرط 
آنكه مبلغ آن از ۱۲۵تومان و 4ريال كمتر نباشد. اين 

سهم در بازار دوم فرابورس ايران عرضه خواهد شد. 
مشاور كل رييس سازمان خصوصي سازي در مورد 
عرضه اين س��هم ها و علت تاييد نشدن خريدار قبلي 
در پاسخ به اينكه اهليت خريدار توسط بورس يا بيمه 
مركزي تاييد نشده به ايسنا گفت: يك بخش از عدم 
تاييد ها مربوط به بورس و يك بخش ديگر مربوط به 
بيمه مركزي بود. فكر مي كنم خريدار بيمه اتكاي امين 
را بورس تاييد صالحيت نكرد و از طرفي خريدار بيمه 
البرز را بيمه مركزي تايي��د نكرد. طبيعتا اين به اين 
معني نيست كه اين شركت ها بار ديگر عرضه نشوند. 
تصور من اين است كه اينها خريدار دارند البته پس از 
خريداري شدن صالحيت شان توسط نهادهاي مرتبط 

انجام مي شود. 

خبري از اصالح ساختار 
اقتصاد در برنامه ششم نيست

يك اس��تاد اقتص��اد معتقد اس��ت، باي��د كميته  
فراجناحي از افراد نخبه و برجسته اقتصادي تشكيل 
شود كه نسخه هاي اصالح س��اختار اقتصادي را ارائه 
دهد. برنامه شش��م توسعه چيزي در اين زمينه وجود 

ندارد و حتي رابطه يي هم با اقتصاد مقاومتي ندارد. 
محمدعل��ي خطي��ب در گفت وگو با ف��ارس، به 
وضعي��ت اقتصادي كش��ور و عوامل موث��ر در آن از 
جمله برجام اش��اره كرد و گفت : وضعيت اقتصادي 
از نظر داخلي چندان مناس��ب نيس��ت كه مسائلي 
مانند تحريم ها و برجام در آن موثر باش��د، اما نبايد 
فرام��وش كرد كه اقتص��اد ما با يك رك��ود تورمي 
مواج��ه اس��ت و آمار ب��االي بيكاري ه��م در كنار 
نوس��انات ن��رخ ارز و عوامل متعدد ب��ر اين موضوع 

تاثير دو چندان گذاشته است. 
وي به ش��رايط تحميل ش��ده و خروج امريكا از 
برجام اش��اره و تصريح كرد: بايد ببينيم كشورهاي 
اروپاي��ي در اين زمينه چه برخ��وردي مي كنند، اما 
عمال با اختالفاتي كه از نظر سياسي در درون كشور 
وجود دارد، اين مش��كالت بر مس��ائل اقتصادي هم 

تاثيرگذار خواهد بود. 
اين استاد دانش��گاه در حوزه اقتصاد به سياست 
كش��ور پس از انقالب اش��اره كرد و گفت: ما بعد از 
انقالب ب��ه دنبال توليد كاالهاي جانش��ين واردات 
بوديم، ت��ا توليد را به س��متي ببريم ك��ه نيازهاي 
داخلي تامين شود و از طرف ديگر با سرمايه گذاري 
مي خواس��تيم به رشد اقتصادي برسيم، اما سياست 
خودكفايي و توس��عه جواب نداده اس��ت. وي يكي 
از داليل اين مش��كالت را وابستگي رشد اقتصادي 
ايران ناش��ي از ف��روش نفت دانس��ت و گفت: تمام 
مش��كالت ما ناش��ي از درآمد نفتي اس��ت، چرا كه 
وقت��ي پول نفتي داريم همه چي��ز وارد مي كنيم، از 
نهاده هاي توليد مرغ و گوشت گرفته تا مواد اوليه و 
واس��طه يي و در نتيجه با نوسان نرخ ارز قيمت مواد 
اوليه ما هم افزايش مي يابد و بازار بر هم مي ريزد. 

به گفت��ه خطيب تاكن��ون از ظرفيت ها درس��ت 
استفاده نكرده ايم و فرصت سوزي هاي بسيار داشته ايم 
و تجربه  كش��ورهاي ديگر نشان داده كه بايد در عين 
فروش نفت از توانمندي داخل اس��تفاده كرد، نه آنكه 

مبادله نفت با كاال داشته باشيم. 
اين كارش��ناس اقتصادي همچنين ب��ر اين نكته 
تاكي��د كرد: باي��د اقتصاد ما يك اقتصاد باز باش��د، تا 
تولي��د داخل عالوه بر تامين نياز قابليت صادراتي هم 
داشته باشد، چرا كه اگر بخواهيم صرفا به فروش نفت 
تكيه كنيم، رقبايي مثل عربستان و اخيرا امريكا هم به 

عنوان صادركننده نفت همواره وجود دارند. 

اخبار كالن

گروه اقتصاد كالن  
طي يك ماه گذش�ته پيشنهادهاي 
مختلف�ي به خص�وص از جانب محافل 
در  اروپاي�ي  غيررس�مي  و  رس�مي 
زمينه ايجاد مس�يرهايي ب�راي تداوم 
برجام ارائه ش�ده است. اين ايده ها كه 
عمدتا حول اس�تراتژي هايي مي گردد 
ك�ه مي خواهد منافع اقتص�ادي ايران 
را ب�راي ماندن در برج�ام تامين كند، 
نظر وج�وه فن�ي موض�وع )چگونگي 
مبادله با شركت هاي خصوصي، فرايند 
تس�ويه در مب�ادالت بين الملل�ي ك�ه 
هدف تحريم ها ق�رار دارند و...( محور 
اصل�ي آنه�ا و ديگ�ر باريك بيني هاي 
اس�ت.  بوده  اقتص�ادي  صاحبنظ�ران 

مرك�ز بررس�ي نماگره�اي اقتص�ادي 
انديش�كده »مبن�ا« در گزارش�ي ب�ه 
بررسي نحوه عكس العمل ايران بعد از 
خروج امريكا از برجام پرداخته اس�ت. 
اي�ن انديش�كده يك بس�ته مذاكرات 
پيش�نهادي مبتني ب�ر حقاي�ق فن�ي 
تحريم�ي و مالي آماده كرده اس�ت كه 
در ادام�ه اين گزارش ب�ه آن پرداخته 

شده است. 
نويس�ندگان اين گزارش باور دارند 
براي تمام ابرچالش هاي موجود راه حل 
درون زاي مبتني بر تجارب فني وجود 
دارد و تجربه ه�اي جه�ان در اي�ن راه 
بايد مورد توجه قرار گيرد و با واقعيات 

داخلي تطبيق يابد. 

هر يك از طرف هاي متعهد در برجام 
براي بقاي اين معامله بايد متعهد مواردي 

شوند كه توانايي انجام آن را دارند. 
فهم ابعاد مختلف ابزارهاي كشورخارج 

شده از برجام )امريكا( و كشورهاي 
مخالف برجام )عربستان و اسراييل( 

براي اثر گذاري منفي بر اين دستاورد 
ديپلماتيك و توانايي سياسي و اقتصادي 

هر يك از كشورهاي باقي مانده در برجام 
براي ممانعت از اين اثر منفي از اين لحاظ 

بسيار حائز اهميت است

                                                                                                      

بايد توجه داشت كه هدف تحريمي 
براي تحديد واردات نفت ايران اساساً 

فرايند تسويه است و از اين نظر محافظت 
از فرايند انتقال مالي به مراتب مهم تر از 

محافظت از شركت خريدار است
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دانشوفن10

گوشي هاي چيني ZTE ميزبان بدافزار خطرناك
فون آرنا  

براساس اعالم ش��ركت امنيت سايبري آواس��ت، بسياري از 
گوشي هاي چيني ساخت شركت ZTE داراي يك بدافزار پيش 
فرض بوده ان��د. ش��ركت Avast Threat Labs كه در زمينه 
امنيت سايبري و ارائه نرم افزارهاي آنتي ويروس فعاليت مي كند 
به تازگي اعالم كرده كه بس��ياري از گوش��ي هاي چيني ساخت 
شركت ZTE ميزبان يك بدافزار خطرناك تحت عنوان كوزيلون 

بوده اند كه به صورت پيش فرض روي گوشي نصب شده بود. 
ش��ركت چين��ي ZTE در ماه هاي اخير تحت تاثير دس��تور 
ترام��پ مبني بر ممنوعيت اس��تفاده كارمن��دان و مقامات كاخ 
سفيد و همچنين محدوديت براي كاربران آمريكايي در استفاده 

از اين گوشي ها، دچار خسارات و دشواري هاي متعددي شده بود، 
ح��اال اين خبر مي تواند نمكي روي زخم اين توليدكننده چيني 
باش��د و آن را گرفتار بي اعتمادي و كاه��ش محبوبيت و درآمد 
از س��وي كاربران كن��د. از آنجا كه در س��ال هاي اخير اطالعات 
محرمانه بسياري از كارمندان و مديران فعال در كاخ سفيد و ساير 
دس��تگاه هاي دولتي اياالت متحده آمريكا افشا شده و دولت اين 
كشور را با مشكالت بسياري مواجه كرده، قانون گذاران اين كشور 
چند ماه پيش اليحه يي را به منظور افزايش امنيت س��ايبري و 
جلوگيري از افش��اي اطالعات محرمانه گوش��ي هاي كارمندان 
دولت ارائه داد كه در آن خريداري وسائل الكترونيكي به خصوص 
گوش��ي هاي ساخت ش��ركت هاي چيني هوآوي و ZTE توسط 

تمامي كارمندان، كاركنان و مديران در سازمان ها و دستگاه هاي 
دولتي، ممنوع اعالم مي شود. طبق اين اليحه، تمامي دستگاه هاي 
دولتي از خريد و اس��تفاده گوشي هاي همراه چيني كه به گفته 
آنها از امنيت سايبري كمتري در قبال افشاي اطالعات محرمانه 
برخوردار اس��ت، منع خواهند ش��د. قانون گذاران اياالت متحده 
آمريكا بر اين باورند كه گوشي هاي چيني اين امكان را به هكرها 
و مجرمان س��ايبري مي ده��د تا به اطالع��ات محرمانه و حريم 

خصوصي كاربران دسترسي پيدا كنند. 
حاال ش��ركت Avast نيز در گزارش خود عنوان كرده است 
اين بدافزار تازه كشف شده، در بيش از ۱۸ هزار گوشي هوشمند 
ساخت ZTE كه در بيش از ۱۰۰ كشور جهان از جمله روسيه، 
ايتاليا، آلمان، انگلستان و اياالت متحده آمريكا به فروش رسيده 
و توسط كاربران مورد استفاده قرار گرفته، به صورت پيش فرض 
نصب شده بوده است و اين بدان معناست كه ميليون ها كاربر در 

سراس��ر جهان تحت تاثير اين مساله و رخداد قرار گرفته اند. اين 
امر مي تواند به تنهايي حريم خصوصي بسياري از كاربران را نقض 
كرده و اعتماد به شركت سازنده را به كلي زير سوال ببرد. هنوز 

شركت ZTE در واكنش به اين ادعا پاسخي نداده است. 

كاربر

 »فيس بوك« ويديوها را
فيلتر مي كند

ونچوربيت  فيس بوك قصد دارد براي فيلتركردن 
ويديوها در اين وب سايت تراشه هاي مخصوص خود 
را بسازد و آن را همراه با هوش مصنوعي به كار گيرد. 
فيس بوك تصميم دارد براي فيلتركردن محتواي 

ويديويي تراشه هاي مخصوص خود را بسازد. 
يان لس��ون دانشمند ارش��د هوش مصنوعي اين 
شركت در اين باره مي گويد: روش هاي معمول اكنون 
زي��اد كارآمد نيس��تند زيرا نيازمند ان��رژي و قدرت 
رايانش زيادي هستند. در حال حاضر اين شركت از 
سي پي يوهاي اينتل براي خدمات هوش مصنوعي 
اس��تفاده مي كند. به كارگيري تراشه هاي مخصوص 
به اين ش��ركت كم��ك مي كند س��ريع تر محتواي 
ويديوي��ي را براي وجود تخلفات بررس��ي كند. اين 
تخلفات ش��امل ويديوهايي مي ش��ود كه كه فرد در 
يك ويديوي زنده خودكش��ي يا اقدام خشونت آميز 
ديگ��ري مي كند. اين در حالي اس��ت كه گوگل نيز 
س��عي دارد برنامه هاي آموزش ه��وش مصنوعي و 
به كارگيري واحدهاي پردازش تانس��ور )TPU( را 
سرعت ببخشد. اپل، گوگل و آمازون مشغول ساخت 
تراش��ه هاي مخصوصي هس��تند كه خدمات هوش 
مصنوعي را براي محصوالت س��خت افزاري ش��ان 

سرعت مي بخشد. 

»اپل« محكوم به كم كاري شد
ورج  بر اس��اس اسنادي كه به تازگي در جريان 
رس��يدگي به ي��ك منازعه حقوقي ب��ر عليه اپل در 
دادگاه افشا شده، مديران اين شركت مي دانستند كه 
آيفون ۶ و ۶ پالس در برابر فش��ار خارجي مقاومت 

زيادي ندارد. 
مدت كوتاهي بعد از عرضه گوش��ي هاي آيفون ۶ 
و ۶ پالس بس��ياري از خريداران اعالم كردند زماني 
ك��ه اين گوش��ي را در جيب هاي خود و به خصوص 
جيب عقب شلوارشان مي گذارند، آيفون از وسط خم 

مي شود و حالت كامال قوسي شكلي پيدا مي كند. 
اعتراض گسترده كاربران در اين زمينه منجر به 
شكايت برخي از آنان از اپل و تشكيل جلسات دادگاه 
و محكوميت اپل به پرداخت غرامت در برخي موارد 
ش��د. اپل در آن زمان هرگ��ز نپذيرفت كه مقاومت 
آيفون ۶ و ۶ پ��الس كمتر از مدل هاي قبلي آيفون 
بوده است. اما اسناد تازه منتشر شده نشان مي دهد 
اپل از اين موضوع اطالع داشته است. بر اساس اسناد 
داخلي ش��ركت اپل، احتمال خم شدن آيفون ۶ در 
برابر فشار 3.3 برابر آيفون ۵ اس بوده است. در عين 
ح��ال احتمال كج ش��دن آيفون ۶ پ��الس هم 7.2 
برابر گوشي آيفون ۵ بوده است. اپل در زمان عرضه 
گوشي هاي يادشده در سال 2۰۱۴ مدعي بود وقوع 
چنين رخدادي بسيار نادر است. البته در همان زمان 
آزمايش هاي كارشناسي مستقل نشان مي داد كه اپل 

در اين زمينه دروغ مي گويد. 

 آخرين فضانورد
بازمانده »آپولو ۱۲« درگذشت

سي ان ان  آخرين بازمانده ماموريت آپولو ۱2 در 
سن ۸۶ س��الگي در آمريكا درگذشت. او چهارمين 

فردي بود كه روي ماه پياده روي كرد. 
»آالن بين« چهارمي��ن فردي كه روي ماه پياده 
روي كرد و آخرين فضانورد بازمانده از ماموريت آپولو 
۱2 روز گذش��ته در هيوستن آمريكا درگذشت. اين 
فضانورد بازنشسته ۸۶ ساله دو هفته قبل بيمار شده 
بود. وي در سال ۱۹32 در ايالت تگزاس به دنيا آمده 
و يكي از خلبان هاي آزمايشي نيروي دريايي بود اما 
ناس��ا او و ۱3 نفر ديگ��ر را در اكتبر ۱۹۶3 ميالدي 
انتخاب كرد تا به عنوان س��ومين گروه از فضانوردان 

اين سازمان آموزش ببينند. 
بين به عن��وان يكي از فضانوردان ماموريت آپولو 
۱2 براي نخس��تين بار به فضا رف��ت. اين ماموريت 
دومين فرود روي ماه به حساب مي آمد. طبق بيانيه 
خانواده او كه ناسا آن را منتشر كرده، بين در كل ۶۹ 
روز و ۱۵ ساعت و ۴۵ دقيقه را در فضا گذراند كه 3۱ 
ساعت و 3۱ دقيقه آن روي سطح ماه بود. وي پس از 
بازنشستگي از ناسا در سال ۱۹۸۱ به هنر روي آورد 
و ان��رژي خود را براي به تصوير كش��يدن »فرود در 

ماه« به كار گرفت. 

هاردي براي كپي فايل ها 
بدون نياز به رايانه

ديجيتال ترندز  بس��ياري از افراد دوست دارند 
به سرعت و بدون نياز به استفاده از رايانه، فايل هاي 
ذخيره ش��ده روي گوشي و دوربين و غيره را به يك 

هارد يا ابزار ذخيره سازي منتقل كنند. 
عرضه يك هاردديس��ك ضدضربه جديد توسط 
ش��ركت LaCie از زيرمجموعه هاي سي گيت اين 

مشكل را برطرف كرده است. 
اي��ن هارد ت��ازه كه كوپايلوت ن��ام دارد با اتصال 
مستقيم به وسايل الكترونيك حافظه آنها را تخليه 
كرده و داده هاي ذخيره ش��ده روي آنها را روي خود 

كپي مي كند. 
هارد يادش��ده خود داراي باتري اس��ت و امكان 
دريافت اطالع��ات كارت هاي حافظه اس دي را هم 
 Type-C 3 USB به طور مستقيم دارد. پورت هاي
 USB-C نمايش��گر س��اده و پورت هاي ،-Type و
و Micro USB و كابل ه��اي اتصال به گوش��ي و 

دوربين از جمله ابزار جانبي اين محصول است. 
ظرفيت اين هارد ديسك 2۰۰۰ گيگابايت است 
كه ۸ برابر بيشتر از هارد ديسك هاي 2۵۶ گيگابايتي 
موجود در بازار اس��ت. قيمت اين محصول هم 3۵۰ 
دالر اس��ت كه به ط��ور متوس��ط ۵۰ دالر ارزان تر از 

هاردديسك هاي 2۵۶ گيگابايتي عادي است. 
سازگاري با ش��بكه هاي واي – فاي، امكان تهيه 
س��ريع نسخه پش��تيبان از اطالعات گوشي و تبلت 
با اس��تفاده از يك برنامه خاص تلفن همراه و امكان 
پخش مس��تقيم محتواي ذخيره شده روي آن روي 

تلويزيون از جمله ديگر مزاياي اين هارد است. 

اخبار

»VPN FILTER« كشور را نشانه گرفت 

ايران در معرض خطر حمله يك بدافزار جديد 
گروه دانش و فن  مرجان محمدي 

بداف��زار احتمال��ي  خط��ر  از  ماه��ر   مرك��ز 
VPNFilter در روزها و س��اعات آينده در كشور 
خبر داده ك��ه تاكنون بي��ش از ۵۰۰ هزار قرباني 
در جهان داشته  اس��ت. مركز ماهر مديريت امداد 
و هماهنگي عمليات رخداده��اي رايانه يي وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات از خط��ر احتمالي 
بدافزار VPNFilter در روزها و ساعات آينده در 
كشور خبر داده است. بنابراعالم اين مركز، خبرهاي 
دريافتي و رصد و پايش انجام گرفته، خبر از انتشار 
احتمالي بدافزار VPNFilter در ساعات و روزهاي 
آينده در كشور مي دهد. گزارش هاي موجود حاكي 
از آن اس��ت كه اين بدافزار تاكن��ون بيش از ۵۰۰ 
ه��زار قرباني در جهان داشته اس��ت و اين عدد نيز 
افزايش خواهد داش��ت. قربانيان اين بدافزار به يك 
نقطه جغرافيايي خاص تعلق ندارند و اين بدافزار در 
تمامي مناطق فعال است. تجهيزات و دستگاه هاي 
NETGEAR، Mikr  ررندهاي مختلف شامل-
tik، Linksys و TP-Link و همچنين تجهيزات 
ذخيره سازيQNAP در صورت عدم بروز رساني 
مستعد آ لوده شدن به اين بدافزار هستند. با توجه 
به اس��تفاده باالي برندهاي فوق در كشور، هشدار 
حاضر ارائه دهندگان س��رويس ها، مديران شبكه ها 
و كارب��ران را مخاط��ب ق��رار مي دهد كه نس��بت 
ب��ه جلوگي��ري از آلودگي و ايمن س��ازي، اقدامات 
الزم را در دس��تور كار قراردهند. نوع دستگاه هاي 
آلوده به اين بدافزار بيش��تر از نوع دستگاه هاي غير

Backbone هستند و قربانيان اصلي اين بدافزار، 
كارب��ران و ش��ركت هايISP كوچك و متوس��ط 
هستند. VPNFilter يك بدافزار بسيار خطرناك 
و داراي ق��درت زي��اد در به كارگيري منابع قرباني 
است كه به ش��دت در حال رشد است. اين بدافزار 
س��اختاري پيمانه يي دارد كه به آن امكان افزودن 
قابليت هاي جديد و سوءاستفاده از ابزارهاي كاربران 
را فراهم مي كند. با توجه به اس��تفاده بسيار زياد از 
دستگاه هايي مورد حمله و دستگاه هايIOT عدم 
توجه به اين تهديد ممكن اس��ت منجر به اختالل 
فلج كننده در بخش هايي از س��رويس ها و خدمات 
ش��ود. در بدترين حالت اين بداف��زار قادر به از كار 
انداختن دس��تگاه هاي متصل به اينترنت كشور و 
هزينه بسيار زياد براي تجهيز مجدد اين دستگاه ها 
شود. توجه به اين نكته مهم است كه اين بدافزار به 
راحتي قابل پاك كردن از دستگاه هاي آلوده نيست. 
مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري با 
بررس��ي بدافزار مخرب »VPNFilter« كه ۵۰۰ 
هزار دس��تگاه در بيش از ۵۴ كشور را آلوده كرده، 
اعالم كرد كه ۱۰۰ كشور هدف حمله اين نرم افزار 

مخرب هستند. 

 حمله به روترهاي اينترنت اشيا 
 مركز مديريت راهبردي امنيت فضاي توليد و 
تبادل اطالعات رياست جمهوري با اشاره به گزارش 
منتشر ش��ده توس��ط Cisco Talos، اعالم كرد 
ك��ه بدافزار جدي��د VPNFilter ب��ا ويژگي هاي 
منحصربه فردي دس��تگاه ها و روتره��اي اينترنت 

اش��يا )IoT( را مورد هدف قرار داده اس��ت. طبق 
اعالم سيس��كو، تحقيقات صورت گرفته روي اين 
بدافزار هنوز به پايان نرسيده اما به دليل مخاطرات 
تاثيرگذار اي��ن بدافزار، يافته هاي كنوني به صورت 
عمومي به اش��تراك گذاشته ش��ده تا دستگاه ها و 
قربانيان تحت تاثير قرار گرفته بتوانند محافظت ها و 

اقدامات الزم را انجام دهند. 
طب��ق تحقيقات ص��ورت گرفت��ه، كدهاي اين 
بداف��زار ب��ا بداف��زار BlackEnergy كه حمالت 
گس��ترده يي را روي دستگاه هاي مستقر در كشور 
اكراين انجام داده، همپوش��اني و اشتراك دارد. در 
حال حاضر نيز، بدافزار VPNFilter به س��رعت 
در حال انتشار در كشور اكراين است و همچنين از 
يك س��رور C&C )C2( مستقر در اين كشور نيز 
بهره مي برد. بر اساس گزارش هاي ارائه شده، وسعت 
حمالت و قابليت هاي اين بدافزار نگران كننده است. 
به طور كلي تخمين زده مي ش��ود كه حداقل ۵۰۰ 

هزار دستگاه در ۵۴ كشور مختلف آلوده شده اند. 
اي��ن تحقيق��ات نش��ان مي دهد ك��ه تاكنون، 
Linksys، MikroTik، NE -  سس��تگاه هاي
GEAR، تجهي��زات ش��بكه يي دفات��ر كوچك و 
)SOHO TP-Link( و دس��تگاه هاي  من��ازل 
 )NAS QNAP( ذخيره س��ازي متصل به شبكه
هدف اين بدافزار بوده اند. با توجه به تحقيقات فعلي 
سيس��كو، هيچ دستگاهي از ش��ركت هاي ديگر از 
جمله سيسكو تاكنون توسط VPNFilter آلوده 
نش��ده اند. بدافزار VPNFilter داراي ويژگي هاي 
بس��يار مخربي اس��ت، به طوريكه اجزاء اين بدافزار 
مي تواند اطالعات مربوط به احراز هويت وبسايت ها 
 Modbus را به س��رقت ببرد و بر پروتكل ه��اي
SCADA نظارت كند. ع��الوه براين، اين بدافزار 
مي تواند دس��تگاه هاي آلوده را كامال از كار بياندازد 

و دسترس��ي هزاران قرباني در س��طح جهان را از 
اينترنت قطع كند. به دليل نوع دستگاه هاي مورد 
هدف، محافظت در برابر اين بدافزار مش��كل است. 
اين نوع دس��تگاه ها در محيط ش��بكه هس��تند و 
داراي سيس��تم محافظت نفوذ )IPS( نيز نيستند. 
همچنين اين دستگاه ها سيستم محافظت مبتني 

بر ميزبان مانند بسته هاي آنتي ويروس نيز ندارند. 
مرك��ز افتا با ارائه يافته هاي فن��ي در مورد اين 
بداف��زار، روش ه��اي مقابله با اين تهدي��د و نحوه 

مديريت دستگاه آلوده شده را اعالم كرد. 

 بدافزاري با حمالت چند مرحله اي
بداف��زار چن��د  ي��ك   VPNFilter بداف��زار
مرحله اي، با س��اختار ماژوالر و داراي قابليت هاي 
مختلف اس��ت ك��ه مي تواند عملي��ات  جمع آوري 

اطالعات و حمالت سايبري را پشتيباني كند. 
بدافزار در مرحله اول، نسبت به راه اندازي مجدد 
دستگاه اقدام مي كند، فرايندي كه اين بدافزار را با 
ساير بدافزارهاي دستگاه هاي IoT متمايز مي كند. 
زي��را به طور معمول يك بدافزار پ��س از راه اندازي 
مجدد دستگاه، در آن باقي نمي ماند. به بياني ديگر 
ه��دف مرحله اول، حفظ پايداري بدافزار اس��ت تا 

مقدمات پياده سازي مرحله دوم فراهم شود. 
 C&C در مرحله اول، بدافزار از چندين س��رور
براي بدس��ت آوردن آدرس IP مورد اس��تفاده در 
مرحله دوم استفاده مي كند. اين امر باعث مي شود 
ت��ا بداف��زار بس��يار قدرتمند عمل كند و نس��بت 
به تغيي��رات غيرقابل پيش بيني زيرس��اخت هاي 
س��رورهاي C&C مقاوم باشد. قابليت هاي بدافزار 
در مرحله دوم مربوط به اس��تخراج اطالعات مانند 
جمع آوري فايل، اجراي دس��تور، اس��تخراج داده 
و مديريت دس��تگاه اس��ت. عالوه ب��ر اين، برخي 

نس��خه هاي بداف��زار در مرحل��ه دوم قابليت خود 
تخريب��ي )Self-destruct( دارد. به طوريك��ه با 
 Firmware بدست گرفتن كنترل بخش حياتي
دس��تگاه و راه اندازي مجدد آن، باعث از كار افتادن 
دس��تگاه مي ش��ود. در مرحل��ه س��وم، ماژول هاي 
مختلف��ي براي بداف��زار وجود دارد ك��ه به عنوان 
پالگيني براي بدافزار مرحله دوم عمل مي كنند. اين 
پالگين ها قابليت هاي بيشتري به بدافزار مرحله دوم 
اضافه مي كنند. تاكنون 2 ماژول توس��ط سيسكو 
 packet شناسايي شده اس��ت كه عبارتند از يك
sniffer كه روي ترافيك شبكه نظارت مي كند تا 
اطالعات احراز هويت س��ايت ها را به سرقت ببرد و 
روي پروتكل ه��اي Modbus SCADA نظارت 
كن��د و دوم يك ماژول ارتباطي كه ب��راي بدافزار 
مرحله دوم امكان ارتب��اط از طريق Tor را فراهم 
مي كند. سيسكو با اطمينان زيادي ادعا كرده است 
كه ماژول هاي ديگري نيز موجود هستند كه هنوز 

قادر به كشف آنها نشده اند. 
به دنبال تحقيقات صورت گرفته توسط سيسكو 
به منظور مشخص ش��دن ابعاد اين تهديد و رفتار 
دستگاه هاي آلوده، اين گروه تحليل هاي نظارتي را 
در دس��تور كار خود قرار داده است. نتايج حاكي از 
آن اس��ت كه اين تهديد، جهاني و وسيع است و به 
دنبال گسترش خود است. در اوايل ماه مي ميالدي 
اس��كن هاي TCP فراوان��ي روي پورت هاي 23، 
۸۰، 2۰۰۰ و ۸۰۸۰ دس��تگاه هاي آلوده مش��اهده 
شده است. اس��كن اين پورت ها نشان مي دهد كه 
مهاجمان به دنبال دس��تگاه هاي NAS مربوط به 
QNAP و Mikrotik هس��تند. اين اس��كن ها 
دس��تگاه هاي بي��ش از ۱۰۰ كش��ور مختل��ف را 
مورد هدف ق��رار داده اس��ت. در تاريخ ۸ ماه مي، 
فعاليت هاي اين بدافزار گسترش يافته است و تقريبا 

تمامي قربانيان جديد از كشور اوكراين بوده است. 
همچني��ن، در تاريخ ۱7 م��ي، قربانيان جديدي از 
كش��ور اوكراين نيز مشاهده شدند كه اهميت اين 
مخاطره جدي را بيان مي كند. طبق بررس��ي هاي 
صورت گرفته، ارتباطاتي ميان حمالت انجام شده 
از طريق بدافزار VPNFilter و گروه Sofacy يا 
 Sofacy مشخص شده است. گروه FancyBear
پيش تر در حمالت سايبري بين المللي عليه آمريكا 
و ساير كشورها از طرف دولت روسيه نقش داشته 
 sandworm، ،apt2۸ است. اين گروه با عناوين
و   x-agent، pawn storm، fancy bear

sednit نيز شناخته مي شود. 

 محافظت در برابر تهديدهاي بدافزار
به دليل ماهيت دستگاه هاي آلوده، محافظت در 
برابر اين تهديد بسيار مشكل است. اكثر دستگاه ها 
ب��ه اينترنت متصل هس��تند و هي��چ اليه امنيتي 
مي��ان آنها و مهاجمان وجود ن��دارد. عالوه بر اين، 
اغلب دس��تگاه هاي آلوده داراي آسيب پذيري هاي 
شناخته شده هستند و اعمال وصله براي آنها براي 
كاربران معمولي دشوار است. از طرفي، بيشتر اين 
دس��تگاه ها قابليت هاي ضد بدافزار نيز ندارند. سه 
مورد بيان ش��ده داليل كافي بر اين امر هستند كه 
مقابله با اين تهديد فرايند دش��واري اس��ت. با اين 
وجود سيس��كو از زواياي مختلفي، محافظت هايي 
براي اين تهديد ارائه كرده اس��ت. در همين راستا 
بيش از ۱۰۰ امضاي Snort براي آس��يب پذيري 
دس��تگاه هاي مربوط به اين تهديد منتش��ر شده 
اس��ت. اين قوانين بصورت عمومي منتشر شده اند 
تا هم��ه بتوانن��د از آنها اس��تفاده كنن��د. بعالوه، 
سيس��كو دامنه ها، IPها و hash فايل هاي مخرب 
را در ليست سياه خود قرار داده است. همچنين به 
 Linksys، Mikrotik، Netgear، شركت هاي
TP-Link و QNAP نس��بت ب��ه اي��ن تهديد 

اطالع رساني شده است. 

 توصيه هاي سيسكو 
ب��ه منظ��ور مقابل��ه ب��ا اي��ن بدافزار سيس��كو 
توصيه هاي��ي را از قبي��ل اينكه كارب��ران روترهاي 
SOHO و دستگاه هاي NAS، دستگاه هاي خود را 
به تنظيمات كارخانه برگردانند تا بدافزارهاي مرحله 
2 و 3 از دستگاه حذف شوند، ارائه دهندگان سرويس 
اينترنت، روتره��اي SOHO را به ج��اي كاربران 
راه ان��دازي مجدد كنند، اگر دس��تگاهي مش��كوك 
به آلوده بودن توس��ط اين بدافزار اس��ت، نسبت به 
بروزرساني آن به آخرين وصله هاي ارائه شده توسط 
س��ازنده اقدام فوري ش��ود.  ارائه دهندگان سرويس 
اينترنت اطمين��ان حاصل كنند كه دس��تگاه هاي 
Fir -  شش��تريان به آخرين نسخه هاي نرم افزار يا

ware بروزرس��اني ش��ده باش��ند، بدليل احتمال 
انجام عمليات مخرب اين عامل تهديد روي س��اير 
دستگاه ها، توصيه مي شود كه موارد فوق براي تمامي 
دستگاه هاي SOHO يا NAS مدنظر قرار گيرند. 
به كاربران كرده اس��ت تا بتوانند در برابر اين بدافزار 

خطرناك آسيب نبينند يا آسيب كمتري ببينند. 

آسين ايج  
اتحادي��ه اروپ��ا اج��راي قان��ون 
حفاظ��ت از داده خود را از چند روز 
قبل آغ��از كرده و اي��ن امر موجب 
سردرگمي و وحش��ت شركت هاي 
فن��اوري آمريكاي��ي ش��ده ك��ه به 
جمع آوري فله يي داده هاي كاربران 
عادت دارند. بر اساس قانون يادشده 
همه شركت هاي اينترنتي و فناوري 

بايد براي جمع آوري هرگونه اطالعات شخصي كاربران خود از آنها به طور واضح و شفاف 
اجازه بگيرند. همين مساله باعث شده تا شركت هاي آمريكايي درصدد تغيير خط مشي ها 

و سياست هاي حريم شخصي خود برآيند تا با جريمه و تعقيب قضايي مواجه نشوند. 
اما طي دو روزي كه از اجراي اين قانون مي گذرد، فيس بوك و گوگل با شكايات حقوقي 
بي س��ابقه يي از سوي برخي كاربران خود مواجه شده اند كه خواستار دريافت غرامت هاي 
كالن از اين دو ش��ركت به علت نقض حريم ش��خصي و جمع آوري بدون اجازه داده هاي 
خود هس��تند. بر اساس يكي از شكايات يادشده فيس بوك و گوگل به ترتيب بايد 3.۹ و 
3.7 ميليارد يورو غرامت پرداخت كنند. ش��اكي اصلي اين دو پرونده يك فعال اتريش��ي 
حقوق مدني و حامي حفظ حريم ش��خصي به نام مكس ش��ريمز است كه مدت هاست از 
سياس��ت هاي گوگل و فيس بوك در زمينه جمع آوري اطالعات خصوصي كاربران انتقاد 
مي كند. وي عالوه بر گوگل و فيس بوك زيرمجموعه هاي آنها مانند اينستاگرام و واتس اپ 
را هم مورد پيگرد قضايي قرار داده و حتي شكايتي را به طور خاص بر عليه سيستم عامل 
اندرويد تنظيم كرده است. اين دو شركت در واكنش، اتهامات وارد شده به خود را رد كرده 
و مي گويند اقدامات الزم براي اجراي مفاد قانون تازه را انجام داده اند و مانند گذش��ته به 

حفظ حريم شخصي و امنيت كاربران به طور جدي اهميت مي دهند. 

كوالكام  
گفت��ه مي ش��ود نس��ل جديد 
تراش��ه هاي پردازنده موس��وم به 
اس��نپدراگون سري 7۰۰ از لحاظ 
ه��وش مصنوعي عملكرد بس��يار 
بهت��ر و قدرتمندتري نس��بت به 
نمونه هاي پيش��ين خود خواهند 
داش��ت. اي��ن تراش��ه هاي جديد 
مبتني بر فناوري هوش مصنوعي 

خواهند بود و همين امر موجب مي ش��ود رابط كاربري، دس��تورات صوتي و س��اير 
خدمات آن بسيار بهتر از پيش باشد. 

اس��نپ دراگون 7۱۰ پردازنده يي اس��ت كه مي تواند در مقايس��ه با پردازنده هاي 
س��ري ۶۰۰ در جاي��گاه برتري قرار بگيرد اما همچنان ب��ه قدرتمندي پردازنده هاي 
س��ري ۸۰۰ كوالكام نخواهد بود. حاال كه اسنپدراگون 7۱۰ معرفي و رونمايي شده، 
كوالكام مدعي ش��ده اس��ت كه توان پردازش هوش مصنوعي آن دو برابر بيش��تر از 
اس��نپدراگون ۶۶۰ خواه��د بود كه اين امر موجب مي ش��ود از لح��اظ رابط  كاربري 
صوتي، تصويربرداري و كارايي حس��گرهاي بيولوژيكي همچون حس��گر اثر انگشت 
و سيس��تم تش��خيص چهره عملكرد بس��يار قابل قبول تر و مناس��ب تري را از خود 
به نمايش بگذارد. همچنين تراش��ه هاي پردازنده س��ري 7۰۰ كوال��كام از پردازش 
 ۴K HDR رنگ ۱۰ بيتي پش��تيباني كرده و توانايي پخ��ش ويديوهاي با كيفيت
را خواهند داش��ت. اين امكان تاكنون تنها به پردازنده هاي اسنپدراگون سري ۸۰۰ 
محدود بود. طبق گزارش هاي منتشره، گوشي هاي هوشمند مجهز به تراشه پردازنده 
اس��نپدراگون 7۱۰ كوالكام قرار است در س��ه ماهه دوم سال جاري 2۰۱۸ ميالدي 

عرضه و روانه بازار شوند. 

ديجيتال ترندز  
تا به امروز پهپادها بيش��تر براي 
عملي��ات گش��ت زني و نظ��ارت و 
كنترل مورد استفاده بوده اند، اما به 
زودي از آنه��ا براي حمل س��ربازان 
زخم��ي و نجان يافتگان از س��يل و 

زلزله نيز استفاده خواهد شد. 
رباتيكس  تاكتي��كال   ش��ركت 
پهپادي ب��ه ن��ام كورمورانت توليد 

ك��رده كه با توجه به ويژگي هايش مي توان��د كاربردهاي متنوعي در حوزه هاي نظامي، 
صنعتي و غيرنظامي پيدا كند. 

اين پهپاد تك موتوره قادر به برخاستن و فرود خودكار بوده و تقريبا مي تواند روي هر 
سطحي فرود  آيد و در بدترين شرايط آب و هوايي نيز به حركت خود ادامه دهد. 

دو ملخ اين پهپاد بر خالف هلي كوپترها در دو سوي آن قرار دارد كه حركت افقي و 
عمودي سريع آن را تسهيل مي كند. براي اين پهپاد دو ملخ چرخان كوچك تر هم در زير 

دم آن براي تسهيل حركت در نظر گرفته شده است. 
جثه كوچك اين پهپاد حركت آن در البالي درختان جنگي و در ميان ساختمان ها 
و سيم ها و حتي در البالي شكاف كوهستان ها را ممكن مي كند. اين در حالي است كه 

هلي كوپترها قادر به چنين كاري نيستند. 
اين پهپاد قادر به حمل حداكثر ۴۴۰ كيلوگرم بار است و محيط داخلي آن به گونه يي 
طراحي شده كه در آن واحد قادر به جابجايي دو انسان زخمي يا آسيب ديده و همين 
طور مقداري بار باشد. كنترل اين پهپاد از فاصله حداكثر ۸۰ كيلومتري ممكن بوده و در 
پروازهاي آزمايش��ي در يك بازه زماني 2۴ ساعته حداكثر شش و نيم تن بار توسط آن 

جابجا شده است. زمان عرضه و قيمت نهايي اين پهپاد مشخص نيست. 

وحشت امريكايي ها از قانون حفاظت از داده توليد پهپاد براي حمل سربازان زخميقابليت منحصربه فرد نسل جديد پردازنده ها

دريچه رويدادفراسو
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11 بنگاهها
 تراكتور مالك خود را شناخت

تبريز| باشگاه تراكتورسازي به تنها و پيگيرترين 
مشتري خود فروخته ش��د. همان طور كه پيش بيني 
مي شد تيم تراكتور سازي تبريز به تنها مشتري و بومي 
خود فروخته شد و شنيده مي شود كه تا روز دوشنبه 
انتقال مالكي��ت به نام محمدرضا زنوزي انجام خواهد 
پذيرف��ت تا مقدمات جذب مرب��ي آنچناني و چندين 
بازيكن بزرگ به اين تيم فراهم ش��ود.  زنوزي چندي 
پيش تمايل خود براي خريد تراكتور را اعالم كرد و با 
دادن هواپيماي اختصاصي به اين باش��گاه نيت خود 
براي مالكيت و فراهم كردن امكانات به بزرگ ترين تيم 
آذربايجان نش��ان داد. اما در اين ميان زنوزي تيمي را 
ب��ه مالكيت مي گيرد كه با بدهي دس��ت و پنجه نرم 
مي كند  و ب��ا كوله باري بدهي تيم را تحويل مي گيرد. 
اميدواريم با حل ش��دن مشكالت مالي، زنوزي بتواند 
ب��ا حمايت هاي مالي خود تراكت��ور را به روزهاي اوج 

خود بازگرداند. 
 تصويب 1130 ميليارد توم�ان اعتبار براي 

سيستان وبلوچستان
زاهدان| رييس س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزي 
سيستان وبلوچستان گفت: براساس جدول 10 و يك 
قان��ون بودجه، هزار و 150 ميلي��ارد تومان اعتبار در 
س��ال 97 براي استان تعيين ش��ده است كه سه بند 
از آن ش��امل هزار و 130 ميليارد تومان تصويب شد. 
 غالمرضا مالكي در ش��وراي برنامه ريزي استان افزود: 
اين بودجه در قال��ب 32 فصل و 102 برنامه و حدود 
4هزار پروژه توزيع اعتبار مي ش��ود كه بعد از ابالغ به 
كميته هاي برنامه ريزي شهرستان به استناد ماده 44 
قانون تنظيم، پروژه ها مصوب و به دستگاه هاي اجرايي 
 اب��الغ و موافقتنامه نيز مبادله مي ش��ود. او ادامه داد:

360 ميلي��ارد تومان اعتبارات هزينه يي در قالب پنج 
دس��تگاه محلي برنامه ريزي و بر اس��اس ش��اخص ها 
 تعيي��ن ش��ده و براس��اس بن��د )و( درب��اره افزايش

16 تا 19درصدي حقوق كاركنان كه قس��متي از آن 
به رفاهيات و پاداش كاركنان مربوط مي شود از طريق 

اعتبارات امسال پرداخت شود. 
 تعوي�ض كامل قطعات داخل�ي رآكتورها و 

كاتاليست واحد آيزوماكس
اصفه�ان| براي نخس��تين بار در كش��ور، قطعات 
داخل��ي و كاتاليس��ت رآكتورهاي واح��د آيزوماكس 
شماره دو شركت پااليش نفت اصفهان، به طور كامل 
تعويض شد و پس از آن، اين واحد با افزايش چشمگير 
كيفيت توليدات، در مدار س��رويس قرار گرفت.  مدير 
نگهداري و تعميرات شركت پااليش نفت اصفهان، در 
اين زمينه افزود: در مرحله اول قطعات داخلي رآكتور 
خارج ش��د و انجام تعميرات و آماده سازي براي نصب 
قطع��ات جديد پيگيري ش��د. در مرحله دوم قطعات 
س��اخته و ارسال ش��ده از كارخانه به پااليشگاه، وفق 
دستورالعمل اداره مهندسي عمومي و توسط پرسنل 
زحمتكش تعميرات، نصب شد.  قزويني زاده به مرحله 
س��وم كار مبني بر بارگيري كاتاليست هاي جديد در 
داخل رآكتور اشاره كرد و گفت: كاتاليست هاي مذكور 
طبق دس��تورالعمل اداره مهندسي پااليش در داخل 

رآكتور بارگيري شد.
  اختصاص 300 تابلوي تبليغاتي به آب

اصفهان|  300 تابلوي تبليغات شهري در مناطق 
15گانه اصفه��ان، به موضوع آب اختص��اص يافته و 

بحران كم آبي را به شهروندان گوشزد مي كند. 
اداره توسعه فرهنگ شهروندي سازمان فرهنگي، 
اجتماعي و ورزش��ي ش��هرداري اصفهان با همكاري 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان به ارائه طرح هاي 
تبليغات ش��هري با موض��وع »آب« پرداخته اس��ت. 
صرفه جويي 90 ليتري آب با كاهش 5 دقيقه يي زمان 
استحمام، كمبود ذخيره پشت سِد زاينده رود، استفاده 
از شيرهاي اهرمي براي كاهش 40درصدي آب، عدم 
استفاده از آب شرب براي شستن خودرو، حياط، معابر 
و س��اخت و س��از از جمله مواردي اس��ت كه در اين 
تبليغات به ش��هروندان گوشزد مي شود تا با مشاركت 
آنان با بحران كم آبي مقابله شود. اين طرح ها در سايت 

www.esfahanfarhang.ir قابل دانلود است. 
 اجراي 2 پروژه آبخيزداري در شهرس�تان 

كوهدشت
خرم آباد| مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان 
گفت: اجراي عمليات مكانيكي با هدف افزايش پوش��ش 
گياهي، مقابله با فرس��ايش خاك، كنترل سيل و رسوب 
و افزاي��ش ذخاي��ر آب زيرزميني به مس��احت 17هزار و 
860 مترمكعب در س��طح شهرستان كوهدشت در حال 
 اجراس��ت. شيرزاد نجفي با اشاره به اينكه اين پروژه ها در 
2 حوزه آبخيز، درب گنبد و تنگ قلعه اجرايي مي ش��ود، 
اظهار كرد: اين طرح ها در قالب طرح مكانيكي به صورت 
اجراي س��ازه هاي س��نگي مالتي و بند خاكي در مسير 
س��يالب ها با صرف اعتب��اري بالغ بر 5 ميلي��ارد و 350 
ميليون ريال و پيش��رفت فيزيك��ي 75درصدي در حال 
اجراس��ت. او ضمن تاكيد بر لزوم افزايش پوشش گياهي، 
وسعت مراتع و جنگل ها در حفاظت از آب و خاك تاكيد 
كرد و يادآور شد: توجه به عرصه هاي طبيعي در پيشگيري 

از سيل، خشكسالي و كم آبي تاثير بسزايي دارد. 
 خروج شترها از بستر تاالب هامون توسط 

محيط زيست زابل
زاه�دان| فرمان��ده ي��گان حفاظت محيط زيس��ت 
سيستان وبلوچستان گفت: يگان حفاظت محيط زيست 
شهرس��تان زابل تعداد 300 نفر ش��تر را از بستر تاالب 
هام��ون بيرون راند. حميد ريگي اف��زود: چراي دام در 
بستر تاالب هامون باعث نابودي پوشش گياهي بستر 
تاالب و افزايش گردو غبار در منطقه مي شود و حفظ 
و حراست از بستر تاالب و پوشش گياهي آن در كنار 
ده ها طرح و برنامه جهت حفظ و احياي تاالب هامون 
از قبيل اليروبي كانال ها و رودخانه ها، ايجاد دايك هاي 
نگهداري آب و... از اقدامات مهم و حايز اهميت است. 
او گفت: همچنين يگان حفاظت محيط زيست شهرستان 
زابل يك دستگاه لودر را كه اقدام به خاكبرداري از بستر 

تاالب هامون كرده بود توقيف كرد. 

اخبارشهرستانها

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح كرد

 افزايش سهم مشاغل غيررسمي از بازار اشتغال ايران
 ايرانيان زير 65 سال صاحب شناسنامه اشتغال مي شوند

با مشاركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( انجام مي شود 

ساخت 10هزار واحد مسكن روستايي براي مددجويان 14 استان

بنگاه ها|
»وام و تس��هيالت لزوم��ا ب��ه ايجاد ش��غل ختم 
نمي ش��ود.« اين عباراتي است كه نه يك كارشناس 
منتقد سياس��ت گذاري هاي اقتص��ادي دولت؛ بلكه 
يكي از مديران ارش��د اقتصادي كابينه دوازدهم در 
گفت وگو با خبرنگاران مطرح كرده اس��ت؛ عباراتي 
كه عيس��ي منصوري طي س��ال هاي اخير و بعد از 
اجرايي ش��دن طرح رونق توليد و ارائه تس��هيالت 
بانكي در دولت تدبير و اميد به تناوب ابعاد و زواياي 
گوناگون آن را تش��ريح مي كند و درباره پيامدهاي 

آن هشدار مي دهد. 
اما مدلي كه عيسي منصوري درباره آن به عنوان 
يك راهكار اثرگذار بحث مي كند؛ طراحي يك بسته 
اطالعاتي كامل از مطالبات اشتغا ل زايي جويندگان 
كار از يك طرف و صاحبان كس��ب و كار از س��وي 
ديگر اس��ت. الگوي��ي كه بنا به اظه��ارات منصوري 
در نهايت منجر به صدور شناس��نامه اش��تغال براي 
ايرانيان ش��ده است. معاون اشتغال وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماع��ي از برنامه ريزي اين وزارتخانه براي 
صدور شناس��نامه اش��تغال براي هم��ه ايرانيان زير 

65سال خبر داد. 
عيس��ي منصوري در كارگروه اش��تغال اس��تان 
س��منان يكي از مهم ترين مش��كالت حوزه اشتغال 
در كش��ور را عدم وجود يك آم��ار دقيق و واقعي از 
ش��اغالن و بيكاران و مي��زان تخصص و مهارت هاي 
آنها برش��مرد و اظهار كرد: در اين شناسنامه ها كه 

به زودي كار صدور آنها آغاز مي شود همه اطالعات 
مربوط به افراد زير 65 س��ال ذكر مي ش��ود. ضمن 
اينكه اي��ن شناس��نامه ها تنها محدود به اش��تغال 
رس��مي نيس��ت بلكه همه افرادي كه ذيل مشاغل 

غيررسمي تعريف مي شوند نيز قيد مي شود. 
او از افزايش اش��تغال غيررس��مي در كشور خبر 
داد و اف��زود: معم��وال در دوره ه��اي ركود ش��اهد 
افزايش اين نوع از اش��تغال هستيم به طوري كه در 
حال حاضر س��هم اشتغال غيررسمي از بازار اشتغال 
كشور به 50 درصد مي رسد، اين در حالي است كه 
اين رقم بايد 30 درصد باش��د. معاون اشتغال وزير 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي با اش��اره به طرح هاي 
متعدد دولت دوازدهم براي حل مش��كل اشتغال در 
كش��ور تصريح كرد: مديران اجراي��ي بايد با نظارت 
دقي��ق بر اجراي اين طرح ها از انحراف در طرح ها و 

تسهيالت اعطايي جلوگيري كنند. 

 تسهيالت به تنهايي چاره ساز نيست
منصوري با اذعان به اينكه وام لزوما در نهايت به 
ايجاد اش��تغال نمي انجامد، گفت: اعطاي تسهيالت 
هيچ گاه به اشتغال پايدار نمي انجامد لذا ما به عنوان 
مسووالن دولتي بايد زمينه هاي توليد يا بازار عرضه 
يا فرص��ت مهارت آموزي را ب��راي متقاضيان فراهم 
كنيم تا اش��تغال خ��ود به خود ايجاد ش��ود وگرنه 
صرف اعطاي تسهيالت به شغل پايدار نمي انجامد. 

معاون اش��تغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

با بيان اينكه ما به عنوان مس��ووالن دولتي مسوول 
جهت دهي ها هس��تيم، افزود: بايد در جهت دهي به 
منابع اعتباري توجه جدي و كارشناس��انه ش��ود تا 

تسهيالت به طور هدفمند هزينه شوند. او ادامه داد: 
بايد ضمن ايجاد تس��هيل در روند و فرآيند اعطاي 
تس��هيالت نظارت ش��ود كه پرداخت تسهيالت به 

ايجاد اشتغال منتهي شود. معاون توسعه، كارآفريني 
و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با گاليه 
از تاخير بانك ها در پرداخت تسهيالت مصوب گفت: 
انتظار مي رود، بانك ها با تس��ريع در فرآيند اعطاي 
تسهيالت زمينه اس��تفاده درست و هدفمند از اين 

منابع را فراهم كنند. 

 مشكالت بانك ها در مديريت مطالبات مردم
او با يادآوري اينكه در حال حاضر تراكم طرح ها 
در بانك ها باالست، گفت: انتظار مي رود كه بانك ها 
مديريت كنند كه امور با سرعت بيشتري پيش برود 

تا صاحبان طرح ها معضل نشوند. 
منصوري با اش��اره به برخي مشكالت روستاييان 
در تامين وثيقه تس��هيالت طرح اش��تغال روستايي 
از رفع اين مش��كل از سوي دولت خبر داد و افزود: 
متاسفانه روستاييان در اين بخش مشكالتي داشتند 
ك��ه البته با درايت و تمهيدي كه دولت انديش��يده 
اين مش��كل مرتفع شده اما همچنان برخي بانك ها 
به آن توجه نمي كنند. معاون اش��تغال وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: چهار صندوق ضمانت 
تعاون، صن��دوق ضمانت صناي��ع كوچك، صندوق 
نخب��گان و صندوق ضمانت بيم��ه معادن را موظف 
به پش��تيباني از اين طرح كرديم لذا هيچ مش��كلي 
ب��راي تامين وثيقه روس��تاييان از نظر قانوني وجود 
ندارد و بانك ها باي��د مطابق قانون همكاري الزم را 

داشته باشند. 

به موجب توافقنامه  س��ه جانبه  و مشاركت سه نهاد انقالبي، 
مردمي و فعال در زمينه  محروميت زدايي شامل ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره(، س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي و 
كميت��ه  امداد ام��ام خميني )ره( 10هزار واحد مس��كن براي 
مددجويان روستايي كميته  امداد در 14 استان كشور با اعتبار 

350 ميليارد تومان ساخته مي شود. 
ب��ه گزارش »تعادل« و به نقل از روابط عمومي بنياد بركت، 
مديرعامل بنياد بركت، وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( با اعالم اين خبر گفت: اين واحدهاي مسكوني براي 
 تامين مسكن مددجويان روستايي كميته امداد امام خميني )ره(
در مناطق محروم اس��تان هاي ايالم، خوزس��تان، سيس��تان و 

بلوچس��تان، هرمزگان، بوش��هر، آذربايجان غربي، كردس��تان، 
كرمانش��اه، چهارمحال و بختي��اري، كهگيلوي��ه و بويراحمد، 
لرس��تان، كرمان، مازندران و گيالن س��اخته مي ش��ود و قرار 
اس��ت واحدها ان ش��اءاهلل ظرف 12ماه آينده تكميل و تحويل 
مددجويان عزيز شود. سعيد جعفري با اشاره به اينكه متوسط 
زيربناي هر واحد مسكوني در توافقنامه  فوق الذكر 50مترمربع 
است، بيان داشت: هزينه  ساخت هر مترمربع 700 هزار تومان 
پيش بيني  شده است كه در مجموع هزينه   تمام  شده براي هر 

واحد حدود 35ميليون تومان خواهد بود. 
به گفته  مديرعام��ل بنياد بركت، اين بني��اد به نمايندگي 
از س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( تعهدات س��تاد را در 

اين پروژه  مشترك محروميت زدايي و توانمندسازي اجتماعي 
به انجام مي رساند. س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در 
بخش تامين مالي پروژه مش��اركت مي كند و عمليات اجرايي 
واحدهاي مس��كوني توس��ط سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 

انجام خواهد شد. 
جعفري افزود: منازل مسكوني در مكان هاي اعالمي كميته  
امداد و بر اساس نقشه  ارائه  شده توسط اين كميته خواهد بود. 
او خاطرنشان كرد: بنياد بركت به نمايندگي از ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( نسبت به نظارت برنامه يي در موضوع 
توافقنام��ه اقدام و با هماهنگي كميته امداد امام خميني )ره( 

نسبت به بازديدهاي ادواري از پروژه ها مبادرت مي كند. 

 بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(
پي��ش از اين هم در س��اخت 21 هزار و 500 واحد مس��كن 
محرومان با بنياد مس��كن انقالب اس��المي مشاركت كرده كه 

تاكنون 12هزار واحد آن به بهره برداري رسيده است. 

چهره هاي استاني

زنجان|
معاون امور هنري و سينمايي اداره  
كل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان از 
افتتاح نخستين سينماي خصوصي در 

زنجان طي روزهاي آينده خبر داد. 
جعف��ر محم��دي در گفت وگ��و با 
ايس��نا با بيان اينك��ه در آينده نزديك 
شاهد افتتاح نخستين سينماي خصوصي در زنجان خواهيم بود، 
افزود: همه ملزومات براي راه اندازي نخستين سينماي خصوصي 
در زنجان آماده است و تنها مشكل فعلي بر سر راه افتتاح آن، راه 
دسترسي به طبقه يي است كه قرار است محل نمايش فيلم باشد. 
او ب��ا ي��ادآوري اينكه آمارها حاكي از آن اس��ت كه زنجاني ها 
در چند س��ال اخير استقبال چش��مگيري از هنر هفتم با وجود 
تنها س��ينماي فعال در استان داشته اند، ادامه داد: در حال حاضر 
فضاي سينما از هر لحاظ آماده شده و مشكلي در اين زمينه وجود 
ندارد كه اميدواريم شرايط به گونه يي پيش برود كه شاهد افتتاح 

نخستين سينماي خصوصي زنجان باشيم. 
اين مس��وول با اشاره به اينكه نخس��تين سينماي خصوصي 
زنجان در شهرك كارمندان، روبه روي مسجد قبا واقع شده است، 
اظه��ار كرد: يكي از رويكردهاي اصلي اداره  كل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي استان، گس��ترش فضاهاي سينمايي در استان است كه 
معتقديم راه اندازي نخس��تين س��ينماي خصوصي مي تواند، گام 
بلندي در اين راس��تا باشد كه خوشبختانه تجهيزات قابل قبولي 
نيز براي اين مكان از سوي سرمايه گذار در نظر گرفته شده است. 

 زنجان صاحب 
سينماي خصوصي مي شود

كرمانشاه|
در روزهاي اخير برخي رس��انه ها 
مدعي شده اند كه تعدادي از مديران 
ارشد استان كرمانشاه مبالغي با عنوان 
»پ��اداش خدمت در زلزل��ه« دريافت 
كرده اند. اين رسانه ها ميزان پاداش ها 
را حتي تا 200ميليون ريال هم بيان 
كرده اند اما آنچنان كه طهمورث الياس��ي رييس سازمان برنامه 
و بودجه اس��تان كرمانش��اه مي گويد: دولت هيچ پولي با عنوان 
پاداش خدمت در زلزله كرمانش��اه پرداخت نكرده است.  رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه كرمانش��اه در واكنش به برخي خبرها 
درباره دادن »پاداش خدمت در زلزله« به برخي مديران استان 
گفت: با توجه به افزايش هزينه هاي جاري دس��تگاه هاي درگير 
در مناط��ق زلزل��ه زده، دولت اعتباري ح��دود 90ميليارد ريال 
براي كمك به اين دس��تگاه ها براي جبران هزينه هاي روزمره و 
ماموريت ها اختصاص داده است. الياسي در عين حال عنوان كرد 
كه دستگاه هاي اجرايي، اعتباري هم براي امور رفاهي خود دارند 
كه مي توانن��د از اين محل پرداخت هايي با عنوان كمك هزينه 
رفاهي به پرس��نل خود داشته باش��ند. به گفته رييس سازمان 
برنامه و بودجه استان كرمانشاه، اين اعتبار در بودجه دستگاه ها 
قيد شده و شيوه هزينه كرد آن در اختيار مدير هر دستگاه است. 
الياس��ي تاكيد كرد كه اين رديف اعتباري در سال هاي گذشته 
هم وجود داش��ته اس��ت و مديران دستگاه ها به تشخيص خود 

پرداخت هايي را به پرسنل داشته اند. 

 پاداشي با عنوان »خدمت در زلزله« 
پرداخت نشده است

سيستان و بلوچستان|
چند روز پيش ب��ود كه تصويري از 
محتويات يك قابلمه با موضوع »خوردن 
گوش��ت گربه و كالغ مرده به دليل فقر 
و نداري در روس��تاهاي سيس��تان« از 
س��وي يكي از خبرنگاران صدا و سيما 
در فضاي مجازي منتش��ر شد كه چند 
ساعت بعد از انتش��ار اين عكس موجي از واكنش ها از سوي مردم 
استان در اين باره به راه افتاد. دادستان عمومي و انقالب سيستان و 
بلوچستان در همين زمينه گفت: دادستاني به عنوان مدعي العموم 
به اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه حسن شمشادي 
اعالم جرم كرده است. حجت االسالم علي موحدي راد در گفت وگو 
با تسنيم اظهار داشت: درست است گاهي نمي توان جلو قلم افراد را 
گرفت اما با وجود اينكه اين فرد در فضاي مجازي از مردم سيستان 
عذرخواهي كرده اما با اين وجود براي او پرونده قضايي تشكيل شده 
و اين خبرنگار به اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي تحت 
پيگرد قانوني اس��ت كه نتيجه آن به مردم اعالم مي شود. دادستان 
عمومي و انقالب سيستان  و بلوچستان ادامه داد: انتشار خبر اتهام 
اين فرد سبب مي شود، افراد ديگر هم متوجه شوند اگر بدون تحقيق 
مطالبي را منتشر  كنند از دست مقامات قضايي نمي توانند فرار كنند 
و تحت پيگرد قرار مي گيرند. او تصريح كرد: انتشار برخي مطالب كه 
افراد به اين منظور منتشر مي كنند قطعا سبب رنجش يك قوميت 
خواهد شد، بهتر است براي كمك كردن راه بهتري انتخاب كرد تا 

حرمت و حيثيت افراد حفظ شود.

 شمشادي به دليل نشر اكاذيب 
تحت پيگرد قانوني است

 كردستان| 
مع��اون درم��ان دانش��گاه علوم 
پزش��كي كردس��تان گف��ت: س��ال 
96 هي��چ م��ادر بارداري در اس��تان 
كردستان به دليل كمبود امكانات و 
تجهيزات پزش��كي مرتبط با زايمان 
فوت نكرده كه اين يك ركورد است. 
هومن قص��ري دي��روز در گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: 
پيشگيري از مرگ مادران باردار به خاطر توسعه مراكز درماني، 
تجهيزات و امكانات مناس��ب پزشكي بخش زايمان در سراسر 

استان در قالب طرح تحول نظام سالمت است. 
طرح تحول نظام س��المت اوايل ارديبهش��ت 93 با همت 
دول��ت تدبير و اميد اجرايي ش��د و تجهيز بلوك زايمان مراكز 
بيمارستاني سراسر كشور از جمله برنامه هاي اين طرح با هدف 
ارائه خدمات رايگان به مادران بارداري بود كه به صورت طبيعي 

زايمان كنند. 
مرگ و مير مادران باردار يك اتفاق غم انگيز جوامع از ادوار 
گذش��ته تاكنون بود و همه براي كاهش س��رانه مرگ مادران 
باردار و پيامدهاي ناشي از آن تالش مي كنند. بر اساس اهداف 
توس��عه پايدار و آخرين بيانيه سازمان جهاني بهداشت كه در 
سال 2014ميالدي منتشر شد تا سال 2030ميالدي متوسط 
مرگ م��ادري )MMR( در جه��ان بايد به كمت��ر از 70 در 
100هزار تولد برسد كه هدف نهايي پايان دادن يا پيشگيري از 

مرگ هاي قابل اجتناب مادران است. 

 مهر سالمت بر زندگي 
مادران باردار كردستاني

بعد از نامگذاري سال 97 به عنوان سال حمايت از كاالي 
ايراني؛ يك بار ديگر دامنه وسيعي از اخبار، گزارش ها، تحليل ها 
و... درباره اين ضرورت غير قابل انكار در ويترين رس��انه هاي 
گروهي نشس��تند ك��ه در هر يك از آنها تالش ش��ده بود تا 
از منظري متف��اوت به ابعاد و زواي��اي گوناگون اين موضوع 
سرنوشت س��از پرداخته شود. گزارش ها و تحليل هايي كه هر 
چند تالش مي كنند تا بخش��ي از مشكالت توليد در ايران را 
مورد ارزيابي تحليلي قرار دهند اما به دليل عدم شناخت كافي 
معموال راهكارهاي مناسبي براي بهبود اوضاع ارائه نمي كنند. 
 ام��ا به نظ��رم نكته يي كه در ميان اي��ن مجموعه عظيم از 
اظهارنظرها هنوز به آن به اندازه كافي توجهي نش��ده بستري 
است كه در جريان آن ايده حمايت از كاالي ايراني به عنوان يك 
سوژه ذهني تبديل به يك عينيت مي شود كه قابليت عملياتي 
ش��دن هم دارد. به عبارت روشن تر براي عملياتي ساختن ايده 
حمايت از توليد داخلي چه راهكارها و ضرورت هايي را بايد مورد 
توجه قرار داد تا در نهايت و در پايان سال 97 زماني كه به مسير 
طي ش��ده در 12ماه گذشته نگاه انداخته مي شود؛ اين نتيجه 
برداش��ت ش��ود كه مجموعه اركان و نهادهاي مس��وول كشور 

توانسته اند، قدم بلندي براي رسيدن به اين مقصود بردارند. 
1-ب��ه عنوان فردي ك��ه بيش از 3ده��ه از نزديك هم در 
حوزه تش��كل هاي اقتصادي و بهداشتي فعاليت كرده ام و هم 
در ساختار توليد فعال بودم. فكر مي كنم كه مديران كشورمان 
ب��راي تحقق ايده هايي ك��ه در فضاي اقتصادي كش��ور طرح 
مي ش��ود؛ بيشتر از هر عامل ديگري احتياج به اعتماد به نفس 

و دانش كافي و در نهايت عملگرايي دارند؛ بدون اين دو عامل 
كليدي رسيدن به اهداف و چشم اندازهاي تعيين شده بيشتر 
به يك روياي در دوردس��ت شبيه اس��ت تا واقعيتي كه بتوان 
روي آن حس��اب جدي باز كرد. مديران تصميم ساز كشور در 
بخش هاي اقتصادي و عمراني بايد ش��جاعت الزم براي اتخاذ 
بهتري��ن تصمي��م در مواقع ضروري را داش��ته باش��ند. بدون 
اين ش��كل از مديري��ت نمي توان از توليد كننده توقع داش��ت 
كه بدون ايجاد بس��تر مناس��ب وارد ميدان توليد ش��ود؛ مواد 
اولي��ه گران قيمت را تهيه كند؛ براي دامنه وس��يعي از جوانان 
و متخصصان اش��تغال زايي كند؛ اقالم باكيفي��ت توليد كند؛ 
بازارياب��ي محص��والت خ��ود را انجام ده��د و در نهايت بدون 
حمايت هاي الزم دست به صادرات و ايجاد ارزش افزوده بزند. 
در اين چرخه كه بخش كوچكي از آن ذكر شد تمام بار تامين 
نقدينگ��ي و مواد اوليه، توليد، ايده پ��ردازي، بازاريابي، توزيع و 
ص��ادرات به دوش توليد كننده اس��ت و نهادهاي مس��وول در 
حوزه هاي اقتصادي نه تنها كمكي به توليد كنندگان نمي كنند 
بلكه در مواردي خود به عاملي بازدارنده نيز بدل مي شوند. براي 
درك بهتر اين چرخه معيوب بد نيست، روايت هايي از توليد در 

بخش هايي دارويي و بهداشتي را با هم مرور كنيم. 
2-لطف��ا فضايي را تص��ور كنيد كه در آن ش��ركت هاي 
توليدي داخل��ي تالش مي كنند با وجود مش��كالت فراواني 
كه پيش پاي آنها قرار گرفته به توليد اقالم مورد نياز كش��ور 
بپردازند؛ در چنين شرايطي توليد كننده ابتدا براي تامين مواد 
اوليه نيازمند نقدينگي اس��ت؛ به بان��ك مراجعه مي كند و با 

ش��رايط دش��وار اقدام به تامين نقدينگي مي كند. تسهيالتي 
كه معموال به نس��بت تس��هيالت كش��ورهاي همس��ايه كه 
اغلب در حال توس��عه هستند )و نه كشورهاي توسعه يافته( 
داراي سودهاي كالني است. با وجود اين شرايط توليد كننده 
تس��هيالت را با تمام مش��كالت اخذ مي كند ت��ا چرخ واحد 
توليدي همچنان بچرخد و ده ها كارگر و نيروي تخصصي كه 
در اين واحد كار مي كنند؛ دچار بحران بيكاري نشوند. اغلب 
تس��هيالت اخذ شده در واحدهاي توليدي صرف مواد اوليه و 
دس��تمزد كاركنان مي شود. پرسشي كه با اين توضيحات به 
ذهن خطور مي كند، آن اس��ت كه با وج��ود تمام وعده هاي 
داده ش��ده چرا هنوز ساز و كار مناسبي براي تامين مطلوب 

نقدينگي واحدهاي توليدي طراحي و اجرا نشده است؟ 
3- بع��د از مرحل��ه تامي��ن م��واد اولي��ه و نقدينگي و با 
مش��قات فراوان نوب��ت به توليد محصوالت اس��ت. محصول 
 توليد مي ش��ود. اين محصولي كه با اين مش��قات توليد شده 
در اختيار ش��ركت هاي پخش گذاشته مي ش��ود تا با توزيع 
مناس��ب اي��ن محص��والت توليد ش��ده داخل��ي در اختيار 
مصرف كننده قرار بگيرد. اين ش��ركت هاي توزيع كه معموال 
به نهادهاي پرنفوذ متصل هستند با شرايط اقساطي اجناس 
تولي��د ش��ده را خريداري مي كنند؛ ش��رايطي ك��ه معموال 
توليد كنن��ده ايراني را با ضرر و زيان وس��يعي مواجه مي كند 
و حتي به اندازه س��رمايه گذاري اوليه هم سودآور نيستند. در 
قراردادي كه با اين ش��ركت هاي توزيع كننده بسته مي شود؛ 
حداكثر زم��ان بازپرداخت اجناس خريداري ش��ده 270روز 

اس��ت؛ اما با وجود اين زمان تعيين ش��ده اين ش��ركت هاي 
توزيع كننده به دليل نفوذي كه در دستگاه هاي خاص دارند از 
بازپرداخت وجه قرارداد سر باز مي زنند. زماني كه توليد كننده 
پيگيري مي كند، معموال پاسخ مناسبي به دست نمي آورد. از 
شما مي پرسم؛ با چنين چرخه و سيستمي توليد كننده چگونه 

مي تواند حيات اقتصادي كسب و كار خود را تضمين كند؟
4-رييس جمه��وري و مقام��ات ارش��د كش��ور باره��ا در 
صحبت هايشان به اين نكته اشاره كرده اند كه براي توسعه پايدار 
بايد بخش ه��اي مختلف اقتصادي از بخ��ش خصوصي واقعي 
حمايت كنند. اين حرف ها بس��يار زيبا و اثرگذار است؛ اما بايد 
به اين واقعيت اش��اره شود كه در عمل حمايتي از توليد كننده 
صورت نمي گيرد. اي��ن روايت كه بخش هاي كوچكي از آن در 
اين يادداش��ت اشاره شد؛ مش��تي از خروار است كه اين روزها 
رس��انه ها كمتر به آن توجه مي كنند، معموال آنچه در رسانه ها 
بازتاب پيدا مي كند، اظهارنظر مس��ووالني اس��ت كه با كلمات 
زيب��ا و اغوا كننده از حمايت از بخش خصوصي و توليد داخلي 
صحبت مي كنند؛ اما اگر از آنها پرس��يده شود كه براي حمايت 
واقع��ي از بخش خصوصي و توليد داخلي چه راهكارهايي را در 
عمل پياده س��ازي كرده اند، معموال پاسخي ندارند. هرچند اين 
نوشتار هم به تنهايي قادر نيست مسووالن را متوجه مشكالت 
توليدكنندگان داخلي كند؛ اما فرصتي اس��ت براي يك مكث 
كوتاه روي وعده هايي كه داده ش��ده، اما عملياتي نشده است؛ 
آقايان لطفا بخش خصوصي اقتصاد را دريابيد. در آينده درباره 

ابعاد مختلف موضوع بيشتر بحث مي كنيم.

 رضا مسعودنيا
عضو هيات رييسه 
نظام پزشكي البرز
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اقتصاد اجتماعي12
 بيكاري ۸۰ هزار كولبر

با حقوق ۳۵۰ هزار تومان 
با بسته ش��دن مرزهاي ش��مال غرب كشور 
و وضعي��ت بيكاري در آذربايج��ان غربي، تعداد 
زي��ادي كوله بر كه با دس��تمزدي ناچيز ناچار به 
جابه جايي بارهاي س��نگين بودند، حاال بيكار و 

فقيرتر از قبل شده اند.
در حال��ي ك��ه پيش از اي��ن خبرهايي مبني 
بر بيمه كولبران و س��اماندهي فعاليت اين افراد 
مطرح ش��ده بود، بيكاري كولب��ران در ماه هاي 
گذش��ته وضعيت وخيم تري را نسبت به گذشته 

رقم زده است. 
نماينده مردم مهاباد در مجلس با بيان اينكه 
بيكاري ۸۰ هزار نفر كولب��ر با حقوق۳۵۰ هزار 
تومان ماهيانه بس��يار آزار دهنده اس��ت، گفت: 
ش��يوع قاچاق در مناطق مرزي براي عدم ايجاد 

شغل جايگزين براي كولبران ايجاد مي شود. 
ج��ال محمود زاده درب��اره وضعيت كولبران 
در مرزهاي غربي كش��ور، گفت: سزاوار نيست، 
كوله ب��ران ب��دون جايگزين ش��غلي از كار بيكار 
ش��وند اما متاسفانه با انس��داد مرزي بسياري از 
كوله بران در شرايطي از كار بيكار شدند كه اين 
افراد در س��رما و گرما تنها ب��راي تامين اقتصاد 
معيش��تي خانواده ش��ان كاال را با س��خت ترين 

شرايط جابه جا مي كنند.
نماين��ده مردم مهاب��اد در مجلس ش��وراي 
اس��امي، ب��ا بيان اينكه انس��داد م��رزي بدون 
جايگزين ش��غلي بطور حتم برخ��ي از كولبران 
را مجب��ور مي كند كه از معابر غير رس��مي كاال 
قاچاق را وارد كش��ور كنن��د تصريح كرد: زماني 
كه بدون در نظر گرفتن، اقتصاد معيشتي انسداد 
مرزي اجرا مي شود، مش��خص است كه كاال ي 

قاچاق نيز شيوع پيدا مي كند. 
محم��ود زاده اظهار ك��رد: كولبره��ا از معابر 
رسمي در س��رما و گرما كاال جابه جا مي كنند و 
براي هر جابه جايي ح��دود ۸۰ هزار تومان اخذ 
مي كنند و اين در حالي اس��ت كه با اين اوصاف 
كولبران تنه��ا مي توانند در مجم��وع در حدود 
۳۰۰ الي ۳۵۰ هزار تومان درآمد كس��ب كنند. 
او به خانه ملت گفت: اقتصاد معيش��تي كولبران 
به ش��دت در خطر است و با اين اوصاف مشخص 
اس��ت كه بايد رييس جمهور تدابيري اقتصادي 

براي اين افراد زحمتكش در نظر بگيرد. 
عضو هيات رييس��ه كميس��يون كش��اورزي، 
آب و مناب��ع طبيعي مجلس بابي��ان اينكه عدم 
ايجاد ش��غل جايگزين كولبرهاي غرب كشور را 
وارد تنگناهاي اقتصادي كرده است، يادآورشد: 
بيكاري ۸۰ هزار نفر كولب��ر با حقوق۳۵۰ هزار 
تومان ماهيانه بس��يار آزار دهنده است و اين در 
حالي اس��ت كه ش��يوع قاچاق در مناطق مرزي 
براي عدم ايجاد ش��غل جايگزين براي كولبران 

ايجاد مي شود. 

 آخرين آمار مبتاليان
به بيماري ايدز در كشور

عضو كميس��يون بهداشت مجلس از ۳۷ هزار 
نفر مبتا به عفونت HIV در كشور خبر داد. 

همايون هاش��مي با هشدار نس��بت به خطر 
موج س��وم اي��دز و آمار رو به رش��د ابتا به اين 
بيماري، به خانه ملت گفت: تاكنون بيش از ۳6 
ميليون نفر در دنيا بر اثر اين بيماري جان خود 
را از دس��ت دادند؛ ح��دود ۳۷ هزار نفر مبتا به 
ايدز در كشور شناسايي شده اما به نظر مي رسد 
كه تعداد مبتايان دو برابر اين ميزان باشد البته 

1۷ هزار نفر تحت درمان قرار دارند. 
او ب��ا ي��ادآوري اينك��ه انتقال بيم��اري ايدز 
از طري��ق انتقال خ��ون و فرآورده ه��اي خوني، 
روابط جنس��ي و تزريق در معتادان است، افزود: 
متاس��فانه در حال حاضر اس��تفاده از س��رنگ 
جاي خود را به روابط جنس��ي داده البته حدود 
۵ درص��د اين بيم��اري از طريق مادر به كودك 
منتقل مي شود كه متاس��فانه آمارهاي دو سال 
گذشته نشان از افزايش ۳۰ درصدي انتقال ايدز 
از مادر به ك��ودك دارد همچنين ۷ دهم درصد 
نيز از طري��ق خون و فرآورده هاي خوني منتقل 

مي شود. 
او ب��ا انتقاد از اينكه آمار زن��ان مبتا به ايدز 
در ح��ال افزايش اس��ت، ادام��ه داد: به گونه يي 
ك��ه ب��ر اس��اس آمارها طي دو س��ال گذش��ته 
 آمار مبتاي��ان به 1۰ برابر افزاي��ش پيدا كرده

است.
اين نماين��ده مردم در مجل��س دهم با بيان 
اينكه بايد به ايدز مانند بيماري اجتماعي توجه 
شود، ادامه داد: دستگاه ها با نگاه ملي نسبت به 
اج��راي برنامه هاي مهار آن اقدام كنند البته هر 
چند با اجراي برخ��ي برنامه ها تا حدودي روند 
اين بيماري كند ش��ده اما بهتر است برنامه هاي 
مداخله ي��ي افزايش يابد و ابزاره��اي الزم را در 
اختيار خانواده ها و دس��تگاه ها قرار داد تا بتوان 
اقدامات پيشگيرانه، مداخله و درمان را همزمان 

انجام داد. 
او با يادآوري برنامه جهاني 9۰-9۰-9۰ گفت: 
س��ازمان ملل براي پيش��گيري از اي��ن بيماري 
تاش دارد كه تا س��ال 2۰۳۰ ب��ه اپيدمي اين 
بيماري به عنوان تهديدي براي س��امت مردم 
پايان دهد و در واقع بر اساس اين استراتژي 9۰ 
درصد مبتاي��ان در مورد وضعيت بيماري خود 
آگاهي داش��ته باش��ند، 9۰ درصد تحت درمان 
قرار گيرن��د و به موثر ب��ودن 9۰ درصد درمان 

افراد مبتا بتوان اطمينان حاصل كرد.
هاشمي افزود: وزارت بهداشت در حال اجرا و 
عملياتي كردن اين برنامه است كه موفقيت هاي 
زيادي نيز حاصل ش��ده است به گونه يي كه در 
س��ال 94 بيش از 1۷۰۰ نفر از بيماران مبتا به 
اين ويروس شناس��ايي ش��ده و به نظر مي رسد 
كه شناس��ايي 9۰ درصد مبتايان دست يافتني 

باشد. 

اخبار

در نشست تخصصي اقتصاد و هنر مطرح شد

عبور از بيكاري با اتصال هنر و اقتصاد
بي��كاري معض��ل مه��م اقتص��اد كش��ور در 
س��ال هاي اخير بوده و به نظ��ر مي آيد، ميخش 
آنقدر محكم كوبيده ش��ده و گره اش آنقدر كور 
اس��ت كه به راحتي حرف و حديث مسووالن باز 

نمي شود. 
در اين آشفته  بازار اقتصادي برخي معتقدند، 
توج��ه ب��ه هنر مي تواند مس��ير ايجاد ش��غل را 
اندك��ي هموار كرده و اقتص��اد هنر،  همان كليد 
گمش��ده يي است كه درهاي اش��تغال را حداقل 
به روي هنرمندان باز مي كند اما به شرط اينكه 
از دس��ت دولت و سياست رها شود و مسووالن 
تنها بر اين نكته توجه كنند كه در ترسيم مسير 
راه اقتص��ادي به جاي تكيه بر منابع نفت و گاز، 
نيم نگاهي ه��م به فكر، خاقيت و هنر داش��ته 
باشند. ميثم موسايي، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
اقتص��اد هنر در نشس��ت تخصص��ي »اقتصاد و 
هنر« كه در دانش��گاه تهران برگزار ش��د درباره 
اين موضوع گفت:»شرط تعالي هنر رها شدن از 
دست دولت، سياست و اقتصاد بوده و الزمه اين 
موضوع اين است كه نهاد هنر استقال اقتصادي 
داش��ته باشد. از همين جاس��ت كه اقتصاد هنر 
اهميت پيدا مي كن��د. مصرف محصوالت هنري 
در يك جامعه نش��ان دهنده رشد اقتصادي يك 
جامعه است. ماهيت شغل ها در آينده دنيا تغيير 
خواهد كرد. ش��غل هايي كه ب��ر مبناي خاقيت 
هس��تند، گس��ترش خواهند ياف��ت و كاالهايي 
كه دربردارنده ارزش نمادين هس��تند، ارزشمند 
خواهند شد. پس از نظر اقتصادي به نفع ماست 
ب��ه همين س��مت برويم. اگر نف��ت و گاز منابع 
تمام ش��دني هستند، منابع فكر و خاقيت و هنر 

در كشور ما كاما بي پايان هستند.«
او افزود:»بايد توجه داش��ته باش��يم كه هنر 
يك حوزه بسيار اشتغال زا است و ايجاد شغل در 
آن هزينه زيادي ندارد. هزينه ايجاد يك ش��غل 
در هنرهاي تجس��مي 1۵ميليون تومان اس��ت. 
اي��ن را با هزينه ايجاد يك كارخانه پتروش��يمي 
و اتومبيل مقايس��ه كنيد. در اي��ن وضعيت كه 
ميليون ه��ا جوان بيكار در كش��ور داري��م اتفاقا 
س��رمايه گذاري در اين زمينه به اقتصادمان هم 
كمك مي كن��د. بيش از 4۰۰ هزار فارغ التحصيل 
بيكار عل��وم اجتماعي و اقتص��اد داريم. در هنر 
هم همين  طور اس��ت و اگر دانشجويان نتوانند 
به باند ه��اي هنري وصل باش��ند، نمي توانند به 
ب��ازار كار راه پيدا كنند.« اي��ن اقتصاددان بيان 
كرد:»صنايع دس��تي ما بخشي از هويت ماست 
ول��ي درح��ال نابودي اس��ت. از مجم��وع ۵۰۰ 
صنعت دستي شناخته ش��ده، كمتر از دويست 
تا باقي مانده است چون مشتري ندارند. قالي را 
به شكلي مي بافيم كه ۵۰۰ سال پيش مي بافتيم 
و نيازها و سليقه جهاني را در اين زمينه در نظر 
نگرفته ايم. باي��د ببينيم ذائقه خارجي در زمينه 

فرش ايراني چيست.«

 دولت بسترسازي كند؛  نه حمايت
نگاه��ي به تاريخ ايران، حكاي��ت از آن دارد كه 
هنر هم��واره يك��ي از منابع كس��ب درآمد براي 
ايراني ها بوده اس��ت چنانكه مشاغلي مانند فرش 
بافي،  نقاشي س��فالگري و... در جامعه مورد توجه 
مقام��ات عاليرتبه كش��وري ب��وده و هنرمندان از 
جايگاه اجتماعي مناس��بي برخوردار بوده اند اما به 
مرور زمان به موازات رش��د فرهنگ شهرنش��يني، 
توجه ب��ه هنرهاي اصلي ايراني كمرنگ تر ش��د و 
صناي��ع مونتاژ جاي خود را به توليدات داخل داد. 
در بخ��ش ديگ��ري از اين نشس��ت خبري مجيد 
مانوروزي، مدي��ركل هنرهاي تجس��مي وزارت 
فرهن��گ و ارش��اد اس��امي درباره اي��ن موضوع 
س��خنراني ك��رده و گفت:»هنر ايران در گذش��ته 
كاما كاربردي بوده اس��ت. هيچ متريالي در ايران 
نداريم كه هنري مرتبط با آن در اقليم هاي مختلف 
اي��ران ايجاد نش��ده باش��د. در گذش��ته به خاطر 
هماهنگ��ي كامل هرگز در حوزه اقتصاد هنر دچار 
معضل نبوده ايم. تا زمان صفويه و قاجار كه موجي 
از غربزدگي وارد ش��د و اهميت هنرهاي سنتي از 
بين رفت. همچنين صنعت رقيبي براي هنر ايران 
ايجاد ك��رد؛ مثل كارخانه هاي فرش ماش��يني. از 
سويي هنرهاي سنتي و بومي ما در ديزاين مدرن 
جايي پيدا نكرد. ما همچنين از مكتب ها دور شديم 
و از زندگي جمعي به زندگي فردي روي آورديم. 

او رون��ق هنر را نيازمند فض��اي امن اقتصادي 
دانس��ت و گف��ت: در س��ي چهل س��ال گذش��ته 
سياس��ت هاي غل��ط اقتصادي و ارزي، مش��كات 
زي��ادي براي اقتصاد هنر به وج��ود آورد. همه چيز 

متاس��فانه با بخش��نامه هايي پيش مي رود كه هر 
روز عوض مي ش��وند و كاما سليقه يي هستند. اما 
خوش��بختانه در ده سال گذش��ته، اتفاقات خوبي 
افتاده و به خصوص با برگزاري حراج كريس��تيز از 
2۰۰6 كه در حوزه خليج فارس حراج آثار ايراني را 
راه انداخت تغييرات اميدبخشي رخ داد و به هنر به 
عنوان يك سرمايه نگاه شد. بانك ها و بيمه ها آمدند 
و پشت آثار ايستادند. خيزش نسبتا آرامي در حوزه 
هنرهاي تجسمي داش��تيم. گردش مالي هنرهاي 

تجسمي در ۵ سال گذشته ۵ برابر شده است.«
او همچني��ن درباره نقش و جاي��گاه دولت در 
تعالي اقتصاد هنر افزود:»به عنوان تنها س��خنراني 
كه در اين جمع به دولت وابس��ته هس��تم همين 
 ج��ا اعام مي كنم ك��ه اصا به هن��ر دولتي هيچ 
اعتقادي ندارم و معتقدم هنرمندان هم به اشتباه 
از دولت انتظار حمايت دارند. دولت مي تواند فقط 
بسترسازي كند. تجربه سوسياليسم نشان مي دهد 
كه هركجا دولت س��فارش دهنده و حامي بود، آثار 
ماندگاري خلق نشد. اساسا با سفارش نمي شود اثر 
خوب توليد كرد. وظيف��ه دولت در زمينه اقتصاد 
هنر فراهم كردن بس��تر اس��ت. دولت بايد زمينه 
سرمايه گذاري را فراهم كند. مشكل بيمه و گمرك 
را حل كند. ما اصا بيمه هنر نداريم. ما در گمرك 
اي��ران هنوز چي��زي به نام ورود ي��ا خروج موقت 

نداريم.«
مانوروزي يكي از مشكات بيمه هنر را نداشتن 
كارشناس دانست و گفت:»ما اصا كارشناسي كه 
بتوان��د اصالت اثر را تاييد كن��د نداريم كه انتظار 
داش��ته باش��يم، بيمه يي بيايد و آن اث��ر را تحت 

پوشش قرار دهد. بيمه اصا مطمئن نيست وقتي 
اثري به خارج از كش��ور مي رود اصلش برمي گردد 

يا كپي اش.«

 تمايل سرمايه گذاران به حضور در خاورميانه
مانوروزي يكي ديگر از ظرفيت هاي مهم هنري 
در س��ال هاي اخير را انتق��ال موزه ها و گالري ها به 
خاورميان��ه دانس��ت و گفت: امروز ديگ��ر در اروپا 
كس��ي به موزه نمي رود. بسياري از سرمايه گذاران، 
بانك ه��ا و گالري هاي دنيا تمايل دارند رويدادهاي 
هنري خ��ود را همين جا در خاورميانه و آس��ياي 
ش��رقي برگزار كنند. بس��ياري از گالري داران دنيا 
دوس��ت دارند هنرمندان خود را در حاشيه خليج 
فارس، سنگاپور، چين و روسيه معرفي كنند. كاري 
كه با دو سه ميليارد قيمت اخيرا به موزه هنرهاي 
معاصر اهدا ش��ده است تنها يكي از نمونه هاي اين 
عاقه مندي است. 4ميليارد تومان فقط هزينه بيمه 
و انتقال اين اثر شد. بنگاه اقتصادي مي داند كه اين 
يك سرمايه گذاري است و با معرفي هنرمند تحت 
قرارداد خ��ودش در موزه هنرهاي معاصر مي تواند 

درآمد زيادي كسب كند. 
اين مدير هنري گفت كه در س��ال هاي گذشته 
به جاي حمايت مستقيم از آثار هنري اولويت مركز 
هنرهاي تجس��مي، راه اندازي گالري ها و ش��ركت 
در اكس��پوها و بي ينال هاي بين المللي بوده است: 
م��ا براي گال��ري داران خودمان امكان ش��ركت در 
آرت فيرهاي جهاني را فراهم كرديم و كتاب هايشان 
را چ��اپ كرديم همچنين با گالري هاي بزرگ دنيا 

ارتباط برقرار كرديم. 

 هنرمند ايراني از گرفتارترين اقشار جامعه
مفهوم عرضه و تقاضا نكته ديگري اس��ت كه 
در زمين��ه اقتصاد هنر بايد به آن توجه داش��ت، 
درآمدزايي از هن��ر زماني معني پيدا مي كند كه 
براي اثر هنري عرضه شده، بازار مصرف و خريدار 
پيدا ش��ود، موضوعي كه جواد بختياري موسس 
گالري نقش و خط و فرهنگس��تان بختياري در 
بخ��ش ديگ��ري از اين نشس��ت تخصصي به آن 
اش��اره و اظهار كرد:»نخس��تين چي��زي كه در 
اين باره به ذهن مي رس��د، مفهوم عرضه و تقاضا 
است. مشكل اساسي تقاضاست و نه عرضه. چون 
هنرمند دارد كارش را انجام مي دهد. هنرمندان 
امروز يكي از نگران ترين اقشار جامعه ما هستند. 
كش��ورهاي ب��زرگ دني��ا دورنمايي ب��راي خود 
طراح��ي كرده اند كه جامعه هنربنيان را به مرور 

جايگزين جامعه دانش بنيان امروز كنند.«
او افزود:»باي��د راه��كاري ب��راي هماهن��گ 
كردن س��ه وجه دولت، مخاط��ب و هنرمند به 
وجود بيايد تا هنر ايران از اين وضع نابه س��امان 
نجات پيدا كند. هنرمن��د ايراني از گرفتارترين 
هنرمندان دنياس��ت. هنرمند ب��راي فروش آثار 
خود چش��م به دولت دارد و دولت هم كه هزار 
گرفتاري ديگر دارد. وزارت ارشاد امروز ميليارد 
ميليارد بدهكار اس��ت. نهادهاي غيردولتي هم 
كه فقط فكر توليد مي كنند و تاثيري در فروش 

آثار هنري ندارند.«
بختياري بيان كرد:»فرهنگ خريد آثار هنري 
در كش��ور ما حتي در قشر ثروتمند وجود ندارد. 
همه سليقه معطوف به چيدمان كف خانه است. 
ش��ايد صد ميليون براي خانه اش خرج كند ولي 
وقتي صحبت تابلو خريدن براي ديوار مي ش��ود 
نمي خواه��د هزينه كند در صورت��ي كه در دنيا 
آويزان كردن تابلو به ديوار نوعي تشخص است.«

 ضرورت ايجاد تشكل براي رسيدگي
به معيشت هنرمندان

جواد بختياري با اشاره به وضعيت نابه سامان 
معيشت هنرمندان در كشور، به طرح پيشنهادي 
براي حماي��ت از اقتصاد هنر در ايران پرداخت و 
گفت: »باي��د براي خيل عظيم هنرمندان جامعه 
چاره ملي انديش��يد. اين را به عنوان يك رسالت 
ش��خصي دنب��ال خواهم كرد. »تش��كيل جامعه 
هنرمن��دان اي��ران« ن��ام طرح پيش��نهادي من 
اس��ت. چنين جامعه يي مي تواند براي هنرمندان 

حق ستاني كند.«
اين هنرمند ابعاد مختلف و رئوس فعاليت هاي 
اين تشكل را برشمرد و گفت: »ساماندهي رابطه 
بين دولت، هنرمند و مخاطب، س��عي در ازدياد 
س��هم كاالي هنري در سبد ش��هروندان، تغيير 
س��ازمان يافته ب��راي تقويت تقاض��اي فرهنگي، 
بررس��ي  و  هن��ر  ب��ازار  الگوه��اي  شناس��اندن 

سياست هاي دولت برخي از اين رئوس است.«

معاون بهداشت وزير بهداشت ضمن ارائه آمار و ارقام مصرف 
سيگار در كشور و هشدار نسبت به روند افزايش استعمال قليان 
در زنان، در عين حال از استفساريه خروج قهوه خانه ها از فهرست 

اماكن عمومي انتقاد كرد. 
عليرضا رييس��ي در نشس��ت خبري كه به مناس��بت هفته 
دخانيات برگزار شد، اظهار كرد: كشورهاي زيادي در دنيا با وضع 
ماليات تا حد زيادي مصرف دخانيات را در كش��ور خود كنترل 
كردند. در ح��ال حاضر يك ميليارد و 4۰۰ ميليون نفر در دنيا 
س��يگار مصرف مي كنند. ۸4 درصد افراد س��يگاري كه مصرف 
روزانه دارند در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند. اين 
يك زنگ خطر به ش��مار مي رود. كمتر س��رطاني در دنيا پيدا 

مي شود كه ارتباطي با مصرف دخانيات نداشته باشد. 

 ساليانه ۵۵ ميليارد نخ سيگار در ايران دود مي شود
او افزود: س��االنه ۵۵ ميليارد نخ س��يگار در كش��ور مصرف 
مي شود و گردش مالي آن نيز 1۰ هزار ميليارد تومان اعام شده 
است. حدود 2۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان نيز هزينه هاي حوزه 
سامت است كه به دليل مصرف دخانيات بر اين حوزه تحميل 
مي ش��ود. اين رقم را با بودجه پزشك خانواده شهري كه 1۰۰۰ 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده مقايسه كنيد. رييسي افزود: 
يكي از تهديد كننده هاي اصلي سامت مردم در قرن 21 قليان 
است. اين موضوع در دنيا نيز ديده شده كه قبح قليان از سيگار 
كمتر ش��ده است. معاون بهداش��ت وزير بهداشت با بيان اينكه 
مصرف قليان در زنان ايراني در حال افزايش است، تصريح كرد: 
اطاع رساني يكي از راه هاي مبارزه با اين مشكل است جز آن به 
س��خت گيري و جريمه نيز نياز داريم. سيگار در ايران با قيمتي 
بس��يار ارزان عرضه مي شود. ماليات بر خرده فروشي سيگار در 
۵۸ كش��ور بيش از ۷۰ درصد در نظر گرفته ش��ده است، اما در 
ايران تا سال گذشته اين ماليات ۳ درصد بود. در تهران كمتر از 
چهار دقيقه وقت نياز داريم كه سيگار بخريم كه قيمت آن نيز از 
يك بطري شير ارزان تر است. رييسي با انتقاد از طرح استفساريه 
خروج قهوه خانه ها از فهرست اماكن عمومي اظهار كرد: اگر اين 
اماكن خصوصي تلقي شوند كارشناسان بهداشت محيط نيز حق 

ورود ب��ه آن را ندارند. با توج��ه به اينكه مصرف مواد دخاني در 
اماكن عمومي ممنوع است، اين استفساريه مطرح شده تا به اين 
ترتيب صورت مساله پاك شود. هر بار مصرف قليان معادل پنج 
تا 1۰ پاكت سيگار است. استشمام دود آن نيز برابر با مصرف پنج 
تا 1۰ نخ سيگار است. به دليل وجود مواد آروماتيك موجود در 
تنباكو و همچنين بنزن، جذب اين مواد از پوست به راحتي انجام 
مي شود. او افزود: سال 94 تحقيقي در ۵4 مدرسه كشور انجام 
ش��د كه گروه هدف آن دانش آموزان 1۳ تا 1۵ س��اله بودند. در 
اين بررسي مشخص شد كه 1۰.2 درصد اين نوجوانان در زمان 
انج��ام طرح مصرف كننده دخانيات بودند. 9.2درصد آنها نيز از 
مواد دخاني تدخيني استفاده مي كردند. ۳.4 درصد اين نوجوانان 
نيز مصرف كننده سيگار، 11.2درصد مصرف كننده قليان بودند. 
همچنين 24.2درصد آنها نيز در معرض مواجهه با دود دخانيات 
در منزل بودند. وي ادامه داد: 6۵ درصد از اين جمعيت س��يگار 
مصرفي خود را از مغازه ها، دستفروش��ان يا دكه هاي مطبوعاتي 
تهي��ه مي كردند همچنين 6۸.۵درص��د از آنان اعام كردند كه 
براي خريد سيگار در مورد سن آنان سوالي پرسيده نشد اين در 
حالي اس��ت كه فروش سيگار به افراد كمتر از 1۸ سال ممنوع 
اس��ت. هفت نفر از هر 1۰ دانش آموز نيز پيام هاي ضد دخانيات 
را از رس��انه ها ديده بودند. ۷6.۷درصد از اين نوجوانان به صورت 
قطعي مي دانستند كه استعمال دخانيات زيان آور است همچنين 
۷۸ درصد آنان موافق ممنوعيت كامل استعمال سيگار در اماكن 

عمومي بودند. 

وزي��ر آموزش و پ��روش درباره رس��يدگي به 
پرون��ده كوتاه ك��ردن موي دانش آم��وزان دختر 
گف��ت: برخ��ي از تنبيه ه��ا بر روح و ش��خصيت 

دانش آموزان تاثير مي گذارد. 
محم��د بطحايي در پاس��خ به اين س��وال كه 
اين روزها ش��اهد رفتارهاي خارج از عرف برخي 
معلمان و كادر آموزشي مدارس مانند كوتاه كردن 
مو دانش آموزان دختر هس��تيم، وزارت آموزش و 

پروش چه پيگيري هايي را در اين خصوص انجام 
داده است، گفت: آنچه اتفاق افتاد متاسفانه يكي 
از بدترين و نامناس��ب ترين روش هايي است كه 
براي تنبيه دانش آموزان به كار گرفته شده است. 
او اظه��ار ك��رد: اينگون��ه تنبيه ه��ا مانن��د 
تنبيه هاي بدني يا مشابه آنها بر روح و شخصيت 
دانش آم��وزان و بچه ها تاثير مي گذارد و بس��يار 
بسيار مورد مذمت است. وزير آموزش و پرورش 

گفت: همان گونه كه پ��س از تنبيه بدني، ما به 
سرعت وارد عمل مي ش��ويم و متخلف را تحت 
پيگ��رد قرار مي دهيم، در دو م��وردي كه اتفاق 
افتاد وارد عمل ش��ديم، يك��ي از اين دو فرد به 
دايره تخلفات اداري معرفي شد تا پيگيري هاي 
حقوقي در م��وردش صورت بگي��رد. او به ايلنا 
گفت: معتقدم بخش��ي از اي��ن موضوعات را ما 
بايد در دوره هاي آم��وزش معلمين مورد توجه 

بيشتري قرار دهيم. معلمان بايد خويشتن دارتر 
از اين باش��ند و خدايي ناك��رده در قبال برخي 
از نارس��ايي و بي انضباطي هاي بچه ها دست به 
تخلفات اين چنيني نزنند كه اين مس��اله قابل 

بخشش نيست. 
بطحايي در م��ورد اعزام دانش آموزان ش��ين 
آبادي به خارج از كش��ور گفت: در تقسيم كاري 
ك��ه براي معالجه و س��ير درمان��ي دانش آموزان 

شين آبادي صورت گرفته اين موضوع در اختيار 
وزارت بهداشت است و در هر زمان كه الزم باشد 
آموزش و پروش آمادگي ورود و همكاري خواهد 
داش��ت. وي ادامه داد: براي اع��زام دانش آموزان 
ش��ين آب��ادي به خارج از كش��ور ص��رف نظر از 
كش��ور مقصد، وزارت بهداشت بخش ذي صاح 
تصميم گيري هاست و ما مساعدت و آمادگي خود 

را در اين زمينه اعام مي كنيم. 

افزايش مصرف قليان در زنان ايراني

تاثير تنبيه بر روح و شخصيت دانش آموزان 

ريي��س س��ازمان ام��ور اجتماع��ي كش��ور گف��ت: صرف 
رويكرده��اي س��لبي ب��راي كاه��ش آس��يب هاي اجتماعي 
نمي تواند موثر باش��د بنابراين در ح��وزه رويكردهاي ايجابي، 
سامت اجتماعي و نشاط اجتماعي در دستوركار شورا در دو 

هفته آينده خواهد بود
تقي رستم وندي در حاشيه يكصد و يكمين جلسه شوراي 
اجتماعي با بيان اينكه در آغاز سال 9۷ هستيم و برنامه هاي 
مرتب��ط با آس��يب هاي اجتماع��ي در حال پيگيري اس��ت، 
گفت: اكثر دس��تگاه ها در حال تدوين برنامه ها و اولويت هاي 

كاريشان در حوزه آسيب هاي اجتماعي هستند. 
او ادام��ه داد: ص��د و يكمي��ن جلس��ه ش��وراي اجتماعي 
كش��ور به تدوين طرح هاي وي��ژه و اقدامات فوق العاده جهت 
كاهش آس��يب هاي اجتماعي اختصاص داشت. در اين جلسه 
همچني��ن تعريف جام��ع و دقيقي از اقدام��ات “فوق العاده “ 
كه بايس��تي دس��تگاه ها انجام دهند نيز صورت گرفت كه در 
اي��ن تعريف اقدامي فوق العاده تلقي مي ش��ود كه در وضعيت 

اجتماعي تحول آفرين و اثربخش باشد.
ريي��س س��ازمان ام��ور اجتماع��ي كش��ور اضاف��ه كرد: 
دس��تگاه هاي متعددي داري��م كه در ح��وزه اجتماعي فعال 
هس��تند و كارهاي جاري و معم��ول را انجام مي دهند اما آن 
چيزي كه شوراي اجتماعي از اعضاي خود انتظار دارد تحقق 
اقدام فوق العاده اس��ت. بنابراين جلس��ه امروز بيشتر به بحث 
مش��خص كردن حدود اقدام فوق العاده اختصاص داش��ت و 

اولويت هاي پيش، يك بار ديگر مرور شد. 
وي در ادامه تش��ريح كرد: در حوزه حاشيه نشيني عاوه 
بر كارهايي كه در حال انجام اس��ت بهب��ود وضعيت زندگي 
كودكان س��اكن محات حاش��يه نش��ين ج��زو اولويت هاي 
س��ازمان امور اجتماع��ي تلقي مي ش��ود. همچني��ن ارائه و 
دسترسي به مش��اوره هاي روانشناختي و آموزش مهارت هاي 
زندگي طي س��ه س��ال اول زندگي زوجيني ك��ه تازه ازدواج 
كرده ان��د جزو اولويت هاي س��ازمان امور اجتماعي اس��ت. از 
طرف��ي در حوزه كودكان كار، ك��ودكان خياباني، تكدي گري 
نيز اولويت ها مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت. رس��تم وندي 

در ادامه به گزارش��ي كه توسط س��ازمان برنامه و بودجه در 
خصوص اعتبارات حوزه آس��يب هاي اجتماعي براي سال 9۷ 
ارائه ش��د اشاره كرد و گفت: به سازمان امور اجتماعي بالغ بر 
4۵۰ ميليارد تومان اعتبار داده شده است. عاوه بر اين طبق 
اين گزارش حدود 2۵۰۰ ميليارد تومان نيز در شش دستگاه 
ديگر كه بطور مس��تقيم با آسيب هاي اجتماعي در ارتباطند 
اعتبار داده ش��ده است البته اينكه چه مقدار از اين اعتبارات 
تخصيص داده ش��ود و به دستگاه ها برسد بستگي به وضعيت 

اقتصادي كشور دارد. 
او در ادام��ه گف��ت: عاوه ب��ر اين هفت دس��تگاه -يعني 
سازمان امور اجتماعي و شش دستگاه ديگر-، 14 نهاد ديگر 
در كشور داريم كه بطور غيرمستقيم با مقوالت اجتماعي در 
ارتباط هس��تند و طبق گزارش��ي كه توسط سازمان برنامه و 
بودجه ارائه ش��د حدود ۳۷ هزار ميليارد تومان هم در حوزه 
آسيب هاي اجتماعي به دستگاه ها اختصاص پيدا كرده است. 
بنابراي��ن بايد ت��اش كنيم بخش مهمي از اي��ن اعتبارات با 

هدف گيري آسيب هاي اجتماعي هزينه شود. 
رييس سازمان امور اجتماعي كشور در پايان صحبت هايش 
اف��زود: از اي��ن 4۵۰ ميليارد تومان اعتباري كه به س��ازمان 
امور اجتماعي اختصاص داده شده است حدود 2۵۰ ميليارد 
تومان در حوزه حاشيه نشيني به صورت اعتبار تملك دارايي 
اس��ت و 2۰۰ ميليارد تومان ديگر آن هم به صورت هزينه يي 

و جاري استفاده خواهد شد. 

نشاط اجتماعي؛ در دستوركار شوراي اجتماعي كشور
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واگذاري طرح ترافيك با 
نرخ هاي گذشته به آژانسي ها

معللاون عمرانللي فرمانللداري تهران اعللام كرد 
كه طرح جديد ترافيك بايد برابر قيمت هاي سللال 
گذشللته به رانندگان آژانس واگذار شود. به گزارش 
ايسنا، غامحسللين آرام در خصوص تجمع جمعي 
از راننللدگان آژانس ها در مقابل فرمانداري تهران در 
اعتراض به نرخ طرح ترافيك اظهار كرد: فرمانداري 
تهران نسللبت به مصوبه شوراي اسامي شهر تهران 
در خصللوص افزايللش نرخ طرح ترافيللك آژانس ها 
اعتراض كرده است، اما هنوز پاسخي به اين اعتراض 
داده نشللده اسللت لذا طرح ترافيك جديد بايد برابر 
قيمت هاي سال گذشته واگذار شود. وي تاكيد كرد: 
قيمت هاي جديد طرح ترافيك مورد تاييد فرمانداري 
تهران نيسللت. به گزارش  ايسنا، اين تجمع با حضور 
مسللووالن فرمانللداري تهللران در جمللع رانندگان 

معترض و قول مساعدت به اتمام رسيد. 

افتتاح نخستين مركز كنترل 
ترافيك بهشت زهرا )س( 

همزمان با سالروز ارتحال حضرت امام خميني)ره( 
سللازمان  ترافيللك  كنتللرل  مركللز  نخسللتين 
بهشت زهرا)س( با حضور فرمانده پليس راهور تهران 
بزرگ و مديران ارشد شهرداري تهران افتتاح مي شود. 
به گللزارش مهر، سللعيد خال مدير عامل سللازمان 
بهشت زهرا)س( و شللهردار حرم مطهر حضرت امام 
خميني)ره( از افتتاح نخستين مركز كنترل ترافيك 
سللازمان بهشللت زهرا)س( خبر داد و گفت: سازمان 
بهشت زهرا)س( حدود ۴۷سال است كه تاسيس شده 
و همه سللاله ميليون ها نفر از شهروندان عزيزمان به 
اين مكان مقدس تشريف مي آورند و افتتاح اين مركز 
كه براي نخستين بار صورت مي گيرد در جهت رفاه 
حال شهروندان، سهولت تردد و كاهش بار ترافيكي 
بسيار موثر و به عنوان ابزار مهمي در خصوص تسهيل 
تردد شهروندان در اختيار فرماندهان پليس راهور و 

شهرداري تهران خواهد بود. 

تحميل هزينه كالن با عدم 
تكميل طرح هاي نيمه تمام 

معاون خدمات شهري شهرداري تهران در بازديد 
از آخرين مراحل اجرايي بهره بللرداري از فاز دوم باغ 
پرندگان تهران بر ضرورت پيگيري تكميل پروژه هاي 
ناتمام پايتخت تاكيللد كرد.  به گزارش مهر، مجتبي 
يزداني در اين بازديد كه با حضور شللهردار و مديران 
ارشللد منطقه چهار و نيللز مديللران معاونت فني و 
عمراني شهرداري تهران برگزار شد، تاكيد كرد: اطاله 
بهره برداري از پروژه هاي نيمه تمام قطعا به شهر لطمه 
زده و هزينه هاي زيادي را به شهرداري تهران تحميل 
مي كند.  وي با اشاره به روند احداث فازهاي يك و دو 
باغ پرندگان تهران به عنوان يك پروژه محيط زيستي 
شاخص در پايتخت اظهار داشت: برخي مشكات فني 
موجود در بهره برداري از فاز دوم باغ پرندگان بايد به 
سرعت برطرف شده و فضاي فاز دوم باغ پرندگان در 
اختيار عموم شللهروندان قرار گيرد.  معاون خدمات 
شهري شللهرداري تهران با اشاره به برخي مطالبات 
پيمانللكاران باغ پرندگان اظهار داشللت: بخشللي از 
بدهي هللا به صورت نقد و بخشللي نيز در قالب تهاتر 
و غير نقد بايد پرداخت شود كه اقدامات الزم در اين 
زمينه در حال انجام است. يزداني گفت: اين مساله با 
پيگيري و تعامل ميان شهرداري و اداره محيط زيست 
تهران قابل حل است و اميدواريم اداره محيط زيست 

در اين باره همراهي الزم را داشته باشد. 
 

تدوين سند ظرفيت سنجي 
و توسعه محالت منطقه ۱۷

شللهردار منطقه ۱۷ از تهيه سند ظرفيت سنجي 
و توسللعه محات با تكيه بر هويت بومي، فرهنگي و 
پيوست اجتماعي با رويكرد برنامه چهارساله توسعه يي 
منطقه خبر داد.   به گزارش ايلنا، امير محسني شهردار 
منطقه ۱۷ با اشاره به عزم راسخ مديريت شهري اين 
منطقه در جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي گفت: 
از نخسللتين روزهللاي فعاليللت دوره جديد مديريت 
شهري و آغاز به كار در اين منطقه بر گسترش تعامل 
با شللهروندان و جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي 
تاكيد شده و اعام كرديم كه مديريت شهري منطقه 
۱۷ از سرمايه گذاري اقتصادي در اين منطقه، مشتاقانه 
استقبال كرده و آمادگي هر گونه مشاركت در توسعه 
و آباداني اين منطقه را داريم.  محسللني با اشللاره به 
لزوم شناسايي ظرفيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري 
در محللات گفللت: در مدل توسللعه منطقلله بايد با 
شللناخت كافي از محات منطقه، نقاط قوت آن براي 
سللرمايه گذاري بخش خصوصي را شناسللايي و براي 
جلب آن اقدام كنيم. در اين صورت مي توانيم با صرف 
كمترين هزينه، عاوه بر توسعه محله بازدهي سرمايه 

را توجيه پذير كنيم. 

ايرانشهر

گروه راه و شهر سازي  آزاده كاري 
اعضاي شللوراي شللهر تهران روز گذشته يك 
فوريت طرح »الزام شللهرداري بللراي تهيه برنامه 
اجرايي ايمني سرويس مدارس« را تصويب كردند. 
طي سال هاي گذشللته تعدادي از دانش آموزان به 
دليل غيراسللتاندارد بودن خودرو سرويس مدارس 
و استفاده از رانندگان غيرحرفه يي و آموزش نديده 
جان خود را از دسللت دادند. با وجود اينكه متولي 
اصلللي اين امر وزارت آموزش و پرورش اسللت و با 
توجه به نبود سللند باالدستي مبني بر ملزم كردن 
شللهرداري براي ارائه طرح استانداردسازي خودرو 
سللرويس مدارس، اعضاي شللوراي شللهر تصميم 
گرفتند، شللهرداري را ملزم به ارائه برنامه اجرايي 

ايمني سرويس مدارس كنند. 
به گزارش »تعادل« شهربانو اماني رييس كميته 
ايمني شوراي شهر تهران پيشنهاد  دهنده اين طرح 
توضيحاتي درباره آن ارائه داد و گفت: در شهريورماه 
سللال گذشللته در مورد درصد قابللل توجه تلفات 
عابران پياده در آمار تلفات تصادفات درون شهري 
هشدار داده و خواستار ايمن سازي و آرام سازي معابر 
اطراف مراكز پرتردد همچون مدارس، مسللاجد و... 
شللدم، اما اين موضوع جزو وظايف شهرداري نبود. 
اين در حالي اسللت كه مسللاله ايمني و امنيت در 

حمل و نقل دانش آموزان بسيار مهم است. 
اماني با بيان اينكه كجاي دنيا در سرويس هاي 
مللدارس چند دانش آمللوز ريزجثلله را كنار هم 
مي گذارند، گفت: ما بللراي باغات، آب تهران و... 
دغدغه داريللم و مصوبات زيادي تصويب كرديم، 
امللا چرا به ايمني در حمللل و نقل دانش آموزان 

توجه نمي شود. 
مرتضي الويري رييس كميسيون برنامه و بودجه 
شورا نيز اظهار كرد كه در گذشته نيز مصوباتي در 
اين راستا داشتيم و نمي توان بدون در نظر گرفتن 

مسائل قبلي مصوبه جديد تصويب كرد. 
در ادامه افشللين حبيب زاده عضو كميسلليون 
حمل و نقل، وضعيت سللرويس مللدارس در همه 
ابعاد چه از نظر ظاهري و ايمني را نامناسب دانست 
و تصريللح كرد: من دو دانش آموز دارم كه هر روز با 
سرويس به مدرسه جابه جا مي شوند و با دغدغه هاي 
اين مساله آشنا هستم. متاسفانه شاهدم كه برخي 
سرويس هاي مدارس دو شيفت كار مي كنند و اين 

مساله سبب مي شللود كه برخي دانش آموزان قبل 
از ساعت كار مدارس به مدرسه برسند و مجبورند 
پشت در بمانند يا برخي دانش آموزان بسيار دير به 
مدرسلله مي رسند كه اين مسائل بايد حل و فصل 
شللود. در نهايت يك فوريت طرح الزام شللهرداري 
تهللران به ارائه برنامه اجرايللي ايمني حمل و نقل 

دانش آموزان به تصويب رسيد. 

 وقت كشي در نامگذاري خيابان ها 
از ديگر مصوبات جلسلله روز گذشته نامگذاري 
و تغيير نللام برخي خيابان هاي تهران بود كه وقت 
زيادي از شللورا گرفت. محسللن هاشللمي رييس 
شللوراي شهر بعد از جلسه در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا بخش عمده يي 
از جلسه به نامگذاري ها اختصاص داده شد، گفت: 
سواالت را تخريبي مطرح نكنيد، چرا كه نامگذاري 
يكي از وظايف اصلي شللوراي شللهر است و حتي 
مللردم سللواالت و ابهاماتي در اين زمينلله دارند و 
به طور مفصل در  اين جلسه به اين موضوع پرداخته 
شللده و در نهايت با توجه به ابهامات از كميسيون 
مربوطه درخواست كرديم كه گزارشي در مورد روند 

نامگذاري براي همه اعضا ارائه كنند. 
وي بللا بيان اينكلله نامگذاري حساسلليت هاي 
زيادي دارد، گفت: به عنوان مثال ديروز نامگذاري 
ميدان امام هادي)ع( به شيخ صدوق مورد بررسي 
قرار گرفت و با اينكه ۱.5سال پيش اين نامگذاري 
انجام شللده بود امللا هنوز تابلو نللام جديد ميدان 
يعني امام هادي)ع( نصب نشللده و مردم خواهان 
بازگرداندن نام بودند و حساسيت ها و صحبت ها در 
اين زمينه باالسللت، اما سعي مي شود در جلسات 

بعدي سرعت عمل مان در نامگذاري افزايش يابد. 

 چوب حراج 60 هزار ميليارد توماني 
همچنين در جلسلله روز گذشته ۴نفر از اعضاي 
شللوراي شللهر تهران در زمينه مسللائل فرهنگي و 
اجتماعي نطق پيش از دستور داشتند. محمدجواد 
حق شللناس عضو كميسلليون فرهنگي و اجتماعي 
در نطللق خود عنوان كرد: مديريت شللهري تهران 
در سللاليان اخير نزديك بلله ٦٠هزار ميليارد تومان 
از دارايي هاي ملموس شللهر را چوب حراج زده و با 
درآمللد حاصل از اين حراجي امور شللهر را گذرانده 

اسللت. بنابراين اكنون نه ظرفيتي براي اسللتفاده از 
دارايي هللاي اينچنيني باقي مانده و نه فرصتي براي 

حراج بيشتر. 
وي افزود: باعث تاسللف اسللت كه به واسللطه 
هزينه هللاي هنگفت كه در راسللتاي وظايف ذاتي 
شهرداري تهران نبوده ده ها ميليارد تومان از ثروت 
مللردم تهران صرف اموري شللده كه فرهنگ را به 
سمت كليشه هايي همچون كمك هاي بي حساب و 
كتاب به مداحان كشانده است. خساراتي كه ناشي 
از مديريللت ناصحيح منابع در دوره گذشللته بوده 
قابل انكار نيست و بايد فكري به حال آن كرد، چرا 
كه فرهنگ توانايي بهره بللرداري از جميع اتفاقات 
از جمله دين، موسلليقي، ورزش و... اسللت كه در 
قالب ميراث و انباشللت تجربه زيست شده بشري 
است. حق شناس با بيان اينكه ما فرهنگ را اشتباه 
گرفتيللم، چرا كه فرهنگ جزيره يللي جدا افتاده و 
يتيم نيسللت، گفت: متاسفانه مفهوم فرهنگ را به 
درستي ندانسللتيم و اين مساله مادر مصيبت هاي 
توسعه شهري در پايتخت است.  حسن خليل آبادي 
رييس كميته ميراث فرهنگي شللوراي شهر تهران 
نيز در نطق پيش از دسللتور خود نسبت به خشك 
شدن چشمه علي در پي عبور خط ٦ مترو هشدار 
داد و تصريح كرد: در اسللفندماه از تريبون شوراي 
شهر در مورد فاجعه يي كه مترو بر سر چشمه علي 
آورده صحبت كرده ام و نسللبت به خشللك شدن 
چند روزه اش و اقدامات ضد محيط زيسللتي و ضد 
ميللراث فرهنگي اعتراض كرده و خواسللتار يافتن 
راهكاري از سوي شللركت مترو شدم اما متاسفانه 

هيچ اتفاقي نيفتاد. 
وي بللا بيان اينكه شللركت مترو تذكللر من را 
بي پاسللخ گذاشت، گفت: شكوه و جاذبه فاخرترين 
اثر تاريخي شهر ري امروزه دچار خدشه شده است 
و شنبه شب در مسير خانه به چشمه علي رفتم و 
ديللدم كه اين اثر چند هزار سللاله اكنون آينه دق 
شللده و به جاي آنكه آب در آنجا باشد، موش ها در 

كف استخر چشمه علي جوالن مي دهند. 
همچنين الهللام فخاري درباره خانواده زندانيان 
صحبت كرد و گفت: اكنون 2۱هزار زنداني در شهر 
تهران به سر مي برند كه از اين تعداد 3درصد زنان 
و ٠.5 درصللد كودكان و نوجوانان هسللتند. وي با 
بيان اينكه از ايللن ميان ٦۴درصد زندانيان متاهل 

هسللتند و با كمال تاسللف بايد اعام كنم كه ۷٠ 
درصللد زندانيان زير ۴٠سللال سللن دارند، گفت: 
۴2 درصد از زندانيللان، جرايم مواد مخدر دارند و 
جالب است كه ٦5درصد زندانيان معتاد هستند و 
همچنين 9٦درصد زندانيان جرايم غيرعمد استان 
تهللران محكومان مالي هسللتند كلله در اين بين 
۷5درصد آنها به دليل آنكه نتوانسللتند چك خود 

را پاس كنند به زندان افتاده اند. 
وي با بيان اينكه آمارهاي اعام شده بيانگر اين 
است كه مواد مخدر مساله اصلي زندان ها و زندانيان 
اسللت، گفت: يكي از مسائل اصلي كه باعث زنداني 
شدن در جرايم عمدي مي شللود مواد مخدر است، 
به طوري كه اين مساله آنجا بغرنج مي شود كه بدانيم 
حللدود ۱5 هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد 
كه وضعيت آنها مشللخص نيسللت. متاسفانه هنوز 
برخي مسللووالن به اين باور نرسيده اند كه با انتقال 
۱٠٠٠نفللر از آنها به زندان هايي همچون فشللافويه 
نه تنهللا نمي توان اين پديده ناهنجللار اجتماعي را 
كنترل كللرد، بلكه به دليل همنشلليني معتادان با 
مجرمللان خطرناك عما آنها به پديده يي خطرناك 
و جامعه سللتيز تبديل مي شللوند، در حالي كه قبا 
معضلي ناهنجار بودند.  ناهيد خداكرمي  ديگر عضو 

شوراي شللهر نيز درباره مسائل اجتماعي و اميد به 
زندگي شهروندان تهراني سخناني عنوان كرد. 

بلله گللزارش »تعللادل« در روزهايي كلله تازه 
برخي مدارس تعطيل شده و برخي نيز در آستانه 
تعطيلي قللرار دارند، پرداختن بلله موضوع برنامه 
اجرايي ايمني سللرويس مدارس كمي غيرمعقول 
به نظر مي رسللد. البته نفس موضوع مهم است و 
از شللهرداري هم انتظار مي رود كه به اين موضوع 
ورود پيدا كند، اما در شللرايطي كه شللهر تهران 
مشكات مهم تري داشللته و تصميم هاي شوراي 
شللهر در كاهش يا رفع آنها تاثيرگذار اسللت، به 
نظر مي رسد اعضاي شوراي شهر تهران بيشتر به 
دنبللال موضوعات فرعي بللوده و در اين چند ماه 
غيللر از بحث بودجه و نيز طللرح ترافيك و تغيير 
قيمت تاكسي و اتوبوس و مترو كه فوريت و الزام 
زماني داشت، مباحث مهم ديگري در صحن شورا 

مطرح نشده است. 
يكي ديگر از نكات قابل توجه جلسه روز گذشته 
شوراي شهر اين بود كه اعضاي شورا بخشي از وقت 
جلسلله را به اهداي عضو و صحبت از مرگ مغزي 
اختصاص دادند و در نهايت انجمن اهداي عضو به 
تمام اعضاي شوراي شهر تهران كارت اهداي عضو 
داد. اين قبيل كارهاي نمايشي وقت زيادي از شورا 
مي گيرد. فرهنگ سازي براي اهداي عضو قطعا كار 
مثبتي است اما اينكه وقت شورا كه قاعدتا بايد به 
مسائل مهم تري بپردازند، به اين موضوع اختصاص 
داده شود، ممكن است با نياز و خواست شهروندان 

فاصله زيادي داشته باشد. 

گزارش رسمي بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن تهران در ارديبهشت منتشر شد

افزايش معامالت ملك از كانال سوداگري
گروه راه و شهرسازي  

گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مسللكن 
شللهر تهران در ارديبهشت ماه سللال 9۷ نشان 
مي دهللد، در اين ماه، تعللداد معامات به ۱9.۱ 
هزار واحد مسللكوني رسلليده است كه نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 2۷8.۷ 

و ۱٦.۷درصد افزايش داشته است. 
در گللزارش بانللك مركزي آمده اسللت كه 
»رشللد قابل توجه حجم معامات در ارديبهشت 
ماه سللال ۱39۷ نسللبت به ماه قبل، ناشللي از 
تعداد كللم معامات ثبللت شللده در فروردين 
ماه بللوده و اين موضوع هللم متاثر از تعطيات 
نوروز اسللت.« اين درحالي است كه آمار تعداد 
معامات انجام شللده در ارديبهشللت امسال در 
مقايسه با ماه مشابه سال قبل، دست كم 3 هزار 

مورد بيشتر است. 
براسللاس آمارهاي ارائه شده از سوي بانك 
مركللزي، حجللم معامات در فروردين سللال 
9٦ و 9۷، حدود 5هزار واحد مسللكوني بوده 
اسللت. در ارديبهشت سللال گذشته نيز تعداد 
معامات كمي بيش از ۱٦هزار مورد بوده، اما 
درارديبهشت سال جاري قراردادهاي خريد و 
فروش به باالي ۱9 هزار مورد رسلليده است. 
وجود 3هزار معامله بيشتر در ارديبهشت سال 
جاري نسللبت به ماه مشابه سال قبل، حاكي 
از اثرگللذاري عامل يا عواملللي غير از كاهش 
معامات در نخسللتين ماه سللال بوده است. 
ضمللن اينكه روند كاهشللي معامللات ملك 
منحصللر به فروردين ماه سللال جللاري نبوده 
و پس از اوجگيري معامات در آذرماه سللال 
گذشته، طي ماه هاي دي، بهمن، اسفند سال 

9٦ نيز شاهد افت معامات بوده ايم. 
در دي مللاه اگرچه رشللد تعللداد معامات 
ملللك در تهران منفي نشللد اما به يك سللوم 
تعداد معامات در آذرماه كاهش يافت. رشللد 
منفللي 3.2، منفي 33.۱ و منفللي 59 نيز به 
ترتيب در بهمن و اسللفند 9٦ و فروردين 9۷ 
رقللم خللورد. بنابراين، بخللش قابل توجهي از 
رشللد 2۷8درصدي معامات ملك تهران در 
ارديبهشللت امسال، در تحوالت ساير بازارها و 
شللرايط كلي اقتصاد كشور طي 5 ماهه اخير 
ريشه دارد و نمي توان آن را به تحوالت فصلي 

تقليل داد. 
اين در حالي است كه به نظر مي رسد، يكي 
از داليللل افزايللش خريد و فللروش واحدهاي 
مسكوني در ارديبهشت ماه سال جاري حضور 
سوداگران و تشللويق مشاوران اماك به خريد 
و فللروش چندباره واحدهللاي كوچك متراژ و 
ارزان قيمت در بازه هاي زماني كمتر از يك ماه 
بوده اسللت. مساله يي كه هم به افزايش قيمت 
مسللكن دامن زده و هم منجر به خروج بخشي 
از متقاضيان مصرفللي از بازار )به دليل كاهش 
قدرت خريد در برابر اوجگيري قيمت ها( شده 

است. مشللاهدات ميداني »تعادل« و گفت وگو 
با چند نفر از خريداران مسللكن در ارديبهشت 
ماه نشللان مي دهد كه مشاوران اماك باتوجه 
به حركت نقدينگي سللرگردان به سللمت بازار 
مسللكن، تاش مي كردند كه تعداد معامات را 
به طور كاذب و با هدف كسللب سللود بيشتر از 
ايللن محل افزايش دهند. يللك متقاضي خريد 
مسللكن مي گويد يكي از مشاوران اماك او را 
تشللويق مي كرده كه ملكي را با قيمت بيش از 
مظنلله منطقه خريداري كند و اگللر از معامله 
پشلليمان شللد، هفته آينده همين ملك را 2٠ 
ميليللون تومان گران تر به خود مشللاور اماك 

بفروشد. 
بلله عبارت ديگر، مي توان حضور سللوداگران 
و متقاضيللان سللرمايه يي در بازار مسللكن طي 
ارديبهشت ماه را مهم ترين علت افزايش قيمت 
و تعداد معامات مسللكن در اين ماه دانسللت. 
درواقع به گفته عباس اكبرپور اسللتاد دانشگاه 
كلله چندي پيش بللا »تعللادل« گفت وگو كرد، 
كنترل دولت بر بازار ارز و حركت سرمايه گذاران 
به سمت بازار مسكن به عنوان بازاري امن براي 
سللرمايه گذاري، مشللاوران اماك را به تشويق 

براي بازار گرمي سوق داده است. 

 كاهش 3.۷ درصدي خريد واحدهاي نوساز
امللا فللارغ از داليللل افزايش قيمللت و حجم 
معامات ملك در ارديبهشللت ماه سللال جاري، 
نگاهللي بلله آمار منتشللر شللده از سللوي بانك 
مركزي مي تواند به روشللن تر شدن بحث كمك 
كند. بررسللي توزيع تعداد واحدهاي مسللكوني 
معامله شللده در شللهر تهران به تفكيك عمر بنا 

در ارديبهشللت ماه سللال 9۷ حاكي از آن است 
كلله از مجموع ۱9 هزار و ۱٠۷ واحد مسللكوني 
معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 
۴3.9درصد بيشللترين سهم را به خود اختصاص 
داده اند. سهم مذكور در مقايسه با ارديبهشت ماه 
سللال قبل 3.۷ واحد درصد كاهللش يافته و در 
مقابل به سللهم واحد هاي با قدمت ٦ تا ۱٠ سال 

و بيش از ۱5 سال افزوده شده است. 
توزيللع تعداد معامات انجام شللده بر حسللب 
مناطق مختلف شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 
۱39۷ حاكي از آن است كه از ميان مناطق 22گانه 
شهر تهران، منطقه 5 با سهم ۱2.8درصدي از كل 
معامات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را 

به خود اختصاص داده است. 
 همچنيللن مناطللق ۴ و 2 بلله ترتيللب بللا 
سللهم هاي 9.8 و 9.۷درصللد در رتبه هاي بعدي 
قرار گرفته اند. در مجموع ۷۱درصد از كل تعداد 
معامات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱٠ 
منطقه شللهر به ترتيب بيشللترين فراواني شامل 
مناطللق 5، ۴، 2، ۱۴، ۱٠، 8، ۷، ۱5، ۱ و ۱۱ 
بللوده و ۱2 منطقه باقي مانللده 29درصد از كل 

تعداد معامات را به خود اختصاص داده اند. 

 رشد 34.8 درصدي قيمت مسكن
در ارديبهشللت ماه سللال ۱39۷، متوسللط 
قيمللت يك متر مربع زيربناي واحد مسللكوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامات ملكي 
شهر تهران 5.98 ميليون تومان بود كه نسبت 
به ماه قبل و ماه مشللابه سللال قبللل به ترتيب 
8.2 و 3۴.8 درصللد افزايللش نشللان مي دهد. 
بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت 

به ماه مشللابه سللال قبل به منطقلله 5 معادل 
53.5درصد و كمترين ميزان رشللد به منطقه 

۱٦ معادل ۱2.3درصد تعلق دارد. 
در ميان مناطق 22گانه شللهرداري تهران، 
بيشترين متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي 
مسللكوني معامله شللده معادل ۱2.55 ميليون 
تومان بلله منطقه يك و كمتريللن آن با 2.۷۱ 
ميليللون تومللان به منطقلله ۱8 تعلق داشللته 
اسللت. ارقام مزبور نسللبت به ماه مشللابه سال 
قبل به ترتيب 28.٦ و 23درصد افزايش نشللان 

مي دهند. 

 افزايش 32.2 درصدي در 2 ماه
در دو ماهلله نخسللت سللال ۱39۷، تعداد 
معامات آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران به 
2۴.2هزار واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه 
با مدت مشللابه سللال پيش از آن، ۱۱درصد 
افزايش نشللان مي دهد. در اين مدت متوسط 
قيمللت يك متللر مربع بناي واحد مسللكوني 
معامللله شللده از طريق بنگاه هللاي معامات 
ملكي در شللهر تهللران 5.۷5 ميليون تومان 
بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

32.2درصد افزايش نشان مي دهد. 
اما توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني 
معامله شده بر حسب قيمت يك متر مربع بنا 
در ارديبهشللت ماه سللال ۱39۷ حاكي از آن 
است كه واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي 
3 تللا 3.5 ميليون تومان بلله ازاي هر مترمربع 
بنا با سللهم 9درصد، بيشللترين سهم از تعداد 
معامات شللهر تهللران را به خللود اختصاص 
داده و دامنه هللاي قيمتللي 2.5 تا 3 و 3.5 تا 

۴ ميليون تومان به ترتيب با سهم هاي 8.9 و 
8.۴درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 
 در اين ماه، توزيع حجم معامات به گونه يي 
بوده است كه ۱.58 درصد واحدهاي مسكوني 
با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر متر مربع 
واحد مسللكوني شللهر تهللران 98.5 ميليون 

تومان معامله شده اند. 

 واحدهاي 60 تا ۷0 متري همچنان پرطرفدار
توزيللع فراواني تعللداد واحدهاي مسللكوني 
معامله شللده برحسب سللطح زيربناي هر واحد 
مسللكوني در ارديبهشللت ماه سال ۱39۷ نشان 
مي دهد، بيشترين سللهم از معامات انجام شده 
به واحدهاي مسللكوني بللا زيربنللاي ٦٠ تا ۷٠ 
متللر مربع معادل ۱5.٦درصد اختصاص داشللته 
اسللت. واحدهاي داراي زيربناي 5٠ تا ٦٠ و ۷٠ 
تللا 8٠ متر مربع به ترتيب با سللهم هاي ۱5.3 و 
۱2.۴درصللدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در 
مجموع در اين ماه، واحدهاي مسللكوني با سطح 
زيربناي كمتر از 8٠ متللر مربع، 55.٦ درصد از 
معامات انجام شده را به خود اختصاص دادند. 

 5۱.4درصد تقاضا براي واحدهاي ارزان 
در ارديبهشت ماه سال ۱39۷، توزيع فراواني 
تعداد واحدهاي مسللكوني معامله شده بر حسب 
ارزش هللر واحد حاكي از آن اسللت كه در ميان 
دامنه هللاي قيمتللي مللورد بررسللي، واحدهاي 
مسللكوني با ارزش ۱٠٠ تللا 2٠٠ ميليون تومان 
با اختصاص سهم 2٠.5درصد، بيشترين سهم از 
معامات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. 
واحدهللاي داراي ارزش 2٠٠ تا 3٠٠ و 3٠٠ 
تللا ۴٠٠ميليون تومان هم به ترتيب با اختصاص 
سللهم هاي ۱۷.5 و ۱۱.5درصللدي در رتبه هاي 
بعللدي قرار گرفته انللد. در مجمللوع در اين ماه، 
حللدود 5۱.۴درصللد از معامات بلله واحدهاي 
مسللكوني با ارزش كمتر از ۴٠٠ ميليون توماني 

اختصاص داشته است. 

 رشد ۱۱ درصدي اجاره بها 
در ارديبهشللت ماه سللال ۱39۷ شاخص 
كرايه مسللكن اجاري در شهر تهران و در كل 
مناطق شللهري نسبت به ماه مشابه سال قبل 
به ترتيب ۱۱ و 9.٦درصد رشد نشان مي دهد. 
ماهيت قراردادهاي اجاره مسللكن كه يكساله 
تنظيم مي شللوند و نيللز اثرپذيري شللاخص 
اجاره بهاي مسللكن از سياسللت هاي كنترل و 
مهار تورم، سللبب تغيير متناسللب اجاره بها با 
تحوالت نرخ تورم در كشور شده است. ناگفته 
نمانللد كه سللهم هزينه مسللكن، )اجاره بهاي 
مسللكن اعم از شللخصي و غيرشللخصي( در 
محاسبات شاخص كل بهاي كاالها و خدمات 
مصرفي )براسللاس سللال پايه ۱٠٠=۱395( 

معادل 33.۱ درصد است. 

پارلمان شهري پايتخت به يك فوريت الزام شهرداري تهران به ايمن سازي حمل و نقل دانش آموزان راي داد

سرويس مدارس در كانون توجه شوراي شهر 
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تازه ترين آمار تجارت خارجي از افزايش 22درصدي صادرات غيرنفتي حكايت دارد 

رديابي دالر در تراز مثبت تجاري
تعادل - گروه تجارت| 

تازه تري��ن آم��ار تجارت خارج��ي اي��ران از افزايش 
22درصدي صادرات غيرنفتي تا پايان دومين ماه از فصل 
بهار 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حكايت دارد. 
مطابق آمارها، مجموع تجارت ايران در همين بازه زماني 
معادل ۱۴ ميليارد و ۵۳۶ ميليون دالر گزارش شده كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱درصد افزايش را 
تجربه كرده است. جزئيات روند صادراتي ايران براساس 
آمار منتشر شده از سوي معاونت بررسي هاي اقتصادي 
اتاق تهران اما نش��ان مي دهد، ارزش صادرات كاالهاي 
غيرنفتي ايران در مدت ياد ش��ده ب��ه حدود ۵ ميليارد 
دالر رس��يده است؛ اين در حالي است كه گمرك ايران، 
ارزش صادرات غيرنفتي ايران در اين مدت را 7 ميليارد 
و 7۳9 ميليون دالر اعالم كرده اس��ت. البته مش��خص 
نيست كه اين تفاوت فاحش دو ميليارد دالري صادرات 
غيرنفتي ناش��ي از چيست. اما اينكه چرا در همين بازه 
زماني كوتاه مدت، صادركنندگان ايراني توانس��ته اند به 
صادرات خود رونق دهند، را مي توان در دو فاكتور مهم 
جس��ت وجو كرد. به عبارتي پشت صحنه رشد صادرات 
غيرنفتي در فصل بهار 97 حاكي از اين است كه تغيير 
ارزش صادرات كشور طي اين مدت، تحت تاثير دو عامل 
»تغيير حجم صادرات و تغيير متوسط قيمت كاالهاي 
صادراتي« قرار گرفته كه عامل مس��لط در رش��د ارزش 
صادرات اقالم عمده، افزايش متوس��ط قيمت كاالهاي 

صادراتي بوده است. 

 جزئيات تجارت خارجي در فصل بهار 
براس��اس تازه ترين آمار تجارت خارج��ي، صادرات 
غيرنفتي كش��ور در دو ماهه منتهي به ارديبهشت 97 
ش��اهد افزايش 22درصدي صادرات غيرنفتي نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذشته و مثبت ش��دن تراز تجارت 

خارجي بوديم. 
براس��اس آماره��ا، در بازه زماني ياد ش��ده، صادرات 
انواع كاالها غير از پتروش��يمي و ميعانات گازي رش��د 
 قابل توجه��ي داش��ت و ب��ا ۴0.۵۴درص��د افزاي��ش به 
۴ ميلي��ارد و ۳9۱ ميلي��ون دالر رس��يد. اين در حالي 
 اس��ت كه صادرات پتروشيمي با رش��د ۱.۱9درصد به 
2 ميلي��ارد و ۳۱۸ ميلي��ون دالر و ص��ادرات ميعانات 
 گازي ب��ا افزاي��ش ۱0.۵۴درص��د ب��ه يك ميلي��ارد و 
29 ميليون دالر رس��يد. مجم��وع ص��ادرات و واردات 
۱۴ميليارد و  غيرنفتي ايران تا پايان ماه دوم س��ال 97،
۵۳۶ ميليون دالر گزارش ش��ده كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل ۱۱درصد افزايش داشته است. براساس 
 اين گ��زارش، صادرات غيرنفتي اي��ران در اين مدت به

7 ميليارد و 7۳9 ميليون دالر رس��يده كه در مقايسه با 
مدت مشابه س��ال قبل به ميزان 2۱.9۳درصد افزايش 
داشت. س��ال گذشته در همين مدت ۶ ميليارد و ۳۴7 

ميليون دالر كاال به خارج از كشور صادر شده بود. 
همچنين مطابق آمارها، صادرات كاالهاي غيرنفتي 
ب��ه ايراني به چي��ن در دو ماه منتهي به ارديبهش��ت 
س��ال 97 نسبت به سال گذش��ته 2.9۴درصد افزايش 
يافته اس��ت. از س��وي ديگر، ص��ادرات غيرنفتي ايران 
ب��ه امارات متحده عرب��ي و عراق به ترتي��ب با افزايش 
۴۴.۶7درصدي و ۱۱.9درصدي همراه ش��د و ش��اهد 
افت ۱۴.۵۴درصدي صادرات كشورمان به هند بوده ايم. 
همچنين طي اين مدت مي��زان صادرات غيرنفتي به 

افغانستان ۴۵.20درصد و ساير كشورها ۳۵.۳۶درصد 
افزايش داش��ته است. از آن س��و، ميزان كاالهاي وارد 
شده به كشور براساس آمارها، ۶ ميليارد و 797 ميليون 
گزارش ش��ده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

0.۴9درصد افزايش را نشان مي دهد. 

 اقالم عمده صادراتي و وارداتي 
آمارها حاكي از اين اس��ت كه اقالم عمده صادراتي 
ايران در بازه زماني ياد ش��ده، به ترتيب شامل ميعانات 
گازي ب��ه ارزش يك ميليارد و 29 ميليون دالر، پروپان 
مايع شده به ارزش ۳۳۵ ميليون دالر، روغن هاي سبك 
و فرآورده ه��ا جز بنزين 27۴ ميلي��ون دالر، پلي اتيلن 
گريدفيل��م به ارزش 2۳2 ميلي��ون دالر، گازهاي نفتي 
 و هيدروكربوره��اي گازي ش��كل مايع ش��ده به ارزش

20۳ ميليون دالر بوده است. سهم ساير كاالها ۴ ميليارد 
و ۳9۱ ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۴0.۵۴درصد افزايش را نشان مي دهد. 
اقالم عمده وارداتي در دو ماهه نخست سال جاري 
نيز به ترتيب شامل قطعات منفصله جهت توليد 
اتومبيل س��واري با ۳۳۳ ميليون دالر، ذرت دامي 
 به ارزش 29۶ ميليون دالر، لوبياي سويا به ارزش 
2۴۸ ميليون دالر، برنج به ارزش ۱۸۴ ميليون دالر 
 و اجزا و قطعات ماشين آالت و دستگاه ها به ارزش 
۱۴۴ ميليون دالر بوده است. عمده ترين خريداران 
كاالهاي ايراني در 2 ماهه نخس��ت س��ال جاري 
 به ترتيب ش��امل چي��ن به ارزش ي��ك ميليارد و 
۴۵۱ ميلي��ون دالر، امارات متحده عرب��ي ب��ا يك 
 ميليارد و ۳7۱ ميليون دالر، عراق با يك ميليارد و
 ۱۶2 ميليون دالر، افغانستان با ۵77 ميليون دالر و هند با 
 ۴۶0 ميلي��ون دالر و س��اير كش��ورها ب��ه ارزش
2 ميليارد و 7۱۸ ميليون دالر بوده است. در مقابل 
كشورهاي عمده صادركننده كاال به ايران در مدت 
 ياد شده به ترتيب؛ كشورهاي چين با يك ميليارد و 

7۳۶ ميليون دالر، امارات متحده عربي با 9۸۶ميليون 
 دالر، كره جنوب��ي ب��ا ۴2۳ ميلي��ون دالر، آلمان 
۳۵7 ميلي��ون دالر و تركيه ب��ا ۳۵۳ ميليون دالر 

بوده است. 

 اختالف آمارها؟ 
اي��ن در حالي اس��ت كه برخ��ي داده ه��اي آماري 
منتش��ر شده از س��وي گمرك با گزارش آماري منتشر 
شده توسط معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق تهران 
اختالفات فاحش��ي دارد. به طور نمون��ه ارزش صادرات 
اين اقالم ح��دود ۵ ميليارد و ۱00 ميلي��ون دالر بوده 
ك��ه حدود 70درصد ارزش كل صادرات كااليي كش��ور 
طي اين دوره را تش��كيل مي دهد. اين در حالي اس��ت 
كه براس��اس آمار گمرك، ارزش ص��ادرات ايران در اين 
ب��ازه زماني 7 ميليارد و 7۳9 ميليون دالر برآورد ش��ده 
اس��ت. از ديگر س��و، صادرات ميعانات گازي در 2 ماهه 
 ابتداي��ي س��ال ۱۳97 در گ��زارش اتاق ته��ران، حدود
 ۱.۵ ميليارد دالر ذكر ش��ده و اين در حالي اس��ت كه 
در گزارش گمرك، صادرات اين محصول يك ميليارد و 
29 ميليون دالر برآورد شده است. حال براساس تحليل 
آماري معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، مجموع 
ارزش صادرات 2۵ قلم كاالي عمده صادراتي كشور طي 
2ماهه نخست سال ۱۳97، نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد ۵۶درصدي را تجربه كرده است. با اين همه 
ب��ه لحاظ وزني نيز مجموع صادرات اين اقالم با افزايش 

قريب به 2۱ درصدي همراه بوده است. 

 رصد دالر در جهش صادرات 
از آن سو بررسي تراز مثبت تجاري و بهبود صادرات 
غيرنفت��ي اي��ران تا پايان دومين ماه س��ال 97 نش��ان 
اثرگذاري دو متغير مهم دارد. بر اساس اين تحليل، تغيير 
ارزش صادرات را مي توان تحت تاثير دو فاكتور »تغيير 
حجم صادرات و تغيير متوسط قيمت كاالهاي صادراتي« 

عنوان كرد. براس��اس آمارها و محاسبات كارشناسي در 
2 ماهه منتهي به ارديبهشت سال 97 عامل مسلط در 
رشد ارزش صادرات اقالم عمده، افزايش متوسط قيمت 
كاالهاي صادراتي بوده است. به عبارتي افزايش متوسط 
قيمت كاالهاي صادراتي سهمي حدود ۳2واحد درصد 
و تغييرات حجم صادرات سهمي حدود 2۴واحد درصد 
در رش��د ۵۶ درصدي ارزش ص��ادرات 2۵ كاالي عمده 
صادراتي كشور داش��ته است. همان گونه كه آمارها هم 
نش��ان مي دهد، ش��اخص بهاي كااله��اي صادراتي در 
فروردين ۱۳97 در مقايسه با فروردين سال ۱۳9۶ رشد 
۴۳ درصدي داش��ته است. بخشي از اين افزايش قيمت 
كاالهاي صادراتي را مي توان ناشي از افزايش نرخ برابري 
ارزهاي خارجي در برابر ريال دانست. اين در حالي است 
ك��ه افزايش نرخ ارز و حركت آن به س��مت نرخ واقعي 
مي تواند عاملي در جهت افزايش انگيزه صادركنندگان 
براي رش��د صادرات كشور باشد. از طرفي ذكر اين نكته 
ضروري اس��ت كه از مجم��وع ۵ ميليارد و ۱00ميليون 
دالر صادرات 2۵ قلم كاالي مورد بررسي حدود ۳ميليارد 
دالر آن ب��ه اقالم نفتي اختص��اص دارد كه اين موضوع 
نيز حاكي از وابس��تگي ش��ديد صادرات ايران به نفت و 
محصوالت آن اس��ت. كاالهايي كه بيش��ترين نقش را 
در رش��د ارزش صادرات ايران طي مدت مورد بررس��ي 
داشته اند به ترتيب »ميعانات گازي«، »ساير روغن هاي 
سبك و فرآورده ها جز بنزين« و »محصوالت نيمه تمام از 
آهن يا فوالد غير ممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل 
كه اندازه پهناي آن كمتر از دوبرابر ضخامت آن باشد با 

ضخامت بيش از 200ميلي متر« هستند. 

 وزن سنگين ميعانات گازي در سبد صادراتي
طي 2ماهه ابتدايي سال ۱۳97، »ميعانات گازي« با 
ارزش صادرات حدود يك ميليارد و ۵00ميليون دالري، 
پر رنگ ترين نقش را در س��بد صادراتي ايران داش��تند. 
وزن خال��ص صادرات اين گروه كاالي��ي در مدت مورد 

اشاره حدود ۱.9ميليون تن بوده كه در مدت مشابه سال 
۱۳9۶، ص��ادرات »ميعان��ات گازي« از ايران به بيش از 
2.۳ميليون تن مي رس��يد. اين در حالي است كه ارزش 
صادراتي اين محصوالت تنه��ا حدود 9۳۱ميليون دالر 
بوده اس��ت. با توجه به كاهش وزن خالص صادرات اين 
گروه كااليي در زمان مورد اشاره، اين افزايش چشمگير 
در درآم��د حاصل از صادرات اين محص��ول را مي توان 
صرفا ناشي از افزايش قيمت متوسط صادراتي دانست. به 
اين ترتيب طي بازه زماني مورد اشاره هر چند صادرات 
اين گروه كااليي از نظر وزني با افت معادل ۱۶.9درصد 
مواجه بوده، ارزش صادرات��ي آن افزايش ۶۸.۴درصدي 
را ش��اهد بوده اس��ت. ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه 
نخستين محصول صادراتي ايران در رده بندي صادرات 
غيرنفتي همچنان به  شدت به استخراج و فروش منابع 
نفتي وابسته است. »ساير روغن هاي سبك و فرآورده ها 
ج��ز بنزين«، دومين گروه كااليي با درآمد صادراتي باال 
بوده كه در 2ماهه ابتدايي سال ۱۳97 حدود ۱.۵ميليون 
ت��ن از اي��ن گروه كااليي صادر ش��ده ك��ه درآمد ارزي 
حاصل از آن حدود ۶۳0ميليون دالر بوده اس��ت. البته 
 صادرات اين محصول در مدت مشابه سال ۱۳9۶ معادل

۴72 هزار تن صادرات و حدود ۱97ميليون دالر ارزآوري 
داش��ته است. به اين ترتيب صادرات اين گروه كااليي از 
نظر وزني رش��دي مع��ادل 2۱۳.۶درصد و از نظر ارزش 

رشدي معادل 2۱9.۳درصد را تجربه كرده است. 
»پروپان مايع ش��ده در ظروف يك هزار س��انتي متر 
مكعب و بيشتر« نيز سومين محصول با ارزش صادراتي 
باال در 2ماهه ابتدايي س��ال ۱۳97 اس��ت. صادرات اين 
محصول در اين مدت، ارزش��ي معادل ۳۴۸ميليون دالر 
داشته و وزن خالص آن معادل ۶۵9 هزار تن بوده است. 
اين در حالي است كه در مدت مشابه سال ۱۳9۶، ارزش 
صادراتي اين محصول 2۳۳ ميليون دالر و وزن خالص آن 
۵۸۳هزار تن بوده است. به اين ترتيب در 2ماهه ابتدايي 
 س��ال ۱۳97 و در قياس با مدت مشابه در سال ۱۳9۶
 ص��ادرات اين محصول از نظر ارزش��ي رش��دي معادل 
۴9درصد و از نظر وزني نيز رشدي معادل ۱۳.۱درصد را 
تجربه كرده است. در ميان كاالهاي معدني نيز مي توان 
به »روي غير ممزوج محت��وي 99.9۵ تا 99.99درصد 
وزني به صورت كار نشده« اشاره كرد كه صادرات آن در 
2ماهه ابتدايي سال ۱۳97 در قياس با مدت مشابه سال 
۱۳9۶ حدود 2۴.7درصد از نظر وزني و حدود ۵0درصد 
از نظر ارزش رشد داشته است. بر اين اساس صادرات اين 
محصول در بازه زماني مورد اشاره از نظر وزني به 27هزار 
تن و از نظر ارزش��ي به 7۱ ميليون دالر مي رسد. همين 
ارقام در مدت مش��ابه س��ال ۱۳9۶ ب��ه ترتيب 2۱هزار 
ت��ن و ۵0ميليون دالر بوده ان��د. »هندوانه تازه« در كنار 
»گوجه فرنگي تازه يا س��رد كرده« و »پسته ها با پوست 
تازه يا خش��ك« نيز سه محصول كشاورزي هستند كه 
در فهرس��ت 2۵ كاالي عمده صادراتي )بدون احتساب 
نفت خام( به چشم مي خورند. بر اين اساس و به عنوان 
نمونه در 2ماهه ابتدايي سال ۱۳97 حدود ۴۶7هزار تن 
»هندوان��ه تازه« به ارزش حدود ۸۴ ميليون دالر و وزن 
خالص ۴۶7هزار تن صادر ش��ده ك��ه در قياس با مدت 
مش��ابه س��ال قبل افزايش 7۵درصدي از نظر ارزشي و 
۸۵.2 درصد از نظر وزني را ش��اهد بوده است. در 2ماهه 
ابتدايي سال ۱۳9۶ حدود 2۵2هزار تن »هندوانه تازه« 

به ارزش ۴۸ميليون دالر صادر شده بود. 

كمياب شدن روغن خام
ايس�نا| دبير كانون انجمن هاي صناي��ع غذايي از 
كمياب ش��دن روغن خام در ب��ازار خبر داد و گفت: در 
ميان كاالهاي اساس��ي فقط روغن نباتي مجوز افزايش 
قيمت دارد. همچنين افزايش قيمت برخي بيسكوييت ها 
گراني گندم اس��ت و گراني كنس��تانتره ها نيز به دليل 
افزايش تقاضاس��ت. كاوه زرگران با اش��اره به وضعيت 
تخصيص ارز ۴200توماني و يارانه ۴00توماني به گروه 
كاالهاي اساس��ي اظهار كرد: ارز ۴200توماني به گروه 
كاالهاي اساسي تعلق گرفته اما موضوع مورد بحث يارانه 
بود كه در اين زمينه دس��ت اندازها و فش��ارهايي وجود 
داش��ت و براي تخصيص آن با وقفه ي��ي ۴۵تا ۶0 روزه 
مواجه شديم؛ هر چند درحال حاضر اين يارانه به گروه 
كاالهاي اساس��ي تعلق مي گيرد اما كماكان با مسائلي 

مواجه است. 
او ادامه داد: در اين برهه زماني ۴۵تا ۶0 روزه ميزان 
بسياري از مواد غذايي در بازار كم شد و دچار پديده يي 
به نام بازار س��ياه شديم اما در نهايت با توجه به ذخيره 
دولت و بخش خصوصي، خأل بازار تامين شد تا مردم با 
مشكلي در اين راستا مواجه نشوند. به گفته دبير كانون 
انجمن هاي صنايع غذايي درحال حاضر فقط روغن خام 
در بازار كمياب ش��ده و تامين آن با چالش هايي روبه رو 
است. زرگران با تاكيد بر اينكه عموما مقوله قيمت مواد 
غذايي با رصد ناظران همراه است و قوانين خاص خود را 
دارد، خاطرنشان كرد: كاالهايي كه از مجاري رسمي به 
كشور وارد شده مشمول رصد و پايش هستند و قيمت 
درج ش��ده روي آنها با توجه به قيمت ارز و ساير موارد 

نظير سود بازرگاني تعيين مي شود. 
دبير كانون انجمن هاي صنايع غذايي در مورد گران 
ش��دن قيمت محصوالتي نظير برخي بيس��كوييت ها 
و ني��ز كنس��تانتره ها در بازار مصرف اظه��ار كرد: علت 
گران ش��دن برخي بيسكوييت ها گراني گندم است كه 
از 900به 9۸0تومان افزايش يافته اس��ت. اين درحالي 
اس��ت كه بيس��كوييت تولي��د داخل بوده و مش��مول 
دالر۴200تومان��ي نمي ش��ود. زرگران اف��زود: در مورد 
برخي كنستانتره ها نيز بايد اعالم كرد كه ميزان تقاضا 
بيشتر از عرضه بوده و اين مساله موجب گراني آنها شده 
است. او تصريح كرد: در ميان گروه كاالهاي اساسي فقط 
روغن نباتي مجوز افزايش قيمت داشته و در مورد ساير 
كاالها چنين مجوزي وجود ن��دارد. همچنين در مورد 
كاالهايي كه توليد داخل دارند، قيمت ها براساس عرضه 
و تقاضا تعيين مي شود و شركت ها در رقابت با يكديگر 

تعيين قيمت مي كنند. 

صادرات به عراق امسال 
چقدر مي شود؟

ايس�نا| رييس ميز عراق در سازمان توسعه تجارت 
گفت: براساس برنامه ۵ س��اله تعيين شده بايد ساالنه 
۵ درصد رشد صادرات به عراق را شاهد باشيم. ابراهيم 
 رضازاده گفت: س��ال گذش��ته صادرات به عراق حدود
۶ ميلي��ارد و ۴2۵ميليون دالر بود كه اين رقم نس��بت 
به س��ال ماقبلش حدود ۸ درصد رشد داشت؛ بنابراين 
در س��ال گذشته اهداف برنامه ريزي شده، محقق شد و 
براي سال جاري نيز الزم است اين رقم ۵ درصد افزايش 
داشته باش��د. او در پاسخ به اينكه آيا تغييرات سياسي 
صورت گرفته در عراق و انتخابات اخير اين كشور سدي 
در راه ص��ادرات ايران ايج��اد نخواهد كرد؟ توضيح داد: 
بعي��د به نظر مي رس��د اين انتخاب��ات و نتايج آن تاثير 
چنداني در صادرات به عراق داش��ته باشد چراكه بيش 
از 90درص��د موارد تجارت اي��ران و عراق به بخش هاي 

خصوصي مربوط مي شود. 
رايزن س��ابق بازرگاني ايران در ع��راق در ارتباط با 
اينكه به هر صورت سياست گذاري هاي كالن و مواردي 
مانن��د تعرفه گذاري و ممنوعيت هاي وارداتي از س��وي 
دولت ها اعمال مي ش��ود، اظهار ك��رد: اگر قرار بر تغيير 
اين سياست ها باشد، تمام كشورها مشمول قوانين جديد 
خواهند ش��د. اكنون پيش بيني اين است كه با تشكيل 
كابينه جدي��د در عراق اوضاع تغيي��ر چنداني نخواهد 
كرد چراكه به هر صورت اين افراد به واسطه راي مردم 
انتخاب ش��ده اند و قرار نيس��ت خالف خواس��ت مردم 
حرك��ت كنند. برخي از آنها نيز راي خود را به واس��طه 
ت��الش براي مبارزه با داعش داش��ته اند. رضازاده درباره 
اينكه آيا از سوي عراق ممنوعيت جديدي به تازگي براي 
واردات كاالها در نظر گرفته ش��ده است؟ افزود: به غير 
از چند قلم كاالي كشاورزي كه در هفته هاي گذشته با 
ممنوعيت واردات مواجه شدند، كاالي ديگري به عنوان 
كاالي ممنوعه وارداتي اعالم نش��ده است. در هفته هاي 
گذش��ته وزارت زراعت عراق ورود ۵ محصول كشاورزي 
به اين كش��ور را موقتا ممنوع اعالم كرد. بر اين اساس 
وزارت زراعت عراق از ورود سيب زميني، هندوانه، خربزه، 
فلفل و ك��دو به دليل ممنوعيت فصل��ي از تاريخ 7مه 
 20۱۸)۱7 ارديبهش��ت ماه( از كلي��ه مرزها و از تمامي 

كشورها به عراق موقتا جلوگيري مي كند. 

صادرات فوالد بدون ارائه 
گواهي مبدا ممنوع شد 

تس�نيم| براساس مكاتبه وزير صنعت و رييس كل 
گمرك، صادرات فوالد و هر نوع فلز ديگر چه به صورت 
شمش يا اسلب يا كاتد و يا هر شكل ديگري بدون ارائه 
گواهي مبدأ توليد آن ممنوع است. وزير صنعت ، معدن 
و تج��ارت در نامه يي به ريي��س كل گمرك ممنوعيت 
مشروط صادرات فوالد و هر نوع فلز ديگر را اعالم كرد. 
در اين نامه آمده است:»پيرو مذاكرات قبلي همان گونه 
كه آگاه هستيد به منظور تقويت صنايع پايين دستي و 
حفظ توليد و اشتغال آنها، عرضه انواع فلزات در بورس 
كاالي ايران براس��اس نرخ رس��مي دالر انجام مي شود. 
متاس��فانه اخيرا افراد س��ودجو تمايل زيادي به خريد 
و ص��ادرات اين نوع محصوالت نش��ان مي دهند و عمال 
اين فرصت مفيد تبديل به تهديدي جدي براي صنايع 
پايين دستي شده است.« لذا بدين  وسيله اعالم مي دارد 
از تاري��خ ابالغ اين نامه)۳خ��رداد 97( صادرات فوالد و 
هر نوع فلز ديگر چه به صورت ش��مش يا اسلب يا كاتد 
و يا هر ش��كل ديگري بدون ارائه گواهي مبدأ توليد آن 
ممنوع اس��ت. ليس��ت صادرات روزانه اين قبيل كاالها 
بايد به وزارت متبوع منعكس ش��ود تا متعاقبا اظهارات 
صادركنن��دگان در مورد گواهي مب��دأ توليد كاال مورد 

بررسي و راستي آزمايي قرار  گيرد.

وزي��ر اس��بق بازرگاني با اش��اره به مزيت هاي نظ��ام يكپارچه 
معام��الت ارزي گفت: عدم اطالع از مي��زان ارز ورودي و خروجي 
كش��ور با بهره برداري از سامانه نيما برطرف شد. يحيي آل اسحاق 
در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه دوران التهابات ارزي بر بخش هاي 
اقتصادي و اجتماعي كشور تاثير داشت كه هدف آن، سلب اعتماد 
مردم نس��بت به نظام بانكي كشور بود، گفت: دولت براي مديريت 
اين نوس��ان، با اتخاذ سياست  ارزي همچون يكسان سازي نرخ ارز 
و نيز استقرار س��امانه نيما، اين التهابات را مديريت كند. او افزود: 
براي پايداري ش��رايط فعلي بايد ساز و كار عرضه و تقاضا در بازار 
ارز شفاف ش��ود تا درنهايت به يك قيمت تعادلي كه به نفع همه 
بازيگران بازار ارز اس��ت، دست پيدا كنيم. آل اسحاق با بيان اينكه 
يكي از مش��كالت ارزي تا پيش از اس��تقرار س��امانه نيما، »عدم 
اط��الع از ميزان ارز ورودي و خروجي كش��ور« بود، گفت: پس از 
بهره برداري از نظام يكپارچ��ه معامالت ارزي، اين معضل برطرف 
شد و مي توان به جرات مدعي شد كه سامانه نيما كمك شاياني به 

شفافيت ارزي كشور كرد. 

وزير اسبق بازرگاني دو مورد ديگر از معضالت نظام ارزي كشور 
پيش از استقرار سامانه نيما را عدم شفافيت محل ارز مصرفي براي 
واردات و نيز عدم ش��فافيت فروش ارز حاصل از صادرات دانست و 
اظه��ار كرد: تامين مالي ۱0 ميليارد دالري قاچاق، ميلياردها دالر 
ارز مداخله يي و ۳0 ميليارد دالر فرار سرمايه ازجمله مصارف ارزي 
غيراقتصادي كشور پيش از اس��تقرار سامانه نيما بوده است. وزير 
س��ابق بازرگاني در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: مجموع 
نيازهاي ارزي كشور براي واردات كاالهاي اساسي حدود ۵0ميليارد 
دالر و نيازهاي دانش��جويي، س��فر و بيماري نيز بي��ن ۱۵ تا 20 
 ميليارد دالر است. او در ادامه با بيان اينكه مجموع اين دو عدد به
70 ميليارد دالر مي رسد كه مجموع نيازهاي ارزي كشور را شامل 
مي شود، گفت: اين در حالي است كه صندوق بين المللي پول و ديگر 
منابع بين المللي ذخاير ارزي ايران در سال جاري را ۱09 ميليارد 
 دالر پيش بيني كرده اند. آل اس��حاق ادامه داد: ساالنه حداقل بين 
۶0 ال��ي 70 ميليارد دالر درآمد نفتي وجود دارد و درآمد صادرات 
غيرنفتي نيز بيش از ۴0 ميليارد دالر اس��ت. در واقع در سال97، 

حدود ۱00 ميليارد دالر درآمد ارزي در كشور برآورد مي شود. 
 عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران از ديگر سو به ذخاير 
ارزي بانك مركزي اشاره و خاطرنشان كرد: بانك مركزي در سال 
ج��اري حدود 200 ميلي��ارد دالر ارز در اختيار دارد، در حالي كه 
كل نياز واقعي كشور 70 ميليارد دالر است. او ادامه داد: بنابراين از 
نظر تامين ارز كشور مشكلي وجود ندارد درحالي كه معضل اصلي 
را بايد در مديريت نظام ارزي كش��ور جس��ت وجو كرد. آل اسحاق 
در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به افزايش نرخ ارز در 
پي س��وداگري دالالن بازار ارز گفت: اين مش��كالت موجب شد تا 
بانك مركزي در س��وم ارديبهشت ماه، از سامانه  نيما يا همان نظام 
يكپارچه معامالت ارزي رونمايي كند تا بتواند به صورت لحظه يي 
ب��ازار را مديريت كرده و امكان فعاليت ش��فاف را براي متقاضيان 
فراهم كند. او عنوان كرد: با توجه به التهاب هفته هاي گذشته بازار 
ارز، تص��ور عده يي كه خارج از نيازهاي واقعي تامين ارز مي كردند، 
اين ب��ود كه با افزايش نرخ ارز به س��رعت صاحب ميلياردها دالر 
سرمايه مي ش��وند، اما بعد از مديريت خوب دولت در بازار ارز اين 
افراد نيز به اهداف خود دست پيدا نكردند و در واقع »بازار ثانويه يي 
كه درخصوص ارز ش��كل گرفته بود، از بين رفت. او پيشنهاد كرد: 
دول��ت براي تامين نوع س��وم تقاض��اي ارز ش��رايط ويژه يي را در 

سيستم جديد ارزي به وجود آورد. 
آل اس��حاق از ديگر س��و با بيان اينكه صادركنن��دگان بايد ارز 

حاص��ل از صادرات خود را در س��امانه نيما به ثبت برس��انند و با 
نرخ ۴200 تومان آن را بفروش��ند، گفت: اين در حالي اس��ت كه 
فروش ارز با چنين نرخي ممكن است براي صادركنندگان به صرفه 
نباش��د و آنها را متضرر كند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران اظهار كرد: همچنين با توجه به تقاضاهاي زياد و اولويت هاي 
تخصيص ارز براي كاالهاي مهم تر، ممكن است برخي واردكنندگان 
نتوانند ارز مورد نياز كاالهاي وارداتي خود را به موقع تامين كنند. 
رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق اظهار داشت: بنابراين پيشنهاد 
مي ش��ود تا در س��امانه ارزي نيما، ضمن ثب��ت اطالعات كاالهاي 
صادرات��ي و وارداتي و ارز حاصل از ص��ادرات و ارز مورد نياز براي 
واردات شرايطي فراهم شود تا صادركنندگان و واردكنندگان ارز را 
با نرخ توافقي با يكديگر مبادله كنند. او با اشاره به بخشنامه ارزي 
معاون اول رييس جمهور بيان كرد: در اين بخشنامه آمده است هر 
فردي كه كاالهاي صادرات��ي دارد، مي تواند ارز آن را براي واردات 
هم تخصيص دهد اما بايد تمام مراحل در سامانه ارزي نيما به ثبت 
برس��د. آل اس��حاق، گفت: علت اينكه بازار نسبت به خروج امريكا 
از برجام واكنش منفي نش��ان داد، جنگ رواني ايجاد شده توسط 
امريكايي ها بود چراكه تصور داشتند با اين كار در بازار ايران اخالل 
ايجاد خواهد شد اما اين موضوع به خوبي مديريت شد. اگر دولت 
نواقص سامانه نيما را اصالح كند، حتما در مديريت بازار ارز موفق 

خواهند شد؛ چراكه منابع ارزي كافي در كشور وجود دارد.

وزير اسبق بازرگاني مطرح كرد 

نظام ارزي كشور شفاف شد

پايگاه اطالع رساني اتاق اصناف ايران|
براس��اس اعالم رييس اتاق اصن��اف ايران با تعامل 
بين اتاق اصناف و س��ازمان امور مالياتي كشور توافق 
ش��د ميزان ماليات عملكرد س��ال ۱۳9۶ نس��بت به 
عملك��رد ۱۳9۵ گروه س��وم از صن��وف تنها ۵درصد 
افزاي��ش يابد. علي فاضلي با بيان اينكه نشس��ت بين 
وزير ام��ور اقتصادي و دارايي و رييس س��ازمان امور 
مالياتي كش��ور به توافق خوب براي بنگاه هاي كوچك 
و متوسط كشور منجر شده است، گفت: گروه هاي اول 
و دوم در پرداخت ماليات، صاحبان دفاتر، شركت ها و 
كارخانه هاي بزرگ هس��تند ك��ه در بند يك و 2 قرار 
مي گيرند و تمام اس��ناد و مدارك آنها مورد رسيدگي 
قرار مي گي��رد و در اين خص��وص همكاري هاي الزم 
 انج��ام مي ش��ود. او ادام��ه داد: با گروهي متش��كل از
۴ نماينده از س��وي اتاق اصن��اف ايران و ۴ نماينده از 
دولت كارگروهي تش��كيل شد كه حاصل زحمات اين 
كارگروه منج��ر به توافق مالياتي ش��د و بدين ترتيب 
گروه س��وم تنها ۵درصد در مقايس��ه با عملكرد سال 

9۵ ماليات خواهند پرداخت. فاضلي ضمن تش��كر از 
وزير اقتصاد و مسووالن سازمان امور مالياتي همچنين 
تقاضاي ياري از سوي سازمان هاي دولتي به بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط كرد و حداكثر تسهيالت براي اين 

مجموعه اقتصادي را خواستار شد. 
او تصري��ح ك��رد: صاحب��ان بنگاه ه��اي كوچك و 
متوس��ط، كارآفرين هس��تند و س��رمايه ملي كش��ور 
محس��وب مي ش��وند و در صورت حماي��ت مي توانند 
با ايجاد ش��غل در جامعه ش��ور و نش��اط ايجاد كنند. 
ريي��س اتاق اصناف ايران با بيان اينكه نمي توان ركود 
هم��راه با تورم در ب��ازار را انكار كرد، اف��زود: در بازار 
فعلي بايد از بنگاه هاي كوچك و متوسط حمايت كرد. 
اگر بخواهيم از مزيت هاي داخلي اس��تفاده كنيم بايد 
كارآفرينان حمايت شوند. فاضلي اظهار كرد: با تفاهم 
ياد شده، افزايش ۵درصدي ماليات نسبت به سال قبل 
در تمام س��طوح و رس��ته ها درنظر گرفته شده است 
و چنانچه بنگاه هاي صنفي در مواردي دچار مش��كل 
شدند، اعضاي كارگروه آنها را راهنمايي خواهند كرد. 

رييس اتاق اصناف ايران خبر داد 

توافق مالياتي اتاق اصناف و سازمان امور مالياتي
سازمان توسعه تجارت ايران|

با توجه به مصوبه اخير هيأت دولت درخصوص برگشت ارز حاصل 
از صادرات، صادركنن��دگان بخش خصوصي بدون دغدغه و با جديت 
از حداكثر ظرفيت اين مصوبه به نفع توسعه صادرات محصوالت خود 

استفاده كنند. 
محمدرضا مودودي با اشاره به اين مطلب كه برخي اخبار منتشره 
غيررس��مي طي روزه��اي اخير در جراي��د و يا ش��بكه هاي مجازي، 
دغدغه هاي��ي را در بخش خصوصي صادركننده ايج��اد كرده كه آنان 
را نس��بت به فعاليت تجاري ش��ان دچار ترديد كرده است، يادآور شد: 
هر از گاهي اخباري به گوش مي رس��د كه ارز تمام اقالم صادراتي بايد 
فقط از طريق س��امانه نيما به سيس��تم بانكي برگردد و اين امر باعث 
س��ردرگمي و دغدغه صادركنندگان شده است. اين درحالي است كه 
طبق مصوبه ابالغي هيات محترم وزيران در مورخه دوم ارديبهشت ماه 
97 فقط صادركنندگان واحدهاي صنعتي دولتي، شبه دولتي و عمومي 
مش��مول اين قانون بوده و س��اير بخش هاي توليدي بخش خصوصي 
از اين قاعده مس��تثنا هس��تند. معاون سازمان توس��عه تجارت ايران 
خاطرنش��ان كرد: هيچكدام از صادركنندگان خشكبار، زعفران، فرش 
دستباف، ساير محصوالت كشاورزي و صنايع تبديلي بخش خصوصي 

مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفا از طريق سيستم بانكي 
نيستند و آنان مي توانند از ساير راهكارهاي ارائه شده در مصوبه شماره 
۵۵۳00/۸7۳9 هيأت محترم وزيران، تهاتر با بدهي هاي دولتي، واردات 
به ازاي صادرات و يا واگذاري اظهارنامه صادراتي خود به يك واردكننده 
غير اس��تفاده كرده و نتيجه را در سامانه هاي رسمي نيما و يا سماصا 
اع��الم كنند. مودودي تاكيد كرد: طبق اين مصوبه صادركنندگان كاال 
موظفند ظرف ۶ ماه 9۵درصد ارز حاصل از صادرات خود را به يكي از 
روش هاي ارائه شده در اين مصوبه به كشور بازگردانيده و تسويه كنند. 
معاون س��ازمان توس��عه تجارت ايران در ادامه افزود: انتظار مي رود 
ك��ه فعاالن اقتصادي اخبار و اطالعات مرتبط ب��ا ارز صادراتي را فقط 
از طريق مجاري رسمي دنبال كنند و براساس شايعات و يا احتماالت 
تصميم نگيرند. مودودي با اشاره به اينكه آمار ابتدايي از تبادالت ثبت 
ش��ده در سامانه آنالين گمركات نشان مي دهد كه در دو ماهه ابتداي 
امس��ال صادرات غيرنفتي كشور از رش��دي حدود 2۵درصد نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل برخوردار شده، اظهار اميدواري كرد كه بخش 
خصوص��ي بتواند در اين فضاي ارزي كه به نف��ع صاردات رقم خورده 
حداكثر استفاده را بكند و فارغ از تمام شايعات و ابهامات سهم خود را 

از بازارهاي پيراموني افزايش دهد. 

معاون سازمان توسعه تجارت ايران عنوان كرد

بخش خصوصي بر اساس شايعات تصميم نگيرد
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15 نفت و انرژي
تحريم تاثيري بر صادرات گاز 

ندارد
ايرنا| معاون وزي��ر نفت بيان كرد: صادرات گاز پس 
از خروج امريكا از برجام نه تنها كاهش نيافته بلكه قرار 
اس��ت با آغاز صادرات به بصره در جنوب عراق به زودي 

افزايش نيز يابد. 
حميدرضا عراقي روز شنبه در حاشيه مراسم امضاي 
تفاهمنامه يي بين شركت ملي گاز و سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور در جمع خبرنگاران درباره روند اجراي 
قراردادهاي صادرات گاز و تاثير خروج امريكا از برجام بر 
صادرات گاز كشورمان افزود: قرارداد بلندمدت صادرات 
گاز به كشورهاي همسايه برقرار است و هيچ محدوديتي 
در زمين��ه صادرات نداريم. وي اف��زود: مصرف گازوييل 
و م��ازوت در نيروگاه بغداد در ع��راق از نظر اقتصادي و 
زيست محيطي به زيان اين كشور است بنابراين ترجيح 
مي دهند كه از گاز استفاده كنند. معاون وزير نفت درباره 
آخرين وضعيت صادرات گاز گفت: ميزان صادرات گاز به 
بغداد روزانه به 18ميليون مترمكعب و تركيه 30ميليون 

مترمكعب رسيده است. 

 احتمال توليد نفت 
در سطح سال 2016

ش�انا| وزير انرژي روس��يه اعالم كرد كه بازگش��ت 
توليدكنندگان نفت عضو و غيرعضو اوپك به سطح توليد 

پيش از اكتبر ۲01۶ محتمل است. 
به گزارش رويترز از مسكو الكساندر نواك، وزير انرژي 
روس��يه روز ش��نبه اعالم كرد: ممكن است كشورهاي 
امضاكننده توافق جهاني كاهش عرضه نفت، توليد خود را 
به سطح ماه اكتبر سال ۲01۶ميالدي بازگردانند. سطح 
ياد شده مبناي كاهش توليد نفت در قالب توافق اوپك 
و غيراوپك بود. نواك گفت: هنگامي كه توافق را تا پايان 
سال ۲018 ميالدي تمديد كرديم درباره چنين احتمالي 
س��خن گفتيم. وي با اشاره به نشست اوپك و غيراوپك 
در وين اتريش در روزهاي آينده گفت: با اين همه در ماه 

ژوئن تصميمي گرفته خواهد شد. 

كاهش هدررفت در شبكه آب
تس�نيم| مديركل دفت��ر مديريت مص��رف و نظارت 
بركاهش هدررفت آب در شبكه هاي توزيع شركت مهندسي 
آب و فاضالب از كاهش ميزان هدررفت واقعي آب در سطح 
شبكه هاي توزيع كشور خبر داد. علي سيدزاده در مصاحبه 
با راديو اقتصاد بيان كرد: اين روند كاهشي براساس مجموع 
اقدامات صورت گرفته از قبيل اصالح و بازسازي شبكه هاي 
فرسوده آب، نش��ت يابي و رفع نشت در شبكه و مخازن و 
مصاديق اينچنيني جنبه عملي پيدا كرده اس��ت. وي در 
ادام��ه افزود: هدف اصلي كاه��ش هدررفت آب در مناطق 
خشك و نيمه خشك مقابله با كم آبي و حفظ محيط زيست 
به دليل خشكس��الي ها و محدوديت منابع آب اس��ت اما 
هدف مه��م ديگر به جنبه اقتصادي اين بحث برمي گردد. 
سيد زاده تصريح كرد: اگر بتوان با كاهش آب بدون درآمد 
به تقاضاهاي جديد مش��تركان پاس��خ داد در هزينه هاي 
مربوط به توس��عه منابع آب به عنوان مثال س��اخت سد و 
مخزن جديد، س��اخت و تجهيز تصفيه خانه هاي جديد و... 

صرفه جويي زيادي مي شود. 

 دور زدن تحريم ها
در پارس جنوبي

ايلن�ا| مديرعام��ل نف��ت و گاز پارس با بي��ان اينكه 
تجهي��زات مورد نياز فازهاي پارس جنوبي را به طور كامل 
وارد كرده اي��م، بيان ك��رد: فقط فاز 14ت��ا حدي عقب تر 
اس��ت كه بع��دا در مورد اين ف��از تصميم گيري مي كنيم. 
محمد مشكين فام درباره نياز به واردات تجهيزات فازهاي 
باقيمانده پارس جنوبي اظهار كرد: ما براي پااليشگاه هاي 
13و ۲۲تا ۲4 مش��كلي نداريم و تجهيزات را به طور كامل 
وارد كرده ايم به جز چند مورد كه قراردادهايشان اكسپورت 
اليسنس گرفته اند. وي با بيان اينكه توسعه پروژه فاز 14 را 
شركت هاي ايراني انجام مي دهند، خاطرنشان كرد: فاز 14 
با مشاركت بين 8 شركت ايراني انجام مي شود كه 3 شركت 
كار پااليشگاه و ديگر شركت ها نيز كار حفاري و سكوها را 

انجام مي دهند. 

چاه شماره 1 موزه مي شود 
گروه انرژي| چاه شماره يك مسجدسليمان كه 110 
سال پيش، نفت از آن براي نخستين بار در ايران و خاورميانه 
فوران كرد به موزه تبديل مي شود. 110 سال پيش بعد از 
اينكه مته حفاري دل زمين را در ميدان »نفتون« منطقه 
»دره خرسوِن« مسجدسليمان شكافت و نفت از زيرزمين 
فوران كرد، ويليام دارسي كه تا آن زمان چيزي حدود ۶00 
هزار پوند براي اكتشاف نفت در ايران هزينه كرده بود و نااميد 
 قصد ترك ايران را داشت، توانست قراردادش با شاه قاجار را 
رسميت ببخشد. و اكنون اين چاه كه به »چاه شماره يك« 
معروف ش��ده و هم اكنون در مركز شهر مسجدسليمان در 
كنار منطقه يي كه به همين عنوان شناخته مي شود در حال 
تبديل به موزه و تحت نظارت شركت بهره برداري نفت و گاز 
مسجدس��ليمان در دست احداث است؛ چاه موزه يي كه از 

بين نرده هاي ورودي آن هم مي توان آن را به راحتي ديد.

روند صعودي پيك مصرف برق
پاون| براساس گزارش شركت مديريت شبكه برق ايران، 
پيك مصرف برق در روز شنبه 4۲هزار و 535 مگاوات بود 
كه نسبت به جمعه با پيك مصرفي 37هزار و ۶5۲ مگاوات 
بوده، روند صعودي داش��ته است. ميزان مبادالت برق نيز 
در روز ش��نبه برابر با 1305مگاوات بوده كه سهم صادرات 
از اين ميزان 1057مگاوات و واردات برق نيز ۲48مگاوات 
بوده اس��ت. گفتني است، ميزان مصرف برق صنايع نيز در 
روز شنبه 390۶مگاوات بود كه نسبت به جمعه كه ميزان 
آن 4۲50مگاوات بوده اس��ت، كاهش مصرف برق مشهود 
است. پيك مصرف يا ساعات اوج مصرف به طور معمول در 
۶ ماه نخست سال در ساعت هاي 1۲تا 1۶)پيك روزانه( و 

۲0تا ۲4 در شب)پيك شبانه( اتفاق مي افتد. 

بينالملل

كوتاهازدنيايانرژي

ديروز مديران چندين شركت پتروشيمي تغيير كردند 

واكاوي7تغييردرهلدينگخليجفارس

»تعادل« از مواجهه شركت ABB با نمايندگي هاي دروغين در ايران گزارش مي دهد 

تجارت غيرقانوني هاي حوزه انرژي در امن و امان

گروه انرژي|
تحريم براي كش��وري كه هم منابع قابل توجهي از 
انرژي در اختيار دارد و هم مصرف بس��يار زياد، معاني 
و تبع��ات مختلفي به دنبال دارد. در چند س��ال اخير 
بيش از ه��ر جنبه يي به مضرات مس��تقيم اقتصادي 
تحريم براي س��اختار اقتصادي ايران پرداخته شد. به 
پول هايي كه به سختي منتقل مي شوند، محموله هايي 
ك��ه بيمه نمي ش��وند و قطعاتي كه پش��ت بنادر گير 
مي كنند. ش��ايد چيزي كه كمتر به آن پرداخته شده 
است، ايجاد فضاي واسطه  گري بوده است كه باعث شد 
بس��ياري ادعاي ارتباط با برندهاي معروف را داشته و 
در اين بين سودهاي كالن به جيب بزنند. ارديبهشت 
ماه 1395 »تعادل« در گزارش��ي از گوش��ه يي از اين 

فعاليت ها پرده برداش��ت. گزارش فوق الذكر مربوط به 
فعاليت شركت هاي پرشماري بود كه ادعاي نمايندگي 
ش��ركت ABB را داش��تند. اين در حالي بود كه اين 
شركت سوييسي-س��وئدي هيچ يك از اين شركت ها 
را در وب س��ايت خود معرفي نكرده ب��ود. اما برگزاري 
نمايشگاه بيست و سوم نفت، گاز و پتروشيمي و حضور 
اين شركت در آن س��بب شد، بتوانيم پرسش هايي را 
در خصوص نحوه برخورد ABB با نمايندگان دروغين 
خود مطرح كنيم. پرس��ش هايي كه قابل تعميم براي 
بسياري از ش��ركت هاي ديگر فعال در حوزه انرژي به 
شمار مي رود. اين گفت وگو نشان مي دهد هنوز و با گذر 
بيش از ۲ س��ال از فعاليت اين شركت در ايران؛ هنوز 
شركت هايي با ادعاي نمايندگي آن در حال فعاليت و 

مراوده با ادارات دولتي ايران هس��تند. مشروح گزارش 
را در ادام��ه مي خوانيد. يكي از منابع آگاه در ش��ركت 
ABB در خصوص اينكه اين ش��ركت پس از بازگشت 
به ايران در ۲ س��ال اخير چه رويكردي را در قبال اين 
نمايندگان دروغين داشته است به »تعادل« مي گويد: 
»اين موضوع از زمان ورود به ايران دغدغه خود ما هم 
بوده اس��ت. از همان زمان در هر صحبت و مذاكره يي 
وقتي خودمان را معرفي مي كرديم، مي پرسيدند شما 

كدام ABB هستيد؟«
ارديبهشت ماه 95 ابراهيم بايالن وزير انرژي سوئد 
عازم تهران شده و با حميد چيت چيان وزير وقت نيرو 
 ABB ديدار كرد. در اين ديدار مقرر ش��د كه شركت
در مناقصه 31۲ پس��ت فوق توزيع و 84 پست انتقال 
در ايران شركت كند. همزمان »تعادل« سراغ تماس با 
شركت هاي پرشماري رفت كه ادعا داشتند نماينده اين 
شركت سوييسي-سوئدي هستند. اين در حالي بود كه 
نام هيچ يك از اين شركت ها در فهرست نمايندگي هاي 
مجاز اين شركت كه در وب سايت آن قابل دسترس بود، 
ديده نمي شد. از آن زمان اما اين شركت فعاليت خود را 
به شكل قانوني در ايران آغاز كرد. حسام هاشمي مدير 
امور حقوقي اين ش��ركت در ادامه توضيحاتش درباره 
مواجهه ABB ب��ا نمايندگي هاي غيرقانوني مي گويد: 
»ما در اين ۲سال تالش كرديم چه در حوزه برندينگ 
و چ��ه در حوزه حقوقي جلو فعالي��ت نمايندگي هاي 
غيرقانوني را بگيريم. البته م��ا به دنبال اين بوديم كه 
شركت هاي خوشنامي را كه پيش تر نيز با ما همكاري 
داشتند، پيدا كرده و مجراي قانوني را براي نمايندگي 
اجرا كنيم.«او ادامه مي دهد: »در زمان تحريم ش��دن؛ 

ش��ركت هاي مرتبط با ABB دو رويكرد متفاوت را در 
پيش گرفتند. بخشي از آنها كه نمايندگان قوي شركت 
نيز بودند در زمان تحريم اقدام به واردات جنس تقلبي 
يا ديگر كارهاي ناخوش��ايند كردن��د. گروهي ديگر اما 
همچنان سعي داشتند كه به ارتباط سابق خدشه وارد 
نكنند. م��ا از زمان ورود به دنب��ال اين بوديم كه طي 
فرآيند قانوني بتوانيم اين بخش را به ش��ركت متصل 
 ABB كنيم.« طب��ق اطالعات موجود در وب س��ايت
اين ش��ركت جز ايران در ديگر كش��ورهاي خاورميانه 
از جمله بحرين، اردن، كويت، پاكس��تان، عمان، قطر، 
عربستان سعودي و امارات متحده عربي نمايندگي دارد. 
اين ش��ركت كه از بزرگ ترين ش��ركت هاي مهندسي 
جهان محسوب مي ش��ود، طبق گزارش ساالنه ۲015 

حدود 40ميليارد دالر درآمد داشته است. 
پيش تر »تع��ادل« به اي��ن موض��وع پرداخته بود 
كه بازار ايران بازاري بس��يار مناسب براي اين شركت 
محسوب مي شود، چرا كه طبق اطالعات موجود ميزان 
س��فارش هاي آنها در خاورميانه از سال ۲015 با افتي 

قابل توجه روبه رو بوده است. 
اما آن طور كه مدير امور حقوقي اين شركت عنوان 
مي كند، نماين��دگان دروغين ABB در ش��بكه هاي 
مجازي از جمله اينستاگرام نيز براي خود صفحاتي را 
ايجاد ك��رده بودند كه با ورود قانون��ي ABB به ايران 
بخش��ي از اين صفحات به اينستاگرام گزارش و بسته 
مي ش��ود. او در پاس��خ به اين پرس��ش كه چرا با تمام 
نمايندگي ه��اي غيرقانوني برخ��ورد نمي كنند، عنوان 
مي كند: »از طريق دفتر س��وييس شركت ABB وكال 
در حال پيگيري هس��تند كه شركت هايي كه از اسم و 
لوگوي اين شركت استفاده مي كنند، غيرقانوني اعالم 
ش��وند. اما يكپارچه نبودن سيستم اطالعاتي در ايران 
باعث كند ش��دن روند مي ش��ود.« هاشمي در توضيح 
اي��ن وضعيت عنوان مي كن��د: »مثال ما همين حاال به 
يك شركت برق  منطقه يي در يك شهرستان مراجعه 

مي كنيم و آنها به ما مي گويند شركتي ديگر با همين 
اس��م ABB در ليس��ت آنها وجود دارد. اين در حالي 
اس��ت كه اين شركت به هيچ وجه نماينده ما محسوب 
نمي ش��ود. در ادامه براي اينكه نام آن از فهرست با نام 
ما جايگزين شود نياز به نامه نگاري هاي فراواني است كه 

بسيار هم زمانبر هستند.«
او در ادام��ه از معضل��ي ديگر نيز بر س��ر راه حذف  
غيرقانوني ه��ا در فضاي انرژي اي��ران صحبت كرده و 
مي گويد: » دومين مساله ما در ايران مشكل برندينگ 
اس��ت كه قوانين خاصي در رابطه با آن وجود ندارد. به 
عنوان مثال يك ش��ركت را در نظر بگيريد كه نماينده 
ABB در دوب��ي اس��ت و در ايران فعالي��ت دارد. اين 
شركت قصد دارد همزمان با ما در نمايشگاه نفت تهران 
شركت كند، در اينجا شركت، قوانين و دستورالعملي 
كامل براي اس��تفاده شركا از لوگو و اسم دارد كه براي 
مثال باي��د لوگوي آنها واضح تر از برند اصلي ش��ركت 
باشد. اما شما همين جا مي بينيد كه در نمايشگاه اين 

دستورالعمل رعايت نشده است.« 
مدير امور حقوقي شركت سوييسي-سوئدي در اين 
باره كه آيا ديگر ش��ركت هاي فعال در حوزه انرژي نيز 
با اين مسائل روبه رو هستند، عنوان مي كند: » بله، اما 
بعضي شركت ها حساسيت كمتري دارند. مثال شركت 
زيمنس كه رقيب ماست، اصال اين مشكالت را ندارد. 
سياست آنها اين است كه با نمايندگانش غرفه مشترك 
مي گيرد، اما ABB چنين سياستي در دستور كارش 
نيس��ت. اينها تفاوت هايي اس��ت كه بين شركت هاي 

بين المللي هست. « 
پيش تر »تعادل« در گزارش��ي نوشته بود؛ اگر شما 
همين حاال شركتي چه در حوزه انرژي و چه در ديگر 
حوزه ها ثبت كرده و ادعا كنيد كه نمايندگي رس��مي 
يك ش��ركت خارجي هس��تيد، عمال تا زماني كه يك 
ش��اكي خصوصي از شما به اداره آگاهي شكايت نكند، 

مي توانيد در امن و امان تجارت كنيد.

گروه انرژي|
هلدينگ پتروش��يمي خليج ف��ارس كه براي چند 
س��ال با ثب��ات و بدون تغييرات پر س��ر و صدا درحال 
پيشروي بود پس از آنكه با تغيير در بسياري از اليه ها 
ازجمله اليه ه��اي ارتباطي اين هلدينگ روبه رو ش��د 
ديروز نيز تغييراتي شديد را تجربه كرد. با حكم جعفر 
ربيعي، مديرعام��ل تازه اين هلدينگ دي��روز مديران 
عامل 7شركت زيرمجموعه خليج فارس تغيير كردند. 
اما س��ابقه اين مديران تازه منصوب شده چيست؟ اين 
پرسش��ي است كه »تعادل« براي پاسخ به آن با روابط 
عمومي هلدينگ خليج فارس تماس برقرار كرد. يكي 
از كارمن��دان اين واحد اما ارائه اين اطالعات را نيازمند 
دس��تور مراتب باالتر و ارائه مجوز از س��وي حراس��ت 
دانس��ت. با اين حال گزارش زير به بررسي سوابق اين 

7مدير از مجراهاي ديگر پرداخته است. 
ش��ايد مورد منحصر به فرد در ميان انتصاب هاي 
روز گذش��ته هلدينگ خليج فارس به جليل قسامي 
بازگ��ردد. او در ابت��دا و در واپس��ين روزه��اي كاري 
س��ال 139۶ توس��ط جعف��ر ربيعي ك��ه تنها چند 
 روز از انتصاب��ش ب��ه س��مت مديرعامل��ي هلدينگ 
خليج فارس مي گذشت به سمت سرپرستي پتروشيمي 
»پارس« منصوب ش��د. ديروز ام��ا درحالي كه انتظار 
مي رفت تبديل حكم سرپرس��تي او به مديرعاملي در 
ميان احكام باشد، قسامي به جاي مديرعاملي پارس 
به مديرعاملي شركت پتروشيمي آپادانا منصوب شد. 
همچنين جالب توجه است كه حكم قسامي از معدود 
احكام ارس��ال شده در روز گذشته است كه در آن به 
زمان آن اشاره نشده است. در باقي احكام تصريح شده 

است كه حكم ۲ساله است. 
اما مسعود حس��ني شخصي است كه پس از اتمام 
سرپرستي قس��امي در پتروشيمي پارس جاي او را به 
عنوان مديرعامل با حكم ربيعي خواهد گرفت. حسني 
پيش تر مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي بوده است. 
حسني زمستان سال گذشته و به دليل بازنشسته شدن 
از اين سمت كنار رفت. انتخاب مديرعامل اين مجتمع 
در اختيارات مس��ووالن ش��ركت ملي گاز ايران است. 

حسني مهر ماه سال 139۲ به اين سمت منصوب شد 
و قبل از آن مديرعامل پااليشگاه گاز خانگيران بود. 

در كن��ار انتصاب ضربدري حس��ني و قس��امي در 
پتروشيمي هاي آپادانا و پارس، مديرعامل پتروشيمي 
بندر امام نيز تنها پس از 3ماه تغيير كرد. اس��فند ماه 
س��ال گذش��ته و در موج نخس��ت تغييرات از س��وي 
جعفر ربيعي؛ رضا اميري كه براي س��ال ها مديرعامل 
اين پتروش��يمي قديم��ي ايران بود، جاي خ��ود را به 
حسن نش��ان زاده داد. ديروز و درحالي كه زمان بسيار 
كم��ي از اين حك��م مي گذرد ب��دون اينكه توضيحي 
درخصوص چرايي اين تغيير داده شود، عنوان شد كه 
حميدرضا رس��تمي براي مدت ۲سال مديرعامل بندر 
امام خواهد بود. حميدرضا رستمي در سال هاي توليد 
بنزين پرحاشيه پتروش��يمي؛ مديرعاملي پتروشيمي 
نوري)برزويه( را در اختيار داش��ت و از زمره افرادي بود 
كه از توليد اين بنزين ها دفاع كرده و اعتقاد داشتند اين 
نوع بنزين آالينده و سرطان زا نيست. او در سال 1395 
از س��وي عادل  نژادس��ليم، مديرعامل سابق هلدينگ 
خليج فارس مس��وول طرح هاي اين هلدينگ ش��ده و 

تاكنون در اين سمت مشغول به كار بوده است. 
انتصاب چهارم از س��وي جعفر ربيع��ي مربوط به 
مديرعاملي پتروشيمي فجر است. اين انتصاب و حكم 
صادره درخصوص آن كمترين حاش��يه و پرس��ش را 
ب��ه وجود آورده اس��ت چراكه غالمعل��ي زال خاني كه 
طي آن به مديرعاملي پتروش��يمي فجر منتصب شده 
است، اسفند ماه سال گذشته عهده دار سرپرستي اين 
مجتمع پتروش��يمي ش��ده و قبل از آن در سمت هاي 
رييس مهندس��ي فرآيند، رييس خدمات فني، رييس 
بهره برداري و رييس مجتمع پتروشيمي فجر مشغول 
به كار بوده اس��ت. در واقع زال خاني از افرادي به شمار 
مي رود كه پيش از واگذاري پتروشيمي فجر و از زمان 

دولتي بودن اين شركت در آن حضور داشته است. 
فرد پنجمي كه در ميان 7مدير منتصب ش��ده در 
روز گذش��ته قرار دارد؛ تقي صانعي اس��ت. صانعي كه 
از س��وي مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس 
به مديرعاملي پتروش��يمي نوري منتصب ش��ده است 

پيش تر توسط يكي از افراد فهرست 7روزه روز گذشته 
يعني حميدرضا رستمي به سمت سرپرست كارخانه 
مجتمع نوري منصوب ش��ده بود. صانعي كه به نسبت 
ديگر افراد اطالعات بيش��تري درخصوص تحصيالت 
و ديگر ويژگي هايش در اختيار اس��ت 50 س��اله بوده 
و كارشناس��ي ارشد خود را در رش��ته مديريت پروژه 
از دانش��گاه كالگري كانادا دريافت كرده است. صانعي 
همچنين فعاليت هايي آكادميك مرتبط با گازهاي فلر 

را در كارنامه خود دارد. 
در مي��ان تمام اف��رادي كه ديروز از س��وي ربيعي 
حكم دريافت كردند؛ ش��ايد نامي ك��ه براي فعاالن در 
ح��وزه انرژي و پتروش��يمي كمتر آش��نا بوده اس��ت، 
ابراهيم ياس��ري است. ياس��ري طبق اطالعات موجود 

دامنه فعاليت هاي گس��ترده اما كمتر مرتبط به حوزه 
انرژي را در كارنامه خود داشته است. او در هيات مديره 
شركت باالس��ت كه گروه سرمايه گذاري بانك مسكن 
سرمايه گذار اصلي آن اس��ت، عضويت داشته است. او 
در واق��ع بيش از هر چيز در حوزه حمل و نقل حضور 
داشته است. او در تازه ترين فعاليت مديرعامل آريا بنادر 

ايرانيان بوده است. 
البته ياس��ري به مديرعاملي شركتي منصوب شده 
كه در واقع حوزه اصلي فعاليت آن مسائل پتروشيمي 
نيس��ت. ش��ركت عمليات غيرصنعتي پ��ازارگاد كه از 
اين پس ياس��ري مديرعامل آن خواهد بود، اداره امور 
عمليات غيرصنعتي صنايع پتروش��يمي شامل منازل 
سازماني، تاسيس��ات شهري ش��ركت هاي وابسته به 

صنايع پتروش��يمي، توس��عه و ايجاد تاسيسات مورد 
ني��از در ارتباط ب��ا موارد باال، ارائ��ه خدمات به صنايع 
پتروشيمي ش��امل خدمات اداري، اجتماعي، رفاهي، 

بهداشتي و نظاير آن را بر عهده دارد. 
عليرضا شميم كسي است كه هفتمين حكم جعفر 
ربيعي به نام او و براي مديرعاملي ش��ركت پتروشيمي 
مبين صادر ش��ده است. شميم كارشناسي ارشد خود 
را در رش��ته مهندسي محيط زيس��ت- آب و فاضالب 
از دانش��گاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات دريافت 
كرده و در ميان افرادي قرار داشت كه اسفند ماه سال 
گذشته توسط ربيعي حكم گرفته بودند. او در آن زمان 
عهده دار س��مت سرپرستي پتروشيمي فجر شده بود. 
پتروشيمي هاي فجر و مبين هر دو واحدهاي يوتليتي 
هس��تند كه در واقع آب، برق و اكسيژن مورد استفاده 
ديگر واحدها، محصوالت اصلي آنها را تشكيل مي دهد. 
س��وي  از  دي��روز  ك��ه  حكم��ي  واق��ع 7  در 
 جعفر ربيع��ي، مديرعام��ل هلدينگ پتروش��يمي 
خليج فارس كه اواخر س��ال گذش��ته پ��س از عادل 
نژادس��ليم عهده دار اين سمت شد 4مورد مربوط به 
واحدهاي توليدكننده محصوالت پتروشيمي، ۲مورد 
مربوط ب��ه ش��ركت هاي ارائه دهنده س��رويس هاي 
جانبي و يك مورد ش��ركت غيرصنعتي بوده اس��ت. 
متن احكام صادر ش��ده تقريبا مش��ابه يكديگر است 
ام��ا تفاوت هايي كوچك نيز در ميان آنها به چش��م 
مي خ��ورد. در احكام صادر ش��ده ب��راي مديرعاملي 
4مجتمع پتروش��يمي »آپادانا«، »پارس«، »نوري« 
و »بندرام��ام« هلدين��گ پتروش��يمي خليج فارس، 
پيشران توس��عه صنعت پتروشيمي كشور در اجراي 
طرح هاي جديد پتروشيمي توصيف شده و وظايفي 
به اين ش��ركت ها در اين راس��تا محول ش��ده است. 
درحالي كه وظيفه محول ش��ده به 3شركت پارس، 
نوري و بندر امام »ارتقاي شاخص هاي منابع انساني، 
مالي و فرآيندي در كنار افزايش س��ودآوري« عنوان 
 شده است »اجراي بهينه پروژه مهم پتروشيمي آپادانا 
خليج فارس در زمان بندي مشخص شده« وظيفه يي  

است كه به عهده جليل قسامي گذاشته شده است.

مواجهه با كم آبي در جوامع جهاني چطور است؟
حميدرضا تشيعي|

عضو هيات مديره شركت مهندسي آب و فاضالب كشور|
 در دهه ه��اي اخي��ر بين ح��وادث طبيعي كه جوامع انس��اني را 
تحت تاثير قرار داده اند، فراواني پديده خشكسالي از نظر درجه شدت، 
طول مدت، گس��تره تحت پوشش، تلفات جاني، خسارات اقتصادي و 
اثرات اجتماعي درازمدت در جامعه، بيشتر از ساير بالياي طبيعي بوده 
اس��ت. همچنين تمايز اين پديده با ساير بالياي طبيعي در اين است 
كه برخالف ساير باليا، اين پديده به تدريج و در يك دوره زماني نسبتا 
طوالن��ي عمل كرده و اثرات آن ممكن اس��ت پس از چند س��ال و با 
تاخير بيشتري نسبت به ساير حوادث طبيعي ظاهر شود. خشكسالي 
را مي توان معلول يك دوره ش��رايط خش��ك غيرعادي دانست كه به 
اندازه كافي دوام داش��ته باش��د تا عدم تعادل در وضعيت هيدرولوژي 
يك ناحيه ايجاد شود. باتوجه به اينكه خشكسالي بر بخش هاي مختلف 
اقتصادي، اجتماعي و... تاثيرگذار است، تاكنون تعاريف بسيار زيادي از 
خشكسالي ارائه شده است كه هر كدام از اين تعاريف ديدگاه خاصي 
را مدنظر داش��ته اند. از ديدگاه هواشناس��ي، خشكس��الي هواشناسي 
به صورت نخستين شاخص و نشانه خشكسالي تعريف شده كه در آن، 
ميزان بارش از حد معمول كمتر است. از اين ديدگاه، خشكسالي تنها 
براساس درجه خشكي و طول بازه خشكي بيان مي گردد. ضمن اينكه 
خشكسالي از ديدگاه كشاورزي، هيدرولوژيكي و از ديدگاه اقتصادي-

اجتماعي نيز تعاريف متفاوتي دارد. 

 راهكارهاي مديريت و كاهش اثرات خشكسالي 
و مقابله با كم آبي

ب��ا توجه به اهمي��ت موض��وع و تاثير تغيير اقلي��م در بروز 
خشكس��الي و پدي��ده كم آبي در دنيا، كميس��يون اروپايي طي 

گزارش��ي در س��ال ۲007 يك اس��تراتژي پايدار ب��راي مقابله 
با خشكس��الي تح��ت عن��وان »برنامه مديريت خشكس��الي« 
)Drought Management Plan; )DMP  منتشر نموده 
است. در اين گزارش تمايز شفافي بين خشكسالي و كمبود آب 
ارائه ش��ده به نحوي كه خشكسالي، يك پديده طبيعي به علت 
انحراف موقت از سطح متوسط دسترسي طبيعي آب است، ليكن 
كمب��ود آب به عدم تعادل طوالني مدت آب اش��اره مي كند كه 
در آن تقاضاي آب از منابع آب قابل اس��تفاده در ش��رايط پايدار 

بيشتر است. 
 در اي��ن رابط��ه موضوع��ات اصل��ي سياس��ت هاي اروپايي در

3 بخ��ش بهبود به��ره وري آب، برنامه ريزي و آمادگ��ي بهتر براي 
مقابله با خشكسالي و توسعه ابزارهاي اجرايي براي سرمايه گذاري، 

قيمت گذاري آب، بررسي تخصيص آب و آموزش تنظيم شده اند. 
اقدام��ات س��ازگاري با كم آب��ي در كوتاه م��دت و بلندمدت در 
بخش هاي مختلف كشاورزي، شهري، صنعت و تفريحي بيان شده 
است؛ اين اقدامات براساس هدف موردنظر در 3 طبقه مديريت تقاضا، 
افزايش منابع تامين آب و به حداقل رساندن تاثيرات تقسيم بندي 

 . European Water ; Rossi )EWRA۲011 ( .مي شوند
در بخش بهبود بهره وري آب اقدامات شاخص نظير ترويج ابزارها 
و راهكارهاي صرفه جويي آب در ساختمان ها و بهبود تاسيسات آب، 
كاهش نشت آب در سامانه هاي آبرساني و بهبود بهره وري در مصرف 

آب كشاورزي تنظيم گرديده است. 
در بخش برنامه ريزي و آمادگي بهتر براي مقابله با خشكسالي، 
اقدامات��ي نظير ملحوظ ش��دن فعاليت هاي مقابله ب��ا كمبود آب و 
خشكسالي در س��اير سياست هاي منطقه يي )كش��اورزي، خانگي 
و صنعت(، ارزياب��ي برنامه هاي مديريت حوضه آبريز براي مقابله با 

كمبود آب و خشكسالي، توسعه سامانه هاي هشدار براي خشكسالي 
و باز تعريف ليست جامع تري از شاخص هاي كمبود آب، خشكسالي 
و آس��يب پذيري مناب��ع آب در برنامه قرار گرفته اس��ت. در بخش 
توس��عه ابزارهاي اجراي��ي براي س��رمايه گذاري، قيمت گذاري آب، 
تخصيص آب و آموزش، اقدامات ش��اخص نظير تقويت بودجه هاي 
مرب��وط به مقابله ب��ا كم آبي از طريق تدوين سياس��ت هاي محلي، 
برنامه هاي بهبود اقتصادي و اصالح سياست هاي كشاورزي معمول، 
تدوين قوانين ملي محدود كننده در رابطه با مجوزهاي اس��تحصال 
آب، توس��عه پروژه هاي تحقيقاتي جديد در زمينه آسيب پذيري و 
افزايش خطر ريسك منابع آب و معرفي برنامه هاي آموزشي جديد 
و مناظرات به منظ��ور افزايش آگاهي جهت مقابله با كم آبي تدوين 
شده است. همانند خشك ترين قاره هاي پرجمعيت جهان، استراليا 
نيز اغلب دچار خشكس��الي است. بسياري از خشكسالي هاي شايع 
 El در اس��تراليا مرب��وط به پديده يي اس��ت كه هواشناس��ان آن را
Nino مي نامند. بررس��ي ها نشان مي دهد از سال 18۶4 دوره هاي 
خشكسالي مختلفي در استراليا رخ داده است. از سال 18۶0 تا سال 
۲004، 1۲ خشكس��الي بزرگ و اصلي در استراليا ثبت شده است، 
خشكسالي در سال هاي ۲00۲ و ۲003 هم روي احشام و هم روي 
زندگي و امرار معاش كش��اورزان اس��تراليايي تاثير گذاشت. نواحي 
كوئينزلند خشك ترين وضعيت خود را در طول يك دهه داشتند و 
در بعضي مناطق آن، محدوديت شديد آب وجود داشت. بسياري از 
آب بندهاي كشاورزي خشك شدند و سطح ذخاير آب در منابع مهم 

و بزرگ، بسيار پايين آمد. 
از س��ال 1997 ت��ا ۲009 جن��وب ش��رقي اس��تراليا بدترين 
خشكس��الي در تاريخ خود را تجربه كرده اس��ت كه از آن به عنوان 
هزاره خشكس��الي ياد مي شود. اين خشكسالي باعث خشك شدن 

فضاي باز و محيط، تاثير منفي روي اكوسيستم ها، تلفات كشاورزي 
زياد، افزايش آتش س��وزي در حوضه آبريز و س��اير نواحي، چالش 

شديد براي تامين آب و آبرساني به مصرف كنندگان شد. 
براي مقابله با خشكس��الي هزاره، اقدامات محدود سازي مصارف 
آب در ملب��ورن، Perth  و اس��ترالياي غربي اجرا ش��د. اقدامات و 
برنامه ه��اي به كار گرفته ش��ده در اين مناطق در بازه خشكس��الي 
هزاره، ش��ديدترين سطح اجرا شده براي شهر در طول خشكسالي 
هزاره بوده است. در اين سطح از محدوديت، ممنوعيت هاي مصارف 
آب شامل اس��تفاده از آب آش��اميدني براي آبياري چمن و فضاي 
س��بز )كامال ممنوع بوده است(، زمين هاي بازي، استفاده از آب در 
استخرهاي شنا و تفريحات آبي، ذخيره سازي يا حمل و انتقال آب، 
شس��تن وسايل نقليه، استفاده از آب براي ساير اهداف تميزكاري و 

استفاده از آب براي محصوالت تجاري گياهي يا حيوانات بود. 
در اول دس��امبر ۲01۲، محدوديت هاي مصرف آب در ملبورن 
برداش��ته ش��د و در عين ح��ال، قوانين دايمي مص��رف آب پابرجا 
ماند. قوانين دايمي مصرف آب ش��امل نيازهاي كليدي در رابطه با 
ش��لنگ هاي دستي، آبياري چمن و باغ، چشمه ها و آب نماها، تميز 
كردن س��طوح سخت و آسفالت است. چش��م انداز آب ترسيم شده 
نشان مي دهد كه با وجود قرار گرفتن ذخاير آب ملبورن در وضعيت 
مطلوب، قوانين دايمي مصرف آب برقرار خواهد بود. چشم انداز آب 
شامل استراتژي هاي كوتاه مدت و ميان مدت يا برنامه هاي عملياتي 
براي مديريت امني��ت آب از قبيل برنامه ريزي ب��راي بهره وري در 
مص��ارف آب، آموزش، كنترل تلف��ات آب، جم��ع آوري آب باران، 
جمع آوري آب هاي س��طحي، استفاده از آب بازيافت شده )فاضالب 

تصفيه شده( و محدوديت هاي مصرف آب بوده است. 
پاون

ديدار وزير سابق نيروى با وزير انرژى سوئد
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عكسروز

عكس:مهر شبهایماهمبارکرمضاندرتهران

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

الله�ّمَزيّّن�یفيِهبالّس�ْتِروالَعفاِفواْس�ُترنیفي�ِهبِلباِسالُقنوِع
ما والَكف�اِفواْحِملنیفيِهعلیالَعْدِلواإلنْص�اِفواِمّنیفيِهمنكلِّ

أخاُفبِِعْصَمِتَكياِعْصَمةَالخائِفين.

خدايازينتدهمرادرآنباپوششوپاكدامنیوبپوشانمدرآنجامه
قناعتوخودداریووادارمنمادرآنبرعدلوانصافوآسودهامداردر
آنازهرچيزكهمیترسمبهنگاهداریخودتاینگهدارترسندگان.

دعايروزدوازدهمماهمبارکرمضان

بازارهنر

پيكر»ملكمطيعي«بدرقهشد
ناص��ر  بدرق��ه  و  تش��ییع  مراس��م 
ملك مطیعي در خانه سینما 2 )خیابان 
وصال( و خیابان هاي اطراف آن با حضور 

گسترده مردم و سینماگران برپا شد. 
صب��ح يك ش��نبه شش��م خردادماه 
جمعی��ت زي��ادي از م��ردم در كن��ار 
هنرمندان  به ساختمان شماره دو خانه 
سینما رفتند تا اين هنرمند قديمي را به 

سمت خانه ابدي بدرقه كنند. 
در اين مراس��م كه با اج��راي كامران ملكي عضو 
هیات مدي��ره خانه س��ینما همراه ب��ود، وجه غالب 
سخنراني ها گله از عملكرد صدا و سیما بود كه بیشتر 
از سوي مردم عنوان شد و هنرمندان نیز در سخنان 
خود اين موضوع را مطرح كردند كه چرا بعد از مرگ، 

صدا و سیما به ناصر ملك مطیعي پرداخت. 
محمد متوسالني به عنوان يكي از هنرمنداني كه 
در اين مراس��م صحبت كرد، پس از دعوت مردم به 
آرامش و همراهي براي بهتر برگزار ش��دن مراسم به 
شعارهاي مردم و به گله مندي ها اشاره كرد و گفت: 
كس��اني  كه چنین ظلم هاي��ي مي كنند بايد ببینند 
م��ردم چه مي خواهند. تاريخ حتم��ا جواب مي دهد 
ك��ه اين ظلم ها از حقارت اس��ت ي��ا ناداني يا عقده. 
پژمان بازغي به عنوان يكي از بازيگران پس از انقالب 
گفت: قدر پیشكس��وتان  مثل بهروز وثوقي و مسعود 

كیمیايي، سعید راد و... را بدانیم. 
 محس��ن امیريوس��في ريیس كان��ون كارگردان 
سینما با بیان اينكه بايد يادي از قیصر سینماي ايران 
كن��د، پیام كوتاهي از طرف بهروز وثوقي  پخش كرد 
كه او گفته بود: »بعد از ۴۰ س��ال صدايم بین مردم 
پخش مي ش��ود ولي در اندوه از دست دادن يك فرد 
ماندگار هستم كه  مثل من ۴۰سال منتظر بود. من 
امروز داغدار برادري دور از وطن هس��تم. ناصر عزيز 
۳۰س��ال بر پرده محبوب  مردم بود و ۴۰سال بیرون 
از پ��رده محبوب ب��ود و االن رفت نزد فردين و علي 
حاتمي. اينها ستون سینماي ايران باقي مي مانند.« 
به گزارش ايسنا، سپس پرويز پرستويي در ادامه بیان 
كرد: بهروز وثوقي حج��ت را تمام كرد و امروز همه 
جاي دنیا م��ا را مي بینند كه چطور از هنرمندانمان 
تجلیل مي كنیم. اين بازيگر با اشاره به اينكه بايد به 
پوري بنايي، انوش��یروان روحاني، سعید راد، نصرت 

كريمي و همه هم نس��الن او تس��لیت 
گفت، در پاسخ به شعارهاي مختلفي كه 
مردم سر مي دادند، گفت: اينجا هستیم 
چ��ون میهن ما اينجاس��ت و مهر وطن 
نیروي بزرگ  ماست. اين سايه گسترده 
است و گسترده تر مي شود و واي به حال 
كساني  كه اين سايه را نمي خواهند. مهر 
مردم مرهم است. در اين ساعات گذشته 
صدا و س��یما به ي��اد آورد، ناصرخان را 
ببین��د ولي يادتان مي آيد چن��د وقت پیش با او چه 
كرديد؟ ناصرخان تاريخ سینماي ايران است. صدا و 
س��یما، مال شما نیست. با پول ما و بیت المال صدا و 

سیما شده است. 
او ب��ا انتقاد از اتفاقات پیش آم��ده در برنامه هاي 
تلويزيوني ضبط ش��ده با حضور ملك مطیعي گفت: 
آقاي مهران مديري! شما هنرمند شايسته يي هستید 
و يك  س��وال از مهمان  خود مي پرسیديد كه عاشق 
هستي؟ شما مي دانستي كه  ناصر ملك مطیعي عاشق 
مردم است؟ چرا او را دعوت كرديد و بعد تلويزيون به 
جايش طبیعت نشان داد؟ اينها كه اختالس نكردند. 
من از صدا و س��یما س��وال دارم كه آيا او فقط فیلم 
علي عطشاني را بازي كرده؟ »فرمان« سینما نبوده 
كه در سابقه كاري اش فقط به همان يك فیلم اشاره 
مي كنی��د. آن »باال« كه مدام مي گويید اجازه پخش 
نداده كیس��ت و كجاس��ت؟ چه شد كه بعد از مرگ 

مشكل ندارد؟
پرستويي در پايان سخنانش افزود: ناصرخان رفت 
ولي ش��ما را به وجدانتان قس��م اهالي سینما، كمي 
بیشتر  هواي هم را داشته باشیم. بگذاريد نسل جديد 
كه مي آيد قدر بداند. اين شتر دم خانه همه مي خوابد. 
مس��عود كیمیايي كارگ��ردان س��ینما هم بیان 
كرد: م��ا از اينكه هنرمندمان رف��ت، ناراحتیم ولي 
اينجا ماندن و فیلمس��ازي هم خیلي س��خت است. 
من دلتنگ بهروز وثوقي هس��تم چون از نوجواني با 
هم كار كرديم. كس��ي كه اينجا مانده خیلي سختي 
كشیده است. من به ناصر ملك مطیعي كه با او قیصر 

را كار كردم، تعظیم مي كنم. 
او با اش��اره به صحبت هاي پرويز پرستويي گفت: 
پرويز پرس��تويي بازيگري  بي پرواست و بدانید ترس، 

دشمن جسارت است. 

#با_كتاب_تا_كپر
بنیت��اي كوچك در گرماي خودرو 
ج��ان مي دهد اما دزد خودرو حتي به 
ذهن��ش هم خط��ور نمي كند، ممكن 
اس��ت گرما او را ه��الك كند؛ كودك 
معلول با قمه تحت ش��كنجه پدرش 
قرار مي گیرد؛ هنوز ص��داي قربانیان 
بیجه از كوره پزخانه ها شنیده مي شود؛ 
هن��وز ه��م ك��ودكان بس��یاري براثر 
تجويز سرخود دارو از سوي والدين يا 

تمس��ك به دعانويسان و... جان مي دهند.  اينها و 
مثال هاي بسیار زيادي از اين دست در اطراف ما 
وجود دارند و روزانه آنها را مي شنويم كه شايد به 
دلیل تعدد آنها، زود هم فراموش ش��ان مي كنیم.  
امیر لعلي مدير مس��وول ماهنامه قلك مي گويد: 
همه اي��ن اتفاقات مي تواند ريش��ه در موضوعات 
اقتصادي، آس��یب هاي اجتماعي و... داشته باشد 
اما اگر كمي عمیق تر ش��ويم، فقدان آگاهي ريشه 
بس��یاري از اين مسائل اس��ت. آگاهي بخشي در 
قالب هاي مختلف مي تواند نمود داشته باشد و ما 
س��عي داريم براي كودكان اين آگاهي بخشي ها و 
بزرگ ش��دن انديشه و بارورساختن افكار خوب را 

به  وسیله ترويج كتابخواني محقق كنیم. 
هم��ه از عدال��ت اقتصادي ح��رف مي زنند اما 
عدال��ت فرهنگ��ي به خودي خ��ود مي تواند پايه و 

اساسي براي تحقق عدالت اقتصادي باشد. 
او ادام��ه مي دهد: ما معتقدي��م همه كودكان 

بايد از ح��ق برابري در برخورداري از 
امكانات فرهنگي از جمله كتاب خوب 
برخ��وردار باش��ند. ب��راي همین هم 
تصمیم گرفته ايم حتي تا درون كپرها 
كتاب هاي خوب را به دست بچه هاي 

عزيز كشورمان برسانیم.
ديگر زمان آن رس��یده اس��ت كه 
كمي خودم��ان هم نگاهمان را عوض 
كنی��م و از اهداي كتاب هاي دس��ت 
دوم و در انبارمانده دس��ت  برداريم. همه كودكان 
مس��تحق خوان��دن كتاب هاي جديد ب��ا محتوا و 
چاپ خوب هس��تند. براي همین هم در ماهنامه 

قلك پیشقدم شديم. 
ماهنام��ه قلك تصمیم ب��ه راه اندازي كمپیني 
گرفته اس��ت تا با جم��ع آوري كمك هاي مردمي 
و جلب همكاري بیش از 2۰ناش��ر مطرح كودك 
و نوج��وان كش��ور، 25۰۰جلد كت��اب )به ارزش 
۱۸۰میلی��ون ري��ال( ب��راي كودكان كپرنش��ین 
سیستان وبلوچستان ارسال و كتابخانه هايي خیلي 

كوچك براي آنها تجهیز كند. 
لعلي توضیح داد: امیدواريم در اين كمپین كه 
همزمان با ماه مبارك رمضان اجرايي شده است، 
با كمك هم و ب��ا حمايت هايي كوچك، اقداماتي 

بزرگ انجام دهیم. 
با هش��تگ # با_كتاب_تا_كپر اين كمپین را 

دنبال كرده و در اين طرح مشاركت كنید. 

تالشرهبراندوكره
برايازسرگيريمذاكرات

واشنگتنپست:
اين روزنامه در صفحه 
اول خود، گزارشي از تالش 
رهب��ران دو ك��ره، ب��راي 
دوجانبه  دي��دار  برگزاري 
میان امريكا و كره ش��مالي 
خبر داد. طبق اين گزارش، 
ريیس جمهوري كره جنوبي 
در س��فري غیرمنتظره به 
كره ش��مالي ب��ا رهبر اين 

كش��ور ديدار و گفت وگو كرد. مقام هاي كره جنوبي 
هدف از س��فر مون جائه اين در روز جمعه 5 خرداد 
را اطمینان از انجام ديدار آتي میان كیم جونگ اون و 
دونالد ترامپ اعالم كرده اند. اين ديدار نشانه جدي تر 
شدن ديدار ريیس جمهوري امريكا با رهبر كره شمالي 
است كه براي روز ۱2 ژوئن / 22 خرداد در سنگاپور 
پیش بیني ش��ده اس��ت. دفت��ر رياس��ت جمهوري 
كره جنوب��ي در بیانیه ي��ي اع��الم كرد: »س��ران دو 
كش��ور درباره اينكه چگونه دي��دار رهبران امريكا و 
كره شمالي به شكلي موفقیت آمیز برگزار شود و نیز 
درباره بیانیه يي كه در پانمونجوم صادر خواهند كرد، 
تبادل نظر كردند.« ديدار روساي جمهوري دو كره در 
روستاي پانمونجوم واقع در منطقه غیرنظامي مرزي 
میان دو كشور و در خاك كره شمالي انجام شد. يك 
ماه پیش اين كیم جونگ اون رهبر كره ش��مالي بود 
كه براي مالقات با همتاي خود در كش��ور همسايه 
جنوبي از مرز مش��ترك دو كشور گذشت و قدم به 
خاك كره شمالي گذاشت. به اين ترتیب فصلي جديد 
در روابط دو كشور با نخستین ديدار دو رهبر پس از 
يك دهه رقم خورد. ديدار پیشین دو ريیس جمهوري 
در چارچوب طرح كره شمالي براي خلع سالح اتمي 

داوطلبانه انجام شده بود. 

بوستونگالب:
در شرايطي كه انتقادها 
از دونالد ترامپ در فضاي 
سیاس��ي امري��كا ازجمله 
كنگ��ره روزبه روز بیش��تر 
پلوسي،  نانس��ي  مي شود، 
مجل��س  اقلی��ت  رهب��ر 
نماين��دگان، از لزوم اتحاد 
دموكرات ها، براي پیروزي 
میان دوره يي  انتخابات  در 

نوامبر، س��خن گفته اس��ت. طبق گزارش بوستون 
گالب، نانس��ي پلوس��ي در جمع خبرنگاران گفته، 
م��ردم امريكا با يكي از فاس��دترين دولت هاي تاريخ 
امري��كا روبه رو هس��تند؛ دولتي كه ب��ه جاي تحقق 
وعده هايش، فضاي سیاس��ي امريكا را به يك باتالق 
تبديل كرده اس��ت. آن طور كه گفته ش��ده، كنگره 
امريكا اكنون تحت كنترل جمهوري خواهان اس��ت. 
طب��ق گفته هاي پلوس��ي، او براي رياس��ت مجلس 
نماين��دگان نامزد مي ش��ود و او و هم حزبي هايش از 
اين بابت اطمینان دارند. دموكرات ها نسبت به كسب 
كنترل مجلس نمايندگان ابراز خوش بیني كرده اند. 
انتخاب��ات میان دوره يي در ماه نوامبر امس��ال برگزار 
مي ش��ود. ح��زب دموكرات بايد 25 كرس��ي در اين 
انتخابات كس��ب كند تا اكثريت را به دست آورد. از 
طرفي گفته شده كه ريیس جمهور امريكا با افزايش 
فش��ار بر دموكرات ها در تالش ب��راي پذيرش قانون 
مهاجرتي از سوي آنها پیش از انتخابات میان دوره يي 
كنگره اس��ت. در مرز مكزيك و امريكا اش��اره دارد. 
ريیس جمه��ور امري��كا در پیامي تويیتري نوش��ت: 
»فشار را بر نمايندگان دموكرات افزايش دهید تا به 
قانون وحش��تناكي كه كودكان را از والدين شان جدا 
مي كن��د، زماني كه آنها با عب��ور از مرزها وارد خاك 
امريكا مي شوند، پايان دهند و همچنین راه هاي ديگر 
ورود به كش��ور از جمله بخت آزمايي نیز بايد بس��ته 
شود و ما بايد همچنان به ساخت ديوار مرزي در مرز 

مشترك با مكزيك ادامه دهیم.«

كيوسك

تاريخنگاري

آغاز نخستين مجلس شوراي اسالمي پس از انقالب 

هفتم خ��رداد ۱۳59 نخس��تین دوره مجلس 
ش��وراي اس��المي آغاز به كار كرد. انتخابات اين 
دوره مجلس شوراي اسالمي در 2۴ اسفند ۱۳5۸ 
با ش��ركت حدود ۱۱میلیون نفر برگزار ش��د. اين 
مجلس تا شش��م خرداد ۱۳6۳ به كار خود ادامه 
داد. ريی��س س��ني مجلس اول يداهلل س��حابي و 
نايب ريیس اول مهندس مهدي بازرگان بود. پس 
از تصوي��ب اعتبارنامه ه��ا و رد اعتبارنام��ه ۱2نفر 

چون رحمان دادمان، خس��رو قش��قايي، حس��ن 
بهروزي��ه، احمد مدني و ابوالقاس��م حس��ینجاني 
انتخاب هیات ريیس��ه دايم ص��ورت گرفت و اكبر 
هاشمي رفس��نجاني عهده دار رياست مجلس شد 
و نايب ريیس��ان س��یداكبر پرورش، س��یدمحمد 
موسوي خوئیني ها، حبیب اهلل عسگراوالدي، محمد 

يزدي، سیدمحمد خامنه اي بودند. 
انتخاب��ات نخس��تین دوره مجل��س ش��وراي 

اس��المي پس از پیروزي انقالب اسالمي با آزادي 
بیش��تر در انتخابات برگزار شد و افرادي از حزب 
جمهوري اس��المي، نهضت آزادي ايران و جنبش 
مس��لمانان مبارز نیز موفق به راهیابي به مجلس 
اول ش��دند. مرتضي الويري از نمايندگان مجلس 
اول مي گوي��د: ن��ام مجل��س اول ب��ا محتواي آن 
همخواني داش��ت. مجل��س اول در مواردي مانند 
نحوه برگزاري انتخاب��ات، حضور نیروهاي برآمده 
از انقالب و مواجهه با حوادث كلیدي انقالب، اول 
بود. برخي مجلس اول را آزادترين مجلس پس از 
انقالب اسالمي مي دانند. البته اين مجلس با توجه 
به فضاي ابتداي انق��الب، تنش ها و درگیري هاي 
زي��ادي هم داش��ت. در مقطعي از اي��ن مجلس، 
عزت اهلل سحابي ريیس كمیسیون برنامه و بودجه 
مجل��س و آقاي بیت اوش��انا نماين��ده اقلیت هاي 

مذهبي ريیس كمیسیون بهداشت بود. 
از نظر سني بیشترين گروه سني را افراد ۳۰تا 
۳5 س��ال )۷2نفر( و كمترين گروه سني را افراد 
باالي ۷۰سال )۳نفر( به خود اختصاص مي دادند. 
از نظر س��طح س��واد 56 نف��ر زيرديپل��م، ۳۷نفر 
ديپلم، 2۴نفر كاردان، 66 نفر كارش��ناس، ۳2نفر 
كارش��ناس ارشد، 26نفر دكترا، ۸ نفر متخصص و 

باقي داراي تحصیالت حوزوي بودند. 

چرانوشتنرمانتاريخيسختاست؟
محمد حنیف با بیان اينكه به نظر مي رسد نوشتن رمان تاريخي ارزش كمتري نسبت به رمان اجتماعي و سیاسي دارد، مي گويد: نوشتن 
رمان تاريخي به داليل سیاسي و اينكه جامعه بسیاري از موضوعات را برنمي تابد و همچنین به دلیل اينكه پژوهش كار سختي است و ممكن 
اس��ت از عهده هر كس��ي برنیايد، راحت نیست.  اين نويس��نده درباره رمان تاريخي و نوشتن اين گونه ادبي اظهار كرد: اول بايد ببینیم چه 
تعريفي از رمان تاريخي داريم، زيرا در تعريف رمان تاريخي اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخي معتقدند رمان تاريخي رماني است كه هدفش بیان 

تاريخ به صورت داستاني و آموزش تاريخ است، به همین دلیل آثار زيادي را كه اشاره به تاريخ دارند به عنوان رمان تاريخي مي پذيرند، اما برخي اين تعريف را قبول 
ندارند و معتقدند رمان تاريخي به اين معنا است كه اتفاقات مربوط به رمان در گذشته پديدار شده باشد، در واقع رمان تاريخي رماني است كه به گذشته مي پردازد. 

چهرهروز

بررسيميزانتلفاتناشيازحملسالحگرمدرميانقدرتهاياقتصاديجهان

شليكهايمرگباردربزرگتريناقتصادهايجهان
گروهگوناگوناين روزها بحث مجوز 
حمل سالح در امريكا، نگراني هاي بسیاري 
براي ش��هروندان و بسیاري از دولتمردان 
ايجاد كرده اس��ت. دونالد ترامپ نیز مانند بس��یاري از 
تصمیمات غیرقابل  پیش بیني خود از قانون حمل سالح 
در امري��كا دفاع كرده و تقريبا تمامي تالش  دولت هاي 
قبلي امريكا را در جهت كنترل حمل سالح زير سوال 
برده است. هر چند طبق آمار منتشر شده، میزان تلفات 
در شهرهايي مانند السالوادور بسیار باالست اما در میان 
كشورهاي توسعه يافته جهان، امريكا رتبه اول در شمار 
مرگ ومیرهاي خشونت آمیز با استفاده از سالح گرم را 
به خود اختصاص داده است. براساس آمار منتشر شده، 
س��ال 2۰۱۷ يكي از مرگبارترين سال ها در امريكا بود 
كه ش��مار قابل  توجهي افراد در تیراندازي هاي مرگبار 
و كشتارهاي دسته جمعي خش��ونت بار جان خود را از 

دست دادند. 
اين درحالي اس��ت كه در سال 2۰۱۸ نیز براساس 
اخبار موجود، میزان تیراندازي و خشونت با اسلحه در 
مدارس امريكايي رو به افزايش است، اين آمار حاكي از 

افزايش مجموع تلفات در سال جاري است. 
طب��ق آم��ار رس��مي منتش��ر ش��ده در می��ان 
اقتصاده��اي بزرگ  جهان، امريكا باالترين آمار حمل 
سالح و تلفات خشونت آمیز را به خود اختصاص داده 
اس��ت. در اين آمار به ش��مار تلفات ناشي از استفاده 
سالح در امريكا، آلمان، بريتانیا، چین و ژاپن در سال 

2۰۱6 پرداخته شده است. 
همانط��ور ك��ه گفته ش��د، ش��مار مرگ ومیرهاي 
خشونت آمیز در كشورهايي مانند السالوادو و ونزوئال به 
ترتیب به ۷2.5و 6۴.۳ نفر در هر ۱۰۰هزار نفر مي رسد. 
اين رقم تفاوت قابل  توجهي در مقايسه با كشوري مانند 
امريكا دارد اما همانطور كه گفته شد در میان كشورهاي 
توسعه يافته، امريكا رتبه اول را در میزان تلفات ناشي از 
س��الح گرم به خود اختصاص داده است. براساس آمار 
رسمي منتشر شده در سال 2۰۱6 در امريكا در مجموع 
۱۰هزار و ۱۴۷نفر با س��الح گرم به قتل رسیده يا اقدام 
به خودكشي كرده اند؛ در واقع در اين سال تلفات اسلحه 
در درگیري هاي خش��ونت بار به ۳.۱۴9نفر در میان هر 

۱۰۰هزار نفر رس��ید. افزايش آمار تلفات ناشي از حمل 
س��الح درحالي است كه دونالد ترامپ بارها در ماه هاي 
گذش��ته از قانون حمل س��الح در امريكا دفاع و اعالم 
كرده كه برنامه يي براي مقابله و كنترل حمل سالح در 

كشورش ندارد و از آن حمايت مي كند. 
در س��ال 2۰۱6 آلمان ش��اهد حمله مرگباري در 
مركز خريد شهر مونیخ بود؛ حمله يي كه باعث واكنش 
مقامات اين كشور و تاكید آنها براي كنترل و ممنوعیت 
حمل س��الح هاي كشنده شد. هر چند كه در بسیاري 
از گزارش ه��ا، آلم��ان به عن��وان يك��ي از بزرگ ترين 
تولیدكننده و صادركنندگان اسلحه در جهان به  شمار 
م��ي رود اما اين كش��ور درحالي در فهرس��ت باالترين 
مرگ ومیرهاي ناش��ي از س��الح گرم قرار مي گیرد كه 
تف��اوت قابل  توجهي با ش��مار تلف��ات در امريكا دارد. 
طبق آمار رسمي منتشر شده از میزان تلفات ناشي از 
تیراندازي هاي مرگبار در آلمان در س��ال 2۰۱6 حدود 
۸2 نفر در اين كش��ور توسط اسلحه به قتل رسیده يا 
اقدام به خودكشي كردند. آن طور كه گفته شده در اين 
س��ال حدود ۰.۱۰۰ نفر در می��ان هر ۱۰۰هزار نفر در 

آلمان با سالح گرم جان خود را از دست دادند. 
آن طور كه در بسیاري از گزارش ها گفته شده بیش 

از ۳۰۰ك��ودك زير ۱۳س��ال در بريتانیا، مجوز حمل 
س��الح گرم در اختیار دارند. اين آمار درحالي منتش��ر 
ش��ده كه در س��ال 2۰۱6 افزايش حمالت خیاباني و 
ناامني در بريتانیا، مقامات اين كش��ور را به سختگیري 
بیش��تر درباره ارائه مجوز حمل سالح به افراد وا داشته 
است. طبق آمارهاي رسمي منتشر شده در سال 2۰۱6 
در میان هر ۱۰۰ ه��زار بريتانیايي حدود ۰.۰۴۸ نفر با 
استفاده از س��الح گرم كشته شدند. طبق اين گزارش 
مجموع تلفات 2۸نفري ناش��ي از اس��تفاده اسلحه در 
سال 2۰۱6 بريتانیا را در میان كشورهاي توسعه يافته 
در رتبه سوم آمار تلفات ناشي از حمل سالح گرم قرار 

داده است. 
براساس آمار رسمي ارائه شده، شمار تلفات در اين 
كشور نسبت به امريكا، آلمان و بريتانیا بیشتر بوده اما 
با توجه به تراكم جمعیت در اين كشور، چین در رتبه 
چهارم میزان مرگ ومیرهاي ناش��ي از سالح گرم قرار 
دارد. آنطور كه گفته ش��ده، در سال 2۰۱6 در مجموع 
۴۷۰نفر در اين كش��ور توسط اس��لحه جان خود را از 
دس��ت دادند؛ تقريب��ا حدود ۰.۰۳۳ نف��ر در میان هر 
۱۰۰ه��زار نفر. اين رقم در ژاپن به ۰.۰۳2 نفر در میان 

هر ۱۰۰هزار نفر مي رسد. 

آمارنامه

ميراثنامه

صاح��ب باغ موزه امیر س��منان يك ق��رن تاريخ 
سمنان را با جمع آوري وسايل و اشیاي مردم استان به 

بازديدكنندگان معرفي مي كند. 
عمارت و باغ امیر س��منان يك��ي از بناهاي زيباي 
شهر سمنان است كه در محله باغ فردوس واقع شده 
است. اين بنا در زمان احداث در شمال شهر و تقريبا 
خارج از شهر سمنان و به سبك صفويه ساخته شده 
است. به نحوي كه خانه بر بلنداي سردر ورودي باغي 
مصفا و با چش��م انداز كارخانه ريسمان ريسي بنا شده 
اس��ت. اين بنا داراي دو نما يكي رو به غرب و ورودي 
مجموعه و ديگري رو به ش��رق و رو به باغ است و در 
تزئینات نما از كاش��ي هاي معرق استفاده شده است. 
در كنار اين س��ردر يك خانه اعیاني با دو ايوان رو به 
جن��وب و غرب وج��ود دارد. در نماي اين بنا در روي 
ايوان ها، ستون هايي گچي با تزئینات جانبي به چشم 
مي خورد اين ستون ها از داخل چوبي هستند تا سازه 
س��قف را نگ��ه  دارد و تزئینات گچ��ي روي آن به نما 
جلوه و زيبايي خاصي بخش��یده اس��ت. ابعاد اين بنا 
حدود ۴۱ در ۳2متر اس��ت.  متاس��فانه باغ اين بنا از 

بی��ن رفته و جز درختان حی��اط جنوبي چیزي باقي 
نمانده اس��ت. اين اثر تاريخي متعلق به دوره قاجاريه 
با ش��ماره 2۱۴۳ در سال ۷۷ در فهرست میراث ملي 
ايران به ثبت رس��یده است. اكنون محل اين خانه كه 
از خانه هاي اعیاني سمنان به شمار مي آيد و به عنوان 
موزه س��منان مشهور است 2۷ اسفند ماه سال 9۴ با 
حضور اس��تاندار و جمعي از مس��ووالن شهر سمنان 
افتتاح ش��د. باغي كه از دوره قاجار براي س��مناني ها 
باقي مانده اكنون به مهم ترين موزه اين ش��هر تبديل 
ش��ده و ي��ك مجموعه دار خصوصي آن را در دس��ت 
گرفته تا اش��یايي را براي نمايش بگ��ذارد كه در نوع 
خوب ج��ذاب و ديدني هس��تند.  اي��ن مجموعه دار 
میلیاردها تومان صرف خريد و جمع آوري اين اش��یا 
براي موزه سمنان كرده است. مالك باغ امیر، مرحوم 
حاج میرزاآقا فامیلي از معتمدين، خیرين و تجار بنام 
سمنان و صاحب عمارت بوده كه بعدها خانه و باغش 
توسط شهرداري سمنان مرمت شد. محمد عزيزالدين 
مدير موزه سمنان به مهر مي گويد: اين خانه در سال 
۱2۷5شمسي به همت حاج میرزا تاسیس شد از آنجا 

كه به عنوان تنها خانه مجلل سمنان مورد توجه بود 
هر س��ال روز ۱۳فروردي��ن مردم در ب��اغ امیر تفرج 
مي كردند. در سال 9۳ اين بنا را از شهرداري گرفته و 
در قالب موزه و سفره خانه مورد بهره برداري قرار دادم. 
از آنج��ا كه عالقه زيادي به جم��ع آوري آثار موزه يي 
و مردم شناس��ي داش��تم، میلیاردها توم��ان نیز براي 
در اختیار داشتن اش��یا و كامل كردن مجموعه هايم 
صرف ك��رده ام.  اكنون موزه س��منان ك��ه به عنوان 
يكي از غني ترين موزه هاي مردم شناسي در اين شهر 
محسوب مي شود جزو جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي 
شهر ش��ده قرار است كه عمارت كناري اين خانه نیز 

توسط متولیان شهر به موزه تبديل شود.

باغجاماندهازقاجارموزهيكقرنتاريخسمنان
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