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خبر   و   بيشتر 
 ویدیوها   و گفت و گوهاي متفاوت



 س�نايي درباره چش�م اندازهاي حفظ برجام 
ب�ا ريابكوف گفت وگو كرد؛ ايرنا| مهدي س��نايي، 
 سفير ايران در روسيه و سرگئي ريابكوف، معاون وزير 
خارجه روسيه در ديداري درباره برجام و برخي مسائل 
بين الملل��ي گفت وگو و تبادل نظ��ر كردند. ريابكوف 
در اي��ن نشس��ت، موضع روس��يه در م��ورد برجام را 
غيرقابل تغيير خوان��د و همچنان بر حمايت و حفظ 
آن تاكيد كرد. دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا 
روز 18ارديبهش��ت ماه به بهانه عدم پايبندي ايران به 
برجام و ادعاي حمايت تهران از تروريسم، كشورش را 
از توافق هسته يي ايران با 1+5 خارج كرد و يادآور شد 

كه تحريم ها را باز خواهد گرداند. 
 بررس�ي بحران ارز، س�كه و طال در نشس�ت 
فراكس�يون اميد؛ ايلن�ا| جالل ميرزايي با اشاره به 
اقدامات و برنامه هاي فراكسيون اميد مجلس شوراي 
اس��المي ب��راي كمك به دول��ت در رفع مش��كالت 
اقتص��ادي اظه��ار كرد: با توجه به ش��رايط س��ختي 
كه دولت با آن روبه رو اس��ت و ت��داوم بحران در بازار 
ارز، س��كه و طال، فراكس��يون اميد تصميم گرفته كه 
به  جاي برگزاري جلس��ات فراكسيوني و سياسي، كار 
كارشناس��ي را دنبال كند. نماينده اصالح طلب مردم 
ايالم در مجلس ش��وراي اس��المي يادآور شد: كميته 
اقتصادي و بودجه فراكس��يون اميد در اين راس��تا بنا 
دارد با دعوت از كارشناسان و اساتيد برجسته اقتصاد 
نسبت به برگزاري جلس��ه يي در روز يك شنبه هفته 

آينده اقدام كند. 
 زد و بند در خصوصي س�ازي جامعه را نااميد 
ك�رد؛ خانه ملت| س��خنگوي كميس��يون اصل 90 
مجلس گفت: در كش��ور ما متاسفانه رانت و زد و بند 
موضوع رايجي است. وقتي مردم مي شنوند، كارخانه يي 
با وجود رانت و پش��ت پرده ب��ه يك مجموعه دولتي 
ديگر ي��ا حتي يك ش��خص خصوصي واگذار ش��ده 
بسيار دلزده مي ش��وند. ولي داداشي با اشاره به موانع 
اجراي صحيح اصل ۴۴ قانون و خصوصي س��ازي طي 
اين سال ها گفت: اگر خصوصي سازي به درستي اجرا 
مي ش��د، دچار مش��كالت اقتصادي كنوني نبوديم. او 
با بيان اينكه اين موض��وع را مي توان از ابعاد مختلف 
بررسي كرد، اظهار كرد: از ابتداي اجراي اين قانون در 
كش��ور تاكيد بر بحث خصوصي سازي بود اما دولت ها 
نتوانس��تند آن را به درستي اجرا كنند و متاسفانه به 

جاي خصوصي سازي، خصولتي سازي انجام شد. 
 حضور ايران در س�وريه مشروع است؛ ايسنا| 
واسيلي نبنزيا، نماينده روسيه در سازمان ملل در يك 
كنفرانس خبري حضور ايران در س��وريه را مش��روع و 
طبق قوانين بين المللي دانست. وي تصريح كرد: ايران 
و سوريه دو عضو قانوني سازمان ملل هستند و ايران بنا 
به درخواست دمشق در سوريه حضور دارد. نبنزيا افزود: 
هيچ كس نمي تواند اين مساله را تكذيب كند، چه آن را 
دوست داشته باشيد و چه نداشته باشيد. نماينده روسيه 
همچنين با بيان اينكه بس��ياري از كشورها در منطقه 
نقش بي ثبات كننده دارند، حضور امريكا در س��وريه را 
غيرقانوني توصيف كرد و گفت: ايران مدت هاس��ت كه 
تاكيد مي كند براي گفت وگو با ديگر كشورهاي منطقه 
آماده اس��ت. وي ادامه داد: با وجود اعالم آمادگي ايران 
براي انجام گفت وگو ديگر طرف ها هيچ تمايلي براي اين 

كار از خود نشان نداده اند. 
 يارانه سه دهك پايين درآمدي ادامه مي يابد؛ 
ايس�نا| س��خنگوي دولت و رييس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه اعالم ك��رد، حذف يارانه س��ه دهك )پايين 
درآم��دي( قابلي��ت اجرايي ندارد و ب��ا وجود مضايق 
اقتص��ادي، پرداخ��ت يارانه ها اين دهك ها در س��ال 
1397 مانند قبل ادامه مي يابد.  شوراي اطالع رساني 
دولت با ارس��ال پيامكي ضمن اعالم اين خبر به نقل 
از »محمدباق��ر نوبخت« اف��زود: همانطور كه در زمان 
بررس��ي اليحه بودجه 97 در مجل��س اعالم كرديم، 
پرداخ��ت ياران��ه به دهك هاي ياد ش��ده، قابل حذف 
نيس��ت.  او خواست برخي با شايعه حذف يارانه براي 

مردم ايجاد نگراني نكنند. 
 باي�د از دولت حمايت كني�م؛ ايرنا|  مدير دفتر 
مطالعات و تدوين تاريخ ايران گفت: در شرايط كنوني 
كشور بايد با جايگزيني منافع ملي به مصالح حزبي از 
دولت به طور جدي پشتيباني كرد، تقويت دولت اين 
نيس��ت كه بيرون گود بنشينيم بلكه بايد وارد ميدان 
ش��د و دولت را به اين جمع بندي رساند كه بي نياز از 
ساير نيروها نيست.  عباس سليمي نمين در مورد طرح 
مطالبات جناحي در شرايط حساس كنوني گفت: هر 
كس��ي مي داند طرح خواسته هاي گروهي موجب دور 
شدن نيروهاي فعال سياس��ي از هم مي شود. در اين 
فضا مصالح جامعه گم مي شود و هر كسي در پي منافع 
خويش مي رود. در شرايط كنوني بايد از مصالح فردي 
و حزبي بگذريم و در قالب منافع جمع حركت كنيم. 

 س�فر حج با ارز ۳۹۰۰ توماني؛ مهر| نماينده ولي 
فقيه در س��ازمان حج با بيان اينكه طي رايزني هايي كه 
با رييس جمهور و رييس بانك مركزي داشته ايم درصدد 
هس��تيم كه ارز مبادله يي حذف شده را در مورد حجاج 
اس��تفاده كنيم و حجاج با ارز 3900توماني به سفر حج 
بروند، گفت: با وجود افزايش قيمت ها و با توجه به شعار 
س��ال، صالح نيس��ت زائران ما پول ايراني به بازارهاي 
عربستان ببرند و پول ملي را تحقير كنند. حجت االسالم 
قاضي عسكر ديروز در همايش آموزشي توجيهي 10هزار 
نفر از حجاج استان تهران كه در مجموعه 1۲هزار نفري 
آزادي برگزار ش��د با بيان اينكه ه��دف از برگزاري اين 
جلسه اطالع رساني براي زائران است، گفت: با توجه به 
فضاي مسمومي كه در سال هاي گذشته به وجود آمده و 
شيطنت هاي رسانه يي كه ايجاد شد، عده يي از سفر حج 

سرباز زدند و ما بايد از اين فضا دور شويم. 
 مش�كل اقتص�ادي داريم، بح�ران اقتصادي 
نداري�م؛ باش�گاه خبرنگاران| امام جمعه مش��هد 
گفت: ما مش��كل اقتصادي داريم اما بحران اقتصادي 
نداريم. صدور نفت و گاز و پتروشيمي به خوبي صورت 
مي گيرد و ارز الزم نيز بازمي گردد. كمبود ارز و ثروت 
نداريم. مشكالتي است كه ديگران ايجاد كرده و جريان 
مسوول و كارگزار نظام بايد آن را حل كنند. سيداحمد 
علم الهدي ديروز در خطبه هاي نماز جمعه مشهد اظهار 
كرد: در هفته گذش��ته مقام معظم رهبري ۲ پيام به 
تيم ملي ايران در بازي هاي جام جهاني دادند كه براي 
ما درس آموز است و بينش مردم را باز مي كند. اين دو 
پيام اين حقيقت را ثابت مي كند كه آنچه براي مردم 
ما مهم است، تالش و كوشش است. مردم بايد ببينند 

جريانات وارد شده و در منتهاي تالش قرار دارند.

روي موج خبر

»تعادل« تاثير نامه نمايندگان مجلس به رييس جمهور را بررسي مي كند

اصالح كابينه، سقف مطالبه تغيير در دولت

مراجع تقليد و آيات عظام در ديدار با رييس دفتر رييس جمهوري عنوان كردند

تاكيد بر اتحاد و همدلي براي عبور از مشكالت
گروه ايران| 

دولت تدبير و اميد در حالي سكان هدايت اجرايي 
كشور را در س��ال 9۲ به دست گرفت كه مناسبات 
ارتباط��ي دولت هاي نهم و دهم ب��ا مراجع تقليد و 
آيات عظام در 8سال زمامداري دولت مهرورز كمتر 
شده بود و ضرورت بهبود مناسبات ارتباطي دولت با 
مراجع به  شدت احساس مي شد؛ دولت تدبير و اميد 
از ابتداي تشكيل دولت تالش كرد تا روابط دولت با 
مراجع را به وضعيت مطلوب بازگرداند، بر اين اساس 
اس��ت كه چهره هاي نزديك به رييس جمهور مانند 
محمود واعظي، محمد نهاونديان، محمدباقر نوبخت 
و... به تناوب راهي قم مي شوند و در جريان ديدارهاي 
رودر رو با مراجع هم راهبردهاي دولت براي پيشبرد 
ام��ور را تش��ريح مي كنن��د و ه��م از راهنمايي ه��ا 
و رهنموده��اي مراج��ع ب��راي تصميم س��ازي هاي 
سرنوشت س��از كش��ور بهره مي برند.  اين بار هم در 
ش��رايطي كه موضوع گراني ها و س��ودجويي برخي 
افراد، اصناف و جريان��ات به مهم ترين چالش پيش 
روي كشور بدل شده؛ دولتمردان تالش مي كنند تا 
از تمام ظرفيت هاي مراجع به نفع بهبود شاخص هاي 
اصلي اقتصادي و معيش��تي استفاده كند و از طريق 
افزايش مناس��بات ارتباطي با اركان تاثيرگذار كشور 
زمينه تحقق وحدت ملي كش��ور را فراهم كنند.  بر 
اين اساس رييس دفتر رييس جمهوري كشورمان نيز 
ديروز در جريان س��فرش به قم با شماري از مراجع 
عظام تقلي��د و نيز توليت آس��تان مقدس حضرت 
معصومه )س( ديدارهايي جداگانه داش��ت. محمود 
واعظي در ابتداي س��فرش ب��ه قم به زيارت مضجع 
ش��ريف كريمه اهل بيت، حضرت فاطمه معصومه 
)س( و ديدار با حجت االسالم سيدمحمد سعيدي، 
توليت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه )س( 
رفت و بعد از زيارت حرم شريف راهي ديدار با مراجع 

تقليد شد. 

 زمان تسويه  حساب هاي شخصي نيست
آي��ت اهلل مكارم ش��يرازي در دي��دار ريي��س دفتر 
رييس جمه��ور با بيان اينكه نمي توان منكر ش��د كه 
در همه ج��ا و از جمله دولت ضعف هايي وجود دارد، 
تصريح كرد: با اين اوصاف اما در شرايط فعلي هرگونه 
تضعي��ف دولت امري كامال خالف اس��ت و همه بايد 
از دول��ت حمايت كرده و در زماني كه دش��من همه 
توان خود را به كار گرفته تا به نظام جمهوري اسالمي 
ضرب��ه بزند، بايد دولت را تقوي��ت كنيم.  اين مرجع 
عاليقدر جهان تشيع در اين ديدار كه عصر پنج شنبه 
در قم انجام شد، افزود: امروز زمان تسويه  حساب هاي 
ش��خصي و حل اختالفات انتخاباتي نيست و اگر هم 
دول��ت در جايي ضعف دارد، همه بايد كمك كنيم تا 

اين ضعف ها برطرف شود. 
او اظه��ار كرد: ام��روز امريكا از ه��ر زمان ديگري 
منزوي تر اس��ت و شاهد آن هس��تيم كه در موضوع 
خروج آنها از برجام حتي دوس��تان اروپايي ش��ان نيز 
ب��ا امريكايي ها همكاري نكردند و اين مس��اله خيلي 
مهم و نقطه قوت ماس��ت؛ به ويژه آنكه دولت جديد 
امريكا نشان داده است كه تنها با ايران و برجام مشكل 

نداشته و با همه مشكل دارد.  
او با درخواس��ت ابالغ س��المش به رييس جمهور 
اف��زود: دول��ت در صدر اولويت هاي خود معيش��ت و 
زندگي عامه م��ردم را بايد مراقبت كند و به گونه يي 
باش��د كه به دغذغه هاي اصلي م��ردم همانند ايجاد 
اشتغال بيش��تر و مبارزه با قاچاق، مفاسد اقتصادي و 

گراني اقالم اساسي، اهتمام بيشتري كند. 
محم��ود واعظي رييس دفتر رييس جمهور نيز در 
اين ديدار با ابالغ س��الم روحاني به اين مرجع معظم 
تقليد ش��يعه گفت: رييس جمهور پيوسته بر ارتباط 
مستمر اعضاي دولت با مراجع عظام تقليد و حوزه هاي 
علميه و اس��تفاده از نظرات ايشان تاكيد دارد و امروز 
نيز به دس��تور رييس جمهور خدمت شما رسيده ام تا 

گزارشي را از وضعيت دولت و كشور ارائه كنيم.  رييس 
دفتر رييس جمهور اظهار كرد: امروز در وضعيتي قرار 
داري��م كه همه بايد يك صدا و ي��ك نظر درباره آنچه 
پيش رو كش��ور است و اينكه چه بايد كرد، اتفاق نظر 

داشته باشيم. 

 برخي قدر رييس جمهور را نمي دانند
آيت اهلل س��يدجعفر كريمي با آرزوي س��المتي و 
توفي��ق ب��راي روحاني و دولت تصري��ح كردند: آقاي 
روحاني را از 30 س��ال پيش مي شناس��م و باور دارم 
كه تمام وجود ايشان اخالص و انگيزه خدمت به مردم 
اس��ت و از خداوند مي خواهم كه ايش��ان را به عنوان 
ناصر اسالم به تاييد دل همه مردم و مسووالن برساند 
تا با او مهربان باش��ند.  آيت اهلل سيدجعفر كريمي در 
دي��دار رييس دفتر رييس جمهور با ابالغ س��الم هاي 
گرم و دعاي خير به رييس جمهور اظهار داشت: آقاي 
روحاني را از 30 سال پيش مي شناسم و باور دارم كه 
ب��ا تمام وجود و خالصانه ب��راي خدمت به مردم پا به 
ميدان گذاش��تند، اما عده يي فريب دشمن را خورده 
و قدر ايش��ان را نمي دانند.  اين اس��تاد حوزه علميه 
اظهار داشت: درست است كه مشكل زياد داريم و اين 
مش��كالت باعث ايجاد نارضايتي مي شود، اما با توجه 
به نيت آقاي روحاني و تالش دولت ايش��ان براي حل 
مش��كالت، كمك به ايش��ان و حفظ وحدت، امروز از 
اوجب واجبات بوده و از نماز و روزه واجب تر است. آنجا 
كه نظام ب��ه خطر بيفتد، همه بايد جان خود را براي 
آن فدا كنيم.  وي همچنين با اش��اره به جنگ رواني 
و تبليغاتي سنگين و ۲۴ س��اعته دشمن تاكيد كرد 
كه دولت بايد در عرصه تبليغات و اطالع رساني بسيار 
موثرت��ر و جدي تر از گذش��ته عمل كند و با تبليغات 
هنرمندانه ضمن اطالع رس��اني درباره دس��تاوردها و 
موفقيت ها، اميد و اعتماد مردم را افزايش داده و جنگ 

رواني دشمن را خنثي كند. 

 بايد اختالف ساليق را كنار گذاشت
آيت اهلل س��بحاني پنج شنبه شب در ديدار رييس 
دفتر رييس جمهور با ابالغ سالم به روحاني گفت: در 
وضعيت جديدي كه براي كش��ور پيش آمده است، 
بايد ت��الش كنيم با حفظ وحدت م��ردم را بيش از 
پيش به آينده اميدوار كنيم كه الزمه اين مهم تامين 

رضايت و مطالبات عامه مردم است. 
اي��ن مرجع تقلي��د افزود: ما در نظ��ام جمهوري 
اس��المي همه سرنش��ينان يك كش��تي هس��تيم و 
سرنوش��ت واحدي داريم؛ لذا بايد اختالف س��اليق 
را كن��ار گذاش��ته و اگر مس��اله يي وج��ود دارد نيز 
ب��ا گفت وگو حل و فصل ش��ود.  آيت اهلل س��بحاني 
اظهار كرد: مش��كالت امروز پيش روي نظام بيش��تر 
از مش��كالت س��ال هاي اول انق��الب و زمان جنگ 
نيس��ت، اما بايد براي عبور از اين مش��كالت سطح 
وحدت و همدلي بين مردم و نظام به سطح انسجام 
كش��ور در س��ال هاي اول انقالب برسد كه يك نكته 
بس��يار مه��م در وضعي��ت كنوني اين اس��ت كه با 
سوءاس��تفاده كنندگان از اوض��اع امروز و مفس��دان 
اقتصادي برخورد قانوني قاطع داش��ته باش��يم.  او با 
درخواست ابالغ سالم به رييس جمهور، تصريح كرد: 
ب��ه خوبي مي دانم كه آقاي روحاني و همكارانش��ان 

در دولت يكي از سخت ترين دوران رياست جمهوري 
در كش��ور را تجربه مي كنند اما يقينا اگر با مفسدان 
اقتصادي قاطعانه مقابله كنند و اخبار آن را به اطالع 
مردم برسانند، مردم به آينده اميدوار شده و قدردان 
دولت خواهند بود و جنگ رواني دشمن نيز هر قدر 

هم كه شديد باشد، خنثي خواهد شد. 

 نياز به تقويت راه هاي  وحدت در كشور
آي��ت اهلل علوي گرگاني عصر پنج ش��نبه در ديدار 
ريي��س دفتر رييس جمهور با ابالغ س��الم به روحاني 
گف��ت: در وضعي��ت حاضر مهم ترين مس��اله تقويت 
راه هاي انس��جام و وحدت در داخل كش��ور است؛ به 
گونه يي كه اختالف و افتراقي ايجاد نش��ود تا دشمن 

بتواند از آن سوءاستفاده كند. 
اين مرجع عاليقدر جهان تشيع با درخواست ابالغ 
س��الم به رييس جمه��ور تصريح كرد: باي��د با تامين 
مطالبات و نيازهاي مردم، رضايت آنها را حاصل كنيم 
تا به عنوان مهم ترين پش��توانه نظام و مهم ترين ركن 
وحدت، همچنان حامي و پشتوانه اصلي نظام باشند 
و مسووالن نيز بايد تحت نظر مقام معظم رهبري و با 
همدلي و هماهنگي يكديگر در اين راستا تالش خود 

را مضاعف كنند..

گروه ايران|
كنترل بازار ارز و طال از دستان دولت خارج شده تا 
روحاني بيش از گذشته تحت فشار قرار گيرد. فشارهايي 
كه تا زمزمه عدم كفايت او پيش رفت، اما در ايس��تگاه 
تغيير تيم اقتص��ادي كابينه متوقف ماند. در حالي كه 
برخي مخالفان تندرو روحاني در مجلس از استيضاح و 
استعفاي دولت سخن مي گفتند، هفته گذشته 190نفر 
از نمايندگان به روحاني نامه يي نوشته و خواستار تغيير 
در كابين��ه ش��دند. 190 نماينده يي كه به گفته تابش 
عضو فراكسيون اميد، از هر سه گروه سياسي پارلمان 

بودند؛ »اصولگرايان، اصالح طلبان و مستقلين.« 
اين در حالي است كه طي روزهاي گذشته صداي 
مخالف��ان تندرو دولت براي بركناري رييس جمهور با 
يك اظهارنظر از چهره هاي نزديك به حسن روحاني 
بلند تر ش��ده بود. آنجا كه حسين موسويان كه براي 
هشت سال معاون حسن روحاني در زمان دبيري وي 
در ش��وراي عالي امنيت ملي بود، ش��رايط را بحراني 
ارزيابي كرد و گفت: »بزرگان نظام بايد قبل از هرچيز 
در اين مورد چاره انديش��ي كنند؛ حتي به قيمت يك 
خانه تكاني اساس��ي در دولت يا حتي استعفاي دولت 
فعلي و برگزاري انتخابات زودرس، زيرا استمرار وضع 
فعلي تا ۲ س��ال ديگر ممكن اس��ت موجب لطمات 
غيرقابل جبران ش��ود.« پس از آن معدود چهره هاي 
تندرو مخالف روحاني از آماده كردن طرح عدم كفايت 
رييس جمهور خبر دادند. حس��ينعلي حاجي دليگاني 
نماينده اصولگراي ش��اهين شهر در مجلس كه يكي 
از طراحان اي��ن طرح بود، مدعي ش��د تعداد زيادي 
از نماين��دگان به دنبال عدم كفايت رييس جمهور در 
مجلس هس��تند و اتاق فكري را براي بررس��ي عدم 
پايبندي روحاني در اجراي قانون برنامه پنجم تشكيل 
داده اند. ب��ه ادعاي اين عضو فراكس��يون نمايندگان 
واليي، زمان��ي كه او طرح اس��تيضاح وزير اقتصاد را 
پيش هر كس��ي مي برده، نماين��دگان پي طرح عدم 
كفاي��ت رييس جمهور را مي گرفتند و به او مي گفتند 
»چ��را طرح عدم كفايت روحان��ي را نمي آوريد. « اما 

اظهارات ديگر نمايندگان عضو فراكس��يون واليي كه 
از مخالفان روحاني هستند، اين ادعا را تاييد نمي كند. 
چنانكه از حاجي بابايي رييس فراكس��يون نمايندگان 
واليي تا احمد اميرآبادي فراهاني از مخالفان سرسخت 
روحان��ي از نياز به تغيير در كابينه آن هم به دس��ت 
رييس دولت س��خن گفتند. حاجي بابايي با تاكيد بر 
اينكه »به دنبال ايجاد چالش در مس��ائل نيس��تيم« 
گفت كه »اس��تيضاح اعضاي تيم اقتصادي دولت در 
اولويت نيست. « او در عين حال پيشنهاد داد »دولت 
تغيي��رات الزم براي تقويت تيم اقتصادي دولت انجام 
دهد. « رييس فراكسيون اصولگراي نمايندگان واليي 
اين پيش��نهاد را براي اين داده كه به گفته او »تغيير 

تركيب تيم اقتصادي از سوي دولت مانع اتالف وقت 
است و يك گام رو به جلو براي حل مشكالت محسوب 
مي شود. « هر چند او تاكيد كرد كه» اگر دولت اقدام 
نكند مجل��س در اين زمينه تصميم گيري مي كند. « 
حاجي بابايي كه رهبري فراكس��يون مخالف دولت در 
مجلس را برعهده دارد، س��خني از طرح عدم كفايت 
روحاني نمي گويد، در عين حال معتقد است » مردم 
تيم اقتصادي دولت را كارآمد نمي دانند« چرا كه »بايد 
سياست ها در حوزه اقتصادي به نحوي اعمال مي شد 
كه مانع از سوداگري و سوءاستفاده در بازارها شود. «

فراهاني ديگر نماينده عضو فراكس��يون نمايندگان 
والي��ي هم ك��ه از مخالف��ان جدي روحاني اس��ت، در 

واكنش به پيشنهاد برخي از سياسيون درباره استعفاي 
رييس جمهور به دليل مس��ائل و مش��كالت سياسي و 
اقتصادي اخير كشور مي گويد كه هنوز شرايط و زمان 
اس��تعفاي رييس جمهور نرسيده است، از اين رو نيازي 
به اس��تعفاي وي نيست. به باور اين نماينده بهتر است 
»رييس جمهور طبق نامه  190 نماينده نسبت به ترميم 
كابينه خود اقدام كن��د. « نامه يي كه در آن از روحاني 
خواس��ته شده بود، تيم اقتصادي دولت را تغيير دهد و 
فراهاني مي گويد: »رييس جمهور با تغيير رييس بانك 
مرك��زي، وزراي اقتصادي چ��ون وزير صنعت، معدن و 
تجارت و وزير اقتصاد و دارايي و رييس سازمان برنامه و 
بودجه به حل مشكالت اخير جامعه كمك خواهد كرد.« 

صداي مخالف��ان دولت در خارج از مجلس هم از دايره 
محدود طرفداران تغيير دولت خبر مي دهد. تا آنجا كه 
روزنام��ه كيهان كه بلندگوي گروهي از مخالفان تندرو 
دولت اس��ت، مطالبه اش را صرفا تغيير سياس��ت هاي 
اقتص��ادي قوه مجري��ه اعالم مي كند. اي��ن روزنامه در 
يادداشتي مي نويس��د: »اگر گفته شود براي كارآمدي، 
عمرو يا زيد دولت جابه جا ش��وند حرف معقولي است، 
درس��ت مانند يك تيم ورزشي. اما مگر وسط مسابقه و 
دست و پنجه نرم كردن با حريف مي شود تيم را يكجا 

كنار گذاشت و في الفور تيم جديدي جايگزين كرد؟« 
آن ط��ور كه به نظر مي رس��د، روحاني هم در پي 
اعمال برخي تغييرات در تيم اقتصادي دولت اس��ت. 
اين تصمي��م روحاني هم گويي براي ام��روز و ديروز 
نيس��ت و به ماه ه��اي پيش باز مي گ��ردد. زماني كه 
زمزمه هاي جدي در محافل غيررسمي از تغيير رييس 
كل بانك مركزي ش��نيده ش��د و انتشار يك عكس 
توسط حسام الدين آشنا چهره نزديك و مورد اعتماد 
روحاني اين گمانه را تقويت كرد. آشنا يك ماه پيش با 
انتشار عكس��ي بدون توضيح از طيب نيا وزير پيشين 
اقتصاد كه بين وزير بهداشت و وزير رفاه ايستاده بود، 
شايعه بازگشت وزير سابق به دولت را تقويت كرد. اين 
روزها هم مقامات دولتي صراحتا از احتمال تغييرات 
در كابينه اقتصادي دولت سخن مي گويند كه بر اساس 
ش��نيده ها، نشس��تن طيب نيا در صندلي رياست كل 
بانك مركزي به جاي سيف، يكي از اين تغييرهاست. 
محم��ود واعظ��ي رييس دفتر رييس جمه��ور هم در 
اظهارنظري در اين باره احتمال داد كه رييس جمهور 
در شرايط افزايش فشار تحريم هاي امريكا، افرادي كه 
براي ش��رايطي غير از اين براي كابينه انتخاب ش��ده 
بودند را تغيير داده و به جاي آنها از نيروهايي استفاده 
كند كه به گفته واعظي »جوان تر و با انرژي بيش��تر 
هس��تند. « او در عين ح��ال تاكيد كرد كه ترميم در 
كابينه هميش��ه مطرح بوده اس��ت، همان طور كه در 
دولت قبلي هم ترميم كابينه وجود داش��ته و در اين 

دولت هم اين احتمال وجود دارد. 
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چهرهها

رييس س��ازمان بازرسي كل كشور 
ب��ا بيان اينكه قرار ش��د، اي��ران خودرو 
۲00 هزار و س��ايپا100 ه��زار ثبت نام 
فروش خودرو داشته باشند، تاكيد كرد: 
اگر دس��ت دالالن خودرو كوتاه ش��ود، 
مشكلي در بازار خودرو نخواهيم داشت. 
به گزارش ايرنا، قاضي ناصر س��راج 
روز پنج ش��نبه در جم��ع خبرن��گاران و در پاس��خ به ايرن��ا درباره 
احتم��ال احتكار خودروها گفت: احت��كار خودروها چه خودروهاي 
داخلي و چه خودروهاي خارجي را داريم بررس��ي مي كنيم.  رييس 
سازمان بازرسي كل كشور درباره اينكه آيا در نتيجه بازديد شما از 
شركت هاي خودروسازي، قيمت خودرو تا ۴0ميليون تومان كاهش 
يافت، اظهار داش��ت: اين امر براي هم��ه خودروها اتفاق نيفتاد در 
برخي خودروها مانند س��وزوكي و پژو ۲008 ش��اهد كاهش قابل 
قبولي در نرخ خودروها بوديم.   او اضافه كرد: اما پس از مصاحبه يي 
از مقامات صنعت، معدن و تجارت مبني بر ممنوع ش��دن واردات 
خودروهاي خارجي، قيمت خودرو متوقف شد؛ اما در مجموع قيمت 
خودرو خوب پايين آمد.   سراج يادآور شد: اگر حرص و ولع كم شود، 
كمب��ود خودرو نداريم و به اندازه كافي خودرو داخل كش��ور توليد 

مي شود و حتي توليد چند برابر از نياز موجود است. 

  ايران خودرو و سايپا وعده فروش
۳۰۰ هزار خودرو دادند

وزي��ر اطالعات با بي��ان اينكه امروز 
دروغ پراكني،  فض��اي  مج��ازي  فضاي 
تهمت و افترا شده است، گفت: نمي توان 
ادع��اي انقالبي و واليي بودن داش��ت، 
ولي حرمت ش��كني و دروغ پراكني كرد.  
به گ��زارش ايلن��ا، س��يدمحمود علوي 
ش��امگاه پنج شنبه در س��فر به فومن با 
اشاره به فشارهايي كه از سوي دشمن بر ملت و نظام اسالمي وارد 
مي شود، اظهار داشت: به خيال خام خود تصور كرده اند، مي توانند 
ب��ه موجوديت ايران پايان دهند، حال اينكه ملت ايران، گردنه هاي 
سخت تر از اين را نيز پشت سر گذاشته است.  وزير اطالعات، وحدت 
و انسجام ملي را رمز شكست توطئه هاي دشمنان دانست و گفت: 
امروز فضاي مجازي فضاي دروغ پراكني، تهمت و افترا شده و عده يي 
به راحتي با آبروي ديگران بازي كرده و آنان را متهم مي كنند.  وزير 
اطالعات با يادآوري مظلوميت شهيد سرافراز تاريخ شهيد بهشتي 
گفت: اين ش��رايط را كه مي بينيم، به ياد مظلوميت شهيد بهشتي 
مي افتم؛ الزم است قدر بهشتي ها را تا زماني كه از بين ما نرفته اند، 
بداني��م.  او با بيان اينكه هي��چ توجيهي نمي تواند به ما اجازه عبور 
از تذك��رات رهبري بده��د، ادامه داد: واليتم��داري بدون عمل به 

دستورات معظم له محقق نمي شود. 

 نمي توان ادعاي انقالبي و واليي بودن داشت
ولي دروغ پراكني كرد

رييس مجلس ش��وراي اس��المي با 
بي��ان اينكه امروز نياز نيس��ت با وجود 
ترامپ كه يك الابالي سياس��ي اس��ت، 
مذاكره كنيم، گفت: آنها دو مولفه دارند؛ 
نخست آشفته سازي سياسي كه ممكن 
اس��ت از بيرون يا درون اتف��اق بيفتد. 
براي اينكه تنش سياس��ي ايجاد كنند. 
مولف��ه دوم اين اس��ت كه از نظر اقتصادي به اي��ران ضربه بزنند و 
قص��د دارند عليه ما جنگ اقتصادي ايج��اد كنند.  علي الريجاني 
گفت: امروز مثلث سعودي، امريكا و اسراييل فعال است و با پول هر 
كاري مي كنند. وي ادامه داد: مساله بعدي اقتصادي است، درست 
اس��ت كه تحريم ها وجود دارد اما وقتي كه نقدينگي در كشور زياد 
اس��ت و به جاي رفتن به طراحي عمراني جاي ديگر مي رود و اين 
ربطي به تحريم ندارد، مش��كل صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، 
موسسات مالي يا آب ربطي به تحريم ها ندارد ربط دادن اين موارد 
به تحريم، حريف را بزرگ مي كند ما بايد مشكالت را خودمان حل 
كنيم. او عنوان كرد: اروپايي ها گفتند به ما فرصت دهيد تا در برجام 
بمانيم ما نمي خواهيم برجام را ترك كنيم، ما هم فرصت داديم نبايد 
فضاي ديپلماسي را به سمت و سوي ديگري ببريم. مشكل اقتصادي 
مشكل اين دولت نيست، بسياري از دولت ها از كنار آن عبور كردند.

 با وجود ترامپ
نياز به مذاكره نيست

وزير امور خارجه در توييتي خطاب 
به وزير خارج��ه امريكا تاكيد كرد: آنكه 
در خانه شيشه يي زندگي مي كند نبايد 
سنگ پرتاب كند.  ظريف در بيانيه خود 
نوش��ت:  اياالت متحده منابع مردمش 
را ب��ر ب��اد مي دهد، چه ب��ا ماجراجويي 
در عراق و افغانس��تان، چ��ه با حمايت 
كوركورانه از اسراييل و ديگر رژيم هاي تروريست پرور يا با گسترش 
بي مصرف سالح هاي هس��ته يي اش؛ اين اقدامات تنها به رنج مردم 
امري��كا مي افزايد.  همان گونه كه قبال ه��م گفته ام، هيچ كس نبايد 
تعجب كن��د كه تظاهرات در امريكا ادامه پي��دا مي كند؛ در مرزها، 
در زندان ها و همين آخر هفته در واشنگتن و تمام 50 ايالت. مردم 
امريكا از رهبرانشان مي خواهند كه ثروت كشورشان را به مردم واگذار 
كرده و پاس��خگوي نيازهاي مشروع آنان باشند تا ۴0ميليون نفر در 
ثروتمندترين كش��ور جهان زير خط فقر زندگ��ي نكنند.  ما تداوم 
سياس��ت هاي عبث دولت اياالت متحده در سركوب، زنداني كردن 
تظاهركنندگان، جدا كردن مهاجرين از خانواده هايشان و نگهداري 
اطفال آنها در قفس و نيز س��رپوش نهادن و انكار ناكامي هاي مردم 
امريكا را محكوم مي كنيم. مردم اياالت متحده از فساد، بي عدالتي و 
بي كفايتي رهبرانشان به ستوه آمده اند. جهان صداي آنها را مي شنود. 

 پاسخ مستدل ظريف
به همتاي امريكايي اش
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3 كالن
برنامه دولت براي تسويه بدهي 

بخش خصوصي
ايبن�ا| معاون سازمان برنامه و بودجه از برنامه جديد 
دولت براي تسويه بدهي بخش خصوصي خبر داد و گفت: 
قانونگ��ذار به دولت اج��ازه داد ۱۰۰ هزار ميليارد تومان 
بدهي ه��اي بخش خصوصي از طري��ق تهاتر با سيستم 

بانكي تسويه شود. 
حمي��د پورمحمدي در خصوص برنام��ه دولت براي 
سرو سام��ان دادن به مطالبات بخش خصوصي از دولت 
اظهار كرد: نكته سوم كه در قانون بودجه سال ۹۷ ديده 
شد، اين بود كه قانونگذار ب��ه دولت اجازه داد ۱۰۰هزار 
ميلي��ارد تومان بدهي ه��اي بخش خصوص��ي از طريق 
تهاتر با سيستم بانكي تسويه شود. در حال حاضر بخش 
خصوصي، دول��ت و سيستم بانكي در يك چرخه بدهي 
ق��رار دارند. وي ادامه داد: بر همي��ن اساس قانونگذار در 
قالب تبصره ۵ قانون بودجه، مكانيسمي ديده كه بخش 
خصوصي، نهادهاي عموم��ي و تعاوني هايي كه از دولت 
طل��ب دارند و به سيست��م بانكي نيز بدهك��ار هستند، 
مي توانند ب��ه شرط اينكه بانك مورد نظ��ر هم به بانك 
مركزي بدهكار باش��د، بدهي خود را تهاتر كنند. معاون 
سازم��ان برنامه و بودجه خاطرنش��ان ك��رد: با همكاري 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پيش نويس 
آيين نامه اين موضوع تهيه و به هيات وزيران ارائه شد كه 
به نظر من هم گشايشي در كار بانك هاست و هم بخش 
زي��ادي از بدهي بخش خصوص��ي، تعاوني ها و نهادهاي 
عمومي تسويه و تعيين تكليف خواهد شد. پورمحمدي 
تاكيد كرد: تسويه بدهي ها از چند جهت مزيت دارد، زيرا 
هم ترازنامه بانك ها شفاف مي شود و هم بخش خصوصي 
 امك��ان وام گيري جدي��د دارد. پورمحم��دي همچنين 
درخصوص جديدترين اقدام به منظور بررسي و پرداخت 
بدهي هاي دولت گفت: دفتر پايش تعهدات دولت در سال 
جاري در سازمان برنامه و بودجه براي نظم دهي بدهي ها 
تاسي��س شد كه اي��ن دفتر شناسايي تعه��دات دولت و 
همچنين ارائه راه حل و تمهيداتي براي حل اين مشكالت 
و بازپرداخ��ت بدهي ها در قالب قوانين بودجه را بر عهده 
دارد. مع��اون سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنين در 
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز دفتر بدهي هاي دولت 
ايج��اد شده كه اين بدهي ها در اي��ن دفتر پس از اينكه 
جمع آوري، مسجل و قطعي شد به دفتر پايش بدهي هاي 
دول��ت در سازمان برنامه وبودج��ه ارائه مي شود و در اين 
دفتر سازوكاره��اي بودجه هاي سنواتي براي بازپرداخت 
اين ديون و بدهي ها تمهيداتي انديش��يده مي شود. وي 
تاكي��د كرد: با اين روند ديگر امكان ادعاي طلب از دولت 
بدون هماهنگي و دريافت تاييد از سازمان برنامه وبودجه 
وجود ندارد و بي شك نظم دهي به بحث بدهي هاي دولت 

داده خواهد شد. 

تشكيل بازار ثانويه، التهابات 
ارزي را كاهش مي دهد

خانه ملت| عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي بر نقش تشكيل بازار ثانويه ارز در كاهش التهابات 

بازار ارز تاكيد كرد. 
 شهاب نادري درخصوص تاثيرات تشكيل بازار ثانويه 
ارز گف��ت: تالطم بازار ارز باعث شد كه اقتصاد كش��ور با 
چالش جدي روب��ه رو شود و بسي��اري از خانوارها براي 
تامين معيش��ت با مش��كل جدي روب��ه رو شدند چراكه 
قيمت بسياري از كاالها به بهانه افزايش نرخ ارز گران شد. 
عض��و كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي 
ادامه داد: يكي از دستاوردهاي دولت يازدهم ايجاد ثبات 
نسبي در بازار ارز بود اما عملكرد دولت دوازدهم در سال 
اول فعالي��ت در زمينه ايجاد ثبات در بازار ارز ضعيف بود 
و ت��داوم اين موضوع باعث شده بخش توليد با مش��كل 
ج��دي روبه رو شود. نماينده اورامانات در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: دولت هم��واره وعده ارز تك نرخي را 
مط��رح مي كرد اما در عمل نتوانست به اين هدف دست 
يابد چراك��ه بعد از اعالم ارز تك نرخ��ي معامالت ارز با 
نرخ هاي متف��اوت در بازار آزاد شكل گرف��ت. نادري در 
ادامه با بيان اينكه ساماندهي بازار ارز يك اولويت اساسي 
در اقتصاد كشور محسوب مي شود، تصريح كرد: از زماني 
ك��ه دولت نرخ ۴۲۰۰تومان براي هر دالر را تعيين كرد، 
كارشناسان اعالم كردند اين تصميم ارزي دولت، بازار را 
با مش��كل روبه رو مي كند بنابراين پيشنهاد تشكيل بازار 
متش��كل ارزي ارائه شد. تاخير در تشكيل بازار ثانويه ارز 
يكي از داليل هرج و مرج در بازار ارز بود اما در هر صورت 
بانك مركزي بايد بازار ثانوي��ه ارز را مديريت كند. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: 
بخشي از افزايش قيمت ارز و سكه طال ناشي از ضعف در 
مديريت بازار بوده بنابراين در صورت مديريت بازار ثانويه 
ارز احتمال كاهش نرخ ارز در روزهاي آينده وجود دارد.

 توافقات جديد گمركي
ميان ايران و چين

تعادل| توافقات جدي��د گمركي ميان گمركات 
اي��ران و چين در دي��دار رييس كل گم��رك ايران 
با وزير گم��رك چين صورت گرف��ت. اين اقدام در 
حاشيه اجالس روساي گمركات جهان در بروكسل 
و در گفت وگوي دوجانب��ه ميان رييس كل گمرك 
اي��ران و وزي��ر گم��رك چين صورت گرف��ت. فرود 
عسگري ك��ه براي شركت در يكصد و سي ودومين 
اجالس ش��وراي سازمان جهاني گمرك به بروكسل 
سف��ر كرده اس��ت درحاشي��ه اين اجالس ب��ا وزير 

گمرك چين ديدار و گفت وگو كرد. 
در اي��ن مالق��ات در خصوص مسائ��ل مختلف 
دوجانب��ه بحث وتبادل نظر ش��د. بر اساس توافقات 
ب��ه عمل آمده؛ گمركات ايران و چين همكاري هاي 
گمرك��ي خ��ود را در سه حوزه تب��ادل الكترونيكي 
اطالع��ات مي��ان گمركات دو كش��ور، دسترسي به 
گواهي هاي مب��دا و ارائه تسهيالت گمركي به تجار 
و بازرگانان دو كش��ور گسترش مي دهند. همچنين 
مقرر شد، تسهيل و توسعه تجارت ميان دو كش��ور 
در چارچ��وب مذاكرات همايش تج��ارت فرامرزي 
چي��ن گسترش ياب��د و براي رف��ع موانع گمركي و 

تجاري وزير گمرك چين به تهران سفر كند.

اخبار كالن

گمرك

مركز پژوهش هاي مجلس بررسي كرد

استرات ژي صنعتي نداريم!
گروه اقتصادكالن|

مرك��ز پژوهش هاي مجلس در گزارشي از نبود استراتژي صنعتي 
در برنامه هاي كالن كشور انتقاد كرده و از »نياز مبرم اقتصاد كشور« 
به اتخاذ اين سياست ها سخن گفته است. بر همين اساس كارشناسان 
اي��ن مركز در يك بررسي به مباني نظ��ري اين استراتژي پرداخته و 
ضمن نقد برخي رويكردهاي مربوطه، مناسب ترين الگوي مطرح براي 
اقتصاد اي��ران را معرفي كرده اند. الزم به ذك��ر است كه رويكردهاي 
اقتصاد متعارف )تحت تاثير نظريه هاي اقتصاد نئوكالسيك( اعتقادي 
ب��ه برنامه ريزي هاي كالن و سياست هاي صنعتي ندارند و دست هاي 
نامرئي بازار را به عنوان نيروي اصلي تخصيص منابع مي دانند كه بايد 
بدون دخالت دولت به سازماندهي اقتصاد بپردازد؛ موضوعي كه اين 

گزارش آن را مورد نقد قرار مي دهد. 
اين بررسي با عنوان »رويكردهاي انتخاب بخش هاي اولويت دار« 
كه در چارچوب سلسله گزارش هاي اين نهاد رسمي پژوهشي تحت 

»الگوي راهبردي حمايت از توليد« منتشر مي شد، ارائه شده است. 

 اتخاذ سياست هاي صنعتي در 3 رويكرد
ب��ه گزارش »تعادل« در قرن بيست ويكم، مباحث پيرامون سياست 
صنعت��ي ديگر نه پيرامون چراي��ي )لزوم يا عدم ل��زوم( اتخاذ سياست 
صنعت��ي، بلكه پيرامون چگونگي و درواقع نح��وه درست اتخاذ و اعمال 
سياس��ت صنعتي است. به تعبير ديگر برخ��الف رويكردهايي كه صرفا 
بهبود فضاي سرمايه گ��ذاري و بسط كسب و كار را براي افزايش قدرت 
رقابت پذي��ري و كسب ارزش افزوده كش��ورها در مب��ادالت بين المللي 
توصيه مي كردن��د، سياست صنعتي به معناي خاص آن يعني گزينش 
برندگان همچنان محل توجه بوده و مساله مهم در اين چارچوب نحوه 
درست اعمال آن است. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به تبيين 
همين چگونگي و شروط آن در ادبيات متاخر سياست صنعتي پرداخته و 
با اين رويكرد كه هدف سياست صنعتي كمك رساني به تحول ساختاري 

از طري��ق كمك به ايجاد صنايعي است كه اين تحول را به پيش برانند، 
اين موضوع را بررسي كرده است. مطابق اين گزارش آنچه براي سياست 
صنعت��ي در درجه اول اهمي��ت قرار دارد، نح��وه گزينش بخش است، 
كدام بخش )فعاليت صنعتي( توان بيش��تري براي كمك به اين تحول 
ساخت��اري دارد. با عبور از نظريه مزيت نسبي ب��ه عنوان نظريه يي كه 
اتخ��اذ سياست صنعت��ي را رد مي كند، در اين گ��زارش از سه رويكرد 
»ساختارگراي��ي جدي��د«، »تقابل با مزيت نسب��ي« و »فناوري محور« 
به عن��وان رويكردهاي مهم انتخاب بخش نامب��رده و موازين آنها براي 
شناسايي مزيت هاي نسبي كش��ور و چگونگي حركت در وراي آن براي 
تحق��ق تحول ساختاري بررسي شده است. آنچه تفاوت اين سه رويكرد 
را مي س��ازد، نحوه و زمان بندي حركت ب��ه وراي مزيت نسبي است كه 
مي تواند بر نحوه انتخاب صنابع تاثير بگذارد. در ادامه گزارش با مقايسه 
اين نظريات مذكور نتايجي براي انتخاب بخش در اقتصاد ايران  استخراج 
كرده است. همان طور كه گفته شده نظريه پردازان مزيت نسبي اعتقادي 
به استراتژي هاي صنعتي ندارند و اين رويكرد كه از آن به عنوان جريان 
اصلي اقتصاد نام برده مي شود، مبتني بر نفي سياست صنعتي و تمركز 
بر مزيت هاي نسبي است. از نظر كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس 
اين رويكرد شايد در كوتاه مدت و ميان مدت موجب رشد اقتصادي شود، 
اما در بلندمدت اقتصاد كشور متضرر خواهد شد، زيرا براي رهايي از تله 
درآمد متوسط، كش��ورهاي در حال توسع��ه بايد به بخش هاي با ارزش 
افزوده باال ورود كنند كه معموال در آن داراي مزيت نسبي نيستند. از اين 
منظر حركت وراي مزيت نسبي كشور يك ضرورت محسوب مي شود، اما 

شدت و زمان حركت وراي آن قابل بحث است. 

 رويكرد مزيت نسبي يا ساختارگرايي جديد
جاستين ييفو لي��ن اقتصاددان ارشد بان��ك جهاني در يك دهه 
گذشته، استراتژي توسعه اقتصادي تحت عنوان اقتصاد ساختارگرايي 
جديد را بنا كرده است. استراتژي توسعه پيش��نهادي او، تركيبي از 

اقتصاد نئوكالسي��ك و اقتصاد ساختارگرايي اس��ت. رويكرد اقتصاد 
ساختارگرايي جديد در انتخاب بخش هاي اقتصادي براي حمايت به 
نوب��ه خود منحصر به فرد اس��ت. آنها استدالل مي كنند كه در اغلب 
م��وارد سياست هاي صنعتي به علت اشتب��اه استراتژيك در انتخاب 
اهداف ناسازگار با سطح توسعه يافتگي كش��ور و ساختار داشته هاي 
اولي��ه در همان دوره زماني شكس��ت مي خوردند لذا آنها با توجه به 
درس هايي كه از تجرب��ه انتخاب اهداف توسعه يي غيرواقع گرايانه به 
دس��ت آمده، استراتژي هاي اقتصادي توصي��ه مي كنند كه با مزيت 
نسبي كش��ور )تعيين شده توسط ساختار داشته هاي اوليه در لحظه 
طراح��ي استرات��ژي( سازگار باش��د. اين گزاره سن��گ بناي اقتصاد 
ساختارگرايي جديد است. به اين اعتبار اقتصاد ساختارگرايي جديد 
مزيت نسبي را محور تدوين سياست صنعتي قرار داده و رويكرد تقابل 
با مزيت نسبي را به ما گوشزد مي كند كه دولت ها بايد نيم نگاهي به 
آينده اقتصاد كشور و بخش هاي جديد اقتصادي داشته باشند. آنچه 
مبناي تفاوت اين دو رويكرد را مي سازد، ميزان ريسك پذيري سياست 
صنعتي است. با وجود آنكه براي تحول بخشي، رويكرد تقابل با مزيت 
نسبي بر اهميت انتخاب صنايع آينده دار )انتخاب برنده( تاكيد دارد، 
ام��ا ساختارگرايي جديد بر محدوديت اين رويكرد براي جلوگيري از 
تبديل شدن به انتخاب بازنده تاكيد دارد. گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس در اين زمينه معتقد است كه با توجه به نكات مهم مورد توجه 
هر دو رويكرد بايد تاكيد كرد كيفيت دولت )ميزان توانمندي دولت( 
شاخ��ص مهمي است كه بر نتيجه انتخاب تاثيرگذار خواهد بود. اگر 
توانمن��دي دولت محدود است شايد انتخاب بخش هاي داراي مزيت 

نسبي، نتايج بهتري در پي داشته باشد. 

 رويكرد فناوري محور 
ب��ر همين اساس مطاب��ق اين گزارش انتخ��اب بخش هاي داراي 
اولويت عالوه بر وابستگ��ي به توانمندي دولت و نيز توجه به صنايع 
پيشرو كشورهاي داراي وضعيت مشابه، اما برخوردار از درآمد سرانه 
باالتر، اين انتخاب باي��د از ويژگي هاي ديگري نيز برخوردار باشد، از 
جمله انتخاب صنايع با چرخه عمر كوتاه كه در رويكرد فناوري محور 
بر آن تاكيد شده است براي تسهي��ل دروني سازي فناوري و فرآيند 
رسيدن به كشورهاي پيش��رفته )هم ترازي( اهميت دارد. به عبارت 

ديگر شانس رسيدن به كش��ورهاي پيش��رفته در بخش هاي داراي 
فناوري با چرخه عمر كوتاه مدت بيشتر است.  عالوه بر اين گفته شده 
ك��ه قرن بيس��ت و يكم، قرني است كه با جهان��ي شدن و گسترش 
بي سابقه مبادالت تجاري بين المللي و تقسيم كار بين المللي در طول 
زنجي��ره ارزش برون سپاري همراه شده است. در چنين شرايطي در 
تدوين سياست صنعتي بايد به اين مساله توجه كرده و از فرصت هاي 
موجود داستف��اده كرد. البت��ه روي ديگر جهاني ش��دن، حاكميت 
سازمان ها و موافقتنامه هاي بين المللي بر تجارت بين الملل است كه 
ت��ا اندازه يي فضاي سياست گذاري صنعتي را براي كش��ورها محدود 
مي كند. اما با توجه به مطالب بيان شده در اين گزارش، نش��ان داده 
شده كه حتي با پذيرش رژيم حقوقي تجارت بين الملل باز هم فضاي 
سياست گذاري همچنان براي دولت ها تا اندازه قابل توجه وجود دارد. 
نكته ديگر اينكه يك سياست صنعتي مش��خص براي همه كشورها 
وج��ود ندارد و بسته به موقعيت و شراي��ط اقتصادي و نيز اولويت ها 
و ارزش ها و اهداف كش��ورها، بايد دست به انتخاب و اتخاذ سياست 
صنعتي مناسب زد. انتخاب بخش هاي اولويت دار نيز بايد در اين بستر 
گسترده ت��ر و فراقتصادي جوامع مختلف مورد مالحظه قرار گيرد. از 
اين رو هر كشور نياز دارد كه الگوي سياست صنعتي خود را بسته به 

شرايط صنعت و نهادهاي سياسي كشور خود توسعه و بهبود دهد.

 سياست صنعتي به مثابه فرآيندي مداوم 
گ��زارش در نتيجه گي��ري پاياني با بي��ان اينكه سياست صنعتي 
براي كش��ورهاي مختلف متنوع و سياست صنعتي در يك كشور در 
دوره ه��اي تاريخي مختلف نيز متفاوت اس��ت، مي نويسد: به عبارت 
ديگ��ر، سياست صنعت��ي را بايد يك فرآيند م��داوم در نظر گرفت و 
نه يك هدف. پويايي سياست صنعتي در انتخاب بخش را مي توان با 
برنامه ريزي هاي دوره يي مد نظر قرار داد. تجربه كره جنوبي، پويايي 
انتخاب برنامه ريزان را در بازه هاي ۱۰ ساله نشان مي دهد. اين پويايي 
با بهبود ظرفيت هاي اولي��ه و نيز توانمندي دولت قابل تحقق است. 
بنابراي��ن انعطاف در سياست صنعتي آخري��ن نتيجه است كه مرور 
گزارش حاضر مي تواند دربرداشته باشد. اقتصاد ايران در شرايطي كه 
عم��ال فاقد استراتژي توسعه صنعتي است نياز مبرمي به اتخاذ آن و 

توجه به نكات پيش گفته دارد. 

حسين قضاوي معاون پيشين وزير اقتصاد در گفت وگو با »تعادل« از تفاوت تيم هاي اول و دوم  اقتصادي دولت گفت:

چرخشازسياستگذاريعلميبهتصميماتسليقهاي
 گروه كالن|آيسان تنها|

حسين قضاوي معاون پيشين بانك و بيمه 
وزير اقتص�اد مي گويد: گرچ�ه تيم اقتصادي 
دولت اول روحاني تالش كرد، شفاف با مردم و 
رسانه ها سخن بگويد، تصميماتش را با مباني 
نظري علم اقتصاد همگرا كرده و به اين ترتيب 
س�رمايه اجتماعي دولت را افزايش داده و به 
دنبال آن ش�اخص هاي اقتصادي بهبود يافت 
ول�ي اين روندي بود كه تي�م اقتصادي دولت 
دوازدهم از آن عدول كرد و نتيجه آن شد كه 

امروز در بي ثباتي بازارها مي بينيم. 
او ب�ا انتق�اد از بان�ك مرك�زي مي گوي�د: 
سياس�ت گذار پولي در ماه ه�اي اخير ذخاير 
كش�ور را در قالب ارائه س�كه به قيمت نازل 
حراج گذاشت،  قيمت ارز را ميخكوب كرد كه 
خود عامل ايجاد رانت ش�د. در حالي كه وزير 
اقتص�اد نيز همواره خود را ملزم به هماهنگي 
با بانك مركزي دانس�ته و منفعل بوده اس�ت. 
در كن�ار اي�ن سياس�ت گذاري بودجه يي نيز 
نگران كننده بوده، همچنانكه افراط در تامين 
مالي جدي�د از طري�ق اس�تقراض عمومي و 
اس�تقراض غير مس�تقيم بانكي، چشم انداز 

انضباط مالي را تاريك كرده است. 
  

 5 سال پيش وقتي دولت يازدهم بر سر كار 
مي آمد، تصميمات نادرست اقتصادي آن دولت 
را از عواملي مي دانس�ت ك�ه بحران هاي ريز و 
درش�ت اقتصادي را براي كش�ور رقم زده بود. 
اكنون با گذر 5 سال از تغيير مسووالن و آمدن 
دولت�ي كه ادعا داش�ت با دول�ت قبل متفاوت 
عمل مي كند، مي بينيم كه تيم اقتصادي مجددا 
مورد هجمه هس�تند كه تصميمات نادرس�ت 
آنها وضعيت اقتصادي كش�ور را به هم ريخته. 
چه نظري داريد و عملكرد تيم اقتصادي دولت 

روحاني را چطور ارزيابي مي كنيد؟
ابتدا بايد ببينيم كه چه معيارهايي براي ارزيابي هر 
دولت و تيم اقتصادي آن وجود دارد؟ من اين معيارها 
را در چهار مورد دسته بندي مي كنم. ارزيابي مواردي 
مانند »مبارزه با تورم و ايجاد ثبات در سطح عمومي 
قيمت ها«، »تقويت رشد اقتصادي و رساندن نرخ رشد 
ب��ه روند بلندمدت«، »ايجاد و حفظ تعادل در بخش 
خارجي اقتصاد )ثب��ات نسبي نرخ ارز(« و »مبارزه با 
بيكاري و كاهش نرخ به يك سطح حداقلي« مي تواند 
نشان دهد كه در مجموع يك دولت و تيم اقتصادي 
آن چقدر توانسته اقتصاد كش��ور را در مسير درست 
هدايت كند. درب��اره دولت ۵ ساله آقاي روحاني هم 
بايد بگويم كه بايد دو دوره آن را جداگانه بررسي كرد. 
عملكرد تيم اقتصادي روحاني دوره اول با عملكرد تيم 

اقتصادي روحاني دوره دوم متفاوت بود. 
چ�ه ارزيابي از عملكرد دول�ت اول روحاني 

داريد؟ 
دول��ت اول آقاي روحاني رف��ع موانع سياسي در 
حوزه بين الملل و تنش زداي��ي را در دستور كار قرار 
داده ب��ود و سپس باق��ي ام��ور را در راستاي اهداف 
اقتص��ادي و همگ��را با مبان��ي نظري عل��م اقتصاد 

ساماندهي مي كرد. 
در مجموع دول��ت اول هم و غم خود را در حوزه 
سياست خارج��ي گذاشت تا در ح��دود مقدورات و 
اختي��ارات و در چارچوب شراي��ط بين المللي روابط 
سياس��ي و به تب��ع آن اقتصادي كش��ور ب��ا جهان 
بين الملل را بهبود ببخش��د. اين اقدامات را مي توان 
به تالش تيم فوتبال كشور تشبيه كرد، پيوسته قابل 

تقدير توسط مردم و تاريخ. 
به دولت اين انتقاد مي ش�ود كه در دوره اول 
تمركز خود را در حوزه سياس�ت خارجي براي 
حل مسائل سياسي بين المللي گذاشت و آينده 
كشور را وابس�ته به روابط خارجي كشور كرد، 

همچنانكه مي بينيم با خ�روج ترامپ از برجام 
هر چه دستاورد داش�ت به هدر رفت. بسياري 
نقش سرمايه اجتماعي دولت اول روحاني را در 
موفقيت هاي مقطع�ي آن نيز موثر مي دانند كه 

در دولت دوم برقرار نماند، چه ارزيابي داريد؟ 
خي��ر، من قبول ندارم كه دول��ت از حوزه اقتصاد 
غاف��ل بود. ببينيد درست است ك��ه در دو سال اول، 
اعتم��اد عمومي تقويت شد و اين به ثبات شاخص ها 
كم��ك ك��رد ول��ي در كن��ار آن مواض��ع در حوزه 
سياست گذاري مال��ي و پولي منطق پذير شد. دولت 
اول روحان��ي با شفافيت با م��ردم صحبت مي كرد و 
همانگون��ه كه ديديم داليل سياست گذاري ها بر پايه 
مبان��ي نظري ب��راي عموم م��ردم و محافل علمي با 
شفافبت بيان شد. همين داليل منجر به آن شد كه 

انتظارات تورمي مردم رو به اصالح رود. 
در چني��ن شرايطي خوشبيني عمومي به اقتصاد 
از س��وي فع��االن كسب و كار ه��م تقويت  مي شد و 
به همين ترتيب چش��م انداز اقتص��ادي رو به بهبود 
گذاشت. مجموع اين عوامل كمك كرد كه نرخ تورم 
روند كاهنده يي را ط��ي كند و رشد اقتصادي بهبود 
پيدا كند. به عبارتي سياست گذار اقتصادي دولت قبل 
روحاني نيز در ثبات شاخص ها موثر بود. از دو طريق 
توضيح شف��اف براي باال ب��ردن سرمايه  اجتماعي و 
اعتماد عمومي و البته سياست گذاري از طريق مباني 

علمي. 
بسياري نقد مي كردند كه دولت اول روحاني 
كاهش تورم را به حس�اب خود نوشته در حالي 
كه م�وج تورمي كه از دول�ت احمدي نژاد آغاز 
ش�ده بود دوره خود را طي كرده و در نتيجه در 
سال هاي 93 و 94 قاعدتا كاهش مي يافت، چه 

نظري داريد؟
 البت��ه اين درست است كه كش��ور م��ا در طول

۵ دهه گذشته همواره در معرض چرخه هاي تورمي 
ق��رار داشت��ه است. به اين ترتيب ك��ه رشد شاخص 
قيمت ه��ا، در گ��ذر زمان همچون ف��واره يك اوج را 
تجربه مي ك��رده است و متعاق��ب آن رشد شاخص 
قيمت ه��ا روي يك »عدد پاي��ه بزرگ«، طبيعتا نرخ 
كمتري را نش��ان مي داده است. چرخه تورمي قبلي 
در دولت دوم آقاي احمدي نژاد به اوج رسيد و دولت 
اول حسن روحاني وارث فضايي شد كه طبيعتا با روند 
كاهنده نرخ تورم همراه شده بود. اما به هرحال نقش 
تيم اقتصادي دولت در دو سال اول دولت روحاني را 

هم نبايد ناديده گرفت. آنها به لحاظ فكري منسجم 
بودند و سعي مي كردند سياست ها و تصميمات خود 
را با مباني نظري سازگار كنند. تالش سياست گذاران 

آن دوره انضباط پولي و مالي بود. 
سياست گ��ذاران دوره اول روحان��ي خ��ود را 
مقيد كرده بودند كه تحليل هاي مبتني بر مباني 
نظ��ري را با مردم از طري��ق رسانه ها و با محافل 
دانش��گاهي در مي��ان بگذارند. همي��ن روند به 
منطق پذيري سياست ها و تصميماتش��ان كمك 
ك��رده و منجر ب��ه تقويت اعتم��اد عمومي شده 
ب��ود. همين رون��د انتظارات تورم��ي را تعديل و 

چشم انداز فعاليت هاي اقتصادي را مثبت كرد. 
چ�ه ش�د ك�ه در اي�ن دول�ت وضعيت 

دگرگون شد؟
متعاقب��ا از منطق پذي��ري تصميم��ات كاسته و 
توجه به مباني نظري به كناري گذاشته شد. مثال به 
ماجراي ارز توجه كنيد. بدون وجود منطق اقتصادي 
ب��ر تثبيت نرخ اسمي ارز اص��رار ورزيدند. درباره نرخ 
سود بانكي هم ديديم كه از نرخ سود بانكي به عنوان 
ابزار سياست پولي به درستي استفاده نش��د. در كنار 
آن تصميم��ات اساسي در حوزه اصالح نظام بانكي با 
لخت��ي قابل مالحظه همراه شده و همه چيز به شعار 

گذشت. انسجام تيم اقتصادي هم به هم ريخت. 
اگ�ر قرار باش�د مروري به اش�تباهات بانك 
مركزي كنيد، آنچه بانك مركزي مي توانس�ت 
بكند كه جلو به هم ريختن بازارها را بگيرد چه 

مواردي بود؟
يك��ي از بزرگ ترين اشتباهات به حوزه موسسات 
مالي غيرمجاز بر مي گردد. بانك مركزي، نظارت پويا 
و موث��ري بر موسسات غيرمجاز نداشت. در ادامه هم 
م��داواي موسسات غيرمجاز ب��ا رهيافت هاي افراطي 
خش��ن همراه شد كه آثار زيانب��ار اضطراب بانكي و 
اجتماعي را به دنبال داشت. به تبع بروز اضطراب هاي 
بانكي و اجتماعي، تصميماتي همراه با دستپاچگي و 

روزمرگي اتخاذ شد. 
در نتيجه آن حدود ۲۰هزارميليارد تومان در يك 
ب��ازه زماني كم، پايه پول��ي منبسط شد و پول چاپ 
شد تا پاسخ سپرده گ��ذاران موسسات غيرمجاز داده 
شود. اين درحالي اس��ت كه همه مالباختگان هم از 
نحوه پاسخگويي ناخرسند بودند. نتيجه اين سياست 
سليقه يي آن شد كه ۷برابر انبساط پايه پولي، انبساط 

نقدينگي ايجاد شد. 

اين اقدام در جهش ارز موثر بود؟
به هر ح��ال اين عام��ل بر تقاض��اي دارايي هاي 
نق��دي خارجي افزود. به نظرم تبعات آن از قبل قابل 
پيش بيني بود. متاسفان��ه ديديم كه سياست گذاري 
پول��ي در دور دوم تصميمات��ي ب��ر خ��الف نظرات 
كارشناسان بانك مركزي و متخصصان دانش��گاهي 
گرف��ت و نتيجه آن شد كه ام��روز مي بينيم. اكنون 
بانك مرك��زي از يك سو از عهده ايفاي وظايف خود 
در قب��ال كنترل تورم و ح��ذف نوسانات چرخه هاي 
تج��اري برنيامده و از سوي ديگ��ر تمامي اختيارات 
خود در حوزه سياست گذاري پولي را به خارج از بانك 
مركزي واگذار ك��رده است. اينگونه سليقه آن هم از 
نوع شخصي ج��اي ضابطه را در حوزه سياستگذازي 

پولي گرفته است. 
الزم است به بودجه ريزي كشور هم اشاره كنم كه 
نقش مهمي را ايجاد بي ثباتي ها ايجاد كرد. همچنانكه 
بودجه ري��زي دول��ت تح��ت فش��ار محدوديت هاي 
بودجه يي از مباني منطقي به دور ماند. اكنون درباره 
بودجه كشور تصميماتي گرفته شده كه منجر شده 
چش��م انداز منابع مالي بودجه كشور چندان مناسب 
نباشد. افراط در تامين مالي جديد از طريق استقراض 
عموم��ي و استقراض غيرمستقيم بانكي چش��م انداز 
انضباط مالي را مخ��دوش كرده و در عين حال الزم 
است، تاكيد كنم كه در حوزه تامين مالي خارجي نيز 
از فرصت هاي برجامي به خوبي استفاده نشد و زمان 
به هدر رف��ت. همه اين عوامل دس��ت به دست هم 
داد ت��ا حساسيت بازارهاي داخلي به عوامل سياست 

خارجي افزايش يابد. 
بنابر آنجه توضيح داديد معتقديد دور شدن 
سياس�ت گذاران دولت دوم روحان�ي از مباني 

نظري علم اقتصاد ما را به اين ورطه كشاند؟
بله. به اعتقاد بسياري از كارشناسان، فقدان ضوابط 
رفت��اري مبتني بر مباني نظري و اتخاذ رهيافت هاي 
روزمره عمده ترين نقطه ضعف سياست گذاري پولي و 
مالي كشور ماست. هر چه اين نقطه ضعف، نمايان تر 
باشد، هرچه مردم و محافل علمي در قبال تصميمات 
اقتصادي دولت بيشتر گيج و منگ شوند و ندانند به 
چه دليل و با كدام منطق نظري فالن تصميم اتخاذ 
مي شود، انتظارات تورمي تش��ديد شده و چشم انداز 
اقتص��ادي براي فعاالن كسب وك��ار تيره تر مي شود. 
درس��ت در اين شراي��ط است كه بازاره��ا به عوامل 
خارج��ي سياسي حساس مي شوند. اين اتفاقي است 

كه در طول يك سال اخير به نحوي بسيار ملموسي 
اتف��اق افت��اد. به عنوان مث��ال م��ردم و كارشناسان 
نمي دانند چ��را دولت عوامل بازار را ناديده مي گيرد؟ 
كه در مورد سياست اعالم نرخ ۴۲۰۰توماني براي ارز 

هم آن را ديديم. 
چ�ه ارزياب�ي روي اي�ن سياس�ت داري�د؟ 
بسياري نوسانات اخير ارز را ناشي از آن تصميم 

مي دانند. 
 ميخكوب كردن ارز سياستي بود كه مي توان نقش 
آن را در بي ثباتي هاي اخير بررسي كرد. نرخ ارز را به 
صورت صوري يكسان كرده و قيمت دالر را در سطح 
۴۲۰۰تومان ميخكوب كرده است ولي ديديم كه بعد 
يك ماه دولت اع��الم كرد كه برنامه ميخكوب كردن 
ن��رخ دالر نبوده و قدري آن را نوس��ان داد. با همين 
سياست ديدي��م كه بعد چند ماه چطور انواع نرخ ارز 
و انواع رانت ها اقتصاد را فرا گرفت. اكنون كارشناسان 
نمي توانند منطق پذيري اين رفتارهاي روزمره و ناشي 
از دستپاچگ��ي را بفهمند. سياست گ��ذار هم منطق 
وراي اينگونه تصميمات��ش را توضيح نمي دهد. مگر 
مي ش��ود بازار ارز را تجزيه كرد و بخش��ي از تقاضا را 
پاسخ گفت و بخش��ي را به كل��ي ناديده گرفت؟ بايد 
تالش ك��رد، تقاضا را تعديل كرد ام��ا ناديده گرفتن 
بخش��ي از تقاضا، موجوديت آن بخش از تقاضا براي 
ارز را ساق��ط نمي كند. خالصه بگويم به ويژه در طول 
سه س��ال اخير، لختي تصميم گيري ه��ا متزايد شده 
اس��ت. تصميمات اقتصادي تيم اقتص��ادي دولت، از 
منطق پذيري و انسجام كمتري بزخوردار شده است. 
چنين فضايي، اثربخشي تحريم هاي خارجي را طبيعتا 
افزاي��ش مي ده��د. الزم است دولت بط��ور جدي در 
تركيب تيم اقتصادي خود با هدف اصالح استراتژي ها 

و حتي تاكتيك ها تجديد نظر سريع به عمل آورد. 
نقش شخص ولي اهلل سيف را چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟ بس�ياري معتقدن�د اين تصميم ها به 

سيف تحميل مي شود. 
نق��ش رييس كل بسيار مه��م است. رييس كلي 
ك��ه در طول ۵ س��ال دوران تص��دي اش حتي يك 
نشست هم انديشي با اقتصاددانان دانشگاه ها نداشته 
باش��د و هيچگونه نظر كارشناسي مخالفي را برنتابد 
و كارشناس��ان اقتص��ادي بانك مرك��زي را به عزلت 
بكش��اند، شوراي پول و اعتباري كه در طول ۵ سال 
گذشته، كمتري��ن وقت را ب��ه سياست گذاري پولي 
اختصاص دهد، نتيجه يي بهتر از اين نمي توان از آن 
انتظار داشت و تصميمات سليقه يي و روزمره خواهد 
ش��د. به عنوان مثال هيچ اقتص��اددان يا حتي درس 
اقتصاد خوانده اي اين سياست بانك مركزي را تاييد 
نمي كند كه ذخاير بانك مركزي به »ثمن بخس« به 
ح��راج گذاشت. سياست گذاران بانك مركزي چگونه 
سك��ه طال)كه هم��ان ارز است( را با به��اي نازل به 
حراج گذاشتند؟ اكنون اقتص��اد در دامان رانت هاي 
ف��راوان و بي منطق فرو غلتيده شده و هيچكس اين 
تصميمات و سياست ها را تاييد نمي كند. حتي احدي 
از كارشناس��ان اقتصادي درون بانك مركزي هم اين 
تصميمات را قبول ندارد اما اين تصميمات سليقه يي 

و روزمره اتخاذ مي شود و جاي تاسف دارد. 
نق�ش وزارت اقتص�اد را چگون�ه تحلي�ل 

مي كنيد؟
تاسف انگيزتر از هر چه شرح آن رفت، رفتار وزارت 
اقتص��اد است. وزير اقتصاد دول��ت دوازدهم در قبال 
ايجاد ثبات اقتص��ادي و اتخاذ صحيح سياست پولي 
ي��ا حتي سياست مالي خ��ودش را مسوول نمي داند 
و از ابت��داي پذيرش اين مسوولي��ت اعالم كرده كه 
سع��ي مي كند خودش را ب��ا بانك مركزي هماهنگ 
كند و به تبع آن جايگاهي هم براي خودش در حوزه 
نظريه پ��ردازي و سياست گذاري ندي��د. درحالي كه 
وزارت اقتص��اد بايد همچون نخ تسبيح همه اعضاي 
تي��م اقتصادي دولت را بر پايه مباني نظري با قدرت 

اقناع باال و شفافيت منسجم كند. 
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 اثر كاهش ارزش ريال
بر افزايش تورم 

گروه بانك وبيمه | مطالعات علمي نش��ان داده 
هر ۱۰درصدي كه از ارزش پولي ملي كاس��ته شود، 
يك درصد به ت��ورم داخلي افزوده مي ش��ود. براين 
اس��اس با رش��د 5۰ درصدي نرخ دالر، به ميزان 5 
درصد به نرخ تورم داخلي اضافه مي شود و با دو برابر 
شدن نرخ ارز، تورمي معادل ۱۰ درصد به نرخ داخلي 

تورم اضافه مي شود
سيد حسين سليمي نايب رييس كميسيون بازار 
پول و س��رمايه اتاق تهران در گفت وگ��و با ايِبنا در 
خص��وص توافق ايران و تركي��ه براي مبادالت با لير 
و ري��ال و همچنين ايجاد پيمان هاي پولي با س��اير 
كشورها به منظور حذف دالر و تاثيرات اين روند روي 
تجارت خارجي، اظهار داش��ت: درصورتي كه حجم 
مبادالت تجاري باال باشد، پيمان هاي پولي مي توانند 
بسيار كمك كننده باشند. حجم تجارت ايران و تركيه 
منه��اي نفت تقريباً بين ۴ تا 5 ميليارد دالر اس��ت 
كه انعق��اد پيمان هاي پولي چندان نمي تواند كمك 

اساسي به تسهيل آن كند. 
وي تصري��ح ك��رد: در ايران قيمت نف��ت، گاز و 
پتروشيمي صادراتي به دالر و يورو دريافت مي شود. 
براي موفقيت پيمان هاي پولي الزم است تا با شركاي 
بزرگ اقتصادي كشور وارد مذاكره شويم و پول نفت، 
گاز و محصوالت پتروشيمي با استفاده از پيمان هاي 

پولي اخذ شود. 
وي افزود: با اين رون��د مي توان به تدريج تجارت 
ابران با كش��ورهاي خارجي، بدون دالر انجام ش��ود. 
بااين ح��ال، پيمان هاي پولي مي تواند گشايش��ي در 
نقل وانتقال پول ايجاد كند؛ زيرا انتقال دالر به كشور 

با مشكل روبروست. 
وي در پاس��خ به اين پرسش كه صادركنندگان 
معتقدند افزاي��ش نرخ ارز منجر ب��ه رونق صادرات 
مي شود، خاطرنشان كرد: من مخالف صادركنندگاني 
كه اين نظر رادارند نيستم؛ اما مي گويم نرخ ارز تنها 
درد توليد و صادرات در كشور نيست. توليد در داخل 
كشور مشكالت فراواني دارد كه نرخ ارز تنها يكي از 

اين موارد است. 
 

تكذيب ماليات ارزش  افزوده 
در تراكنش هاي  بانكي

گروه بان�ك وبيمه | مدي��ركل دفتر نظارت بر 
امور اجرايي ماليات ارزي افزوده سازمان امور مالياتي 
گفت: خريد و فروش س��كه مش��مول ماليات ارزش 
افزوده نيس��ت و اخذ ماليات از تراكنش هاي بانكي 

صحت ندارد. 
به گزارش »تعادل« س��يد مجتب��ي احمدي در 
خصوص مطرح شدن مجدد شايعه دريافت ماليات 
ارزش اف��زوده از دس��تگاه هاي POS و كارتخوان ها 
اظهار داشت: اين موضوع در گذشته نيز مطرح شده 
بود كه تكذيب شد و سازمان مالياتي چنين قصدي 

ندارد. 
مديركل دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات ارزي 
افزوده سازمان امور مالياتي با بيان اينكه موديان نظام 
ماليات ارزش افزوده مشخص هستند، تصريح كرد: 
هر مودي كه مش��مول قانون مالي��ات ارزش افزوده 
است بابت خدمتي كه ارائه مي كند بايد ماليات آن را 
 ،POS پرداخت كند. بنابراين تحت عنوان خريد از

مالياتي پيش بيني نشده است. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه مش��موالن مالي��ات 
ارزش اف��زوده ت��ا ۱5 تيرماه امس��ال فرصت دارند، 
اظهارنامه هاي عملكرد ماليات ارزش افزوده فصل بهار 
خود را ارائه دهند، در خصوص وضعيت ماليات ارزش 
افزوده صنف طال با توجه به نوسانات اخير گفت: فكر 
نمي كنم نوس��انات اخير روي خريد و فروش ها تاثير 
مثبت گذاشته باشد بلكه معموال در اين شرايط ركود 
ني��ز ايجاد مي كند با اين ح��ال وضعيت آنها پس از 
بررسي عملكرد اظهارنامه و خريد و فروش آنها قابل 
تحليل اس��ت. خريد و فروش سكه مشمول ماليات 

ارزش افزوده نيست. 

فرصت ۶ ماهه براي ارائه ارز 
پتروشيمي ها در سامانه نيما

مديركل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشويي گفت: 
طبق مصوبه دولت به صادركنندگان پتروش��يمي 6 
ماه فرصت داده ش��ده كه ارز حاصل از صادرات را به 

سامانه نيما وارد كنند. 
به گزارش ايسنا، اميرمحمد پرهام فر با بيان اينكه 
برخي تقاضاهاي ارز در حال حاضر به س��امانه نيما 
سوق داده شده است، اظهار داشت: دسته يي از افراد 
ارز مورد نياز خود را از سيس��تم بانكي و دس��ته يي 
از طريق س��امانه نيما دريافت كردند. در حال حاضر 
صادركنندگان كاالهاي پتروش��يمي و كس��اني كه 
ارزآور هس��تند بايد ارز را با همان نرخ ۴۲۰۰ تومان 

وارد سامانه نيما كنند. 
وي ب��ا بي��ان اينكه پتروش��يمي ها ارز خود را به 
س��امانه نيما مي آورند، افزود: س��اير صادركنندگان 
الزامي به س��امانه نيما ندارند و خودش��ان مي توانند 
ارز وارد كنن��د. همچنين برخ��ي واردكنندگان ارز 
خود را در توافق با صادركنندگان تهيه و وارد كشور 
مي كنن��د. اگر در مورد كاالهايي باش��د كه ضرورت 
ورود دارد و واردكنن��ده  آن نتواند ارز مورد نياز خود 
را از طريق س��امانه نيما تهيه كند، مي تواند از ساير 
تامين كنن��دگان دريافت كند. پرهام فر درباره تاخير 
در ارائ��ه ارز به برخي درخواس��ت كنندگان به دليل 
خودداري پتروشيمي ها از تحويل ارز خود به سامانه 
نيما توضيح داد: مصوبه دوم ارديبهشت سال جاري 
دولت ب��ه صادركنندگان پتروش��يمي 6ماه فرصت 
داده اس��ت. در سه ماه نخست س��ال جاري نزديك 
ب��ه ۱۲ميليارد دالر صادرات داش��تيم. از اين ميزان 
نزديك به دو ميليارد يورو در سامانه نيما عرضه شده 
و باقي هم 6ماه فرص��ت دارند ۱۰ميليارد باقيمانده 
را وارد س��امانه نيم��ا كنند. البت��ه از ابتداي مصوبه 
نمي توان شديدترين حالت را در نظر گرفت و همين 
بازه 6ماهه هم مزيت محسوب مي شود، اما حتي اين 

زمان ممكن است در آينده كمتر شود.

اخبار

از فردا آغاز مي شود

معامالت اوراق گواهي سپرده سكه در بورس
گروه بانك وبيمه|

بانك مركزي با هماهنگي بورس اوراق بهادار از 
روز يك ش��نبه ۱۰ تيرماه در اقدامي جديد، امكان 
عرضه تمامي حواله هاي پيش فروش شده سكه را 
در بورس فراهم مي كند. اي��ن اوراق پس از موعد 
سررس��يد در حكم مالكيت سكه طال بوده و قابل 

خريد و فروش در صرافي ها خواهند بود. 
به گزارش »تعادل« ب��ا تاثير گرفتن بازار ارز و 
سكه از عوامل سياسي و اقتصادي كه منجر به قرار 
گرفتن قيمت ها در ش��يب صعودي شد، دارندگان 
س��كه هاي پيش فروش كه در اي��ن مدت متوجه 
ش��ده بودند طرح هاي مطرح ش��ده از سوي بانك 
مركزي حداقل اگر س��ودي كمتر از سود متعارف 
بازار دارد اما از ريس��ك كمت��ري برخوردار بوده و 
ب��ه عنوان يك منبع مطمئن همراه در دس��ترس 
هس��تند، توجه ش��ان به س��مت معام��الت اوراق 
گواهي س��پرده سكه معطوف شد. اين معامالت با 
هدف ش��فافيت و امنيت توانست توجه بخشي از 
معامله گران سكه را به خود جلب كند و رونق اين 
معامالت از اين پس به فرهنگ س��ازي و آش��نايي 

فعاالن بازار طال و سكه بستگي دارد. 
در ب��ازار ب��ورس اوراق بهادار، ب��ا توجه به نياز 
س��رمايه گذاران، ابزارهاي متنوعي طراحي ش��ده 
اس��ت كه در اين بازار عرضه ش��ده، اوراق گواهي 
س��پرده س��كه طالس��ت. پس از گذش��ت حدود 
۸ س��ال از راه اندازي بازار آتي س��كه، در اس��فند 
۱۳۹۴معامالت گواهي سپرده طال براي شفافيت و 
كشف قيمت رسمي سكه و همچنين تنوع بخشي 

به سبد ابزارهاي مالي راه اندازي شد. 
تاكنون بيش از هفت ميليون قطعه س��كه بهار 
آزادي به متقاضيان پيش  فروش ش��ده كه بخشي 
از اين س��كه ها پيش از اين در س��ر رسيد تحويل 
شده است. گواهي هاي باقيمانده اين اوراق، در ۲۲ 
سررسيد مشخص با نماد »عسكه« تجميع شده و 

در بورس قابل معامله خواهد بود. 
سيد محمود احمدي دبيركل بانك مركزي در 
خصوص طرح پيش فروش س��كه كه در راستاي 
ايجاد تعادل قيمت س��كه در دستور كار اين بانك 
قرار گرفت، گفت: براس��اس اين طرح 7.6 ميليون 
سكه از بهمن ماه سال ۹6 لغايت اواسط ارديبهشت 
س��ال جاري پيش فروش شد و به نظر مي رسد با 
تزريق اين تعداد سكه به بازار كامال شاهد متعادل 
ش��دن وضعيت قيمتي س��كه طال باشيم ليكن از 
آنجايي ك��ه موعد تحويل اين س��كه ها با فواصل 
زماني متفاوت است و به مرور به بازار وارد خواهد 
ش��د، اين اثرگ��ذاري تدريجي خواهد ب��ود. لذا با 
توجه به تداوم التهابات فعلي بازار سكه طال، بانك 

مرك��زي با هماهنگ��ي بورس اوراق به��ادار از روز 
يك شنبه ۱۰ تيرماه در اقدامي جديد امكان عرضه 
تمام حواله ه��اي پيش فروش ش��ده را در بورس 
فراهم مي كن��د كه با اين كار ضمن پاس��خگويي 
به عطش متقاضيان و متعاملين س��كه طال شاهد 

تحرك بخشي سمت عرضه بازار خواهيم بود. 
وي در خصوص وعده تحويل س��كه هاي پيش 
فروش ش��ده توسط بانك مركزي گفت: اين بانك 
متعهد به تحويل تمام سكه هاي پيش فروش شده 
اس��ت و آمادگي كامل براي اين امر وجود دارد با 
اين حال امكان جديدي در راس��تاي نقدپذيري و 
تب��ادل گواهي هاي پيش خريد س��كه براي پيش 
خريدكنندگان به وجود آورديم تا اين افراد بتوانند 
گواهي س��كه هاي خود را قبل از سررسيد در بازار 
بورس به فروش رسانند. همچنين كساني كه تمايل 
به سرمايه گذاري در حوزه سكه دارند، مي توانند با 

مراجعه به بورس، اوراق سكه را خريداري كنند. 
وي با اشاره به اينكه در طرح پيش فروش سكه، 
نقدينگي قابل توجهي جمع آوري شده، خاطرنشان 
كرد: اين موضوع نشان مي دهد مردم عالقه زيادي 
براي سرمايه گذاري در اين حوزه دارند و بر همين 
اس��اس در طرح جديد بانك مركزي كس��اني كه 
موفق به خريد سكه در زمان پيش فروش نشدند، 

فرصتي براي س��رمايه گذاري در بازار سكه دارند. 
در واقع تا زمان سررس��يد گواهي سكه هاي پيش 
فروش شده، بازارسازي ديگري در قالب اوراق سكه 
در بورس انجام مي ش��ود. اي��ن اوراق پس از موعد 
سررس��يد نيز هم در حكم مالكيت سكه طال بوده 

و قابل خريد و فروش در صرافي ها خواهند بود. 
دبي��ركل بان��ك مركزي درخصوص س��ازوكار 
اجرايي اوراق س��كه گفت: پي��ش خريدكنندگان 
مي توانن��د با مراجعه به كارگزاري مربوطه، گواهي 
پيش خريد شده سكه را به اوراق سكه تبديل كنند 
و از طريق كارگزاري، كل س��كه پيش خريد شده 
ي��ا بخش��ي از آن را عرضه و به ص��ورت توافقي و 
براساس قيمت پايه يي كه مشخص مي شود، واگذار 
كنند. دارندگان نهايي اين اوراق كه در حكم سند 
مالكيت سكه هاي طال بوده پس از زمان سررسيد 
مي توانند با مراجعه به ش��عب منتخب بانك ملي، 
سكه خود را تحويل گيرند يا از خدمات نگهداري 
بان��ك ملي يا كارگ��زار مربوطه اس��تفاده كرده و 
مخاطرات ناشي از سرقت و مفقودي سكه هاي طال 
را كام��ل از خود دور كنن��د. همچنين همان گونه 
كه ذكر شد اين گواهي ها قابليت خريد و فروش 
در صرافي ها را خواهند داش��ت و عمال نيازي به 

تحويل و نگهداري سكه هاي طال نخواهد بود.

با توجه به قوانين كش��ور اوراق س��كه كه در 
بورس عرضه مي شود، معاف از ماليات است. 

احمدي با اش��اره به برخي بازتاب هاي نادرست 
رس��انه يي در طرح پيش فروش سكه عنوان كرد: 
5۰ نفري ك��ه باالترين ميزان پيش خريد س��كه 
را داش��تند تنها 5 درصد س��كه هاي پيش فروش 
شده را خريداري كردند كه اين موضوع در برخي 

رسانه ها به گونه يي متفاوت منعكس شده است. 
دبي��ركل بانك مرك��زي متذكر ش��د: پس از 
اجرايي ش��دن اين طرح، نسبت به بررسي مجدد 
ش��رايط بازار س��كه طال مبادرت خواهد شد و در 
ص��ورت ل��زوم، مج��ددا پيش فروش س��كه طال 
در قالب اوراق س��كه ط��ال از طريق بورس عرضه 
خواهد ش��د كه اين عرضه ع��الوه بر 7.6 ميليون 
قطعه پيش فروش شده فعلي است. در طرح پيش 
فروش سكه بانك مركزي بيش از يكصد هزار نفر 
اقدام ب��ه پيش خريد بي��ش از 7 ميليون و 6۰۰ 
هزار قطعه س��كه كردند كه تاكنون بيش از ۸۰۰ 
هزار س��كه آن توزيع ش��ده و در تير و مرداد نيز 
حدود يك ميليون س��كه نيز روانه بازار مي ش��ود. 
همچنين دارن��دگان بيش از ۲۰ هزار س��كه كه 
سررس��يد آن گذشته اس��ت نيز مراجعه يي براي 

دريافت سكه هاي خود نداشتند.

 مزاياي اوراق گواهي
اوراق گواه��ي س��كه  پيش بين��ي مي ش��ود، 
رفته رفته جايگزين سكه فيزيكي شود و با افزايش 
بازيگران و عمق اين بازار، كش��ف نرخ لحظه يي و 
واقعي س��كه در اين معامالت اتفاق افتد. براساس 
برنامه ريزي صورت گرفته در بورس كاالي ايران، 
گواهي س��پرده طال مي توان��د در آينده جايگزين 
وجه تضميني اوليه معامالت آتي سكه شود. حجم 
كنوني معامالت س��پرده س��كه براي شروع خوب 
اس��ت اما انتظار مي رود با فرهنگ س��ازي بيشتر 
و آش��نايي معامله گران با اين ابزار كااليي، حجم 
تقاضا افزايش يابد. بر اساس برنامه هاي بورس كاال 
قرار است در بلندمدت امكان تسويه معامالت آتي 
سكه با گواهي سپرده طال هم ايجاد شود كه اين 
موضوع مي تواند موجب رونق بازار آتي س��كه نيز 
شود؛ از طرفي امكان ارائه گواهي سپرده به جاي 
وجه تضمين اوليه معامالت آتي هم وجود دارد كه 

به نظر مي رسد در آينده محقق شود. 
با قرار دادن سكه هاي طال نزد بانك و در واقع 
با در اختي��ار قرار دادن طال ن��زد دولت عالوه بر 
تقويت قدرت اقتصادي دولت، نرخ طال نيز كنترل 
خواهد ش��د. به خصوص كه اوراق گواهي سپرده 
طال به صورت قرض الحس��نه اس��ت. همچنين از 
آنجا كه همواره دو عامل داخلي و خارجي بر نرخ 
طال تاثير مي گذارد، با اين روش مي توان نوسانات 
داخلي قيمت طال را تحت كنترل قرار داد. توسعه 
گواهي سپرده طال به حفظ ارزش پول ملي كمك 
مي كند با توسعه اين ابزار مي توان از رشد تورم در 

اين بخش جلوگيري كرد. 
از آنج��ا كه ريس��ك نگهداري س��كه طال زياد 
اس��ت در نتيجه بورس كاالي ايران ش��رايطي را 
ب��راي معامله گران فراهم كرده ت��ا بتوانند با تهيه 
گواهي س��كه ط��ال از امني��ت الزم در معامالت 
برخوردار ش��وند. امني��ت در معامالت و نگهداري 
س��كه طال مهم ترين مزيت اين ابزار مالي اس��ت، 
به طوري كه هر فردي كه نزد خود س��كه دارد يا 
صراف��ان و معامله گراني كه هر روز س��كه معامله 
مي كنن��د، مي تواند با تبديل ك��ردن دارايي خود 
ب��ه اوراق گواهي بدون هي��چ دغدغه به معامله يا 
نگهداري س��كه بپردازند، بنابراين دغدغه يي براي 

امنيت سكه وجود نخواهد داشت. 
دارن��دگان گواهي مي توانند نس��بت به انجام 
معامالت گواهي سپرده هاي خود در بورس در هر 
روز كاري ب��ه صورت حراج پيوس��ته اقدام كنند. 
گفتني اس��ت، هزينه نگهداري هر قطعه سكه در 
انب��ار تنه��ا 5۰ ريال و هر بار هزينه كارشناس��ي 

5۰۰۰ ريال است.

سكه طرح جديد ۲ ميليون و ۹۳۵ هزار تومان

افزايش قيمت طال با وجود سقوط اونس جهاني
گروه بانك وبيمه | محسن شمشيري|

با وج��ود كاهش نرخ ه��ر اونس ط��ال در بازار 
جهاني به ۱۲5۰ دالر كه نش��ان دهنده تداوم روند 
كاهش��ي نرخ طال اس��ت، نرخ طال و سكه در بازار 

ايران همچنان روند افزايشي دارد. 
به گ��زارش »تعادل«، كارشناس��ان با اش��اره 
به روند رش��د قيمت نفت به خاطر فش��ار امريكا 
برتحريم هاي نفتي ايران و مذاكره با كش��ورهاي 
خري��دار نفت ايران ب��راي نخريدن نفت، تحوالت 
مرب��وط ب��ه تقويت ن��رخ دالر به دنب��ال افزايش 
اش��تغال و كاهش بيكاري در امريكا و بهبود رشد 
اقتص��ادي، مذاك��رات تجاري و جن��گ تعرفه يي 
امري��كا با اروپا و چين و دي��دار احتمالي ترامپ و 
پوتين، معتقدند كه با افزايش ارزش دالر، كاهش 
نرخ ارز كش��ورهايي مانند هند به عنوان خريدار 
نفت ايران، رونق بورس و قيمت نفت و... به تدريج 
قيمت طال روند نزولي خود را حفظ خواهد كرد. 

 ام��ا در ب��ازار ايران متاثر از افزاي��ش نرخ دالر، 
قيمت طال و س��كه همچنان روند افزايشي دارد و 
روز پنج ش��نبه 7 تيرماه ۹7 قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي ط��رح جديد در بازار تهران با ۸۰ 
هزار تومان افزايش قيمت با رقم ۲ ميليون و ۹۳5 
ه��زار تومان به فروش رس��يد. همچنين هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۴۰ هزار تومان 
رشد قيمت نسبت به روز چهارشنبه به ارزش رقم ۲ 

ميليون و 7۳۴ هزار تومان داد و ستد شد. 
ب��ه گزارش »تعادل«، هر قطعه نيم س��كه بهار 
آزادي ني��ز با 7 ه��زار تومان افزاي��ش به رقم يك 
ميلي��ون و ۴۳7 هزار تومان و ه��ر قطعه ربع بهار 
آزادي نيزبا س��ه هزار تومان افزايش به ارزش 7۸5 
هزار تومان معامله ش��د. بر اساس اين گزارش، هر 
قطعه س��كه گرمي بدون تغيير با قيمت ۴۲۰ هزار 
تومان معامله ش��د و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز با 
افزاي��ش قيمت ۱6 ه��زار و 5۸۰ توماني به ارزش 

۲۴۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسيد. 
در ب��ازار ارز ني��ز، ه��ر دالر امريكا ب��ا ۳ تومان 
افزايش ۴۲5۹ توم��ان قيمت خورد. همچنين هر 
پوند انگليس نيز با ۴5۴ريال كاهش 55۸5 تومان 
و هر يورو نيز با ۳6۲ ريال افت قيمت، ۴۹۲6 تومان 

ارزش گذاري شد. 
كارشناس��ان در مورد تح��والت ب��ازار ارز در 
ماه ه��اي اخير معتقدند كه با تش��كيل بورس ارز، 
بازار ثانويه و امكان توافق صادركننده و وارد كننده 
ب��راي مبادله ارز، به تدريج از ت��وان صرافي ها در 
ايجاد تعادل بازار ارز اس��تفاده خواهد شد و براين 
اساس، مسووالن اقتصادي در تالش هستند كه با 
ايجاد معامالت ارزي در ب��ورس و بازار ثانويه ارز، 

التهابات بازاررا كاهش دهند. در اين زمينه شهاب 
نادري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس بر نقش 
بازار ثانوي��ه ارز در كاهش التهابات بازار ارز تاكيد 
كرد و گفت: تالطم بازار ارز باعث ش��د كه اقتصاد 
كش��ور با چالش جدي روبه رو ش��ود و بسياري از 
خانوارها براي تامين معيش��ت با مش��كل جدي 
روبه رو ش��دند چرا كه قيمت بسياري از كاالها به 

بهانه افزايش نرخ ارز گران شد. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: يكي 
از دستاوردهاي دولت يازدهم ايجاد ثبات نسبي در 
بازار ارز بود اما عملكرد دولت دوازدهم در سال اول 
فعالي��ت در زمينه ايجاد ثب��ات در بازار ارز ضعيف 
بود و تداوم اين موضوع باعث ش��ده بخش توليد با 

مشكل جدي روبه رو شود. 
نماينده مردم اورامانات ادامه داد: دولت همواره 
وعده ارز ت��ك نرخي را مطرح مي كرد اما در عمل 
نتوانست به اين هدف دست يابد چراكه بعد از اعالم 
ارز ت��ك نرخي معامالت ارز با نرخ هاي متفاوت در 

بازار آزاد شكل گرفت. 
نادري در ادام��ه گفت وگو با خانه ملت، با بيان 
اينكه س��اماندهي بازار ارز يك اولويت اساس��ي در 
اقتصاد كش��ور محسوب مي ش��ود، تصريح كرد: از 
زماني كه دول��ت نرخ ۴۲۰۰تومان براي هر دالر را 
تعيين كرد كارشناس��ان اعالم كردند اين تصميم 
ارزي دولت، بازار را با مساله روبه رو مي كند بنابراين 
پيشنهاد تشكيل بازار متشكل ارزي ارائه شد. تاخير 
در تشكيل بازار ثانويه ارز يكي از داليل هرج و مرج 
در ب��ازار ارز بود اما در هر صورت بانك مركزي بايد 

بازار ثانويه ارز را مديريت كند. 
عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��المي يادآور شد: بخش��ي از افزايش قيمت ارز 
و س��كه طال ناش��ي از ضعف در مديريت بازار بوده 
بنابراين در صورت مديريت بازار ثانويه ارز، احتمال 

كاهش نرخ ارز در روزهاي آينده وجود دارد.

 كاهش ارزش پول كشورها
به دنبال تحريم هاي نفتي ك��ه امريكا در حال 
مذاكره با برخي كشورها از جمله هند براي نخريدن 
نفت از ايران اس��ت، قيم��ت روپيه در حال كاهش 
اس��ت و برخي كارشناسان نيز پيش بيني كرده اند 
كه با تحريم نفتي ايران قيمت نفت تا ۹۰دالر باال 
خواه��د رفت و اين موضوع بر كاه��ش نرخ ارز در 

بازارهاي جهاني اثرخواهد گذاشت. 
به عقيده كارشناسان، اين تحوالت قيمت نفت 
و قيمت ارز كشورها، در آينده مي تواند روي حجم 
مبادالت تج��اري، قيمت كاالها و ارز و طال و... نيز 

اثرگذار باشد. 

 رشد سكه با وجود پيش فروش 7.۵ ميليوني
به گزارش ايس��نا، طرح پيش فروش س��كه را 
بانك مركزي با هدف تعدي��ل بازار و جلوگيري از 
افزايش قيمت در فاصله بهمن ۱۳۹6 تا فروردين 
ماه امس��ال اجرايي كرد. در مجموع حدود هفت 
ميلي��ون و 6۰۰ هزار قطعه به فروش رفت. به هر 
حال اس��تقبال از سكه هاي پيش فروش در زماني 
كه نرخ آن با قيمت بازار فاصله داشت و سود خوبي 
را نصيب خري��داران مي كرد، باال بود به طوري كه 
در برخي سررسيدها از جمله سررسيد يك ماهه 
حج��م فروش قابل توجه ب��وده و در فاصله كوتاه 
كمت��ر از دو هفته نزديك به ي��ك ميليون قطعه 
س��كه فروخته ش��د. اما در حالي دو م��اه از پايان 
ط��رح پيش فروش س��كه گذش��ته و س��كه هاي 
سررسيد يك ماهه تحويل داده شده و در آستانه 
تحويل س��كه هاي با سررسيد سه ماهه در تيرماه 
قرار داريم كه اخيرا برخي مقامات نظارتي و حتي 
دولتي نسبت به سكه هاي فروش رفته انتقاداتي را 
مطرح و از سودهايي كه نصيب خريداران مي شود، 
س��خن گفتند. ظاهرا افزايش قيمت سكه در بازار 
و رسيدن آن به مرز حدود سه ميليون تومان و به 
دنبال ايجاد سود جذاب براي دارندگان سكه هاي 
پيش فروش، مسووالن را پس از چند ماه از اتمام 
طرح به فكر انداخته اس��ت. چندي پيش نوبخت 
-رييس س��ازمان برنامه و بودجه- گفت كه براي 
گرفتن عطش عده يي در جهت خريد سكه مجبور 
ش��ديم بيش از هفت ميليون قطعه سكه در بازار 

عرضه كنيم. 
همچنين سراج- رييس س��ازمان بازرسي كل 
كشور- نيز جريان سكه هاي پيش فروش را مطرح 
كرده و از جوان ۳۱ساله يي كه حدود ۳۸هزار قطعه 
خريداري كرده، سخن گفته است. وي تاكيد كرده 
ك��ه بايد در رابطه با فروش و عرضه تدابيري اتخاذ 
كنيم و سختي هايي در نظر بگيريم تا هر كسي پول 
دارد نتواند وارد بازار ش��ود و هر كاري خواست در 
رابطه با اقتصاد انج��ام دهد. اما ماجرا به اين ختم 
نشد و اخيرا نمايندگان مجلس موضوعي را مطرح 
كردند كه جاي تامل دارد. برخي نمايندگان اعالم 
كرده اند كه طرح دو فوريتي را قرار اس��ت مجلس 
ارائه كند كه به ممنوعيت واگذاري سكه به صورت 
نامحدود برمي گردد. آنها از فروش ۳۰تا ۴۰هزارتايي 
سكه ابراز تاسف كرده و گفته اند كه بايد در واگذاري 
محدوديت ايجاد شود به طوري كه به آنها ۱۰سكه 
تحويل داده و مابق��ي را به صورت پول برگردانيم. 
وقتي يك نف��ر ۳۰هزار قطعه خري��داري مي كند 
يك شبه سرمايه هنگفتي را در اختيار مي گيرد در 
نتيج��ه ما اين ط��رح را داده ايم تا از رانت و گرفتن 

سرمايه هاي كالن در يك شب جلوگيري شود. 
در حال��ي بع��د از دو م��اه عب��ور از طرح پيش 
فروش سكه مس��ووالن به ياد نحوه فروش سكه ها 
و رانت موجود در آن افتاده اند كه كارشناس��ان هر 
گون��ه اقدامي براي ممانعت از واگذاري س��كه ها را 
غيرمنطقي و عاملي براي فرو ريختن اعتماد باقي 

مانده به نظام بانكي مي داند. 
يكي از مديران ارشد بانكي مي گويد اگر زماني 
بانك مركزي نس��بت به پيش فروش س��كه اقدام 
كرده، فروش كامال ش��فاف و با ش��رايطي يكسان 
براي همه انجام شده است. اگر كسي ۳۰هزار سكه 
خريد كرده، تمام اطالعاتش نيز ثبت ش��ده و قابل 
پيگيري اس��ت. در حالي كه همان زمان افرادي در 
بازار س��كه اقدام به خريد و ف��روش تعدادي باالتر 
از اين مي كردند اما جايي اطالعات آنها ثبت ش��ده 
و قابل رديابي هس��تند؟ از س��وي ديگ��ر چرا بايد 
سكه ها بلوكه شده و پول آن به مردم برگردد، براي 
اينكه چند نفر با تعداد باال خريد كرده اند نمي توان 
سايرين را قرباني آنها كرد. اين موضوع عاملي براي 
ايجاد بي اعتمادي به طرح ها و سياست هاي دولت و 

البته بانك مركزي خواهد بود. 
ام��ا در همين رابطه س��يدبهاءالدين حس��يني 
هاش��مي، كارشناس امور بانكي توضيحات ديگري 
ارائه كرد و گفت: مس��اله اينجاس��ت كه در زمان 
اج��راي طرح پيش فروش س��كه دو ديدگاه وجود 
داش��ت؛ اول اينكه مي دانس��تيم با توجه به اينكه 
محدوديتي در فروش وجود ندارد، يك بي احتياطي 
درحال اتفاق افتادن اس��ت و افراد زيادي مي توانند 
تعداد زيادي سكه خريداري كنند و قابل پيش بيني 
بود كه تعداد چند هزار تايي فعلي نيز انجام مي شود 
و در مجموع كار صحيحي نبود كه محدوديتي براي 
فروش سكه در نظر نگرفتند اما در سوي ديگر فكر 
مي كرديم اگر اين طرح اجرايي شود، مي تواند بازار 
سكه را به تعديل بكشاند بطوري كه حتي افرادي 
ك��ه در آن زمان س��كه هاي گرانقيم��ت را از بازار 
خريداري كرده بودند، با توجه به قيمت پاييني كه 
سكه هاي پيش فروش داشت، در آن زمان سكه هاي 
در اختيار را فروخته و در بازار عرضه كنند و منابع 

آن را به س��مت پيش فروش ببرند. اما اين اتفاق 
هم نيفتاد و عرضه  خاصي در بازار شكل نگرفت. 
وي با اشاره به اينكه چندان قابل پيش بيني نبود 
كه قيمت سكه تا اين حد و در فاصله كوتاه افزايش 
يابد، گفت: اما اگر هم اكنون اين اتفاق افتاده، دليلي 
وجود ندارد كه مس��ووالن بخواهند سودي كه در 
نتيجه سياس��ت گذاري ها و مجموعه شرايط ايجاد 
ش��ده را از مردم بگيرند. چرا نمي توانند ببينند كه 
مردم از سرمايه گذاري كه در نتيجه اجراي سياست 

خودشان بوده اكنون سود ببرند؟
حس��يني هاش��مي تاكيد كرد اگر مس��ووالن 
معتقدن��د كه نبايد اينگونه س��ودهاي كالن و يك 
شبه نصيب تعدادي شود، بايد از همان ابتداي طرح 
پيش فروش سكه به فكر مي افتادند كه محدوديت 
ايجاد كرده و ب��ه نوعي ديگر آن را مديريت كنند. 
متاس��فانه برخي نمايندگان مجلس وقتي چنين 
پيشنهاداتي براي محدود كردن سود به دست آمده 
براي برخي خريداران سكه هاي پيش فروش مطرح 
مي كنند آيا در زمان اجراي طرح يادشان نبود كه 
نظارت��ي بر اين موضوع داش��ته و انتقادات خود را 
از همان زمان مط��رح كنند و اكنون كه مي بينند 
سود سكه ها باال رفته بيش از آنكه دليل جريان بازار 
سكه و ارز را پيگيري كنند، به سمت حذف سود به 
دست آمده براي افرادي كه بطور شفاف خريداري 
كرده ان��د، رفته اند؟ ام��ا اين مدي��ر بانكي موضوع 
مهم ديگري را نيز مط��رح كرد و گفت كه با تمام 
اين بحث ها، اگر قرار باش��د ك��ه در نحوه واگذاري 
سكه هاي پيش فروش خللي ايجاد شود، بطور حتم 
در اين ميان بانك مركزي بيشترين آسيب را خواهد 
ديد چراكه تعهدات خود را در اين شرايط نسبت به 
مردم انجام نداده و اعتماد باقي مانده به نظام بانكي 
كامال فرو مي ريزد زيرا مردم با اطمينان نس��بت به 
خري��د اقدام كرده اند و بانك مركزي نيز تعهد داده 
بود كه سكه ها را در زمان سررسيد و بطور فيزيكي 
تحويل دهد ول��ي هر گونه مغايرتي با اين موضوع 
موجب مي ش��ود ديگر هيچ وقت م��ردم به چنين 
طرح هايي كه خود در مواقعي ابزار سياس��ت گذار 
بانك مركزي براي كنترل بازار است، اعتماد نكنند. 
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5 بورس و فرابورس
رشد هفتگي بورس

گ�روه بورس| شاخص كل ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران در معامالت هفته گذشته با افزايش 2هزار و 
450 واحدي هم��راه شد و توانست رقم 111هزار و 
324 واحدي را به خود اختصاص دهد. اين درحالي 
است كه برآيند ساير شاخص ها نشان مي دهد كه اين 
بازار  ها با تداوم حركت در فاز صعودي به فعاليت خود 
طي هفته گذشته پايان دادند. عالوه بر اين، شاخص 
كل فرابورس ايران در هفته گذشته با حدود 2درصد 
افزايش نسبت به هفته ماقبل از سطح 1241واحدي 
عبور كرد و به رقم 1269واحدي رسيد. اين در حالي 
است كه، مجموع حجم معامالت در بازار هاي 9  گانه 
فرابورس در هفته يي كه گذشت 4 هزار و 86 ميليون 
ورقه بهادار به ارزش 14هزار و 245ميليارد ريال بود 
ك��ه به ترتيب افزاي��ش 50 و 14درصدي نسبت به 
هفته ماقبل را نشان مي دهد. اين ميزان داد و ستد در 

311هزار نوبت معامالتي انجام شده است. 

 شفاف سازي »ش�كلر« درخصوص تسهيالت 
ارزي: شرك��ت ني��رو كلر، ديروز طي ي��ك شفاف سازي 
توضيح��ات مهمي در خصوص تسهي��الت ارزي و نحوه 
تسويه آن مطرح كرد. به گزارش سنا، مديرعامل »شكلر« 
در اي��ن نامه و در قالب 3 بند، اطالع��ات الزم براي اداره 

نظارت بر ناشران بورسي را منتشر كرد. 
 شركت ب��ا توجه به افزايش هاي نرخ ارز در ماه هاي 
اخير بر اساس مصوبه هيات مديره اقدام به اخذ تسهيالت 
سرمايه در گردش به مبلغ 120ميليارد ريال كرده است 
و اصل تسهيالت ارزي)مبل��غ 834ر168ر2يورو و مبلغ 
250ر912ر10روپيه هند( اين شركت با توجه به مصوبه 
بان��ك ملت و تخصيص ارز از بانك مركزي تسويه شده و 
مخاطرات تفاوت نرخ ارز جهت سهامداران شركت مرتفع 
شده است. سود تسهيالت مزبور نيز در صورت اختصاص 
ارز از ط��رف بانك مركزي تسويه خواهد شد كه مبلغ آن 

حدود 160هزار يورو است. 
 شرك��ت جهت خريد ماشي��ن آالت و تاسيسات و 
ساختمان ه��ا مبلغ 341ر232 ميلي��ون ريال تسهيالت 
مشاركت مدني به سررسيد 30خرداد 97 اخذ كرده است 
كه به دليل عدم راه اندازي طرح توسعه تا پايان خرداد ماه 
س��ال جاري اقدام به استمه��ال تسهيالت طرح به مدت 
حداكثر 3 ماه كرده اس��ت و از ابتداي مهرماه تسهيالت 
مزب��ور تقسيط و ب��ه تسهيالت ف��روش اقساطي تبديل 
خواهد ش��د و در حال حاضر تغيير با اهميتي در سود و 

زيان متصور است. 
 درخص��وص ارز حاص��ل از ص��ادرات ب��ه اط��الع 
سهامداران مي رساند بر اساس دستورالعمل بانك مركزي 
محصوالت اين شركت مشمول تحويل ارز از طريق سامانه 
نيما نيست. با توجه به موارد فوق در صورت وقوع تعديل 
ب��ا اهميت در سود وزيان شرك��ت موضوع در اسرع وقت 

اطالع رساني خواهد شد. 
 انتش�ار اطالعيه »قاسم« در خصوص قرارداد 
جديد: شركت قاسم ايران جزييات قرارداد جديد خود را 
اعالم كرد. بر اين اساس، شركت اعالم كرده است، قرارداد 
عقد ش��ده با مجتمع كارخانجات روغن نباتي كش��ت و 
صنعت شمال )سهامي ع��ام( با موضوع فروش انحصاري 
محصوالت غنچه و توزيع آن در سراسر ايران بوده است. 
همچني��ن، اين اطالعيه شركت پيش بيني كرده است با 
اضافه شدن اين محصوالت به اقالم توزيعي، عقب ماندگي 
فروش ناشي از عدم تامين به موقع توسط تامين كنندگان 
با توجه به التهابات ارزي و مش��كالت حادث شده در سه 
ماهه ابتداي سال به نحو مناسب جبران شود. به گزارش 
سنا، در پاي��ان مديرعامل شركت اعالم ك��رده است، به 
محض مشخص شدن رقم فروش جديد، آثار سود و زيان، 
وجود تاثير با اهمي��ت در جريان سودآوري و درآمدهاي 
عمليات��ي برآورد ش��ده، متقاب��ال اطالع رسان��ي صورت 
مي گيرد. بر اساس اين گزارش، مجمع شركت قاسم ايران 
طي روزهاي گذشته برگ��زار شد. اين شركت در مجمع 
ساالنه به ازاي هر سهم 25ريال سود تقسيم كرده است. 

 تحقق س�ود ۵۴ ريالي براي »خودرو«: شركت 
اي��ران خودرو اطالعيه يي در خص��وص صورت هاي مالي 
تلفيقي سال مالي منتهي به اسفند 96 را منتشر كرد. بر 
اين اساس، شركت در سال 96 به ازاي هر سهم 54 ريال 
س��ود محقق كرده است كه مع��ادل 98 درصد رقم سود 
پيش بين��ي شده در آخرين بودج��ه شركت است. افزون 
بر اي��ن، در حالي كه فروش شركت ط��ي اين مدت 22 
درصد رشد داشته است، سود ناخالص با افت 17 درصدي 
همراه ب��وده است. همچنين از س��وي اين شركت اعالم 
شده است كه طي مدت مزبور، سود انباشته شركت اصلي 
 ايران خودرو 437 ميليارد تومان بوده كه اين رقم معادل

28 تومان به ازاي هر سهم است. با اين وجود ايران خودرو 
در صورت مالي تلفيقي به ازاي هر سهم 584 ريال زيان 
داشته است و در حال حاضر زيان انباشته 4119 ميليارد 
توماني دارد. ع��الوه بر اين، »خ��ودرو« اين روزها شاهد 
تحرك بيشتر بازيگران حقيقي در سمت خريد است، اين 
موج كه از نيمه هاي خردادم��اه آغاز شده است نماد اين 
شرك��ت در برخي روزها با صف��وف سنگين تقاضا همراه 
باشد. در نهايت، بررسي ميانگين تغيير مالكيت اين سهم 
در 3 ماهه نخست سال حاكي از حمايت پررنگ بازيگران 

حقوقي از سهام اين شركت است. 
 افزايش 90 درص�دي درآمد »مداران«: شركت 
داده پردازي ايران، با انتشار اطالعيه يي در خصوص فعاليت 
خ��ود در خردادماه توضيح داد. ب��ر اين اساس، شركت در 
ي��ك ماهه منتهي ب��ه خرداد 97 مبلغ ح��دود 9 ميليارد 
تومان درآمد حاص��ل از ارائه خدمات و فروش كاال داشته 
اس��ت، كه نسبت به ماه قبل )4.7 ميلي��ارد تومان درآمد 
داشت��ه( رشد 90درصدي دارد. همچنين درآمد شركت از 
دو محل فروش كاال و ارائه خدمات است كه درآمد حاصل 
از ارائه خدمات وزن بيش��تري دارد. خدمات داده پردازي، 
سيستم كاربردي، خدمات آموزشي و شبكه هاي ارتباطي 
جزو بخش خدماتي هستند كه در خرداد ماه همگي رشد 
قيمتي داشته اند. بنابر اين گزارش، شركت در سه ماه بهار 
سال گذشته، مبلغ 17 ميليارد و 451 ميليون تومان درآمد 
داش��ت، با اين وجود در سه ماه بهار سال جاري با كاهش 
7 درصدي مبلغ 162.333ميليون ريال سودآوري داشته 
است. بر همين اس��اس، »مداران« در اين سه ماه توانست 
11درص��د بودجه خود را پوشش ده��د، كه البته در دوره 
مشابه سال قبل هم در همين حدود پوشش داشته است. 

آمار معامالت

روي خط شركت ها

»تعادل« از رويدادي تازه در بورس تهران خبر مي دهد

آغاز معامله اظهار نامه صادراتي
گروه بورس|

 معام��الت روز شنبه ب��ورس تهران با توجه به 
اع��الم قبلي وزي��ر اقتصاد طي چن��د روز گذشته 
مبني بر اينك��ه صادركنندگان صنايع مش��خص 
شده)ب��ه غي��ر از پتروشمي و فل��زات( مي توانند 
اظهارنامه صادراتي خود را در بورس تهران عرضه 
كنن��د و واردكنندگان ني��ز مي توانند با خريد آن 
برگه ه��ا ارز مورد نياز خود را به قيمت بازار آزاد و 
عرضه و تقاضا در ب��ورس از بانك مركزي تحويل 
بگيرن��د، شروع شد. ب��ر اين اس��اس درخصوص 
سازوك��ار دستورالعمل جدي��د معامالتي مي توان 
بيان كرد كه صادركنندگان پس از ثبت در سامانه 
با دالر 4200توماني گواهي صادر خواهد شد. اين 
درحال��ي است كه چني��ن گواه��ي قابليت انجام 
معامله را داراست و خريدار يا واردكننده مي تواند 
ب��ا مراجعه ب��ه سامان��ه نيم��ا دالر 4200توماني 
درياف��ت  كند. اين اتف��اق درحالي كليد خورد كه 
به عقيده كارشناسان با شروع معامالت اظهارنامه 
صادرات��ي در بورس تهران از امروز مي توان شاهد 
اتف��اق خوشاين��دي در بازار  ه��اي مال��ي كش��ور 
ب��ود چراكه با افزاي��ش اقبال در ب��ازار سرمايه و 
حركت به سمت رش��د شفافيت ساير بخش هاي 
اقتصادي به واسطه اين بازار، چش��م انداز شفافي 
ب��راي داد و ستد هاي داخلي ب��ا مكانيسم بورس 
متصور مي شود و اين رويداد مي تواند آغازي براي 
تحول بازار  هاي مالي به واسطه بورس كش��ور در 
نظ��ر گرفته ش��ود. از طرفي، افزاي��ش عرضه هاي 
متفاوت از طري��ق بورس مي تواند ج��دا از اينكه 
يك تغيير ب��زرگ محسوب شود بلكه مي تواند در 
جهت توسع��ه بازار ها و افزايش ابزار هاي مالي نيز 
نق��ش پررنگ تري را ايفا كند. به هر حال شاخص 
كل ب��ورس اوراق بهادار تهران ط��ي 2روز پاياني 
هفت��ه گذشته ب��ا ريزش بي��ش از 3800واحدي 
هم��راه شد كه برآيند هفتگي دماسنج بازار سهام 
افزايش بيش از 2450واحدي را نش��ان مي دهد. 
ب��ر اين اساس يكي از داليل اساسي ريزش بورس 
تهران طي چند روز اخير را مي توان رشد بيش از 
15000واح��دي دماسنج بازار با توجه به استارت 
افزايش��ي كه در روز بيس��ت و سوم خرداد ماه در 
بازار سه��ام زده شد در نظر گرفت چراكه به طور 
معمول سهامداران پس از هر روند افزايشي، اقدام 
به فروش سهام در جهت شناسايي سود مي كنند 
و برخي از صاحب نظ��ران بورسي چنين بازه هاي 
زماني را بهترين فرص��ت در راستاي خريد سهام 
شركت ه��ا عنوان مي كنن��د و بر اي��ن  باورند كه 
افزايش عرضه در چنين شرايطي مي تواند پالسي 
مثب��ت براي خري��د ساير افراد ب��ه دليل كاهش 
قيمتي سه��ام شركت ها در ب��ازار محسوب شود. 
چرا ك��ه اغلب 39صنع��ت موجود در ب��ازار سهام 

پتانسي��ل افزاي��ش قيمتي را دارن��د و طبق آمار 
منتش��ر شده طي يك هفت��ه گذشته 27صنعت 
بازدهي مثبت و در نقطه مقابل 10صنعت بازدهي 
منفي را در جريان داد و ستد ها به ثبت رساندند. 
در همي��ن حال با نگاهي ب��ه شاخص هاي جهاني 
نيز مش��اهده مي شود كه ارزش سهام كشور هاي 
آسياي��ي  در پ��ي افزاي��ش تنش ها مي��ان اياالت 
متحده امريكا و چي��ن روز به روز درحال كاهش 
است و اين روند طي حداقل 9ماه گذشته در اين 

بازار ها بي سابقه بوده است. 

  رشد اقتصادي در پي صعود بورس
از اي��ن رو بهروز خدارحم��ي، كارشناس بازار 
سرماي��ه با اش��اره به اينك��ه رشد ب��ازار سرمايه 
هميش��ه با تاخير نسبت ب��ه ساير بازارهاي رقيب 
رخ مي ده��د نيز عنوان كرد: كاه��ش ارزش پول 
مل��ي و افزايش ن��رخ ارز اتفاق مهم��ي براي بازار 
سرماي��ه بود. به گزارش سنا، وي با اشاره به اينكه 
دارايي ه��اي بازار سرمايه غيرپولي است، گفت: به 
همي��ن دلي��ل ارزش دارايي هاي ب��ازار سرمايه با 
كاهش و افزاي��ش ارزش ريالي اش تغيير مي كند. 
به عن��وان مثال بازار انتظ��ار دارد، سهمي كه در 
زم��ان دالر 3ه��زار و 500 تومان��ي 100توم��ان 
ب��وده در شرايط امروز و ب��ا دو برابر شدن قيمت 
دالر رش��د كن��د و بر همين اساس ب��ازار سرمايه 
همچن��ان پتانسيل رش��د را دارد. وي با اشاره به 

اينكه هميش��ه ب��ازار سرمايه با تاخي��ر نسبت به 
تورم و رشد ساير بازارها واكنش نش��ان مي دهد، 
اف��زود: به همين دليل پس از رشدهاي پر سرعت 
بازارهاي رقي��ب، رشد پر سرعت بازار سرمايه نيز 
آغاز شد. اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است 
م��ردم تا زمزمه ه��اي ت��ورم را مي شنوند در قدم 
اول ب��ه سم��ت بازارهايي مي روند ك��ه به سرعت 
نسبت به تورم عكس العمل نش��ان مي دهند مثل 
بازاره��اي ارز و ط��ال اما پس از يك��ي دو ماه كه 
اين بازارها رشد مي كنند و در يك رقم مش��خص 
متوق��ف مي شون��د و نقدينگي ها به سم��ت بازار 
سرمايه حرك��ت مي كنند. وي با اش��اره به اينكه 
سرمايه گذاران با چني��ن رفتاري از رشد قيمت و 
سود چند بازار منتف��ع مي شوند، گفت: البته اين 
رفتار سرمايه گذاران تا ح��دودي براي حداكثري 
كردن منافعش��ان، رفتاري عقالي��ي است چراكه 
از افزاي��ش قيمت چند ب��ازار منتفع مي شوند. در 
كوتاه م��دت از بازارهاي غيرمولد س��ود مي كنند 
و مي دانن��د كه بازار سرمايه ب��ا تاخير در شرايط 
رشد قرار مي گي��رد بنابراين به اين سمت حركت 
مي كنن��د. البت��ه سرمايه گذاراني ك��ه دورانديش 

ترند، سريع تر وارد بازار سرمايه مي شوند. 
اين كارشناس بازار سرمايه به آغاز رشد صنايع 
خ��وش پتانسيل بازار اشاره ك��رد و افزود: در اين 
ب��ازار ب��ا افزاي��ش ارزش جايگزين��ي دارايي هاي 
شركت ها، سرمايه هاي مردم در شرايط پايدارتري 

قرار مي گيرد و ريسك سرمايه گذاري آنها كاهش 
مي يابد. خدارحمي درخص��وص صنايع برتر بازار 
در شراي��ط صعودي گفت: با توج��ه به آغاز روند 
رش��د بازار اكث��ر صنايع به دلي��ل افزايش ارزش 
جايگزين��ي از اي��ن محل با رشد هم��راه هستند 
ام��ا برخي سريع ت��ر و برخي با تاخي��ر شاهد اين 
صعود هستن��د. وي شركت هاي صادرات محور را 
ب��ا توجه به رشد قيم��ت دالر گزينه هاي مناسب 
سرمايه گذاري دانست و گفت: اين شركت ها عالوه 
بر رشد از مح��ل ارزش جايگزيني شاهد افزايش 
حاشيه سود نيز هستند. اين تحليلگر بازار سرمايه 
با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاران براي ورود به بازار 
هيجاني و احساس��ي تصميم گيري نكنند، گفت: 
ورود در برخ��ي صنايع بايد با احتياط بيش��تري 
ص��ورت بگيرد؛ به خصوص صنايعي كه مواد اوليه 
و برخ��ي قطعاتش��ان وارداتي اس��ت. اين مدرس 
دانش��گاه با تاكيد بر اينكه هدايت نقدينگي ها به 
بازار سرمايه مزيت هاي زيادي براي اقتصاد دارد، 
افزود: اي��ن درحالي است كه ورود به بازار سكه و 
ارز ه��ر چند باعث سودهاي كوتاه مدت گروهي از 
اف��راد مي شود اما به بدنه اقتص��اد صدمه مي زند. 
اي��ن كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: رشد بازار 
سرمايه و تزري��ق نقدينگي هاي سرگردان جامعه 
به اين بازار باعث ورود سرمايه ها به بخش مولد و 
رونق توليد و صناي��ع مي شود كه در نهايت رشد 

اقتصادي را به همراه خواهد داشت. 

  نگاهي به شاخص هاي جهاني
از سوي��ي ديگ��ر درحالي كه سهام��داران و 
سرمايه گ��ذاران در دنيا نگ��ران آسيب رساندن 
اقدامات تج��اري دولت ترامپ به رشد اقتصادي 
جه��ان هستند، سه��ام آسيايي ب��ه پايين ترين 
سط��ح خود ط��ي 9م��اه گذشته سق��وط كرد. 
ه��ر چند به نظ��ر مي رس��د مواض��ع امريكا در 
مورد سرمايه گ��ذاري چيني ه��ا در شركت هاي 
تكنولوژيك��ي امريكا نرم تر شده است. به گزارش 
رويت��رز، گسترده تري��ن شاخص سه��ام آسيا- 
اقيانوسيه در خارج از ژاپن ام اس سي آي تا 0.52 
درصد افت كرد تا ب��ه پايين ترين ركورد 9ماهه 
اخير برسد. شاخص نيك��ي ژاپن افت هاي اوايل 
روز خود را جبران ك��رد و در پايان بدون تغيير 
نسب��ت ب��ه روز گذشته به كار خ��ود پايان داد. 
همچنين معامالت روز ماقب��ل در وال استريت، 
اس ان��د پي ب��ا 500 با 0.60 درص��د كاهش به 
كمتري��ن سطح يك ماهه خ��ود رسيد. براساس 
اين گ��زارش، شاخ��ص گسترده سه��ام جهان 
ام اس س��ي آي هم به پايين تري��ن ميزان خود در 
3 م��اه گذشته سق��وط كرد. اي��ن درحالي است 
ك��ه به نظر مي رسد اين شاخ��ص چهارمين ماه 
متوالي ضرردهي خود در 5 ماه اخير را طي ماه 
ج��اري ثبت خواهد كرد. بخش بازارهاي درحال 
ظه��ور اين شاخص به ضعيف ترين سطح خود از 
اواس��ط آگوست تاكنون رسيد. ب��ا اين حال در 
بورس چين پ��س از يك دوره اف��ت اوليه، نرخ 
سه��ام تثبيت شد اما با تداوم نگراني ها در مورد 
يوآن درحال افت و مناقش��ات تجاري با امريكا، 
وضعي��ت همچن��ان شكننده باق��ي مانده است. 
ح��اال سرمايه گ��ذاران خ��ود را ب��راي يك نيمه 
دوم سخت در امسال آم��اده مي كنند. افزون بر 
اين شاخ��ص كامپوزيت شانگهاي به پايين ترين 
سطح 25ماهه خود سقوط كرد و هر دو شاخص 
شن زن و شانگهاي به نقطه تحمل تكنيكي خود 
افت كردن��د هر چند در نهايت ب��ا 0.21درصد 
رشد نسبت ب��ه روز ماقبل بسته شدند. شاخص 
بورس��ي كاسپ��ي كره جنوبي ت��ا 0.97درصد از 
ارزش خود را از دست داد و به پايين ترين سطح 
قيمتي طي 10ماهه اخي��ر رسيد. همچنين در 
بازارهاي ارز شرق آسيا، يوآن)واحد پولي چين( 
به پايين تري��ن سطح طي 6 ماهه گذشته رسيد 
چراكه بانك مركزي اين كش��ور نقطه ميانگين 
ي��وآن را در پايين ترين سط��ح آن از 20دسامبر 
2017 تاكنون تعيين كرد. از سوي ديگر دالر با 
اندكي افزايش در مقابل پول ژاپن به 110.32ين 
رسيد. يورو در نرخ 1.1565دالر ايستاد و به نرخ 
1.1508دالر ك��ه پايين ترين سطح 11ماهه آن 

است و در هفته گذشته ثبت شد، نزديك شد.

عضو شوراي عالي بورس مطرح كرد 

نقش محوري بورس كاال در حمايت از توليد
عضو ش��وراي عال��ي بورس معتق��د است هر ق��در نظام 
قيمت گ��ذاري در كاالهاي پايه يي شفاف ت��ر باشد، منجر به 
تقوي��ت توليد داخلي مي ش��ود به طوري ك��ه توليدكننده و 
سرمايه گ��ذار داخل��ي مي توانند قيمت ه��ا را براساس عرضه 
و تقاض��ا تعيين كنند. بر اين اساس ب��ورس كاال با شفافيت 
معامالت و قيمت كاالها نقش��ي موثر در تحقق شعار امسال 
ايفا مي كند. به گزارش كاالخبر، قاسم محسني عضو شوراي 
عال��ي بورس به معامالت بورس كاال در سال 96 اشاره كرد و 

گفت: سال گذشته ركورده��اي معامالت بورس كاالي ايران 
در حوزه هاي مختلف شكسته شد كه تعامل بورس با فعاالن 
صنايع، استقبال از بازار مش��تقه، توسعه اوراق گواهي سپرده 
كاالي��ي و اوراق سلف موازي استان��دارد از جمله داليل اين 
ركوردشكني ه��ا بوده است. محسني ب��ه تحقق شعار امسال 
از طري��ق بورس كاالي ايران اشاره ك��رد و گفت: طبيعتا هر 
قدر نظ��ام قيمت گذاري در كااله��اي پايه يي شفاف تر باشد، 
منج��ر به تقويت توليد داخلي مي ش��ود؛ يعني توليدكننده و 

سرمايه گذار داخل��ي مي توانند قيمت ه��ا را بر اساس عرضه 
و تقاض��ا تعيين كنن��د؛ لذا بورس كاال مي توان��د براي ايجاد 
شفافي��ت در قيمت كاالها نقش موثري داشته باشد و به اين 
ترتيب مي تواند نقش خود را در تحقق شعار امسال ايفا كند. 
وي ب��ه مزاياي استف��اده از ابزارهاي مال��ي اشاره كرد و 
گفت: يك��ي از برنامه هاي بورس كاال تبديل كاالها به اوراق 
بهادار است ك��ه اوراق بهادار سريع تر و با هزينه كمتر مورد 
معامله قرار مي گيرد، به طوري كه با استفاده از گواهي سپرده 
كاالي��ي قيمت كاالها شفاف تر تعيي��ن شده و صندوق هاي 
كاالي��ي نيز مي توانند در اين زمينه كمك كنند تا معامالت 
گواهي سپرده كااليي رونق بگيرد از سوي ديگر مردم عادي 
نيز مي توانند از طريق صندوق هاي كااليي در اين معامالت 
سهيم شون��د و سرمايه گذاري كنند. اين عضو شوراي عالي 

ب��ورس با بيان اينكه يك��ي از نقش هاي محوري بورس هاي 
كااليي اين است كه بتوانند ابزارهاي پوشش ريسك نوسان 
قيمت كاالهاي اساسي و پايه يي را فراهم كنند، اضافه كرد: 
اگ��ر اوراق مش��تقه روي كاالهاي ديگر ني��ز تعريف شود و 
با رون��ق مواجه شود، ابزاري مناسب ب��راي پوشش ريسك 
نوسانات قيمت كاالهاي اساسي است؛ بنابراين بورس كاالي 
ايران براي رسيدن به دوران بلوغ خود بايد استفاده از اوراق 
مشتقه را تقويت كرده و اين اوراق را روي محصوالت فلزي، 
پتروشيمي و كش��اورزي نيز منتشر كند كه به تازگي شاهد 
راه ان��دازي معامالت آتي زعف��ران بودي��م. وي تاكيد كرد: 
معامالت فيزيكي محصوالت كشاورزي نيز بايد تقويت شود 
ت��ا با تحويل كاال از طري��ق انبارهاي تحت نظارت بورس به 

معامله گران خدمات مناسبي ارائه شود. 

گروه بورس|
در هفت��ه گذشت��ه رويداده��ا و اظهارنظره��اي 
مهم��ي پيرامون بورس كاالي ايران صورت گرفت كه 
آغاز معام��الت اوراق گواهي سپرده سكه در بورس 
ك��اال از هفته جاري، پذيرش بورس كاالي ايران در 
ب��ازار اول بورس و نقش مه��م بورس كاال در تعادل 
بازاره��ا از مهم ترين آنها ب��ود. بر اين اساس، رييس 
اسب��ق اتحاديه طال و جواه��ر عنوان كرد: در عرضه 
سكه ه��اي پيش فروش��ي به ص��ورت اوراق گواهي 
سپرده سكه طال در بورس كاال مي توان ريسك هاي 
ناشي از نگهداري سك��ه در منازل و احتمال تقلبي 
ب��ودن سكه هاي فيزيكي در بازار را به صفر رساند و 
مردم مي توانند اين اطمينان خاطر را داشته باشند 
كه سكه هاي خريداري شده در طرح پيش فروش را 
ب��ه صورت اوراق تحويل مي گيرند. از اين رو به نظر 
مي رسد، يكي از اهداف دولت از اجراي طرح عرضه 
گواهي سپرده سكه در بورس كاال، جلوگيري از اين 
نگراني ه��ا باشد. محمد ولي گف��ت: عرضه سكه به 
صورت اوراق گواهي سپرده سكه در بورس مي تواند 
در مي��ان مدت بازار را مديريت كرده و از نظر رواني 
به كاهش هيجانات در بازار كمك كند؛ چراكه اوراق 
گواه��ي سپرده سكه قابل معامل��ه در بورس، حكم 
سك��ه فيزيكي را دارد و مردم ب��ه راحتي مي توانند 
آن را ب��دون محدوديت خريد و ف��روش كنند. اين 
فع��ال بازار طال در خص��وص مزاياي عرضه سكه به 
ص��ورت اوراق گواهي سپرده كاالي��ي جهت ايجاد 
شفافيت و نقدشوندگ��ي سكه در بازار گفت: عرضه 
سكه در قالب اوراق اقدامي در راستاي شفاف سازي 
است و بايد به كمك اين ابزارها كليه بازارها را نظم 
بخشيد و هدفمند كرد؛ چرا كه در مقاطعي گروهي 
از اف��راد وارد بازارهايي مي شوند كه حرفه يي نبوده 
و اطالع��ات كاملي ندارند. حضور اين قيبل افراد در 
بازارهاي مختل��ف ايجاد التهاب كرده و بي نظمي را 

در اقتصاد موجب مي شود.

   تقويت بازارهاي رسمي كشور 
از س��وي ديگر طي هفته گذشته مديرعامل بورس 
كاالي ايران گفت: اينكه گفته مي شود بازار مشتقه در 
بازار نق��د اثرگذار است، در ادبي��ات اقتصادي، كتب و 
پژوهش هاي مختل��ف در اين زمينه رد شده و همواره 
ثاب��ت شده است كه بازار نقد بر بازار مش��تقه اثر گذار 
اس��ت، چرا ك��ه در بازار نق��د كاال م��ورد معامله قرار 
مي گيرد اما در بازار مش��تقه 99درصد معامالت منجر 
به تحويل ك��اال نمي شود. حامد سلطاني ن��ژاد با بيان 
اينك��ه الگو برداري بازار نقدي سك��ه از بازار آتي پيش 
ف��رض درستي نيست، گفت: نقدهاي��ي كه نسبت به 
بازاره��اي رسمي وارد مي ش��ود، ممكن است منجر به 
تصميم گيري هاي اشتباهي ش��ود كه امر حاصلي جز 
سوق ب��ه سمت بازارهاي غير رسم��ي و غير شفاف و 
ايج��اد هرج و مرج در اقتصاد كش��ور ندارد. مديرعامل 
ب��ورس كاالي ايران با بيان اينك��ه محدوديت هايي در 
تعداد معامالت و سطح وجه تضمين در بازار آتي سكه 
ايجاد كرديم تا بازار را كنترل و مديريت كنيم، تصريح 
ك��رد: قطعا يكي از عواملي ك��ه منجر به مديريت بازار 
سكه مي ش��ود مديريت سمت عرضه است، زيرا تقاضا 
به  ش��دت در بازار وجود دارد و ب��ا افزايش عرضه بازار 
مي تواند به سمت و سوي مطلوب حركت كند. به گفته 
سلطاني نژاد دليل ديگري نيز كه تاثيرپذيري بازار نقد از 
آتي را منتفي مي كند، ساعت شروع بازار آتي است، در 
حال حاضر بازار آتي سكه ساعت يك و نيم بعدازظهر 
ب��از مي شود يعن��ي زماني ك��ه قيمت هاي ب��ازار نقد 
مشخص شده و تاكيد مي كنم كه در اين بازار 99درصد 

معامالت منجر به تحويل فيزيكي سكه نمي شود. 

  سكه آتي به سكه نقدي سيگنال نمي دهد
عالوه بر اين سعيد اسالمي بيدگلي كارشناس ارشد 
بازار سرمايه تعطيل كردن بازار آتي را به دليل فرض 
سيگنال دادن آن به بازار نقد نادرست دانست و توضيح 
داد: حجم بازار نقدي بسيار بزرگ تر از بازار آتي است 

و بعيد است كه بتوان اين موضوع را پذيرفت كه بازار 
آتي در حال سيگن��ال دادن به بازار نقدي است، چرا 
كه در سيگنال دادن اثر اندازه بسيار بااهميت است به 
اين معنا كه اگر بازاري بزرگ باشد، مي تواند به ساير 
بازاره��ا به طور جدي سيگنال ده��د. وي تاكيد كرد: 
اگر حتي اين ف��رض را بپذيريم كه بازار آتي در حال 
سيگنال دادن به بازار نقدي است، بايد متوجه باشيم 
ك��ه اين تنه��ا سيگنالي نيست ك��ه در شرايط فعلي 
اقتصاد كشور وجود دارد و تعداد بسيار زيادي سيگنال 
درم��ورد ساي��ر دارايي ها و اقدام��ات سياست گذارانه 
دول��ت و بانك مرك��زي وج��ود دارد و عمال با حذف 
يك سيگنال نمي توان همه جريان سيگنال ها را قطع 
ك��رد. بنابراين با اين استدالل تعطيل كردن بازار آتي 
كمكي ب��ه ساماندهي بازار نق��دي نخواهد كرد. اين 
استاد دانش��گاه در ادامه اظهار داشت: تعطيل كردن 
بازار آتي دقيقا به اين مفهوم است يكي از محل هايي 
ح��ذف شود كه سرمايه مي تواند به آن وارد شود و به 
قيمت گذاري ه��اي صحيح كمك كند كه اين ممكن 
است منجر به آشفتگي هاي بيشتر در بازارهاي نقدي 
شود. صد البته به دليل اينكه بازار آتي بسيار كوچك 
است، ممكن است اثر اين آشفتگي اكنون ديده نشود 
اما تعطيل كردن ي��ك بازار مالي موجود كه به گفته 
خود مدي��ران نقش اطالع رساني ه��م دارد به صالح 

بازارهاي مالي كشور نيست. 

  دالر؛ دليل رشد قيمت سكه 
اف��زون بر اين يك كارشناس بازار سرمايه مدعي 
شد ك��ه قيمت سك��ه در بازار نقدي ب��ه تبعيت از 
افزايش نرخ دالر در ح��ال رشد بوده و اين افزايش 
ارتباطي به بازار آتي سكه ندارد. حميدرضا كاهدي 
درب��اره ادعاه��اي مطرح ش��ده در خص��وص تاثير 
گذاشتن ب��ازار آتي سك��ه ط��ال در افزايش قيمت 
سك��ه در بازار نق��دي اشاره كرد و گف��ت: در حال 
حاض��ر شرايط اقتصادي و انتظاراتي كه از نرخ دالر 

در ب��ازار وجود دارد باع��ث رشد قيمت دالر و سكه 
در بازار نقدي شده اما برخي ها افزايش قيمت سكه 
را ب��ه بازار آت��ي سكه نسبت مي دهن��د كه اين امر 
منطقي نيست. كاهدي رسيدن قيمت دالر به بيش 
از 8هزار توم��ان و همچنين احتمال خروج ايران از 
برجام را از علل التهاب ب��ازار دانست و عنوان كرد: 
اينكه گفته مي ش��ود بازار آتي سكه موجب افزايش 
قيم��ت سكه نقدي شده اس��ت، درست نيست زيرا 
بازار آتي خودش معلول است و علت اصلي، افزايش 

نرخ دالر است. 

  نقش مهم بورس، تعادل بازارها
همچني��ن عض��و كميسي��ون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات مجلس گفت: ب��ا قاطعيت مي توان اعالم 
ك��رد، بورس ك��اال تنه��ا محلي است ك��ه مي توان 
محص��والت مختلف را بر مبن��اي مكانيسم عرضه و 
تقاضا و كش��ف قيمت واقعي معامله كرد. غالمعلي 
جعفرزاده ايمن آب��ادي اظه��ار داش��ت: ب��ورس كاال 
بهترين ابزار براي كشف واقعي قيمت ها و جلوگيري 
از قيمت هاي كاذب است ب��ه خصوص در شرايطي 
ك��ه بازارها با التهاب روب��ه رو مي شود بايد از بورس 
ك��اال بي��ش از گذشته بهره ببري��م. وي در ادامه به 
عرض��ه زعف��ران در بورس كاال اش��اره كرد و گفت: 

عرضه زعفران در بورس كاال سالمت خريد و فروش 
و كشف قيمت واقعي اين محصول را تضمين كرده 
است. اين در حالي است كه عرضه زعفران در بورس 
كاال مي تواند در كنار كشف قيمت از صادرات فله يي 
اي��ن محصول نيز كه توجيه اقتصادي براي كش��ور 

ندارد، جلوگيري كند. 

  پذيرش در بازار اول بورس 
ع��الوه بر اي��ن در هفته گذشت��ه هيات پذيرش 
اوراق بهادار با پذي��رش سهام شركت بورس كاالي 
ايران در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران موافقت 
كرد. سهام بورس كاالي اي��ران كه تاكنون در بازار 
پاي��ه فرابورس معامله مي شد، از اين پس با درج در 
فهرست نرخ هاي بورس اوراق بهادار، روي تابلو اول 
ب��ورس معامالت خود را از سر خواهد گرفت. بورس 
كاالي ايران طي مجمع عمومي صاحبان سهام خود 
ك��ه مورخ 28 خ��رداد ماه سال ج��اري برگزار شد، 
اق��دام به افزاي��ش سرمايه از محل س��ود انباشته و 
اندوخته احتياطي از مبلغ 900 ميليارد ريال به يك 
ه��زار و 240 ميليارد ريال كرد. بر اين اساس بورس 
كاالي ايران با اين افزايش سرمايه توانست، موافقت 
هيات پذيرش را براي ورود به تابلو اول بورس اوراق 

بهادار تهران دريافت كند. 

مروري بر مهم ترين رويدادهاي تاالر نقره اي
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 اقتصاد امريكا و جهان
زير تيغ جنگ تجاري ترامپ

در بحبوحه كش��مكش هاي تجاري، شركت هاي 
بزرگ بعضا به دليل نااطميناني در مورد سياست هاي 
تجاري دولت ها، سرمايه گذاري در پروژه هاي جديد 
را متوق��ف مي كنن��د و اين مي تواند به زيان س��اير 

شركت ها و كليت اقتصاد تمام شود. 
اقدام��ات ماجراجويانه دونالد ترامپ باعث ش��ده 
اس��ت كه ترس از وقوع يك جنگ تجاري، بازارهاي 
جهاني را دچار تش��ويش كن��د؛ جنگي كه به گفته 
كارشناس��ان مي تواند اقتصاد امري��كا و جهان را از 
دوران پررون��ق كنوني خارج ك��رده و آن را به ركود 
بكشاند. ميشل مير اقتصاددان ارشد شركت خدمات 
مال��ي مريل لين��چ –بازوي بانك آو امري��كا در امور 
مديريت س��رمايه گذاري و مديريت دارايي ها- اخيرا 
در يادداش��تي اعالم كرده است: »احتمال وقوع يك 
جنگ تجاري تمام عي��ار همچنان اندك اما در حال 
افزايش اس��ت. رويارويي تج��اري قدرت هاي بزرگ 
اقتصادي احتماال امريكا و ديگر كشورهاي جهان را 

در آستانه ركودي تازه قرار خواهد داد.«
اما س��قوط دومين��ووار اقتصاد جهان��ي چگونه 
اتفاق خواهد افتاد؟ ابت��دا بنگاه هاي اقتصادي بر اثر 
تعرفه ه��اي تجاري ب��ا افزايش هزينه ه��اي توليد و 
آسيب هاي ناش��ي از آن مواجه خواهند شد. سپس 
شركت ها شاهد مشكالت جدي در زمينه تامين مواد 
اوليه خود خواهند بود و در ادامه ش��اخص اطمينان 
مصرف كننده به  شدت افت خواهند كرد. در چنين 
ش��رايطي بنگاه هاي اقتص��ادي چاره يي جز كاهش 
چش��مگير مخارج خود نخواهند داشت و اين همان 
ركودي اس��ت كه هيچ كس دوس��ت ندارد چيزي از 

آن بشنود. 
دول��ت ترامپ در ماه هاي اخي��ر تعرفه هايي را بر 
محصوالت وارداتي از كانادا، مكزيك و اتحاديه اروپا 
كه جزو متحدان سنتي واشنگتن بوده اند وضع كرده 
اس��ت و اين كشورها نيز به س��رعت درصدد انتقام 
برآمده اند. از طرفي مرحله نخس��ت اعمال تعرفه بر 
برخي كاالهاي چيني نيز كمتر از 10 روز ديگر آغاز 
خواهد ش��د و ترامپ در صفح��ه توييتر خود وعده 
داده است كه كاالهاي چيني بيشتري )در حد 200 
ميليارد دالر( را نيز مشمول تعرفه خواهد كرد. دولت 
امريكا حتي به اين تهديدها نيز بسنده نكرده و اكنون 
در حال بررسي وضع تعرفه بر خودروهاي وارداتي از 
ديگر كشورها و اعمال محدوديت بر سرمايه گذاري 

چيني ها در صنايع پيشرفته امريكاست. 
ت��رس از وقوع جن��گ تجاري موج��ب افزايش 
چشمگير نااطميناني در بين سرمايه گذاران و سقوط 
شاخص بورس هاي معتبر جهان شده است، به طوري 
كه مثال شاخص داو جونز )شاخص بورس نيويورك( 
در دو هفت��ه اخير تنه��ا دو روز معامالتي مثبت را 

تجربه كرده است. 
البت��ه نبايد فراموش كرد كه كش��مكش تجاري 
با يك جنگ تج��اري تمام عيار تفاوت دارد. اقدامات 
تعرفه هاي پرهياهوي��ي كه دولت امريكا اخيرا انجام 
داده اس��ت، در قياس با اندازه اقتصاد اين كش��ور و 
حجم تجارت آن بسيار كم اثر محسوب مي شوند. بر 
اساس برآوردهاي كارشناسان بانك آو امريكا، تاكنون 
تنها كمي بيش از 100ميليارد دالر كاالي وارداتي، 
هدف تعرفه هاي دولت ترامپ قرار گرفته اند كه اين 
رقم فقط 4.2 درصد از كل واردات امريكا را ش��امل 
مي شود. در همين راستا ميشل مير تاكيد مي كند: 
»ما هنوز فاصله بس��يار زيادي تا يك جنگ تجاري 
تمام عيار داريم اما تنش هاي تجاري معموال ابتدا به 
اوج مي رس��ند و س��پس فروكش مي كنند. مشكلي 
ك��ه در چنين وضعيتي بروز مي كند اين اس��ت كه 
شركت هاي بزرگ بعضا به دليل نااطميناني در مورد 
سياست هاي تجاري، س��رمايه گذاري در پروژه هاي 
جديد را متوقف مي كنند و اين مي تواند به زيان ساير 

شركت ها و كليت اقتصاد تمام شود.« 
در آلمان كه اقتصادي ش��ديدا متكي به صادرات 
دارد، رخن��ه ك��ردن نااطمينان��ي در بي��ن مديران 
بنگاه هاي اقتصادي كامال مشهود است. شاخص آب 
و هواي كس��ب وكار –كه توسط موسسه تحقيقات 
اقتصادي آلمان محاسبه و منتشر مي شود- به تازگي 
كاهش چش��مگيري داشته اس��ت كه شركت هاي 
صادرات مح��ور نقش مح��وري را در اين كاهش ايفا 

كرده اند. 
از امريكا نيز خبر مي رس��د كه مديران شركت 
موتورسيكلت سازي هارلي ديويدسون روز دوشنبه 
اع��الم كرده اند كه اقدام��ات انتقام جويانه اتحاديه 
اروپ��ا –در واكنش به تعرفه ه��اي دولت ترامپ بر 
كااله��اي اروپايي- مي تواند س��االنه 100ميليون 
دالر براي اين ش��ركت هزينه در پي داشته باشد. 
اين ش��ركت معروف امريكايي قصد دارد بخشي از 
فعاليت ه��اي توليدي خود را به كش��ورهاي ديگر 
منتقل نمايد تا از تعرفه هاي اتحاديه اروپا در امان 
بماند؛ تصميمي كه با واكنش شديد دونالد ترامپ 

مواجه شده است. 
ادام��ه  در  لين��چ  مري��ل  ارش��د  اقتص��اددان 
خاطرنش��ان مي س��ازد: »موج تعرفه ه��اي تجاري 
درنهاي��ت زنجيره ه��اي تامي��ن را دچ��ار اختالل 
مي كند و ب��ه كاهش اطمين��ان مصرف كنندگان 
منجر مي شود. كاهش اطمينان مصرف كنندگان و 
اختالل در زنجيره هاي تامين، اقتصاد را مستقيما 
به س��مت كود مي ب��رد.« اقتصاد امري��كا پس از 
پشت سر گذاشتن ركود جهاني سال 2008 روند 
رو به رش��دي داش��ته و دوران پررونقي را تجربه 
ك��رده اس��ت؛ دوراني كه اگر 14 م��اه ديگر ادامه 
يابد، ركورد طوالني ترين رش��د م��داوم در تاريخ 
اقتصاد امريكا شكس��ته خواهد شد. سياست مالي 
انبس��اطي در قالب كاهش ن��رخ ماليات و افزايش 
مخارج دولت، چش��م انداز روش��ني را پيش روي 
اقتص��اد امري��كا قرار داده اس��ت، ام��ا تصميمات 
تعرفه ي��ي اخير، كارشناس��ان را در م��ورد آينده 
اقتصاد امريكا دچار ترديد كرده است. ميشل مير 
در اين خصوص تصريح مي كند: »شدت بخشيدن 
به تنش هاي تج��اري –از طري��ق اقداماتي مانند 
وض��ع تعرفه بر خودروهاي خارجي- باعث خواهد 
ش��د كه بانك آو امريكا به ناچار در پيش بيني خود 

از آينده اقتصاد امريكا تجديد نظر كند.«

گزارش

دگرديسي تجارت خارجي و بحث قاچاق

مدل هاي جديد قاچاق در پيش است
طرح دولت براي تجارت خارجي در حال تغيير 
دادن اتمسفر تجاري ايران است. قواعد ديروز ديگر 
بر روابط تجارت خارجي كش��ور حاكم نيس��ت و 
الگوي جديدي در حال شكل گيري است. هرچند 
بس��ياري از كارشناس��ان با اين تغيي��رات به ديده 
ترديد مي نگردند اما دس��تورالعمل هاي رسمي آن 
در حال ابالغ است.در چنين شرايطي موارد مربوط 
به تجارت خارجي نيز تغيي��ر خواهد كرد. يكي از 
اين تغييرات مربوط به بحث قاچاق اس��ت.بعضي 
مي گويند در ش��رايط امروز كه ارز به شدت محدود 
اس��ت و قيمت آن در بازار س��ياه نزديك به 8هزار 
تومان اس��ت ديگر قاچ��اق رخ نمي دهد اما به نظر 
مي رسد، دگرديسي تجارت خارجي باعث تغيير در 

ساختار قاچاق كشور هم شده است.
 

 ممنوعيت و قاچاق
روز س��ي ام خ��رداد ماه وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت در نامه يي اعالم كرد: ثبت س��فارش 1۳۳۹ 
قل��م كاال ممنوع ش��د. اقالم منتش��ر ش��ده، جزو 
تعرفه ه��اي گروه چه��ارم كاالي وارداتي هس��تند 
ك��ه ام��كان ثبت س��فارش ندارند. در اين ليس��ت 
اقالمي مانند لباس و منس��وجات، لوازم آشپزخانه، 
ابزار كار، لوزام مورد اس��تفاده در س��اخت مسكن، 
خ��ودرو، كفش و كيف و س��اير مصنوعات چرمي، 
لوازم آرايشي بهداشتي، برخي ماشين آالت توليدي 
داخل، مبلمان و مصنوعات چوبي قابل مش��اهده 
اس��ت. به ط��ور حتم اين اق��دام دول��ت در جهت 
صرفه جويي در ميزان ارز و اولويت واردات كاالهاي 
ضروري به كشور اتخاذ شده است. اما در اين ميان 
برخي از كارشناسان از ورود اين كاالها به كشور به 
صورت قاچاق ابراز نگران��ي مي كنند و معتقدند 
دولت و نهادهاي نظارتي همچون س��تاد مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارز و گم��رك بايد تصميم هاي 
س��خت گيرانه تري براي جلوگيري از قاچاق اين 

كاالها به كشور اتخاذ كنند. 

 نظارت بر مبادي ورودي، سختگيرانه تر 
مي شود

عل��ي مويدي خرم آبادي رييس س��تاد مبارزه 
ب��ا قاچ��اق كاال و ارز مي گوي��د: اي��ن موضوع كه 
ممنوعي��ت واردات برخي كااله��ا موجب افزايش 

قاچاق در اين كاالها خواهد شد، قابل بحث است. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تمام تالش خود 
را براي افزايش نظارت روي مبادي ورودي كشور 
در جه��ت جلوگيري از قاچاق اين نوع كاال ها در 

نظر گرفته است. 
 

 با متخلفان به  شدت برخورد مي شود
از س��وي ديگر اميرمحم��د پرهام فر، مديركل 
معاون��ت اقتصادي س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق كاال 
و ارز اظه��ار ك��رد: در م��ورد اتهام ب��ه متخلفان 
دريافت كنن��ده ارز دولتي دو حال��ت وجود دارد؛ 
در حال��ت اول در صورتي كه وارد كننده به ميزان 
ثبت س��فارش كاال جنس وارد نكند شامل قانون 
مجازات ش��ده و  بايد مابه التفاوت خريد و دريافت 
ارز دولت��ي را ب��ه هم��راه جريم��ه پرداخت كند. 
پرهام ف��ر افزود: يك بعد ديگر اين اس��ت كه فرد 
وارد كنن��ده، ارز را به خارج از كش��ور حواله كرده 
و در ازا ي آن هي��چ كااليي وارد نكرده اس��ت. در 

اين حالت قانون گذار جريمه يي معادل 2 تا 4برابر 
ارز دولت��ي را به عن��وان جريم��ه در نظر گرفته 
اس��ت. مديركل معاونت اقتصادي ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، بيان كرد: در مورد ش��ركت هاي 
وارد كننده موبايل ني��ز اين قوانين صدق مي كند 
اما برخي از شركت ها ممكن است هنوز در مهلت 
واردات باشند و نتوانستند كاالي خود ار به صورت 
كامل به كش��ور وارد كنند. پرهام فر يادآور ش��د: 
گمرك ميزان دقيق واردات هر كاال را به سازمان 

توسعه تجارت و بانك مركزي اعالم مي كند. 

 شفافيت شبكه توزيع، جلو قاچاق را 
مي گيرد

آرمان خالقي دبير خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران مي گويد: براي هر كاالي كه در كش��ور، نياز 
و تقاضا وجود داش��ته باش��د، واردات چه از طريق 
مب��ادي قانوني و چه از طريق مب��ادي غيرقانوني 
صورت مي گيرد. وي افزود: بايد توجه داش��ت كه 
هيچ كااليي به صورت مس��تقيم از مبادي ورودي 

به دست مردم نمي رس��د بلكه اين اقدام از طريق 
كانال هاي توزيع در كشور رخ مي دهد. خالقي تاكيد 
كرد: مش��كل اصلي آنجاست كه نظام توزيع ما در 
كش��ور به درستي تجهيز نشده و شفافيتي در اين 
نظام وجود ندارد تا به دولت اجازه رصد همه موارد 
خريد و فروش در بازار را بدهد. دبير خانه صنعت، 
مع��دن و تجارت اي��ران ابراز كرد: قان��ون و تمام 
كارهاي كارشناس��ي مورد نياز براي شفاف سازي 
ش��بكه توزيع در مجلس ش��وراي اس��المي آماده 
شده و در انتظار تصويب به سر مي برد. وي يادآور 
ش��د: با توجه ب��ه محدوديت ها درمناب��ع ارزي و 
تقاض��اي باالي بازار ب��راي ارز، دولت نمي تواند به 
تقاض��اي موجود در بازار پاس��خ كام��ل دهد و در 
اين راس��تا، كاالهاي مختلف را اولويت بندي كرده 
تا كاالهاي ض��روري در صدر واردات قرار گرفته و 
به آن ارز اختصاص دهد. خالقي اضافه كرد: زماني 
ك��ه به كاالهاي لوكس و گ��ران قيمت، ارز دولتي 
اختصاص بدهي��م در واقع به افراد پولدار كش��ور 
ياران��ه داده ايم. دبير خانه صنعت معدن و تجارت 

ايران يادآور شد: تنها راه كنترل قاچاق، شفافيت 
اقتصادي است و مي بايست برخورد جدي با افراد 
س��ودجويي كه در روند اقتصادي كش��ور اخالل 

ايجار مي كنند، صورت بگيرد. 

 مدل هاي جديد قاچاق
براي درك صحيح ساختار قاچاق كشور بياييد با 
هم نگاهي به شرايط امروز ارزي-تجاري بيندازيم. 
در ح��ال حاض��ر صادركنندگان دولت��ي و بزرگ 
از طري��ق نيما ارز خود را ب��ه قيمت 4200 تومان 
مي فروشند. صادركنندگان كوچك نيز هرچند به 
ظاهر به همين قيمت ارز را واگذار مي كنند اما قرار 
اس��ت به ازاي هر دالر صادرات��ي مبلغي به عنوان 
مجوز صادراتي دريافت كنند اما به نظر نمي رس��د 
عم��ال بيش از 5 هزار تومان در مجموع به دس��ت 
صادركننده برس��د. واردكننده اگر رس��مي باشد و 
موفق به دريافت ارز شود با 4200تومان و در آينده 
نزديك با مجوز صادراتي مبلغي بيشتر مي پردازد. 
قاچاقچي ها اما امروز به چه روشي فعاليت مي كنند. 
بخش��ي از قاچاقچي ها امروز سراغ قاچاق صادراتي 
رفته اند. كاال به اس��م واردات كاالي اساسي به ارز 
4200 توماني وارد مي ش��ود. سپس همان كاال به 
اس��م توليد داخلي صادر مي ش��ود. به ويژه عراق و 
افغانس��تان كه اص��وال صادرات هنوز ريالي اس��ت 
اما نكته اين اس��ت كه اين ص��ادرات به ارز 8 هزار 
تومان��ي خواهد بود. بخ��ش ديگ��ري از قاچاق از 
طري��ق تغيي��ر در HS كدها اس��ت. قاچاقچي ها 
تالش دارند كاالهاي ساخته شده به ويژه كاالهاي 
ليست ممنوع را به عنوان مواد اوليه و واسطه يي با 
ارز 4200 تومان به كش��ور وارد كنند. گروه س��وم 
قاچاقچيان به سراغ كاالهاي ممنوع شده يي رفته اند 
كه با وجود افزايش قيمت هنوز مشتري خاص خود 
را دارد. بس��ياري از اين كاالها لوكس محس��وب 
مي ش��وند كه افزايش قيمت آنها از قبل رخ داده 
ب��ه همين دليل با ارز 8 ه��زار توماني نيز قاچاق 
كماكان توجيه دارد و در حال رخ دادن است. در 
مجموع به نظر مي رسد، رانت اختالف قيمت ارز 
واقعي و رسمي به قدري فساد ايجاد خواهد كرد 
كه هر گونه تالش��ي براي جلوگيري پيش��اپيش 
محكوم به شكست خواهد بود و نياز به يك تغيير 

جدي پيش از هر زمان احساس مي شود. 

اين روزه��ا از كوچه تا ب��ازار، كارخانه تا 
داروخانه، از س��واره تا پي��اده، از پير تا جوان 
و از دارا ت��ا ن��دار از افزايش لجام گس��يخته 
قيمت ها صحبت مي كنند و آن را ناش��ي از 
افزايش قيمت ارز مي دانند. گويا از ياد برده اند 
ك��ه واحد پول ايران ريال اس��ت نه دالر. گو 
اينكه امروز ريال را در آلبوم ها و كلكس��يون 
اشيا عتيقه مي توان يافت اما هنوز واحد پول 
كشور عزيزمان ريال به شمار مي رود و بايد از 
دل و جان از آن حفظ و حراس��ت نماييم. در 
اين راستا اتاق بازرگاني كه عناويني همچون 
پارلمان بخش خصوصي يا مشاور ۳ قوه را با 

خود يدك مي كشد، نقش ارزنده يي دارد. به 
خصوص در اين برهه از زمان كه هر كس به 
گونه يي بر پايه دانش و آگاهي هاي خود براي 
مهار كردن حركت نجومي ارز به داد س��خن 
مي پردازد و راهي پيشنهاد مي نمايد زيرا مهار 
ك��ردن و كاهش نرخ ارز ب��ر زندگي روزانه او 
تاثير دارد. از سويي رييس دولت از همه آحاد 
مل��ت مي خواهد در اين راس��تا به اظهارنظر 
بپردازند و در مقابل كنايه و پيشنهاد پاره يي 
از نمايندگان و ش��بكه هاي اجتماعي اظهار 
م��ي دارد كه اس��تعفا نخواه��د داد ولي تيم 
اقتص��ادي خود را تقويت خواه��د كرد و در 

اين زمينه بيش از همه به داش��تن مشاورين 
اقتصادي صحبت به مي��ان مي آورد و تاكيد 
مي كند كه نس��بت به اس��تفاده از مشاورين 

اقتصادي اقدام خواهيم كرد.
در يك جلس��ه ديگر وزير امور خارجه در 
اتاق بازرگاني به صراحت اعالم كرد كه امروز 
در دنيا جنگ قايق ها و موش��ك ها نيست و 
امروز جنگ، جنگ اقتصادي است و به همين 
دليل ايش��ان در سفرها يك تيم اقتصادي را 
با خود مي برد. اما س��وال اين اس��ت كه اتاق 
بازرگاني در كجاي اين معادالت قرار دارد. آيا 
اتاق در جام شيش��ه يي خود نشسته و صرفا 

نظاره گر اس��ت يا اينكه در معادله برجام قرار 
دارد. اگر در جام است بايد بعضي از عناوين را 
از خود بزدايد و اگر برجام است، نيك مي داند 
كه برجام دستاوردي بود كه بايد حفظ شود 
چرا قدم در ميدان نمي گذارد و نقش مشاوره 
خود را برجسته نمي كند و راه و روش سامان 
دادن به اوضاع نابسامان اقتصاد به دولتمردان 
را نشان نمي دهد چراكه بيشترين اثر نوسانات 
قيمت ارز بر همين اعضا و اتاق اس��ت. و در 
اي��ن ميان نكته را اتاق بايد روش��ن كند كه 
اگر روزي يكي از مسووالن اتاق افزايش نرخ 
ارز را به نفع توليد اعالم كرده بود آيا درحال 

حاضر كه در معرض يك تحريم جدي ديگر 
قرار گرفته ايم و كار صادرات و بازگشت پول 
به سختي و با مشكل بس��يار انجام مي شود 
و از س��وي دولت ش��رايطي براي آن در نظر 
گرفته شده به صالح و صرفه توليد است؟ اين 
نكته نيز بايد ش��فاف شود كه وقتي صحبت 
از توليد مي شود، توليدكننده كه نتواند صادر 
كند و بازار داخل نيز اش��باع شود چه اتفاقي 
رخ خواهد داد. اين موارد و صدها مورد ديگر 
اس��ت اتاق بازرگاني كه امسال نيز انتخابات 
دوره جدي��د را پي��ش روي دارد بايد به آنها 

بپردازد و به اعضا جواب دهد. 

احمد آزادمرد
 عضو هيات نمايندگان 

اتاق بازرگاني ايران

یادداشت

اتاق بازرگاني در جام يا بر جام

بس��ته حماي��ت از صادرات غير نفتي س��ال ۹7 در حالي 
اعالم ش��د كه وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت ب��ا تاكيد بر 
توجه به ش��رايط جديد اقتصادي كش��ور و اثرگذاري آن بر 
صادرات غي��ر نفتي در بخش هاي مختلف اع��م از تغيير در 
گروه ه��اي كاالي��ي و خدمات��ي صادرات��ي و بازارهاي هدف 
يادآور ش��د كه از جمله نقاط قوت بس��ته حمايتي امس��ال 
در مقايسه با بس��ته هاي حمايتي سال هاي گذشته توجه به 
هدف گذاري هاي ميزان صادرات درسال 1۳۹7 در حوزه هاي 
كااليي- خدماتي و كش��وري اس��ت. محمد ش��ريعتمداري 
با اش��اره به موارد مندرج در قانون بودجه س��ال ۹7 كش��ور 
ب��راي حمايت از صادرات غير نفتي و در نظر گرفتن 1۳هزار 
ميليارد ري��ال جهت پرداخت مش��وق هاي صادراتي تصريح 
داش��ت ك��ه هماهنگي دولت و مجلس ش��وراي اس��المي و 
دي��دگاه واحد درخصوص حمايت از ص��ادرات غير نفتي به 
عنوان پيش��ران توسعه همه جانبه كشور واجد اهميت است. 
پرداخت مشوق هاي غيرمستقيم، اولويت اصلي بسته حمايت 
از صادرات غير نفتي اعالم ش��ده و وزير صنعت با اش��اره به 
تجارب سال هاي گذشته درخصوص پرداخت جوايز مستقيم 
و بهره وري پايين اين گونه پرداخت ها و همچنين مش��كالت 
مترتب ب��ه پرداخت جواي��ز مذكور، جواي��ز و پرداخت هاي 
مس��تقيم را فقط در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي 
دانسته و س��اير پرداخت ها را از نوع مشوق هاي غيرمستقيم 
توصيف كرده اس��ت. اين بس��ته ب��ا فعاليت ه��اي ۹گانه در 
حمايت از صادرات غير نفتي در نظر گرفته شده كه از جمله 
اين فعاليت ها مي توان از حضور در نمايشگاه هاي بين المللي 
معتبر خارج از كش��ور و نمايش��گاه اختصاصي در بازارهاي 
ه��دف نام ب��رد. عدنان موس��ي پور در خصوص ابالغ بس��ته 
حمايت از توس��عه صادرات غير نفتي كه از سوي معاون اول 
رييس جمهور و س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابالغ شده 
است، اظهار داشت: اجرايي و عملياتي شدن اين بسته توسط 
دس��تگاه هاي اجرايي نياز به زم��ان دارد، ضمن اينكه تاخير 
در ابالغ اين بس��ته حمايتي مي توان��د در كوتاه مدت كاهش 

اثربخشي آن را به دنبال داشته باشد. 
رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران با بيان اينكه 
ضروري اس��ت كه عملكرد مش��وق هاي س��ال ۹6 نيز مورد 
بررسي وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد، يادآور شد: 

ارائه گزارش عملكرد بس��ته حمايت از توسعه صادرات سال 
۹6 از س��وي وزارت صنعت مي تواند اطالعات مناسبي را در 
اختي��ار صادركنندگان و اتاق بازرگاني قرار دهد، زيرا به نظر 
مي رسد مشوق هاي در نظر گرفته شده در سال ۹6 نتوانسته 

محرك مناسبي براي توسعه صادرات غير نفتي باشد. 
وي در ادامه افزود: رش��د صادرات صورت گرفته در سال 
گذش��ته، بيشتر وابس��ته به افزايش قيمت هاي جهاني بود و 
مشوق هاي هدفمند نقش كمرنگ تري در جهت تغيير ارزش 

كاالهاي صادراتي و افزايش نرخ ارز داشته است. 
رييس كميسيون توس��عه صادرات اتاق ايران با تاكيد بر 
اينكه  بايد بازار ثانويه توسط دولت به رسميت شناخته شود، 
خاطرنش��ان س��اخت: زيرا تنها در اين شرايط فعاالن واقعي 
بخش خصوصي مي توانند با آزادي عمل بيش��تري به جنگ 

آثار مخرب تحريم هاي بانكي بروند. 
موس��ي پور با اش��اره به آخرين نشست كميسيون توسعه 
ص��ادرات پارلمان بخش خصوصي كش��ور ك��ه با حضور پور 
ابراهيمي رييس كميسيون توسعه اقتصادي مجلس، برگزار 
ش��د، عنوان كرد: در اين نشس��ت موضوع بخش��نامه اخير 
ارزي دول��ت از منظر صادركنندگان با دقت بررس��ي ش��د. 
ارزيابي اين نشست را مي توان در همسويي كامل كميسيون 
توسعه اقتصادي مجلس و كميس��يون توسعه صادرات اتاق 
ايران جست وجو كرد كه در بس��ياري از زمينه ها چشم انداز 
مشتركي را دنبال مي كنند. رييس كميسيون توسعه صادرات 
اتاق ايران تصريح داشت: استراتژي تجاري هدفمند مي تواند 
تعيين كند چه كاالهايي بايد با ارزش افزوده باال صادر شود 
و چه كاالهايي نياز براي ايجاد ارزش افزوده صادراتي ندارد. 
بنابراين انتظار مي رود دولت با ارائه اس��تراتژي مناس��ب در 
ح��وزه تجارت خارج��ي، تخصيص حمايت ها و مش��وق ها را 
هدفمن��د در نظر بگيرد تا از توزيع رانت و كمك گس��ترده 
بر مباح��ث و كلياتي مانند دانش بنيان بودن و ايجاد ارزش 
افزوده بيشتر در امان بماند. وي خاطرنشان كرد: بستر سازي 
مناس��ب براي توسعه صادرات در ش��رايطي قابل استحصال 
اس��ت كه دولت از صدور انواع بخشنامه هاي دست و پاگير و 
ناهماهنگ با شرايط موجود كشور خودداري كند و معافيت 
بي قيد و ش��رط صادركنندگان بخش خصوصي واقعي كشور 

از بخشنامه هاي اخير ارزي را صادر كند. 

رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران اعالم كرد

 ضرورت به رسميت شناختن بازار ثانويه براي
مقابله با تحريم هاي بانكي

رييس انجمن وارد كنندگان خودرو اظهار كرد

 اعالم مالكيت خودروهاي ترخيص شده
در زمان ممنوعيت ثبت سفارش

پرونده جعل و هك ش��دن س��ايت ثبت س��فارش به يكي از 
مناقش��ه هاي اين روزهاي نهادهاي اجرايي و نظارتي تبديل شده 
كه چگونه ثبت سفارش و ترخيص خودرو دردوره ممنوعيت انجام 
پذيرفته اس��ت. واردات تعدادي از خودروهاي لوكس كه آمار آن 
از س��وي انجمن وارد كنندگان 16هزار خودرو و از سوي سازمان 
توس��عه تجارت بيش از 6 هزار خودرو اعالم مي شود همچنان با 
ابهامات زيادي روبه روست. از سويي رييس كل گمرك ايران با بيان 
اينكه از لحاظ گمرك اسناد براي ترخيص مشكلي نداشته است، 
اعالم كرده كه در موضوع جعل ثبت س��فارش كه براي سازمان 
متولي ابهام دارد، س��ازمان توس��عه تجارت بايد جواب دهد زيرا 
فرآيندهاي گمركي طبق ضوابط از سوي اين سازمان انجام شده 
و اس��تعالم ها تاييد و در نهايت نسبت به ترخيص خودروها اقدام 
ش��ده است. كل 6400 خودرو به داخل وارد نشده و از اين تعداد 
حدود 1۹00دس��تگاه خودرو با استفاده از اين ثبت سفارش ها به 
گمرك اظهار و وارد شده  و گمرك مسوول رفع ترديد و ابهام در 
ثبت سفارش ها نيست. فرود عسگري، معاون وزير امور اقتصادي و 
دارايي اعالم كرد كه سازمان توسعه تجارت در نامه يي به ما اعالم 
كرد، ثبت سفارش 6481 دستگاه خودرو ابهام دارد و به صراحت 
گفت��ه كه صدور مجوز ثبت س��فارش اين تعداد خ��ودرو در اين 
سازمان غيرقانوني يا شائبه دار بوده و از اين تاريخ تا اطالع بعدي 
هيچ خودرويي با ثبت سفارش هاي اعالمي ترخيص نشود.  بر اين 
اساس انجام تشريفات گمركي واردات خودرو در دوره ممنوعيت 
ثبت سفارش طبق مقررات بوده اما مركز مبارزه با جرايم سازمان 
يافته گمرك به اس��تناد نامه سازمان توسعه تجارت و وفق قانون 
در نامه يي به مراجع ذي صالح هزار و ۹00دستگاه خودرو ترخيص 
ش��ده و بيش از 4هزار خودرو باقي مانده در گمرك را مش��مول 
قاچاق تش��خيص و اعالم جرم كرده اس��ت. سازمان بازرسي كل 
كشور پيش از اين در تاريخ هاي 27فروردين  و 10 ارديبهشت  ماه 
۹7 به رييس س��ازمان توسعه تجارت ايران اعالم كرد كه سايت 
ثبت س��فارش قابل نفوذ بوده و الزم اس��ت نسبت به ايمن سازي 
سايت مذكور يا جايگزيني سامانه جديد اقدام شود. در ادامه اين 
اطالعيه آمده است، مساله هك شدن سامانه مذكور نافي تخلفات 
صورت گرفته در اين خصوص و ديگر موضوعات اين پرونده توسط 
مس��ووالن مربوط نبوده و گزارش سازمان بازرسي كل كشور در 
اين خصوص درحال تكميل و به زودي به مراجع ذي صالح ارسال 
مي ش��ود لذا به مسووالن امر توصيه مي ش��ود از فضاسازي هاي 

بي م��ورد در اين خصوص پرهيز كنند اما رييس وقت گروه ثبت 
سفارش خودروهاي خارجي سازمان توسعه تجارت ايران)وزارت 
صنعت، معدن و تجارت( در نامه يي به سازمان بازرسي كل كشور 
در تاريخ نهم خرداد ماه س��ال جاري تاكيد مي كند:»هيچ كدام از 
مراحل ثبت س��فارش خودروهاي س��واري مورد نظر توسط اين 
دفت��ر صورت نگرفته و به  عبارت  ديگر دفت��ر مقررات در مراحل 
آن نقش��ي نداشته و اين ثبت سفارش��ات تنها با هك سيستم و 
تغيي��ر كد در ديتابيس در روز ۹6/4/27 رخ داده اس��ت. چندين 
مورد نفوذ غيرقانوني به س��امانه »ثبتارش« از طريق نام كاربري 
پرس��نل دفتر مقررات در خرداد ۹6 صورت پذيرفت كه نش��ان 
مي دهد، شخص يا اش��خاصي به  صورت باندي با نفوذ به سامانه 
مذكور براي اش��خاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غيرقانوني 
كرده اند كه حتي آي پي هاي شناسايي  شده براي شناسايي دقيق 
متخلفان تحويل حراست وزارتخانه شد. فرهاد احتشام زاد، رييس 
انجم��ن واردكنندگان خودرو در گفت وگ��و با اگزيم نيوز با اعالم 
جزييات تازه يي از واردات خودروهاي خارجي در دوره ممنوعيت 
ثبت سفارش اظهار كرد: اين خودروها را برخي اشخاص حقيقي 
و حقوق��ي با ثبت س��فارش و از طريق گمرك ترخيص كرده اند، 
انجمن تعداد، نوع و مدل خودروهاي ثبت سفارش و ترخيص شده 
در اين دوره را به دستگاه هاي نظارتي ارائه كرده با ذكر اين توضيح 
ك��ه اين افراد ب��دون پرداخت حتي اندكي از ارزش بس��يار زياد 
خودرو و ۳درصد گارانتي تنها با دريافت كد 8 رقمي خودروهاي 
ثبت س��فارش ش��ده را با پرداخت حقوق گمركي وارد كرده اند.  
وي با اش��اره به مس��تندات برخي نمايندگان مجلس و آمارهاي 
انجمن وارد كنندگان خودرو اعالم كرد: در دوره ممنوعيت ثبت 
س��فارش واردات خودرو ۳5هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش 
شده كه از اين تعداد 16هزار دستگاه خودرو از گمرك ترخيص 
و وارد بازار شده اند اما سازمان بازرسي و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تعداد خودروهاي ثبت سفارش شده را 6 هزار خودرو 
اع��الم كرده اس��ت. احتش��ام زاد در مورد نح��وه ترخيص اين 
خودروه��ا از گمرك با توجه به درياف��ت حقوق ورودي گفت: 
گم��رك براي ترخيص كاال ثبت س��فارش را كنترل مي كند و 
در صورتي كه براي يك كاال ثبت سفارش وجود داشته باشد، 
گمرك با دريافت حقوق ورودي قانوني به ترخيص آن موظف 
بوده و حق اظهارنظر در س��اير م��وارد را ندارد كه اين رويه در 

مورد خودروهاي مذكور نيز مصداق داشته است. 
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7  جهان

تغيير تركيب قضات ديوان عالي امريكا 
به نفع محافظه كاران

 دادگاه بين المللي چين براي
دعاوي جاده ابريشم 

 ترامپ به دنبال توافق با پوتين
درباره سوريه است

گروه جهان|
دونالد ترامپ با گزينش دومين عضو جديد براي ديوان عالي امريكا در كمتر از 18 
ماهي كه از دوران رياست جمهوري او مي گذرد به احتمال فراوان كنترل محافظه كاران بر 
اين نهاد را تثبيت مي كند و هواداران خود را كه در زمينه مسائل اجتماعي تعيين كننده 

هستند، خشنود خواهد كرد. 
به گزارش رويترز، به فاصله كوتاهي پس از آنكه آنتوني كندي از قضات ديوان عالي 
امريكا تصميم به بازنشستگي خود را اعالم كرد، مقامات كاخ سفيد گفتند ترامپ فرصت 
آن را ب��ه دست آورده تا تركيب عالي ترين نهاد قضاي��ي امريكا را براي دهه هاي آينده 
تعيي��ن كند. يك مقام ارشد كاخ سفيد گفت��ه اين فرصتي براي ترامپ است كه تغيير 
تركيب دستگاه قضاي��ي را پيش ببرد. ترامپ در گردهمايي در داكوتاي شمالي درباره 
اين گزينش گفته: »بايد گزينه بسيار خوبي انتخاب كنيم، گزينه يي كه ۴۰ تا ۴۵ سال 
عضو آن نهاد خواهد بود. « هر چند آنتوني كندي كه توسط رونالد ريگان به عضويت 
ديوان عالي انتخاب شد يك قاضي محافظه كار است ولي نوسان راي داشت، چرا كه در 
برخي از مهم ترين مسائل اجتماعي با قضات ليبرال هم نظر بود. اكنون دونالد ترامپ با 
انتخاب يك قاضي محافظه كار مي تواند در ديوان عالي امريكا اكثريت ۵ به ۴ آرا را حتي 
در مسائل اجتماعي بحث برانگيز به جناح راست و محافظه كار بدهد. ولي انتخاب يك 
محافظه ك��ار افراطي خطراتي به همراه خواهد داشت چون او براي تصويب گزينه خود 
در مجلس سنا كه جمهوري خواهان در آن اكثريت ضعيفي دارند به حمايت سناتورهاي 
ميانه رو احتياج دارد. مقام هاي كاخ سفيد گفته اند دونالد ترامپ به زودي گفت وگو با ۲۵ 
نامزدي را كه »انجمن فدراليست« معرفي كرده آغاز خواهد كرد و هدف او اين است كه 
عضو جديد ديوان عالي در پاييز به تاييد مجلس سنا برسد. انجمن فدراليست ارگاني با 
ايده هاي محافظه كارانه است و در جامعه حقوقي امريكا از نفوذ زيادي برخوردار است. 
تاييد عضو جديد ديوان عال��ي در كارزار انتخابات ميان دوره يي كنگره مي تواند به نفع 
رييس جمهور و حزب جمهوري خواه باشد. جمهوري خواهان تالش مي كنند كنترل خود 
بر مجالس قانونگذاري امريكا را حفظ كنند هر چند نظرسنجي ها نش��ان مي دهند كه 

حزب دموكرات براي به دست آوردن اكثريت در مجلس نمايندگان بخت زيادي دارد.

گروه جهان|
چي��ن اعالم كرده براي بررس��ي و رسيدگي به منازعات تجاري و سرمايه گذاري در 
حوزه »جاده ابريش��م نوين« دادگاه هاي بين المللي تش��كيل مي دهد. به گزارش ايرنا، 
دادگاه هاي جاده ابريش��م »موسس��ات قضايي بين المللي« محسوب مي شوند و حقوق 
بين الملل��ي بر آنها حاكم خواهد بود. دادستاني عالي چين نخستين دادگاه بين المللي 
تجاري را در شهر »شن جن« در جنوب كش��ور ايجاد مي كند كه دعاوي »راه ابريش��م 

دريايي« قرن بيست ويكم در آنها مطرح خواهد شد. 
دومي��ن دادگاه ه��م در شهر »شي آن« در شمال غرب كش��ور ب��راي رسيدگي به 
»منازعات تجاري و سرمايه گذاري جاده ابريش��م زميني« تش��كيل خواهد شد. برخي 
شركت هاي تجاري از چين و كش��ورهاي ديگر پيش از اين اعالم كرده بودند به دنبال 
اجراي طرح هاي تجاري و سرمايه گذاري در نقاط مختلف جهان به  خصوص در آسياي 
مركزي و آفريقا منازعاتي به وجود مي آيد كه الزم است از طريق مراجع قضايي بين المللي 
به آنها رسيدگي شود. از زماني كه طرح جاده ابريشم نوين از سوي رييس جمهوري چين 
در ۲۰13 مطرح شد، تحوالت اقتصادي فراواني در منطقه رخ داده است. در ابتداي امر 
چين اعالم كرد: براي پيشبرد اين برنامه صندوقي به ارزش ۴۰ميليارد دالر اختصاص 
داده از آن زمان به اين طرف ارزش تبادالت تجاري چين با كشورهاي حوزه راه ابريشم 

به افزون بر 3هزار ميليارد دالر رسيده است. 
قرار است، طرح هاي اقتصادي تازه يي نيز در اين ارتباط براي سرمايه گذاري به ارزش 
3۰۵ ميليارد دالر اعالم شود. چين براي اين منظور از ۲۰13 تاكنون با ۵۰ كشور حوزه 
راه ابريشم قراردادهاي اقتصادي امضا كرده و نزديك به ۵6 منطقه اقتصادي و تجاري 
ايجاد ش��ده است. آكادمي علوم اجتماعي چين در تازه ترين گزارش خود آورده ميزان 
سرمايه گذاري كش��ورهاي مرتبط ب��ا اين راه به  تدريج در ح��ال افزايش است. اين در 
شرايطي است كه چين و پاكستان هم موافقت كرده اند يك كريدور اقتصادي راه اندازي 
كنند كه ارزش آن ۴6ميليارد دالر است. از ۲۰1۵ به اين طرف بيشترين طرح هايي كه 
سرمايه گذاران چيني به  خصوص به آن عالقه نشان داده اند سه قلمرو انرژي، طرح هاي 

زيربنايي حمل و نقل و همچنين فناوري اطالع رساني و مخابراتي است. 

گروه جهان|
دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا قصد دارد در ديدار با والديمير پوتين 
همتاي روس خود درب��اره توافقي بر سر وضعيت سوريه به بحث بپردازد. اين 

ديدار احتماال 16 جوالي در شهر هلسينكي فنالند صورت خواهد گرفت. 
س��ي ان ان در گزارشي نوش��ت، ترامپ مجددا ايده خارج ك��ردن نيروهاي 
امريكاي��ي از سوريه را اي��ن مرتبه به طور خصوصي در نش��ستي خصوصي با 
مل��ك عب��داهلل دوم پادشاه اردن در كاخ سفيد در روزه��اي اخير مطرح كرده 
است. ي��ك منبع ديپلماتيك در اين باره گفت: »اين دو رهبر مساله سوريه را 
مفص��ال مورد بحث قرار دادند و ترامپ گفته كه باور دارد مي تواند بر سر آنچه 
ب��ه اصطالح منطقه هائ��ل در جنوب غرب سوريه محس��وب مي شود و امكان 
خروج در سريع ترين زمان ممكن را به امريكا مي دهد به توافق برسد.« ترامپ 
م��اه مارس گفته بود امريكا خيل��ي زود از سوريه خارج مي شود. اين اظهارات 
ساعات��ي پس از آنكه پنتاگون بر لزوم باقي ماندن سربازان امريكايي در سوريه 
در آينده تاكيد كرده، مطرح شده است. با اين حال مقام هاي امريكايي گفته اند 
ترام��پ هنوز هيچ چارچوب زمان��ي مطرح نكرده و حض��ور امريكا در سوريه 

مبتني بر شرايط است. 
ام��ا به نظر مي رسد ترام��پ قصد دارد مساله خ��روج نيروهاي امريكايي از 
سوريه را احيا و از فرصت ديدار با پوتين براي بحث درباره اين موضوع استفاده 
كند. مقام هاي امريكايي گفته اند سوريه از جمله موارد در دستور كار نش��ست 

ترامپ و پوتين در هلسينكي است.
ظاه��را ترام��پ طرحي دارد ك��ه به روس ها اج��ازه مي دهد به بش��ار اسد 
رييس جمهوري روسيه كمك كنند منطقه يي را در مرز با اردن باز پس بگيرد؛ 
اكنون ائتالف تحت رهبري امريكا در اين منطقه با فش��ار فزاينده يك نيروي 
متخاص��م ناشناس مواج��ه هستند.سخنگوي وزارت خارج��ه امريكا به نقل از 
ترامپ گفته، پيش بيني مي كن��د اين ديدار به تقويت صلح و امنيت سراسري 

در جهان بينجامد. 

 توافق رهبران اروپا
در زمينه بحران مهاجرت

گ�روه جهان| رهب��ران اتحاديه اروپ��ا باالخره بر سر 
موض��وع مهاجرت ب��ه توافق رسيدند. سران كش��ورهاي 
اروپاي��ي پس از ۹ ساعت گفت وگو ك��ه از پنج شنبه آغاز 
شد در بيانيه يي مواضع مشترك خود در زمينه مهاجرت و 
بحران پناهجويان را اعالم كردند. دست كم 1۲بند از بيانيه 

به اين موضوع اختصاص داده شده است. 
ب��ه گزارش يورونيوز، مقام ه��اي اروپايي در اين بيانيه 
كه بامداد جمعه منتشر شد، به ويژه بر سر روند رسيدگي 
به پرونده هاي پناهجويي ب��ه توافق تازه يي دست يافتند. 
كش��ورهاي عضو اتحاديه به ويژه موافقت كردند كه تمام 
مراح��ل جابه جايي و اسكان موقت در »مكان هاي كنترل 
شده« و به طور داوطلبانه از سوي كش��ورهاي عضو انجام 
ش��ود. اين بدان معني است كه خود پناهجو حق انتخاب 
كش��ور ميزبان را ندارد و اعض��اي اتحاديه اروپا به صورت 
داوطلبانه ه��ر پناهجويي را مي پذيرند. ۲8 كش��ور عضو 
همچنين توافق كردند تا ضمن تش��ديد كنترل مرزهاي 
خارج��ي اتحاديه اروپا براي پيش��گيري از ورود مهاجران، 
كمك مالي به اسپانيا و كشورهاي مهاجر فرست از جمله 
تركيه، مراكش و كشورهاي شمال آفريقا را افزايش دهند. 
آنها همچنين هم پيم��ان شدند تا از بروز وضعيت كنترل 
نشده بحران پناهجويان همانند آنچه در ورود موج عظيم 
پناهجوي��ان در سال ۲۰1۵ روي داد، جلوگيري كنند. در 
بخش ديگري از بيانيه سران اتحاديه اروپا آمده دولت هاي 
اتحادي��ه از اين پس از ايتاليا و كش��ورهاي ديگري كه به 
عنوان خ��ط مقدم بحران مهاج��رت شناخته مي شوند و 
نخستين پذيراي پناهجويان ورودي از راه درياي مديترانه 
هستند، بيشتر حمايت كنند. كشورهاي اروپايي در مورد 
لزوم همكاري در زمينه كنت��رل جابه جايي پناهجويان و 
مهاجران غيرقانوني درون فضاي شنگن نيز به توافق رسيده 
و تاكيد كرده اند كه در چارچوب اصالحات قانون دوبلين، 
مسووليت پذيري و همياري بيش��تري ب��ا يكديگر داشته 
باشند. بر اساس قان��ون دوبلين، هر پناهجويي كه نامش 
در مبادي ورودي نخستين كشور عضو اتحاديه اروپا ثبت 
مي شود، تنها حق درخواست پناهندگي از همان كشور را 
دارد. بر اساس همين قانون، پناهجو اگر به كشور ديگري 
رفت��ه و از آنجا درخواست پناهندگ��ي كند، درخواست او 
به همان كش��ور اول ارجاع مي ش��ود و در صورت موافقت 
كش��ور اول، پناهج��و بايد به آنجا بازگش��ته و درخواست 
خ��ود را ارائه دهد. توافق تازه اتحاديه اروپا در مورد بحران 
پناهجويان با استقبال تمام اعضا روبه رو شد. در اين ميان 
دولت راستگراي ايتاليا كه به مهاجرستيزي مشهور بوده و 
تاكن��ون منتقد جدي سياست مهاجرتي اتحاديه به شمار 

مي رفت، واكنش مثبتي به اين توافق نشان داد. 

لغو وضعيت فوق العاده تركيه
رييس جمه��وري تركيه و شري��ك ائتالفي اش توافق 
كردند پس از پايان دوره سه ماهه وضعيت فوق العاده در 
ماه ج��والي آن را تمديد نكنند. به گزارش ايسنا، رجب 
طيب اردوغان رييس جمه��وري تركيه و دولت باغچلي، 
شريك ائتالفي آنكه رهبر حزب جنبش ملي گراست براي 
پاي��ان دادن به وضعيت فوق العاده توافق كردند. وضعيت 

فوق العاده از كودتاي ناكام ۲۰16 اعمال شد. 

كويت از امريكا جنگنده مي خرد
وزارت دف��اع امريك��ا اعالم ك��رده شركت بويينگ 
ق��راردادي به ارزش 1.۵ميلي��ارد دالر براي ارسال ۲8 
فروند جنگنده به كوي��ت امضا كرده است. به گزارش 
رويترز، بويينگ قراردادي را به ارزش 1.۵ميليارد دالر 
ب��راي ارائه ۲۲ فروند جنگنده از نوع »اف/اي-18 اي« 
و 6فرون��د جنگن��ده »اف. اي 18 اف سوپر هورنت« به 

دولت كويت امضا كرده است. 

 كسري تراز تجاري
35ميليارد دالري تركيه

داده هاي اقتصادي مركز آمار تركيه نش��ان مي دهد، 
كسري تجاري اين كش��ور در پنج م��اه اول سال جاري 
ب��ه رقم 3۵ميليارد و ۲۰1ميلي��ون دالر رسيده است. به 
گزارش ايرنا، ميزان صادرات تركيه در پنج ماهه اول سال 
جاري ميالدي 6۹ ميلي��ارد و ۴۰7ميليون دالر و ميزان 
واردات اين كش��ور نيز در همين م��دت 1۰۴ ميليارد و 
6۰8ميليون دالر بوده است. ميزان كسري تجاري تركيه 
در پنج ماه اول سال جاري 3۵ميليارد و ۲۰۰ميليون دالر 
بوده و در مقايسه با مدت مش��ابه س��ال قبل 6۰ درصد 

افزايش يافته است. 

 دخالت امارات
در چينش كابينه امريكا 

ايميل ه��اي جدي��د فاش ش��ده يوس��ف العتيبه 
سفير امارات در واشنگتن نشان مي دهد، ابوظبي از 
شخصيت هاي نزدي��ك به ترامپ خواسته، وي را در 
جريان انتصاب مقام ه��اي ارشد دولت جديد امريكا 
قرار دهن��د. به گزارش ميدل ايستاي، العتيبه از تام 
براك تاجر امريكاي��ي و شخصيت نزديك به ترامپ 
خواسته ابوظب��ي را در جريان انتص��اب افراد ارشد 

دولت جديد امريكا قرار دهد. 

پاكستان جزو تامين كنندگان 
مالي تروريسم ماند

وزارت خارج��ه پاكست��ان اعالم ك��رده با وجود 
مذاكرات سازنده با سازمان FATF، نام اسالم آباد 
همچنان در فهرست كش��ورهاي تامين كننده مالي 
تروريس��م باقي مانده است. ب��ه گزارش خبرگزاري 
فرانس��ه، اي��ن سازمان بي��ن دولتي ب��راي مبارزه 
با پولش��ويي و تامي��ن مالي تروريس��م در فرانسه 
ابتداي ۲۰18 اعالم كرده بود پاكستان در فهرست 
خاكستري كشورهاي سهل انگار در پيگيري تامين 

مالي تروريسم قرار گرفته است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

چين محدوديت هاي مالكيت خارجي را تسهيل كرد

گشايش اقتصاد، راهكار پكن در برابر »اول امريكا« 
گروه جهان| طال تسليمي|

نه��اد مسوول برنامه ريزي ه��اي اقتصادي چين 
برخي محدوديت ه��اي مربوط به مالكيت خارجي 
را در شم��اري از بخش ه��اي صنعتي اين كش��ور 
تسهي��ل كرده ي��ا به  كلي از مي��ان برداشته است. 
ش��وراي دولتي چين نيز با انتش��ار بيانيه يي تحت 
عن��وان »چين و سازمان تج��ارت جهاني« مواضع 
خود را در قبال اين سازمان مشخص و بر پايبندي 
به گشايش اقتصادش تاكيد كرده است. با توجه به 
چندين ماه مناقشه امريكا و چين بر سر تعرفه هاي 
تنبيهي و ديگر اقدامات ستيزه جويانه دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا ك��ه شعارش »اول امريكا« 
اس��ت به نظر مي رسد، پكن سع��ي دارد در مقابله 
با خطر جنگ تجاري توجه تجارت هاي بين المللي 

را جلب كند. 
دول��ت چين بيانيه يي با عنوان »چين و سازمان 
تجارت جهاني« منتش��ر و سياست ه��ا، راهبردها و 
مواضع پكن در قبال اين سازمان و همكاري و تعامل 
با آن را اعالم ك��رده است. چين كه در سال ۲۰۰1 
ميالدي به اين سازمان پيوست، در اشاره به منازعات 
تجاري فزاينده با امريكا گفته يك جانبه گرايي اياالت 
متح��ده در تجارت با ديگر كش��ورها نقض مقررات 
سازم��ان تجارت جهاني است. اي��ن بيانيه در حالي 
منتشر شده كه واشنگتن قصد دارد در روزهاي آتي 
بر كاالهاي وارداتي از چين به ارزش 3۴ ميليارد دالر 
۲۵ درص��د تعرفه اعمال كن��د. طبق گزارش هيات 
دولت چين، اين كش��ور بر اس��اس اصول و مقررات 
سازم��ان تج��ارت جهاني با اين سازم��ان همكاري 
كرده و به تعهدات��ش در اين زمينه پايبند است، از 
توافق ه��اي تجاري چندجانبه حمايت مي كند و در 
چه��ار دهه گذشته با اج��راي سياست اصالحات و 
درهاي باز به الگويي براي اقتصاد جهان تبديل شده 
است. هيات دولت چي��ن در اين گزارش همچنين 
اعالم كرده از چارچوب سازمان تجارت جهاني براي 
ح��ل اختالف��ات حمايت مي كند و ب��ر بهبود نظام 

حراست از »حق مالكيت معنوي« تاكيد دارد. 

چين پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني 
سهمي 3۰درصدي در رشد اقتصادي جهان داشته 
و ي��ك نيروي محركه مهم ب��راي كمك به احيا و 
رشد اقتصاد جهان به شمار مي رود. چين همچنين 
تا ۲۰17 شريك مهم تجاري بيش از 1۲۰ كش��ور 
و منطق��ه در جهان بوده است. طبق گزارش هيات 
دولت چين، در سال ه��اي ۲۰۰1 تا ۲۰17 ميزان 
ك��ل واردات خدمات چي��ن از 3۹ ميليارد و 3۰۰ 
ميليون دالر ب��ه ۴67 ميليارد و 6۰۰ ميليون دالر 
افزاي��ش يافته كه حدود 1۰درص��د از كل واردات 
خدم��ات در جهان اس��ت. از زم��ان مطرح شدن 
»ابتكار عمل كمربند و جاده« تا پايان سال گذشته 

مي��الدي موسسات چيني در كش��ورهاي واقع در 
اين مسير 7۵ منطقه همكاري اقتصادي و تجاري 
تاسي��س كرده ان��د كه با ايج��اد ۲۲۰ هزار فرصت 

شغلي جديد در اين كشورها همراه بود. 

  بازگشايي مشتاقانه
چاين��ا ديل��ي در گزارشي نوشت��ه، تحليلگران 
معتقدند اگرچه همچنان امكان گش��ايش بيشتر 
اقتصاد چين ب��ه روي سرمايه گذاري هاي خارجي 
وج��ود دارد، اما اين كش��ور عمدتا به تعهداتش به 
سازمان تجارت جهاني عمل كرده است. سانگ هنگ 
محقق تجارت بين الملل در آكادمي علوم اجتماعي 

چين مي گويد: »چين نه تنها تعهداتش در سازمان 
تجارت جهاني را محترم شمرده، بلكه در گسترده 
و عمق بازگشايي بسيار فراتر از انتظارات پيش رفته 

است. «
كميسي��ون توسع��ه و اصالح��ات مل��ي چين 
پنج شنبه اع��الم كرد بسي��اري از محدوديت هاي 
مرتبط ب��ا مالكيت خارج��ي در بخش هاي »متره 
و نقش��ه  برداري«، معدن، كش��تي سازي و ساخت 
هواپيم��ا، شبكه هاي برق و برخ��ي علوم مرتبط با 
كش��اورزي را از ميان بر داشته اس��ت. به گزارش 
فايننش��ال تايمز، نه��اد مس��وول برنامه ريزي هاي 
اقتصادي با انتش��ار »فهرست منفي« كوتاه شده، 

بخش هايي را كه محدوديت ها در آنها حذف شده 
مشخص و بار ديگر بر تعهدات پيشين به برداشتن 
سقف مالكيت خارجي در بخش هاي خدمات مالي 
تا س��ال ۲۰۲1 و توليدات خ��ودرو تا سال ۲۰۲۲ 
تاكي��د كرد. با اين حال ن��ام بخش هايي كه از نظر 
چين حس��اس و استراتژيك هستند، همچنان در 

فهرست منفي ديده مي شود. 
 خب��ر حذف برخ��ي محدوديت ه��اي مالكيت 
خارج��ي در حال��ي اع��الم شد ك��ه سياست ها و 
اقدامات ترامپ بر احتمال جنگ تجاري بين پكن 
و واشنگتن افزوده است. ترامپ كه به محدودسازي 
سرمايه گذاري هاي چيني در اياالت متحده تهديد 
كرده بود، اخيرا موضع نرم تري در اين زمينه اتخاذ 
كرده و برخي ناظران بر اين باورند كه انتش��ار اين 
فهرست پاسخي به عقب نش��يني رييس جمهوري 
امريكاس��ت، ام��ا ش��وراي تجاري امريك��ا و چين 
زمان بندي انتشار فهرست را »اتفاقي« خوانده و به 
اين مساله اشاره كرده كه دولت پكن از ماه ها پيش 

از برنامه اصالح فهرست منفي خبر داده است. 
بيش��تر به نظر مي رس��د كه ب��ا افزايش ثبات 
اقتصادي چين، رهبران اين كش��ور به دنبال جذب 
منابع جدي��د سرمايه باشند. پك��ن تالش ها براي 
مذاكره بر سر توافقنامه سرمايه گذاري با اروپا را از سر 
گرفته است. نشست اخير چيني-اروپايي به توافق بر 
سر تسريع مذاكرات در زمينه اصالح فهرست منفي 
پايان ياف��ت و از اين رو به نظر مي رسد، تصميمات 
كميسيون توسعه و اصالحات ملي بيشتر با هدف 
جلب نظر اروپايي ها اتخاذ شده باشد. تو شينكوان 
كارشناس تجارت در دانشگاه تجارت بين المللي و 
علوم اقتصادي در پكن گفت: »فهرست اصالح شده 
منفي كه از ۲8 جوالي اجرايي مي شود، به ويژه در 
جلب توجه اروپايي ها موثر خواهد بود، چرا كه آنها 
بيش از هر كسي خواستار اين تغييرات بودند. براي 
ترام��پ تفاوت چنداني نمي كند به اين دليل كه او 
اساسا نمي خواهد شركت هاي امريكايي در خارج از 

اين كشور سرمايه گذاري كنند. «

پيشنهاد واشنگتن به ماكرون براي ترك منطقه يورو 

ويراني اتحاديه اروپا، هدف بعدي ترامپ

گروه جهان|
 ي��ك روز پس از انتق��ادات تند دونالد ترامپ 
عليه اتحادي��ه اروپا كه در آن گفته بود اين نهاد 
با ه��دف سوءاستف��اده از امريكا تش��كيل شده، 
نش��ريه واشنگتن پست در گزارش��ي نوشت كه 
رييس جمهوري اياالت متحده در ديدار اخيرش 
ب��ا رييس جمهوري فرانس��ه در كاخ سفيد از وي 
پرسي��ده كه چ��را پاريس اتحادي��ه اروپا را ترك 
نمي كند. ب��ه گفته دو مقام اروپاي��ي، ترامپ به 
ماكرون پيش��نهاد كرده كه با ترك اتحاديه اروپا 
مي تواند روابط بسي��ار نزديك تر و پرمنفعت تري 
با واشنگتن داشته باش��د. در همين حال دونالد 

تاس��ك رييس شوراي اروپا گفت��ه اتحاديه اروپا 
در مناسبات با امريك��ا بايد خود را براي بدترين 

حالت آماده كند. 
ب��ه گ��زارش اكسپ��رس، دونال��د ترامپ در 
جري��ان سخنراني خود در ايالت داكوتاي شمالي 
گفت��ه: »ما كش��ورهاي اتحاديه اروپ��ا را دوست 
داري��م اما اي��ن اتحاديه درص��دد آن است كه از 
امريكا بهره برداري كند. م��ا اجازه چنين اتفاقي 
را نخواهي��م داد. من به آنها )رهب��ران اروپايي( 
گفت��م كه اگر با ما چني��ن رفتاري داشته باشيد 
و از محدوديت ها كم نكنيد و برخورد عادالنه يي 
نداشته باشيد ما روي همه آن مرسدس بنزهاي 

خوش��گل ماليات خواهيم بست. « ترامپ در اين 
سخنراني بدون آنكه مشخصا به نام اتحاديه اروپا 
اشاره ي��ي كند، گفت��ه: »بعضي وقت ه��ا بدترين 

دشمنان ما به اصطالح دوستان ما هستند. «

  بدترين حالت مناسبات 
درست ي��ك روز پ��س از سخن��ان جنجالي 
ترامپ، دونالد تاسك رييس شوراي اروپا هشدار 
داد كه بروكسل در مناسبات با امريكا بايد خود را 
براي بدترين حالت آماده كند، زيرا سياست هاي 
كاخ سفي��د در تضاد با ارزش ه��اي اين اتحاديه 
است. ب��ه گزارش خبرگ��زاري فرانس��ه، تاسك 
در نامه ي��ي خطاب به رهبران كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپ��ا نوشته: »معتقدم ب��ا وجود اينكه 
بايد به بهترين حالت اميدوار بود، ما بايد اتحاديه 
خ��ود را براي بدتري��ن حالت ممك��ن نيز آماده 
كنيم. با وجود تالش هاي خستگي ناپذير ما براي 
حفظ اتحاد غ��رب، مناسبات دو سوي آتالنتيك 
به خاطر سياست هاي ترامپ تحت فشار شديدي 
قرار گرفته است. ب��ا وجود درخواست هاي مكرر 
رهب��ران اروپا ب��راي باقي مان��دن در توافق هاي 
بين المللي، دونالد ترام��پ تصميم گرفت امريكا 
را از معاه��ده اقليمي پاريس و توافق هسته يي با 

ايران خارج كند. «
امريك��ا از اول ژوئن بر محص��والت فوالد اروپا 
۲۵درصد و ب��ر محصوالت آلومينيوم اين اتحاديه 
1۰درص��د تعرف��ه گمركي وضع ك��رد. در مقابل 
اروپ��ا نيز از اواخ��ر هفته گذشت��ه مجموعه يي از 
محص��والت امريكايي را مش��مول تعرفه گمركي 
ك��رد. تاسك در بخش��ي از نامه خ��ود به رهبران 
كشورهاي اتحاديه اروپا هشدار داده اگر به سرعت 
نگراني هاي مردم اين كشورها درمورد مهاجرت را 

برطرف نكنند، سياستم��داران و احزاب اقتدارگرا 
در كش��ورهاي اروپايي قدرت بيش��تري خواهند 
گرفت. رييس ش��وراي اروپا براي تقويت مرزهاي 
اتحادي��ه پيش��نهادهاي جدي��دي از جمل��ه داير 
ك��ردن مراكز پذيرش مهاج��ران در شمال آفريقا 
مطرح كرده است. او در نامه خود نوشته: »درصد 
بيش��تري از مردم به اين نتيجه مي رسند كه فقط 
احزاب و حكومت ه��اي تندرو، ضد اتحاديه و ضد 
ليبرال قادرند موج مهاجرت غيرقانوني را متوقف 
كنند. اگ��ر مردم متقاعد شوند كه فقط اين قبيل 
احزاب براي حل بح��ران مهاجرت راه حل موثري 
دارند، ساير حرف هاي آنها را نيز باور خواهند كرد. 
موضوع، بسيار جدي و فرصت بسيار كوتاه است.«

  تشديد حمالت عليه بروكسل
واشنگتن پست جمع��ه در گزارشي با عنوان 
»ترامپ به  دنبال بي ثباتي در اتحاديه اروپاست« 
نوشت��ه: »رييس جمه��وري امريك��ا در آستان��ه 
نش��ست ناتو و همچني��ن دي��دار تاريخي اش با 
والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه به تندي 
به اتحادي��ه اروپا و ديگر بنيان ه��اي نظم غربي 
تاخت ت��ا ترديدها را نسبت به بي اعتقادي دولت 
فعل��ي امريكا ب��ه چند دهه اتح��اد فراآتالنتيكي 
بيش��تر كن��د. ترام��پ پيش ت��ر ه��م در ديدار 
خصوصي با امانوئل ماك��رون در اواخر آوريل در 
كاخ سفي��د از او پرسيده »چ��را اتحاديه اروپا را 
ترك نمي كنيد؟« و گفته بود كه فرانسه مي تواند 
با ت��رك اتحاديه اروپا منافع اقتصادي بيش��تر و 

روابط نزديك تري با امريكا داشته باشد. 
واشنگت��ن پس��ت نوشته، بيايي��د يك لحظه 
پيشنهاد افشاشده ترامپ به ماكرون را كه نشان 
مي دهد رييس جمهوري امريك��ا از نگاه ماكرون 

و كساني كه ب��ه او راي دادند هيچ دركي ندارد، 
كنار بگذاريم. اين پيشنهاد ترامپ نشان مي دهد 
كه چرا دولت فعلي ت��الش دارد تا سازمان هايي 
را كه علي��ه سياست هاي فعل��ي امريكا مقاومت 
مي كنن��د را از مي��ان بب��رد. ترام��پ از زم��ان 
رقابت هاي انتخاباتي بارها و بارها از اتحاديه اروپا 
و نات��و انتقاد كرده اما شدت و سرعت حمالت او 
حاال افزايش قابل توجهي پيدا كرده است. ترامپ 
همچنين اخي��را به گروه��ي از رهبران سياسي 
گفته كه ناتو ب��ه اندازه پيمان نفتا بد است و در 
شرايطي ك��ه آنگال مركل صدراعظ��م آلمان در 
بدترين شرايط سياس��ي )داخلي( قرار داشت به  
شدت به او حمله كرد؛ اقداماتي كه منجر به يك 
نتيجه گيري غيرقاب��ل اجتناب مي شود: »ترامپ 
هيچ اعتق��ادي به لزوم ت��داوم اتحادي��ه اروپا و 
ناتو ندارد و ب��ر اي خود در اين باره تعهدي قائل 
نيست. « حاميان ترام��پ اغلب مي گويند كه او 
ايده هاي قديمي و كليش��ه يي را بيرون مي ريزد. 
برخ��ي هم مي گوين��د كه انگيزه ه��اي او عمدتا 
سياس��ي است كه مصرف داخل��ي دارد؛ يا اينكه 
او بيشتر از عمل كردن، حرف مي زند. هنوز اميد 
دارند ك��ه مقام هاي ارش��د ديپلماتيك و نظامي 
دولت امريكا قادرند تا شرايط را مديريت كرده و 
از وقوع يك فاجعه  تمام عيار جلوگيري كنند. اما 
واقعيت اين است ك��ه اين اطمينان ها با گذشت 
دو س��ال از رياست جمه��وري ترامپ و روي كار 
آمدن تيمي از تندروها در كاخ سفيد بسيار كمتر 
شده اس��ت. اياالت متحده و اروپا پيش��تر نيز با 
يكديگر اختالفات داشتند و اين بار نيز اين امكان 
وج��ود دارد كه در نهايت اختالفات حل شود. اما 
مسال��ه اين است كه ترام��پ خسارات سنگين و 

بي دليلي را به روابط دوطرف وارد كرده است. 



تعادل| فرشته فريادرس|
از تفكرات يك ذهن خالق برايتان خواهيم گفت. 
در تمام��ي سال هاي كاريش ب��ا برنامه هايي كه روي 
آنتن صداوسيما برده، بدون اغراق جزو پربيننده ترين 
برنامه هاي استوديوي تهران بوده است. او را مي توان 
امپراتور بدون رقيب مجريان صداوسيما خطاب كرد. 
او كس��ي نيست جز »عادل فردوس��ي پور.« مجري 
توانمن��دي كه هر وقت برنامه ساخته، مخاطبان را با 
اين جعبه جادويي شگفت انگيز آشتي داده است. اما 
او اين بار برنامه جدي��د »بيست هجده« را با موضوع 
جام جهان��ي، روي آنتن ب��رده و توانسته ميليون ها 
بيننده ايراني را پاي گيرنده هاي تلويزيوني بكشاند. 
اي��ن ويژه برنامه ك��ه از 21 خردادماه روي آنتن صدا 
وسيم��ا رفته، آيتم های مختلف��ی را در بردارد كه در 
بخش��ی از آن به معرفی كش��ورهای حاض��ر در اين 
رويداد بزرگ ورزش��ی می پردازد. از آنسو، تعدادی از 
هنرمندان و بازيگران، نريشن و گويندگی اين بخش 
را ب��ر عهده  دارند. اما هم��ه جذابيت هاي اين برنامه 
مانع از اين نش��ده كه مخالف��ان فردوسي پور او را به 
نقد نكش��انند؛ به طوريكه باره��ا در بوته نقد و حتي 
در مظان اتهام قرار گرفته است. اما پرسش اينجاست 
كه چرا »عادل« ص��دا وسيما متفاوت و بدون رقيب 
است؟ و براستي تفاوتش با بقيه در چيست؛ در اجراء 
يا در ذهن خالقش؟ پاسخ به اين پرسش شايد خيلي 
سخ��ت نباشد؛ چراكه هم در اجرا متفاوت بوده و هم 
در تفكراتش. شايد همين تفاوت ها بوده كه او را يكه 

تاز ميدان صدا، تصوير و اجرا كرده است. 
به نظر مي رسد، »عادل« ع��الوه بر قواعد اجرا، 
قواعد بازي را هم خوب مي داند. او مي داند كي، كجا 
و چگونه بايد انتقاد كن��د؛ درست مثل فاكتورهاي 
خبري ك��ه يك خبرنگ��ار بايد بداند. »ع��ادل«، با 
اجراي متفاوت و راحتش، مخاطب را با خود همراه 
مي كند. برنامه هايش يكنواخت نيست و حوصله ات 
س��ر نم��ي رود. او در عين ح��ال، مرزبندي ها را هم 
خوب مي شناسد؛ مرز مي��ان »فوتبال و سياست«. 
مرزي بن��دي كه اين روزه��ا از سوي برخي رسانه ها 

مورد انتقاد قرارگرفته، كه بايد از سوي عادل شكسته 
ش��ود و او در برنامه پرببينده اش به مباحث سياسي 
و تنش هاي بي��ن المللي بپردازد.  اما او هوشمندانه 
اسي��ر چنين انتقادات��ي نمي ش��ود. مي داند كه او 
صاحب يك جايگاه ورزشي است نه سياسي. البته او 
از ضعف ها، كمبودها و برخي پشت پرده هاي فوتبالي 
نيز سخن مي گويد، ام��ا در عين حال، مراقب است 
از خ��ط قرمزها عبور نكند. همه اينها را كه كنار هم 
مي گذاريم، افسوس مي خوريم چقدر از اين عادل ها 
در عرص��ه سياست و اقتص��اد كم داريم.  البته همه 
اينها باعث نمي شود كه چش��ممان را بر روي نقاط 
ضعف برنامه هاي��ي كه او مي سازد ببنديم و چيزي 
نگوييم؛ به قول سعدي، »تا مرد سخن نگفته باشد/

عيب و هنرش نهفته باشد.«

»بيست هيجده« از دريچه ديد مخاطبان
از همي��ن رو، اج��ازه بدهي��د از دريچ��ه دي��د 
مخاطب��ان، برنام��ه فوتبال��ی »بيس��ت هيج��ده« 
ع��ادل فردوسي پ��ور را ب��ه نقد بكش��انيم. وقتي 
قرار اس��ت عادل مجري يك برنام��ه ورزشي آنهم 
در ي��ك تورنمنت بزرگ جهان��ي باشد، قطعا سيل 
بسي��اري از مخاطبان را با خ��ود همراه مي سازد، 
ام��ا نبايد فراموش شود، كه ج��داي از يك اجراي 
خ��وب، برنامه بايد آيتم هاي ج��ذاب داشته باشد 
ت��ا حوصله مخاطب سر نرود؛ چون زمانش طوالني 
است؛ اما به نظر مي رسد، برنامه تنوع زيادي ندارد 
و كمتر به حواشي فوتبال��ي مي پردازد، چيزي كه 
عالقمن��دان دوست دارند.  از ديگر انتقادات، وجود 
گزارشگران��ي است كه حوصل��ه ات را سر مي برند 
ت��ا يك بازي را گزارش دهن��د؛ گزارشگراني كه يا 
آنقدر جو بازي آنها را مي گيرد كه با تكرار يكسري 
جمالت، اعص��اب تماشاگران را به��م مي ريزد، يا 
آنقدر بي حوصل��ه بازي را گزارش م��ي دهند، كه 

بيننده ممكن است پاي گيرنده خوابش ببرد. 
ام��ا در اينجا می خواهم نوک پيكان انتقاد را به 
سمت فردوسی پور نش��انه بگيرم؛ او پيش از شروع 

ج��ام جهان��ی قول داده ب��ود، كه پ��ای ستاره های 
بين الملل��ی را به اين برنامه مي كش��اند. وعده اي 
كه اما با كارشكني هاي برخي از عوامل صداوسيما 
منتفي ش��د و ببيندگان يكبار ديگر از حق طبيعي 
شان محروم شدند.  البته او در اولين گام »ساموئل 
اتوئ��وی« كامرون��ی را به برنام��ه اش آورد. اما همه 
ماجراه��ا و حاشيه ها متوجه ميهم��ان ويژه بعدی 
 ع��ادل در روز ب��ازی اي��ران مقابل اسپاني��ا يعني

» كارلوس پويول« شد. بازيكني كه با وجود سفر به 
ايران، حضورش در برنامه به داليل عجيب و غريبي 
ميسر نش��د و پس از آن بود كه صدا و سيما رسما 
اع��الم كرد حضور ميهمان خارجی در اين برنامه از 
اين ب��ه بعد ممنوع است. از اي��ن رو،  فردوسی پور 
برای انتخاب ميهمانانش با محدوديت مواجه است 

و تنها از بين هموطنان اجازه انتخاب دارد. 
در عين حال، اگ��ر فردوسی پور بهترين گزارشگر 
فوتبال رسان��ه ملی نباشد، در زم��ره بهترين ها قرار 
دارد؛ تسل��ط كام��ل و حرفه ای به مي��دان و گزارش 
متن به جای فرع های بی اهميت، او را در اين سال ها 
متماي��ز كرده و عادل توانست��ه خود را در اين سطح 
حفظ كند. همين ني��ز باعث شده تا انتظارات از وی 
ب��اال باشد و مردم با ميزان هايی ديگر به نقد عملكرد 
وی بپردازند. اين اتفاق اما در روز بازی برابر مراكش، 
ب��ا ترديدهايی ج��دی مواجه شد. چرا ك��ه به گفته 
برخ��ي از منتقدين، يك مج��ري نبايد حس منفي و 
اضط��راب را به مخاطبين انتقال ده��د. كاري كه به 
گفته آنها عادل در ب��ازي ايران با مراكش انجام داد. 
البته در مقابل برخي همچنان او را بهترين گزارشگر 

مي دانند، كه بايد گزارش بازي ها را به او سپرد. 
از س��وي ديگ��ر، انتقاداتي ب��ه  برنامه »بيست 
هيجده« ك��ه اين روزها به مناسب��ت جام جهاني 
روسي��ه روي آنتن شبكه س��وم سيما مي رود، نيز 
وارد اس��ت. اي��ن  برنامه ج��ذاب و فراگير توانسته 
طيف��ي از مردم را با خود همراه كند. اين برنامه اما 
يك بخش جذاب ديگر هم دارد؛ آنهم مراسم قرعه 
كش��ي است.  در  همين زمينه اپليكيشن جام21 

)جام جهانی 2۰1۸( نيز به كاربران و عالقه مندان 
به اين روي��داد بين المللی عرضه ش��ده است. اين 
اپليكيش��ن دارای ويژگی های بسي��ار زيادی است 
و مهم ت��ر از همه اين م��وارد جوايز ويژه ای ست كه 
فردوسی پ��ور و اسپانسر برنامه 2۰1۸ برای شركت 
كنندگ��ان آن در نظر گرفته ان��د. مهم ترين كاربرد 
اي��ن اپليكيش��ن، پيش بينی تم��ام بازی های جام 
جهان��ی 2۰1۸ روسيه است و كاربران می توانند با 
پيش بينی رايگان) برخالف ديگر اپليكيش��ن های 
مش��ابه( جوايز ميليونی دريافت كنن��د. اما برخي 
ب��ا انتقاد از اين موضوع، دع��وت از بينندگان برای 
شرك��ت در مسابقه و قرعه كش��ی ب��ا دادن وعده 
جوايز چندين ميليون��ی در اين برنامه، را برخالف 
رسالت صداوسيما در جهت ترويج اقتصاد مقاومتی 
و دوری از  اشرافی گ��ری م��ي دانند. ب��ه گفته آنها 
فض��ای برنامه به مراسم بليت بخت آزمايی شباهت 
می ياب��د.  ام��ا انتقاد ديگ��ر در اين بخ��ش اينكه، 
علي رغ��م راحت��ی و سهول��ت بسيار ب��االی پيش 
بينی موج��ود در اين اپليكيش��ن، ظاه��را عوامل 
برنام��ه فراموش كرده اند، هم��ه گوشي هاي تلفن 
هم��راه امكان اجراي اين برنام��ه را ندارند. اگرچه 

اين طيف از مخاطب��ان مي توانند از طريق پيامك 
در قرعه كش��ي شركت كنند، اما موضوع اينجاست 
كه طي هفته اخي��ر، نتايج امتيازات كساني كه در 
مسابقه به صورت پيامك��ي شركت مي كنند، براي 
آنه��ا ارسال نمي شود. برهمين اساس عوامل برنامه 
باي��د به منظور همراهي مخاطبان، در راستاي رفع 
اي��رادات برنامه گام بردارن��د.  انتقاد ديگري كه به 
برنامه »بيست هيج��ده« از سوي مخاطبان و حتي 
برخ��ي از چهره ه��اي معروف ورزش��ي نيز مطرح 
مي ش��ود، وضعيت تبليغات تلويزيون در اين برنامه 
اس��ت. به گفته اين طيف از منتقدين، »نحوه زمان 
بندی تبليغات، حضور كارشناسان و ميزان فرصت 
برای صحب��ت كردن« اشك��ال دارد. موضوعي كه 
ظاه��را خود مورد انتقاد خ��ود فردوسی پور است؛  
به طوريكه در پاسخ به اين انتقاد مهدوی كيا، گفته 

بود: »جانا سخن از دل ما می گويی.«  
در پاي��ان اي��ن نوشت��ار بد نيس��ت بگوييم،  
هرچن��د برخي ب��ه دنبال اين هستن��د تا بعضا 
فردوس��ي پور را وارد حاشيه هاي سياسي كنند، 
ام��ا او با هوش وافرش به خوبي توانسته خود را 

تا كنون از اين تله برهاند. 

به�اره محبي| عادل فردوسي پور نماينده انتظارات جامعه ايران 
از ص��دا وسيماي ملي اس��ت، كسي كه مي داند ب��راي حذف شدن 
زي��ادي بزرگ اس��ت، پس در قلب اين قلع��ه نفوذناپذير كه گاه هيچ 
نسبتي ب��ا احساسات و تحوالت جاري در سط��ح جامعه ندارد صداي 
م��ردم مي ش��ود. او ب��راي اين نمايندگ��ي راه دشواري را ط��ي مي كند؛ 
مدرك��ش بغض فرو خورده »عادل« در شب ب��ازي حساس ايران و اسپانيا 
بود، شبي كه تمام تالش هايش براي دعوت از كاپيتان سابق تيم ملي اسپانيا 
براي حضور در برنامه 2۰1۸ بي ثمر ماند و او با وجود نارضايتي شديد از تصميم 
برخي مديران صداوسيما به خاطر احترام به خواسته مردم باز هم مقابل دوربين صدا 

و سيما بنشيند و از لزوم كنار گذاشتن اختالفات به اميد نتيجه گرفتن تيم ملي بگويد.
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جامجهاين8
مظلوم نمايي سردار 

مرجان محمدي| فيف��ا پس از پايان مرحله 
گروهي جام  جهان��ي 2۰1۸ روسيه، آمار و ارقام 
جديدي از اين رقابت ها منتشر كرد و برترين هاي 
ه��ر بخش را معرفي كرده اس��ت. طبق اين آمار 
پس از برگزاري 4۸ديدار 122گل به ثمر رسيده 
تا ميانگي��ن 2.5گل در هر بازي به ثبت برسد و 
شاهد يكي از پرگل ترين جام هاي جهاني باشيم. 
در پاي��ان اين مرحله تمامي تيم ها موفق به زدن 
حداق��ل دو گل شدند. همچني��ن تنها تيم هاي 
مص��ر و پاناما بدون گرفتن حتي ي��ك امتياز از 

جام جهاني خداحافظي كردند. 
در بي��ن اين آمار و ارق��ام، عملكرد ايران هم 
م��ورد بررسي قرار گرفته اس��ت كه تيم  ملي در 
يك��ي از بخش ها هم بهتري��ن عملكرد را داشته 
است. شاگ��ردان كارلوس ك��ي روش با عملكرد 
درخش��اني ك��ه در فاز دفاعي داشتن��د، بهترين 
تيم دفاعي رقابت هاي جام جهاني تا پايان مرحله 
گروه��ي اي��ن رقابت ها نام گرفتن��د. ملي پوشان 
ايران ب��ا انجام 149عملك��رد دفاعي شامل دفع 
توپ، تكل و مهار توپ توسط دروازه بان بهترين 
آم��ار را در بخش دفاعي در بي��ن 32تيم حاضر 
در جام جهاني به نام خود ثبت كردند. البته آمار 
ايران در فاز تهاجمي چندان خوب نيست و ايران 
در عملك��رد تهاجمي در بي��ن 32تيم حاضر در 

جام جهاني در رده 32 قرار گرفته است. 
آم��اري كه باعث تاسف ب��راي تيم ملي ايران 
اس��ت،  بازي هاي خوب تيم ملي ايران را در برابر 
حريف��ان سرسخت فراموش نمي كني��م  اما بايد 
واقع بين باشيم. ك��ي روش مربي خوبي است اما 
نبايد ضعف هاي تيم مل��ي را در سايه اين نتايج 
قابل قبول پنهان كرد. با آمار فيفا مش��خص شد 
كه انتقاد كارشناسان و حتي فوتبال دوستان به 

خط حمله ايران كامال وارد است. 
در ب��ازي تيم مل��ي ايران ب��ا 3 حريف خود 
سردار آزم��ون از ديد فوتب��ال دوستان عملكرد 
خوب��ي نداشت،  انتقادي كه در فضاي مجازي به 
صورت گسترده به وي ش��د و در كمال ناباوري 
بازيك��ن تيم ملي ايران به دلخ��وري و گاليه به 
اين انتقاد ها ج��واب داد. مساله يي كه با واكنش 
بزرگان فوتب��ال و كارشناس��ان حرفه يي مواجه 
شد  چراكه بسي��اري انتظار داشتند كه بازيكنان 
تيم ملي در بزرگ ترين تورنمنت جهاني فوتبال 
تم��ام تمركز خود را روي تي��م ملي و عملكرد و 
بازي ش��ان بگذارند نه اينكه در فضاي مجازي به 
انتقادها پاسخ دهن��د، گريه كنند و از عصبانيت 
ج��واب كامنت ها را بدهند! اي��ن برخورد سردار 
آزمون براي بسياري از فوتبال دوستان آشناست 
چراك��ه وي در شبكه هاي مج��ازي بسيار فعال 
اس��ت و دايم درحال انتش��ار عكس هاي مختلف 
در شبكه هاي مجازي اس��ت.  اين درحالي است 
كه پاسخ بسي��اري از انتقاد ه��ا را نيز مي دهد و 
بيشتر از اينكه روي فوتبال تمركز داشته باشد به 
حاشيه مي رود. ه��ر چند كه اين انتظار مي رفت 
تا در جام جهاني 2۰1۸ رويه ديگري را در پيش 
بگي��رد اما اينگونه نش��د ت��ا فردوسي پور هم در 
برنامه خود به اي��ن بازيكن جوان نهيب بزند كه 
به فوتبال فكر كند و به حاشيه در فضاي مجازي 

دامن نزند. 
گوي��ي حاشيه هاي سردار آزم��ون حتي بعد 
از بازگش��ت از جام جهاني 2۰1۸ تمامي ندارد. 
س��ردار آزمون اي��ن  بار در صفح��ه شخصي اش 
از تي��م ملي فوتب��ال ايران خداحافظ��ي كرد و 
نوشت:»با توج��ه به اينكه مادرم بيماري سختي 
را پشت سر گذاشته بود، متاسفانه درحال  حاضر 
به خاط��ر نامهرباني ه��ا و قدرنش��ناسي عده يي 
و توهين هاي��ي كه به هيچ  وج��ه حق من و هم 
تيمي هايم نبود، بيماري اش تش��ديد شده است. 
اين مساله من را بين دو راهي سختي قرار داد و 

در نهايت من مادرم را انتخاب كردم.« 
عام��ل  شخص��ي اش  صفح��ه  در  ك��ه  وي 
خداحافظي خود را توهين و قدرنش��ناسي اعالم 
كرده ب��ود  در چرخش��ي 1۸۰درجه ي��ي بعد از 
استقبال مردم گنبد كاووس در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: من قوي تر از اين هستم كه به خاطر 
انتق��ادات اين تصميم را بگيرم، هميش��ه از من 
انتقادات��ي بوده و مردم انتظار گل در اين بازي ها 
را داشتند و من هم نتوانستم اين انتظار مردم را 
ب��رآورده كنم اما تصمي��م بنده داليل شخصي و 
خانوادگ��ي دارد. در بين دو راهي بين خانواده و 
تيم مل��ي فوتبال قرار گرفتم و بعد از 4ماه تفكر 
و مش��ورت امروز به اين نتيج��ه رسيدم كه بايد 
در كن��ار خانواده ام باشم و ت��ا مدتي از تيم ملي 
فاصله بگيرم. تصميم من احساساتي نيست و من 
بين خانواده و فوتبال، خانواده را انتخاب كردم و 
اميدوارم مردم به اين تصميم من احترام بگذارند. 
آزمون گفت��ه است: براي اين تصميم گيري با 
كي روش، به عنوان مسوولم و عليرضا جهانبخش 
كه جزو دوستان و عزيزان من هستند، صحبت و 
مش��ورت كردم و آنها نيز گفتند كه ما هم بوديم 

همين تصميم را مي گرفتيم. 
اما به نظر مي رسد اين اظهارنظرهاي متفاوت 
از س��وي آزمون ب��راي خداحافظ��ي از تيم ملي 
ي��ك شوآف باشد، شوآفي ك��ه برخي نيز در آن 
دخي��ل هستن��د. بزرگان بسي��اري در تيم ملي 
ت��وپ زده اند،  انتقادهاي بسيار شديدتري به آنها 
ش��ده است اما اين بزرگان كه امروز اسطوره هاي 
فوتب��ال ايران هستند نه ج��ا خالي كرده اند و نه 
به ي��ك ملت بي احترامي كرده ان��د. آقاي سردار 
مردم به تصميم شما احترام مي گذارند ولي بهتر 
اس��ت شما هم به تصميم خ��ود احترام بگذاريد 
تا به ما ثابت شود كه اين يك حركت نمايش��ي 
نيست براي مظلوم نمايي و قهرمان شدن شما در 
ذهن فوتبال دوست��ان. سردار آزمون شما ديروز 
از تيم ملي خداحافظي كرديد و امروز مي گوييد 
كه بايد بيش��تر فكر كنم، شما هنوز تكليف خود 
را نمي دانيد ولي فوتبال دوستان به تصميم شما 
احترام مي گذارند و اميدوارند كه شما هم عالوه 
بر احترام به تصميم خود، آينده يي درخشان در 

فوتبال داشته باشيد.  

نظر

»تعادل« برنامه »بيست هيجده« را از زاويه ديد مخاطبان نقد مي كند

تفكرات يك ذهن خالق

حذف قهرمان، شانس شگفتي سازان
 پ��س از پايان مرحله گروهي ج��ام جهاني 2۰1۸ 
روسيه تيم ه��اي اروگوئ��ه، روسيه، اسپاني��ا، پرتغال، 
كرواسي، آرژانتين، فرانسه، دانمارک، برزيل، سوييس، 
سوئ��د، مكزيك، بلژيك، انگليس، كلمبيا و ژاپن موفق 
شدند به مرحله يك هشتم نهايي اين رقابت ها راه يابند. 
بيست و يكمين دوره جام جهاني فوتبال از 24خرداد 
م��اه در روسيه آغاز شده و در پايان مرحله گروهي اين 
مسابق��ات از بين 32تيم حاضر در جام جهاني 16تيم 
جواز حضور در مرحله يك هشتم نهايي را كسب كردند 

و 16تيم ديگر نيز با اين جام وداع كردند. 
حذف آلمان مدافع قهرماني جام 2014

تيم ملي فوتبال آلم��ان درحالي كه مي توانست در 
آخرين ديدار مرحله گروهي خود با پيروزي مقابل كره 
جنوبي به دور بعدي اين رقابت ها راه يابد با 2گل مغلوب 
چش��م بادامي ها شد تا سنت ح��ذف قهرمان هاي دوره 
گذشته جام جهاني در مرحله گروهي ادامه داشته باشد. 

 حذف همه نمايندگان آفريقا
تيم هاي سنگال، مراكش، تونس، مصر و نيجريه 5 
نماينده قاره آفريقا در جام جهاني 2۰1۸ روسيه بودند 
كه هيچكدام موفق نشدند به دور بعدي اين مسابقات 
راه يابن��د. البته تيم سنگال نسبت ب��ه ساير تيم هاي 
آفريقايي نتايج بهت��ري گرفت و صاحب 4 امتياز شد. 
ولي به دليل داشتن كارت زرد بيش��تر نسبت به ژاپن 

4 امتيازي ديگر هم گروه خود طبق قوانين فيفا با جام 
جهاني وداع كرد. 

حضور داوران ايراني 
»عليرضا فغاني« به همراه »محمدرضا منصوري« و 
»رضا سخندان« به عن��وان داور ديدار مهم آرژانتين و 
فرانسه در مرحله يك هشتم نهايي جام جهاني 2۰1۸ 
روسي��ه انتخاب شدند. فغاني پي��ش از اين ديدارهاي 
صربست��ان و برزيل و نيز آلمان و مكزيك را در مرحله 

گروهي جام جهاني قضاوت كرده بود. 
 ژاپن بهترين تيم آسيايي 

تيم ملي فوتب��ال ژاپن هر چن��د در آخرين ديدار 
خود مقابل لهستان تن به شكست داد و با تيم سنگال 
در امتي��از 4برابر شد ولي با توجه به قوانين فدراسيون 
جهاني فوتب��ال و داشتن ك��ارت زرد كمتر نسبت به 
نماينده قاره آفريق��ا به مرحله حذفي مسابقات صعود 
كرد تا بهترين تيم قاره كهن در جام جهاني باشد. تيم 
ملي فوتبال ايران هم به رغ��م 4 امتيازي بودن موفق 
به صعود به مرحله بعد نشد تا همراه با عربستان، كره 

جنوبي و استراليا با اين جام وداع كند. 
رتبه هجدهم براي تيم ايران

تيم ملي فوتبال ايران در بين 32تيم حاضر در جام 
جهاني با كسب يك پيروزي و يك تساوي 4 امتيازي 
ش��د تا در جايگاه هجدهم اين رقابت ها قرار بگيرد. در 

بين تيم هاي حذف شده جام جهاني فقط تيم سنگال 
به دليل گل زده بيشتر باالتر از ايران قرار دارد. 

 تيم هاي بدون امتياز 
در مرحله گروهي جام جهاني، تيم هاي صعود كننده 
امتيازه��اي الزم را كسب كردن��د و آنها هم كه حذف 
شدند حداقل يك امتياز به دست آورند اما در اين بين 
تيم هاي »مص��ر« و »پاناما« از قاره آفريقا بدون كسب 

امتياز به خانه هاي خود بازگشتند. 
بهترين بازيكنان ناكام در پنالتي

از ابت��داي آغاز جام جهان��ي روسيه تا پايان مرحله 
گروهي 24پنالت��ي زده شده كه 1۸م��ورد آن به ثمر 
رسيده و 6 ضربه گل نش��د. ام��ا جالب اينكه در ديدار 
آرژانتي��ن و كرواس��ي »ليون��ل مس��ي« مهاجم آلبي 
سلسته ها و بهترين بازيكن جه��ان موفق به گلزني از 
روي نقطه پنالتي نشد. همچنين »كريستيانو رونالدو« 
مهاجم تيم پرتغال كه او هم عنوان دار اين مقام است به 
رغم اينكه در ديدار نخست مقابل اسپانيا از روي نقطه 
پنالتي گلزني كرد اما كاپيتان تيم ملي پرتغال در ديدار 
ب��ا ايران با واكنش عالي »عليرض��ا بيرانوند« نتوانست 

ضربه پنالتي خود را به گل تبديل كند. 
 گل ها

در پاي��ان مرحله گروهي مسابق��ات 116بار توپ از 
خط دروازه ها گذشت. پرگل ترين ديدار مربوط به مصاف 
تيم هاي بلژيك و تونس بود كه با برتري 5 بر 2 نماينده 
ق��اره اروپا به پايان رسي��د. مصاف انگليس و پاناما هم با 
پيروزي 6 بر يك انگليسي ها به پايان رسيد و پس از آن 

ديدار دو تيم اسپانيا و پرتغال با تساوي 3 بر 3 در جايگاه 
بعدي قرار دارد. سريع ترين گل براي »كريستيانو رونالدو« 
مهاج��م و كاپيتان تيم ملي پرتغ��ال است كه در دقيقه 
4 دي��دار با اسپاني��ا و مراكش موفق به گلزني مي شود و 
ديرتري��ن آن ب��راي »نيماردا سيلوا سانت��وس جونيور« 
معروف به نيمار مهاجم تيم ملي فوتبال برزيل است كه 
در دقيقه 9۰ به عالوه 7 در مصاف با كاستاريكا موفق به 
گلزني شد. »عزيز بوه��دوز« بازيكن مراكش در ديدار با 
ايران در دقيقه 5+9۰)گل به خودي( سبب پيروزي تيم 
ملي فوتبال ايران شد. همچنين »توني كروس« بازيكن 
تيم ملي آلمان در ديدار با سوئد در دقيقه 9۰ به عالوه 5 

موفق شد با گلزني سبب پيروزي ژرمن ها شود. 
 بهترين گلزن ها

»هري كين« كاپيتان تيم ملي فوتبال انگليس پس 
از هت تريك در ديدار با پاناما و 2گلي كه مقابل تونس 
به ثمر رسانده بود با 5 گل زده صدرنشين بهترين گلزن 
در پاي��ان مرحل��ه گروهي جام جهاني ش��د. پس از او 
»كريستيانو رونالدو« بازيكن تيم ملي پرتغال و »روملو 
لوكاكو« از بلژيك با 4گل در جايگاه دوم قرار گرفتند. 
»الكساندر گالوي��ن« بازيك تيم ملي روسيه، »ويكتور 
كليس��ون« از سوئد، »جان فرناندو كوينترو« و »جيمز 
رودريگرز« از كلمبيا و »كارلوس سانچز« از اروگوئه هر 
كدام با 2پاس گل صدرنشين بهترين ها در اين زمينه 
هستند. »يوري الكساندرويچ گزينسكي« بازيكن تيم 
روسيه نخستين گلزن ج��ام جهاني 2۰1۸ بود كه در 
ديدار افتتاحيه مقابل عربستان موفق به اين مهم شد. 

تساوي بدون گل
در دور اول و دوم مرحل��ه گروهي اين رقابت ها در 
همه ديدارها حداقل يك گل زده شده و هيچ ديداري 
بدون گل نبود اما در دور سوم ديدار تيم هاي دانمارک و 

فرانسه با تساوي بدون گل به پايان رسيد. 
گل به خودي

در پايان مرحله گروهي جام جهاني ۸ بازيكن 
به اشتباه دروازه تيم ملي فوتبال كش��ور خود را 
گش��ودند. »عزيز بهيچ« بازيكن تيم ملي فوتبال 
استرالي��ا در مص��اف با فرانسه، »عزي��ز بوهدوز« 
بازيكن مراكش در ديدار با ايران، »اگنكارو اتوبو« 
بازيكن تيم نيجريه در مصاف با كرواسي، »تياگو 
چونيك« بازيكن تيم لهستان در ديدار با سنگال، 
»احم��د فتحي« بازيك��ن تيم مص��ر در ديدار با 
روسيه، »ادس��ون آلوارز« بازيكن تيم مكزيك در 
دي��دار با سوئد، »دنيس چريش��ف« بازيكن تيم 
روسي��ه در ديدار با اروگوئه و »يان سامر« بازيكن 
تيم سوييس در ديدار با كاستاريكا بازيكناني بودند 

كه مرتكب چنين اشتباهي شدند. 
 بيشترين كلين شيت

كلين شيت يا بسته نگه داشتن دروازه در رقابت هاي 
جام جهاني فوتبال ب��راي هر گلري از اهميت ويژه يي 
برخوردار است كه در پايان مرحله گروهي اين مسابقات 
»فرنان��دو موسلرا« از اروگوئه همچن��ان دروازه خود را 
بسته نگه داشته است. تيم اروگوئه با 3 پيروزي، 5 گل 

زده و بدون گل خورده راهي مرحله حذفي شد. 

مهدي بيك| نحوه پخش برنامه هاي ورزشي در صدا و سيما تابعي از ساير تحركاتي است كه اين 
رسان��ه در مواجهه با موضوعات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... از خود بروز مي دهد؛ رفتاري 

جناح��ي كه ناشي از نبود رقابت در بخش رسانه هاي تصوي��ري در ايران است. در اين 
ميان برنامه هايي كه »عادل فردوسي پور« تهيه كنندگي آن را به عهده مي گيرد يك 

تفاوت ساختاري با ديگر برنامه ه��اي ورزشي صدا وسيما دارند؛ رفتار حرفه يي 
و غيرهيجان��ي او در مواجهه ب��ا رقابت هاي ورزشي باعث ش��ده تا مردم به 

برنامه هاي��ي كه نام »فردوسي پ��ور« را به عنوان تهيه كننده بر تارک خود 
دارد؛ اعتماد كنند. از اين رو، برنامه 2۰1۸ را مي توان يك گام رو به جلو 
در برنامه هاي خالقانه تلويزيون دانست. برنامه يي كه تالش مي كند از 
نظر كيفي به مطالبات بينندگان پاسخ دهد؛ البته رفتارهايي از جنس 
رفتار مديران شبكه سه در ممانعت از حضور پويول در برنامه 2۰1۸ 
نش��ان داد كه عادل چه دشواري هايي ب��راي روي آنتن بردن يك 
برنامه خوب دارد؛ دشواري هايي كه در دقيقه 9۰ جلو حضور پويول 

در برنامه را با وجود اعالم قبلي مي گيرد. 

محمد غالمي| افزايش حجم تبليغات در ويژه برنامه »بيست 
- هيج��ده« جام جهان��ي 2۰1۸ روسيه باعث شد تا جذابيت اين 

برنام��ه كاهش يابد. به گونه يي كه پي��ش از بازي ايران و مراكش، 
اگرچه »اتوئ��و« بازيكن سرشناس كامروني مهم��ان برنامه بود، اما 

عم��ال نقش��ي در جذابيت آن نداش��ت؛ چراكه بي��ش از بيان يك يا 
دو جمل��ه به او فرصت داده نش��د و زمان زي��ادي از برنامه به تبليغات 

اختص��اص يافت! از س��وي ديگر حجم تبليغات اينق��در باالست كه ديگر 
مخاطب رغبت نمي كند ارتباط خوبي با برنامه برقرار كند. در حالي كه عوامل 

اين برنامه پيش از اين نشان داده بودند كه توانايي جذب مخاطب را دارند و اين 
كار براي آنها در زمان برگزاري جام جهاني فوتبال خيلي ساده تر است. 

مهدي حاتمي|حجم باالي تبليغات بازرگاني، در برنامه يي كه بازي هاي جام 21 را از دريچه دوربين صدا وسيما 
بخش مي كند، خيلي خوشايند نيست. 

كارشناسان برنامه در البه الي تبليغات اپليكيش��ن، مايع ظرفش��ويي و بانك، تنها فرصت اين را دارند كه در حد رفع 
تكلي��ف، تحليل��ي از بازي ها آن هم به صورت بسيار مختصر داشته باشند، بعد ه��م تريبون به مجري سپرده مي شود. از 

اين رو، مخاطب تحليل خيلي جامعي از بازي ها دريافت نخواهد كرد. 

مرج�ان محم�دي| برنامه »بيس��ت - هيجده« وي��ژه برنامه جام 21 را مي ت��وان يكي از 
پربيننده تري��ن برنامه فوتبال��ي در اين روزها نام برد كه از شبك��ه سه سيما روي آنتن 
م��ي رود. اين برنامه كه قصد داشت با دعوت از بزرگ��ان فوتبال دنيا و كارشناسان 
خارج��ي محبوبيتش را در بي��ن مخاطبان افزايش دهد، ام��ا به يك باره عدم 
حضور »كارل��وس پويول« با وجود آنكه عادل فردوسي پور نويد حضورش را 

داده بود، موجي از انتقادات به راه افتاد.
البته داليل عجيب و غريب و متفاوتي براي عدم حضور اين بازيكن 
اسپانيايي مطرح شد، ك��ه خيلي نتوانست مخاطبان را اقناع كند و 
اي��ن بازيكن با اخ��الق دنياي فوتبال خيلي بي س��ر وصدا ايران را 
ت��رک كرد. اي��ن در حالي است كه اين حرك��ت خالقانه آن هم 
در يك برنامه ورزش��ي پربيننده مي رفت تا تحول اساسي را در 

برنامه سازي رقم بزند.
ام��ا افسوس ك��ه در نطفه خف��ه شد تا همچن��ان حسرت 

برنامه سازي هاي خوب و مهيج بر دل ايرانيان باقي بماند. 

آزاده كاري| دو دهه پيش، زماني كه شبكه ورزش راه اندازي شد، كسي فكر نمي كرد اين شبكه در آينده مجبور خواهد بود، جور ديگر 
شبكه هاي تلويزيون را به دوش بكشد. اما ويژه برنامه جام جهاني 2۰1۸ كه اين روزها از اين شبكه پخش مي شود، توانسته ميليون ها ببيننده را پاي 
تلويزيون بكشاند. برنامه يي كه بدون اغراق به خوبي توانسته با شبكه هاي فارسي زبان خارجي رقابت كند، به طوري كه بسياري ترجيح مي دهند 
مسابق��ات ج��ام جهاني را از اين شبكه دنبال كنند. اما بدون شك حض��ور »عادل فردوسي پور« گزارشگر موفق برنامه 9۰ به عنوان مجري برنامه 

»بيست – هيجده« جذابيت برنامه را دوچندان كرده است. از ديگر نكات مثبت اين برنامه دعوت از كارشناسان خبره براي تحليل بازي هاست.

برنامه تلويزيوني 2018 از نگاه مخاطبان
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جهاني سازي؛ هدفي درست در مسيري اشتباه؟

دروغبزرگيبهنامجهانيسازي
مولف: دني رادريك| مترجم: سيداميرحسين ميرابوطالبي|

پراس�پكت| تا همين چند سال پيش حزب هاي 
چپ گرا، درست به اندازه حزب هاي راست گرا، مباحثه 

درباره جهاني سازي را بي مورد مي دانستند. 
س��خنراني توني بلر در اجالس ح��زب كارگر در 
س��ال ۲۰۰۵ گواهي بر اين مدعاست. در آن سال بلر 
خطاب به هم حزبي هايش گفت:»بعضي مي گويند بايد 
نشست و درباره جهاني سازي بحث كرد. اگر اين طور 
اس��ت بد نيست، بنش��ينيم و بحث كنيم كه آيا بعد 
از پاييز زمس��تان مي آيد يا نه.« ش��ايد وقفه هايي در 
طول اين مس��ير پيش بيايد ي��ا عده يي عقب بمانند 
اما در نهايت: افراد بايد با اين واقعيت كنار بيايند. بلر 
ادامه داد: »دنياي درحال تغيير ما پر از فرصت است و 
اين فرصت ها نصيب كساني مي شود كه كمتر شكايت 
كرده و سريع تر خود را با اين شرايط تطبيق دهند«. 
اما امروز هيچ سياستمدار كارداني را پيدا نمي كنيد 
كه از اين ادبيات استفاده كند. دست اندركاران داوس، 
بلرها و كلينتون ها همگي متحير مانده اند كه چطور 
فرآيندي كه به نظر آنها اجتناب ناپذير بود، درس��ت 
عكس از آب درآمده اس��ت. رش��د تجارت به نسبت 
توليد متوقف شده اس��ت، جريانات مالي به خارج از 
كشور هنوز هم به سطح پيش از بحران مالي 1۰سال 
پيش بازنگش��ته اس��ت و در پي س��ال هاي متمادي 
سكون در گفت وگوهاي تجاري جهاني يك ملي گراي 
امريكايي س��وار بر موج عوام گرايي راه خود را به كاخ 
س��فيد باز كرد و يك تنه هم��ه تالش ها براي خلع 
سالح چند جانبه را بي ثمر كرد. طرفداران سينه چاك 
جهاني سازي همه  جانبه در ابتداي قرن بيست و يكم 
تنه��ا در يك صورت اين ش��انس را دارند كه متوجه 
شوند كجاي كار ايراد داشته است: اينكه متوجه شوند 
كه دركشان از فرآيندي كه طرفداري اش را مي كردند 

تا چه اندازه ناچيز بوده است. 
در آن س��خنراني بلر در سال ۲۰۰۵ شكي وجود 
نداشت »كه شيوه درس��ت اين است: اقتصادي باز و 
ليبرال كه به صورت مداوم آماده تغيير باش��د تا خود 
را رقابتي نگه دارد«. اما در اين شرايط قرار بود چه بر 
سر انسجام اجتماعي بيايد؟ آيا توفان جهاني سازي آن 
را با خود مي بُرد؟ بلر مجدانه معتقد بود كه اگر انسجام 
اجتماعي با شرايط جديد تطبيق يابد، مي تواند سرپا 
بماند. نباي��د جوامع را به س��مت »مقاومت در برابر 
حركت جهاني سازي« سوق داد؛ نقش سياست پيشرو 
تنها اين است كه مردم را »آماده روبه رو شدن با آن« 
كند. جهاني س��ازي يك فرض حتمي در نظر گرفته 
مي شد. بلر و ديگر همفكرانش بسيار نسبت به نگرش 
خود مطمئن بودند؛ آن هم نه فقط به اين خاطر كه 
جهان در مسير مورد نظر آنها در حركت بود بلكه به 
اين دليل كه براي ادعايشان استداللي قوي داشتند: 
مزيت نس��بي. البته كه اين اس��تدالل جديد نبود و 
عمرش به ۲۰۰س��ال مي رسيد. اما آن روزها به شدت 
سر زبان ها بود و به واقع هم منطق قدرتمندي پشت 
خود داشت: تجارت تخصص گرايي را ممكن مي كند، 
يك كش��ور در توليد آنچه مزيت دارد، تخصص پيدا 
مي كند و اين كشور روي هم رفته منتفع خواهد شد. 
شكي نيست كه كشورهايي مثل چين بيشترين 
منفعت را از جهاني سازي به دست آوردند، كشورهايي 
كه قوانين رس��مي را كنار گذاش��ته و به س��از خود 
رقصيدند. اين كش��ور و چند كشور آسيايي ديگر به 
ش��يوه يي كه خودشان مناس��ب ديدند، وارد اقتصاد 
جهاني شدند: آنها سياس��ت هايي تجاري و صنعتي 
را در پي��ش گرفتن��د كه س��ازمان تج��ارت جهاني 
ممنوعش��ان كرده بود، واحدهاي پولشان را مديريت 
كردند و كنترل هاي سفت و سختي را بر جريان هاي 
بين المللي س��رمايه وضع كردند. با اين كار آنها رشد 
اقتص��ادي قابل توجهي كس��ب كرده و توانس��تند 

ميليون ها نفر را از فقر خارج كنند. 
اما در اقتصادهاي صنعتي تثبيت  شده نتايج حاصل 
 شده اينقدرها يكدست نبود. قوانين جهاني سازي بعد 
از 1۹۹۰ بيش از همه ش��ركت ها و مشاغل بزرگ را 
منتفع كرد. طرفداران سينه چاك جهاني سازي عميقا 
به اعتقاداتشان پايبند بودند. اما تاكيد بيش از اندازه 
آنها كار را به تغيير ش��كل كامل اين فرآيند كشاند و 
در نهايت با واكنش منفي ش��هروندان كشورهايشان 
مواجه شدند، واكنشي كه اصال انتظارش را نداشتند. 

 درس هاي تاريخ
بر خالف اطمينان خاطر بلر، جهاني سازي فرآيندي 
برگشت پذير است؛ فرآيندهاي تركيب و يكپارچه سازي 
در پايان قرن بيستم به بلندترين قله هايي كه مي توانست 
رس��يد و ش��رايط امروز كه ف��رود از آن قله ها را تجربه 
مي كنيم، مش��ابه شرايطي اس��ت كه قبل از رسيدن به 
اين قله ها داشتيم. تحت رژيم استاندارد طال، واحدهاي 
پول ملي مي توانس��ت آزادانه به مقادير مش��خص طال 
تبديل شود، و سرمايه بدون هيچ مزاحمتي ميان مرزها 
در جري��ان بود. اي��ن رژيم، با برچيدن ريس��ك مربوط 
به واحده��اي پول، نه تنها جريان س��رمايه كه تجارت 
را نيز تش��ويق مي كرد: تاجران مي توانس��تند پرداختي 
از ه��ر جاي��ي از اين سيس��تم را بپذيرند ب��دون اينكه 
نگران باال و پايين ش��دن ناگهاني نرخ هاي ارز باش��ند. 
در 1۸۸۰ اس��تاندارد ط��ال و انتقال آزاد س��رمايه  كامال 
پذيرفته  ش��ده بود. اما چيزي نگذشت كه واكنش هايي 
به اين روند نمايان ش��د. در هم��ان دهه 1۸۷۰ بود كه 
كاهش در قيمت كاالهاي كش��اورزي در جهان فش��ار 
براي از سرگيري محدوديت هاي واردات را تشديد كرد. 
ت��ا انتهاي قرن نوزدهم همه كش��ورهاي اروپايي غير از 
بريتانيا، عوارض گمركي كش��اورزي را افزايش دادند. در 
بسياري موارد حمايت از كاالهاي كشاورزي به حمايت 
از كاالهاي توليدي نيز تس��ري ياف��ت. محدوديت هاي 
مهاجرت��ي نيز اواخر قرن نوزدهم آرام آرام پديدار ش��د. 
در 1۸۸۲ كنگره اياالت متحده اليحه منع ورود چيني ها 
را تصويب كرد، و در س��ال 1۹۰۷ نيز مهاجرت ژاپني ها 
را ممن��وع ك��رد. بعدتر، در ده��ه 1۹۲۰ اياالت متحده 
نظام��ي عمومي تر از س��هميه هاي مهاجرتي را تصويب 
كرد. نخس��تين جنبش مردمي امري��كا در اعتراض به 
اس��تاندارد طال در دهه 1۸۸۰ شكل گرفت. چرا؟ چون 
با اينكه آن سيس��تم جهاني س��ازي را تسهيل مي كرد، 
عده يي را نيز متض��رر مي كرد. از آنجا كه عرضه داخلي 
پ��ول به مقدار طال مرتب��ط بود، دوره هاي��ي كه عرضه 
طال كاهش مي يافت ش��رايط اعتباري دشوارتر مي شد 

و ن��رخ بهره واقعي باال مي رف��ت. در اواخر قرن نوزدهم، 
اس��تاندارد طال با اثر ركودي همراه شد، چيزي شبيه به 
سياست هاي رياضتي امروز. كشاورزان از اين مي ناليدند 
كه مجبورند غالت خود را ارزان بفروش��ند در حالي كه 
نرخ اس��تفاده حمل و نقل و اعتبارات گزاف اس��ت. آنها 
در كنار گروه هاي كارگ��ري و معدنكاران غربي در برابر 
سرمايه داران ش��مال شرقي ايستادند، سرمايه داراني كه 
به زعم آنها از اس��تاندارد طال نفع برده و باعث مش��قت 
آنها ش��ده بودن��د.  عوام گراي��ان اياالت متح��ده در آن 
دوران در نهايت شكس��ت خوردند. بخش بزرگي از آن 
شكس��ت، نتيجه اكتش��افات طال بعد از دهه 1۸۹۰ كه 
باعث ش��د فشار ركودي در اين سيستم از بين برود. در 
اين ش��رايط دو گروه وجود داشت يكي منتفعان مالي و 
جهان وطني هايي كه از استاندارد طال حمايت مي كردند 
و ديگري گروه هاي اقتصادي ملي گرايي كه اين استاندارد 
جز ضرر چيزي برايشان نداشت؛ طناب كشي ميان اين 
دو گ��روه روز ب��ه روز ش��دت بيش��تري مي گرفت. اين 
زورآزماي��ي در اروپاي در ح��ال جنگ به حدي بحراني 
رس��يده بود. چيزي نگذش��ت كه سيس��تم قديمي در 
س��ال 1۹1۴ از هم پاش��يد و تالش براي بازگش��ت به 
اين سيستم در دهه 1۹۲۰ به خاطر بحران اقتصادي و 
ناآرامي سياسي، به جايي نرسيد. چنانكه جفري فريدن، 
همكار من در هاروارد مي گويد، واكنش به سياست هاي 
متعارف در آن دوران در دو قالب هويدا شد. كمونيست ها 
بازسازي اجتماعي در اقتصاد بين الملل را انتخاب كردند، 
و فاشيس��ت ها و نازي ها تاكيد مجدد روي ملي گرايي را 
برگزيدند. هر دو اين مس��يرها جهتي بسيار متفاوت با 

جهاني سازي را در پيش مي گرفت. 

 گنج در برابر رنج
ب��ا اين اوص��اف چرا رس��يدن به س��طوح باالي 
جهاني س��ازي)در نيمه اول قرن بيستم و دوباره حاال 
در اوايل قرن بيست ويكم( تا اين حد مستعد واكنش 
در جهت مخالف است؟ براي پاسخ به اين سوال بهتر 
اس��ت از مشخص ترين روش مورد نظر جهاني گرايان 
شروع كرد: برداشتن موانع موجود ميان كشورها براي 
تجارت كاال. تقريبا همه موافقند كه مذاكرات تجاري 
چندجانبه بع��د از پايان جنگ جهان��ي دوم بركات 
زيادي در پي داش��ت. عوارض گمركي و سهميه هاي 
واردات بر كاالهاي توليدي در آن دوران بسيار سفت 
و سخت بود؛ برداشتن اين عوارض و سهميه ها باعث 
ش��د دنيا نفسي تازه كرده و به منافعي درخور دست 
ياب��د. عالوه بر اي��ن، در مرحله اول، اين آزادس��ازي 
بيش از همه كشورهاي نسبتا پيشرفته را تحت تاثير 
قرار داد، كش��ورهايي كه دستمزدها و شرايط كاري 
در ميان آنها تقريبا مش��ابه بود. نخستين نشانه هاي 
دردسر زماني بروز يافت كه كشورهاي در حال توسعه 
به اقتصاد جهاني پيوس��تند: دليلش هم اين بود كه 
دستمزد پايين آنها باعث ايجاد تنش هاي توزيعي در 

ميان كشورهاي واردكننده مي شد. 
همه اينها مطاب��ق آموزه هاي علم اقتصاد اس��ت. 
براس��اس قضيه مشهور اس��تاپلر- ساموئلسون درباره 
نظري��ه تج��ارت، در جاهايي)مانند اي��االت متحده و 
اروپاي غربي( كه كارگران ماهر به وفور يافت مي شوند، 
افزايش تجارت آزاد باعث خواهد شد كه كارگران ساده 
دس��تمزد كارگران ماهر را كاهش دهند. گشايش در 
برابر تجارت همواره به بخش��ي از مردم جامعه آسيب 
مي رساند، مگر در شرايط استثنايي)كه در هيچ اقتصاد 
بزرگي صادق نيس��ت( ك��ه در آن تنها چيزهايي وارد 
ش��ود كه اصال در داخل س��اخته نمي ش��ود. در مقام 
نظريه، كشورها مي توانند با استفاده از بازتوزيع درآمد 
از برن��دگان به بازن��دگان، ضرر آنه��ا را جبران كنند. 
در مق��ام عمل نيز نمونه هايي از اي��ن بازتوزيع وجود 
داش��ته اس��ت. اروپا با وجود تورهاي محافظ گسترده 
خود در نيمه دوم قرن بيس��تم به  خوبي آماده روبه رو 
ش��دن با جريانات تجاري پرقدرت ب��ود. عالوه بر اين 
مذاكره كنن��دگان تج��اري رژيم هاي خاص��ي را براي 
صادركنندگان پوش��اك و منسوجات پيش بيني كرده 

بودند كه ريسك كمتري را متوجه آنها مي كرد. 
ب��ا اين وج��ود حتي در بهترين ش��رايط ني��ز آزاد 
كردن تج��ارت عالوه بر گنج، رنج هاي��ي را هم در پي 
دارد. بع��د از ده��ه 1۹۸۰ اين تع��ادل روز به روز بدتر 
از قبل ش��د. زماني كه عوارض)مث��ل ماليات ها( بيش 
از حد باال باش��د رفتار اقتصادي را بيش از پيش تحت 
تاثير قرار مي دهد و آس��يب بيشتري به رفاه و آسايش 
وارد مي كن��د. در دهه ه��اي 1۹۵۰و 1۹۶۰ ع��وارض 
بس��يار باال بود و كاهش اين عوارض باعث شد، سفره 

اقتصاد گس��ترده تر شده و همه س��هم بيشتري از آن 
ببرن��د. اما ۴ يا ۵ دهه بع��د از آنكه عوارض تك  رقمي 
ديگر معمولي ش��ده بود، داس��تان ص��ورت ديگري به 
خ��ود گرفت. اگ��ر عوارض بعد از جن��گ جهاني را در 
نظر بگيري��م، مدل هاي اقتصادي مبين آن اس��ت كه 
براي رس��يدن به دريافتي خالص يك دالري در درآمد 
 ملي بر پايه آزادسازي تجارت، مي توان انتظار داشت كه

۴ يا ۵ دالر درآمد بين گروه هاي متفاوت در يك كشور 
مشخص جابه جا شود. اما با در نظر گرفتن عوارضي كه 
اواخر قرن بيس��تم به كار گرفته مي شد، رسيدن به آن 
دريافتي يك دالري نيازمند بازتوريع ۲۰ دالري است، 
ك��ه اين يعني بازندگان زيادي در اين فرآيند به وجود 
خواهد آمد. و ع��الوه بر همه اينها در دهه 1۹۹۰ وارد 
دوره صرفه جويي دولت هاي رفاه و فاصله گرفتن آنها از 
رونق شديم. در اين شرايط جبران اين خسارت ها كمتر 

از قبل محتمل به نظر مي رسيد. 
براي مث��ال »نفتا« را در نظر بگيريد كه در س��ال 
1۹۹۴ ش��كل گرفت. مطالعه تازه يي درب��اره آثار بازار 
نيروي كار مش��خص كرده كه اقليتي مهم از كارگران 
اي��االت متح��ده كاهش درآمد قاب��ل توجهي را تحت 
تاثير نفتا تجربه كرده اند. تعجبي ندارد كه اين اثر براي 
كارمندان صنعتي بيش از ديگران است: بين سال هاي 
1۹۹۰ت��ا ۲۰۰۰ ن��رخ رش��د درآم��د ت��رك تحصيل 
كرده هاي مشغول به كار در منطقه هاي تحت تاثير نفتا، 
هشت درصد كمتر از كارگراني بود كه تحت تاثير نفتا 
قرار نگرفته بودند. رش��د درآمد در حمايت  شده ترين 
صنايعي كه بعد از مدتي حمايت از آنها برداش��ته شده 
بود 1۷درصد كمتر از صنايعي بود كه از ابتدا حمايتي 
از آنه��ا صورت نگرفته بود. ب��ا اين وجود منفعت كلي 
اين توافق چقدر بوده است؟ بر اساس آخرين تخمين ها 
آورده اقتصادي اين توافق براي امريكا حدود ۰.1درصد 
جي. دي. پي يا به عبارتي كمتر از يك دهم يك درصد 
از درآمد ملي بوده اس��ت. احتماال اگر آن همه سرمايه 
سياس��ي كه خرج اقدامي ش��د كه ب��ه امريكايي هاي 
بس��ياري ضربه زد و به رش��د اقتصاد هم كمك نكرد، 
خرِج برنامه هاي صنعتي، مهارتي يا زيرساختي مي شد، 
شاهد مشاغل بسيار بيشتري بوديم و رييس جمهوري 

به نام ترامپ نيز در كاخ سفيد حضور نداشت. 

 پول ديوانه
شايد فاحش ترين اشتباه جهاني سازان افراطي بعد 
از دهه 1۹۹۰ ترويج جهاني س��ازي مالي بود. آنها يك 
استدالل نظري را برداشتند و همه جا تبليغش كردند. 
پيش بين��ي محكم آنها اين بود كه جريان ماليه آزاد در 
سراس��ر جهان باعث خواهد ش��د پول در جايي به كار 
گرفته شود كه بيشترين كارايي را دارد. زماني كه جريان 
آزاد سرمايه شكل بگيرد، پس اندازها به صورت خودكار 
به سمت كشورهايي خواهند رفت كه بازدهي بيشتري 
داش��ته باش��ند؛ اقتصادها و كارآفرينان با دسترسي به 
بازارهاي جهاني، به مناب��ع مالي مطمئن تري خواهند 
رس��يد؛ و پس اندازكنندگان عادي نيز در اين ش��رايط 
منتفع خواهند ش��د چراكه ديگر مجبور نخواهند بود 

همه تخم مرغ هايشان را در يك سبد ملي قرار دهند. 
اين منافع هيچگاه در عمل ظاهر نشد؛ حتي گاهي 
اثرات ظاهر شده برعكس وعده هاي داده شده بود. چين 
تبديل به صادركننده سرمايه شد نه واردكننده آن، در 
حالي كه نظريه مبين آن بود كه كشورهاي جوان و فقير 
واردكننده س��رمايه خواهند شد. شل كردن زنجيرهاي 
تامي��ن مالي باعث ايجاد حلقه ي��ي از بحران هاي مالي 
شديدا هزينه بر شد كه بحران مالي شرق آسيا در سال 
1۹۹۷ از آن جمل��ه بود. در بهتري��ن حالت مي توان از 
همبستگي ضعيف ميان آزادسازي تامين مالي خارجي 
و رشد اقتصادي سخن گفت. اما شواهد عملي بسياري 
وجود دارد كه نش��ان دهنده رابطه قوي جهاني س��ازي 
مالي و بحران هاي مالي است؛ از قرن نوزدهم كه حركت 
آزادانه سرمايه بين المللي باب شد، شاهد آن بوديم كه 
اين س��رمايه يك روز با شور و هيجان به سمت راه آهن 
آرژانتين ي��ا مكاني دورافت��اده در امپرات��وري بريتانيا 

مي رفت و فردا از آن خارج مي شد. 
جهاني سازي مالي مدرن بيش از همه در منطقه يورو 
پيشروي كرد. اتحاد پولي به دنبال آن بود كه يكپارچگي 
كامل مالي را شكل دهد و همه هزينه هاي مبادله مربوط 
به مرزهاي ملي را كنار بزند. معرفي يورو در سال 1۹۹۹ 
به واسطه يكپارچه كردن هزينه هاي استقراض در واقع 
باعث شد كه حداقل صرفه ريسك در كشورهايي مثل 
يونان، اسپانيا، و پرتغال كاهش يابد. اما تاثير اين اتفاق 
چه بود؟ به وام گيرندگان اجازه داد كه با وجود كس��ري 

بودجه شديد، بدهي هاي خارجي مشكل آفرين را نيز به 
آن بيفزايند. پول ها به سمت بخش هايي از اقتصادهاي 
وام گيرنده رفت كه امكان تجارت آن با ديگر كش��ورها 
وجود نداش��ت)بيش از همه بخش ساخت وس��از( و در 
مقابل فعاليت هاي قابل تجارت گسترش چنداني نيافت. 
رونق اعتبار در نهايت به ركودي ناگزير ختم ش��د و در 
بحبوحه بحران جهاني اعتبارات، سقوط اقتصادي يونان، 

اسپانيا، پرتغال و ايرلند را تشديد كرد. 
در حال حاضر نگاه رش��ته اقتصاد به جهاني سازي 
مال��ي در بهترين حالت نگاهي همراه با ترديد اس��ت. 
وجود شكس��ت هاي ب��ازار و دول��ت در بازارهاي مالي 
امري)اطالعات نامتقارن، هجوم به بانك، ناپايداري بيش 
از اندازه، مقررات ناكافي( ثابت  شده است. حقيقت اين 
است كه در بحران آسياي ش��رقي در سال 1۹۹۷، آن 
اقتصادهايي كه كنترل بيش��تري روي سرمايه خارجي 
داشتند، آس��يب كمتري ديدند. روي هم رفته سخت 
بتوان گشايش بي قيد و شرط براي تامين مالي خارجي 

را ايده يي مناسب دانست. 
جريان��ات مال��ي كوتاه م��دت بي��ش از هم��ه مايه 
بدگماني اند چراكه بسيار مستعد ايجاد بحران هستند، 
اين درحالي است كه همچنان نگاه مثبتي به جريانات 
بلندمدت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي وجود دارد. 
چنين سرمايه گذاري هايي معموال باثبات تر و مايه رشد 
بيشتر هستند. اما اين س��رمايه گذاري ها هم مشكالت 
خاص خود را دارند. اين نوع سرمايه گذاري باعث تغيير 
در ماليات گيري شده و قدرت چانه زني را به ضرر نيروي 
كار تغيير مي دهد. چرا؟ چون تا وقتي كه دس��تمزدها 
حداقل تا حدي بر اس��اس چانه زني مشخص مي شود، 
كارفرمايان از داشتن تهديدي معتبر منتفع خواهند شد: 
يا دستمزدهاي كمتر را بپذيريد يا جاي ديگري خواهيم 
رفت. ش��واهدي وجود دارد كه نش��ان مي دهد كاهش 
سهم نيروي كار از درآمد ملي با تهديد انتقال توليد به 

خارج از كشور مرتبط است.

عالوه بر اين اگر سرمايه خيلي بيشتر از نيروي كار 
قابل انتقال باش��د، نيروي كار بيش از پيش در معرض 
ش��وك هاي محلي ق��رار خواهد گرف��ت. كارگراني كه 
كمترين مهارت ها و توانايي ها را دارند و كمترين امكان 
ب��راي حركت به خارج از مرزها را دارند معموال بيش از 

همه تحت تاثير قرار مي گيرند. 
هر چه س��رمايه قابل انتقال تر باش��د، ماليات گيري 
از آن دش��وارتر مي شود. در اين شرايط دولت ها مجبور 
مي شوند روز به روز بيشتر نيازهايشان را با ماليات گيري 
از چيزهاي��ي تامين كنند كه كمتر فارغ البال باش��ند: 
مص��رف و نيروي كار. حقيقت اين اس��ت كه نرخ هاي 
ماليات شركتي)كه ترامپ امروز درحال كاهش دادنشان 
اس��ت( از اواخر دهه 1۹۸۰ تقريبا در تمام اقتصادهاي 
پيشرفته به ش��دت كاهش يافته و حتي گاهي بيش از 
نصف شده اس��ت. اين در حالي است كه فشار مالياتي 
روي دستمزد )مثال هزينه هاي تامين اجتماعي( تقريبا 
ثابت باقي مانده و نرخ ماليات مصرف كننده و ماليات بر 

ارزش افزوده به  كرات افزايش يافته است. 
با اين تفاس��ير چه مس��يري را باي��د پيش بگيريم؟ 
نخس��تين چيزي كه بايد مد نظر داش��ت اين است كه 
نبايد انتظار داش��ته باش��يم كه به سرعت به آن شرايط 
دهه 1۹۹۰ برگرديم، شرايطي كه بدون اعتنا به سياست، 
اشتياق ش��ديدي به يكپارچگي اقتصادي وجود داشت. 
راي دهندگان ديگر تن به چني��ن چيزي نخواهند داد. 
موج بزرگي كه در حمايت از پوپوليس��ت هاي راست گرا 
و چپ گ��را در دموكراس��ي هاي سراس��ر جه��ان به راه 
افتاده بيش از پيش اين نكته را تاييد مي كند. براس��اس 
محاس��بات من، پوپوليست ها اواخر دهه 1۹۹۰ كمتر از 

1۰درصد آرا را به خود اختصاص مي دادند اما امروز اين 
رقم به حدود ۲۵درصد رسيده است. اگر جاده قديم بسته 
شده، چه راه جايگزين ديگري وجود دارد؟ خوشبختانه 
كابوس شكس��ت كامل همكاري ها ك��ه در دهه 1۹۳۰ 
تجربه اش كرديم غيرمحتمل به نظر مي رس��د. حال كه 
دهه ها از فروپاشي ش��وروي مي گذرد ديگر كسي مثل 
بسياري از چپ گراهاي آن دوران به وجود »سوسياليسم 
اس��تاليني در يك كش��ور« راضي نمي شود. ملي گرايي 
همچنان نيروي قدرتمندي باقي مانده، اما امروزه نسبت 
به دهه 1۹۳۰ موانع بيش��تري را س��ر راه خود مي بيند. 
ام��روزه س��ازمان هاي بين المللي به مرات��ب قوي تري 
داريم، و اگرچه شايد تورهاي محافظ نخ نما شده باشند، 
همچنان نسبت به آنچه در سال هاي ركود بزرگ داشتيم 
ضربه گيرهاي بهتري براي كساني هستند كه از تجارت 
آس��يب ديده اند. و ش��ايد مهم تر از هم��ه اين ها، امروزه 
تعادل قدرت سياس��ي در دموكراس��ي هاي پيشرفته به  
 ش��دت به نفع گروه هايي است كه به تجارت بين الملل 

و سرمايه گذاري اهميت مي دهند. 
با اين همه س��ناريو زش��ت ديگري وج��ود دارد كه 
احتمال وقوعش بيشتر است: نخبگان ميانه رو نتوانند به 
اين ش��رايط واكنش مناسبي نشان دهند و اين موضوع 
به شكل تدريجي باعث تقويت پوپوليسم و حمايت گرايي 
ش��ود. اين فرآين��د مي تواند باعث ش��ود اقتصاد ما براي 
پذيرش كاالهاي يا حتي ايده هاي خارجي ناتوان شود و 
مهم تر از آن مي تواند به تحليل  رفتن ليبرال دموكراسي 
نيز منجر ش��ود. اين ريس��ك به  خص��وص از اين جهت 
مطرح اس��ت كه پوپوليس��ت ها اعتناي چنداني ندارند 
به رويه ه��اي قانون��ي، حفاظت از اقليت ه��اي مخالف، 
و بررس��ي و برق��راري تع��ادل درباره »خواس��ته مردم« 
آنچنان كه خودش��ان تعريفش مي كنند. اجزاي ناسالم 
ميهن پرستي كوركورانه به راحتي مي تواند راه خود را باز 
كند. برگزيت و ترامپ طاليه داران اين سناريو هستند. با 
اين وجود راه بسيار بهتري نيز پيش رويمان متصور است: 
بازتعادل دموكراتيك. اين يعني يك گام عقب نشيني از 
جهاني س��ازي افراطي بدون بستن همه درها، و در عين 
حال هدايت استقالل ملي در خدمت تامين نظم داخلي 
جامع تر. اين ش��رايط دقيقا ش��امل چه چيز است؟ يكي 
گس��ترش و استفاده از ايده »تجارت منصفانه«. بسياري 
از اقتصاددانان نس��بت به اين مفهوم خوش بين نيستند؛ 
بس��ياري از آنها حس مي كنند كه حمايت گرايي در اين 
ايده مستتر است. اما قوانين تجارت پيش از اين نيز تجارت 
منصفان��ه را در قالب عوارض ض��د دامپينگ و جبراني 
پاس داشته اس��ت، عوارضي كه كشورها مي توانند براي 
مقابله با دولت هايي از آنها استفاده كنند كه مي خواهند 
س��هم بازاري بيش��تري را براي كاالهاي صادراتي خود، 
با قيمت گذاري نامناس��ب يا با سوبس��يددهي، دست وپا 
كنن��د. البته اي��ن موارد كه به »ع��الج تجارت« معروف 
هس��تند مانع بعضي مبادالت مي ش��وند اما از آن س��و 
توجيه سياس��ي براي يك سيستم تجارت آزاد را فراهم 
مي كنند. امروز مي توانس��تيم حمايت مردمي الزم براي 
رژيم تجارت جهاني را داشته باشيم، اگر مذاكره كنندگان 
تجاري عالج هاي پيش گفته را به »دامپينگ اجتماعي« 
ني��ز تعميم مي دادند، دامپينگ��ي كه يك مثالش رقابت 
با اس��تفاده از كاهش اس��تانداردهاي نيروي كار است. با 
اين حال طرفداران افراطي جهاني س��ازي نسبت به اين 
موضوع بي تفاوت بودند. به زعم آنها مزيت نسبي مزيت 
نسبي بود، حال چه اين مزيت برآمده از منابع يك كشور 
باشد چه نهادهاي سركوب گر آن. ظهور ترامپ، برگزيت 
و جان گرفتن پوپوليست هاي چپ گرا هزينه يي است كه 
امروز براي بي تفاوتي آنه��ا مي پردازيم. آنها كه به دنبال 
حفظ نظم ليبرال و باز هس��تند باي��د به اين فكر كنند 
كه كدام فرآيندهاي سياسي است كه به قوانين تجارت 
منصفانه ي��ي ختم مي ش��ود كه نه تنها قابل اجراس��ت 
بلكه در كش��ورهاي مختلف محترم شمرده مي شود. در 
قدم اول مي توانيم به ج��اي برآورده كردن منافع خاص 
ش��ركت هاي جهان��ي، كار را از طراحي توافقاتي تجاري 
آغاز كنيم كه مشروعيت اقتصاد جهاني را در چشم عموم 
مردم افزايش دهد. نكته بنيادي درك اين موضوع است 
كه جهاني س��ازي محصول عامل انساني است)و پيش 
از اين نيز هميش��ه بوده(؛ مي توان آن را به درس��تي يا 
نادرستي دوباره و دوباره شكل داد. مشكل اساسي قبول 
اجباري جهاني سازي از س��وي بلر در سال ۲۰۰۵ اين 
پيش فرض بود كه اين پديده پديده يي واحد اس��ت كه 
شكل تجربه آن از سوي جامعه به هيچ وجه قابل تغيير 
نيس��ت؛ توفاني كه مي آيد و همه چيز را تغيير مي دهد 
و راه��ي براي مذاكره يا مقابله ب��ا آن وجود ندارد. اين 
كژفهمي هنوز هم دس��ت از سر نخبگان سياسي، مالي 
و تكنوكراتيك ما بر نداش��ته است. با اين همه از پيش 
معلوم نبود كه بعد از دهه 1۹۹۰ با چنين اصراري براي 
جهاني س��ازي افراطي روبه رو مي شويم، به خصوص اين 
نسخه از جهاني سازي كه بيش از همه روي تامين مالي 
آزاد، قوانين سفت و سخت حق بهره برداري انحصاري و 

رژيم هاي ويژه براي سرمايه گذارات تاكيد داشت. 
حقيقت اين اس��ت كه دستگاه هاي ذي ربط آگاهانه 
و با انتخاب قوانين مورد نظرشان جهاني سازي را شكل 
دادند: گروه هايي كه امتيازات انحصاري به آنها داده شد، 
حوزه هاي سياس��ي كه به آنها پرداخته يا از كنارش��ان 
گذر ش��د و بازارهايي ك��ه در معرض رقابت بين المللي 
قرار گرفت همگي آگاهانه انتخاب ش��ده بودند. امكان 
بازيابي جهاني سازي به نفع جامعه و با اتخاذ تصميمات 
مناسب وجود دارد. مي توان در مقابل محافظت قوي تر 
از حق برداش��ت انحص��اري هماهنگ س��ازي ماليات 
شركتي بين كشورها را در دستور كار قرار داد؛ در برابر 
فراهم كردن هيات حل اختالف براي س��رمايه گذاران، 
استانداردهاي نيروي كار را بهبود داد؛ و استقالل قانوني 
بيش��تر را براي حداقل كردن هزينه هاي مبادله داخل 
مرزهاي كش��ور تامين كرد. يك اقتصاد جهاني كه اين 
انتخاب ها در آن عملي ش��ود ش��كل و شمايلي بسيار 
متفاوت خواهد داش��ت. توزيع سود و زيان بين و داخل 
كشورها دگرگون خواهد شد. الزاما جهاني سازي كمتري 
را نخواهيم داش��ت: احتمال اينكه افزايش مش��روعيت 
بازارهاي جهاني باعث گسترش تجارت و سرمايه گذاري 
جهاني شود بيش از كاهش آن است. چنين نمونه يي از 
جهاني سازي بسيار تداوم پذيرتر است چراكه رضايت و 
موافقت بيش��تري را با خود همراه خواهد كرد. واقعيت 
اين است كه آن جهاني سازي شباهتي به جهاني سازي 

امروز ما نخواهد داشت. 
منبع: ترجمان

روزگاري سياستمداران و اقتصاددانان 
از جهاني سازي به عنوان تنها گزينه 

پيش رو سخن مي گفتند. روزگاري كه 
درهاي كشورها يكي پس از ديگري 

به روي هم گشوده و محدوديت ها يكي 
يكي برچيده مي شدند. اما حاال كه بيش 
از دو دهه از دوران طاليي جهاني سازي 

گذشته با پديده هايي روبه روييم مثل 
ترامپ و برگزيت كه درها را يكي 

يكي مي بندند و محدوديت ها را سر 
جاي خود بازمي گردانند. چه شد كه 

جهاني سازي با آن دورنماي روشن 
به چنين سرانجام تاريكي ختم شد؟

                                                                                                      

رقابت پذيري توليد و صادرات 
و نرخ تبديل ارز

احسان سلطاني| تحليلگر اقتصادي| 
هم اكن��ون حوزه  رقابت پذيري اقتص��اد جهاني دچار 
تحوالت س��اختاري و اساس��ي ش��ده اس��ت كه يكي از 
مهم تري��ن موضوع��ات جايگزين��ي نظري��ه مزيت هاي 
نس��بي)مانند دسترس��ي بهتر به مواد خام، منابع انرژي 
ارزان، بنادر طبيعي و بازارهاي بزرگ( با نظريه مزيت هاي 
رقابتي)مانند يكتايي، عوامل خاص مكان و فعاليت هاي 
نوآوري( به شمار مي رود.  به كارگيري ابزار تنزل رقابتي 
ارزش پول ملي در اقتصادهاي توليد- محور)كار-محور( 
در مراحل اوليه و مياني توسعه صنعتي كه صنايع كاربر 
مانند نساجي، پوشاك و فلزي محور فعاليت هاي توليدي 
هستند تا حدي روي افزايش قدرت رقابتي صنايع داخلي 
تاثيرگذار اس��ت. اين ابزار زماني نتيجه بخش است كه با 
اتخاذ سياست هاي اقتصادي و مالي پشتيبان بخش هاي 
مول��د، رقابتي س��ازي هزينه هاي توليد، تس��هيل فضاي 
كس��ب وكار، اتصال به زنجيره هاي ارزش جهاني و انجام 
سرمايه گذاري هاي صنعتي، نهادها و زيرساخت هاي نرم 
و س��خت الزم و كاف��ي جهت حض��ور در صحنه رقابت 
جهاني ايجاد ش��ده باش��د. البت��ه اگر موارد ذكر ش��ده 
جهت رقابتي س��ازي بخش مولد داخلي به درستي انجام 
شده باش��د، لزوم چنداني به تنزل ارزش پول ملي براي 
بهبود رقابت پذيري توليد داخلي نيس��ت. در مقابل اگر 
سياس��ت هاي مش��وق توليد از كارايي و كارآمدي الزم 
برخوردار نباش��د، تنزل ارزش پول ملي نه تنها مثمرثمر 
نيس��ت كه حتي مي تواند ب��ر ضد اهداف م��ورد انتظار 
عم��ل كند. در اقتصادهاي نوآوري - مح��ور از ابزار تنزل 
رقابتي ارزش پول ملي براي ارتقاي رقابت پذيري استفاده 
نمي ش��ود زيرا نه تنها كارايي ن��دارد كه مي تواند كاهش 
ق��درت رقابتي نوآوري- محور و افزايش مهاجرت نيروي 
كار ماهر را به دنبال داش��ته باش��د.  در اقتصاد »رانت- 
مح��ور« ايران كه »توليد- محور« ي��ا »نوآوري- محور« 
نيس��ت و در واقع مزيت هاي رانتي جايگزين مزيت هاي 
رقابتي شده است، تنزل ارزش پول ملي فقط مي تواند به 
عنوان محرك رانتي جديد)رانت نرخ ارز( در جهت تقويت 
بخش هاي رانتي و از س��وي ديگر تشويق صادرات منابع 
خام و توليدات اوليه كم ارزش و با ايجاد اشتغال و ارزش 
افزوده پايين عمل كند. در اقتصاد رانت- محور ايران كه 
به طور طبيعي سهم نيروي كار مولد از درآمد اقتصادي 
ملي پايين اس��ت، تنزل ارزش پول ملي موجبات كاهش 
انگيزه و س��هم بري نيروي كار مولد را فراهم مي كند و از 
س��وي ديگر تس��ريع روند مهاجرت را به دنبال دارد. در 
نتيجه خالف آنچه تصور مي شود، تنزل ارزش پول ملي 
در اقتصاد رانت- محور ايران از يك س��و به ترويج فروش 
ثروت هاي ملي و خام فروشي و از سوي ديگر به تضعيف 
نيروي كار مولد منجر مي ش��ود و به عبارتي عليه توسعه 
اقتصادي- اجتماعي عمل مي كند. موضوع مهم ديگر اين 
است كه چون رانت جويي ويژگي خاص صنايع متكي به 
رانت منابع و انرژي همچنين انگيزه و هدف از ايجاد آنها 
به شمار مي رود و خلق ارزش هاي رقابتي)متكي به نيروي 
كار مول��د( مد نظر نيس��ت در نتيجه مجموع خروجي و 
برآيند اقتصادي- اجتماعي ملي اين صنايع منفي است و 
به زيان منافع كلي و عمومي كش��ور است.  در اقتصادي 
ب��ا حدود ۷۰درصد توليد صنعت��ي و معدني و ۹۰درصد 
صادرات رانت- محور كه اصوال توسط بخش هاي دولتي 
و شبه دولتي و تا حدي بخش خصوصي وابسته به دولت 
انجام مي ش��ود، دستكاري نرخ ارز بيش از هر چيز ديگر 
در جهت تامين منافع و تقويت بخش دولتي و وابستگان 
آن و تضعي��ف و تحديد بخش خصوصي و اقتصاد مردم 
عمل مي كند. در اقتصاد »رانتي-خصولتي-دولتي« ايران 
كه مناسبات رانتي به جاي مناسبات رقابتي حاكم است، 
اجراي دستوري-ابزاري-گزينشي كليشه هاي سطحي و تا 
حدي منسوخ شده »اقتصاد بازار« نه تنها منجر به تحقق 
اقتصاد بازار نمي گردد ك��ه در عمل به اهرمي مخرب بر 
ضد منافع مردم و بخش خصوصي واقعي تبديل مي شود. 

خشكسالي حاد در ۴ استان
وزير جهاد كش��اورزي اجراي طرح  آبياري نوين كه 
از س��وي دولت در كش��ور درحال اجراست را بهترين 
راه��كار ب��راي مقابله با خشكس��الي دانس��ت و گفت: 
ب��ا وج��ود بارش هاي بهاري اس��تان هاي سيس��تان و 
بلوچس��تان، هرمزگان، كرمان و يك ميزاني هم فارس 
خشكسالي حاد دارند.  به گزارش ايسنا، محمود حجتي 
اصالح س��اختار تخصي��ص و پرداخت خس��ارت هاي 
بخ��ش كش��اورزي را ضروري عن��وان و اظه��ار كرد: 
جب��ران خس��ارت وارده به بخش كش��اورزي از طريق 
بيمه كشاورزي)براي محصوالت بيمه شده(، استمهال 
بازپرداخ��ت بدهي كش��اورزان به بانك ه��ا همچنين 
استفاده از اعتبارات س��تاد حوادث غيرمترقبه درحال 
پيگيري است. وي بيان كرد: با توجه به اينكه بسياري 
از مراتع بر اثر خشكسالي خشك و دام هاي روستاييان 
و عشاير در معرض نابودي قرار گرفته اند، تالش مي شود 
با حمايت دولت بخشي از علوفه دامي اين مناطق را به 
طور رايگان تامي��ن و توزيع كنيم.  حجتي با توجه به 
شرايط كم آبي كشور، توسعه سامانه هاي نوين آبياري و 
كشت هاي گلخانه يي را از اولويت هاي اين وزارت اعالم 
كرد.  وي خاطرنش��ان كرد: دولت در مبحث تسهيالت 
ارزان به كشاورزان گرفتار خشكسالي، برنامه هاي بسيار 
خوبي را در دس��تور كار قرار داده اس��ت.  حجتي ادامه 
داد: اين تسهيالت متناسب با فرهنگ، فقه و مذهب هر 
منطقه به كشاورزان داده مي شود.  وزير جهاد كشاورزي 
تصريح كرد: با نگاه بلند دولت در حمايت از كشاورزان 
تالش خواهي��م كرد، حمايت هاي خوبي از اين قش��ر 
زحمتكش جامعه در قالب ارائه تسهيالت ارزان داشته 
باشيم.  وزير جهاد كشاورزي گفت: دولت تدبير و اميد 
در مبحث آبياري نوين طرح هاي بسيار خوبي در كشور 
به ويژه سيستان و بلوچستان دارد.  حجتي اظهار كرد: 
هم اينك طرح آبياري نوين در س��طح ۴۶هزار هكتار 
دش��ت سيستان و 1۰۰هزار هكتار در جنوب سيستان 
و بلوچستان براي مقابله با خشكسالي توسط دولت در 
دس��ت اجراس��ت. وي تصريح كرد: اجراي اين طرح ها 
نويدبخش رونق كشاورزي در سيستان و بلوچستان با 

حداقل ميزان آب است. 

سخن نخست

خبر
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دانشوفن10
مشكل قربانيان باج افزار 

»تاناتوس« حل شد
هكرنيوز| متخصص��ان و كارشناسان فعال در حوزه 
امني��ت سايبري كه در شرك��ت امنيتي سيسكو تالوس 
)Cisco Talos( مش��غول ب��ه كارن��د، با كش��ف يك 
آسيب پذيري و روزنه امنيتي در رمزنگاري بدافزار تاناتوس 
)Thanatos( ب��ه تازگي دريافته و اعالم  كردند كه ديگر 
نيازي نيس��ت قربانيان براي احي��اي اطالعات شخصي 
و ذخيره ش��ده خود برروي رايان��ه، مبالغ هنگفتي را به 
مجرمان سايبري بپردازند. اين پژوهشگران عنوان كرده اند 
كه آسيب پذيري موجود در اين بدافزار كه به رمزنگاري و 
قفل كردن اطالعات ذخيره شده كاربران روي رايانه شان 
اقدام مي كند، به سادگي بدون نياز به پرداخت پول قابليت 
باز شدن يا ديكريپت )decrypt( شدن را دارد؛ اين خبر 
به ط��ور قطع براي بسياري از كاربراني كه رايانه هايش��ان 
مورد حمله سايبري اين بدافزار قرار گرفته بود، خبر بسيار 

خوشايندي محسوب مي شود. 
باج اف��زار، بدافزاري است كه به مجرمان اينترنتي اين 
امكان را مي دهد تا بتوانند از طريق كنترل از راه دور، رايانه 
شخص قرباني را قفل كنند، به گونه يي كه كاربر نتواند از 
سيستم خود استفاده كند و به اطالعاتش دسترسي داشته 
باشد، سپس يك پنجره روي رايانه شخص نمايان مي شود 
و به او هش��دار مي دهد تا زماني ك��ه هزينه يي پرداخته 
نش��ود، نمي تواند قفل فايل هاي رايانه اش را باز كرده و از 
آن استفاده كند. به همين خاطر هر ساله تعداد زيادي از 
كاربران مجبور مي شوند براي احياي اطالعات رايانه خود، 

مبالغ هنگفتي را به هكرها و مجرمان سايبري بپردازند. 
ح��اال بر اساس پيش بيني  تحليلگ��ران و متخصصان 
امنيت سايبري، بدافزارها و باج افزارها آنقدر تكامل يافته اند 
ك��ه احتماال در سال آينده ديگر تنها به قفل و رمزنگاري 
كردن فايل هاي موجود در رايانه ها اكتفا و بسنده نمي كنند 
و به طور كلي دسترسي كارب��ران به فايل هاي موجود در 
رايانه ها را قطع مي كنند، به گونه يي كاربر تا زماني كه پول 
م��ورد نياز مجرمان سايبري را نپردازد، به هيچ وجه حتي 

نمي تواند رايانه خود را روشن كرده و وارد آن شود. 

معرفي پروتكل افزايش امنيت 
اينترنت »واي فاي« 

فون آرنا | نهاد مرجع شبكه اينترنتي واي فاي االينس 
)Wi-Fi Alliance(، اع��الم ك��رده كه امنيت سايبري 
واي فاي سرانجام پس از ۱۴ سال به روزرساني شده است. 
واي ف��اي االين��س )Wi-Fi Alliance( ب��ه تازگي 
اع��الم كرده است براي محصوالتي كه از پروتكل امنيتي 
WPA3 بهره مي برند، به انتش��ار و عرضه تاييديه اقدام 
كرده است. به نظ��ر مي رسد نهاد مرجع شبكه اينترنتي 
واي فاي باالخره تصميم گرفت��ه است، پس از ۱۴سال از 
آخرين به روزرساني، امنيت سايبري واي فاي )WiFi( را 
افزايش دهد تا آن دسته از محصوالتي كه از نسل جديد 
اين شبكه استفاده مي كردند، نيز بتوانند با خيال آسوده از 
آن بهره مند شوند. كمتر از يك سال پيش بود كه پروتكل 
WPA3 به طور رسمي معرفي و رونمايي شد؛ اين پروتكل 
امنيتي در اصل استانداردهاي شناخته شده يي بود كه به 
كاربران اطمينان مي داد تا بتوانند امنيت محصوالت مورد 
استفاده خود را بهبود بخشيده و دستگاه هاي الكترونيكي 
متصل به اينترنت خود را در برابر بسياري از آسيب پذيري، 
حفره ه��اي امنيتي، حمالت بداف��زاري و سايبري مقاوم 
كند. يكي از بزرگ تري��ن قابليت هاي اين پروتكل امكان 
رمزنگاري ك��ردن مجزاست تا اطالع��ات شخصي، مالي 
و محرمان��ه كارب��ران را در براب��ر جاسوس��ي و شنود در 
شبكه هاي اينترنتي واي فاي محافظت كند. يكي ديگر از 
امكاناتي كه اين پروتكل فراهم مي آورد، دشوار و ناممكن 
ساختن گ��ذرواژه شبكه اينترنت واي فاي در محل كار يا 
منزل كاربران است. به عبارت��ي ديگر، هكرها در صورت 
وج��ود اين پروتكل امنيتي قادر نخواهند بود رمز عبور يا 
گذرواژه واي فاي كاربران را به راحتي حدس بزنند. به نظر 
مي رس��د كه از اين پس پروتك��ل امنيتي WPA3 براي 
تمام محصوالتي كه تاييدي��ه واي فاي االينس را دريافت 
مي كنند، اجباري و ضروري خواهد بود. اين بدان معناست 
كه نس��ل جديد گوشي ه��اي هوشمن��د و دستگاه هاي 
 WPA۳ الكترونيك��ي متصل ب��ه واي فاي از پروتك��ل
پش��تيباني خواهد كرد و انتظار م��ي رود در سال ۲۰۲۰ 
ميالدي دستگاه هاي بيشتري به اين پروتكل مجهز باشد. 

پشتيباني اسپيكرهاي هوشمند 
»گوگل« از زبان اسپانيايي

فون آرن�ا| دستيار صوت��ي و اسپيكرهاي هوشمند 
گوگل از امروز به زبان اسپانيايي نيز مجهز شد. 

)Google Assistant( دستيار صوتي گوگل اسيستنت  
ك��ه روي اسپيكره��اي هوشمند گوگل ه��وم ميني و 
ماكس به طور پيش فرض نصب شده است، از هم اكنون 
به پش��تيباني از زبان اسپانيايي نيز مجهز شده است و 
كارب��ران اسپانيايي زبان از اين پس ق��ادر خواهند بود 
با اسپيك��ر هوشمند گوگل خود به اي��ن زبان صحبت 
كرده و گجت مورد نظر نيز به آن پاسخ و واكنش نشان 
خواه��د داد. از آنج��ا كه سال گذشت��ه ۲۰۱۷ ميالدي 
سالي مملو از محصوالت جديد و شگفت انگيز در عرصه 
تكنول��وژي و اشياي هوشمند ب��ود، يكي از بزرگ ترين 
رقابت ه��ا ني��ز ميان دو شركت آم��ازون و گوگل بر سر 
اسپيكره��اي هوشمند ب��ود. اسپيكره��اي هوشمند به 
كارب��ران اين امك��ان را مي دهند ت��ا در صورت داشتن 
مش��غله، وسائل خانگ��ي خود را ب��ا دستورهاي صوتي 
كنت��رل كنند، به عنوان مث��ال، از وضعيت آب و هوا و 
جديدترين اخبار مطلع شده، تايمر و زنگ هشدار براي 
خود تنظيم كنن��د، با دوستان و خان��واده خود تماس 
برقرار كنن��د. بسياري از تحليلگران ب��رآورد كرده و بر 
اين باورند كه اسپيكرهاي هوشمند سريع تر از ابزارهاي 
واقعي��ت مجازي و اف��زوده به رشد خ��ود ادامه داده و 
در س��ال ۲۰۱۸ سهم بسيار بيش��تري از بازار ابزارهاي 
هوشمند و ديجيتال را از آن خود خواهند كرد. كاربران 
ب��راي استفاده از زبان اسپانياي��ي بايد به قسمت منوي 
گوگ��ل هوم رفته، به تنظيمات آن مراجعه كرده و وارد 
بخ��ش اولوي��ت )Preferences( شون��د. سپس زبان 
اسپانيايي را به جاي انگليسي انتخاب كنند. اين قابليت 
پس از درخواست خيل عظيمي از كاربران در مكزيك و 

اسپانيا به اسپيكرهاي هوشمند گوگل اضافه شد. 

اخبار

وزير ارتباطات خواستار شد 

 اشد مجازات براي سوء استفاده كنندگان ارزي
گروه دانش و فن|

 ط��ي چن��د روز گذشت��ه ب��ازار تلف��ن همراه 
دستخوش تغييراتي ش��د، تغييراتي كه مهم ترين 
عامل آن انتشار ليست دريافت كنندگان ارز دولتي 
براي واردات گوشي تلفن همراه بود. بعد از انتش��ار 
اسامي واردكنندگان تلفن همراه مش��خص شد كه 
اين واردكنندگان ارز دولتي را دريافت كرده،  بخشي 
از آن را در ب��ازار آزاد فروخته اند و بخش��ي از آن را 
نيز گوش��ي وارد كرده اند و با حداثر سود به فروش 
رسانده اند به طوري كه در بازرسي از يكي از شركت ها 
مش��خص شد شركت مذكور۲۰ ه��زار گوشي وارد 
كرده اس��ت و ۱5 هزار گوش��ي را به صورت يكجا 
و ب��ا باالترين سود روي ه��ر يك گوشي ۲ ميليون 
تومان سود دريافت ك��رده است و 5هزار گوشي را 
نيز در انبار احتكار ك��رده است، خبري كه شخصا 
وزير ارتباطات آن را در يكي از شبكه هاي اجتماعي 
خود منتش��ر كرد. بعد از اين اق��دام وزير ارتباطات 
تنش در بازار تلفن هم��راه تا حدودي كاهش پيدا 
ك��رد و امروز خبر رسيده است ك��ه وزير ارتباطات 
خواستار اشد مجازات ب��راي سوءاستفاده كنندگان 
ارزي شده است.  وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در مراسم گراميداشت سي و نهمين سالگرد شهادت 
دكتر و بهش��تي و هفتم تير گف��ت: بايد با كساني 
كه در موضوعات داخلي سوءاستفاده كرده اند با اشد 
مجازات برخورد شود و پول هايي كه از جيب مردم 

رفته است، برگردد. 
وي در مسجد جامع اردستان اظهار كرد: امروز 
كشور درگير مسائل اقتصادي است كه قبال تجربه 
آن را داشته ايم. وي اف��زود: اين مردم از زماني كه 
تصمي��م گرفتند، روي پاي خ��ود بايستند همواره 
با مش��كالتي مواجه بوده اند كه از مشكالت امروزه 
ب��ه مراتب سخت ت��ر بوده است. مش��كالتي چون 
نه��ال نوپاي جمهوري اسالم��ي درگير يك جنگ 
ناجوانمردانه فيمابين همه دنيا در يك طرف و ايران 

اسالمي در طرفه ديگر بوده است. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه 
هم��واره مردم و نظام اين گونه مش��كالت را تجربه 
ك��رده است، گف��ت: اين انقالب با پش��توانه مردم 

از اين مش��كالت عبور كرده اس��ت. در يك طرف 
دشمني وجود دارد كه امروز حرفش اين است كه 
سالح دفاعي نداشته باش و جبهه هاي جنگ را به 
مرزهاي خودت بچسبان تا من راحت تر بتوانم به تو 
تهاجم كنم. و از طرف ديگر كش��وري است كه در 

اين موضوع هيچ گاه كوتاه نيامده است. 
آذري جهرم��ي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه دشمني 
بدخواهان نظام كم كه نشده است بلكه افزون هم 
ش��ده است، گفت: آن موضوعي كه مهم است، اين 

است كه كشور ما در مقابل آن چكار كرده است؟
وي ب��ا بيان اينكه باي��د در اين مسير سخت به 
وع��ده الهي اعتق��اد و توجه داشت��ه باشيم، تاكيد 
كرد: رويه هاي جاري كش��ور باي��د اصالح شود. با 
گفت��ار درماني كه بحران مردم حل نمي شود. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: مشكل جدي در 

كش��ور وجود دارد و آن نقدينگي است كه موضوع 
نقدينگي مانند نارنجك ضامن كش��يده است كه 
امروز ب��ا توجه به شرايط روان��ي جامعه در برخي 

موارد عمل كرده است. 
آذري جهرمي افزود: مردم تجربه كاهش ارزش 
ري��ال را از دوره قبل تحريم به خاطر دارند. تالش 
همه نيز اين است كه نقدينگي خود را باال ببرند كه 
با خريد جنس خاصي همچون طال گران مي شود. 
وي ب��ا بيان اينكه عده يي در كش��ور بي نظمي 
مالي به ب��ار آورده اند، افزود: عده يي ارز را با قيمت 
۴۲۰۰ گرفته ان��د كه كاالي م��ردم را تامين كنند 
ك��ه قيمت ها افزايش پيدا نكن��د ولي متاسفانه در 
فضاي رواني خودشان دام��ن مي زنند و دوبرابر به 
مردم مي فروشند. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
تاكيد كرد: اين سوءاستفاده ها باعث فساد در كشور 

مي شود. امروز گوشه يي از اين فرآيند را در موبايل 
مشاهده كرديد كه راه آن اين است كه تعارف هاي 

فساد گونه را كنار بگذاريم. 
آذري جهرم��ي با بيان اينكه بايد با مردم شفاف 
صحب��ت كنيم، افزود: بايد به م��ردم گفت كه چه 
كسان��ي در اين ناآرامي دس��ت داشته اند. بيش از 
۱5ميليارد دالر ارز در كش��ور گرفته شده است كه 

۲۲۰ ميليون در حوزه موبايل بوده است. 
وي ادام��ه داد: آنهاي��ي ك��ه ارز گرفته اند براي 
واردات خودرو در كش��ور و سوءاستف��اده كرده اند 
بايد ب��ا آنها برخورد شود. دول��ت منابع خود را در 
اختيار قرار داده است. اينجا اگر سكوت شود خيانت 
ب��ه نظام و انقالب است. وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات تاكيد كرد: در موضوعات داخلي كساني 
كه سوءاستفاده كرده اند در اين شرايط بايد به اشد 

مجازات برخورد ش��ود. اين دولت با كسي تعارفي 
ن��دارد. بايد پول هايي كه از جيب مردم رفته است، 

برگردد. 
آذري جهرم��ي با اشاره به اينك��ه مردم تحمل 
سختي ه��ا را دارند و هم��واره حماي��ت كرده اند، 
خاطرنشان كرد: آن چيزي كه از داخل به ما ضربه 
مي زند، فساد است. البته شعار نبايد بدهيم و بيشتر 
عمل كنيم به مالحظات��ي كه اين پسر آن است و 

اين مربوط به اين گروه است نبايد توجه كرد. 
وي افزود: راه آخر اين موضوع ايستادگي است. 
دشم��ن ما هيچ گ��اه راضي نمي شود يك كش��ور 
اسالمي ب��ه مردمش خدم��ت كند. نمون��ه آن نا 
آرامي هايي است كه در كشورهاي عراق و افغانستان 

شاهد آن هستيم. 
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات در خصوص 
واردات گوشي و نرخ ارز گفت: از ابتدا به عنوان مدل 
برخ��ورد با اين پديده بسيار نامبارك در جامعه كه 
باعث رنجش و ظلم به مردم شد سه گام را مطرح 
كرديم و در گام اول اسامي شركت هاي وارد كننده 

را منتشر و شفاف سازي كرديم. 
وي ادامه داد: گ��ام دوم اين بود كه در راستاي 
حق��وق مردم سامانه ي��ي را فراهم كني��م تا مردم 
ببين��د كه گوشي را كه از بازار تهيه مي كنند كدام 
وارد كننده آن را وارد كشور كرده و آيا با ارز دولتي 
وارد ك��رده ي��ا ارز آزاد، كه اين كار هم انجام شد و 
اين چارچوب را در گام دوم فراهم كرديم كه مردم 
بتوانند شكايت كنند. وزير ارتباطات خاطرنش��ان 
ك��رد: گام سوم پيگي��ري قضايي پرون��ده كساني 
بود ك��ه ارز را با نرخ دولتي گرفتن��د و با نرخ آزاد 
ارائ��ه و سوءاستفاده كردند و در اين راستا كارگروه 
مربوطه تشكيل و مكاتبات الزم با سازمان تعزيرات 
حكومتي و حمايت از مصرف كننده انجام و بازرسي 
الزم صورت گرفته است. آذري جهرمي با بيان اينكه 
در برخورد با اين معدود افراد كوتاهي نخواهيم كرد، 
افزود: به دليل سوءاستفاده صورت گرفته قيمت ها 
افزاي��ش و توان خريد م��ردم هم كاهش يافت و با 
پيگيري و اقدامات صورت گرفته طي ۱۰ روز آينده 

بازار به تعادل خواهد رسيد. 

سي نت|
شركت آديداس اعالم كرد: بخشي از اطالعات اين شركت مورد حمله و سرقت 
هكرها قرار گرفته اس��ت. احتمال مي رود در جريان اين حمله اطالعات شخصي 

شمار زيادي از كاربران ربوده شده باشد. 
شركت آديداس اعالم كرد: بخشي از اطالعات اين شركت مورد حمله و سرقت 
هكرها قرار گرفته اس��ت. احتمال مي رود در جريان اين حمله اطالعات شخصي 

شمار زيادي از كاربران ربوده شده باشد. 
اين شرك��ت مي گويد احتمال مي رود برخي مش��تريان اين شركت درجريان 

سرقت مذكور مورد آسيب قرار گيرند. 
شاي��د كمت��ر فردي تصور كند ك��ه تنها با خريد يك ج��وراب ورزشي و ثبت 
اطالعات��ش در سيستم داده هاي آديداس مورد حمله سايبري قرار گيرد، اما اين 
اتف��اق دور از ذه��ن به حقيقت پيوست��ه است. اگر شما هر چي��زي را در سايت 
آدي��داس در اياالت متح��ده خريداري كرديد، احتمال خ��راب شدن داده هايتان 
را تح��ت تاثير قرار داده اي��د. شركت ورزشي مش��هورآديداس روز گذشته اعالم 
ك��رد ك��ه در ۲6 ژوئن يك شخص ناشناس مدعي شده ك��ه »داده هاي برخي از 
مصرف كنندگ��ان آديداس«  را به دس��ت آورده است. آديداس در بيانيه يي اعالم 
كرد كه بالفاصله اقدامات الزم را براي تش��خيص دامنه موضوع و اطالع رساني به 
مشترياني كه ممكن است تحت تاثير قرار گرفته باشند، آغاز مي كند. اين شركت 
اع��الم كرد ك��ه با شركت هاي امنيت��ي داده ها و اجراي قانون ب��راي بررسي اين 
موضوع مش��غول به كار است. تحقيقات اوليه نشان داد كه اطالعات سرقت شده 

شامل اطالعات تماس افراد، نام هاي كاربري و رمزهاي عبور چاست. 
اخيرا شركت هاي بزرگ ديگري نيز هدف سرقت داده ها بوده اند.

ديلي ميل|
 گروهي از متخصصان امنيت سايبري اعالم كرده اند كه باتري گوشي هاي هوشمند 

مي تواند ابزاري براي هك، جاسوسي و حمالت سايبري به شمار بيايد. 
آمار حمالت سايبري از سوي هكرها و مجرمان سايبري در سال هاي اخير به اوج خود 
رسيده است؛ به گونه يي كه طبق آمار منتش��ره، سال گذشته ۲۰۱۷ ميالدي بيشترين 
ميزان حمالت سايبري، بدافزاري و هك را در خود جاي داد و لقب پرخطرترين سال در 

طول تاريخ بشريت را گرفت. 
حاال گروهي از متخصصان و كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبري عنوان كرده اند 
ك��ه هكرها و مجرمان سايبري مي توانند با سوءاستفاده از باتري گوشي هاي هوشمند و 
دستگاه هاي الكترونيكي به اطالعات ذخيره شده در موبايل مذكور دسترسي پيدا كنند. 
آنها بر اين باورند كه هكرها با استفاده از يك ميكروكنترلر جريان انرژي ورودي و خروجي 
بات��ري و همچنين ميزان مصرف آن را مورد نظارت دقيق خود قرار مي دهند. آنها پس 
از هك كردن باتري مي توانند دسترسي هاي مختلفي همچون كليك روي صفحه كليد 

گوشي )كي بورد(، برقراري تماس تلفني و دفترچه مخاطبان داشته باشند.
 اي��ن مجرمان قادر خواهند بود به پردازنده، پردازشگر گرافيكي و صفحه نمايش 
ني��ز دسترسي پيدا كرده و اطالعات موردنظر خود را از جمله سايت هاي بازديدشده 

و عبارات تايپ شده كاربر مورد نظر را به دست آورده و مشاهده كنند. 
يك مش��اور امنيت��ي در اين خصوص مي گوي��د: ابزارهاي نرم اف��زاري الزم براي 
سوءاستف��اده از اين شيوه نيز با مرورگر اينترنت��ي گوگل كروم سازگاري دارد. حاال 
هكره��ا منتظرند تنها قربان��ي مورد نظر يكي از سايت هاي مورد نظرشان را باز كند. 
در اي��ن صورت ميكروكنترلر ورود به ساي��ت را شناسايي مي كند و داده هاي مدنظر 

هكرها را براي آنها فرستاده و ارسال مي كند.

ورج|
»اسپي��س ايكس« موشكي را همراه يك محموله 6ه��زار پوندي به ايستگاه فضايي 
بين الملل��ي مي فرستد. نخستين دستيار روباتي��ك مجهز به هوش مصنوعي نيز به اين 

ايستگاه ارسال مي شود. 
شركت اسپيس ايكس پانزدهمين ماموريت ارسال محموله به ايستگاه فضايي بين المللي 
را ب��راي ناسا انج��ام مي دهد. در اين ماموريت حدود 6 هزار پوند ذخاير همراه يك موشك 
فالكون ۹ به آسمان پرتاب مي شود كه شامل آب و غذا، فناوري ها و تجهيزاتي است كه در 
ميكروجاذبه آزمايش مي شوند. اما يك محموله جالب ديگر نيز همراه اين موشك به ايستگاه 
فضايي بين المللي فرستاده مي شود. اين محموله نخستين دستيار روباتيك مجهز به هوش 
مصنوع��ي است كه قرار است در اين ايستگاه زندگي كن��د. روبات مذكور CIMON نام 

گرفته كه شبيه يك توپ واليبال با نمايشگري در يك سوي آن است. 
اين نمايش��گر يك صورت��ك كارتوني ساده است كه روبات ب��ا كمك آن مي تواند با 
فضان��وردان حاض��ر در ايستگاه ارتباط برقرار كند. همچني��ن سيمون مجهز به ۱۴ فن 
داخلي است كه با مكيدن هواي داخل ايستگاه و بيرون دادن آن، روبات را به حركت در 
مي آورند. اين بدان معناست كه سيمون مي تواند در ايستگاه شناور بماند، به فضانوردان 
نزدي��ك شود و در پاسخ به يك سوال س��ر تكان دهد. شركت ايرباس روبات سيمون را 
براي سازمان فضايي ملي آلمان ساخته است. هدف از توليد اين روبات بررسي آن است 
كه آيا روبات هاي هش��مند مي توانند با فضانوردان همكاري و زندگي در فضا را تسهيل 
كنن��د يا خير. تا به حال سيمون در يك پ��رواز پارابوليك آزمايش شده است. )در پرواز 
پارابولي��ك هواپيما مسير خاصي را پرواز مي كند تا لحظات كوتاهي از بي وزني را ايجاد 
كند( . همچنين يك فضانورد آلماني در زمين به سيمون آموزش داده است. اين فضانورد 

اكنون در ايستگاه فضايي بين المللي به سر مي برد. 

حمله هكر ها به كمپاني »آديداس« نخستين دستيار روبات هوش مصنوعي  درفضاباتري موبايل، ابزار جاسوسي و حمله سايبري

سايبر فضاكاربر

تك كرانچ|
فيس ب��وك پروژه ساخت هواپيماي غ��ول پيكر خورشيدي به  
منظور ارائه اينترنت در مناطق دورافتاده جهان را لغو خواهد كرد. 

بقيه بخش هاي اين پروژه با قدرت به كار خود ادامه مي دهند. 
يي��ل مگواير، يكي از مديران مياني بخش كدنويسي فيسبوك 
در ي��ك پست وبالگي اعالم كرده كه اي��ن شركت پروژه ساخت 
هواپيمايي غول پيكر خورشيدي خود با نام Aquila را لغو خواهد 
ك��رد. او در اين پست نوشته است: ما تصميم گرفتيم كه طراحي 
و ساخت هواپيماي اختصاصي خود را لغو كرده و كارگاه توليدي 

آن در بريج واتر را نيز تعطيل كنيم. 
 تعطيل��ي اي��ن كارگ��اه تولي��دي به معناي از دس��ت رفتن

۱6 فرص��ت شغل��ي در فيس ب��وك اس��ت. البت��ه در ادامه اين 
خبر آمده ك��ه ديگر جنبه هاي اين پروژه ب��دون تغيير خاصي 
ب��ه كار خود ادام��ه خواهند داد. فقط در بخ��ش توليد هواپيما 
و پلتفرم ه��اي ارتف��اع بلن��د مانن��د Aquila، فيس ب��وك با 
شركت هاي همكار مانن��د ايرباس به كار خود ادامه خواهد داد. 
پ��روژه ساخت هواپيماي خورشيدي فيس بوك از سال ۲۰۱۴ و 
با خري��د شركت Ascenta شروع شد. پ��س از آن اين پروژه 

در سال ۲۰۱5 به ص��ورت عمومي معرفي شد و نخستين پرواز 
آزمايشي نيز در سال ۲۰۱6 انجام شد. البته اين پرواز آزمايشي 
ب��ا شكست مواجه ش��ده و ايرادات ساخت��اري آن باعث شد تا 
سازمان ملي امنيت حمل ونق��ل NTSB يك بازرسي دقيق از 
فرآيند طراحي و ساخت اين هواپيما انجام دهد. پرواز آزمايشي 
دوم ب��ا موفقيت هايي همراه شد اما هنوز تا رسيدن به محصول 
كام��ل، راه زيادي در پيش ب��ود. اين هواپيما طراحي V شكلي 
داش��ت كه با مصرف انرژي بسيار كم در ارتفاع حركت مي كرد. 

اين انرژي نيز توسط سلول هاي خورشيدي تامين مي شد. 

گوگل|
پ��س از گمانه زني هاي بسيار درباره عالقه گوگل به تصاحب 
گيت هاب، باالخ��ره اين شركت اذعان كرد كه خريد گيت هاب 

توسط مايكروسافت براي آنها يك شكست بوده است. 
يك��ي از مديران اجرايي گوگل به تازگي اعالم كرده كه غول 
جست وجو در خري��د گيت هاب شكست خ��ورده است. دايان 
گرين، مدير بخش كالد در گوگل گفت: فكرش را نمي كردم كه 

آنها را بخرند؛ اما با اين حال مشكلي وجود ندارد. 
پيش تر در گمانه زني هاي اهالي فناوري، همواره اين موضوع 
مط��رح بود كه گوگل در كن��ار مايكروسافت به دنبال تصاحب 
گيت هاب بوده است. براساس گزارش هاي منتشر شده، كريس 
وانست��رات، مديرعامل گيت هاب از آن جهت مايكروسافت را به 
گوگ��ل ترجيح داده؛ زيرا وي با ساتيا ن��ادال روابط نزديك ترين 

داشته است. 
گيت ه��اب مخ��زن بزرگ��ي از كدهاس��ت ك��ه در بي��ن 
برنامه نويس ه��ا و شركت هاي نرم اف��زاري محبوبيت بسياري 
دارد. اپ��ل، آم��ازون، فيس ب��وك، گوگل و بسي��اري ديگر از 
بزرگان فناوري از گيت هاب بهره مي برند. تاكنون ۸5ميليون 

منب��ع توس��ط گيت ه��اب ميزباني شده اس��ت و ۲۸ميليون 
توسعه دهنده نيز در آنها مشاركت داشته اند. 

 وقتي كه از گوگ��ل در اوايل ماه جاري درباره ادامه فعاليت 
اين شركت در گيت هاب پرسيده شد، آنها در پاسخ گفتند: »ما 
درباره تصاحب هايي كه در اين صنعت  اتفاق مي افتد، اظهارنظر 
نمي كنيم. « با اين وجود، فيس بوك بيان كرده كه آنها همچنان 
به گيت هاب متعهد خواهند بود و تا زماني كه اين محيط شرايط 
مناسب��ي را براي اشتراك گ��ذاري پروژه ها و همكاري با جامعه 

متن باز فراهم كند، آنها به فعاليت در آن ادامه خواهند داد.

»گوگل« از مايكروسافت شكست خورد »فيس بوك« پروژه هواپيماي خورشيدي را تعطيل مي كند

دريچهفراسو
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11 بنگاه ها

چهره هاي استاني

 كاميون سينمايي در پارك هاي بيرجند؛ بيرجند  

تعدادي از جوانان گروه اكران سيار پايگاه شهيد هادي 
بيرجند در حركتي خودجوش و فرهنگي، فيلم هايي 
ــاالي ايراني  ــك زندگي و حمايت از ك ــه سب در زمين
ــي و آموزش مردم در  ــراي آگاهسازي، اطالع رسان را ب
ــر به نمايش مي گذارند. كاميون  پارك هاي سطح شه
سينمايي در اكراني متفاوت فيلم هايي در زمينه سبك 
زندگي و حمايت از كاالي ايراني را در پارك هاي سطح 

شهر بيرجند به نمايش مي گذارد.
 دستور سـاخت هزار زمين واليبال در فضاي 
باز روستايي گيالن؛رشت| استاندار گيالن دستور 
ــاي باز روستايي و  ــت هزار زمين واليبال در فض ساخ
ــال را صادر كرد.  ــق ساحلي گيالن تا پايان امس مناط
ــي ساالري ديروز در ديدار با رييس فدراسيون  مصطف
ــاره به شروع مقدمات ساخت زمين هاي  واليبال با اش
واليبال در فضاي باز روستايي استان گفت: در جانمايي 
ــا امكانات  ــوي است ت ــا به نح ــا پيش بيني ه زمين ه
ــم باشد.نماينده  ــرق و آب فراه ــي شامل ب زيرساخت
ــه واليبال را دومين رشته  عالي دولت در گيالن رشت
مورد عالقه مردم گيالن پس از فوتبال عنوان و اظهار 
كرد: در گام دوم با شناسايي استعدادهاي هر منطقه 
ــا اولويت بندي به سمت احداث سالن واليبال و تهيه  ب

امكانات بيشتر برويم.
 قـول مسـاعد بازگشـايي محـور «زنجان – 
شـمال»؛زنجان| نماينده زنجان و طارم در مجلس 
ــايي محور  دهم گفت: قول هاي مساعدي براي بازگش
ــت. «علي  ــور داده شده اس ــال» كش ــان- شم «زنج
وقف چي» در نخستين جشنواره روستايي و عشايري 
ــور بايد شعار كنار  شهرستان طارم اظهار كرد: در كش
گذاشته شود و به سوي عمل حركت كنيم. او با بيان 
ــت، افزود: در  ــور درد همه ماس ــه درد امروز كش اينك
ــه چابهار 80 درصد مردم آب، برق و گاز ندارند  منطق
ــان از توجه و رويكرد ما به صورت منطقه يي  و اين نش
ــان و طارم در مجلس يادآور  بوده است. نماينده زنج
ــور  ــر از مسير «زنجان- شمال» كش شد: 10كيلومت
ــايي است و در جشنواره روستايي و  در انتظار بازگش
ــايري طارم، از سوي مسووالن قول هاي مساعدي  عش

در اين زمينه داده شده است. 
 غني سـازي مراتـع كردسـتان بـا گياهـان 
ــرداري منابع  ــس اداره بهره ب دارويي؛سـنندج| ريي
ــان گفت: براي  ــي و آبخيزداري استان كردست طبيع
نخستين بار و براي احيا و غني سازي مراتع اين استان 
25هزار نشاء گياهان دارويي و صنعتي توليد شده است. 
ــزود: اين طرح در اجراي سياست هاي  پيام شريفي اف
حفاظت احيا، توسعه و بهره برداري سازمان جنگل ها 
ــت نشاء گياهان  ــور و با كش مراتع و آبخيزداري كش
دارويي ازجمله گونه هاي آويشن، ختمي و زوفا توليد 
ــع انجام مي شود. او افزود: براي نخستين  بار  و در مرات
ــاء ها در طرح هاي احيا و غني سازي  است كه اين نش
ــن اولويت بندي و با  ــان كردستان با تعيي ــع است مرات
ــورد استفاده قرار  ــي و فني توليد و م روش هاي علم
گرفته و كاشته مي شوند. شريفي تاكيد كرد: با توجه 
ــط آب و هوايي، مراتع اين  به مرغوبيت خاك و شراي
استان از غني ترين مراتع كشور است و در مجموع يك 

هزار و 830گونه گياهي در آن رشد مي كند. 
 غيربومي ها مشـكل اصلي توسعه محصوالت 
آبدوست؛خرم آباد|  مديرعامل شركت آب منطقه يي 
ــكل درخصوص توسعه  ــترين مش لرستان گفت: بيش
ــت از ناحيه غيربومي هاست. «رضا  محصوالت آبدوس
ميرزايي» اظهار كرد: شركت آب منطقه  يي لرستان با 
توجه به پيش  بيني هاي سازمان هواشناسي از ابتداي 
ــاه 96) از طريق رسانه  ــال آبي جاري (اوايل مهر م س
ــازي، نصب بنر و پالكارد  ملي، مطبوعات، فضاي مج
در سطح شهرها و روستاها و حتي دادن اخطار كتبي 
ــران آب و عدم  ــراد خاطي درخصوص وقوع بح به اف
ــا بهترين شيوه ممكن  ــت محصوالت آبدوست ب كاش
ــل شركت آب منطقه يي  ــي كرد. مديرعام اطالع رسان
لرستان ادامه داد: بيشترين مشكل در خصوص توسعه 
ــت از ناحيه غيربومي ها و همكاري  محصوالت آبدوس
ــو در استان ايجاد  ــدادي دالل بومي و افراد سودج تع
ــردم اين گونه افراد  ــه الزم است با همكاري م شده ك

شناسايي تا با آنها برخورد قانوني شود. 
 فارس دومين توليدكننده نهال كشور؛شيراز| 
ساالنه بيش از 7ميليون نهال استاندارد در فارس توليد 
ــاورزي فارس گفت:  مي شود. مدير باغباني جهاد كش
اين استان با دارا بودن بيش از 390 نهالستان از لحاظ 
تعداد اصله نهال و سطح زيركشت دومين توليد كننده 
نهال كشور است. مجيد رضا پاكاري افزود: از اين تعداد 
45نهالستان داراي مجوز از موسسه ثبت و گواهي بذر 
و نهال كشور است كه در اين نهالستان ها، ساالنه بيش 
از 7/5ميليون نهال استاندارد توليد مي شود. او اضافه 
ــور، بادام، گردو،  ــرد: گونه هاي سيب، گالبي، به، انگ ك
ــو، گوجه باغي، گيالس، آلبالو،  هلو، شليل، زردآلو، آل
ــات از قبيل: پرتقال،  ــر و انواع مركب ــه، انار، انجي پست
ــو شيرين، و  ــپ فروت، ليموترش و ليم نارنگي، گري
اقالمي، چون زيتون، گل محمدي، توت فرنگي و نشاء 
ــان دارويي از مهم ترين نهال هاي توليدي فارس  گياه

است. 
 پسـاب تصفيـه خانه هـا آمـاده واگـذاري 
و  كهگيلويـه  صنايـع  و  كشـاورزان  بـه 
بويراحمد؛ياسوج| پساب خروجي تصفيه خانه هاي 
فاضالب شهري كهگيلويه وبويراحمد رايگان در اختيار 
ــاورزان و صنايع قرار مي گيرد. مديرعامل شركت  كش
ــري استان با بيان اينكه هم اينك  آب و فاضالب شه
ــال در شهرهاي ياسوج،  ــه فاضالب فع 3 تصفيه  خان
ــود دارد گفت: روزانه افزون  دوگنبدان و دهدشت وج
ــزار مترمكعب فاضالب در اين شهرها تصفيه  بر 14ه
مي شود. سيدعلي لدني نژاد افزود: تصفيه  خانه فاضالب 
شهري داراي مزاياي متعددي ازجمله حفظ بهداشت 
ــي و محيط زيست است كه بايد نوع نگاه مردم  عموم
ــاب خروجي تصفيه   ــد به پس ــه و بويراحم كهگيلوي

خانه هاي فاضالب شهري تغيير كند.

اخبار شهرستان ها

120 هزار ميليارد ريال براي توسعه روستايي اختصاص يافت

نقش توسعه روستاها در حل مشكالت كالن شهرها

معاون رييس جمهوري: 
زنان فعال در حوزه اقتصاد سرمايه كشور هستند

گروه بنگاه ها| 
ــي دير شده  ــه نظر برسد كه كم ــر چند شايد ب ه
ــاري از  ــكالت بسي ــا شاه كليد حل و فصل مش ام
ــد توسعه در  ــورمان در فرآين ــاي كش كالن شهره
ــت دوازدهم تالش  ــت كه دول ــا نهفته اس روستاه
دارد از طريق سرمايه گذاري مولد هم در بلندمدت 
فرآيند زندگي و اشتغال در روستاها را ارتقا دهد و 
هم زمينه توليد و صادرات را در اين مناطق فراهم 
كند تا بخشي از مشكالت پايان ناپذير كالن شهرها 

از اين طريق التيام پيدا كند. 
در اين روزها كه مشكالت دامنه دار و پايان ناپذير 
كالن شهرهاي بزرگ راه تنفسي اقتصاد و معيشت 
ــور را به شدت مسدود كرده است؛ كارشناسان  كش
ــي صحبت مي كنند كه دولتمردان قبلي  از روزهاي
ــت سرمايه گذاري در روستاها  بدون توجه به اهمي
تنها از طريق وعده هاي پوپوليستي با موضوعي به 
نام توسعه در روستاها مواجه مي شدند و حاضر به 
برنامه ريزي معقول در اين زمينه نبودند؛ عملكردي 
ــون انفجار  ــج آن در حوزه هايي چ ــروز نتاي كه ام
ــتي، آسيب هاي اجتماعي،  ــاري، بحران معيش بيك
ــروز كرده و  ــا به شهرها و... ب ــرت از روستاه مهاج
باعث بروز آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي فراواني 
ــه معاون  ــت.  در همين زمين ــور شده اس در كش
سرمايه گذاري، فرهنگي و اجتماعي معاونت توسعه 
ــروم گفت: قانون اشتغال و  روستايي و مناطق مح
ــاي دولت تصويب و  توسعه روستايي با پيگيري ه
ــارد ريال تسهيالت به همين منظور  120هزارميلي
در كشور تخصيص يافت. بي بي عصمت سرفرازي، 
ــن روستا و  ــه در نخستين جش ــاه پنج شنب شامگ
ــاير شهرستان طارم، كارمزد اين تسهيالت را  عش
ــق روستايي مرزي 4درصد و ساير مناطق  در مناط
ــد اعالم كرد و گفت:  ــايري 6 درص روستايي و عش
ــالت در مناطق  ــن تسهي ــاي بهينه اي ــراي اعط ب
ــي، استاني و شهرستاني  روستايي، كميته هاي مل
ــكالت  شكل گرفته است. اين مسوول در مورد مش
ــان كرد:  مردم هنگام دريافت تسهيالت خاطرنش
دولت، نمايندگان خود در استان ها و شهرستان ها 
را مكلف كرده تا اعطاي تسهيالت از طرف بانك ها 
و صندوق هاي حمايتي را رصد كنند و اگر بانك يا 
صندوقي در اعطاي تسهيالت به مردم كوتاهي كند 
يا باعث نگراني مردم شود بطور جد با آنها برخورد 

خواهد شد. 

 جاذبه هاي اقتصادي در روستاها جاذبه هاي اقتصادي در روستاها
ــاي موجود در  ــرازي با اشاره به ظرفيت ه سرف
روستاها، اظهار كرد: جاذبه هاي گردشگري و طبيعي 
كه در ايران وجود دارد، در دنيا بي نظير است و بايد 
بتوانيم با برنامه ريزي مناسب براي بهره برداري هر 
ــر از اين ظرفيت ها اقدام كنيم و دولت نيز  چه بهت
ــوزه گردشگري است و از آن  بطور جدي پيگير ح
حمايت مي كند. معاون سرمايه گذاري، فرهنگي و 
اجتماعي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم 
ــال روستايي را جهت  ــور حضور زنان در اشتغ كش
ــكل اشتغال ضروري برشمرد و  رفع بيكاري و مش
ــوان كرد: به يقين اگر در اشتغال روستاها رونق  عن
ــه خواهند داد و از  ــاد شود به حيات خود ادام ايج
بحث ناخوشايند مهاجرت جلوگيري همچنين روند 

رسيدن به توسعه پايدار تسريع خواهد شد. 
ــر مسووالن و  ــا اشاره به ديدار اخي سرفرازي ب
ــور با رييس جمهوري، شرايط كنوني  مديران كش
ــور ايران  جامعه را حساس عنوان كرد و افزود: كش
طي 40سال شرايط سخت و حساس تر از اين را نيز 

متحمل شده و با سرافرازي از آن بيرون آمده است. 
وي اعتماد مردم به دولت و مديران را بزرگ ترين 
ــور برشمرد و افزود: به يقين كشور از  سرمايه كش
ــد سال هاي گذشته به  اين شرايط حساس همانن
ــت عبور خواهد كرد، چرا كه روحاني خود را  سالم
رييس جمهوري 81 ميليون ايراني مي داند و نه تنها 

كساني كه به ايشان راي داده اند. 
سرفرازي با اشاره به مذاكرات برجام گفت: نوع 
ديپلماسي فعاالنه دولت و تيم مذاكره كننده موجب 
ــالف ادوار گذشته، اروپا موضعي  شده است تا برخ
برخالف امريكا بگيرد و اين يك موفقيت براي مردم 

ايران محسوب مي شود. 
ــي و اجتماعي  ــذاري، فرهنگ معاون سرمايه گ
معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم به كالم 
ــران «من به  ــام ورود به اي ــام خميني(ره) هنگ ام
ــتوانه اين ملت دولت تعيين مي كنم»، اشاره و  پش
ــت: امام(ره) باور قلبي به مردم داشت و  اظهار داش
هم اكنون نيز بايد همه با هم در كنار هم باشيم و با 
اتحاد و يكدلي شرايط سخت اقتصادي را با موفقيت 

پشت سر بگذاريم. رييس سازمان امور عشاير كشور 
ــنواره با بيان اينكه نتوانستيم يك  نيز در اين جش
تعريف جامع از فعاليت عشاير منعكس كنيم، عنوان 
كرد: هر چادر عشايري به عنوان يك كارگاه توليدي 
ــك پايگاه  ــاه فرهنگي همچنين ي ــك خاستگ و ي
مستحكم براي حراست از كشور محسوب مي شود. 
ــاير با  ــه افزود: عش ــي در ادام ــي قندال كرمعل
ــا داشتن  ــور و ب ــي فراوان در سطح كش پراكندگ
ــه عنوان  ــي اسالمي و كار ب ــل ايران ــگ اصي فرهن
ــاي امنيتي به خصوص در  مطمئن ترين پاسگاه ه

مرزهاي كشور هستند. 
ــاير را ضروري  ــر نگرش ها به عش قندالي تغيي
ــاير با كمترين امكانات دولتي  دانست و افزود: عش
ــور و نظام مقدس  ــترين بازدهي را براي كش بيش
ــواره نيز به عنوان  ــوري اسالمي داشته و هم جمه

مرزداراني امين در خدمت انقالب بوده اند. 
رييس سازمان امور عشايري كشور يادآور شد: 
ــه ويژه شود و با توجه  ــاير توج بايد به ظرفيت عش
ــر،  ــودن و اشتغال پايدار اين قش ــه خودگردان ب ب

ضروري است از علم روز جهت افزايش بهره وري ها 
ــن مسوول با  ــاير استفاده شود. اي ــال عش در اشتغ
ــور  ــاره به توليد 35درصدي صنايع دستي كش اش
ــور توسط  ــن توليد 28درصدي دام كش و همچني
ــاير خودكفا، ساده  عشاير، عنوان كرد: جامعه عش
ــرف نخست را در  ــت و كم توقع هستند و ح زيس
ــال مي زنند. كرمعلي قندالي با اشاره  توليد و اشتغ
ــايري و  به سهم 50 درصدي زنان از توليدات عش
روستايي گفت: نقش زنان در زندگي عشاير پررنگ 
ــد و فرآوري  ــي كه زنان در تولي ــت و در صورت اس
ــردان نباشند، زندگي  ــوالت دامي در كنار م محص
ــود. قندالي بزرگ ترين  ــايري ممكن نخواهد ب عش
ــور را مردم برشمرد و افزود: همه ما با  سرمايه كش
هم در يك كشتي و كنار هم نشسته ايم كه بايد در 
ــه دهيم و در غير اين  ــار هم به حركت نيز ادام كن
صورت جامعه با مشكالت بزرگي مواجه خواهد شد. 
رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 
ــاير هم در دوران انقالب  نيز اظهار كرد: جامعه عش
ــور  و هم در دوران جنگ بركات زيادي را براي كش
داشتند و به فرموده امام راحل «عشاير ذخاير ملت 
هستند». احمدعلي كيخا در ادامه خاطرنشان كرد: 
عشاير در زمان جنگ جان و مال خودشان را اهدا 
ــكالت ريشه يي  كردند و اين در حالي است كه مش

آنها را در جامعه فراموش كرده ايم. 
كيخا بسياري از راه حل هاي مشكالت جامعه را 
در سنت ها و فرهنگ عشاير برشمرد و افزود: فقط 
ــكالت را حل نخواهد كرد و  در كنار هم بودن مش
بايد رويكردها در بين مردم و مسووالن تغيير يابد 
و انجام بسياري از كارها به خود مردم سپرده شود. 
اين نماينده مجلس عشاير را در شرايط سخت 
ــت و عنوان كرد:  ــم كمك حال جامعه دانس تحري
ضروري است هم در حرف و هم در عمل اولويت ها 

به جامعه روستايي و عشايري برگردد. 
ــنواره  فرماندار شهرستان طارم نيز در اين جش
ــاير و موارد  گفت: توجه به مسائل روستاييان و عش
زيست محيطي در استان زنجان مغفول مانده بود 
ــري نمايندگان مجلس شوراي اسالمي  كه با پيگي

اين نقيصه برطرف شد. 
ــش مردم و سمن ها را در  فريدون هاشم نژاد نق
ــرد و افزود: بهتر است  توسعه روستاها مهم برشم
كه در سال هاي آينده اين گونه جشنواره ها را خود 

مردم اجرا كنند. 

ــاي پاياني هفته براي چهره هاي دولتي به  روزه
ــري برنامه هاي كالن  سفرهاي استاني براي پيگي
ــاص دارد؛ سفرهايي كه  ــت در استان ها اختص دول
ــي از برنامه هاي دولت براي  در هر يك از آنها بخش
ــكالت منطقه يي دنبال مي شود و  رسيدگي به مش
راهكارهاي اجرايي براي تسريع در اجراي برنامه ها 
در نظر گرفته مي شود؛ ديروز معاون رييس جمهوري 
در امور زنان و خانواده زنان فعال در حوزه اقتصادي 
ــان اصفهان دانست و  ــه بزرگي براي است را سرماي
ــي به ويژه براي كمك  گفت: زنان نقش برجسته ي
به بهبود شرايط اقتصادي، تامين معيشت مردم و 

تنظيم بازار بر عهده دارند. 
معصومه ابتكار شامگاه پنج شنبه در پايان سفر 
يك روزه خود به اصفهان در گفت وگو با ايرنا افزود: 
ــستي با بانوان فعال اقتصادي عضو  در اين سفر نش
ــان داد، استان  ــزار شد كه نش ــاق بازرگاني برگ ات
ــن زمينه از سرمايه بزرگي برخوردار  اصفهان در اي

است. 
ــست  او افزود: بانوان فعال اقتصادي در اين نش
برنامه ها، پيشنهادها، ديدگاه ها و انتقادهاي خود را 

مطرح كردند و برنامه هاي دولت هم در اين زمينه 
ــوري در امور زنان و  ــد. معاون رييس جمه ارائه ش
خانواده با بيان اينكه آحاد جامعه به ويژه بانوان در 
ــور ما وارد شده  ــط اقتصادي فعلي كه به كش شراي
ــت: دولت تدبير  ــده دارند، گف نقش مهمي بر عه
ــد تالش هاي زيادي انجام داده تا بتواند مسائل  امي

و مشكالت را از پيش پاي مردم بردارد. 
ــه كرد: انسجام و وحدت ملي در شرايط  او اضاف
ــي برخوردار است و زنان در  فعلي از اهميت ويژه ي
ــه ويژه براي كمك  ــن زمينه نقش برجسته يي ب اي
به بهبود شرايط اقتصادي، تامين معيشت مردم و 

تنظيم بازار بر عهده دارند. 
ــست ها و  ــن نش ــر اي ــالوه ب ــت: ع ــار گف ابتك
ــان اصفهان برگزار  گفت وگوهاي متعددي در است
ــستي با بانوان  ــرد: ابتدا در نش ــم. او بيان ك كردي
عضو شوراهاي اسالمي شهرها و روستاهاي استان 
اصفهان، مواردي از جمله نقش زنان و موضوعاتي 
كه آنها بايد در شوراي شهر دنبال كنند، مطرح شد. 
ــوري در امور زنان و خانواده  معاون رييس جمه
ــاي شوراهاي شهر در  ــا بيان اينكه 63نفر از اعض ب

ــكيل مي دهند، گفت:  استان اصفهان را بانوان تش
ــث مديريت شهري و نقش بانوان در  اهميت مباح
بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي شهري در ادامه اين 

نشست ارائه شد. 
ــوان عضو شوراهاي شهر در  او اظهار داشت: بان
استان اصفهان تجربيات خود را در اين زمينه ارائه 
كردند و در ادامه برنامه هاي معاونت رييس جمهوري 
در امور زنان و خانواده هم در سطح ملي ارائه شد. 

 ديدار با مراجع در اصفهان ديدار با مراجع در اصفهان
ــوري در امور زنان و خانواده  معاون رييس جمه
ــداري هم با آيت اهللا  ــان اينكه در اين سفر دي با بي
ــس حوزه علميه  ــري از مراجع تقليد و ريي مظاه
ــان داشتيم، افزود: در اين ديدار گزارش هايي  اصفه
ــورد ارتقا و بهبود  ــورد برنامه هاي دولت در م در م
ــواده (طرح گفت وگوي خانواده و بين  وضعيت خان
ــت خود را از  ــان هم حماي ــي) ارائه شد و ايش نسل
ــرد و تاكيد زيادي بر  ــاي دولت را اعالم ك برنامه ه
ــاركت  ــت خانواده و ضرورت همگرايي و مش اهمي

آحاد جامعه در اين زمينه داشت. 

ــار با بيان اينكه در ادامه اين سفر بازديدي  ابتك
هم از اورژانس اجتماعي اصفهان انجام شد، افزود: 
ــس اجتماعي يكي از مهم ترين سازو كارهاي  اورژان
بازدارندگي در زمينه آسيب هاي اجتماعي محسوب 

مي شود. 
ــردم با اين  ــتر م ــار داشت: آشنايي بيش او اظه
ــوردار است و اميدوارم  نهاد از اهميت ويژه يي برخ
ــس اجتماعي شود  ــتري از اورژان حمايت هاي بيش
ــود را در زمينه حمايت از  تا بتواند فعاليت هاي خ

آسيب ديدگان اجتماعي توسعه دهد. 

ــوري در امور زنان و خانواده  معاون رييس جمه
ــست و گفت وگوي مستقيمي هم  با بيان اينكه نش
ــاي مركز اصفهان  ــردم استان در صدا و سيم با م
ــست و گفت وگوي  داشتيم، گفت: در پايان هم نش
ملي خانواده و بين نسلي با تشكل ها و احزاب استان 

اصفهان برگزار شد. 
او با بيان اينكه تشكل هاي دولتي و دانشگاهي 
در حوزه خانواده كارهاي ارزشمندي انجام داده اند، 
افزود: تعدادي از نمايندگان اين تشكل ها ديدگاه ها 
و پيشنهادهاي خود را در اين نشست مطرح كردند. 

آذربايجان شـرقي   رييس اتاق 
ــت: اگر مسووالن  بازرگاني تبريز گف
ــازار كنند،  ــان را وارد ب ارز 4200توم
مشكالت مردم مرتفع شده و از سويي 
نيز قيمت هاي موجود در بازار كنترل 
ــزارش ايسنا، «صمد  ــود. به گ مي ش
ــع خبرنگاران با  ــن زاده» در جم حس
بيان اينكه نوسانات نرخ ارز و طال يكي از نگراني هاي اقتصادي 
ــور است، اظهار كرد: همه مسووالن شبانه روز نهايت تالش  كش
ــاي كارشناسي و  ــه انجام داده و برنامه ه ــود را در اين رابط خ
ــات علمي به كار مي گيرند اما برخي سياست هاي داخلي  اقدام
ــكالتي را براي اقتصاد  و خارجي به اين مساله دامن زده و مش
كشور فراهم آورده است. او ادامه داد: دولتمردان مطرح كردند 
كه مي توانند تمام نيازهاي كشور را با ارز 4200توماني رفع كنند 
كه اين موضوع نشانگر اين است كه نهايت تالش خود را براي 
اجراي صحيح برنامه ها به كار مي گيرند؛ ولي به دليل مديريت 
ــكالتي  ــدن اين موضوع، مردم و بنگاه هاي اقتصادي با مش نش
مواجه شده اند. حسن زاده تصريح كرد: بانك مركزي قيمت سكه 
ــرده و آن را يك ميليون و 670 هزار  ــا نرخ دالر محاسبه ك را ب
ــان در نظر گرفته است، در صورتي كه اگر بخواهيم قيمت  توم
دالر را با قيمت جهاني اونس طال محاسبه كنيم به رقم 6400 
ــود. او با بيان اينكه نوسانات ارز و طال منجر  تومان تمام مي ش
شده تا حتي افرادي كه نياز به ارز و سكه ندارند به  علت نگراني 
ــول ملي تمام سرمايه خود را به دالر تبديل  از كاهش ارزش پ
كنند، گفت: اين موضوع خسارت هايي را به كشور وارد مي كند 

كه هيچ دولتي نمي تواند آن را مديريت كند. 

رفع مشكالت مردم با وارد شدن دالر
4200 توماني به بازار

ــس كميته تخصصي  البرز  ريي
ــان اينكه  ــور با بي ــن همراه كش تلف
وارد كننده  ــاي  از شركت ه تعدادي 
ــور كرده  ــن همراه كاال وارد كش تلف
ــا احتكار شده است،  و اين گوشي ه
ــان گوشي تلفن  ــت: وارد كنندگ گف
ــاد آشوب در بازار  همراه مسبب ايج
ــدي غفوريان پيرنيا در گفت وگو با  ــل هستند. محمدمه موباي
ــا ارز 4200توماني دريافتي  ــم اظهار كرد: 35 شركت ب تسني
ــد از واردات گوشي به  ــور وارد كرده اند. بع تلفن همراه به كش
ــت ارز 8 هزار  ــي از اين تلفن هاي همراه با قيم ــور بخش كش
ــده است. رييس  ــر قيمت به فروش رسي ــي و با دو براب تومان
ــور با بيان اينكه تعدادي از  كميته تخصصي تلفن همراه كش
ــور كرده اما  شركت هاي وارد كننده تلفن همراه كاال وارد كش
اين كاالها به بازار عرضه نشده و احتكار شده است، بيان كرد: 
در موضوع احتكار هنوز تعداد شركت ها مشخص نشده اما اين 
ــا بيان اينكه اين كاالها به گونه يي  تعداد خاصي هستند. او ب
ــي مطابقت ندارد،  ــاال با ميزان ارز دريافت ــت كه واردات ك اس
تصريح كرد: 22شركت وارد كننده تلفن همراه يك برند خاص 
ــه مطابق با ثبت سفارش آنها نبوده  ــور وارد كرده اند ك به كش
است.غفوريان با بيان اينكه در تهران كارگروهي تشكيل شده 
كه به صورت جدي پيگير ارز دريافتي و مطابقت آن با كاالي 
ــاي وارد كننده گوشي تلفن همراه  وارداتي در مورد شركت ه
است ، گفت: شركت هاي وارد كننده گوشي تلفن همراه با عدم 
عرضه كاالي وارداتي به بازار سبب ايجاد ركود و كاهش خريد 

و فروش تلفن همراه هستند. 

وارد كنندگان گوشي دليل آشوب
در بازار موبايل هستند

ــه در  ــي ك سـمنان  در شرايط
ــه گراني ها در  ــر دامن ــاي اخي ماه ه
ــاي مختلف باعث بروز  بازار استان ه
ــده بسياري منتظرند  نارضايتي ها ش
ــرات را در  ــش مديران تعزي ــا واكن ت
ــاهده  برخورد با اين امواج گران مش
ــن خصوص مديركل  كنند. در همي
تعزيرات حكومتي استان سمنان با بيان اينكه در 3ماه نخست 
ــكيل  امسال يك  هزار و 545 فقره پرونده در اين اداره كل تش
ــان بخش قاچاق كاال و ارز  ــده است، گفت: 95درصد متهم ش
ــي هستند. به گزارش فارس، عيسي فاضلي  در استان غيربوم
ــستي با خبرنگاران اظهار كرد: در سه ماه نخست  ديروز در نش
ــده در تعزيرات حكومتي  ــزار و 545 فقره پرون ــال، يك ه امس
ــاال و خدمات، بهداشت، دارو و  استان سمنان در سه بخش ك
درمان و قاچاق كاال و ارز تشكيل شده است. او افزود: به تفكيك 
يك هزار و 240 فقره پرونده در بخش كاال و خدمات، 89 فقره 
پرونده در بخش قاچاق كاال و ارز و 216فقره پرونده در بخش 
ــاه نخست امسال در تعزيرات  ــت، دارو و درمان در 3 م بهداش
حكومتي استان سمنان تشكيل شد. فاضلي اضافه كرد: در اين 
بازرسي ها 80واحد متخلف و 168واحد بدون تخلف شناخته 
ــد و 83 مورد تذكر به واحدهاي مختلف داده شد. او بيان  شدن
كرد: درج نكردن قيمت، ارائه نكردن فاكتور خريد، گران فروشي 
ــترين فراواني  و رعايت نكردن بهداشت محيط به ترتيب بيش
تخلفات در اين مدت بوده است. زمان رسيدگي به پرونده ها در 
ــاه گذشته در حوزه كاال و خدمات 12روز، حوزه بهداشت،  3م

دارو و درمان 9روز و بخش قاچاق كاال و ارز 62 روز بود. 

95 درصد متهمان قاچاق كاال و ارز در سمنان 
غيربومي هستند

ــه كارگروه اشتغال و  ؟؟؟   جلس
سرمايه گذاري سيستان و بلوچستان 
ــان با حضور نورا  در شهرستان دلگ
ــادي و  اقتص ــت  ــت معاون سرپرس
ــداري، فرماندار،  توسعه منابع استان
ــا، نمايندگان  مديران عامل بانك ه
ــي از مسووالن و  ــل، جمع ادارات ك
سرمايه گذاران در سالن اجتماعات فرمانداري اين شهرستان 
ــورا در اين جلسه با  ــزار شد. به گزارش ايسنا، عليرضا ن برگ
ــي و سرمايه گذاري  ــه اشتغال زايي روستاي تاكيد بر توجه ب
ــان و بلوچستان دغدغه  ــت: در همه جاي استان سيست گف
ــان داراي ظرفيت و  ــود دارد و شهرستان دلگ ــال وج اشتغ
پتانسيل هاي فراواني است كه با سرمايه گذاري مناسب در آن 
مي توان زمينه هاي اشتغال زايي فراواني ايجاد كرد. سرپرست 
ــت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري  معاون
ــزار ميليارد ريال براي اشتغال زايي در كل  اظهار كرد: 60 ه
ــان و بلوچستان 650  ــور تصويب شده كه سهم سيست كش
ــه توليد و صنعت  ــراي اشتغازايي و توسع ــارد تومان ب ميلي
است. نورا افزود: در مرحله اول 390ميليارد تومان به استان 
ــاري همه دستگاه ها تاكنون 250  پرداخت شده كه با همك
ــارد تومان طرح با اشتغال زايي بيش از يك هزار و 200  ميلي
نفر، معرفي شده است. او درخصوص شهرستان دلگان اظهار 
كرد: بيش از 23طرح شهرستان دلگان در جلسه امروز مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت كه از اين تعداد 12طرح در حوزه 
ــاورزي و يك  صنعت و معدن، 11طرح مربوط به بخش كش

طرح در حوزه خدماتي به بانك هاي عامل معرفي شدند. 

تخصيص 650 ميليارد تومان اعتبار
براي اشتغال زايي سيستان و بلوچستان
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اقتصاد اجتماعي12
 تهيه پيش  نويس مقابله

با پديده گرد و غبار تهران
مع��اون نظارت و پاي��ش اداره حفاظت محيط 
زيس��ت اس��تان تهران از تهيه پيش نويس برنامه 
مقابله با پديده گرد و غبار اس��تان تهران خبر داد 
و گفت: اين پيش نوي��س بايد به تصويب كارگروه 

كاهش آلودگي هوا برسد. 
محمد رستگاري با بيان اينكه در كارگروه مقابله با 
گرد و غبار استان تهران پيش نويس اوليه برنامه مقابله 
با پديده گرد و غبار اس��تان تهيه شده است، تصريح 
كرد: اين برنامه بايد در كارگروه كاهش آلودگي هواي 
اس��تان تهران كه نمايندگان دستگاه هاي مختلف از 
جمله استانداري در آن حضور دارند به تصويب برسد. 
به گفته وي در كارگروه مقابله با گرد و غبار استان 
تهران كه نخستين جلس��ه آن ارديبهشت ماه سال 
جاري تشكيل شد، نمايندگاني از استانداري، محيط 
زيس��ت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه و وزارت جهاد كش��اورزي حضور 
داشتند. رستگاري ادامه داد: در برنامه مقابله با پديده 
گرد و غبار استان تهران به مسائل مختلفي از جمله 
تامين حق آبه تاالب ها و ايجاد فضاي سبز در سطح 

استان تهران پرداخته شده است. 
معاون نظارت و پايش اداره حفاظت محيط زيست 
استان تهران در ادامه با اشاره به آالينده ازن كه علت 
آلودگ��ي ه��وا در روزهاي اخير بود، به ايس��نا گفت: 
ازن از جمل��ه آالينده هاي ثانويه اس��ت كه از واكنش 
برخي گازها مانند اكسيدهاي نيتروژن، تركيبات آلي 
و هيدروكربن ها ايجاد مي ش��ود. مي��زان غلظت اين 
آالينده با ش��دت گرفتن نور خورش��يد و حرارت در 
ماه هاي گرم سال افزايش پيدا مي كند. رستگاري در 
پايان با بيان اينكه خودروها و منابع ساكن آالينده هوا 
سبب توليد آالينده هايي مثل اكسيدهاي نيتروژن و 
هيدروكربن ها مي ش��وند، تصريح كرد: تركيب اين دو 
نوع آالينده گازي در كنار نور خورشيد به عنوان عامل 
سوم ازن را شكل مي دهد بنابراين گازهاي اوليه  در به 

وجود آمدن ازن نقش دارند. 

اميدواري براي تصويب 
اليحه حمايت از كودكان 

مع��اون رييس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده 
با اش��اره به در دس��تور كار قرار گرفتن رسيدگي به 
اليحه حمايت از ك��ودكان در صحن مجلس اظهار 
كرد: اميدواريم اين اليحه هر چه زودتر و طي هفته 
آينده به تصويب مجلس ش��وراي اس��امي برس��د. 
معصومه ابتكار با اشاره به وضعيت اليحه حمايت از 
كودكان اظهار كرد: رسيدگي به اين اليحه هم اكنون 
در دستور كار مجلس قرار گرفته و اميدواريم هر چه 
زودتر و ظرف هفته آينده به تصويب مجلس شوراي 
اسامي برسد. او همچنين درباره حادثه ايرانشهر با 
بيان اينكه با اس��تاندار و مقامات قوه قضاييه در اين 
باره صحبت كرده ام، به ايس��نا گفت كرد: انش��اءاهلل 
براس��اس صحبت هاي انجام ش��ده موض��وع هم از 
طرف ق��وه قضاييه با جديت دنبال مي ش��ود و هم 
از آقاي اس��تاندار خواس��ته ام كه در زمينه اورژانس 
اجتماعي اقدامات بيش��تري انج��ام دهند تا بتوانيم 

پيشگيري هاي الزم در اين رابطه داشته باشيم. 

بيماران  ام. اس امنيت شغلي 
ندارند

مديرعامل انجمن »ام. اس« با گايه نس��بت به 
آنچه كه »تامين نشدن امنيت شغلي براي مبتايان 
به اين بيماري« خواند، گفت: بر همين اس��اس اين 
بيماران بعضا مجبور مي ش��وند بيم��اري خود را از 
جامعه پنهان كنن��د؛ چراكه كارفرمايان با آنها مدارا 
نمي كنند.  پيمان هوش��مند ب��ا تاكيد بر اينكه نگاه 
اجتماع به اين بيماري بايد اصاح شود، افزود: چون 
تص��ور همه مردم اين اس��ت كه ام. اس مس��اوي با 
معلوليت است. به همين دليل گاهي خانواده بيماران 
تاش مي كنند بيماري فرزندش��ان آش��كار نشود و 
حتي خدمات توانبخشي مورد نياز او فراهم نمي شود. 
نگاه ترحم آميز جامعه نسبت به بيماري، مشكات 
را مضاعف مي كن��د. مديرعامل انجمن ام. اس ايران، 
نبود امنيت ش��غلي براي اين بيم��اران را يكي ديگر 
از مش��كات آنها خواند و گفت: گاهي بيماراني كه 
مشغول به كار هستند تاش مي كنند بيماري خود را 
پنهان كنند؛ چون مواردي وجود داشته كه فرد بعد 
از مش��خص شدن بيماري، بيكار شده است. رويكرد 
كارفرمايان با افرادي كه قبل و بعد از استخدام بيمار 
شده اند، دوگانه است. او افزود: يكي از بيماران مبتا 
به ام. اس كه استاد دانشگاه است، زماني كه قرار بود 
به اس��تخدام دانشگاه درآيد، تاش مي كرد كسي از 
بيماري او آگاه نش��ود تا مشكلي برايش پيش نيايد. 
ب��راي يكي از بيم��اران نيز بعد از ابت��ا به بيماري، 
فرصت شغلي ايجاد شده بود، اما بعد از عود بيماري، 
كميسيون پزش��كي تامين اجتماعي اعام كرد كه 
چون او قبل از مش��غول به كار ش��دن بيمار ش��ده 
است، مستمري به او تعلق نمي گيرد؛ درحالي كه اين 
فرد 8 س��ال كار كرده و عائمي نداشته است. حتي 
كس��ورات خدمت خود را نيز پرداخت كرده  است. با 
توجه به اين ش��رايط بيمار حق دارد بيماري خود را 
كتمان كند. هوشمند در ادامه به ايسنا گفت: طبيعي 
است كه بيمار  ام. اس نمي تواند برخي شرايط كاري 
را تحمل كند و زود خس��ته مي شود، اما كارفرمايان 
مي توانند كمي با آنها مدارا كنند تا بيمار فرصتي پيدا 
كند تا با ش��رايط كاري خود كنار بيايد. مديرعامل 
انجم��ن  ام. اس به هزينه س��نگين تهي��ه برخي از 
داروهاي اين بيماران نيز اش��اره كرد و گفت: درحال 
حاضر ۷۵درص��د داروها ايراني اس��ت و در برخي 
اس��تان ها عما فرانشيز آن صفر اس��ت و مي توان 
گف��ت بيم��اران دارو را به صورت راي��گان دريافت 
مي كنن��د، اما ۲۵درص��د داروها م��ورد نياز بخش 
ديگري از بيماران اس��ت و با فرانش��يز ۳۰درصد يا 
باالتر در اختيار آنها قرار مي گيرد. داروهاي وارداتي 
نيز بخشي از اين داروها هستند و هر ماه رقمي بين 
۳۰۰هزار تا يك ميلي��ون و ۵۰۰ هزار تومان براي 

بيماران هزينه ايجاد مي كنند. 

اخبار

كليات اليحه حفاظت از خاك بعد از 4 سال بالتكليفي و يك دهه فراموشي سرانجام تصويب شد

اليحه اي براي مقابله با فرسايش خاك

اختالف نظر وزارت بهداشت و انجمن داروسازي درباره وضعيت دارو

لزوم افزايش2 برابري ذخيره دارويي كشور
در حال��ي كه س��خنگوي وزارت بهداش��ت 
مي گويد بي��ش از ۹8درص��د داروي مورد نياز 
كش��ور در داخل توليد مي ش��ود و مشكلي در 
ح��وزه دارو نداري��م، دبير انجمن داروس��ازان 
تهران بر لزوم افزايش دو تا س��ه برابري ذخاير 

استراتژيك دارو در كشور تاكيد كرده است. 
به  گفته او قاعدتا در ش��رايط تحريم، انتقال 
پول و انتقال ارز برايمان مش��كل خواهد ش��د 
و محدوديت هاي��ي براي تبادل ارز و تجارت با 
كشورهاي خارجي پيدا خواهيم كرد، بنابراين 
بايد از همين االن درباره اين موضوع فكر شود 
و در راس��تاي افزاي��ش ذخاير دارويي كش��ور 

اقدام شود. 
ام��ا ايرج حريرچي س��خنگوي وزارت با بيان 
اينكه ۹۹.۹ درصد همه داروها، ملزومات مصرفي 
و تجهيزات پزشكي از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني 
تامين ش��ده اس��ت، افزود: هي��چ واردكننده يي 
نمي توان��د ادعا كند كه با دالر مازاد بر ۴ هزار و 

۲۰۰ توماني، كااليي را وارد كرده است. 
او ب��ا بيان اينك��ه برخي اف��راد از تحريم ها 
سوءاس��تفاده مي كنند، گفت: ليس��ت و قيمت 
مص��وب همه اق��ام داروي��ي قاب��ل عرضه در 
داروخانه هاي سراسر كشور در سامانه اطاعات 
دارويي  سازمان غذا و دارو قابل جست وجوست. 
از س��وي ديگر محمدرضا دري دبير انجمن 
داروس��ازان تهران درباره وضعيت بازار دارويي 

كش��ور طي روزهاي اخير گفت: خوش��بختانه 
تجربه ي��ي كه از س��ال هاي ۹۰ و ۹۱ در زمينه 
دارو و ب��ا ب��روز بحران ه��اي دارويي داش��تيم، 
باعث شد تا مسووالن، دارو را به عنوان كااليي 
استراتژيك در طبقه بندي اول خود قرار دهند. 
او افزود: البته با نوس��اناتي كه در نرخ ارز رخ 
داد و ابتدا اعام ش��د ك��ه ارز ۳8۰۰ توماني به 
دارو اختصاص مي يابد و سپس اعام كردند كه 
ارز دارو ۴۲۰۰ توماني اس��ت، خأليي در بخش 
واردات ايجاد شد كه باعث كمبود برخي داروها 
ش��د اما با تمهيداتي كه انديش��يده شد اكنون 

وضعيت بهتر شده است. 
دري ب��ا بي��ان اينكه از آنجايي ك��ه نرخ ارز 
دارو ۴۲۰۰ تومان��ي اس��ت، افزايش غيراصولي 
در هزين��ه واردات و تولي��د دارو نداريم، ادامه 
داد: در عين حال باي��د به فكر تمهيداتي براي 
اتفاق��ات پيش رو باش��يم كه مي تواند هش��دار 
جدي براي مس��ووالن ذي ربط محسوب شود. 
به طوري ك��ه بايد از اكن��ون تمهيدات ويژه يي 
را در زمين��ه ذخاير اس��تراتژيك دارو داش��ته 
باشيم تا اگر دچار چالش شديم، بتوانيم از اين 
ذخاير اس��تفاده كنيم و اين ذخاير استراتژيك 
بايد قوي تر از گذش��ته باشند. بر اين اساس اگر 
اس��تانداردمان براي ذخاير استراتژيك دارو در 
زمان��ي كه مش��كلي نداريم و ب��ا تحريم مواجه 
نيس��تيم، 6ماه اس��ت، بايد وقتي كه احس��اس 

خط��ر كرديم، اين ذخاير را حفظ و مقدار آن را 
به دو تا س��ه برابر افزايش دهيم. به هر حال به 
زودي انتقال پول و انتقال ارز برايمان مش��كل 
خواهد شد و محدوديت هايي براي تبادل ارز و 
تجارت با كش��ورهاي خارج��ي را پيدا خواهيم 
ك��رد. بنابراي��ن بايد از همي��ن االن درباره اين 
موضوع فكر ش��ود و در راستاي افزايش ذخاير 

دارويي كشور اقدام شود. 

 چرا توليدكنندگان از توليد منصرف مي شوند؟
وي درباره برخي مش��كات در عرصه توليد 
دارو در كش��ور به دليل ع��دم افزايش قيمت 
دارو گف��ت: در تولي��د گاه��ي مي بيني��م كه 
كااليي توليد مي ش��ود اما قيمت گذاري هايش 
ش��فاف نيس��ت. از آنجايي ك��ه قيمت گذاري 
دارو در اختيار وزارت بهداش��ت و سازمان غذا 
و دارو اس��ت، ام��كان دارد توليدكننده نتواند 
قيمت واقعي كاالي خ��ودش را دريافت كند. 
بنابراي��ن از توليد آن كاال منصرف مي ش��ود. 
دري با بيان اينكه اين موضوع مختص امروز و 
ديروز هم نيس��ت، به ايسنا گفت: پيش از اين 
به دليل غيرش��فاف ب��ودن قيمت ارز كه گفته 
مي ش��د ارز با نرخ ۳8۰۰ تومان داده مي شود 
و قيمت گ��ذاري هم بر همين اس��اس بود، اما 
مابه التف��اوت قيم��ت ارز پرداخ��ت نمي ش��د، 
مش��كاتي در حوزه توليد دارو ايجاد ش��د كه 

بعدا برطرف ش��د. اما همچنان توليدكنندگان 
ما از قيمت گذاري روي كاالهايشان ناراضي اند، 
زيرا خريدار قسمت اعظم داروها دولت است و 

اين منجر به چالشي جدي شده است. 
او تاكي��د ك��رد: دارو جزو كاالهايي اس��ت 
كه به صورت جبري ارزان نگه داش��ته ش��ده 
و همي��ن موضوع به اقتصاد دارو از زمان توليد 
ت��ا توزيع و عرض��ه آن به داروخان��ه وضعيت 
اقتص��ادي خوبي ندارد و علت��ش همين ارزان 
نگهداش��تن قيم��ت دارو اس��ت. ب��ه هر حال 
عرضه كننده خدمت دارويي، بيمه ها هس��تند 
و بيمه ها هم دولتي ان��د. بنابراين دارو كااليي 
ست كه دولت تمايلي به گران شدنش ندارد و 
تحميل هزينه هايي كه در بخش توليد، توزيع 
و حت��ي داروخان��ه رخ مي ده��د، صنعت دارو 

دچار مشكل جدي شده است. 

دري درب��اره آخري��ن وضعي��ت پرداخت 
مطالب��ات ح��وزه داروي��ي كش��ور از س��وي 
س��ازمان هاي بيمه گ��ر ني��ز گف��ت: مطالبات 
بيمه ه��ا ش��رايط بهت��ري دارد، ام��ا هنوز به 
وضعيت آرماني نرسيده است. حتي استاندارد 
هم نش��ده و همچنان با اينكه ق��دري بهبود 
يافته، مطالبات باقي هس��تند. سازمان تامين 
اجتماع��ي بايد به فكر تمهيداتي باش��د، زيرا 
بخ��ش عظيمي از م��ردم هم تحت پوش��ش 
س��ازمان تامي��ن اجتماعي هس��تند و بايد به 
فكر راهكارهايي باش��د تا بتواند به تعهداتش 

به داروخانه ها عمل كند.
در حال حاضر تامين اجتماعي حدود شش 
م��اه تاخير دارد. مي��زان تاخي��ر در پرداخت 
مطالبات از سوي بيمه هاي ديگر هم به حدود 

سه تا چهار ماه رسيده است.

ريحانه جاويدي|
آمارهايي كه از فرس��ايش خ��اك در ايران 
منتشر مي ش��ود،  حكايت از يك فاجعه دارد. 
نرخ س��االنه فرسايش خاك در ايران تا ۳۳تن 
در هكتار گزارش ش��ده كه ۵ ت��ا 6 برابر حد 
مجاز و س��ه برابر متوس��ط قاره آسياس��ت به 
اي��ن ترتيب با تكيه بر چنين آم��ار و ارقامي، 
ايران در جايگاه نخس��ت فرس��ايش خاك در 
دنيا قرار دارد، خاكي كه به طور متوس��ط و با 
توجه به اقليم كش��ور، بين ۴۰۰ تا ۵۰۰سال 
زمان الزم دارد تا فقط يك س��انتي متر مكعب 
از آن ساخته شود، به راحتي از دست مي رود 
و مس��ووالن نه تنه��ا آمار و ارق��ام دقيقي از 
ميزان واقعي فرس��ايش خاك ارائه نمي كنند، 
بلكه برنامه هاي حافظت از خاك هم از س��ال 
۱۳۹۰ در صف انتظار بررس��ي مجلس بود تا 
اينكه در نهايت هفته گذش��ته اليحه حفاظت 
از خاك در مجلس ش��وراي اس��امي تصويب 
ش��د اما هن��وز مانده تا اين اليح��ه تبديل به 
قان��ون ش��ده و مقاب��ل آنچه از آن ب��ا عنوان 
فرسايش خاك ياد مي ش��ود را بگيرد، خاكي 
ك��ه يا بر اث��ر عوامل طبيعي مانن��د باد و آب 
تلف مي ش��ود ي��ا فعاليت هاي انس��اني مانند 
اس��تفاده از انواع كودهاي شيميايي، ساخت و 
ساز و حفاري از چرخه محيط زيست بيرونش 
مي كند. با اين حال بعد از نزديك به يك دهه 
كه سياس��ت هاي حفاظت از خاك به دغدغه 
عموم��ي تبديل ش��د، تصويب كلي��ات اليحه 
حفاظت از خ��اك، يك گام رو ب��ه جلو براي 

حفظ محيط زيست است. 

 چرا خاك را از دست مي دهيم؟
اليح��ه جام��ع خ��اك در س��ال ۱۳۹۰ به 
مجل��س ارائه ش��د ام��ا در پيچ و خ��م اداري 
مجل��س گير كرد و در نهايت ب��ا قانون منابع 
طبيعي ادغام شد و هيچ  وقت در صحن علني 
مجلس مورد بررس��ي قرار نگرفت. چهارسال 
بعد و در سال ۱۳۹۴، اليحه جديد حفاظت از 
خاك ها به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت و وزارت جهاد كشاورزي تهيه 
شد و در جلسه مورخ ۳۱ فروردين ماه ۱۳۹۴ 

هيات وزيران به تصويب رسيد. 
اين اليحه در ارديبهش��ت ۱۳۹۴ از سوي 
رييس جمهورتقديم مجلس ش��وراي اسامي 
ش��د و در انتظ��ار تصميم گي��ري نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��امي باقي ماند تا اينكه 
س��رانجام كليات اين اليحه، روز چهارشنبه با 
ب��ا ۱6۱ راي مواف��ق، ۱6 راي مخال��ف و يك 
راي ممتن��ع از مجم��وع ۲۱۹ نماينده حاضر 

به تصويب رسيد اما كارشناسان و نمايندگان 
مجل��س،  معتقدند ت��ا امروز بخش بس��ياري 
از خ��اك اي��ران در نتيج��ه بي برنامگي ه��ا از 
بي��ن رفت��ه و راه طوالني مانده ت��ا اين اليحه 
با تبديل ش��دن به قانون، بتواند س��دي براي 
مقابله با فرسايش خاك شود. حسين بشارتي 
دبير انجم��ن علمي خاك اي��ران، درباره اين 
موض��وع بي��ان ك��رد: » بايد تاكن��ون به اين 
اليحه رسيدگي مي شد، به نظر مي رسد براي 
خيلي ها تصويب اين اليحه مهم نيس��ت و به 
همين دليل بررس��ي و تصويب آن تا امروز به 
فرصت هاي مناسب تر موكول مي شد. تصويب 
اي��ن اليحه يعن��ي تصويب م��وارد مهم براي 
حفاظت از خ��اك از جمله مجازات هايي براي 
تخريب كنندگان خ��اك كه مي تواند به بهبود 

سرنوشت خاك كمك كند.« 
او اف��زود: »ط��ي ۵۰-۴۰ س��ال گذش��ته 
س��وءمديريت ما موجب ش��ده است كه منابع 
خاك كشور هم به لحاظ كيفي و هم به لحاظ 
كمي س��ير قهقرايي را طي كند. كش��ور ما از 
لحاظ وس��عت مقام ۱8 دنيا را داراست، اما از 
لحاظ خاك قابل استفاده براي كشاورزي اين 
مق��ام را نداريم. از كل مس��احت ايران حدود 
۱8/۵ ميليون هكتار زير كش��ت مي رود كه از 
اين مقدار 8 ميليون هكتار زير كشت آبي و از 
اين مساحت حدود ۱/۵ ميليون هكتار اراضي 
كاس يك به حساب مي آيد كه داراي خاكي 
مرغوب اس��ت، اما بقيه مساحت خاك كشور 
متاسفانه در حال شور شدن است كه ناشي از 

نوع آبياري است.«

 بش��ارتي بيان كرد: »در هر سال تخمين زده 
مي ش��ود كه ۲ميليارد تن خاك بر اثر فرسايش 
آب��ي و يك ميليارد ت��ن بر اثر فرس��ايش بادي 
جابه جا مي ش��ود و اين نش��ان از آن دارد كه ما 
با خاك مهربان نبوديم. فراموش نكنيم بخش��ي 
از بح��ران آب كه امروز با آن روبرو هس��تيم، به 
مديريت خاك ب��ر مي گردد؛ چ��ون در طبيعت 
خاك ظرف نگهدارنده اس��ت؛ يعني اگر شما يك 
كاس��ه داشته باشيد كه شكس��ته است يا كثيف 
باش��د، نمي تواني��د در آن آب تمي��ز نگه��داري 
كنيد.« دبير انجم��ن علمي خاك ايران افزود: 
»متاس��فانه اراضي خ��وب در اي��ران با تغيير 
كاربري تبديل به ويا يا تبديل به ش��هرهايي 
همچون كرج يا تهران شده اند و تغيير كاربري 
اراض��ي مانند خ��وره به جان زمين ه��ا افتاده 
است كه باز هم نشان از نبود مديريت درست 

در بخش خاك است.«
از طرف ديگر محس��ن شكل آبادي نماينده 
انجمن علوم خاك ايران هم با اشاره به عوامل 
انساني كه سبب از دست رفتن خاك مي شود، 
گفت: » ش��خم زدن نامناس��ب در ش��يب ها 
موج��ب ش��ده، بارندگي خاك ها را بش��ويد و 
ب��ه نقاط ديگ��ري انتقال دهد. در فرس��ايش 
خاك چند متر س��طحي خ��اك حركت كرده 
و پش��ت سد ها تجمع مي كند و براي اينكه در 
زمان فرس��ايش بتوان حاصلخيزي را به خاك 

برگردانيم بايد از كود استفاده كنيم.«
او افزود: » هر س��اله مقدار زيادي از خاك 
را در زنجي��ره توزي��ع مواد غذايي از دس��ت 
مي دهيم كه بايد به اين مس��اله توجه شود تا 

اين خاك ها را از دس��ت ندهيم. براي تشكيل 
خاك زمان زيادي صرف ش��ده اس��ت و ايجاد 
يك س��انتي متر مربع خاك حدود هزار س��ال 
زمان مي برد. بسياري از اراضي كشاورزي را به 
ش��هر و جاده تبديل مي كنيم و بعد از اراضي 
بي كيفيت براي كش��اورزي استفاده مي كنيم. 
اس��تفاده از كود هاي شيميايي پتانسيل آلوده 
كردن خاك هاي ما را دارد و بايد اس��تفاده از 
كود ه��اي آلي افزايش پيدا كند. تمام اينها در 
حالي اس��ت كه آمار درس��تي در مورد مقدار 
فرس��ايش خاك وجود ندارد،  چرا كه تاكنون 
هيچ كار علمي انجام نشده تا مقدار فرسايش 

خاك را در ايران مشخص كند.«

 لزوم تصويب قانون
تصوي��ب ديرهنگام كلي��ات اليحه حفاظت 
از خاك از س��وي نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسامي در حالي است كه برخي از نمايندگان، 
هم نس��بت به وضعي��ت فرس��ايش خاك در 
ايران هش��دار داده و معتقدن��د اين اليحه در 
ش��رايط فعلي نمي تواند بازدارنده باش��د. علي 
اكبري عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس ش��وراي اسامي چندي پيش 
درب��اره اين اليح��ه بيان ك��رد: » به طور قطع 
اگ��ر در جهت كنت��رل و مديريت فرس��ايش 
خاك اقدامات عملي مناس��بي صورت نگيرد، 
آس��يب هاي جدي به زيرس��اخت هاي كش��ور 
مانند سدها وارد مي شود. دولت بايد تسهيات 
و بودجه هاي��ي را به اس��تان هايي كه با پديده 
گرد و غبار مواجه هس��تند براي آبخيزداري و 

تهيه مالچ اختصاص دهد البته مجلس و دولت 
اي��ن مه��م را در برنامه شش��م و بودجه ۹6 و 
۹۷ پيش بيني كرده اند و توجه دولت و مجلس 
نش��ان از آگاهي در مورد تبعات و بحران هاي 

ناشي از فرسايش خاك دارد.«
او اف��زود: » در اليح��ه حفاظت از خاك به 
مديري��ت آبخيزداري كه باعث بهبود پوش��ش 
گياهي و پيش��گيري از حركت شن هاي روان 
و همچنين به پيش��گيري از س��وء برداش��ت 
مانن��د قاچ��اق و حفاظت از خاك ب��ه عنوان 
كااليي ارزش��مند كه ارثيه ميليون س��ال قبل 
است توجه شده و اگر واقعا قرار است در برابر 
فرسايش خاك بازدارنده عمل كنيم الزم است 
ب��ا تبديل اين اليح��ه به قانون دس��تگاه هاي 
متولي وظيفه خود را به درستي انجام دهند.«
از طرف ديگر روز گذش��ته احمدعلي كيخا 
ريي��س كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس ش��وراي اس��امي هم بر لزوم 
تبديل اليحه حفاظت از خاك به قانون تاكيد 
كرده و گفت: » به دليل نبود قانون اين اليحه 
بسيار ارزشمند اس��ت البته به صورت كلي بر 
اس��اس اص��ل ۵۰ قانون اساس��ي فعاليت هاي 
اقتص��ادي و بهره برداري ك��ه باعث تخريب و 
آلودگي غيرقابل جبران مي ش��ود ممنوع است 

اما متاسفانه به اين اصل توجه نشده است.«
او با بيان اينكه زيان هاي ناش��ي از مديريت 
اش��تباه مناب��ع خاك بس��يار بيش��تر از تصور 
و آماره��اي اعام ش��ده اس��ت، تصريح كرد: 
» انتظ��ار مي رود با تبدي��ل اليحه حفاظت از 
خاك به قانون بس��تري فراهم شود تا در بحث 
حفاظت و بهره ب��رداري خردمندان��ه از منابع 
خاك بسيار مناس��ب تر از گذشته عمل كنيم؛ 
به طور قطع اين اليحه بهبود وضعيت خاك را 

به دنبال دارد.«
رييس كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس شوراي اسامي هدف از اليحه 
حفاظت از خاك را مديري��ت و بهره برداري از 
منابع خاك و جلوگيري از آلودگي و تخريب آن 
به عنوان يكي مهم ترين چالش هاي كشورهاي 
خشك و نيمه خشك دانست و يادآور شد: »در 
اليحه وزارت جهاد كش��اورزي موظف اس��ت، 
ظرف مدت ۵ س��ال ب��راي خاك هاي زراعي و 
باغي، نقشه هاي خاك، پهنه بندي خاك كشور 
از نظر س��طح م��اده آل��ي و طبقه بندي اراضي 
با همكاري س��ازمان نقش��ه برداري كش��ور در 
مقي��اس حداق��ل يك ۲۵ ه��زارم را تهيه كند 
همچني��ن ايج��اد بانكي مل��ي اطاعات خاك 
كش��ور نيز از وظايفي است كه در اليحه براي 

دستگاه ها تعريف شده است.«

مديركل آس��يب هاي اجتماعي وزارت تع��اون كار و رفاه 
اجتماعي از توس��عه اورژانس اجتماعي و شناسايي خاء ها و 
رفع كمبودهاي اورژانس اجتماعي در س��ال جاري خبر داد. 
احمدرضا پرنده در مورد اورژان��س اجتماعي افزود: اورژانس 
اجتماع��ي و خط تلفن ۱۲۳ در راس��تاي ارائ��ه فوريت هاي 
اجتماعي براي افرادي كه دچار آس��يب اجتماعي شده يا در 
معرض آس��يب و تنش در خانواده ق��رار گرفته اند، راه اندازي 
شده است و همكاران ما در سازمان بهزيستي به افرادي كه با 
اين خط تماس مي گيرند و دچار مشكل هستند كمك كرده 

و به آنها خدمات ارائه مي دهند. 
او با اش��اره به اينكه توسعه مراكز ثابت اورژانس اجتماعي 
و شناسايي خاء ها و كمبودها در برنامه هاي سال جاري قرار 
دارد، گفت: چنانچه كودك آزاري يا همسرآزاري رخ دهد، و با 

شماره ۱۲۳ تماس گرفته شودكارشناسان اورژانس اجتماعي 
به محل اعزام مي ش��وند و تا جايي كه بتوانند موضوع را حل 
و فصل مي كنند اما در صورت نياز و وقوع محرز آزار، با حكم 

قضايي ورود پيدا مي كنند. 
او افزود: در س��ال گذش��ته دو ميليارد و س��يصدميليون 
توم��ان از اعتب��ارات معاونت رف��اه اجتماع��ي وزارت رفاه به 
اورژانس هاي اجتماعي كش��ور پرداخت ش��ده است و توجه 
به آيين نامه فوريت هاي اجتماعي و پيگيري مس��ووليت هاي 
س��ازمان ها در وظاي��ف محول��ه را با جديت در س��ال جاري 
دنبال مي كنيم. مديركل آس��يب هاي اجتماعي وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعي اجتماعي به ايس��نا گفت: اعضاي س��تاد 
فوريت هاي اجتماعي: وزارت رفاه، س��ازمان بهزيستي، وزارت 
ارتباطات، وزارت بهداشت، دادگستري، وزارت كشور، وزارت 

راه و شهرسازي و س��ازمان صدا و سيما هستند كه براي هر 
كدام وظايف خاصي پيش بيني شده و در جلساتي كه امسال 

برگزار مي شود، حضور خواهند داشت. 
وي گفت: به تمام ادارات كل تعاون و كار در استان ها نامه 
زده ايم به طوري كه توسعه اورژانس اجتماعي و رفع مشكات 
متقاضيان را در دس��تور كار ق��رار دهند و تمامي اعضاي اين 
ستاد نيز گزارشي از اقدامات انجام شده در جلسات آتي ارائه 
مي دهن��د.  پرنده به موضوع كودكان كار و زباله گرد اش��اره 
ك��رد و گفت: تاكنون ۴ جلس��ه براي رس��يدگي به وضعيت 
اين كودكان تش��كيل ش��ده و در اين جلس��ات س��عي شده 
به مش��كات آنها ريشه يي توجه ش��ود. مديركل آسيب هاي 
اجتماع��ي وزارت تع��اون كار و رفاه اجتماع��ي گفت: در هر 
كش��وري اش��تغال كودكان زير ۱8 س��ال ممنوع است و در 

كشور ما نيز كار كمتر از ۱۵سالگي ممنوع است. 
او گفت: زباله گردي از جمله مش��اغل سخت و زيان آور است 
و به كارگي��ري افرادنوج��وان و كودكان اكيدا ممنوع اس��ت، به 

همين دليل در جلس��اتي برگزار شده كه شهرداري، بهزيستي، 
وس��اير سازمان هاي مرتبط... حضور داشتند، تصميم گرفته شد 
كه ش��هرداري به پيمانكاران خود اعام كند كه ب��ا افراد داراي 
صاحي��ت ق��رارداد ببن��دد و از نوجوان زير ۱8س��ال و به ويژه 
ك��ودكان زير ۱۵س��ال در زباله گردي و تفكيك زباله اس��تفاده 
نكند. پرنده گفت: بررس��ي ها نشان مي دهد كودكان كار يا براي 
پيمانكاران شهرداري يا پيمانكاران واسط يا در كارگاهاي اطراف 
تهران در تفكيك زباله به كارگيري شده اند لذا جلساتي گذاشتيم 
تا تدابير الزم در اين خصوص جهت پيش��گيري از كار كودكان 
در زباله گردي به عمل  آي��د. او افزود: از طرفي كميته حمايت 
اجتماعي مسووليت شناس��ايي و حمايت معيشتي از آندسته 
از كودكان كه به علت نياز معيش��تي مجبور به كار هس��تند، 
رسيدگي شود همچنين با كارفرماياني كه از كودكان در زباله 
گردي اس��تفاده مي كنند برخورد ش��ود و فرصت ش��غلي در 
اختيار افراد بزرگس��ال خانواده قرار گيرد كه البته تشكل هاي 

غيردولتي در اين خصوص به خوبي عمل كرده اند. 

توسعه اورژانس اجتماعي در سال 97 
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علي بيت اللهي در گفت  و گو با »تعادل« مطرح كرد

فرودگاه ها و اماكن تاريخي در معرض فرو نشست
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

فرونشس��ت ها و فروريزش ها ديگر بحث جديدي نيست و در 
كن��ار معضالت ديگر مانند آلودگي هوا و ترافيك مردم كم كم به 
اين مسائل هم عادت كرده اند. معضلي كه به گفته علي بيت اللهي، 
رييس مرك��ز تحقيقات زلزله شناس��ي وزارت راه و شهرس��ازي 
حتي از زلزله نيز خطرناك تر اس��ت. او اخيرا گزارشي از وضعيت 
فرونشست ها در كشور تهيه كرده و درباره خطر فرونشست زمين 

هشدار داده است. 
بيت اللهي در گفت وگو با »تعادل« درباره نشست دشت ورامين 
و جنوب تهران گفت: شرايط فرونشست در دشت ورامين اسفناك 
است و دليل آن هم به افت و كاهش آب برمي گردد. وقتي آب را 
از زمين مي كشيم مانند ميوه يي كه آبش را بگيرند، زمين مچاله 
مي شود و پايين مي رود. از سوي ديگر ميوه ها و محصوالتي كه نياز 
به آب فراوان دارند در اين منطقه كاشت مي شود مانند هندوانه و 
جالب است بدانيد در بسياري از كشورهاي اروپايي كه آب فراوان 

دارند، كاشت اين محصوالت ممنوع است. 
به گفته وي، فرونشست يك حادثه به مراتب بدتر از زلزله است 
زيرا باعث از بين رفتن دش��ت ها، خشكسالي و نابودي كشاورزي 
مي ش��ود و بر اثرجاري ش��دن روان آب ها در سطح زمين شاهد 
وقوع سيل نيز خواهيم بود. زميني كه فشرده مي شود تخلخل اش 
را از دست داده و ديگر آب باران به داخل زمين نفوذ نمي كند و با 
كوچك ترين باران آب در سطح شهر جاري مي شود. سيل، خاك 
مغذي را مي ش��ويد و با خود مي ب��رد اما همان طور كه گفتم اين 

پديده ارتباط چنداني با فعال كردن گسل هاي تهران ندارد. 

 استفاده از سيستم هاي آبياري نوين 
وي در پاس��خ به اينكه با توجه به عبور قطار تهران- مش��هد 
از دش��ت ورامي��ن آي��ا تاكنون ب��راي رفع خطر اي��ن خط ريلي 
اقدامي صورت گرفته اس��ت يا خير تصريح كرد: راهكار كلي حل 
مشكل فرو نشست ها اين اس��ت كه وزارت جهاد كشاورزي براي 
سيس��تم هاي نوين آبياري اقدام جدي انجام دهد. دليل ندارد كه 
در دش��ت ورامين براي آبياري از روش غرقابي استفاده كنيم. در 
اين روش آب را در مزرعه رها مي كنند تا به همه جاي آن برسد 
كه اين امر باعث از دست رفتن مقادير زيادي آب مي شود. بنابراين 
وزارت جهاد كشاورزي بايد از شيوهاي نوين آبياري در دشت هاي 
كشور استفاده كند به خصوص دشت هايي كه ميزان فرو نشست 

در آنها باالست. 
وي ادامه داد: در كرمان نيز فرو نشس��ت ها به مش��كلي مهم 
تبديل ش��ده اند و نه تنها در حاش��يه شهر بلكه در خود شهر هم 
ترك هاي فرونشس��ت ديده مي ش��ود. در دش��ت مهيار اصفهان 
ني��ز اين معضل وج��ود دارد. در حوالي جاده ه��ا، لوله هاي گاز و 

فرودگاه ها، فرونشست ها نگران كننده است. 

 نقش وزارت نيرو در فرو نشست ها
بيت اللهي ادامه داد: وزارت نيرو هم بايد در واگذاري پروانه چاه 
وكنترل چاه هاي غيرمجاز هوشيارانه تر عمل كند. گاهي اوقات اين 
وزارتخانه به دليل اينكه نمي خواهد باعث نارضايتي مردم ش��ود، 
پروانه هاي واگذاري را صادر كرده و اين مماش��ات باعث شده كه 
امروز به اندازه چاه هاي مجاز، چاه غيرمجاز در كشور داريم. چطور 
ممكن اس��ت در يك دوره 2س��اله در همين جنوب تهران 3هزار 
پروانه چاه داده شود. يا اين دوستان متوجه نيستند چه مي كنند يا 
دارند خالف مي كنند. بنابراين بايد دو وزارتخانه كشاورزي و وزارت 

نيرو و نيز محيط زيست وظايف خود را به خوبي انجام دهند. 
وي اف��زود: همچنين براي حل معضل ايجاد ش��ده يكس��ري 
تمهيدات مهندسي مي توان انجام داد. براي مثال با يكسري اقدام ها 
مي توان مانع شكسته شدن لوله هاي نفت كه بر اثر فرو نشست خم 
شده اند،  شد. همچنين براي ريل قطار يكسري اقدام هاي مهندسي 

صورت گرفت تا منطقه ايمن شود اما نمي توانيم جلوي فرو نشست 
زمين را بگيريم و رفته رفته آثار آن نيز بيش��تر خواهد ش��د. راه 
ع��الج اين واقعه در مديريت صحيح آب اس��ت. اينكه چه ميزان 
آب مصرف كرده و چ��ه محصوالتي پرورش دهيم با برنامه ريزي 

قابل حل است. 

 ايران، ركورد دار فرو نشست در دنيا
بيت الله��ي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اش��اره به 
فروريزش زمين گفت: فرونشست ها و فروريزش دو مبحث جداگانه 
است. فرونشست، پايين رفتن تدريجي سطح زمين است. در بعضي 
مناطق جنوب غرب تهران ميزان فرو نشست ها باالترين عدد را در 
كل دنيا دارد. براي مثال دشت ورامين در سال 95، 35سانتي متر 
در سال فرونشست داشته يعني به ازاي هر روز يك ميلي متر فرو 

نشست دارد، اما شهروندان اين پايين رفتن را حس نمي كنند. 

 فرونشست در تخت جمشيد و شاه عبدالعظيم 
به گفته بيت اللهي در تخت جمش��يد و اماكن باس��تاني نيز 
ش��اهد فرونشس��ت ها هستيم و در ش��اه عبدالعظيم مناره اين 
مكان مذهبي در حال كج شدن است. وي در پاسخ به اينكه آيا 
فرودگاه امام خميني)ره( نيز دچار نشس��ت شده است يا خير 
عنوان كرد: اين فرودگاه س��االنه 4 تا 6 س��انت نشست دارد و 
فعال در شرايط بحراني قرار ندارد، اما در فرودگاه هاي اصفهان و 
كرمان ميزان فرو نشست ها بسيار باالست. در فرودگاه مهرآباد 
نيز فرو نشس��ت داريم كه بايد به سنس��ورها و دس��تگاه هايي 
مجهز ش��وند تا ميزان فرونشست ها مشخص شود زيرا فرودگاه 
از مكان هاي بس��يار مهم و حياتي كش��ور محسوب مي شوند و 

امنيت آنها در اولويت است. 
وي در ادامه با اش��اره به قضيه فرو ريزش ها گفت: فرو ريزش 
بر اثر ايجاد حفره در زير زمين ايجاد مي ش��ود. در ش��هر تهران 
رش��ته هاي قنات ه��اي وس��يعي داريم. بي��ش از 550 كيلومتر 
طول رش��ته قنات هاي اصلي و حدود 600كيلومتر طول رشته 
قنات هاي فرعي اس��ت. اي��ن قنات ه��ا آب را از دامنه كوه هاي 
ش��مالي تهران به س��مت جنوب هدايت و باغات جنوب تهران 
و ش��هرري را آبياري مي كرده اند. اكنون تمام اين باغات و مزارع 
تبديل به ساختمان شده و اين قنات ها از حيز انتفاع افتاده و رها 
شده اند. در ساختمان س��ازي جلوي اين قنات ها گرفته مي شود 
در نتيجه آب پش��ته كرده و راه خودش را باز مي كند و مس��ير 
جديدي را پيدا مي كند و كم كم تبديل به حفره مي ش��ود. وي 
ب��ا ذكر مثالي گفت: در تجريش هنگام گود برداري س��اختماني 
راه يكي از اين قنات ها قطع ش��ده و حفره ي��ي به اندازه 5 اينچ 
ايجاد كرده بود، اما فشار آبي كه پرتاب مي كرد حدود 2متر بود. 
مي خواهم بگويم آب زير زمين شتاب زيادي دارد به گونه يي كه 
خ��اك را مي كند و باعث ايجاد حفره در زير زمين مي ش��ود. در 
نتيجه ارتعاش ماش��ين ها در روي زمين، خاك ريزش مي كند و 
ناگهان فرو مي ريزد. نمونه هاي زيادي در شهر تهران داريم مانند 
فروريزش ش��هران كه در جريان آن راننده بيل مكانيكي كشته 
شد. او ادامه داد: آتشي كه از شكستن لوله گاز شعله ور شده بود 
به 50 متر مي رسيد اما خوش شانسي ما اين بود كه ماه رمضان 
بود و ترافيك زيادي در اين مكان وجود نداشت. خيابان پيامبر، 
ميدان قي��ام و چهار راه مولوي نيز نمونه ه��اي ديگر فروريزش 
زمي��ن در ته��ران بودن��د. در فرو ريزش ش��هران و مولوي نقش 
حفاري مترو محرز بود. بيمارس��تان زنان و زايمان اكبرآبادي در 
خيابان مولوي آن قدر ترك خوردگي هاي عجيب و غريبي دارد 
كه بخشي از آن تخليه ش��د. در مجموع دولت بايد براي پايش 
فرونشست كشور و مطالعات جدي تر آن حتما رديف بودجه يي 
را اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه ظاهرا در اين خصوص 

مشكلي را هنوز احساس نمي كند. 

 بي اثري تحريم هاي امريكا بر 
همكاري علمي ايران و سوئد 

 مدير بازاريابي بخش ايمني و حمل ونقل موسسه 
مل��ي تحقيقات س��وئد نس��بت به هم��كاري با مركز 
تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي و ش��ركت هاي 
خصوصي ايراني ابراز رضايت كرد و گفت: تحريم هاي 
مجدد امريكا تاثيري بر همكاري ها علمي و تحقيقاتي 
بين دو كش��ور ن��دارد و اين هم��كاري ادامه خواهد 
يافت. فردريك روس��ن در گفت وگ��و با پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرس��ازي اظهار كرد: همكاري موسسه 
تحقيقات ملي س��وئد و مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازي همچنين شركت هاي ايراني در حوزه دانش 
و تحقيقات اس��ت و تحريم ها تاثي��ري بر آن نخواهد 
داش��ت. او افزود: سابقه همكاري ما با مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرسازي به س��ال ها قبل بر مي گردد 
اما همكاري با ش��ركت عقاب افش��ان از دو سال قبل 
شروع ش��د. مدير بازاريابي بخش ايمني و حمل ونقل 
موسسه ملي تحقيقات س��وئد تصريح كرد: همكاري 
با مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي همچنين 
ش��ركت هاي ايراني بسيار رضايت بخش بوده به طوري 
كه بهبود و پيش��رفت آنها كامال مشهود است. روسن 
در پاسخ به اين سوال كه آينده ايمني راه و حمل ونقل 
ايران را چط��ور ارزيابي مي كنيد؟ گف��ت: با توجه به 
برگزاري س��مينار »ايمني اتوب��وس  در برابر آتش« و 
اهداي گواهينامه بين المللي به ش��ركت عقاب افشان 
به عنوان توليد كننده اتوبوس هاي اس��كانيا در ايران، 
نش��ان دهنده يك ش��روع خوب و ب��اال رفتن اهميت 
ايمني حمل ونقل در برابر آتش نزد مديران ايران است. 

 مطالبات رانندگان حمل و نقل 
جاده اي در دست بررسي

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي  گف��ت: با توجه به 
كارگروهي كه در ستاد و استان ها تشكيل شده است، 
پيش��نهادها و راهكارهايي در خصوص رس��يدگي به 
مطالبات و خواس��ته هاي ش��ركت ها و رانندگان ارائه 
ش��ده اس��ت. به گزارش پايگاه خب��ري وزارت راه و 
شهرسازي، عبدالهاشم حسن نيا با بيان اينكه بيش از 
90درصد جابه جايي كاال و مسافر در كشور در بخش 
حمل ونقل جاده يي ص��ورت مي گيرد، افزود: صاحب 
كاال، راننده و شركت حمل و نقل سه مولفه مهم اين 
بخش را تشكيل مي دهند كه سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده يي، تنظيم كننده روابط بين اين سه مولفه 
در كشور اس��ت. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره 
به نقش نظارتي س��ازمان، خطاب به كميسيون هاي 
نظارتي و رسيدگي به تخلفات در حوزه حمل و نقل 
جاده يي تاكيد كرد و گفت: كميسيون هاي موجود بايد 
با جديت و سرعت هرچه بيشتر تخلفات را بررسي و 

رسيدگي كنند.  

 حركت توده گرد و خاك از 
عراق به سمت مرزهاي غرب 

كارشناس سازمان هواشناسي از حركت توده گرد 
و خاك شكل گرفته در عراق به سمت مرزهاي غربي 
كشور خبر داد و افزود: از جمعه تا روز يك شنبه نيمه 
ش��مالي كش��ور افزايش دماي 3 ت��ا 5 درجه خواهد 
داش��ت ضمن اينكه در ته��ران ب��راي دو روز آينده 
پيش بيني مي ش��ود آس��مان صاف و گاهي وزش باد 
داشته باشد. به گزارش تسنيم، امين حسين نقشينه 
اظهار كرد: در دو روز آينده در بيش��تر مناطق كشور 
آسمان صاف و آفتابي خواهد بود و در همين مدت در 
مناطقي از نيمه ش��رقي، شمال شرق، شرق و جنوب 
ش��رق وزش باد ش��ديد رخ خواهد داد كه در برخي 
مناط��ق از جمله زابل با خيزش گ��رد و خاك همراه 
خواه��د بود. او تصريح كرد: ط��ي دو روز آينده براي 
استان هاي خوزستان، بوشهر و ايالم وزش باد شديد 
پيش بيني شده كه در برخي مناطق باعث گرد و خاك 

و كاهش كيفيت هوا مي شود. 

  آغاز ساخت 50 هزار خانه
در شهرهاي جديد 

معاون وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه ساخت 
50 هزار واحد مس��كوني تا پايان ش��هريور امسال در 
ش��هرهاي جديد كشور شروع مي ش��ود، گفت: امروز 
در ش��رايط خاصي به لحاظ اقتصادي ق��رار داريم و 
بازار مسكن هم با نوس��اناتي مواجه است؛ در چنين 
ش��رايطي عرضه مسكن براي اقش��اري كه به لحاظ 
اقتصادي متوس��ط اجتماع محس��وب مي شوند، يك 
سياس��ت مناس��ب خواهد ب��ود. به گزارش ايس��نا، 
حبيب اهلل طاهرخواني بي��ان كرد: مخاطب وزارت راه 
و شهرسازي براي ساخت اين 50 هزار واحد مسكوني 
اقشار متوسط اجتماع خواهند بود. او با بيان اينكه اين 
واحدهاي مسكوني مورد نظر با روش هاي مشاركتي 
احداث مي ش��ود، اف��زود: يكي از سياس��ت هاي مهم 
وزارت متبوعش تس��هيل و تس��ريع دسترس��ي ها از 

شهرهاي جديد به شهرهاي مادر است. 

ايرانشهر

اجراي قرارداد هواپيماساز ايتاليايي-فرانسوي ATR با »هما« در هاله اي از ابهام فرورفت

رايزني با امريكا براي تحويل ۴ هواپيما به ايران
گروه راه و شهرسازي|

چن��دي پي��ش مديرعامل ش��ركت ATR در 
مصاحبه يي با نشريه فرانسوي »التريبيون« گفت 
كه اين شركت نمي تواند در مقابل تحريم هاي امريكا 
ريسك كند و بايد دوباره براي تحويل هواپيماهاي 
سفارشي ايران از امريكا مجوز دريافت كند، در غير 
اي��ن صورت امكان تحويل 11 هواپيماي باقيمانده 

وجود ندارد. 
با وجود اع��الم نظر مايوس كنن��ده مديرعامل 
اين ش��ركت درباره تحويل هواپيما به ايران به نظر 
مي رسد كه اين شركت درحال رايزني با امريكا براي 
درياف��ت مجوز فروش 4 هواپيما به ايران اس��ت و 
ضرر مالي فراوان اين شركت در صورت عدم تحويل 
هواپيماها به ايران اير موجب شده كه آنها به دنبال 

راهي براي حل اين مشكل برآيند. 

 ATR در همين رابطه كريستن شرر مديرعامل
گف��ت: به علت تحريم هاي امري��كا عليه ايران، باال 
رفتن نرخ دالر و احتمال برنده نش��دن س��فارش 
مهمي در 201۸، اين ش��ركت خود را آماده سالي 

بسيار ضعيف تر از 201۷ مي كند. 
او اف��زود: بس��ياري از مش��تريان اين ش��ركت 
به عل��ت افزايش نرخ دالر در براب��ر ارز آنها، دچار 
مشكل شده اند. نوسانات قيمت بسيار زياد هستند، 
در نتيجه توانايي مش��تريان ATR براي فاينانس 
هواپيمايي كه سفارش داده اند، ضعيف شده است و 
مهم تر از همه وضعيت ايران است كه تاثيري بسيار 

منفي و زيادي بر اين شركت گذاشته است. 
او ادامه داد: از ۸0 هواپيمايي كه بايد در س��ال 
201۸ تحوي��ل مي داديم، 12 فروند به ايران تعلق 
داشت كه تعداد بااليي است. به ويژه وقتي تحويل 

اين 12 هواپيما با ريس��ك بااليي مواجه هس��تند. 
ايراني ها هواپيماهايي سفارش دادند كه به طور ويژه 
براي آنها درست شوند، چراكه آنها بيشتر در باالي 

مناطق كوهستاني فعاليت مي كنند. 
به گفته ش��رر، ايراني ها از ATR خواستند كه 
براي همه مس��افران در ش��رايط افت فشار كابين، 
سيس��تم تامين اكسيژن وجود داش��ته باشد. اين 
چيزي نيس��ت ك��ه در يك هواپيم��اي منطقه يي 
الزامي باش��د و ATR مجبور ش��د اين هواپيماها 
اصالح شود كه آنها را نسبت به مدل هاي استاندارد، 
ويژه مي كن��د و با اوض��اع ژئوپليتيكي پيش آمده 
پيرامون ايران ريس��ك تامين مالي ATR افزايش 
يافته است. مديرعامل شركت ATR با بيان اينكه 
از 20 هواپيماي سفارش داده شده ايران تا به حال 
۸ فروند آن را تحويل داده ايم،  گفت: اين شركت در 

حال حاضر 12 هواپيما را در فرآيند توليد دارد كه 
2 فروند از آنها تكميل شده اند و همچنين 6 فروند 
از هواپيماها روي خط مونتاژ هستند و ساخت چهار 
فروند آخر شروع شده و مشغول سفارشي سازي آنها 

هستيم. 
او ادام��ه داد: ايراني ها مي خواهند هواپيماهاي 
خود را تحويل بگيرند اما ATR هيچ ريس��كي را 
در تقابل با مقام��ات امريكايي نخواهد پذيرفت و 
خود را در معرض تحريم هاي امريكا قرار نمي دهد، 
البته در حال مذاكره با مقامات امريكايي هستيم 
تا بتواني��م 2 فروند هواپيماي تكميل ش��ده و 2 
فروند ديگري كه در انتهاي خط توليد قرار دارند 

را به ايران تحويل دهيم. 
شرر با بيان اينكه عملي شدن اين برنامه، نيازمند 
درخواست مجوز جديد از امريكاست، اظهار كرد: در 
حال حاضر مجوز قبلي اوفك لغو شده است ضمن 
اينكه كه دو هواپيماي تكميل ش��ده از لحاظ فني 
توس��ط ايرانيان مورد قبول واقع شده ، اما نمي توان 
آنه��ا را تحويل داد كه در نتيجه هدف گذاري براي 
تحويل هواپيما ATR به مش��تري هايش در سال 

201۸ با آسيب مواجه خواهد شد. 

مديرعام��ل ATRبي��ان كرد: كام��ال مطمئن 
نيس��تم كه اي��ن ش��ركت بتواند از دول��ت امريكا 
معافيت دريافت كند. امريكايي ها يك دوره 3 ماهه 
را فرصت داده اند تا شركت ها بتوانند محصوالتي را 
كه در لحظه اعالم تحريم ها توس��ط دونالد ترامپ 
در دست ساخت داشتند به ايران تحويل دهند. به 
عالوه مقامات امريكايي گفته اند كه درخواست هاي

ATR براي مجوزهاي جديد را بررس��ي خواهند 
كرد و بايد در نظر داش��ت كه براي صنعت هوايي، 

دوره 3 ماهه باز بسيار كوتاهي است. 
اگرچه به نظر مي رسد، شانس تحويل هواپيماي 
جديدي به ايران اير با توجه به مواضع شركت هاي 
هواپيماساز بس��يار كم اس��ت اما فرزانه شرفبافي 
مديرعامل ايران اير در آخرين اظهاراتش درباره روند 
تحويل هواپيما ب��ه ايران از رايزني با ياتا براي حل 
مشكل ايران و احتمال ورود 11 فروند هواپيماي نو 
به ايران خبر داد. اين درحالي اس��ت كه طي يكي 
دوماه گذشته شركت بويينگ به صورت يك طرفه 
قرارداد فروش ۸0 هواپيما به ايران را فس��خ كرده 
اس��ت و مديران ارشد ايرباس هم به طور ضمني از 
عدم تحويل هواپيماي جديد به ايران خبر داده اند. 

 نبود تعرفه مصوب ترافيكي براي آژانس ها 
رييس كميس��يون حمل و نقل ش��وراي شهر 
ته��ران در م��ورد آخرين وضعيت ط��رح ترافيك 
آژانس ها توضيحاتي را ارائه كرد. به گزارش ايسنا، 
محم��د عليخاني در م��ورد آخرين وضعيت طرح 
ترافيك آژانس ها گفت: بر اس��اس مصوبه شوراي 
شهر تهران در طرح ترافيك جديد براي آژانس ها 
تخفي��ف 50درصدي در نظر گرفته ش��د، اما اين 
مس��اله س��بب اعتراضات فراوان مي��ان رانندگان 
آژان��س ش��د. وي با بي��ان اينكه هي��ات تطبيق 
فرمانداري نيز اين تخفيف 50 درصدي رانندگان 
آژان��س را رد ك��رد، گفت: در ح��ال حاضر تعرفه 
مصوب��ي در طرح ترافيك جديد ب��راي رانندگان 
آژانس نداريم و فرمانداري نيز اعالم كرده اس��ت 
كه نحوه محاسبه تردد آژانس ها در داخل محدوده 
طرح ترافيك بايد بر اساس مصوبه سال 96 باشد. 
عليخاني با بيان اينكه رانندگان آژانس در س��ال 
گذش��ته رقم ثابتي را براي دريافت طرح ترافيك 
پرداخت مي كردند، گفت: در پي اعالم فرمانداري، 
نامه يي از شورا به شهرداري ارسال و اعالم شد كه 
بايد نحوه محاسبه نرخ تردد آژانس ها در محدوده 
طرح ترافيك بر اس��اس سال 96 باشد. وي افزود: 
اگ��ر پول دريافتي از رانن��دگان آژانس غير از رقم 
مصوب س��ال 96 )كمتر از ي��ك ميليون تومان( 

باشد، غيرقانوني است. 

 ضرورت انتشار اوراق براي ساخت مترو
ريي��س كميته بودجه ش��وراي ش��هر تهران از 
ضرورت انتشار اوراق مشاركت براي مترو خبر داد. 
به گزارش ايسنا، مجيد فراهاني گفت: جلسه يي 
با حضور اعضاي كميسيون حمل و نقل و برنامه و 
بودجه با دعوت از مديرعامل مترو و معاون حمل 
و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران براي پيگيري 

وضعي��ت مالي خط 6 و ۷ مترو برگزار ش��د. وي 
ب��ا بي��ان اينكه در اي��ن جلس��ه مديرعامل مترو 
گزارشي را از آخرين وضعيت خطوط 6 و ۷ ارائه 
كرد، گفت: خط 6 با اينكه پيشرفت آن در حوزه 
ساخت و س��از به باالي 90 درصد رسيده، اما به 
دليل عدم تامي��ن منابع مالي در حوزه تجهيزات 
كمتر از 10 درصد پيش��رفت داشته، اما وضعيت 
خط ۷ متفاوت اس��ت؛ چرا كه اين خط در حوزه 
ساخت و سازهاي فيزيكي همچون هواكش ميان 
تونل��ي و... در وضعيت خوبي نيس��ت، اما از نظر 
تجهيزات وضعيت بهتري نس��بت به خط 6 دارد 
كه به دليل عدم امنيت در آبان ماه تعطيل ش��د، 
اما بنا به گفته مسووالن شهرداري در هفته آينده 
فاز ي��ك خط هفت مجددا وارد مدار مي ش��ود و 
اميد اس��ت تا پايان ش��هريور، نيمه شمالي خط 
هفت به اتمام برسد. وي با بيان اينكه بانك شهر 
تامين كننده مالي خط 6 مترو اس��ت، اما به دليل 
حجم بدهي هاي شهرداري، امكان تامين مالي تا 
زمان پرداخت بدهي را ندارد، افزود: در گذش��ته 
چند زمين به بانك ش��هر ب��راي پرداخت بدهي 
داده ش��ده بود، ام��ا از آنجايي كه اي��ن زمين ها 
ب��ه مش��كل برخورده، بانك ش��هر نگران اس��ت. 
فراهاني با بيان اينكه بايد به س��مت فعال كردن 
اوراق مش��اركت ب��راي مترو پي��ش رويم، گفت: 
دول��ت اجازه انتش��ار 2000 ميليارد تومان اوراق 
مش��اركت را صادر كرده و خوشبختانه 50 درصد 
آن را تضمين كرده اس��ت و به همين دليل بايد 
به سمت استفاده از اوراق مشاركت براي ساخت 
مترو پيش برويم؛ چرا كه ش��هرداري مش��هد در 
ارديبهشت ماه گذش��ته توانست از طريق انتشار 
اوراق مشاركت ۸00 ميليارد تومان براي ساخت 
مت��رواش جمع آوري كند كه اگ��ر بتوانيم همين 
سيستم را براي مترو تهران پياده كنيم، بسيار به 

صرفه است. وي با بيان اينكه سود اوراق مشاركت 
براي مترو 10 درصد است، گفت: اين سود بسيار 
پايين تر از س��ودي است كه ما براي ساخت مترو 
ب��ه بانك ش��هر مي دهي��م و مي تواني��م با جدي 
گرفتن انتش��ار اوراق مشاركت، مشكالت مترو را 
ح��ل و فصل كنيم. فراهاني با بيان اينكه بايد هر 
چه سريع تر انتشار اوراق مشاركت را به سرانجام 
برس��انيم، گفت: چيزي تا 15 مرداد ماه كه آغاز 
سياس��ت هاي تحريمي است، نمانده و بايد تا آن 
زمان نسبت به خريد تجهيزات و ثبت سفارشات 

اقدام كرد. 

 نصب جي پي اس روي سرويس مدارس
رييس انجمن اوليا و مربيان شهر تهران با بيان 
اينكه نصب جي پي اس در سرويس مدارس از جمله 
ابزار نظارتي ماست، گفت: سرويس هاي مدارس را 
ملزم كرديم طي يك پروس��ه س��ه ساله مجهز به 
جي پي اس ش��وند. بر اين اساس بايد هر سال 35 
درصد از سرويس ها اين نرم افزار را نصب كنند كه 
در سال گذشته 3۷ درصد سرويس ها به آن مجهز 
شدند. بر اين اساس بايد امسال 35 درصد ديگر و 
مابقي تا پايان سال آينده جي پي اس روي خودرو 
خود نصب كنن��د. كامياب صدري در گفت وگو با 
ايس��نا با اشاره به مصوبه شوراي شهر براي ايمني 
حمل و نقل دانش آموزان اظهار كرد: شوراي شهر 
از ما براي مش��ورت و حضور در جلس��ات مربوط 
دع��وت نكرده  بود، اما يك نكت��ه مهم وجود دارد 
كه ضرورت آسيب شناس��ي و ايمني راه ها و حمل 
و نقل اس��ت. در همي��ن رابطه چند نهاد از جمله 
ش��وراي عالي ايمني راه هاي وزارت راه و شوراي 
عال��ي ايمني و ترافيك و دفت��ر هماهنگي حمل 
و نقل عمومي وزارت كش��ور سندي تحت عنوان 
آسيب شناس��ي و ايمني راه ها و حمل و نقل آماده 

و تنظيم كرده اند كه در دس��ت بررسي در دولت 
است و پس از تصويب ابالغ خواهد شد. وي افزود: 
از سوي ديگر كارگروه ماده 19 كه در بحث حمل 
و نقل و س��رويس مدارس تصميم گيري مي كند 
و متش��كل از نمايندگان سه دس��تگاه آموزش و 
پرورش، وزارت راه و وزارت كش��ور اس��ت امسال 
تغييراتي در دستورالعمل سرويس مدارس ايجاد 
كرده كه هفته گذش��ته از سوي وزير كشور ابالغ 
ش��د و در آن به ايمني حمل و نقل دانش آموزان 
تاكيد و اش��اره شده اس��ت. رييس انجمن اوليا و 
مربيان ش��هر تهران با بيان اينكه دغدغه اعضاي 
شوراي شهر نيز اين بوده كه سندي در اين زمينه 
تهيه و به افزايش ايمني حمل و نقل دانش آموزان 
كم��ك كند، گفت: اگر اين عم��ل، موازي كاري با 

برنامه هاي كش��وري نباش��د ما هم ب��ر آن تاكيد 
مي كنيم و موافق هس��تيم، زيرا سال هاي گذشته 
اين نقد را به ش��هرداي وارد مي كرديم كه ايمني 
خودروها را براي سرويس مدارس به صورت جدي 
مدنظر داشته باش��ند. خوب است يك بار بررسي 
كني��م واقعا خودروهاي ما چقدر ايمن هس��تند؟ 
آيا از سيس��تم هايي با رعايت استانداردهاي كامل 
ايمني اس��تفاده مي شود و تسهيالت خاصي براي 
نوسازي ناوگان حمل و نقل ديده مي شود؟ صدري 
افزود: ورود شوراي شهر به اين مقوله خوب بوده و 
از شهرداري خواسته طي دوماه آينده اليحه يي را 
ارائه كند. اميد اس��ت شهرداري با نگاه به نوسازي 
ن��اوگان حمل و نقل و استانداردس��ازي خودروها 

اقدام به تنظيم اين سند كند. 

در شهر



 Sat. Jun  30. 2018  1136   شنبه 9  تير 1397     16 شوال 1439  شماره 
sanat@taadolnewspaper.ir  66420769 

صنعت، معدن و جتارت14
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جزييات روند توليد صنايع در سال 96 منتشر شد

فراز و نشيب منتخبان صنعتي
گروه صنعت|

جزيي��ات وضعيت تولي��د منتخب��ان صنايع 
»صنعتي، معدني، ش��يميايي و پتروشيمي« در 
12ماه سال 96 منتشر شد. تصوير آماري در اين 
بخش ها حاكي از اين اس��ت ك��ه در بازه زماني 
ياد شده 5 گروه كااليي منتخب صنعتي ازجمله 
»توليد الياف اكريلي��ك، كولر آبي، وانت، نئوپان 
و ان��واع تلويزيون« بيش��ترين افت را نس��بت به 
مدت مشابه س��ال 95 تجربه كرده اند. در مقابل 
براساس آمارها 5 كاالي منتخب صنعتي »توليد 
كمباي��ن، اتوبوس، ميني ب��وس و ون، انواع كاغذ 
دوده و ان��واع س��واري« نيز در مدت ياد ش��ده 
بيش��ترين رش��د توليد را از آن خ��ود كرده اند. 
از آن  س��و در مي��ان صناي��ع منتخ��ب معدني 
4گ��روه كااليي»كات��د م��س، س��يمان، ظروف 
شيش��ه يي و ظ��روف چيني« بيش��ترين افت را 
 در بازه زماني مورد اش��اره داشته اند و در مقابل

5 گروه كااليي ش��امل »چيني بهداشتي، شيشه 
جام، كاشي، كنسانتره زغال سنگ و فوالد خام« 
بيش��ترين ميزان توليد را در س��ال 96 نسبت به 
س��ال 95 به خود اختصاص دادند. از سوي ديگر 
آمارهاي منتش��ر ش��ده حاكي از آن اس��ت كه 
برخي كاالهاي منتخب ش��يميايي و پتروشيمي 
با افزايش رش��د توليد روب��ه رو بوده اند كه از اين 
ميان 3گروه كااليي »پلي كربنات، پلي اس��تايرن 
و پلي اتيلن ترفتاالت« بيش��ترين ميزان توليد را 
در سال 96 نسبت به سال 95 به خود اختصاص 

داده اند. 

 منتخبان صنعتي با افت توليد
مطابق آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سال96 از ميان كاالي منتخب 
صنعت��ي 5 گ��روه كااليي ش��امل »تولي��د الياف 
اكريليك، كولر آبي، نئوپان، وانت و انواع تلويزيون« 
بيش��ترين افت را نسبت به مدت مشابه سال قبل 
در ميان كاالهاي منتخب صنعتي تجربه كرده اند. 
براس��اس آمار منتش��ر ش��ده »الياف اكريليك« با 
تولي��د 300ت��ن و با افت بي��ش از 95درصدي در 
بازه زماني مورد اش��اره بيشترين افت را نسبت به 
ساير كاالهاي منتخب صنعتي داشته است. دليل 
عمده اين موضوع هم تعطيلي يك شركت توليدي 
از اواسط سال گذشته به علت مشكالت مديريتي 
گزارش شده است. از ديگر سو »كولر آبي« به دليل 
كاهش صادرات و فصلي ب��ودن توليد محصول، با 
توليد 503 هزار و500 دستگاه در سال 96 با افت 
30.4درصدي نسبت به توليد سال 95 مواجه بوده 
كه بيشترين افت را نسبت به ساير كاالهاي منتخب 

صنعتي داشته است. 
»نئوپان« از ديگر محصوالت صنعتي است كه 
ب��ه دليل افت ميزان تقاضا در بازار با توليد 690 
هزار و500 مترمكعب ب��ا افت 17.9درصدي در 

بازه زماني مورد اش��اره روبه رو بوده است. توليد 
»وانت« نيز با توليد 73هزار دس��تگاه چهارمين 
محصول توليدي اس��ت كه اف��ت 4.4درصدي را 
در كارنامه خود ثبت كرده است. تغيير در برنامه 
مديريتي گروه خودروسازي و جلوگيري از توليد 
وانت آريس��ان واحد تبريز توس��ط سازمان ملي 
استاندارد عامل اين افت توليد بوده است. »انواع 
تلويزي��ون« نيز با توليد بي��ش از يك ميليون و 
257هزار دس��تگاه در س��ال 96 نسبت به سال 
95 اف��ت 17درص��دي را در كارنامه كاري خود 

ثبت كرده است. 

  منتخبان صنعتي با رشد توليد
از آن  س��و 5 كاالي منتخ��ب صنعتي ازجمله 
»تولي��د كمباين، اتوبوس، ميني بوس و ون، انواع 
كاغذ و دوده و انواع س��واري« نيز در س��ال 96 
نسبت به س��ال 95 توانسته اند گوي سبقت را از 
ديگر كاالهاي منتخب صنعتي س��تانده و رش��د 
مثبت را در كارنامه كاري خود به ثبت برس��انند. 
به طوري كه مطابق آماره��ا »توليد كمباين« با 
توليد 758دس��تگاه با رشد مثبت 85.8درصدي 
در س��ال 96 نس��بت ب��ه س��ال 95 مواجه بوده 
اس��ت. همچنين براساس آمار اعالم  شده در بازه 
زماني مورد بررس��ي »اتوبوس، ميني بوس و ون« 
بيشترين رشد توليد در ميان محصوالت صنعتي 
را داش��ته اند؛ ب��ه طوري كه مجم��وع »اتوبوس، 
ميني بوس و ون« توليد ش��ده در سال96 برابر با 
4261دستگاه عنوان شده كه در مقايسه با مدت 

مشابه س��ال قبل رشد بيش از 61.5 درصدي را 
تجربه كرده است. 

 »ان��واع كاغ��ذ« از ديگ��ر كااله��اي منتخب 
صنعتي با رشد مثبت است كه با توليد767هزار 
و 900ت��ن در س��ال 96 با رش��د 32.4درصدي 
نسبت به سال 95 روبرو بوده است. »دوده« هم 
چهارمين محصول منتخبي اس��ت ك��ه با توليد 
127ه��زار و800 ت��ن رش��د 24.4درصدي در 
سال96 را نسبت سال 95 در كارنامه خود دارد. 
در نهايت توليد »انواع س��واري« نيز در سال 96 
برابر با يك ميليون و 429هزار دس��تگاه بوده كه 
در مقايس��ه با سال 95 اين محصول صنعتي نيز 
رشد 13.9درصدي را تجربه كرده است. افزايش 
تقاض��ا در بازار را مي توان يك��ي از داليل عمده 

رشد توليد اين محصول صنعتي عنوان كرد. 

  وضعيت منتخبان معدني و شيميايي
از س��وي ديگر براس��اس آمار منتشر شده از 
13گروه كاالي��ي منتخب 5گروه كااليي »چيني 
بهداش��تي، شيش��ه ج��ام، كاش��ي، كنس��انتره 
زغال س��نگ و محص��والت فوالدي« بيش��ترين 
ميزان توليد را در مدت مذكور به خود اختصاص 
دادند. جزييات آمار منتش��ر شده از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاكي از اين اس��ت كه 
»چيني بهداشتي« با توليد 103هزار و 500 تن 
رش��د مثبت 21.8درص��دي را در كارنامه خود 
ثبت كرده اس��ت. »شيش��ه جام« نيز ب��ا توليد 
982ه��زار و 300تن رش��د 18.9درصدي را در 

سال 96 نسبت به سال 95 در كارنامه خود ثبت 
كرده است. »كاش��ي« نيز از محصوالت منتخب 
صنعتي اس��ت كه با توليد بيش از 372ميليون و 
170هزار و 400مترمربع رش��د 16.9درصدي را 
در كارنامه خود به ثبت رسانده است. »كنسانتره 
زغال س��نگ« نيز با رش��د 12درص��دي و فوالد 
خام با رشد 11درصدي بيش��ترين ميزان توليد 
در س��ال 96 در مقايسه با س��ال 95 را در مدت 

مذكور به خود اختصاص دادند. 
ام��ا از آن  س��و در بي��ن 13كاالي منتخ��ب 
معدني و صنايع معدني 4كاالي منتخب معدني 
»كاتد مس، س��يمان، ظروف شيشه يي و ظروف 
چيني« در سال 96 بيش��ترين افت را نسبت به 
س��ال 95 تجربه كرده اند. براساس آمارها »كاتد 
مس« ب��ا افت 16درصدي »ظروف شيش��ه يي« 
با اف��ت 10.6درصدي، »ظ��روف چيني« با افت 
2.2درصدي و س��يمان با اف��ت 1.5درصدي در 
س��ال 96 نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 95 با 
بيشترين ميزان افت روبه رو شدند. توليد سيمان 
به علت كاهش تقاضا طي س��ال هاي گذش��ته و 
فصل زمستان، كاهش صادرات، قطع گاز و ركود 
بخش ساختمان در سال 96 با افت توليد نسبت 
به س��ال 95 مواجه ش��د. كاتد مس نيز به علت 
تعمي��رات و تغيير سيس��تم كوره ه��اي فعلي به 
سيس��تم فلش دچار وقفه در توليد شده و با افت 
توليد در س��ال 96 در مقايسه با سال 95 مواجه 
شد. از سوي ديگر براساس آمار اعالمي، محصوالتي 
ك��ه در س��ال 96 در مي��ان كااله��اي منتخ��ب 

»ش��يميايي و پتروشيمي« توليد ش��ده اند با رشد 
توليد روبه رو بوده ان��د به طوري كه »پلي كربنات« 
با رش��د 73.9درصدي، »پلي اس��تايرن« با رش��د 
38.6درص��دي و »پلي اتيل��ن ترفتاالت« با رش��د 
14.4درصدي بيشترين رشد توليد را در اين گروه 
كااليي در س��ال 96 در مقايسه با سال 95 به خود 
اختصاص داده اند. البته وضعيت محصول »اپوكسي 
رزين« نيز بدون تغيير نس��بت به سال 95 گزارش 
مي ش��ود و س��اير كاالهاي منتخب »شيميايي و 

پتروشيمي« نيز رشد مثبت را تجربه كرده اند. 
ط��ي  دالر  قيم��ت  افزايش��ي  جهت گي��ري 
ماه هاي پاياني در س��ال 96 ازجمل��ه مهم ترين 
دالي��ل افزايش قيمت محصوالت »ش��يميايي و 
پتروش��يمي« در بازار كااليي به ش��مار مي آيد. 
اين درحالي اس��ت كه اين محص��والت ازجمله 
كاالهاي��ي هس��تند كه از اي��ن قاعده مس��تثنا 
نب��وده و اكثر رتبه بندي و گريدها با اين حركت، 
هماهنگ و روندي متناسب با اين افزايش را طي 
كردند. از س��وي ديگر افزاي��ش تقاضا در صنايع 
تكميلي مصرف كننده محصوالت »ش��يميايي و 
پتروش��يمي« و ميل بيش��تر به عرضه و معامله 
در بورس كاال را مي ت��وان از داليل اين وضعيت 

مثبت به  شمار آورد. 
از ديگر سو براساس اعالم وزارت صنعت طي 
3ماه گذشته، تعداد 201واحد صنعتي با دريافت 
تس��هيالت و حمايت ه��اي ويژه احي��اي مجدد 
ش��دند. طي س��ه ماه گذش��ته تعداد 201واحد 
صنعتي ب��ا درياف��ت تس��هيالت و حمايت هاي 
ويژه احياي مجدد ش��دند. اين تعداد واحد احيا 
ش��ده در حوزه هاي ب��رق و الكترونيك، خدمات، 
 سلولزي، شيميايي، غذايي، فلزي، كاني غيرفلزي 
و نساجي بوده اس��ت. از محل واحدهاي احياي 

مجدد شده 266 اشتغال جديد ايجاد شد. 
بيش��ترين تعداد واحد احيا ش��ده در 3ماهه 
گذش��ته به ترتيب در استان آذربايجان شرقي با 
26واحد صنعتي، تهران با 20واحد،  قم 17واحد 
و گيالن با 13واحد صنعتي بوده است. بيشترين 
 اش��تغال ايجاد ش��ده هم در اس��تان ته��ران با

85 نفر و در آذربايجان شرقي با 26نفر بوده است. 
همچنين در س��ال گذش��ته تع��داد 1514واحد 
صنعتي مجددا احيا و راه اندازي شدند كه از اين 
مح��ل 24هزار و 874 نفر اش��تغال جديد ايجاد 

شد و 130درصد برنامه به تحقق رسيد. 
در س��ال گذش��ته نيز بيش��ترين تعداد واحد 
راه اندازي ش��ده ب��ه ترتيب در اس��تان تهران با 
103واحد، مازن��دران با 121واح��د، آذربايجان 
ش��رقي با 98واحد و قم با 95واحد بوده اس��ت. 
بيش��ترين اشتغال ايجاد شده از راه اندازي مجدد 
واحدهاي راكد به ترتي��ب در مازندران با 2هزار 
و 360نفر، خراسان رضوي با 2هزار و 275نفر و 

استان تهران با 2هزار و 122نفر بوده است. 

 برخورد قاطع 
با گران فروشان

تسنيم| رييس اتاق اصناف ايران گفت: بسياري 
از افزاي��ش قيمت ها در بازار عل��ت اقتصادي ندارد 
بلكه عام��ل اصلي اين گراني ها ناش��ي از تبليغات 
رواني و شايعات اس��ت. علي فاضلي در مصاحبه با 
رادي��و افزود: براي كاهش فش��ار اقتصادي به مردم 
بايد جو رواني در جامعه به ش��كل صحيح مديريت 
ش��ود. او همچنين اظهار كرد: نوسانات نرخ ارز در 
مقاطع مختلف منجر به افزايش قيمت ها مي شود و 
شكي در اين قضيه نيست. رييس اتاق اصناف ايران 
گفت: كاالهاي راهبردي، س��بد خانوار و مواد اوليه 
به انضم��ام ملحقات و ملزومات با نرخ ارز رس��مي 
4ه��زار و 200 توماني خريداري مي ش��ود بنابراين 

نبايد شاهد افزايش قيمت در اين نوع كاالها بود. 
او در ادامه افزود: كارخانجات توليدي با توجه به 
اختصاص ارز دولتي نباي��د افزايش قيمت را بدون 
تاييد نهادهاي ذي ربط و دس��ت اندركاران مربوطه 
لحاظ كنند. فاضلي بيان كرد: نرخ كاالهاي اساسي 
بدون تغيير باقي مانده ام��ا توليدكنندگان داخلي 
قيمت برخي كاالها و خدم��ات را بدون تاييد نظر 
دس��تگاه هاي كنترلي و نظارتي افزايش داده اند كه 
بدون ش��ك قاطعانه با آنان برخورد خواهد شد. او 
يادآور شد: در حال حاضر افزايش نرخ ارز در كانال 
غير رسمي بازار را تحت تاثير قرار مي دهد از اين رو 
ض��رورت دارد به صورت جدي با اين پديده برخورد 

شود. 

مهلت 6 ماهه به 
صادركنندگان پتروشيمي 

ايس�نا| مدي��ركل دفتر مبارزه با قاچ��اق ارز و 
پولشويي گفت: طبق مصوبه دولت به صادركنندگان 
پتروش��يمي 6 ماه فرصت داده شده كه ارز حاصل 
از صادرات را به س��امانه نيما وارد كنند كه با توجه 
به ميزان صادرات تاكنون 2ميليارد يورو به سامانه 
نيما وارد شده و 6ماه فرصت براي واريز 10ميليارد 
يورو به سامانه نيما است. اميرمحمد پرهام فر با بيان 
اينكه برخي تقاضاهاي ارز در حال حاضر به سامانه 
نيما س��وق داده شده اس��ت، اظهار كرد: دسته يي 
از اف��راد ارز م��ورد نياز خود را از سيس��تم بانكي و 
دسته يي از طريق س��امانه نيما دريافت كردند. در 
حال حاضر صادركنندگان كاالهاي پتروش��يمي و 
كس��اني كه ارزآور هس��تند بايد ارز را با همان نرخ 
4200تومان وارد سامانه نيما كنند. او با بيان اينكه 
پتروش��يمي ها ارز خود را به سامانه نيما مي آورند، 
افزود: س��اير صادركنندگان الزامي به س��امانه نيما 

ندارند و خودشان مي توانند ارز وارد كنند. 
پرهام ف��ر در ادام��ه گف��ت: همچني��ن برخي 
واردكنندگان ارز خود را در توافق با صادركنندگان 
تهيه و وارد كشور مي كنند. به گفته مديركل دفتر 
مب��ارزه ب��ا قاچاق ارز و پولش��ويي، اگ��ر در مورد 
كاالهايي باشد كه ضرورت ورود دارد و واردكننده  
آن نتوان��د ارز مورد نياز خود را از طريق س��امانه 
نيم��ا تهيه كند، مي تواند از س��اير تامين كنندگان 
دريافت كن��د. پرهام فر درباره تاخي��ر در ارائه ارز 
به برخي درخواس��ت كنندگان به دليل خودداري 
پتروش��يمي ها از تحويل ارز خود به س��امانه نيما 
توضيح داد: مصوبه دوم ارديبهش��ت س��ال جاري 
دولت به صادركنندگان پتروش��يمي 6ماه فرصت 
داده اس��ت. در سه ماه نخست سال جاري نزديك 
به 12ميليارد دالر صادرات داشتيم. از اين ميزان 
نزديك ب��ه 2ميليارد يورو در س��امانه نيما عرضه 
ش��ده و باقي هم 6ماه فرصت دارن��د 10 ميليارد 
باقيمانده را وارد سامانه نيما كنند. البته از ابتداي 
مصوب��ه نمي توان ش��ديدترين حال��ت را در نظر 
گرف��ت و همين بازه 6 ماهه هم مزيت محس��وب 
مي شود، اما حتي اين زمان ممكن است در آينده 
كمتر ش��ود. مديركل دفتر مب��ارزه با قاچاق ارز و 
پولشويي با اش��اره به دسته بندي كاالها با اولويت 
س��ه گانه بي��ان كرد: هر يك از اين س��ه گروه اگر 
بخواهند كااليش��ان را وارد كش��ور كنند، قاچاق 
محس��وب نمي ش��ود؛ زي��را تش��ريفاتش را ط��ي 
مي كنند. او افزود: گوش��ي تلفن هم در هر يك از 
دسته ها قرار بگيرد، قاعدتا زمان ورود به كشور در 
گمرك، IMEI آن ثبت ش��ده و گوشي به عنوان 

گوشي قانوني شناخته مي شود. 

 افزايش توليد 
خودروهاي سنگين

ايس�نا| ارديبهش��ت ماه امس��ال توليد انواع 
كاميون به طور ميانگين 22.3درصد افزايش يافت. 
در اين مدت توليد انواع كاميون در ش��ركت ايران 
خ��ودرو دي��زل صعودي ب��وده و از 5دس��تگاه در 
ارديبهشت ماه سال گذشته به 52 دستگاه رسيد. 
تولي��د اين محصول در س��ايپا دي��زل نيز افزايش 
يافته و از 235 دس��تگاه در ارديبهشت ماه 1396 
به 429 دستگاه افزايش يافت. توليد انواع كاميون 
در كاريزان خ��ودرو نيز با افزايش همراه بوده و از 
80 دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به 97 

دستگاه رسيد. 
 ارديبهش��ت م��اه توليد اين محص��ول در گروه 
بهم��ن ني��ز افزايش يافت��ه و از 514 دس��تگاه در 
ارديبهش��ت م��اه 1396 به 575 دس��تگاه افزايش 
ياف��ت. توليد انواع كامي��ون در زامياد نيز صعودي 
بوده و به 34 دس��تگاه رسيد. ارديبهشت ماه سال 
گذش��ته توليد كاميون در اين شركت متوقف بود. 
برخالف اين خودروسازان اما توليد انواع كاميون در 
س��ه شركت با كاهش همراه بوده است. ارديبهشت 
ماه امسال توليد انواع كاميون در آذهايتكس نزولي 
ب��وده و از 10 دس��تگاه در ارديبهش��ت ماه س��ال 
گذش��ته به 6دستگاه رسيد. توليد اين محصول در 
تيراژه ديزل نيز كاهش يافته و از 20 دس��تگاه در 
ارديبهش��ت ماه 1396 به 5دستگاه كاهش يافت. 
در اين مدت توليد ان��واع كاميون در ماموت نيز با 
كاهش همراه بوده و از 211 دستگاه در ارديبهشت 

ماه سال گذشته به 180 دستگاه رسيد. 

مش��اور عال��ي ات��اق بازرگاني ته��ران گفت: مش��كالت و 
چالش ه��اي اقتصاد ايران داخلي اس��ت و ربط��ي به تحريم 
ندارد، ضمن اينكه گرفتاري اصلي آن اس��ت كه همواره نگاه 
ب��راي اصالحات اقتصادي به خارج از كش��ور اس��ت. ابراهيم 
بهادران��ي در گفت وگو با مهر گفت: گرفتاري اقتصاد ايران به 
صورت ريشه يي آن اس��ت كه همواره نگاه ما براي اصالحات 
اقتصادي به خارج از كش��ور اس��ت؛ در حالي كه مشكالت و 
چالش ه��اي داخل��ي داريم كه تا آنها را ح��ل نكنيم، حتي از 
ام��كان خارجي هم نمي توانيم بهينه اس��تفاده كنيم؛ اين در 
حالي اس��ت كه مشكالتي نظير كسري بودجه وجود دارد كه 
ربطي به خارجي ها نداش��ته؛ بلكه بايد تنظيم اين سند مهم 
اقتص��ادي ايران به نحوي ص��ورت گيرد كه تراز دخل و خرج 

با هم همخواني داشته و نقدينگي جديد وارد جامعه نكند. 
مش��اور عالي ات��اق بازرگاني تهران اف��زود: دولت به بخش 
خصوصي و بخش هاي ديگر اقتصاد بدهي دارد؛ پس معنايش آن 
است كه مردم نمي توانند با دولت وارد كارهاي قراردادي شوند. 
او ادامه داد: بنابراين بايد دولت براي اين موضوع فكري كند؛ نه 
اينكه مشكل يك بخش را حل كرده و ديگري را پوشش ندهد. 
او گفت: در غير اين صورت، اعتماد بخش خصوصي سلب شده 
و كار اقتصاد به سرانجام نمي رسد. او تصريح كرد: سيستم بانكي 
ايران چند سالي است كه با مواردي همچون معوقه هاي بانكي 
و بدهي دولت به سيس��تم بانكي رنج مي برد كه اينها ربطي به 
تحريم ندارد؛ پس تا زماني كه آنها را حل نكنيم، نبايد فكر كنيم 
كه همه مشكل ما از طريق نسخه خارجي ها و كار كردن با آنها 

حل مي ش��ود؛ ضمن اينكه اگر اين مسائل را كه تعداد آنها كم 
هم نيستند، حل كنيم، مي توانيم گام رو به جلو  برداريم؛ همه 
اينها در شرايطي است كه مسائلي همچون فضاي كسب و كار و 
آنچه اين فضا را دچار مشكل مي كند بايد مورد توجه قرار گرفته 
و از آنها پرهيز شود؛ بنابراين اگر كشور رو به سياست گذاري از 
اين دس��ت بياورد، آنگاه مشكالت سختي همچون تحريم نيز 

راحت تر و ساده تر قابل حل شدن است. 
به گفته بهادراني، مادامي كه مشكالت داخلي و زيرساختي 
اقتصاد اي��ران را حل نكنيم، اقتصاد س��امان نمي يابد، ضمن 
اينكه ممكن اس��ت مش��كالت خارجي نيز به آن اضافه شود؛ 
پس طبيعي اس��ت كه اي��ن گره به چند گ��ره ديگر اضافه و 
ي��ك گره كور را تش��كيل مي دهند. عضو هي��ات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران افزود: در عين حال سيس��تم بانكي بايد 
اصالح شده و شفاف شود؛ ضمن اينكه بانك هاي خارجي كه 
مي خواهند با ما كار كنند، بايد با ش��رايط كشور تطبيق داده 
ش��وند؛ اين طور است كه مشكل اقتصاد حل مي شود؛ در اين 
ميان مواردي همچون اف اي تي اف را نيز بايد با در نظر گرفتن 
اصول انقالب پيش برده و در شرايط كنوني كه ايران يك سال 
براي خروج از فهرس��ت س��ياه اف اي تي اف مذاكره كرده بود، 
ش��رايطي را فراهم آوريم كه با حفظ منافع ملي، اين موضوع 
در مجلس تصويب ش��ود، چراكه نبايد گرهي به گره هاي كور 
اقتصاد ايران اضافه كرد، پس به مجلس توصيه مي شود كه با 
در نظر گرفتن اصول انقالب اس��المي به وظايف خود در اين 

رابطه عمل كند. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه اقتصاد 
نيازمند مديران با رويكرد جديد است، گفت: جنگ اقتصادي بايد با 
اولوي��ت دادن اقتصاد به جاي سياس��ت در مدت كوتاهي مديريت 
شود. يحيي آل اسحاق افزود: اگر مديران اقتصادي فعلي توان تغيير 
رويكرد با شرايط اقتصادي جديد را دارند رويكرد خود را تغيير دهند 
ت��ا وضعيت اقتصادي بهتر ش��ود اما اگر اين ت��وان را ندارند بايد به 
ج��اي آنها مديران اقتصادي جديد را جايگزين كرد. او در گفت وگو 
با ف��ارس در خصوص چگونگي مديريت وضعي��ت  اخير در اقتصاد 
كش��ور و رفع نارضايتي فعاالن اقتصادي گفت: مردم در حوزه هاي 
مختلف نارس��ايي ها را مي بينند و نارسايي در حوزه اقتصاد را همه 
قبول دارند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه 
ثبات در سياس��ت هاي اقتصادي وجود ندارد، گفت: نوسانات ارزي 
مردم را براي خريد و فروش كاال س��رگردان مي كند. او اظهار كرد: 
در اين ش��رايط با وجود مش��كالت مختلف متاسفانه گمرك هم از 
ترخيص كاال خودداري مي كند و بخش اعظمي از كاال و مواد اوليه 
در گمرك مانده و به دليل سياس��ت هاي مبهم اجازه ترخيص داده 
نمي شود. او با اش��اره به مسائل پيش آمده در حوزه واردات موبايل 
گف��ت: دولت ارز 4200 توماني به واردات موبايل اختصاص داده اما 
در انتها نظامات به گونه يي نبوده كه عرضه متناس��ب با ارز 4200 
توماني باشد. اين استاد دانشگاه اظهار كرد: مجموعه اين نارسايي ها 
دو مساله را ايجاد مي كند كه يكي كاهش اعتماد جامعه است. عضو 
هي��ات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بي��ان اينكه در يك نظام 
مديريتي بايد اعتماد عمومي حفظ ش��ود، گفت: حوزه اجرا نيازمند 
اجراي تصميم واحد اس��ت و نباي��د در اين حوزه تصميمات متغير 

باشد. رييس اتاق مشترك ايران و عراق با بيان اينكه اين نارسايي ها 
 ممكن اس��ت روحيه مردم و جامعه را تح��ت تاثير قرار دهد، افزود:

50 درصد از موفقيت هر موضوعي به روحيه بستگي دارد. او اظهار 
كرد: اينكه دش��من مي خواهد با جنگ هاي روان��ي روحيه مردم را 
تضعيف كن��د يك واقعيت اس��ت اما از طرفي عملكرد نامناس��ب 
مسووالن هم موجب تضعيف روحيه مي شود. او با بيان اينكه تضعيف 
روحيه بسيار خطرناك است، گفت: انسان به اين ترتيب تمام دارايي 
خود را از دس��ت مي دهد بنابراين بايد مسووالن سطح روحيه را در 
خود و مردم تقويت كنند. آل اسحاق با اشاره به اينكه در حوزه هاي 
مختلف مطالبي براي ايجاد بي اعتمادي در بين مردم مطرح مي شود، 
گفت: مجموعه اين مسائل حكايت از ساماندهي يك طرح همزمان 
با طراحي مشخص دارد. او اظهار كرد: اگر به اين مسائل توجه نشود، 
دشمنان از نارسايي هاي به وجود آمده سوءاستفاده مي كنند. رييس 
اتاق مشترك ايران عراق با اشاره به اتفاقات پيش آمده در بازار تهران 
گفت: اصناف و كس��به اين بازار آش��وبگران را نمي شناختند و اين 
مساله حكايت از آن دارد كه اين اتفاقات توسط افرادي كه اصال به 
كسبه و بازاريان ربطي ندارد، هدايت مي شود. عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: مسووالن بايد بدانند كه دشمنان براي 
رسيدن به اهدافشان از خودمان سربازگيري مي كنند و اين اتفاقات 
برنامه ريزي شده است. آل اسحاق بيان كرد: در كشور دايره سياسي 
قدرت بر همه دواير غلبه دارد در حالي كه بايد براي مدت كوتاهي و 
حداقل براي شرايط فعلي كه در ميدان جنگ اقتصادي قرار داريم، 
اولويت دايره سياس��ي و اقتصادي جاي خود را با هم عوض كنند و 

دايره اقتصادي در اولويت قرار گيرد. 

مشاور عالي اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد 

نسخه فعاالن اقتصادي براي اقتصاد ايران
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد

نياز اقتصاد به مديراني با رويكرد جديد 

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان 
حماي��ت چگونگي رصد بازار كااله��اي وارداتي با 
دالر 4200 تومان��ي و ف��روش آن در بازار مصرف 
با اين نرخ را تش��ريح و تصريح كرد: ليس��ت افراد 
و ش��ركت هاي واردكننده كاال در اختيارمان قرار 
گرفته كه بازرس هاي سازمان سراغ واردكنندگان 
خصوصا دانه درش��ت ها مي روند و ميزان واردات، 
قيم��ت ارز و قيم��ت ف��روش محص��ول را رصد 
مي كنند كه در صورت تخلف تعزيري به دستگاه 
قضايي كشور معرفي مي شوند. شهرام ميرآخورلو 
در گفت وگو با ايس��نا با اشاره به تمايل افراد براي 
خريد س��كه و ارز بيان كرد: اتفاق هيجاني كه در 
بازار افت��اده بابت نرخ كاالهايي ك��ه مردم به آن 
اطالق س��رمايه مي كنند، اس��ت؛ نگراني مردم از 

تبديل كردن نقدينگي ش��ان به سرمايه، خودش 
يك تقاضاي كاذب است كه وارد بازار مي شود. 

او با بي��ان اينكه فعاالن اقتصادي كه در جامعه 
كار مي كنند نس��بت به وضع آينده نگران هستند 
و اعت��راض از اين مبناس��ت كه ي��ك بي ثباتي در 
شرايط اقتصادي كش��ور وجود دارد، افزود: بخشي 
از مديريت اين شرايط به اقتصاد كالن برمي گردد 
كه بايد تصميم گيري ش��ود، زيرا س��هم نقدينگي 
1500ه��زار ميليارد توماني موج��ود در هر بازاري 
برود، بازار را تخريب مي كند. بخشي هم به عوامل 
اقتص��اد خرد برمي گردد كه ما ب��ا مديريت عرضه 
و تقاض��ا مي توانيم ب��ازار را تنظي��م كنيم. معاون 
بازرس��ي و رس��يدگي به تخلفات سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان ادامه داد: اين 

حج��م تقاضا براي اين كااله��ا و نقدينگي موجود 
در جامعه باعث ش��ده ظرف يك��ي، دو هفته اخير 
قيمت هاي غيرمنطقي و هيجاني ش��كل بگيرد و 
رش��د كند. اگر اين تقاضاي كاذب وارد بازار نشود، 
قيمت ها نبايد اين اندازه هيجاني و حبابي باال برود. 
ميرآخورلو با اش��اره به اعتراض فروشندگان به 
وضعيت موجود اظهار كرد: اين اعتراض ها نشان از 
نگراني آنها به بي ثباتي بازار دارد. او افزود: ش��ايد 
نياز م��ا در حد 4درصد كل هزينه ي��ي ارزي مان 
باش��د، اما اينكه چ��را بايد در ب��ازار آزادي كه به 
صورت فيزيكي و اسكناس است، اثر ارز اين اندازه 
باال باشد و آنها را نسبت به تجارت شان نگران  كند. 
او با بيان اينكه س��ازمان حمايت بيشتر در زمينه 
خدمات پس از فروش مس��ووليت دارد، ادامه داد: 

ما پيش از اين دسترس��ي نداشتيم به اينكه افراد 
كااله��ا را با چ��ه ارزي وارد مي كنن��د. االن بانك 
مركزي اين س��امانه را در اختيار وزارت ارتباطات 
قرار داده و وزارت ليستش را منتشر كرده است. ما 
هم بر اساس آن ليست سراغ اين واحدها مي رويم. 
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در ادامه 
اظه��ار كرد: موبايل به عن��وان كاالي اولويت اول 
و ضروري ما نيس��ت كه به صورت بازرس��ي محور 
رويش نظارت داشته باشيم، بلكه كااليي است كه 
بايد به صورت شكايت محور به آن رسيدگي كنيم 
كه تا پيش از انتش��ار ليس��ت واردكنندگان هنوز 
ش��كواييه يي دال بر افزايش گراني يا عدم اجراي 
تعه��دات در اين زمينه نبوده اس��ت. او ادامه داد: 

البته به عنوان مدعي العموم وظيفه صيانت از نرخ 
ارز و حمايت از حقوق مصرف كنندگان را بر عهده 

داريم. 
ميرآخورلو با اش��اره به اختصاص ارز دولتي به 
واردكنن��دگان گفت: در برخي كاالها ما به اس��م 
مواد، دس��تمزد، س��ربار و انرژي ب��ه عنوان بهاي 
تمام ش��ده نگاه مي كنيم اما در كاالهايي كه نقش 
ارز بسيار مهم است و حدود 95درصد سهم بهاي 
تمام ش��ده يك كاال به ارز برمي گردد، حتما ورود 
مي كنيم و مدارك را با نرخ 4200تومان بررس��ي 
مي كنيم. اگر كااليي باالتر از قيمت فروخته شده 
باش��د، ضمن برخورد با شخص خاطي با توجه به 
اسناد موجود نسبت به برگرداندن اين قيمت ها به 

كساني كه فروختند، اقدام مي كنيم. 

معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت اعالم كرد

سازمان حمايت سراغ دانه درشت ها مي رود
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15 نفت و انرژي

 توليد 581 مگاوات برق
از انرژي هاي نو

پاون| از تيرماه سال 88 تا ابتداي تيرماه سال 97 
حدود 2ميليارد و 153 ميليون كيلووات ساعت برق 
از محل انرژي هاي نو توليد شده كه اين ميزان توليد 
برق از محل انرژي هاي تجديدپذير توانسته از انتشار 
حدود يك ميليون و 486هزار تن گاز گلخانه يي بكاهد. 
همچنين اين ميزان توليد انرژي هاي نو باعث ش��ده 
611 ميليون مترمكعب از مصرف سوخت هاي فسيلي 
در كشور كه جزو عوامل اصلي آاليندگي هوا در كشور 
است، كاسته ش��ود. گفتني است، اين حجم از توليد 
انرژي هاي ن��و باعث صرفه جويي 474ميليون ليتري 
مصرف آب در س��ال هاي اخير شده است. هم  اكنون 
493مگاوات نيروگاه تجديدپذير درون كشور در حال 
احداث است و ظرفيت نصب شده انرژي هاي نو كشور 
نيز به 581 مگاوات رسيده است. همچنين انرژي هاي 
تجديدپذير موجب اش��تغال 44 ه��زار و 607 نفر به 

صورت مستقيم و غيرمستقيم در كشور شده است. 

 رشد 7 برابري
صادرات نفت به ژاپن

ايس�نا| آمار مقدمات��ي وزارت اقتصاد، بازرگاني و 
صنعت ژاپن نشان داد، واردات نفت اين كشور از ايران 
در ماه مه به باالترين سطح در 14ماه گذشته رسيد و 
نس��بت به آوريل، نزديك به 7 برابر افزايش داشت. به 
گزارش پالتس، آمار دولتي ژاپن نشان داد، اين كشور 
طي م��اه مه به طور ميانگين 211 هزار و 97 بش��كه 
در روز نفت از ايران وارد كرده كه 31.5 درصد رش��د 
نس��بت به مدت مشابه س��ال ميالدي گذشته داشته 
است. اين افزايش به دنبال تقاضاي باالتر پيش از اعالم 
تحريم هاي امريكا علي��ه ايران روي داد. دونالد ترامپ 
رييس جمهور امريكا هش��تم ماه مه اعالم كرد: امريكا 
از توافق هسته يي با ايران خارج مي شود و تحريم هايي 
كه از ژانويه سال 2016 در راستاي برجام معلق شده 
بودند، مجددا به اجرا گذاش��ته مي شوند. واردات نفت 
ايران 7درصد از مجموع 2.98ميليون بش��كه در روز 
واردات نفت ژاپن در مه را تش��كيل داد و در مقايس��ه 
با 30 هزار و 910 بش��كه در روز واردات نفت ايران در 

آوريل، نزديك به 7 برابر افزايش نشان داد. 

 پيشروي معامالت نفتي
ايران و تركيه 

ايلنا| سخنگوي رياست جمهوري تركيه اعالم كرد 
كه كشورش، ايران را شريك مهم تجاري مي داند و از 
معامالت نفتي و گازي با تهران عقب نشيني نمي كند. 
به گ��زارش بلومب��رگ، ابراهيم كالين در پاس��خ به 
درخواست هاي اياالت متحده مبني بر توقف واردات 
نفت از اي��ران گفت: »تركيه طب��ق منافع اقتصادي 
خود حركت خواهد كرد.« كالين متذكر ش��د: »ايران 
ش��ريك تجاري مهم تركيه اس��ت و اين دو كش��ور 
مرزهاي مش��تركي دارند.« اين مقام ترك افزود: »ما 
توافقنامه ه��اي گاز طبيع��ي و نفت امض��ا كرده ايم و 
هرگز گامي برنمي داريم كه منافع اقتصادي مان را به 
خطر بيندازد.« وي بار ديگر مخالفت تركيه با تصميم 
امريكا براي خروج از توافق هس��ته يي با ايران را مورد 
تاكيد قرار داد و گفت: »نه تنها ما و ديگر كش��ورهاي 
منطقه مخالف بس��ته تحريم ها )از سوي امريكا عليه 
ايران( هستيم بلكه كشورهاي اروپايي نيز با اين مساله 

مخالفت مي كنند.« 

هشدار ايران به عربستان 
درباره توليد نفت

تسنيم| به گزارش پالتس، نماينده ايران در اوپك 
به عربس��تان هشدار داد كه به مفاد توافق اخير اوپك 
پايبند باش��د و از توليد بيشتر از سهميه تعيين شده 
خودداري كند. حس��ين كاظم پوراردبيلي گفت: »اگر 
عربستان باالتر از س��هميه تخصيص داده شده براي 
اين كش��ور توليد كن��د، توافق اوپ��ك را نقض كرده 
اس��ت.« اظه��ارات وي چن��د روز پ��س از آن مطرح 
مي شود كه ايران با اوپك و متحدانش توافق كرد كه 
تولي��د خود را افزايش دهند. اردبيلي گفت: »اوپك با 
تصميم اجماعي اداره مي شود نه با تصميم يك كشور. 
 « كاظم پ��ور گفت: اگ��ر كميته نظارت در نشس��ت

22 و 23 سپتامبر خود در الجزاير به اين نتيجه برسد 
كه توافق نقض ش��ده است، محمد باركيندو دبيركل 
اوپك ممكن اس��ت با درخواس��ت برگزاري نشست 
فوق العاده سازمان مواجه ش��ود. وي افزود: عربستان 
»اجازه« افزايش توليد خود به بيش از سهميه تعيين 
شده براي اين كشور )10.06 ميليون بشكه( را ندارد.

كوتاه از دنياي انرژي

2 قرباني در آتش سوزي 
پتروشيمي آبادان 

ايس�نا| واحد 600 پتروش��يمي آب��ادان از حدود 
ساعت 24: 00 )بامداد پنج شنبه( دچار آتش سوزي شد 
و در س��اعت 6:30 بامداد روز جمعه با تالش نيروهاي 
ام��دادي اين آتش به طور كامل خاموش ش��د. رييس 
روابط عمومي پتروشيمي آبادان در اين باره گفت: علت 
و ميزان خسارت آتش سوزي در پتروشيمي آبادان در 
حال بررسي اس��ت و تا چند روز آينده اعالم مي شود. 
محسن كعب عمير با اشاره به حادثه آتش سوزي بامداد 
روز پنج ش��نبه )7 تيرماه( در واحد 600 پتروش��يمي 
آبادان اظهار كرد: به دليل حجم باالي آتش سوزي در 
واحد 600 پتروشيمي آبادان در حال حاضر نمي توان 
در خصوص علت و ميزان خس��ارات وارد ش��ده بر اثر 
آتش س��وزي اظهارنظر كرد. وي افزود: كارشناسان با 
حضور در محل در حال بررسي علت حادثه هستند و 
علت و ميزان خسارت آتش سوزي در اين پتروشيمي تا 
چند روز آينده اعالم مي شود. تا لحظه تنظيم اين خبر 
2 نفر از كاركنان اين واحد جان خود را از دست دادند. 

حادثه

زنگنه در افتتاح فاز دوم پااليشگاه خليج فارس با حضور رييس جمهور بيان كرد

اگر در كار وزارتخانه تاخير نمي انداختند تحريم نفت ممكن نبود

وزير نيرو سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته بود

ورود از دريچه  دين براي ترميم روند مصرف آب
گروه انرژي|

س��خنران پيش از خطبه هاي نم��از جمعه اين 
هفته، رضا اردكانيان وزير نيروي كش��ورمان بود تا 
با تاكيد بر اهميت صرفه جويي در مصرف آب، دين 
را بدين منظور به مدد بطلبد. اردكانيان سازگاري با 
كم آبي را اصلي ترين برنامه وزارت نيرو عنوان كرد و 
استفاده اس��تاندارد از آب و انرژي را همتراز با عمل 
صالح تكرار ش��ده در آموزه هاي ديني دانس��ت. وي 
بدمصرفي را همان فسادي خواند كه خداوند فرموده 
با انجام آن بقا، رفاه و آس��ايش آدميان در زمين به 
خطر مي افتد. اردكانيان بيان كرد كه ايران به اندازه 
يك سوم جهان از موهبت بارندگي برخوردار است و 
خشكسالي و كاهش بارندگي ها را واقعيت پيش روي 
ايرانيان دانس��ت. به گفته وي همان طور كه هزاران 
سال است ايرانيان خود را با كم آبي سازگار كرده اند، 
اكنون نيز مي توانند با آن كنار بيايند و با اس��تفاده 
بهينه از آب و صرفه جويي مي توان آب شرب دوبرابر 

جمعيت كنوني ايران را فراهم كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو )پاون(، 
وزي��ر نيرو در س��خنراني پي��ش از خطبه هاي نماز 

جمع��ه اين هفت��ه تهران با تاكيد ب��ر اينكه جامعه 
ما حايز وجدان ديني اس��ت، اظه��ار كرد: »مردم ما 
داراي انگاره ها و اعتقادات ديني قدرتمندي هستند 
و اين دينداري به طور عام و به طور خاص اصلي ترين 
سرمايه ماست. تحقيقات جهاني در علوم اجتماعي 
نيز مويد اين اس��ت كه بسته به شرايط و مقتضيات 
و به ويژه زماني كه زيرساخت هاي صرفه جويي مهيا 
باشد، انگاره هاي ديني، انگيزشي براي رفتار درست 
را فراهم مي كنند.« رضا اردكانيان با تاكيد بر اينكه 
ميلياردها مترمكعب آب در بخش كش��اورزي مورد 
اس��تفاده قرار مي گي��رد، بيان كرد: »م��ا مي توانيم 
ب��ا بهره من��دي از فناوري هاي جدي��د ميليون ها و 
بلكه ميلياردها مترمكعب آب در بخش كش��اورزي 
صرفه جويي كنيم و براي جمعيتي تا دوبرابر جمعيت 
فعلي كشور آب كافي براي شرب، بهداشت و صنعت 
در دس��ترس داشته باش��يم.« وي با تاكيد بر اينكه 
اس��تفاده اس��تاندارد و مطابق الگوي مصرف آب و 
ان��رژي همان عمل صالح تكرار ش��ده در آموزه هاي 
ديني ماست، ادامه داد: »استفاده درست آب و انرژي 
عين عدل اس��ت. انصاف حكم مي كند زماني كه در 

نقاطي از كشور به داليل مختلف از جمله كم بارشي، 
تنگناهاي مالي و عمدتا بدمصرفي، آب با كيفيتي در 
اختيار ندارد، ما در مقابل كه آب با كيفيت و س��الم 

داريم آن را به درستي مصرف كنيم.« 
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه س��اليان متمادي در 
برخي زمينه ها بدمصرف بوده ايم، گفت: »بدمصرفي 
همان فسادي است كه خداوند تاكيد كرده است در 
زمين مرتكب انجام آن نشويد، چرا كه بقاي آدميان 
و رفاه و آسايش آنان را به خطر مي اندازد، نابرابري و 
بي عدالتي ايجاد كرده و خشونت مي آفريند. بنابراين 
بدمصرفي در محيط زيس��ت، آب و انرژي مي تواند 

موجب بروز تمام اين سختي ها شود.«
وزي��ر نيرو افزود: »در كش��ور ما ب��ه ميزان قابل 
مالحظه يي از انرژي برق توسط نيروگاه هاي برق آبي 
توليد مي شود. سال گذشته توانسته بوديم تا 9300 
مگاوات برق كش��ور را از طريق نيروگاه هاي برق آبي 
تامين كنيم ولي به دليل افت بي سابقه بارش ها در 
پاييز و زمستان سال گذشته پيش بيني مي شود در 
تابستان امس��ال چندين هزار مگاوات كاهش توليد 

برق از نيروگاه هاي برق آبي خواهيم داشت.«

اردكانيان تصريح كرد: »ما هر ساله به طور طبيعي 
با رش��د معقول جمعيت هم مواجه هستيم كه اين 
مساله نيز منبع جديدي براي مصرف بيشتر است و 
براي آن برنامه ريزي مي كنيم. نكته مهمي كه نبايد 
از آن غافل شويم، اين است كه امسال مي توانيم هم 
در بخش آب به ويژه آب ش��رب و بهداشت و هم در 
بخش برق با درس��ت مصرف كردن و فاصله گرفتن 
از بد مصرفي تابس��تان گرم امس��ال را با مشكالت 

كمتري پشت سر بگذاريم.«
وزي��ر نيرو ي��ادآور ش��د: »حتي در اي��ن ميان 
بارش هاي نس��بتا مناس��ب بهار امس��ال در برخي 
اس��تان ها نيز به ميزان مورد نياز افت نزوالت جوي 
نيمه دوم سال گذش��ته را جبران نكرده است و در 
برخي از اس��تان ها در مقايس��ه با س��ال گذشته تا 

75درصد كاهش بارندگي داشته ايم.«
اردكانيان ادامه داد: »امروزه دسترس��ي كامل به 
تمام فناوري هاي دنيا داريم. ما بيش از چهار ميليارد 
مترمكعب پس��اب توليد مي كنيم كه پس از تصفيه 
مي توان��د مطمئن ترين منبع ب��راي بخش صنعت 
كش��ور و بعضا در بخش كش��اورزي ب��ا رعايت هاي 

استانداردهاي الزم باشد.«
وي ب��ر ل��زوم دوري از بدمصرف��ي تاكيد كرد و 
گفت: »ما در ش��هرهاي بزرگ كه منابع آبي كافي 
براي شرب و بهداشت داريم، بايد دقت كنيم تا آب 
با كيفيت بخش شرب را به ساير مصارف اختصاص 
ندهيم. همواره ب��ه ياد آوريم قطره قطره آبي كه به 

عنوان نظافت محيط از آن اس��تفاده مي ش��ود و به 
عنوان وس��يله شست و ش��و بعضا مورد استفاده قرار 
مي گيرد در نقاط بي شماري از كشور و در روستاهاي 

ما منبع شرب مردم اين مناطق است.«
اردكانيان يادآور شد: »دولت نيز براي صرفه جويي 
در مصرف آب و برق ابتدا سراغ سازمان هاي دولتي 
رفته است و مصوبه هيات وزيران ناظر بر اين خواهد 
بود كه دس��تگاه هاي دولتي قطعا در مقايسه با سال 
گذشته بايد به ميزان قابل مالحضه يي در مصرف آب 
و برق خ��ود صرفه جويي كند كه مطمئنا اين رفتار 

توسط مردم نيز پشتيباني خواهد شد.«
وي در بخش پاياني س��خنان خود گفت: »تمام 
اين مسائل به اين معناست كه با رفتار صحيح خود 
به گونه يي عمل خواهيم كرد كه دشمنان اين نظام 
و مملكت به هوس نيفتند كه در زمينه آب اقدام به 
تحريك احساسات و عواطف مردم در مناطق كم آب 

و داراي مشكل بيفتند.«
وزير نيرو خاطرنشان كرد: »رژيم صهيونيستي كه 
دهه هاي گذشته از تمام ابزار ممكن و حتي علم روز 
با تهيه مدل هاي رياضي مختلف س��عي در سرقت 
منابع آب در كشورهاي خاورميانه و مناطق اشغالي 
كرده است، امروز به هوس افتاده كه در موضوع آب 
وارد معركه ايران ش��ود. مطمئنا هوشياري مردم ما 
مانع از اين دست اندازي خواهد شد و با كمك هم در 
مصرف صحيح منابع زيست محيطي در اين بخش 

نيز موفق خواهيم بود.«

براي كشوري كه همواره نگاهي امنيتي به تامين 
بنزين داش��ته و از طرفي نيز اي��ن روزها در معرض 
تش��ديد تحريم ها قرار دارد، نزديك كردن عرضه به 
تقاضاي اين س��وخت اهميت زي��ادي دارد. آن قدر 
زياد كه ميان تمام گرفتاري ها رييس جمهور را عازم 
بندرعباس كند. حس��ن روحان��ي و بيژن زنگنه روز 
پنج ش��نبه در بندرعباس بودند تا فاز دوم پااليشگاه 
عظي��م س��تاره خليج ف��ارس را افتتاح كنن��د. در 
صحبت هاي هر دو سياستمدار كهنه كار اين هويدا 
بود كه مش��كالتي گريبان كش��ور را گرفته اس��ت، 
به طوري كه زنگنه گاليه كرد كه  اگر در كار وزارتخانه 
تاخير نمي انداختند، تحريم نفت ايران ممكن نبود. 
اما هر دو به پيش��رفت هاي چند س��ال اخير اشاره 
كردند و آنها را مايه اميدواري خواندند. صحبت هاي 
روحاني در واقع ادامه صحبت هاي چهارشنبه شب او 
در باب ايستادگي خود و دولتش در برابر فشارهاي 
خارجي بود. س��خنان زنگنه تكنيكي تر و درباره فاز 
دوم پااليشگاه خليج فارس و مساله بنزين در كشور 
بود. با بهره برداري از اين فاز، روزانه 12 ميليون ليتر 
بنزين با كيفيت يورو 5 به كل توليد بنزين كش��ور 
افزوده مي ش��ود و با راه اندازي دو فاز نخست، ميزان 
توليد بنزين اين پااليشگاه ستاره خليج فارس به 24 
ميليون ليتر رسيده و فاز س��وم نيز تا پايان امسال 
به بهره برداري مي رس��د براي افتتاح اين پااليشگاه، 
عليرضا صادق آبادي مديرعامل شركت ملي پااليش 
و پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي، فرماندار و اس��تاندار 
هرم��زگان، جمع��ي از نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي و مديران ارش��د صنعت نفت كشور، وزير 
نفت و رييس جمهور را همراهي مي كردند. در ادامه 
گزارش »تعادل« از مراسم افتتاح فاز دوم پااليشگاه 
خليج فارس و س��خنراني رييس جمهور و وزير نفت 

را مي خوانيد. 
از پااليشگاه س��تاره خليج فارس با عنوان ظهور 
عصري نو در صنعت پااليش��ي ايران ياد شده است. 
اين پااليش��گاه در قالب 3 فاز تعريف ش��ده كه هر 
ف��از قابليت تولي��د روزانه 12ميلي��ون ليتر بنزين 
مطابق اس��تانداردهاي روزآمد اتحاديه اروپا را دارد. 
روز پنج شنبه حسن روحاني رييس جمهوري و بيژن 
زنگنه، وزير نفت عازم بندرعباس ش��دند تا فاز دوم 
اين پروژه را افتتاح كند لحن سخنان رييس جمهور 
در اين مراس��م از تلخي هايي  حكايت داشت كه در 
چند مدت اخير به مردم فش��ار آورده است. شرايط 
اخي��ر به مغرضان دولت فرصت مناس��بي داد تا به 
روحاني حمله كنند و حتي درخواست كناره گيري او 
را مطرح سازند؛ نكته يي كه رييس جمهور يك شب 
پيش از مراس��م افتت��اح، آن را با قاطعيت رد كرد و 
گفت: »اگر كسي فكر مي كند دولت استعفا مي دهد، 

اشتباه مي كند«. 
سخنان رييس حمهوري در روز افتتاحيه حاكي 
از آگاه��ي وي نس��بت به ش��رايط روز كش��ور بود. 
رييس جمهوري با اش��اره به سختي هايي كه كشور 
را درگير خود كرده، گفت: »در طول زندگي انسان، 
مقاطعي پي��ش مي آيد كه هم ب��راي تاريخ ملت و 
سرنوش��ت كشور و هم براي تبلور لياقت هاي انسان 
كم نظير و سرنوشت ساز است.« رييس جمهور ادامه 
داد: »صدق و كذب ما و راس��تگو بودن و غير از آن 
در روزهاي امتحان خداوند آشكار مي شود و اگر چه 
همه در زبان افتخار مي كنند كه مومن، مس��لمان، 
مخلص، معتقد و فداكار براي كش��ور هس��تند، اما 
در روز امتح��ان و آزماي��ش س��رافرازي، صداقت و 
فداكاري ش��ان براي تاريخ و جهان روش��ن خواهد 
ش��د.« رييس جمهور ب��ا بيان اينكه ام��روز يكي از 
مقاطع تاريخي مهمي اس��ت كه در آن قرار داريم، 
اظهار داش��ت: »اگر امروز دش��مني عليه ما توطئه 
كرده، ما بايد با تهديد دشمن مقابله كرده و در برابر 

آن بايستيم و ثانيا آن را به فرصت تبديل كنيم.« 

 كارنامه خوبي داشته ايم 
حسن روحاني در مراسم افتتاح فاز دوم پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس با بيان اينكه امروز زمان كمك 
به يكديگر و تالش براي عبور از مش��كالت است، نه 
زمان تس��ليم يا مچ گيري تصريح كرد: »آيا نبايد به 
راه اندازي دو فاز از پااليش��گاه ستاره خليج فارس به 
فاصله يك سال، افتخار كنيم؟ به اميد خدا و با همت 

و تالش تالشگران صنعت نفت كشور تا پايان سال از 
فاز سوم اين پااليشگاه نيز بهره برداري خواهد شد.« 
وي افزود: »اگر در مصرف بنزين نيز صرفه جويي هاي 
الزم را انج��ام دهيم و مصرف بي��ش از حد را مهار 
كني��م، صادركننده بنزين خواهيم ش��د.« روحاني 
ب��ا انتقاد از افزايش مصرف ان��رژي به ويژه بنزين در 
كش��ور گفت: »ايران 80 ميليون نفر جمعيت دارد 
و روزانه 80ميليون ليتر بنزين در كش��ور س��وزانده 
مي ش��ود، در كجاي دنيا با چني��ن مصرفي روبه رو 
هس��تيم؟« رييس جمهوري افزود: »اين  حامل هاي 
انرژي سرمايه هاي كشور هستند. واقعا ما بد مصرف 
مي كنيم، ارز و دالر همين جاست، در اين دوران اگر 
كمي مراعات كنيم به طور حتم در تامين بنزين مورد 
نياز كشور به خودكفايي خواهيم رسيد، چنانكه اكنون 
در گازوييل به خودكفايي رسيده ايم.« روحاني تاكيد 
كرد: »اما در صورتي كه س��دي در برابر بد مصرفي 
و هدررفت و قاچاق سوخت ايجاد كنيم به اين مهم 
دست خواهيم يافت.« روحاني در صحبت هايش به 
مساله محيط زيست نيز اشاره كرد و گفت: » حفظ 
و بهبود وضعيت محيط زيست نيز در گرو مديريت 
مصرف س��وخت اس��ت كه بايد با تالش بيشتر اين 
عرصه را سامان دهيم.« رييس جمهور همچنين به 
موفقيت هاي دوران رياست جمهوري خود اشاره كرد 
و گفت: »اگر رش��د و پيشرفت هايي را كه در همين 
پنج سال گذشته داشته ايم نگاه كنيد، مي بينيم كه 
پيشرفت هاي قابل افتخار زيادي داريم؛ در اين پنج 
س��ال توليد بنزين كشور 45 درصد افزايش يافته و 
توليد بنزين با اس��تاندارد يورو 4 و يورو 5، بيش از 
12 برابر شده و ديگر نه تنها به واردات گازوييل نياز 
نداريم بلكه توان صادرات گازوييل را نيز داريم و در 
حالي كه تا چند س��ال پيش در زمستان ها ناچار از 
واردات گاز بودي��م، در حال حاضر توان صادرات گاز 
حتي در زمس��تان را هم نيز داريم، پس چرا بايد به 
جاي افتخار كردن به اين دستاوردها يأس و نااميدي 

را به جامعه تزريق كنيم؟«

 مردم در خط مقدم پروژه ها قرار گيرند
رييس جمهور در بخش ديگري از صحبت ها خود 
به مساله تامين مالي پروژه هاي نفتي اشاره داشت و 
اظهار كرد: »براي س��اخت پااليشگاهي مثل ستاره 
خليج ف��ارس، ميلياردها يورو هزينه ش��ده اس��ت و 
ام��روز بايد راه را براي حضور مردم در اين عرصه باز 
كنيم و سهام چنين مجموعه هايي را به مردم واگذار 
كنيم. همه دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي و 
نظامي بايد س��رمايه هاي در اختيار خود را به مردم 
واگذار كنند تا هم مردم ثروتمند شده و هم به آينده 
اميدوار ش��وند و پول هاي س��رگردان نيز در مسير 

صحيح توليد به كار گرفته شود.« 
روحاني ب��ا تاكيد بر اينكه جذب س��رمايه هاي 
مردم به مسير صحيح توليد وظيفه دولت، نيروهاي 
مس��لح، نهادهاي عمومي و هم��ه ارگان هاي نظام 
اس��ت، گفت: »براي اين منظ��ور مصوبه خوبي نيز 
در جلس��ه مش��ترك سه قوه داش��تيم كه به تاييد 
مقام معظم رهبري نيز رس��يده است تا همه نهادها 
س��هام ش��ركت ها و مجموعه هاي در اختيار خود را 

به مردم واگ��ذار كنند.« رييس جمهور تصريح كرد: 
»برخي دستگاه ها هستند كه مي توانند خيلي خوب، 
سرمايه هاي مردم را جذب كرده و در مسير صحيح 
توليد و س��اختن آينده كشور سرمايه گذاري كنند. 
يكي از اين دستگاه ها وزارت و شركت نفت است كه 
مردم نيز به آنها اعتماد داش��ته و اوراق منتشر شده 
از طرف اين دس��تگاه ها، نزد م��ردم از اعتبار بااليي 
برخوردار است. اين دس��تگاه ها مي توانند به خوبي 
س��رمايه هاي مردم را به خدم��ت بگيرند.« روحاني 
اضافه كرد: »در نمايشگاه نفت و گاز كه چندي پيش 
برگزار شد، اعالم ش��د صنعت نفت كشور، آمادگي 
انتشار 6 ميليارد دالر اوراق مشاركت را دارد كه اين 
مس��اله مي تواند عالوه بر ايجاد اشتغال سرمايه هاي 

مردم را نيز به مسير صحيح توليد هدايت كند.« 

 در برابر ما چه كسي ايستاده است؟
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود 
به خصومت ها عليه اي��ران پرداخت و گفت: »بايد 
هزين��ه بدخواهي هاي دش��منان را افزايش دهيم 
و ق��درت خود را به رخ آنها بكش��يم. اگر 6 ماه در 
برابر توطئه هاي دش��منان ايس��تادگي كنيم، آنها 
منكوب و خس��ته ش��ده و در برابر اراده ملت ايران 
تس��ليم خواهند شد. براي اين منظور بايد در كنار 
خودكفايي و ايس��تادگي از سرمايه ها و داشته هاي 
كش��ور نيز به بهترين نحو ممكن استفاده كنيم.« 
رييس جمه��ور با تاكيد بر اينك��ه بايد كاري كنيم 
كه پيش��اني دشمنان به س��نگ بخورد، افزود: »ما 
امروز در برابر يك مش��ت آدم قلدرمآب كه داراي 
محاسبات غلط نسبت به كل جهان و از جمله ايران 
هس��تند، قرار داريم و اين در حالي است كه شايد 
بگوييم آنها با برجام ايران مخالفند اما مي بينيم كه 
در چين و اروپا و ساير نقاط نيز اين گونه هستند و 
در حقيق��ت آدم هايي روي كار آمده اند كه به هيچ 
چيز متعهد نبوده و هيچ پيماني برايشان ارزشمند 
نيس��ت.« رييس جمهور با اش��اره ب��ه اينكه امروز 
بين امري��كا و نزديك ترين متحدانش مانند كانادا، 
مكزيك و اتحاديه اروپا، فاصله بسياري افتاده است، 
گفت: »آنها نسبت به ما كينه طوالني و بلندمدت 
دارن��د.« روحاني تاكيد كرد: »ما در اين مقطع هم 
بايد احساس قدرت كرده، سينه را سپر كنيم و در 
برابر بدخواهان بايس��تيم و صبر و تحمل داشته و 
سست نشويم و گله ها و شكايت ها و فاصله هايي كه 
همواره در جامعه ما ميان اقشار و گروه هاي مختلف 
وجود داشته را كنار بگذاريم.« رييس جمهور اظهار 
ك��رد: »البته همواره اختالفات در كش��ور ما وجود 
داش��ته و مربوط ب��ه حزب يا گروه هاي سياس��ي 
نمي ش��ود و در كوچك تري��ن مناطق هم بر س��ر 
موضوعات مختلف اختالفات و سليقه هاي گوناگون 
بوده اس��ت، اما هنگامي كه دشمن در برابر ما قرار 
مي گيرد و مي خواهد ملت را شكسته و عظمت ما 
را خرد كند، ما يك ملت واحد هس��تيم.« روحاني 
تاكيد كرد: »ترديد ندارم با صبر، استقامت و اتكا به 
خدا و انسجام و ايستادگي حتما مي توانيم دشمن 
را در هم بشكنيم، چرا كه ما از اين نوع آزمايش ها 

در مقاطع ديگر هم داشته ايم.« 

 در اين امتحان سربلند مي شويم
روحان��ي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
با اشاره به فش��ارهاي خارجي و مشكالت اقتصادي 
كش��ور گف��ت: »اين ي��ك آزمايش الهي اس��ت كه 
بس��ياري از مردم س��ربلند از آن بي��رون مي آيند و 
البته اقليتي نيز هستند كه همواره در اين امتحان ها 
تجديد مي شوند. در سه ماهه نخست امسال درآمد 
ارزي و حت��ي مخارج و هزينه كردهاي دولت نه تنها 
از پارسال كمتر نشده، بلكه افزايش نيز داشته است 
و به عن��وان مثال بودجه عمراني تخصيص يافته در 
بهار امسال نس��بت به زمان مشابه پارسال 30 برابر 
رشد داش��ته است.« رييس جمهور با تاكيد بر اينكه 
دليلي براي نگراني وجود ندارد، اظهارداش��ت: »اصال 
فرض را ب��ر اين مي گذاريم كه دوران س��ختي آغاز 
ش��ده است، آيا بايد خودمان را ببازيم و دنبال مقصر 
بگردي��م و تقصيرها را به گ��ردن يكديگر بيندازيم؟ 
ام��روز روز امتحان الهي اس��ت و همه بايد فرهنگ 
اقت��دار، ع��زت و ايس��تادگي مان را به رخ دش��من 
بكش��يم.« رييس جمهور اظهار كرد: »ما كش��وري 
پرافتخار داريم كه در آن روي پاي خود ايس��تاده ايم 
و ملت ما خودش��ان سرنوشت شان را انتخاب كرده و 
پاي صندوق مي آيند و در آن افتخار همه مسووالن 
اين است كه مشروعيت سياسي شان را از راي مردم 
دارند.« روحاني با بيان اينكه ملت ايران،  ملتي بزرگ 
و با تاريخ كهن اس��ت، گفت: »ترديد ندارم اگر همه 
ابزار و امكانات را به كار بگيريم در اين امتحان الهي 
هم مثل هميشه سربلند خواهيم بود.« رييس جمهور 
در ادامه صحبت هاي خود، ب��ا بيان اينكه امروز روز 
امتحان براي همه ماس��ت، گفت: »بايد ش��جاعانه و 
پرتالش مقاومت و ايس��تادگي كنيم و نبايد در برابر 
تالش هاي دشمن براي تحريم دستپاچه شويم. امروز 
روزي نيست كه به بازارها هجوم ببريم و دو برابر قبل 
خري��د كنيم يا انبارها را از كاال پر كنيم، بلكه اكنون 
زمان آن است كه بازارها را پر از كاال و رنگين كنيم«

 ستاره، بنزين ايران را تامين مي كند
وزير نفت نيز در آيين گش��ايش رسمي فاز دوم 
پااليشگاه س��تاره خليج فارس در صحبت هاي خود 
عنوان داش��ت: »افتتاح اين پااليشگاه به معناي اين 
اس��ت كه ما در مقابله ب��ا تهديدهاي خارجي مقاوم 
ش��ده ايم.« زنگنه در 2 روز اخير اظهارنظر جنجالي 
ديگري ني��ز در خصوص تحريم ها كرده و گفته بود: 
»اگ��ر در كار وزارت نفت تاخي��ر نينداخته بودند و 
پن��ج قرارداد ديگر همانند توتال منعقد ش��ده بود و 
همچنين صادرات نفت كشور چهار ميليون بشكه در 
روز بود، ديگر امريكا نمي توانست نفت ايران را تحريم 
كند.« بيژن زنگنه اما روز پنج شنبه در مراسم افتتاح 
فاز دوم پااليش��گاه س��تاره خليج فارس اظهار كرد: 
»در ارديبهش��ت ماه سال گذشته فاز نخست تثبيت 
بنزين را در پااليش��گاه س��تاره خليج ف��ارس را آغاز 
كرديم.« او در توضيح سخن خود افزود: »پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس در قالب سه فاز تعريف  شده كه 
ه��ر فاز قابليت توليد روزان��ه 12ميليون ليتر بنزين 
مطابق اس��تانداردهاي روزآمد اتحاديه اروپا را دارد. 
با راه اندازي دو فاز نخس��ت، ميزان توليد بنزين اين 

پااليش��گاه به 24ميليون ليتر رسيده و فاز سوم نيز 
تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد. با بهره برداري 
از پااليش��گاه س��تاره خليج فارس و رسيدن به رقم 
توليد روزانه 36 ميليون ليتر، وضع باثباتي خواهيم 
داشت و بابت تحريم ها نگراني نداريم.« وزير نفت با 
بيان اينكه با بهره برداري از فاز دوم پااليشگاه ستاره 
خليج ف��ارس روزانه 12ميليون ليتر بنزين با كيفيت 
يورو 5 به  كل توليد بنزين كش��ور افزوده مي ش��ود، 
اضافه كرد: »پااليشگاه ستاره خليج فارس سبب ايجاد 
موازنه مثبت توليد و مصرف بنزين شده و با راه اندازي 
فاز س��وم، امكان برقراري صادرات بنزين نيز فراهم 
مي ش��ود.« زنگنه تصريح كرد: »راه ان��دازي فازهاي 
مختلف پااليشگاه س��تاره خليج فارس گره هاي كور 
فراواني داشت و براي ارتقاي و به رساندن اين پروژه به 
اين مرحله از تمام كساني كه چنين صبر و حوصله يي 
را از خود نشان دادند، تشكر مي كنم.« زنگنه با اشاره 
به اينكه بيش��ترين تهديد امريكا در دوره پيش��ين 
تحريم ها متوجه بحث سهميه بندي بنزين بود، گفت: 
»با اجراي پروژه احداث پااليشگاه ستاره خليج فارس 
به عنوان يك طرح مهم در جهت اقتصاد بزرگ ترين 
گام برداشته شد و در صورتي كه راه اندازي نمي شد 
360هزار بشكه خوراك ميعانات گازي اين پااليشگاه 

را بايد به زحمت صادر مي كرديم.« 

 كالف پيچيده اي كه باز شد
بيژن زنگنه درباره ش��روع كار روي پروژه ستاره 
خليج ف��ارس گف��ت: » اين ط��رح در ابت��دا كالف 
پيچيده ي��ي بود ك��ه باز كردن گره ه��اي آن صبر و 
حوصله زيادي مي خواست و خوشبختانه همكاران ما 
در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي و 
قرارگاه خاتم االنبياء )ص( و شركت شركت مهندسي 
و ساختمان صنايع نفت )اويك( و شركت راه اندازي 
و بهره برداري صنايع نفت )اويكو( براي موفقيت اين 
ط��رح با ظرفي��ت پااليش روزانه 120 هزار بش��كه 
ميعانات گازي تالش و همكاري بي وقفه يي داشتند.« 
وزير نف��ت با اع��الم بهره ب��رداري از فاز س��وم 
پااليش��گاه س��تاره خليج فارس در زمستان امسال 
گفت: »در س��ال 92، توليد بنزين يورو 4 در س��ال 
92، سه ميليون و 400 هزار ليتر در روز بود كه اين 
مقدار در سال 96 به روزانه 28 ميليون ليتر رسيد و 
اين رقم امسال با 14 برابر افزايش به 54 ميليون ليتر 
در روز مي رسد، همچنين توليد بنزين پايه كشور از 
رقم روزانه 59 ميليون و 500 هزار ليتر هم اكنون به 

90 ميليون ليتر رسيده است.«

 بنزين مرغوب در دسترس مردم
زنگنه همچنين درب��اره ميانگين مصرف بنزين 
در كش��ور گفت: در س��ال 91 روزانه 63 ميليون و 
500 هزار ليتر بنزين در كش��ور مصرف مي شد كه 
اين مق��دار در خردادماه 97 ب��ه روزانه 83 ميليون 
و 500 هزار ليتر رس��يده و در ماه هاي آينده به اين 
رقم افزوده خواهد شد، رقم افزايش بنزين در كشور 
س��االنه 8 تا 9 درصد اس��ت. وزير نفت با اش��اره به 
اينكه هم اكنون در همه كالنشهرهاي كشور بنزين 
و نفت گاز يورو 4 توزيع مي شود، گفت: هم اكنون در 
94 جايگاه در سراسر كشور بنزين و نفت گاز يورو 4 
توزيع مي ش��ود كه اين رقم در دو ماه آينده به 200 
جايگاه مي رسد. وي همچنين از عملياتي شدن واحد 
تصفيه هيدروژني پااليش��گاه تبريز با توليد روزانه 6 
ميليون ليتر نفت گاز در مرداد ماه امسال خبر داد و 
گفت: واحد تصفيه هيدروژني پااليشگاه بندرعباس با 
ظرفيت توليد روزانه 12 ميليون ليتر نفت گاز يورو 4 
مهرماه امسال به بهره برداري مي رسد و بهره برداري 
از واح��د تصفي��ه هيدروژني پااليش��گاه اصفهان با 
اس��تاندارد يورو چهار هم در دس��تور كار قرار دارد. 
وزير نفت همچنين از افزوده ش��دن 2 ميليون ليتر 

بنزين يورو 4 به توليد پااليشگاه الوان خبر داد. 
زنگن��ه مانند رييس جمهور در صحبت هاي خود 
به مساله س��وءمصرف بنزين نيز اشاره كرد و گفت: 
»اگرچه بنزين و نفت گاز باكيفيت در كالن ش��هرها 
توزي��ع مي ش��ود و طرح ه��اي افزي��ش كيفي��ت 
فرآورده هاي نفتي براي افزايش كيفيت هوا يكي پس 
از ديگري به بهره برداري مي رسد، اما مهار و مديريت 

مصرف بنزين در داخل كشور امري حياتي است.«
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بازارهنر

نمايشهنرايرانيدرباكو
هفتلله فرهنگي جمهوري اسللامي 
با اجراي اركسللتر ملي ايران و برگزاري 
نمايشللگاه آثار هنرمندان ايران در باكو، 

پايتخت آذربايجان آغاز شد. 
به گزارش ايسللنا, هفتلله فرهنگي 
جمهوري اسللامي ايران بللا برگزاري 
برنامه هللاي هنللري بللا حضللور وزير 
فرهنگ و ارشللاد اسللامي، مسووالن 
فرهنگي، هنري كشللورمان و ابوالفضل 

قارايف؛ وزير فرهنگ آذربايجان در باكو آغاز شد. 
اركسللتر ملللي ايللران بلله رهبللري فريدون 
شللهبازيان و خوانندگي سللاالر عقیلي در سالن 
فارمونیللاي باكو برناملله اجرا كرد و نمايشللگاه 
خوشنويسي، تذهیب، نقاشللي خط، نقاشي، خط 
ثلث و نسخ، آثار صنايع دستي حكاكي روي نقره، 
قلمزنللي، نقاشللي روي اسللتخوان و منبت كاري 
از هنرمنللدان ايللران، عكس هايللي از جاذبه هاي 
گردشللگري و لباس هاي سللنتي ايرانللي در اين 

هفته فرهنگي برگزار شد. 
سیدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسامي 
كشورمان در مراسللم گشايش هفته فرهنگي ايران 
در جمهوري آذربايجان گفللت: هفته هاي فرهنگي 
میان كشورها طبق معمول با هدف آشنايي هر چه 

بیشللتر با يكديگر برگزار مي شود؛ ولي 
هفته فرهنگي حاضر براي نشللان دادن 
همدلي مردم دو كشور برپا شده است. 
مردم ايران و جمهللوري آذربايجان در 
طول هزاران سال در شادي ها و غم ها با 
يكديگر سهیم بودند و از دين، مذهب، 
تاريخ، سللنن و آداب مشترك برخوردار 

بوده و هستند. 
صالحي افزود: مللا و ملت جمهوري 
آذربايجان امروز با هم آشللنا نشللده ايم، ما هزاران 
سللال اسللت كه با هم آشللنايي داريللم. ارتباطات 
فرهنگي دو كشور روز به روز درحال گسترش است 
و همكاري ها ما را به آينده بهتري رهنمون مي كند.  
ابوالفضل قارايف، وزير فرهنگ جمهوري آذربايجان 
نیز در سللخنراني خود در اين مراسللم گفت: میان 
مسللووالن، دولت و مردم دو كشللور رابطه برادرانه 
بسیار خوبي برقرار اسللت و همكاري هاي فرهنگي 
در تعمیللق اين روابط نقش مهمللي ايفا مي كند و 
برگزاري هفته هاي فرهنگي بین دو كشللور به يك 
سنت تبديل شده است. وي برگزاري هفته فرهنگي 
جمهوري اسللامي ايران در شهرهاي باكو و گنجه 
جمهللوري آذربايجان را تحفه يللي بزرگ به محافل 

فرهنگي و هنري براي آذربايجان عنوان كرد. 

»ساكنينطبقهآخر«آمادهنمايش
فیلم كوتاه »سللاكنین طبقه آخر« 
بلله كارگردانللي امیر جالي بللا پايان 
مراحللل فنللي و صداگللذاري آمللاده 
نمايش شللد.  به گزارش خبرنگار مهر 
»ساكنین طبقه آخر« دومین ساخته 
امیر جالي اسللت كه مانند اثر قبلي 
اين فیلمسللاز با نام »نرگس« در شهر 
يزد سللاخته شده و نگاهي انتقادي به 
جامعلله امروز ايللران دارد. در خاصه 

داستان اين فیلم آمده است: مهماني سپیده است. 
بللا توقف چند خللودرو نیللروي انتظامي دختري 
وحشللت زده به پشت بام ساختمان مي گريزد ولي 
او تنها نیست. امیر جالي فعالیت سینمايي خود 
را از سللال ۱۳۸۲و با عكاسللي فیلم آغاز كرده و 
تا به امروز عكاسللي براي ۸ فیلم بلند سللینمايي 

از  بیللش  و  تلويزيونللي  ۲سللريال  و 
۲۰عنوان فیلم كوتاه و مستند ديگر را 
در كارنامه خود دارد. »شللیفتگي« به 
كارگرداني علي زماني عصمتي و »سر 
دلبران« به كارگرداني محمدحسللین 
لطیفي ازجمله اين آثار اسللت. عوامل 
تولیللد ايللن فیلللم كوتللاه عبارتند از 
نويسللنده و كارگللردان: امیر جالي، 
راسللتجو،  رامین  مدير تصويربرداري: 
صدابللردار: سلللمان، صداگللذار: بهروز شللهامت، 
تدوين: سعید سلللمان روغني، اصاح رنگ و نور: 
علللي تصديقي، مديللر تولید: فرهللاد آيت اللهي، 
موسللیقي انتخابللي: گللروه بمرانللي، بازيگللران: 
سللیدهادي آقابزرگي، سهیا عسللگري، محسن 

جاور و فاطمه زارع، تهیه كننده: امیر جالي.

نمايشگاههاييدرگالريهايتهران
 درحالللي كلله برخللي از گالري ها 
درگیللر نخسللتین رويللداد تیللر آرت 
هسللتند تا صحنه بزرگ تللري را براي 
هنللر ايران بلله وجود بیاورنللد، جريان 
برپايي نمايشللگاه هاي هنري در ديگر 
گالري ها همچنان ادامه دارد.  ۱۰گالري 
در رويداد »تیر آرت« براي جلوتر بردن 
هنللر معاصر دور هم جمع شللده اند تا 
فرصللت خوبي براي مخاطبانشللان به 

وجود بیاورند.  اين پروژه كه از پنجم تیر ماه افتتاح 
شده است به مدت 5 روز تا نهم تیر ماه با تمركز بر 
هنر معاصر و پیشروي ايراني ادامه خواهد داشت و 
عاقه منللدان براي بازديد از اين رويداد مي توانند از 
سللاعت ۱۴تا ۲۰ به مجموعه »آوا سللنتر« واقع در 
خیابان اقدسیه، نبش خیابان فیروزبخش، پاك ۷5، 
طبقه هفتم مراجعه كنند.  نمايشگاه آثار ٩هنرمند 
جوان در عرصه هاي نقاشي، مجسمه سازي و ويديو 
آرت كه در سبك هاي متفاوت هنري از رئالیسم تا 
آبستره انجام شده همچنان تا ۱۳تیر ماه در گالري 
شیرين داير است.  نخسللتین نمايشگاه انفرادي از 
مجسمه هاي مريم رحیمي با عنوان »هايپر ايگو« كه 
از ۲5خرداد ماه در گالري شللیرين افتتاح شده بود 
همچنان تا ۱۳تیر ماه داير است.  نقاشي هاي جواد 
وطندوست با عنوان »شوق رهايي« از روز جمعه ۸ 

تا ۱۳تیر ماه به مدت 5 روز روي ديوار 
گالري سايه مي رود.  گالري شهركتاب 
فرشته نیز آثار برگزيده چهارمین دوره 
جايزه فرشللته را از روز جمعه اول تیر 
ماه به نمايش گذاشته است.  نخستین 
نمايشللگاه عكس بناهللاي تاريخي كه 
شامل آثار برگزيده جشنواره ملي عكس 
بناهاي تاريخي ايران مي شود تا هفدهم 
تیر ماه در گالري جهان نماي مجموعه 
فرهنگي تاريخللي نیاوران از سللاعت ۱۰تا ۱۷:۳۰ 
به نمايش گذاشللته شده اسللت. نمايشگاه عكس 
»تهللران- كابل؛ بازخوانللي دو پايتخت« با آثاري از 
عكاسان ايران و افغانستان نیز ديروز هشتم تیر ماه 

در گالري شلمان افتتاح شد. 
مهدي شللادي زاده ۲۴فريم از عكس هايش كه 
در زمستان گرفته است در نخستین ماه تابستان با 
عنوان »میني مال  در برف« از ديروز)هشتم تیر ماه( 

در گالري فردا به نمايش گذاشته است. 
همزمان با سالروز تولد و فوت عباس كیارستمي، 
نمايشللگاه هايي با ياد اين فیلمساز، عكاس و شاعر 

بین المللي برگزار مي شود. 
نمايشگاه گروهي عكس »تك درخت« كه به ياد 
عباس كیارستمي و همزمان با سالروز تولدش افتتاح 

شده تا سالگرد فقدانش داير است. 

دادگاهترامپبدونكندي
تايم: 

 ايللن نشللريه طرح 
شللماره  آخرين  جلللد 
خود را بلله جاي خالي 
داد.  اختصللاص  كندي 
گزارش هللاي  طبللق 
رونالد  شللده،  منتشللر 
سال ۱٩۸۸،  در  ريگان 
را  كندي  آنتوني  قاضي 
كه در روز چهارشللنبه 

از سللمت خود اسللتعفا كرد براي ديوان عالي 
انتخاب كرده بود. اين اسللتعفا باعث مي شللود 
قاضي محافظه كار ديگري در باالترين مسللند 
قضايي كشللور به انتخاب دونالللد ترامپ قرار 
بگیرد. طبللق گزارش تايم، ترامللپ در اياالت 
داكوتاي شمالي ضمن تمجید از كندي تاكید 
كرد كه بايد فردي را به عنوان جانشین كندي 
انتخاب كنیم كه ۴۰ يا ۴5 سللال در اين پست 
باقللي بماند. ترامپ كه براي حمايت از »كوين 
كريمللر« سیاسللتمدار جمهوري خللواه كه در 
انتخابات پیش روي سنا با »هايدي هايتكمپ« 
سناتور ايالت داكوتاي شللمالي رقابت مي كند 
به شللهر فارگو سفر كرده است، گفت كه حاال 
وارد كردن جمهوري خواه هاي بیشتر به سنا از 

اهمیت بااليي برخوردار است. 

نيويوركتايمز
ايللن  اول  صفحلله 
روزنامه گزارشي از حمله 
مرگبار به دفتر روزنامه يي 
در مريلند منتشللر كرد. 
طبق اين گللزارش، يك 
فللرد مسلللح در ايالللت 
مريلند امريللكا با حمله 
به دفتر يك روزنامه واقع 
تلفاتي  آناپلیس  در شهر 

برجاي گذاشللت. آخرين آمار منتشر شده از اين 
حمله شللمار كشته شللدگان را 5 نفر اعام كرده 
است. مقام هاي پلیس و شللاهدان عیني گزارش 
كردند كه اين فرد مسلللح خودش را به اتاق خبر 
اين نشريه رسانده و پیش از حمله از پشت يك در 
شیشه يي اين محل را براي پیدا كردن قربانیانش 
بررسي كرده و سپس به سمت اين مكان شروع به 
تیراندازي كرده است. آن طور كه گفته شده، اين 
يكي از مرگبارترين حمات علیه يك رسللانه در 
امريكا بوده است. طبق اين گزارش، روزنامه يي كه 
مورد حمله قرار گرفته »كپیتال گازپ« نام داشته 
اسللت. تحقیقات درباره اين حادثه همچنان ادامه 
دارد اما احتماال علت اين تیراندازي خصومت اين 

فرد با اين نشريه بوده است. 

فايننشالتايمز:
اين روزنامه با انتشار 
عكس سللخنراني مركل 
در مجلس فدرال آلمان 
باره  ايللن  در  گزارشللي 
منتشللر كرد. طبق اين 
گزارش صدراعظم آلمان 
در پارلمللان اين كشللور 
گفت كه اروپايي ها هنوز 
راه حل  نتوانسته اند روي 

مشترك براي مساله پناهجويان به توافق برسند. 
سللخنان او با اسللتقبال اعضاي حزبش »اتحاد 
دموكرات مسللیحي« قرار گرفت، اما نمايندگان 
حللزب راسللتگراي »بديل براي آلمللان« در آن 
اخال ايجاد كردند. نكته ديگر به گفته صدراعظم 
آلمان تنظیم دوباره قاعده موسللوم به »دوبلین« 
اسللت كه بر اسللاس آن مشللخص مي شود كه 
پناهجويان در كجا درخواست پناهندگي بدهند 
و چگونه براي اسكان مجدد بین كشورهاي عضو 

اتحاديه اروپا تقسیم شوند. 

كيوسك

فخيمزادهبههوشآمد
مهدي فخیم زاده به هوش آمد و وضع جسمي اش رو به بهبود است. به گفته خسرو امیرصادقي از دوستان و همكاران اين 
بازيگر، حال عمومي مهدي فخیم زاده پس از تصادف ۳ روز قبل رو به بهبود است و ساعتي قبل سطح هوشیاري اش برگشته 
و توانسته با برخي نزديكان و پزشك معالجش نیز صحبت كند. اين هنرمند با تاكید همراهانش همچنان در بخش  آي سي 
يو بستري است. مهدي فخیم زاده كه اخیرا در شمال كشور مشغول فیلمبرداري آخرين سكانس هاي فیلم سینمايي جديدش 
با نام »مشت آخر« بود، هنگامي كه سوار موتورسیكلت بود دچار يك تصادف شديد با موتورسیكلتي ديگر شد كه با وجود 
نداشتن شكستگي به دلیل ضربه وارد شده به سر در بیمارستان طالقاني چالوس بستري سپس به تهران منتقل شد. سطح 
هوشیاري وي ابتدا خوب بود ولي از ظهر هفتم تیر ماه، میزان هوشیاري پايین آمد كه پزشك معالج وي ابراز امیدواري كرده 

است با درماني كه انجام مي شود در روزهاي آتي روند بهبودي حاصل شود. 

چهرهروز

پناهندگاندنيابيشتردرچهكشورهاييهستند؟

تركيهوآلمان2مقصدمهمپناهجويان
گروهگوناگون| موضوع مهم جنبش هاي مردم فريبانه يي كه 
در سللال هاي گذشته در اروپا درحال افزايش هستند، مهاجرت و 
پناهندگان اسللت. در واقع مي توان گفت پناهجويان مهم ترين و 
اصلي ترين بحث در اين جنبش ها هسللتند. طرفداران اين جنبش ها مخالف 

ورود پناهجويان به اتحاديه اروپا و كشورهايشان هستند. 
با اين حال كشللورهاي داراي احزاب سبز در اروپا، كمترين تعداد پناهجو 

را به خودشان اختصاص داده اند. 
نمودار نشللان مي دهد كه كشللور آلمان نسبت به سللاير كشورها، درصد 
بیشللتري از پناهجوياني را كه به اين كشور آمده اند، پذيرفته است. اما با اين 
حال آلمان در مقايسه با جمعیت كشورش، داراي بیشترين میزان پناهجو در 

بین كشورهاي ديگر نیست. 
در سللال ۲۰۱۶ حللدود ۳۰5هزار متقاضي جديللد پناهندگي در آلمان و 
بیشللتر از ۲۰۰هزار نفر در كشورهاي ديگر اروپايي ثبت شد. تقريبا ۲۴هزار 
نفر از آلمان اخراج و 55 هزار تن داوطلبانه به كشور هايشللان بازگشللتند. با 
ايللن حال همچنللان ۲۰هزار پناهجو در مرز آلمان اجللازه ورود نیافتند و در 
اين سللال، ۷۰۰مامور امنیتي براي كنترل مرزهللاي آلمان به خدمت گرفته 

شده بودند. 
ايتالیللا نیز رتبه چهارم را در میان كشللورهاي پذيرنللده پناهجو در اروپا 
دارد. در كشور لتوني، اگرچه آمارها نشان مي دهد كه ۱۲درصد جمعیت اين 
كشور را پناهجويان تشكیل مي دهند، اما بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، 
بیشللترين كساني كه به لتوني رفته اند، كساني نیستند كه از جنگ يا شرايط 
ناگوار زندگي، به اين كشور پناه برده باشند. در واقع بیشتر پناهندگان لتوني، 
كساني هستند كه پناهنده اجتماعي يا سیاسي شده اند و شرايط بحراني مثل 

جنگ در كشور خودشان حاكم نبوده است. 
سللال پیش اروپا تابسللتاني طوالني و عجیب را از سر گذراند. براي ماه ها، 
خواننللدگان روزنامه ها، بینندگان تلويزيون، كاربران شللبكه هاي اجتماعي و 
شللايد گردشللگران در جزاير المپدوزا كه در ساحل مشللغول مطالعه بودند، 
مي توانسللتند پناهنللدگان و مهاجرانللي از خاورمیانه و آفريقللا را ببینند كه 
مي كوشللیدند بللا قايق هايي مملللو از مسللافر از طريق مديترانلله بگريزند يا 
مي خواسللتند پیاده يا با خودرو از طريق بالكان و اروپاي مركزي به شللمال 

اروپا بروند. آنها مي توانستند غرق شدن يا نجات يافتن اين مردم را ببینند و 
بشنوند؛ و به اخبار مربوط به تعداد كشته شدگان و نجات يافتگان گوش دهند. 
۸۰۰ نفر در سللاحل لیبي غرق شدند. ۷۱نفر خفه شللدند، ۷۰۰۰نفر نجات 
يافتند و ۲۶۴۳كشته شدند. اين امر كم كم شبیه اخبار هواشناسي شده بود. 

آمارنامه

تاريخنگاري

انعقاد قرارداد خريد خدمت غني سازي اورانيوم در ايران

نهم تیر ۱۳5۳ قللرارداد خريد خدمات مربوط به غني سللازي اورانیوم 
براي تامین سللوخت نیروگاه هللاي اتمي ايران، میان اكبللر اعتماد ريیس 
سازمان انرژي اتمي و ژولیس روبن نماينده كمیسیون انرژي اتمي امريكا 

به امضا رسید. 
اكبر اعتماد سللال ها بعد در مصاحبه يي گفت: امريكايي ها تاكید داشتند 
كه بعد از آنكه سللوخت مصرف شللده از نیروگاه خارج مي شللود، هر كاري 
خواسللتیم بللا آن انجام دهیللم با اجللازه و موافقت امريكا باشللد اما من با 
اين مسللاله موافقت نكردم. حتي ريیس جمهور امريكا به شللاه نامه نوشت 
كه شللرايط امريكا را در چارچوب دوسللتي دو كشللور بپذيريللم اما من به 

درخواست امريكا پاسخ رد دادم چون اين مساله خاف حاكمیت ملي ايران 
بود. شاه هم نظر من را پذيرفت. 

ريیس پیشللین سللازمان انرژي اتمي با اشللاره به قرارداد تكمیل نیروگاه 
بوشللهر با روسللیه توضیح داد: »آ نچه ما در قرارداد با امريكا و فرانسلله قبول 
نكرديم، متاسللفانه در قرارداد تكمیل نیروگاه بوشهر با روس ها پذيرفته شد. 
بر اسللاس اين قرارداد نه تنها بايد سللوخت نیروگاه پس از استفاده به روسیه 

بازگردد بلكه بايد هزينه انتقال سوخت را هم ايران بپردازد. «
اما مدتي بعد ايران قراردادي با شللركت كرافت ورك اونیون )كا.و.او( براي 
خريد دو نیروگاه آب تحت فشللار ۱۲۰۰مگاواتي براي نصب در بوشللهر امضا 
كرد. همچنین قراردادي با شللركت فراماتوم فرانسلله براي خريد دو نیروگاه 
٩۰۰مگاواتللي براي نصب در بندرعباس امضا شللد. بر اسللاس اين قراردادها 
شللركت آلماني و شركت فرانسللوي اورانیوم غني شللده اولیه را نیز تحويل 

مي دادند و نیاز ايران براي ۱۰ سال بعد را نیز تامین مي كنند. 
اعتماد همچنین توضیح داده است: وي در پاسخ به اين پرسش كه اخیرا 
از سوي برخي مقامات كشورمان عنوان شده است كه بر اساس برخي اسناد 
در امريكا غني سللازي در خاك ايران در زمان شاه و همزمان مديريت شما بر 
سللازمان انرژي اتمي از سوي اين كشور پذيرفته نشده است، گفت: اين ادعا 
صحیح نیست چون ما با تكنولوژي لیزر سراغ غني سازي رفتیم و امريكايي ها 
نه از ما خواستند و نه در شرايطي بودند كه از ما بخواهند غني سازي را انجام 
ندهیم. ما به دنبال تكنولوژي هسته يي رفتیم بدون تكیه بر امريكا و قرارداد 
دوجانبلله با امريكا را چون خاف مصالح ملي مان بود، امضا نكرديم در حالي 

كه چهار سال هم با آنها مذاكره كرديم. 

ميراثنامهايستگاه

حذفجايزهيككتابنژادپرستانه
كتاب لورا اينگلز با عنوان »خانه 
كوچك« با نگاهي جديد به عنوان 
كتابي نژادپرسللتانه خوانده شللد و 
جايزه يللي كه به ياد اين نويسللنده 
اهدا مي شود از فهرست جوايز مهم 
كودك حذف خواهد شد. به گزارش 
گاردين، اعضللاي »انجمن خدمات 
كتابخانه يي كللودكان« كه زير نظر 

انجمن كتابخانه هاي امريكا فعالیت دارد، اعام كرد اسللم جايزه لورا اينگلز وايلدر را 
عللوض خواهد كرد و ديگر جايزه يي به اين نام اهدا نخواهد كرد.  اين جايزه تاكنون 
به ياد لورا اينگلز وايلدر نويسنده و خبرنگار امريكايي خالق مجموعه كتاب هاي »خانه 
كوچك« اهدا مي شللد.  اعضللاي اين انجمن كه در اورلئان به اين نتیجه رسللیدند، 
اعام كردند اين تصمیم با راي گیري با حضور اعضا اخذ شللده اسللت.  وايلدر براي 
كتاب هاي مشهور »خانه يي كوچك در چمنزار« شناخته مي شود و اكنون اين نتیجه 
به دست آمده كه اين كتاب ها سرشار از نگاه هاي نژادپرستانه درباره سیاهپوستان و 
بومیان امريكاست.  نخسللتین دوره اين جايزه سال ۱٩5۴ در شیكاگو و آخرين آن 
سللال ۲۰۱۸ اهدا شد. برنده امسال اين جايزه ژاكلین وودسون بود.  اسم اين جايزه 
در میان جوايز مهم ادبیات كودك جاي داشللت اما حاال گفته مي شللود كتاب هاي 
وايلدر بازتاب دهنده مسللائل نژادي و ضد سرخپوسللتان امريكاست و ارزش جهاني 
ندارد.  وايلدر سال ۱۸۶۷ متولد شد و ۱٩5۷ درگذشت. مشهورترين اثر وي »خانه يي 
كوچللك در چمنزار« بود. اما از دهه ۱٩٩۰ جمله يللي از اين كتاب مورد توجه قرار 
گرفت كه در آن گفته مي شود: تنها سرخپوست خوب سرخپوست مرده است.  در هر 
حال وايلدر در زمان حیاتش براي برخي از تفكراتش عذرخواهي كرده بود.  سريالي 
از اين رمان در دهه ۱٩۷۰ سللاخته شللده كه با عنوان »خانه كوچك« از تلويزيون 
ايران نیز پخش شد.  لورا اينگلز وايلدر كه يكي از دختران اين سريال است، مجموعه 
كتاب هاي »خانه كوچك« را در قالب ۸ عنوان كتاب از سال ۱٩۳۲ تا ۱٩۴۳ منتشر 
كرد كه برمبناي تجربیات او و خانواده اش در دوران كوچكي وي خلق شده است.  اين 
نويسنده كتاب هاي ديگري نیز در كارنامه دارد.  اين جايزه ادبیات كودك از اين پس 
با عنوان جايزه میراث ادبي كودكان اهدا مي شود.  شماري از چهره هاي ادبي به اين 

تغییر نام به عنوان سانسور عقیده نويسنده برخورد كرده اند. 

پروندههايحقوقيميراثتهرانرويميزدادگاهها
سرپرسللت دفتللر حقوقللي 
میللراث  كل  اداره  امللاك  و 
و  دسللتي  صنايللع  فرهنگللي، 
تهللران  اسللتان  گردشللگري 
ابتللداي امسللال  مي گويللد: از 
۳۸پرونده از ايللن اداره كل در 
شللعب قضايللي اسللتان تهران 
مفتوح است كه تاكنون ۱۶راي 

از ايللن تعداد به نفع میراث فرهنگي صادر شللده اند. فرج اهلل ايران پور ادامه 
مي دهد: از تعداد ۳۸پرونده  قضايي سللال ٩۷ اكنون ۱۸پرونده مفتوح است 
و عللاوه بر ۱۶رايي كه به نفع میراث فرهنگي صادر شللده ۴راي نیز علیه 
میراث فرهنگي حكم گرفته اند كه میراث فرهنگي روي هر ۴ حكم اعترض 
گذاشللته و آن پرونده ها نیز هنوز باز هسللتند.  به گفته او، پرونده هايي كه 
اكنون در ديوان عدالت اداري مطرح هسللتند به دلیل شللكايت اشللخاص 
حقیقي از میراث فرهنگي باز شللده اند. او توضیح مي دهد: ۳ شكايت توسط 
اداره كل میللراث فرهنگللي علیه مرتكبان جرايم آثللار غیرمنقول)خانه ها و 
بناهاي تاريخي( انجام ۴ شللكايت نیز علیه آثار منقول مطرح و ۳ شللكايت 
حقوقي نیز علیه مواريث فرهنگي مطرح شده است.  او مهم ترين پرونده اين 
۳ماه گذشللته را تايید ديوان عدالت اداري مبني بر حكم تثبیت ثبت ملي 
خانه تاريخي »دولو« از سللوي ديوان عدالت اداري دانست و به ايسنا گفت: 
با اين وجود ۲۸شللكايت در ديوان عدالللت اداري علیه تصمیمات اداره كل 
میراث فرهنگي اسللتان از سوي اشخاص حقیقي در مورد تصمیمات مطرح 
شللده از سللوي میراث فرهنگي اسللت. ايران پور همچنین در مورد آخرين 
وضعیت خانه تاريخي »حسام لشكر« اظهار كرد: سال گذشته اعاده دادرسي 
در مورد آخرين حكم اين خانه تاريخي انجام شللده اما راي قطعي براي آن 
صادر شده است.  به گفته او، دادگاه راي بدوي و تجديد نظر در اين زمینه 
را اعام كرده بود بنابراين بايد مدارك جديدتر رو مي كرديم تا بگويیم اين 
مدارك بعد از اينكه راي صادر شللده به دسللت ما رسیده است و به استناد 
آن مدارك اعاده دادرسللي كنیم كه اين كار هم انجام شللده اما ظاهرا راي 

قطعي در مورد اين خانه، سال گذشته اعام شده بود. 
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