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منصور بيطرف|
دو روز پيش در كش��ور اندونزي،  نشست ساالنه صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني  برگزار شد. در اين نشست، 
 كريستين الگارد،  مدير صندوق س��خنراني جالبي كرد. 
محور اين سخنراني موانع رشد و رونقي بود كه پيش روي 
كشورها قرار داشت؛  اعم از اقتصادي،  سياسي و فرهنگي. 
الگارد سخنراني اش را با سه محور آغاز كرد . اولين محور 
او،  تغيير هواي اقتصادي نام داشت . او با اين وعده كه رشد 
جهاني اقتصاد از سال 2011 به اين طرف باالتر از هميشه 
بوده اس��ت گفت كه جمعيت جهاني ك��ه در فقر مطلق 
زندگي مي كنند به پايين تر از 10 درصد رسيده است. اما 
به گفته او اين بس��ط رونق هم حدي دارد . چرا؟ او گفت: 
»يكسال پيش من گفتم، »خورشيد در حال درخشيدن 
است - س��قف خانه را تعمير كنيد.« شش ماه پيش من 
به ابرهاي ريسك در افق اش��اره كردم. امروزه برخي از آن 
ريسك ها عيني ش��ده اند. اينها در واقع عالئمي است كه 
نشان مي دهد رشد جهاني يكنواخت شده است. اين رشد 
به خاطر كشورهاي اندكي كه در بسط آن مشاركت دارند، 

 كمتر همزمان مي شود.«
به گفته او صندوق در ماه جوالي رش��د جهان��ي را براي 
س��ال هاي 2018 و 2019 حدود 3.9 درصد برآورد كرده 
بود. اما اي��ن دورنما اندكي كمرنگ ش��ده اس��ت. دوباره 
اين س��وال مطرح مي ش��ود،  چرا؟ الگارد در اين بخش به 
جدل هاي تجاري و جنگ هاي تعرفه اي كه از سوي اياالت 
متحده امريكا آغاز شده اش��اره مي كند و مي افزايد، » يك 
موضوع كليدي اين است كه لفاظي ها دارند به يك واقعيت 
تازه اي از موانع تجاري تبديل مي شوند . اينها نه تنها به خود 
تجارت بلكه با توجه به آنكه عدم قطعيت رو به باال است به 
س��رمايه گذاري و توليد هم ضربه مي زند.« مدير صندوق 
بين المللي پول معتقد اس��ت كه در ح��ال حاضر،  اياالت 
متحده با قوت به رش��د خود ادامه مي دهد كه اين رشد با 
بسط مالي سيكل دوره اي و شرايط مالي آسان كه در يك 
سيكل تجاري بلوغ يافته مي تواند خطرناك باشد،  حمايت 
مي شود. در اقتصادهاي پيشرفته ديگر،  عالئمي از كاهش 
رشد اقتصاد به ويژه در حوزه يورو و تا حدي در ژاپن ديده 
مي شود .كشورهاي نوظهور آسيايي با نرخي باالتر از ديگر 
مناطق رشد مي كنند اما در عين حال ما شاهد اين هستيم 
كه برخي از شاخص هاي تعديل در چين به دليل جدل هاي 
تجاري تشديد مي شوند .در همين حال،  چالش هايي در 
تعداد ديگري از بازارهاي نو ظهور و كشورهاي كم درآمد 
از جمله امريكاي التين،  خاورميان��ه و آفريقاي زير صحرا 

رو به افزايش اس��ت به همين خاطر تعداد زي��ادي از اين 
اقتصادها با فشارهايي از جانب دالر قوي تر امريكا و شرايط 
انقباضي بازار مالي مواجه هس��تند . برخي از آنها اكنون با 
خروج سرمايه مواجه هستند. هشدار الگارد اينجا جدي 
مي شود، »واضح تر بگويم ما تاكنون بحران مالي وسيع تري 
را نديده ايم بلكه ما مي دانيم كه شرايط مي تواند به سرعت 
تغيير كند.اگر جدل ه��اي جاري از اين جلوت��ر برود آنها 
مي توانند يك شوكي به طيف وس��يع تري از اقتصادهاي 

نوظهور و در حال توسعه وارد كنند. «
چه بايد كرد؟ اين س��والي اس��ت كه هميش��ه پرسيده 
مي شود و الگارد هم به يك شعر از اوليور وندل هلمز پدر 
اش��اره مي كند و چنين مي گوي��د، »در زمانه هايي مانند 
اين،  سياس��ت گذاران مي توانند از شاعر بزرگ امريكايي، 
 اوليور وندل هلمز الهام بگيرند كه زماني گفته بود: »براي 
رس��يدن به بندر ما بايد گاهي اوقات همراه ب��ا باد برانيم 
و گاهي اوقات علي��ه باد- اما بايد برانيم، ن��ه ول كنيم و نه 
اينكه لنگر بيندازيم.« يك پيام كليدي امروز اين است كه 
ما نياز به مديريت ريسك ها داريم،  اصالحات انجام دهيم 
و سيستم هاي چندگانه را مدرنيزه كنيم . به زبان ملواني 
بگويم،  ما بايد س��كان قايق را هدايت كنيم نه اينكه آن را 

ول كنيم .
»قايق را هدايت كن،  ول نكن.« اين محور دومي است كه 
الگارد به آن اش��اره مي كند و چنين ادامه مي دهد: اين به 
آن معني اس��ت كه هم اكنون فرصت ها را– در حالي كه 
رشد نسبتا قوي مانده است - بقاپ؛  براي اعمال اصالحات 
سياستي برجسته بايد محركه هاي اقتصادي را حمايت 
و آن را نگهداري كرد. همچنانكه گفته ام، | ما بايد سقف 
خانه را تعمير كنيم « - حاال بي��ش از هر چيز ديگري اين 
درست ترين كار براي انجام آن است. چگونه مي توان اين 
را در عمل پياده كرد ؟  با مخاطب قرار دادن سه چالشي كه 

من در آغاز ذكر كردم - تجارت،  آشوب و اعتماد. 
الگارد كه خيلي سيستماتيك س��خن مي گويد، معتقد 
است كه بايد براي جهان يك سيستم تجاري بهتر ساخت. 
زيرا،  كش��ورها نياز به كار با يكديگر دارند تا يك سيستم 
تجاري جهاني بس��ازند كه قوي تر، عادالنه ت��ر و در خور 
آينده باشد. خطر خيلي باال اس��ت زيرا شكستن زنجيره 
ارزش هاي جهاني اثر مخربي بر بسياري از كشورها از جمله 
اقتصادهاي پيشرفته دارد .اين تخريب همچنين مي تواند 
مانع كشورهاي كم درآمد و نوظهور از دستيابي به پتانسيل 
كامل آن شود. خطرها  باال هستند چون محدوديت واردات 
مانع از آن مي شود كه تجارت بتواند نقش اساسي خود را 

در رونق بهره وري، گسترش فناوري هاي تازه و كاهش فقر 
شود . به همين خاطر است كه ما براي تنش زدايي و حل 
جدل هاي تجاري جاري نياز به كار با همديگر داريم.تاريخ 
نشان داده در حالي كه براي قايقراني تك نفره اغوا شده ايم، 
كشورها بايد در مقابل آژير خودكفايي مقاومت كنند زيرا 
همچنانكه ميراث داران يونايي به م��ا مي گويند،  اين امر 

منجر به غرق شدن كشتي مي شود. 
مدير صندوق بين المللي پول جلوتر كه مي رود مي گويد: 
 آنچه ما نياز داريم »قواعد هوشمندتر« براي تجارت است 
كه تضمين مي كند همه مي توانند س��ود ببرند . ما نياز به 
تعمير سيستم داريم نه تخريب آن. چالش فوري،  تقويت 
كردن قواعد است . اين شامل بررسي آثار تحريفي وضعيت 
يارانه ها و بهبود نافذ كردن حقوق مالكيت معنوي است . 
البته تعمير سيس��تم بدان معني اس��ت كه آن را در خور 

آينده بسازيم . 
از نظ��ر الگارد دومين چالش پيش روي كش��ورها نحوه 
محافظت كردن در برابر آشوب هاي مالي و فاينانس است. 
او مي پرسد كه آيا ده س��ال پس از بحران مالي جهاني ما 
امن تر شده ايم ؟ جواب من » آري« است ... امن شده ايم اما 
نه به اندازه كافي. ما بايد تنظيم مقررات مالي را در دستور 

كار قرار دهيم و مانع عقب نشيني ها شويم. 
ام��ا س��ومين چال��ش بازس��ازي اعتم��اد در نهاده��ا و 
سياست گذاري ها است . چرا اعتماد كاهش يافته است. به 
اعتقاد الگارد اول و مهم ترين آن، اين است كه مردم زيادي 
در حاش��يه ها باقي مانده اند.. در بسياري از كشورها، رشد 
نتوانسته است كه دورنما و زندگي مردم عادي را ارتقا دهد. 
در بسياري از موارد هم،  كارگران و خانواده هاقانع شده اند 
كه سيستم به طريقي صلب است و اينكه نمي توان با آن 
كاري كرد. منبع نارضايتي از خاطرات خام بحران هاي مالي 
جهان مي آيد . بسياري از مردم آن را به عنوان شكاف نهايي 
اعتماد عمومي مي ديدند زيرا فهم عمومي اين بود كه آن 
افرادي كه بحران را پديد آوردند ب��ا پيامدهاي آن مواجه 
نش��دند در حالي كه مردم عادي بهاي سنگيني براي آن 
پرداختند. و يك دليل ديگر از كاهش اعتماد عمومي فساد 
اس��ت- طاعون اقتصادي و اجتماعي كه باعث مي ش��ود 
كشورها نتوانند انتخاب هاي درس��ت بگيرند. اما چه بايد 
كرد؟ اولويت كليدي كه الگارد طرح مي كند اين اس��ت 
كه بايد در مردم – بهداش��ت و آم��وزش،  در حمايت هاي 
اجتماعي سرمايه گذاري كرد. اين سرمايه گذاري به ويژه 
در كشورهاي كم درآمد در بخش س��رمايه هاي انساني، 

 اجتماعي و فيزيكي مهم است.

رييس جمهوري با اش��اره به سياس��ت هاي جديد 
ارزي دول��ت، گفت: ارز هنوز قيم��ت واقعي خود را 
ندارد و بايد به قيمت واقعي خ��ود باز گردد و دولت 
نيز در اين ارتباط از هيچ تالش��ي فروگذار نخواهد 

كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياست جمهوري، 
حسن روحاني در جلسه هيأت دولت با بيان اينكه 
اقدامات بيش��تري بايد در اين راستا صورت بگيرد، 
اظهار داش��ت: دولت البته مقداري با احتياط قدم 
بر مي  دارد و اين به خاطر آن اس��ت كه اگر در آينده 
سخت ترين شرايط پيش روي دولت قرار گرفت با 
مشكل مواجه نش��ويم، اما امروز همان سخت  ترين 
ش��رايط اس��ت و امريكايي ها همه اقدامات را عليه 
ملت ايران انجام دادن��د و چيزي براي آبان  ماه باقي 
نمانده و هيچ كس كلمه 13 آب��ان را در ذهن خود 
خطور ندهد چرا كه هيچ اتفاقي نخواهد افتاد؛ تمام 
كارهايي كه قرار ب��ود امريكايي ها در آبان ماه انجام 

دهند در شهريور و مهر انجام دادند.
رييس جمهوري افزود: اگر بخواهم هفتاد و سومين 
اجالس مجمع عمومي س��ازمان مل��ل متحد را در 
يك جمله نس��بت به ايران و امري��كا بيان كنم اين 
اس��ت كه براي اولين بار بود ك��ه در صحن مجمع 
عمومي، ايران به عنوان طرفدار قانون، وفاي به عهد، 
پيمان هاي چندجانبه و چندجانبه گرايي و امريكا 
به عنوان ناقض مق��ررات بين المللي و معاهداتش و 
به عنوان كش��وري كه در برابر افكار عمومي جهان 

ايستاده، شناخته شدند.
روحان��ي تصريح ك��رد: هم��واره تالش غ��رب به 
ويژه امريكا بر اين بود كه در س��ازمان ملل ايران را 
به عنوان كش��وري معرف��ي كنند كه ب��ه مقررات 
بين المللي احترام نمي گذارد و قصدش��ان منزوي 
كردن ايران بوداما اين بار دقيقًا برعكس بود و امريكا 
از هميش��ه منزوي تر و ايران بيش از هميشه مورد 
احترام افكار عموم��ي جهان و سياس��تمداران به 

خاطر رفتار درست و دقيق اش بود.
وي افزود: امريكايي ها به دنبال آن هستند استقالل 
و مردم س��االري ايران را با شكس��ت مواجه كنند و 
مي گويند به جاي اينك��ه مردم ايران ب��راي ايران 
تصميم بگيرند، بايد كاخ سفيد براي ايران تصميم 

بگيرد و هيچ هدف ديگري ندارند.
رييس جمه��وري خاطرنش��ان كرد: م��ردم ايران 
ب��ه اتف��اق آراء و صداي خود اس��تقالل، كش��ور و 
مردم ساالري خود را دوس��ت داشته و مي خواهند 
خودشان براي خودشان تصميم گير باشند و اگر در 
ايران رأي بگيريم، فكر نمي كنم حتي يك نفر وجود 
داشته باشد كه نوكري را بپسندد، بلكه همه عزت، 
اس��تقالل و آقايي را خواهند پذيرف��ت و به همين 
واسطه امريكا در راستاي رس��يدن به اهداف خود 
صد در صد با شكس��ت مواجه خواهد شد. روحاني 

با اشاره به اينكه احس��اس من در اين سفر اين بود 
كه امريكايي ها با س��ر و صداهايي كه براي تحريم 
ايران ايجاد كرده اند تصميم ش��ان براي فشار عليه 
ايران مدتي كوتاه است، گفت: آنها مي خواهند ايران 
را در اين مدت كوتاه تحت فش��ار قرار دهند تا يك 
دستاورد كوچكي از لحاظ سياسي در داخل امريكا 

به دست بياورند.
وي با اش��اره به اينك��ه هدف امريكا كام��اًل داخلي 
اس��ت و هيچ ربطي به منطقه و جهان و عرب هايي 
كه جيب آنها را خالي ك��رده و پول ملت هاي آنها را 
مي دزدد، ندارد، افزود: همه تالش امريكا اين بود كه 
به هر نحوي يك نوع مذاكره در هر سطحي با ايران 
ش��روع ش��ود و او اعالم كند كه با اعمال فشار عليه 
ايران موفق به مذاكره شدند و همانند گذشته ادعا 
كنند كه يك قدم جديدي را براي مس��ائل ايران و 

بين الملل برداشته اند.
رييس جمهوري با بي��ان اينكه در حاش��يه هفتاد 
و سومين مجمع عمومي س��ازمان ملل، ايران و 5 
كشور ديگري كه در برجام هس��تند، در نيويورك 
تصمي��م مهمي را اتخ��اذ كردن��د، اف��زود: 1+4 و 
كش��ورهاي اروپايي عالوه بر حمايت از برجام يك 
نهاد ويژه مالي را براي تعام��ل با ايران تصويب و آن 
را اعالم كردند و امريكايي ها به شدت از اين موضوع 

ناراحت هستند.
روحاني ادامه داد: اروپ��ا براي حفظ ارتباطات پولي 
و مالي ايران ي��ك نهاد ويژه اي را تأس��يس كرده و 
اجراي اين طرح مي تواند گام بسيار مهمي در حفظ 
برجام باش��د، گر چه توقعات ما بيش از اين است و 
آنچه بق��اي برجام از همگان مي خواهد اين اس��ت 
كه مسائل اقتصادي و روابط اقتصادي ايران، كاماًل 
در ش��رايط عادي باش��د، بنابراين هر چه كمتر از 
اين باشد به معناي آن اس��ت كه آنها بطور كامل به 
تعهدات خود عمل نكردند، اما در عين حال شاهد 

برداشتن يك گام مهم از سوي اروپا بوديم.
روحاني با بيان اينك��ه در روزهاي اخير تصميمات 
خوبي براي تقويت بانك مركزي، اتخاذ شد، اظهار 
داش��ت: براس��اس تصميمي كه اتخاذ شده، بانك 
مرك��زي، اختي��ارات الزم را دارد ك��ه ارز صادراتي 
را فوراً خري��داري كند. يعني به مح��ض آنكه يك 
صادركننده اعالم كند كه ارزي را به دس��ت آورده، 
اگر بتواند در س��امانه نيما آن را مي فروش��د اما اگر 
نتوانست بايد بانك مركزي ارز او را خريداري كند و 

اين تصميم مهمي بود كه اتخاذ شد.
وي اف��زود: اختيارات كامل به بان��ك مركزي براي 
تنظيم بازار داده شده و مردم شاهد اولين آثار آن در 
روزهاي اخير بودند؛ بانك مركزي براي تنظيم بازار 
همانطور كه در دو روز اخير اقدام كرده قادر است تا 

سال آينده به همين نحو عمل كند.
رييس جمهوري با اشاره به اينكه امروز وضع ذخاير 

ارزي كش��ور حتي ذخاير اس��كناس، بهت��ر از هر 
زمان ديگري اس��ت، گفت: از ابتداي دولت تا امروز 
براساس آخرين آمار امروز بهترين شرايط را در اين 

زمينه دارا هستيم.
روحاني تأكي��د كرد: اين يك تهمت و دروغ اس��ت 
كه بگويند دولت مي خواهد از باال رفتن ارز ريال به 
دست بياورد، چرا كه دولت راه هاي سالمي را براي 
تأمين ارز مورد نياز خود، دارد و ني��ازي به اين كار 
ن��دارد و اين اقدام��ات به ضرر دولت اس��ت؛ دولت 
هيچ وقت نمي خواهد كه ن��رخ ارز در بازار نامتعادل 
باشد و همواره توصيه من به بانك مركزي و وزارت 
اقتصاد و ساير مسووالن اين بوده كه بايد قيمت ارز 

را متعادل نگه داريم.
وي با بيان اينكه بايد اقدامات بيشتري در اين راستا 
صورت بگيرد و ارز هنوز قيمت واقعي خود را ندارد 
و بايد به قيمت واقعي خود بازگردد، گفت: دولت از 
هيچ تالشي در اين راستا فروگذار نخواهد كرد. البته 
مقداري با احتياط قدم برمي دارد و اين به خاطر آن 
است كه اگر در آينده سخت ترين شرايط پيش روي 
دولت قرار گرفت با مشكل مواجه نشويم، اما امروز 
همان سخت ترين شرايط است و امريكايي ها همه 
اقدامات را عليه ملت ايران انجام دادند و چيزي براي 
آبان ماه باقي نمانده و هيچ كس كلمه 13 آبان را در 
ذهن خود خطور ندهد چرا كه هيچ اتفاقي نخواهد 
افتاد؛ تمام كارهايي كه قرار بود امريكايي ها در آبان 

ماه انجام دهند در شهريور و مهر انجام دادند.
روحاني با اشاره به اينكه مردم نبايد دنبال خريد و 
فروش هاي ريسك دار باشند، افزود: اينگونه خريد 
و فروش ها به نفع مردم نيس��ت و تجربه موسسات 
غيرمجاز درس خوبي براي همگان ب��ود كه مردم 
سراغ اينگونه س��رمايه گذاري ها نروند و با مشورت 
با اف��رادي كه با مس��ائل اقتصادي به خوبي آش��نا 

هستند، اقدام كنند.
وي خاطرنش��ان كرد: در تصميمات اخير، تصويب 
كرديم كه بانك مركزي بتواند، اوراق ارزي و ريالي 
منتشر كند كه با اين اقدام قدرتي به بانك مركزي 
براي جمع آوري نقدينگي داده مي شود كه مي تواند 
ش��رايط اقتصادي كش��ور را بيش از پي��ش بهبود 

بخشد.
رييس جمهوري گفت: همچنين مجوز الزم را صادر 
كرديم تا هر كس هر مق��دار ارز و طال بخواهد وارد 
كش��ور كند، آزاد باش��د و حتي تصويب كرديم كه 
اگر مامور گمركي يا امنيت��ي در گمرك مانع ورود 
اسكناس به كشور ش��ود، در مرحله اول به انفصال 
6 ماه خدم��ت و در مرحله دوم ب��ه انفصال كامل از 
خدمت محكوم خواهد ش��د و به اين واس��طه راه را 
براي آنكه م��ردم بتوانند زندگي ع��ادي و معمولي 

خودشان را داشته باشند، فراهم كرديم.
ادامه در صفحه 2

رييس جمهوري: ارز هنوز به قيمت واقعي خود نرسيده است قايق را رها نكن 
گزارشنگاه

 همين صفحه  

نگاه

قايق را رها نكن 
دو روز پيش در كش��ور 
اندونزي،  نشست ساالنه 
صندوق بين المللي پول 
و بانك جهان��ي برگزار 
ش��د. در اين نشس��ت، 
 كريستين الگارد،  مدير 
س��خنراني  صن��دوق 
جالبي ك��رد . محور اين 
سخنراني موانع رش��د و رونقي بود كه پيش روي 
كش��ورها قرار داش��ت؛  اعم از اقتصادي،  سياسي و 
فرهنگي . الگارد سخنراني اش را با سه محور آغاز 
كرد . اولين مح��ور او،  تغيير ه��واي اقتصادي نام 
داش��ت . او با اين وعده كه رش��د جهاني اقتصاد از 
سال 2011 به اين طرف باالتر از هميشه بوده است 
گفت كه جمعيت جهاني كه در فقر مطلق زندگي 
مي كنند به پايين تر از 10درصد رسيده است. اما به 
گفته او اين بسط رونق هم حدي دارد . چرا؟ او گفت: 
»يك س��ال پيش من گفتم، »خورش��يد در حال 

درخشيدن است - سقف خانه را تعمير كنيد.«...

منصور  بيطرف

 صفحه 9  

ايرانشهر

حبس پول در 
تجاري سازي هاي مشهد

آزاده كاري|
بافت فرس��وده يكي از معضالت كالن شهرها 
به شمار مي رود. مشهد بيشترين ميزان بافت 
فرس��وده را در كش��ور به خود اختصاص داده 
است. بافت فرسوده مش��هد در مركز اين شهر 
پراكنده ش��ده و در حاش��يه ها نيز مش��كالت 
بسياري براي شهروندان به وجود آورده است. 
به گفته مسووالن شهري مشهد از زمان اجراي 

طرح نوسازي اين بافت 20 سال گذشته و ...

كالن

 ژنرال هاي اقتصاد ايران 
به دالالن ميدان دادند

يك پژوهش��گر اقتص��ادي در مقابل تبييني هاي 
فراوان اين روزها كه عام��ل اصلي افزايش نرخ ارز و 
تورم را نقدينگي مي دانند، معتقد است: نقدينگي 
در ايران كيفيت پايين��ي دارد و نمي توان در ايجاد 
وضعيت قيمتي حاضر نقشي پررنگ داشته باشد. 
احس��ان س��لطاني در گفت وگو با »تعادل« اظهار 
كرد: بررسي ها نشان مي دهد كه در تاريخ اقتصادي 
ايران و كش��ورهاي ديگر همبس��تگي اي بين دو 
شاخص نقدينگي و تورم وجود ندارد. اين كارشناس 
اقتصادي همچنين در ادام��ه تحليلي از وضعيت 
تورم ماه هاي اخير ارايه داد كه در آن معتقد است در 
شرايط عادي نرخ تورم ساليانه )ميانگين 12 ماهه( 
واقعيت افزايش قيمت ها را منعكس مي كند، اما در 
شرايطي كه شوك قيمت ها رخ مي دهد، بايد از نرخ 
تورم نقطه به نقطه )هر ماه نسبت به ماه مشابه در 
سال قبل( و نرخ تورم ماهانه )هر ماه نسبت به ماه 

قبل از آن( استفاده شود.
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حكم»الهه« به نفع ايران

جهان

 »عادل عبدالمهدي«
 مامور تشكيل كابينه عراق شد

7 15

حمله كالمي ترامپ، ثبات سلطنت در عربستان را به چالش كشيد

چالش»دوهفته  بدون امريكا« رياض

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر 

جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست



تبريك روحاني
براي  انتخاب »برهم صالح«

سفر رييس كل بانك مركزي 
ايران به روسيه

دوران بزن در رو يي تمام 
شده است

 بيش از ۷۰ درصد جمعيت 
زير ۴۰ سال هستند

 افزايش قيمت نفت 
به دليل تحريم هاي ضدايراني

پس از خروج امريكا از برجام 
با ظريف گفت وگو نكردم

معرفي وزيران پيشنهادي 
تعاون و اقتصاد

پ�اد| رييس جمهور كش��ورمان در پيامي راي 
اعتماد نمايندگان منتخب ملت عراق به »برهم 
صالح« به عن��وان رييس جمهور عراق را تبريك 

گفت.
حس��ن روحاني در پيامي با تبريك راي اعتماد 
نمايندگان منتخب ملت عراق به برهم صالح به 
عنوان رييس جمهور، اظهار امي��دواري كرد در 
دوران تصدي وي روابط ميان دو كشور در راستاي 

منافع دو ملت بيش از پيش گسترش يابد.

ايلنا| رييس بانك مركزي ايران به روس��يه سفر 
مي كند.

عبدالناصر همتي، رييس بانك مرك��زي ايران به 
منظور اجرايي كردن توافقات مربوط به سفر اخير 
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه به تهران، به 

مسكو سفر مي كند.
بنا بر اعالم س��فارت ايران در مس��كو، رييس بانك 
مركزي ايران در اين سفر با همتاي روسي خود و ساير 

مقامات روسيه ديدار و تبادل نظر خواهد داشت.

باش�گاه خبرنگاران| رييس سازمان عقيدتي 
سياس��ي ارتش گف��ت: دوران ب��زن در رو و زمان 
حاكميت چاقوكشان گردن كلفت تمام شده است 
و دش��منان بدانند كه اگر فش��نگ بزنند، موشك 
مي خورند. حجت االسالم محمد حسني در مراسم 
بزرگداشت شهداي حادثه تروريستي اهواز خطاب 
به دشمنان جمهوري اسالمي گفت: ممكن است 
در جبهه داخلي اختالف نظر داش��ته باش��يم ولي 
در مب��ارزه و محكوميت تروريس��م وحدت فكر و 
كلمه داريم. بنابر اين فرمايش مقام معظم رهبري، 
تروريست ها را سخت گوش مالي داديم و اين نشان 

از اليه هاي پر قدرت دفاعي كشور است.

ايس�نا| معاون امنيتي دادستان كل كشور با بيان 
اينكه اينكه بيش از ۷۰ درصد جمعيت كشور بر اساس 
سرشماري سال ۹۵ زير چهل سال هستند، گفت: 
اين افراد نسبت به ديگر افراد جامعه ارتباط بيشتري با 
فضاي مجازي دارند و استعداد رفتار نابهنجار در بين 
اين افراد بيشتر از آن ۳۰ درصد ديگر جمعيت كشور 
است. اميري اصفهاني با اشاره به اينكه حركت به سوي 
آينده در چارچوب سند پيشگيري از وقوع جرم است، 
افزود: اصل دوم قانون اساسي كه توصيف نظام اسالمي 
است بر س��ه راهبرد اجتهاد، پرهيز از سلطه گري و 
ستم گري و استفاده از علوم و فنون و تجربه پيشرفته 

بشري و تالش در پيشبرد آن تاكيد دارد.

برنا| والديمير پوتين رييس جمهور روسيه روز 
چهارشنبه در گردهمايي هفته انرژي روسيه گفت 
كه دونالد ترامپ؛ همتاي امريكايي اش حق دارد 
كه مي گويد قيمت نفت بسيار باالست اما دليل 
اين افزايش قيمت تحريم هاي امريكا عليه يكي 
از بزرگ ترين توليدكنندگان اوپك، يعني ايران 
است. پوتين همچنين گفت كه اين اقدامات تاثير 

منفي بر اقتصاد جهاني خواهد داشت.

ايس�نا| وزير امورخارجه پيشين امريكا تاكيد 
كرد كه از زمان خروج واشنگتن از برجام با ظريف 
گفت وگو نكرده اس��ت. جان كري در پاس��خ به 
سوالي درباره اينكه اخيرا گفته بود پس از برجام 
سه بار با وزير امورخارجه ايران ديدار كرده است، 
اظهار داش��ت: اينكه ديپلمات ه��ا روابط خود را 
حفظ كنند غير معمول نيست اما سه باري كه من 
)با ظري��ف( ديدار كردم، اولي در كنفرانس صلح 
اوسلو، دومي در كنفرانس امنيتي مونيخ و سپس 
در مجمع عمومي سازمان ملل بوده است. كري 
ادامه داد: او همزمان با تحريريه  روزنامه ها، شوراي 
روابط خارجي و ديگر سناتورهاي حاضر هم ديدار 
مي كرد. بنابراين، اين چيز جديدي نيست ومهم تر 
اينكه من پيش از تصمي��م رييس جمهور براي 
خروج از توافق هسته اي با وي )وزير امورخارجه 
ايران( ديدار كردم. هيچ چيز غيرمعمولي در اين 
باره وجود ندارد. من از زمان خروج دولت امريكا از 

اين توافق با آنها گفت وگو نكرده ام.

 ايرنا| عليرضا رحيمي نماينده مجلس گفت كه 
»دولت قرار اس��ت هفته آينده وزيران پيشنهادي 
اي��ن دو وزارتخان��ه را به مجلس معرف��ي كند.« او 
افزود: »امروز )چهارشنبه( نمايندگان با تفكيك سه 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي 
و تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي مخالفت كردند كه 
بر اين اس��اس، وزيران پيش��نهادي براساس روال 
گذشته انتخاب مي ش��وند.« هم اكنون انوشيروان 
محسني بندپي و سيد رحمت اهلل اكرمي سرپرستي 
وزارتخانه هاي تعاون، كار و رف��اه اجتماعي و امور 
اقتص��ادي و دارايي را بر عهده دارن��د. نمايندگان 
مجلس پيش از اين علي ربيعي وزير سابق تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و مسعود كرباسيان وزير سابق 

امور اقتصادي و دارايي را استيضاح كردند.

ايران2روي موج خبر
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دومينوي شكست امريكا  به »الهه« رسيد
گروه ايران      

يك هفته پس از آنكه تعداد زيادي از هم پيمانان غربي امريكا، 
اين كشور را در سازمان ملل بابت خروج از برجام شماتت 
كردند و ب��راي دور زدن آن بيانيه دادند، دادگاه بين المللي 
دادگستري )الهه( حكم به تعليق آن دسته از تحريم هاي 
واشنگتن عليه تهران داد كه دارو، كشاورزي و هواپيمايي 
را نشانه رفته است. رايي كه يكماه پس از بررسي شكايت 
ايران از امريكا به اتهام نقض پيمان مودت توس��ط قضات 
دادگاه الهه صادر ش��د. بر اس��اس حكم موقت الهه، اين 
دادگاه پرونده شكايت ايران را بررسي مي كند و امريكا هم 
بايد تحريم ها عليه ايران را كه بر واردات كاالها و محصوالت 
بشردوستانه و خدمات و قطعات مرتبط با حمل و نقل هوايي 
تاثير مي گذارد، لغو كند. همچنين اين دادگاه تاكيد كرد كه 
دولت ترامپ بايد تضمين كند كه مجوز و اختيارات الزم در 
اين زمينه ها ارايه خواهد شد. حكمي الزام آور براي دولت 

امريكا كه بايد ديد ترامپ تن به اجراي آن مي دهد يا خير. 

  واكنش »ممتاز« به حكم
در اين بين برخ��ي قرار موقت اله��ه را كافي نمي دانند 
و معتقدند اين دادگاه مي توانس��ته حك��م تعليق ديگر 
تحريم هاي امري��كا را هم صادر كند. يك��ي از اين افراد، 
جمشيد ممتاز حقوقدان و قاضي اختصاصي ايران در دادگاه 
الهه براي بررسي پرونده شكايت ايران از امريكا است. به 
اعتقاد ممتاز »ضرورت داشت ديوان به ساير حوزه هاي مهم 
از جمله فروش هواپيما و اجراي سفارش هايي كه تاكنون 
صورت پذيرفته نيز مي پرداخ��ت.« او افزود: »همچنين 
مناسب بود ديوان بين المللي دادگستري امريكا را ملزم 
مي ساخت از اقداماتي كه شركت ها و اتباع كشورهاي ثالث 
را از داشتن روابط تجاري با امريكا بازمي دارد، خودداري 
كند.« با اين حال اين حقوقدان برجسته ايراني، قرار صادره 
ديوان را مثبت ارزيابي مي كند. همچنين در حكم ديوان 
آمده اس��ت كه »طرفين بايد از هر اقدامي كه مناقشه را 
تشديد كرده يا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را 
دشوارتر كند، خودداري كنند«. يكي از كارشناسان حقوق 
بين الملل مهم ترين بخش حكم ديوان را همين مي داند. 

رضا نصري در توييتي نوش��ت: » مهم ترين بخش حكم 
دادگاه الهه اين است كه از طرفين خواست از مبادرت به 
هر اقدامي كه ممكن است تا صدور راي نهايي مناقشه بين 
دو كشور را تشديد كند خودداري كند. در عمل يعني دولت 
امريكا بايد از وضع تحريم هاي نفتي و تحريم هايي كه براي 

ماه آينده عليه ايران پيش بيني شده خودداري كند.« 
با اين ح��ال، آيا امري��كا حكم موقت دي��وان بين المللي 
دادگستري را اجرا مي كند؟ رويه سابق اين كشور و تالش 
دولت فعلي آن در اجراي مو به موي تحريم ها نشان مي دهد 
دولت ترامپ از توقف تحريم هايي كه ديوان، امريكا را از اجراي 

آنها برحذر داشته، خودداري مي كند. امريكا اين را دقايقي 
پس از اعالم حكم نيز اعالم كرد. طبق گزارش خبرگزاري 
فرانسه، دولت امريكا در واكنش به حكم اين دادگاه، آن را 
»بي ارزش« خوانده است. دولت امريكا همچنين بار ديگر 
اعالم كرده اين نهاد در موضوع تحريم هاي ايران صالحيت 

رسيدگي به پرونده را ندارد.

  سرود پيروزي در تهران
با وجود اين واكنش اياالت متحده، رس��انه هاي غربي و 
مقامات ايراني اين حك��م ديوان را پيروزي براي تهران يا 

به تعبير محمد جواد ظريف، »پيروزي قانون« مي دانند. 
وزير خارجه ايران در توييتي نوشت: »دادگاه عالي سازمان 
ملل حكم داد كه امريكا بايد به تعهداتي كه با بازگرداني 
تحريم ها عليه م��ردم ايران با خروج از برجام نقض كرده، 
عمل كند. شكست ديگري براي دولت امريكاي معتاد به 
تحريم و پيروزي براي حاكميت قانون.« او افزود » امري 
ضروري براي جامعه بين المللي است كه به صورت جمعي 

با يكجانبه گرايي زيانبخش امريكا مقابله كند«. 
وزارت خارجه هم در بيانيه اي نسبت به اين حكم واكنش 
نشان داد. دستگاه ديپلماس��ي كشورمان در بيانيه خود 

آورده اس��ت: »اي��ن محكمه جهاني با تصري��ح بر اينكه 
قراري كه صادر كرده، الزام آور و الزم االتباع بوده و موجد 
تعهدات بين المللي اس��ت، اعالم كرد ك��ه دولت اياالت 
متحده ملزم اس��ت طبق تعهدات بين المللي خود موانع 
ناشي از اقداماتش به موجب تصميم هاي غيرقانوني كه با 
خروج از برجام اتخاذ كرده، از جمله موانعي كه در مسير 
روابط تجاري ايران در حوزه هاي مشخصي برقرار كرده، 

برطرف كند.«
رييس كميس��يون امنيت ملي مجلس ه��م راي ديوان 
را پيروزي ايران و شكس��تن غرور ق��درت امريكا خواند. 
فالحت پيشه كه با ايسنا گفت وگو كرده اين راي را از چند 
وجه مثبت ارزيابي كرد و افزود: » ما از كار با سازوكارهاي 
بين الملل��ي ضرر نمي كني��م چون اس��تفاده از مجامع 
بين المللي در دنياي امروز ضروري اس��ت. بر اين اساس 
اينكه در مجامع حقوق بين الملل و حتي مجامع رسمي 
راي به سود ايران صادر شود يك موضوع مثبت محسوب 
مي شود به خصوص درباره دادگاه الهه كه امريكايي ها از 

همان ابتدا شكايت ايران را به استهزا گرفته بودند.«
او اف��زود: »آنها تصور مي كردند ك��ه در همان گام ديوان 
اعالم صالحيت نمي كند. حال كه برعكس اين اتفاق افتاد 
و ديوان اعالم كرده كه صالحيت رس��يدگي به شكايت 
ايران را دارد بدان معناس��ت كه الهه براي صلح، اعتبار و 
اهميت قائل است. به ويژه در منع اشاعه كه موضوع برجام 

سازوكاري براي آن است.«
رس��انه هاي بين المللي هم حكم الهه به سود ايران را به 
پيروزي تهران ارزيابي كردند. روزنامه امريكايي واشنگتن 
پست با اشاره به حكم ديوان بين المللي دادگستري كه به 
نفع ايران صادر شد، نوشت كه »حكم دادگاه الهه الزام آور 
اس��ت و يك پيروزي ديپلماتيك براي تهران به ش��مار 
مي آيد.« خبرگزاري آسوشيتدپرس هم در گزارشي حكم 
دادگاه الهه را يك پيروزي براي تهران در برابر واشنگتن 
توصيف كرده اس��ت. ب��ا اين حال تا ص��دور حكم نهايي 
دست كم دو سال طول مي كشد و بايد ديد در آخر پرونده 
شكايت ايران در روندي مثبت به مذاكره ختم مي شود يا 

رويارويي در شوراي امنيت سازمان ملل. 

همچنين در پايان اين جلس��ه برخ��ی از اعضای دولت 
با حضور در حياط س��اختمان پاس��تور به پرسش های 
خبرنگاران پاسخ دادند.  ضمن اينكه رييس دفتر رييس 
جمهوري نيز با تشريح فضاي اقتصادي كشور و تحوالت 
برخاس��ته از كاهش نرخ دالر اعالم ك��رد كه در صورت 
هماهنگي اركان مختلف نظام روند بهبود شاخص هاي 
اقتصادي تداوم خواهد داش��ت.  بهب��ودي كه به اعتقاد 
رييس دفتر رييس جمهوري نه به صورت دس��توري و 
بخشنامه اي بلكه بر اساس نيازهاي طبيعي بازار به وقوع 
خواهد پيوست.  رييس دفتر رييس جمهوري با اشاره به 
قيمت واقعي دالر از اعداد و ارقامي حول و حوش ۷هزار و 
۵۰۰تومان به عنوان رقم واقعي دالر در كشورمان خبر داد. 

   نرخ دالر زير ۷5۰۰ تومان است
    رييس دفتر رييس جمهوری گفت: قيمت ارز اصال 
اي��ن ارقام نيس��ت و معتقديم ن��رخ ارز از هفت هزار 
و ۵۰۰ تومان ارائه ش��ده در س��امانه نيما هم کمتر 
اس��ت. »محمود واعظی«بعد از پايان نشست هيات 
وزي��ران و در ادامه صحبت هايش افزود: دولت تالش 
بسياری انجام داد تا بازار ارز و کاال ساماندهی شود. با 
توجه به اختيارات بسيار خوبی که در جلسه شورای 
عالی اقتصادی س��ران قوا به بانک مرکزی داده شد و 
همکاری دس��تگاه های ديگر و سياس��ت های بانک 
مرکزی در تس��هيل واردات اسکناس و طال به کشور 
شاهد تاثير بر بازار ازار هستيم و اميدواريم تالش بازار 
ادامه يابد. رييس دفتر رييس جمهوری تصريح کرد: 
اميدواريم اي��ن اتفاق که دالل ها بخواهند يک روز از 
مردم ارز خريداری کنند و روز ديگر بفروش��ند يا آن 
را نگه دارند، ديگر تکرار نشود و صرفا بر اساس عرضه 

و تقاضا پي��ش برويم. واعظی به مردم توصيه کرد که 
در بخش های ماندگار، کم خطر يا بی خطر س��رمايه 
گذاری کنند. ارزی که در بازار کوچک 1.۵درصدی 
است و با يک مداخله باال و پايين می رود، مردم ضرر و 
دالالن سود می کنند. تالش دولت کنترل بازار است 
تا روند کاهشی که از روز شنبه شروع شده ادامه پيدا 
کند. واعظي در پاسخ به اين پرسش »تعادل « درباره 
هماهنگی همه دستگاه ها در کنترل نرخ ارز با دولت 
گفت: اين موضوع تنها درباره اقتصاد و ارز نيست بلکه 
درمورد همه مس��ائل کشور است. وقتی جريان های 
سياسی، ارگان ها و س��ران قوا درباره مسائل اساسی 
کش��ور همراهی می کنند قطعا موفقيت حاصل می 
ش��ود. رييس دفتر رييس جمهوری ادامه داد: آنچه 
دولت به آن اعتقاد دارد و رهبر معظم انقالب همواره 
بر آن تاکيد دارند، اين است که ما امروز از نظر خارجی 
با فشار امريکا و برخی اذناب او در منطقه مانند رژيم 
صهيونيستی، عربستان يا امارات مواجه هستيم، در 
داخل هم با توجه به شرايط جديد بايد بتوانيم اقتصاد 
را مديريت کنيم. واعظی تصري��ح کرد: بنابراين اين 
موضوع هم جنبه داخلی و هم خارجی دارد و هر کس 
يکی از آنها را بگويد خوب مسئله را نديده است بر اين 
اساس زمانی موفق می شويم که همه با هم عمل کنيم. 
او درباره حذف دالر از مب��ادالت ارزی ايران و ترکيه 
گفت: روسای جمهوری دو کشور درباره کليات اين 
موضوع توافق کرده اند و بانک مرکزی روی اين مسئله 
کار کرده است و هر دو طرف بانکی را مشخص کرده اند. 
رييس دفتر رييس جمهوری ادام��ه داد: يا هياتی از 
بانک مرکزی ترکيه به ايران س��فر می کند يا هياتی 
از بانک مرکزی ايران به اين کشور می رود که در اين 

سفر اين مسئله قطعی می شود. واعظی همچنين زمان 
معرفی وزيران پيشنهادی دولت برای وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارايی و همچنين وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی، هفته آينده اعالم کرد.

    ادامه روند کاهش قيمت ارز 
در همين زمينه نهاونديان با اش��اره به اين واقعيت كه 
مردم ايران با درك صحيح ش��رايط در مقابل جريان 
مرموز و سايت های ناشناس و مجهول الحال ايستادگی 
کردن��د، به اين نكته اش��اره كرد كه: »ش��اخص های 
اقتصادی نش��ان می دهد که رون��د کاهش قيمت ارز 
بايد ادامه يابد.«محمد نهاونديان درباره داليل کاهش 
ن��رخ ارز اظهار کرد: صاحب نظ��ران اقتصادی معتقد 
بودند که نرخ بازار سوم اين عمق را ندارد که به عنوان 
نرخ مرجع در محاسبات اقتصادی مورد استفاده قرار 
گرفته و قيمت در بازار کاالها بر اين اساس تعيين شود.  
نرخ ارز ناش��ی از يک التهابات و انتظارات تورمی بود. 
خوش��بختانه در افکار عمومی اين واقع بينی حاصل 
شد و ديديم که به چه سرعتی افزايش غير واقعی نرخ 
ارز به يک مسير کاهش��ی تبديل شد و شاخص های 
اقتصادی هم نش��ان می دهد اين روند بايد ادامه  يابد. 
معاون اقتصادي رييس جمهوري  با بيان اينکه مردم 
می خواهند قدرت خريدش��ان حفظ شود بيان کرد: 
م��ردم نمی توانن��د از دالالنی که از آش��فته بازار پول 
درمی آورن��د تبعيت کنند. اين دالالن ريس��ک خواه 
بوده، ولی مردم می خواهند در س��رمايه گذاری خود 
اعتماد و اطمينان داشته باشند. بنابراين آن ها بايد به 
هشدارهای مسئوالن توجه کرده و با مشاوران اقتصادی 
هم مشورت کنند. مساله مالباختگان موسسات مالی 

عبرت خيلی خوبی بود که م��ردم به جايی که اعتبار 
زيادی ندارد، دل خوش نکنند چون ريسک آن باالست. 
معاون اقتصادی رييس جمهوری افزود: بايد گزينه های 
اعتمادبخش برای سرمايه گذاری مردم وجود داشته 
باشد. خوش��بختانه تصميمات ش��ورای هماهنگی 
اقتصادی می تواند اطمينان بخش باش��د مثل همين 
تصميم در مورد انتشار اوراق ارزی ريالی توسط بانک 
مرکزی. در هفته های آينده گزينه های اطمينان بخشی 
برای حفظ قدرت خريد مردم معرفی خواهد شد. او با 
بيان اينکه در چند روز اخير مردم و شخصيت های مورد 
اطمينان آن ها در برابر جريان مرموز و نگران کننده ای 
ايس��تادگی کردند، گفت: در واقع مصافی بين مردم و 
بعضی از سايت های ناشناس و مجهول الحال رخ داد و 
مردم به درستی انتخاب خود را شکل دادند. از سويی اين 
تصور شکل گرفته بود که بانک مرکزی نسبت به بازار ارز 
دچار انفعال شده است اما شورای هماهنگی اقتصادی 
با تصميمات خود از بانک مرکزی حمايت کرد و بانک 
مرکزی هم با اقدامات خود اين پيام را به فعاالن بازار داد. 

   حمله موشکی سپاه پاسداران بر اساس مصوبه 
شورايعالی امنيت ملی بود

وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح اعالم کرد: همانطور که 
خواست عموم مردم ايران بود، پاسخ تروريست ها داده شد، 
حمله موشکی سپاه پاسداران بر اساس مصوبه شورايعالی 
امنيت ملی بود. امير سرتيپ حاتمی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: همان طور که خواست عموم مردم ايران بود و رهبر 
عظيم الشان انقالب اسالمی  و فرماندهان نيروهای مسلح 
تک تک بر اين موضوع تاکيد کردند، بالفاصله شورايعالی 
امنيت ملی تصميم گيری کرد و برادران عزيزمان در سپاه 
پاسداران اين مصوبه را با قوت ، دقت و به موقع اجرا کردند. 
وزير دفاع با بيان اينکه تروريس��ت ها بايد منتظر اقدامات 
بعدی باشند گفت: کس��ی نبايد به خودش اجازه دهد، در 
باره ملت عزيز ايران و امنيت کشورمان اقدامی کند؛ چرا که 
پاسخ درخوری دريافت می کند. او يادآور شد که آمارهای 
اوليه حاکی از آن است ؛ حدود چهل نفر از تروريست ها در 
حمله موشکی سپاه به هالکت رسيدند و فکر می کنم بايد 

منتظر آمارهای بعدی هم باشيم.

تشريح راهبردهاي ستاد 
اطالع رساني اقتصادي كشور 
س��اماني از برگ��زاري 
نخس��تين جلس��ه ستاد 
اطالع رس��اني اقتصادي 
رياس��ت  ب��ه  كش��ور 
رحماني فضل��ي در روز 
پنجش��نبه 1۲ مهرم��اه 
خبر داد. به گزارش روابط 
عمومي وزارت كشور؛ سيد سلمان ساماني با اعالم اين 
خبر افزود: در اين جلسه نيز نمايندگان تام االختيار 
روس��اي قوه مقننه و قضاييه و معاونان 1۶ دستگاه 
مربوط به حوزه اقتصادي و اطالع رساني كشور حضور 
خواهند داشت. سخنگوي وزارت كشور درباره دستور 
اولين نشست ستاد اطالع رساني و تبليغات اقتصادي 
كشور گفت: در اين جلسه رياست ستاد سياست ها و 
راهبردهاي ستاد اطالع رساني و تبليغات اقتصادي 
كشور را تشريح خواهد كرد و هر يك از اعضا نظرات 
دس��تگاه متبوع خود را اعالم خواهند كرد. ساماني 
حفظ آرامش و امنيت رواني جامعه و تقويت اعتماد 
عمومي و جلب مشاركت مردم را از اهداف اين ستاد 
برش��مرد و تصريح كرد: ان ش��اءاهلل با هماهنگي كه 
توسط اين ستاد در اركان اصلي و دستگاه هاي مسوول 
مرتبط با مسائل اقتصادي و رسانه اي به وجود خواهد 
آمد پاسخ هاي به موقع و روشني جهت رفع شبهات 

و دروغ داده خواهد شد.

 توزيع قدرت فاميلي 
مهم ترين عامل فساد است

 نماينده پيشين مجلس، 
نقض شايس��ته ساالري و 
توزي��ع ق��درت فاميلي را 
عامل اصلي انواع فساد به 
ويژه فساد مالي و اقتصادي 
در كش��ور دانست و گفت 
دشمنان امروز جوري القا 
مي كنند كه مبارزه مردم با فساد بي فايده است تا مردم 

احساس كنند كه بايد با فساد كنار بيايند.
به گزارش ايرنا، احمد توكلي ديروز در يك نشس��ت 
خبري در ساري با هشدار به اينكه اين احساس، انگيزه 
مقابله و مبارزه جامعه با فساد را كم مي كند، ادامه داد: 
عامل ديگر گس��ترش فساد در كش��ور پارتي بازي و 
تجارت »پيش خريد نفوذ« در انتخابات مختلف است.
رييس سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت 
كشور با بيان اينكه  اي كاش در زماني كه نماينده در 
خانه ملت بودم عقلم به ان��دازه امروز براي چگونگي 
مقابله با مفسدان مي رسيد، در عين حال بيان داشت: 
البته بنده در زم��ان نمايندگي در برخ��ورد با رانت 
خواران و مش��كالت كالن كشور به ويژه در مورد يقه 
س��فيد هايي كه با قلم هزاران ميليارد تومان جابه جا 
مي كنن��د، آقازاده ها، يارانه نقدي، كارت س��وخت و 
ماليات بر سرمايه، زمين و مسكن تالش بي وقفه اي 

داشته ام.

براي سركوب دشمنان نياز به 
اجازه خارجي ها نداريم

فرمان��ده كل ارتش گفت: 
ما براي دفاع از آرمان هاي 
كش��ور و حف��ظ امني��ت 
مردم و سركوب دشمنان 
احتياج به اجازه هيچ كس 
نداريم. ما بر اساس فرمان 
فرمانده معظم كل قوا عمل 
مي كنيم و الغير. به گزارش ايس��نا، امير عبدالرحيم 
موس��وي در حاش��يه مراسم بزرگداش��ت شهداي 
ارتشي حمله تروريستي اهواز با بيان اينكه نيروهاي 
مسلح يك مجموعه هستند كه متناسب با تهديدات 
آمادگي ه��اي الزم را كس��ب مي كن��د، گفت: همه 
بخش هايي كه وظيفه دارند از حريم امنيت كش��ور 
دفاع كنند، به تناسب تقس��يم بندي هاي ستاد كل 
نيروهاي مسلح به اجراي ماموريت خود مي پردازند. 
حال ممكن اس��ت بنا به تدبير س��تادكل نيروهاي 
مسلح، يك ماموريت به دو، سه بخش نيروهاي مسلح 
سپرده شود يا اينكه ممكن است يك بخش، دو - سه 
ماموريت را انجام دهد. وي با تاكيد بر اينكه دشمنان 
به دنبال اين هس��تند كه بر پيكره نظامي و امنيتي 
كشور خدشه وارد كنند، افزود: در جنگ ممكن است 
يك دست زخمي شود كه بايد آن دست را ترميم كرد، 
ممكن است يك نفر شهيد شود كه بايد براي آن شهيد 

جايگزين پيدا كرد. 

قصدمان از ارجاع اليحه مبارزه 
با قاچاق جلو افتادن CFT نبود

نايب رييس مجلس شوراي 
اس��المي گفت: ع��ده اي 
مي گويند اليح��ه اصالح 
قانون مبارزه ب��ا قاچاق از 
دس��تور كار خارج شده تا 
اليح��ه CFT  در دس��تور 
قرار بگي��رد اما من چنين 
قصدي نداشتم. به گزارش ايس��نا، علي مطهري در 
جلسه علني صبح ديروز )چهارشنبه( مجلس با اشاره 
به برخي حاشيه ها در جلسه علني در پي ارجاع اليحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز به كميسيون 
اقتصادي گفت: اعتراض دوستان يكي به نوبت اخطار 
آقاي محبي نيا  بود. من در زمان طرح اخطار ايش��ان 
گفتم اگر راجع به دستور است اخطار را مطرح كنيد در 
صورتي كه نوبت ايشان نبود آقاي رحيمي عضو هيات 
رييسه بايد اين را به من مي گفت. مطهري يادآور شد: 
بعضي از نمايندگان اعتراض داشتند كه دو بار اخطار 
را به راي گذاشتن خالف آيين نامه مجلس است. در 
جلس��ه صبح امروز )چهارش��نبه( آقاي الريجاني از 
نشست شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا گزارشي 
را ارايه داد و گفت اعتراض رييس قوه مطرح ش��ده و 
آقاي روحاني هم آن را قبول كرده، لذا آقاي الريجاني 
پيشنهاد كرد اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق به 

كميسيون ارجاع شود. 

وزرايي كه  درباره CFT به 
نمايندگان توضيح مي دهند

رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي 
مجلس از حضور وزراي 
اطالع��ات و خارج��ه، 
ت  ر ا ز و س��ت  پر سر
اقتصاد، رييس كل بانك 
مركزي و صاحب نظران 
دانشگاهي در جلس��ه بررسي اليحه الحاق ايران 
به كنوانس��يون مقابله با تامين مالي تروريس��م 
)CFT( در جلسه يكشنبه آينده مجلس خبر داد. 
حش��مت اهلل فالحت پيش��ه در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: جلسه روز يكش��نبه آينده در صحن 
مجلس به ميزباني كميسيون امنيت ملي برگزار 
مي شود. در اين جلسه وزراي اطالعات، خارجه ، 
سرپرست وزرات اقتصاد، رييس كل بانك مركزي، 
صاحب نظران دانشگاهي و منتقدان به اين اليحه 
دعوت ش��دند تا نظرات موافق��ان و مخالفان به 
اليحه CFT شنيده ش��ود. وي با تاكيد بر اينكه 
اين جلسه براي شفاف سازي و هم انديشي برگزار 
مي شود، گفت: پيشنهاد ما اين بود كه اين جلسه 
به صورت مس��تقيم در رس��انه ملي پخش شود. 
معتقديم مردم نامحرم نيستند و بايد در جريان 
امور قرار گيرند. ما مي خواهيم به همه ابهامات و 

سواالت پاسخ دهيم.
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ادامه از صفحه اول

ارز هنوز به قيمت واقعي خود نرسيده است



بي عملي دستوري بانك مركزي
رييس كل اسبق بانك مركزي گفت، اين بانك 
قدرت آن را دارد كه به عنوان ضربه گير در مقابل 
نوسان ناش��ي از تنش هاي سياس��ي و اقدامات 
احتكاري عمل كند ولي در اين چند ماه اين كار 
انجام نمي شد كه ممكن است اين موضوع به شكل 

دستوري به بانك مركزي تحميل شده باشد. 
طهماسب مظاهري در مصاحبه با راديو با اشاره 
به بسته ارزي جديد دولت گفت: در يك تصميم 
معقول و سنجيده در نشست س��ران سه قوه، با 
توجه به اينكه طبق قانون، بانك مركزي متولي 
سياست هاي ارزي است اما در عمل اين اختيار 
سلب ش��ده بود، تصميم گرفته شد، اين اختيار 

مجددا به بانك مركزي برگشت داده شود.
وي افزود: بانك مركزي با حضور در بازار مي تواند 
جلوي نوسان ش��ديد ارزي را كه ممكن است به 
دليل تقاضاهاي خارج از فعاليت هاي اقتصادي 
صورت گرفته باش��د را بگيرد. وقت��ي دولت در 
21 فروردين، ارز بازار آزاد را قاچاق و غير قانوني 
اعالم كرد و در تصميم بعدي به عنوان بازار ثانويه 
آرامش نسبي به بازار ارز داد اما مجددا دولت اين 
بازار ثانويه را رها كرد و در معرض تقاضاهاي غير 
قابل كنترل بازار قرار داد و نتيجه اين شد كه يك 

شبه قيمت ارز هزار تومان گران تر مي شد.
رييس كل پيش��ين بانك مرك��زي اظهار كرد: 
بانك مركزي بايد قيمت ارز مناسبي كه بازار را به 
تعادل مي رساند تعيين و به اين شكل از صادرات 
حمايت كند و جلوي قاچاق را بگيرد و نقدينگي را 
به تعادل برساند. پيدا كردن اين نرخ متعادل براي 
بانك مركزي و معاونت اقتصادي بانك بسيار ساده 
است كه نبايد اين را اعالم كند اما بايد آن را در بازار 
اعمال كند. وي ادامه داد: بانك مركزي بايد مراقب 
باشد و از نوسان حاد، يك باره و شديد جلوگيري 
كند و اين بانك قدرت آن را دارد كه به عنوان ضربه 
گير در مقابل نوسان ناشي از تنش هاي سياسي 
و اقدام��ات احتكاري مقابله كند كه در اين چند 
ماه اين كار انجام نمي ش��د كه ممكن است اين 
موضوع به شكل دستوري به بانك مركزي تحميل 

شده باشد.

اخبار كالن

ديدگاه

در 18 ماه گذشته هيچ  
يارانه بگيري حذف نشد

تسنيم| رييس سازمان هدفمندي در جلسه اي 
كه در مجلس داشت درباره حذف يا اضافه يارانه 
بگيران گفت: به اس��تناد قانون بودجه امس��ال، 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مسوول حذف، 
اضافه و شناس��ايي افراد مش��مول يارانه است. 
ايزدي افزود: مددجويان بهزيستي، كميته امداد و 
بيماران خاص از حذف يارانه ها مستثني هستند.

وي گفت: در 18 ماه گذش��ته هيچ قطعي يارانه 
صورت نگرفته است.

توزيع ۲۰ هزار حلقه الستيك 
سنگين به بازار تا آخر هفته

بر اس��اس اعالم گمرك، تع��داد 2۰ هزار حلقه 
انواع الس��تيك خودروهاي سنگين به گمرك 
شهيد رجايي اظهار شده كه پيش بيني مي شود 
تا آخر اين هفته، بارگيري و جهت توزيع به بازار 

عرضه شود.
با كاه��ش تعرفه واردات الس��تيك خودروهاي 
س��نگين از 2۶ درصد به ۵ درصد از سوي هيات 
وزيران تمامي واردكنندگان الستيك به گمركات 
مراجعه و در حال ترخيص كاالهاي خود هستند 
تا در سريع ترين زمان ممكن اين كاالها در كشور 

توزيع شود.
 بر اين اساس، روز گذشته ۵۰۰۰ حلقه الستيك 
از گمرك شهيد رجايي بندر عباس بارگيري شد 
و امروز نيز ۵۰۰۰ حلقه الس��تيك خودروهاي 

سنگين ترخيص و بارگيري مي شود.
عالوه بر 1۰ هزار حلقه، بر اساس اطالعات سامانه 
جامع گمركي كه رصد اطالعات تجارت خارجي را 
به لحظه فراهم كرده كه تعداد 2۰ هزار حلقه ديگر 
انواع الستيك خودروهاي سنگين نيز به گمرك 
شهيدرجايي بندر عباس اظهار شده است كه در 
مرحله اخذ مجوز اس��تاندارد و پرداخت حقوق 
ورودي اس��ت و پيش بيني مي ش��ود تا آخر اين 
هفته بارگيري و جهت توزيع به بازار عرضه شود.

 دستگيري 1۲ نفر 
به جرم قاچاق انسان

ماموران گمرك در ۴ عمليات جداگانه، موفق به 
كشف 12 مورد قاچاق انسان شدند و با كشفيات 
اخير آمار كشفيات قاچاق انسان از ابتداي سال 

جاري تا كنون به 1۷۹ نفر رسيد.
ماموران گمرك ب��ازرگان با رص��د يك محموله 
خروجي به وسيله دستگاه ايكس ري موفق شدند 
۶ انسان را كه در ميان بار اين كاميون مخفي شده 
بودند، شناس��ايي و كش��ف كنند. اين افراد تبعه 
يكي از كشورهاي همسايه بوده و تريلي حامل بار 
پتروش��يمي به مقصد تركيه بود. اين ماموران در 
عمليات ديگري موفق شدند ۳ مورد قاچاق انسان 
را كشف و شناسايي كنند؛ اين ۳ نفر تبعه يكي از 
كش��ورهاي منطقه بودند و با مخفي شدن در بار 
شمش به مقصد تركيه سعي داشتند از كشور خارج 
شوند. همچنين محموله ديگري كشف و اسكن شد 
به موجب آن دستگاه ايكس ري دو دختر جوان را 
كشف كرد كه با مخفي شدن در بار پتروشيمي قصد 
داشتند از كشور خارج ش��وند، اين دو جوان تبعه 
ايران بودند. در عمليات ديگري يك زن جوان تبعه 
گين��ه و دو دختر جوان تهراني را در يك محموله 
خروجي به مقصد تركيه كشف و شناسايي كردند.

3 كالن

تحليل يك پژوهشگر اقتصادي از بحران اقتصادي ايران: 

ژنرال هاي اقتصاد ايران به دالالن ميدان دادند
گروه اقتصاد كالن|

يك پژوهشگر اقتصادي در مقابل تبييني هاي فراوان 
اين روزها كه عام��ل اصلي افزايش ن��رخ ارز و تورم را 
نقدينگي مي دانند، معتقد اس��ت: نقدينگي در ايران 
كيفيت پايين��ي دارد و نمي ت��وان در ايجاد وضعيت 
قيمتي حاضر نقش��ي پررنگ داشته باش��د. احسان 
سطاني در گفت وگو با »تعادل« اظهار كرد: بررسي ها 
نشان مي دهد كه در تاريخ اقتصادي ايران و كشورهاي 
ديگر همبستگي اي بين دو شاخص نقدينگي و تورم 
وجود ندارد. اين كارشناس اقتصادي همچنين در ادامه 
تحليلي از وضعيت تورم ماه هاي اخير ارايه داد كه در آن 
معتقد است در شرايط عادي نرخ تورم ساليانه )ميانگين 
12 ماهه( واقعيت افزايش قيمت ها را منعكس مي كند، 
اما در شرايطي كه شوك قيمت ها رخ مي دهد، بايد از 
نرخ تورم نقطه به نقطه )هر ماه نسبت به ماه مشابه در 
سال قبل( و نرخ تورم ماهانه )هر ماه نسبت به ماه قبل 

از آن( استفاده شود.
ب��ه گزارش »تع��ادل« جهش قيم��ت ارز و در پي آن 
شاخص قيمت كاالهاي مصرفي )نرخ تورم( در ماه هاي 
گذشته سوژه اصلي بسياري از بررسي ها و تحليل هاي 
اقتصادي در ميان آكادميسين ها شد. اصلي ترين تبيين 
در اين روزها كه بيشتر هم از زبان اقتصاددان نزديك به 
دولت مطرح مي شد، عامليت قرار دادن نقدينگي در بروز 
افزايش قيمت ارز است؛ تحليلي كه افزايش نقدينگي 
)پول به عالوه ش��به پول( در سال هاي گذشته را علت 
كاهش ارزش پول از كانال باال رفتن تقاضا مي داند. اين 
تبيين از آنجايي كه در تئورهاي اقتصادي جريان اصلي 
ديده مي شود از صداي رسا و متكثري برخوردار است 
تا جايي كه بسياري از اهالي پيگير اوضاع و مخاطبان 
رس��انه ها آن را به عنوان تنهاتري��ن تحليل موجود و 
حقيقت محض مي انگارند. ام��ا صداهاي منقدي هم 
وجود دارد كه نظري مخالف با اين اقتصاددانان جريان 
اصلي دارند. احس��ان س��لطاني، پژوهشگر اقتصادي 
با بررس��ي واقعيت هاي تاريخ اقتصادي ايران، نش��ان 
مي ده��د كه نقدينگي نمي توان��د عامل اين وضعيت 
باشد. سلطاني در گفت وگو با روزنامه »تعادل« با بيان 
اينكه نقدينگي ما يك نقدنيگي بي كيفيت است و مانند 
آنچه در آلمان يا امريكا مي بينيم، نيست، گفت: در اين 
كشورها سهم پول از نقدينگي در منطقه يورو ۶۶ درصد 

است در حالي كه اين سهم در ايران 1۳ درصد است. 
نقدينگي تركيبي از دو عنصر پول و شبه پول است، پول 
شامل تمام پول هاي نقد در دست مردم و سپرده هاي 
ديداري و كوتاه مدت مي ش��ود كه قابليت نقد ش��دن 
آنها بس��يار باال اس��ت اما بخش ش��به پول كه شامل 
سپرده هاي بلندمدت ذخيره شده در بانك ها مي شود 
قابليت نقدينگي پايين تري دارد و به همين دليل وقتي 
سهم پول از ش��به پول باالتر باشد، مي گوييم كيفيت 
نقدينگي پايين اس��ت چون امكان گردش پول با اين 

نقدينگي كمتر است. 
س��لطاني گفت: ما وقتي كه حجم پول را نگاه مي كنيم 
مي بينيم در ۵ سال گذشته 1۰۰ درصد رشد كرده است، 
اما حجم نقدينگي 22۵ درصد افزايش يافته است. اين 
موضوع نشان مي دهد كه قدرت خلق پول توسط بانك ها 
از طريق ضريب فزاينده در اين ۵ سال به ميزان ۵۰ درصد 
افزايش يافته است.چون بدهي بانك ها  به بخش خصوصي 
مردم به ميزان ۶۰۰ تا ۷۰۰درصد باال رفته است. بنابراين 
نقدينگي در دست مردم نيست و بيشتر حاصل خلق پول 
توسط بانك ها بوده است. در پايه پولي هم نگاه مي كنيم 
بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي بخش اصلي 

نقدينگي را تشكيل مي دهد.

    همبستگي پول و تورم 
به گفته اين پژوهشگر اقتصادي مساله بعدي اين است 
كه رشد تورم و رشد پول همبستگي باالتري از تورم و 
نقدينگي دارد بنابراين استدالل هايي كه درباره مقصر 
خواندن نقدينگي به عنوان عامل تورم مي شود آنچنان 
درست نيست. نقدينگي اي كه بيشتر توسط بانك ها 
علي الخصوص بانك هاي خصوصي خلق ش��ده و به 

صورت پول در دست مردم قرار ندارد. 
سلطاني با بيان اينكه در زمينه ارتباط بين نقدينگي و 
تورم بيشتر اغراق صورت گرفته است، گفت: انستيتوي 
اقتصادي اتحادي��ه اروپايي تحقيقي انج��ام داده كه 
نش��ان مي دهد ديگر رابطه اي بي��ن نقدينگي و تورم 
وجود ندارد. وي همچنين گفت: البته من نمي گويم 
نقدينگي در تورم بي اثر اس��ت اما تاثيري در اين حد و 
اندازه ندارد و بسياري از واقعيت هاي تاريخي شاهدي 
بر اين مدعاست. جالب است كه بسياري از كارشناسان 
مدعي مي شوند كه افزايش نرخ ارز كنوني بطور مستقيم 
به دليل رشد نقدينگي اتفاق افتاده است؛ رابطه اي كه به 

هيچ عنوان نمي تواند درست باشد. 
وي اظهار كرد: جالب اس��ت بدانيم در اين 2۰ س��ال 
گذش��ته نقدينگي در كشور عربستان بيش از ده برابر 
باال رفته اما نرخ ارز آنها هيچ تغييري نكرده اس��ت. در 
كشور ما هم از سال ۴۰ تا ۵۷ نقدينگي ۳۷ برابر شد اما 

در مقابل نرخ ارز ۷ درصد كاهش يافت. 
سلطاني در ادامه بيان كرد: ما دوره هاي زماني اقتصاد 
ايران را بررسي كرده ايم نشان مي دهد عامل اصلي تورم 
در ايران نرخ ارز است. تجربه نشان داده كه شوك هاي 
ارزي سي سال گذشته موجب باال رفتن تورم شده است. 
از طرف ديگر افزايش تورم نيز به نوبه خود عاملي در باال 
رفتن نرخ ارز بوده است. اين در حالي است كه مسووالن 
اقتصادي كشور نقدينگي را علت جهش نرخ ارز و تورم 
مي پندارند. حال بيايند تاريخ صد سال گذشته اقتصاد 
را بررس��ي كنند؛ در دوران قاجار كه نقدينگي وجود 

نداشته است.

    عامل تورمي نقدينگي
به گفته اين كارشناس اقتصادي برخالف آن چيزي كه 
فكر مي شود تجربه نشان مي دهد كه تورم باعث افزايش 
نقدينگي مي شود.  وي استدالل آورد: نرخ برابري دالر 
به همين قيمت ۴2۰۰ تومان دوام نخواهد آورد و دولت 
ناگزير است با اين وضعيت نرخ را حداقل به ۶ هزار تومان 
برساند. وقتي اين اتفاق بيفتد تغييري در ارزش دارايي 
خارجي بانك مركزي صورت مي گيرد. از طرف ديگر 
اقتصاد با نقدينگي عام مي چرخ��د و وقتي قميت ها 
افزايش مي يابد، پولي كه براي چرخش اين كاالها مورد 

نياز است مي بايست بيشتر شود.

    نقدي به ژنرال ها
احسان سلطاني در ادامه با بيان اينكه درصد نقدينگي 
در اين ۵ سال گذشته يعني از تيرماه ۹2 تا تير ماه ۹۷ 
ساخته شده اس��ت، گفت: وقتي بانك هاي خصوصي 
ش��روع به كار كردند سهم تسهيالت بخش هاي مولد 
كشاورزي و صنعت ۵۰ درصد بود در حالي كه اكنون به 
2۶ درصد رسيده است. اينها نشان مي دهد كه پول به 
داللي و سفته بازي اختصاص مي يابد. اين يعني تخريب 
كامل اقتصاد. باي��د از ژنرال ها و اقتصاددانان در قدرت 
پرسيد چرا اجازه دادند اين اتفاق بيفتد. جالب اين است 
كه آنهايي كه متهم اصلي اين وضعيت هستند اكنون 
در جايگاه دادستان نشسته و باز تزهاي جديد مي دهند.

بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي در ۵ سال 

گذش��ته بيش از 2 هزار درصد باال رفته است. نسبت 
افزايش بدهي بانك هاي خصوصي به پايه پولي در اين 
۵ سال بيش از ۷۰ درصد رسيده است. چرا دولت اجازه 
داد كه نرخ سپرده هاي قانوني پايين بيايد. مسعود نيلي 
چرا اخطاري در اين زمينه ندادند كه حاال بعد از خراب 

شدن همه چيز از بمب نقدينگي صحبت مي كنند؟ 

    شاخص نقطه به نقطه بهتر از ساليانه
احس��ان س��لطاني در ادامه بحث��ي هم درب��اره نرخ 
تورم تابس��تان امس��ال مطرح كرد كه در آن برخي از 
تكنيك هاي كاهش تصنعي نرخ تورم رسمي را نشان 
مي دهد.وي ابتدا با بيان اينكه وقتي كه اقتصاد در شرايط 
نرمال قرار دارد، تورم نقطه به نقطه با تورم ساليانه در 

يك حدود قرار دارند، گفت: اما وقتي شوك قيمتي به 
اقتصاد وارد مي شود تورم ساليانه نمي توان نشان دهنده 
وضعيت شوك آميز اقتصاد باشد. تورم ساليانه تغييرات 
جديد را در ارقام 12 ماه پي��ش خود گم مي كند و در 
وضعيت هايي نوساني نمي تواند تصوير واقعي قيمت ها 
را نشان دهد.در اين زمان ها تورم ماهانه و نقطه به نقطه 

بسيار شفاف تر عمل مي كند. 
وي گفت: از سوي ديگر دستكاري هايي كه در ضرايب 
گروه ها صورت گرفته خود عاملي در غيرواقعي كردن 
نرخ تورم است.اجاره بهاي مسكن شخصي با وزن ۷.۷1 
درصد و ارزش اجاره بهاي مسكن شخصي با وزن 2۵.۴۳ 
درصد با مجموع وزن ۳۳.1۴ درصد داراي بزرگ ترين 
وزن در محاسبه شاخص قيمت ها هستند و دومين قلم 

مهم خوراكي ها و آش��اميدني ها با وزن 2۵.۵1 درصد 
است. هزينه مسكن با وزن يك-سوم بزرگ ترين نقش 
را در تعيين نرخ ت��ورم ايفا مي كند. بانك مركزي نرخ 
نقطه به نقطه افزايش فصلي اجاره مسكن استان تهران 
در فصل بهار 1۳۹۷ را 11.۴ درصد اعالم كرده است كه 
در همين شرايط داده هاي مركز آمار براي شهر تهران 
افزايش 2۷.۳ درصد را نشان مي دهد. افزايش هزينه 
مسكن به ميزان 12.1 درصد در آمار تورم به خصوص 

در شهرهاي بزرگ و تهران از واقعيت ها فاصله دارد. 
 ميزان رشد نقطه به نقطه قيمت اثاث و لوازم و خدمات 
منزل ۵۳ درصد اعالم ش��ده كه در عمل كمتر از 1۰۰ 
درصد نيست. ميزان افزايش قيمت دخانيات )به ميزان 
12۶ درصد( و پوش��اك و كفش )28 درصد( كمتر از 
نرخ هاي واقعي اس��ت. اين پژوهشگر اقتصادي گفت: 
محاسباتي كه ما انجام داده ايم نشان مي دهد كه تورم 
نقطه به نقطه االن در ايران بين ۴۰ تا ۵۰ درصد است.

در اين محاسبه همان سبد بانك مركزي در نظر گرفته 
شده اس��ت با اين تفاوت كه ضرايب را با مصارف مردم 
تطبيق داده ايم. بر اساس اين محاسبات تورم در فصل 

تابستان دو ويژگي مشخص دارد: 
اول اينكه ش��يب عمودي رشد قيمت ها است كه كم 
سابقه است بطوري كه باالترين تورم ماهانه قيمت ها 

در 2۳سال اخير، در ماه هاي مرداد و شهريور رخ داد. 
دومين ويژگي مهم باال رفتن قيمت ها در شهريور ماه، 
شيب عمودي رشد قيمت كاالها با افزايش ۴۷.۶ درصد 
نسبت به ماه مش��ابه در سال 1۳۹۶، در مقايسه با كل 

كاالها و خدمات با افزايش ۳1.۴ درصد است.
بر اساس گفته هاي سلطاني در شهريور ماه رشد نقطه به 
نقطه قيمت خدمات 1۶.۳ درصد بوده كه نشان مي دهد 
افزايش قيمت خدمات با تاخير نسبت به كاالها به وقوع 
خواهد پيوست و در حال حاضر نقش كندكننده را ايفا 
مي كند.  نظر به رشد نقطه به نقطه 2۳۵ درصدي قيمت 
دالر بازار آزاد در شهريور ماه و باال رفتن سرعت تبعيت 
قيمت اقالم كااليي از دالر، با استمرار شرايط كنوني در 

ماه هاي آينده شيب تند تورم ادامه پيدا خواهد كرد.

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي اعالم كرد

انتظار تحقق دولت الكترونيك در قانون مديريت خدمات كشوري
مركز پژوهش هاي مجلس به دولت پيشنهاد مي كند 
براي تسريع در توسعه دولت الكترونيك در قانون دايمي 
خدمات مديريت كشوري اصالحاتي انجام دهد تا بلوغ 
الكترونيكي فرآيندهاي مورد عمل دس��تگاه ها، بهبود 
كيفيت و كميت ارايه خدمات، صرفه جويي و بهره برداري 
مناسب از ساختمان هاي و مس��ووليت هاي دولت در 
موضوع دولت الكترونيكي را در كشور حاكم كند. به نظر 
مي رسد طوالني شدن پروسه دولت الكترونيكي و عقب 
ماندگي هاي گاه و بيگاه از برنامه هاي مصوب، س��بب 
شده تا دولت هزينه بيشتري براي ارايه خدمات از مردم 

دريافت كند يا براي آن خود هزينه باالتري بپردازد.
به گزارش »تع��ادل«، مركز پژوهش ه��اي مجلس در 
گزارش��ي به بندهاي 22 تا 2۵ اليحه خدمات كشوري 
پرداخت. اي��ن بندهاي اليحه متناظر ب��ا مواد »فصل 
فناوري اطالعات و خدم��ات اداري« از قانون مديريت 
خدمات كش��وري اس��ت.  اين فصل به چارچوب هاي 
قانوني اجراي دولت الكترونيك و بهره مندي از مزاياي 
آن را در دستگاه هاي اجرايي كشور مي پردازد. تغييرات 
اليحه نسبت به قانون موقت مديريت خدمات كشوري 
نشان از تغيير در سياست گذاري و راهبري اجراي دولت 
الكترونيك در كشور دارد. در گزارش احكام فصل پنجم 
اليحه و قانون مديريت خدمات كشوري با بررسي نظرات 
خبرگان دستگاه هاي اجرايي مورد بررسي قرار گرفته 
و تحليل ها و پيش��نهادهاي اصالحي ارايه شده است. 
محورهاي مختلف پيشنهادها به موضوعات عبارت اند از: 
بلوغ الكترونيكي فرايندهاي مورد عمل دستگا ه ها، بهبود 
كيفيت و كميت ارايه خدمات، واحدهاي خدمات رساني 
الكترونيك��ي غير دولتي، صرفه جوي��ي و بهره برداري 
مناسب از ساختمان ها و فضاهاي اداري، مسووليت ها 

در موضوع دولت الكترونيك. 
مواد اليحه اصالح و دايمي نمودن قانون مديريت خدمات 
كش��وري در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات از چند 

منظر قابل بررسي است. اول از زاويه تعارضات احتمالي 
اليحه با قوانين باالدس��تي نظام و احكام برنامه ششم 
توسعه. از سوي ديگر احتمال دارد اليحه فوق تعارضاتي 
در اجرا و پياده سازي احكامش داشته باشد. عالوه بر اين 
الزم اس��ت تا تاثيرات احكام اليحه بر كسب و كارهاي 

بخش خصوصي بررسي شود. 
بازبين��ي و اصالح فرايندهاي م��ورد عمل و روش هاي 
انجام كار دستگاه ها هم، هم گام با توسعه فناوري ها يك 
امر ضروري محسوب مي شود كه در اين ماده به درستي 
به آن پرداخته شده است و اصالح مورد نياز فرايندها به 
صورت مستمر و براساس تغييرات ماموريتي، ساختاري و 
فناوري هاي نوين مورد توجه قرار گرفته است. اما تكليف 
ارزيابي س��اليانه آنها كه در تبصره ماده ماده ۳۶ قانون 
وجود داشت در اليحه حذف شده است. البته در تبصره 
دو ماده ۴۰ اصالحي اليحه، به شكل محدودي به موضوع 
ارزيابي س��اليانه س��طح كيفيت خدمات الكترونيكي 

پرداخته شده اما اين ارزيابي شامل فرايندها و همچنين 
خدمات غير الكترونيكي دولت نمي شود. براي برطرف 
كردن اين ضعف اليحه پيشنهاد مي شود تبصره ماده ۳۶ 

با تغيير جزيي به اليحه اضافه شود. 
از سوي ديگر در حالي كه يكي از موارد مهمي كه مي تواند 
به اجراي دولت الكترونيك كمك كند، الزام دستگاه ها به 
ارايه خدمات الكترونيك به شهروندان است و اين حكم 
در بند س��ه ماده ۳۷ قانون مديريت خدمات كشوري 
وجود داشت اما در اليحه اصالح و دايمي نمودن قانون 
خدمات كشوري حذف شد. لذا براي تسريع در اجراي 
دولت الكترونيكي در كشور، پيشنهاد مي شود بند سه 
ماده ۳۷ قانون مديريت خدمات كشوري عينا در اليحه 
اضافه شود. همچنين بعضي از دستگاه هاي اصلي براي 
ارتباط دستگاه هاي تابعه خود شبكه مجزا و مستقلي را 
ايجاد كردند اما اين ش��بكه ها مانع بزرگي براي اجراي 
كامل دولت الكترونيكي در كشور محسوب مي شود و 

به عالوه حفظ امنيت آنها چالش بزرگي را ايجاد كرده 
است. پيشنهاد مي ش��ود براي تبادل الكترونيكي بين 
دستگاه هاي اجرايي صرفا از طريق مركز ملي تبادالت 

اطالعات استفاده شود.
گفتني اس��ت در ماده ۳8، اراي��ه خدمات الكترونيكي 
از طريق پورتال هاي الكترونيك��ي در اين ماده مغفول 
مانده است به همين دليل براي توسعه همه جانبه دولت 
الكترونيكي در كشور پيشنهاد مي شود به ابتداي ماده 

۳8 تاكيد بر اين مساله اضافه شود. 
ضوابط و اس��تاندارد به كارگيري فضاه��ا، تجهيزات و 
ملزومات اداري تهيه و در تاريخ هفتم خرداد ماه س��ال 
1۳۹۰ به تمام دس��تگاه هاي اجرايي مش��مول قانون 
مديريت خدمات كش��وري ابالغ ش��د. ش��وراي عالي 
اداري هم در جلس��ه 1۴۹ مورخ پنجم ارديبهشت ماه 
1۳۹۰ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه 
انساني رييس جمهوري، موضوع بهره برداري مطلوب از 
ساختمان هاي اداري، تخصيص مناسب فضاي اداري و 
كاهش هزينه هاي ناشي از تامين، بهره برداري و نگهداري 
ساختمان هاي دولت را بررس��ي كرد و مصوبه اي را به 
تصويب رساند. اكنون براي اجراي كامل ماده ۳۹ قانون 
مديريت خدمات كشوري، الزم است اطالعات فضاها 
و ساختمان هاي اداري دستگاه هاي اجرايي گردآوري 
ش��ود، اطالعات مذكور تجزيه و تحليل شده و در مورد 
فضاهاي مازاد تصميم گيري شود. اما اين مهم تاكنون 
انجام نش��ده و به همين دليل حكم ماده ۳۹ در اليحه 
اصالح و دايمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري 
حفظ شده است. توس��عه دولت الكترونيك بخشي از 
فناوري اطالعات كشور محسوب مي شود بنابراين طبق 
قان��ون وظايف و اختي��ارات وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، سياست گذاري و برنامه ريزي كالن و هدايت 
و نظارت بر توسعه دولت الكترونيكي در كشور بر عهده 
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات اس��ت. بنابراين 

پيشنهاد مفاد مربوطه كه در صدر ماده ۴۰ آمده به اين 
صورت اصالح ش��ود: » به منظور تحقق مواد اين فصل، 
سازمان با همكاري وزارت عهده دار احصا، اولويت بندي 
اجرا، نظارت و پايش اقدامات توسعه دولت الكترونيك 
در نظام اداري كش��ور است.  همچنين در جزو ب ماده 
۴۰ اليحه به موضوع اعتبارات مربوط به برنامه هاي حوزه 
دولت الكترونيك در دس��تگاه هاي اجرايي مي پردازد. 
برنامه توسعه دولت الكترونيك در اليحه بودجه 1۳۹۶ 
با اعتبار ۳۰۶ ميليارد توم��ان در جايگاه دوم اعتبارات 
فناوري اطالعات و ارتباطات كش��ور قرار داشت. البته 
اعتبارات توس��عه دولت الكترونيك در بين حدود ۵۹ 

دستگاه توزيع مي شود كه يكپارچگي ندارد. 

    مسير دولت الكترونيك هموار شود
فصل پنجم اليح��ه و قانون موق��ت مديريت خدمات 
كش��وري به موضوع اس��تفاده از فناوري اطالعات در 
اراي��ه خدمات دس��تگاه هاي اجرايي مي پ��ردازد. اين 
موضوع در ادبي��ات فناوري اطالعات ب��ا عنوان دولت 
الكترونيك شناخته مي ش��ود. در زمينه توسعه دولت 
الكترونيك عالوه بر م��وادي از قانون مديريت خدمات 
كشوري، احكام متعددي نيز در قوانين برنامه پنج ساله 
تصويب ش��ده است. از طرف دولت نيز نقشه راه توسعه 
دولت الكترونيك مشتمل بر آيين نامه توسعه خدمات 
الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي و ضوابط فني و اجرايي 
توسعه دولت الكترونيك تصويب و در حال اجرا هستند. 
با وجود اين پيشرفت و توسعه دولت الكترونيك به كندي 
پيش مي رود. حال كه بررس��ي اليحه اصالح و دايمي 
نمودن قانون مديريت خدمات كشوري در دستور كار 
مجلس است، فرصتي براي بازنگري قوانين باالدستي 
توسعه دولت الكترونيك فراهم شده است. انتظار مي رود 
از اين فرصت به نحو احسن استفاده شود و مسير دولت 

الكترونيك هموارتر از گذشته باشد.

 Thu. Oct 4 .  پنج  شنبه    12 مهر 1397   24  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1213  2018 



ي��ك كارش��ناس بانكداري ب��از گف��ت: حركت به 
س��مت بانكداري باز در كش��ور اين ام��كان را براي 
كس��ب  و كارهاي كوچك و بزرگ فراهم مي كند تا 
س��رويس هاي بانكي خاص و شخصي سازي شده را 

دريافت كنند.
 ،)Open Banking( به گزارش ايِبنا، بانكداري باز
پارادايم جديدي است كه به س��رعت در بانكداري 
دنيا در حال رواج اس��ت. در بانكداري باز، عمليات 
بانكداري محدود ب��ه چارديواري بانك ها نيس��ت 
و بانك ه��ا در اص��ل تامين كنن��ده بس��تر و س��كو 
)Platform( براي عمليات بانكي هستند. توسعه 
فناوري اطالعات و ابزاره��اي نرم افزاري اين امكان 
را ب��ه بانك ها داده كه در چارچ��وب ضوابط قانوني 
و امنيتي به بازيگران ديگر اجازه دهند روي بس��تر 
آنها خدمات جديد به مشتريان ارايه دهند. در ايران 

هم اين روند آغاز شده است. افزون بر اين، بانكداري 
باز اصطكاك در خدمات بانكي را از بين مي برد زيرا 
API هاي بانكي اقيانوسي از امكانات را دارا هستند 
و مس��ير ايده هاي جديد را امكان پذير مي س��ازند. 
آنها باعث مي ش��وند ارايه تجربه بهتر به مشتري به 
حداكثرترين ميزان خود برسد. باروي كار آمدن فين 
تك و اس��تارت آپ ها كه نوآوري را به خدمات مالي 
اضافه كردند، اين روند موجب ش��د بسياري از افراد 
حتي براي خدماتي ك��ه بانك ها هم ارايه مي دهند 
به استارت فين تك رجوع كنند، چون آنها خدمات 
بهتر و تخصصي تري را اراي��ه مي دهند. پس باروي 
كار آمدن استارت آپ ها و فين تك ها و شكل گيري 
استارت فين تك به شدت براي بانك ها تهديدكننده 
بود. ازاين رو بانك ها براي حفظ جايگاه خود ناگزير 
به همكاري با فين تك ها هس��تند كه اين همكاري 

ب��ا ورود بانك ها به بانكداري ب��از و در اختيار نهادن 
OPEN API به اين كسب  و كارها رويكرد مناسبي 

براي رشد و تعالي بانك ها است.
بانك هايي ك��ه از API هاي باز اس��تفاده مي كنند، 
مي توانن��د تهديد حضور فين تك ه��ا را تا حدودي 
كم كنند و با همكاري با اس��تارت جايگاه خود را نه  
تنه��ا كمرنگ تر نكرده بلكه ُپررنگ تر نيز نمايند. در 
ايران نيز حركت به س��مت بانكداري باز آغاز شده و 
فينوتك از زيرمجموعه هاي شركت ارتباط فردا است 
كه پلتفرم بانكداري باز را طراحي و در اختيار بانك ها 

و كسب  و كارهاي فين تكي قرار داده است.
حامد قناد پور در اين خصوص حركت شبكه بانكي 
كش��ور به س��مت بانكداري باز اظهار داشت: چند 
بانك در ح��ال حاضر در ايران به س��مت بانكداري 
باز حرك��ت كرده اند ك��ه بانك آين��ده، بانك ايران  

زمين، بانك انص��ار، اقتصاد نوين و دي ازجمله  اين 
بانك ها هستند. وي تصريح كرد: حركت بانك ها به 
سمت بانكداري باز امكان ارايه سرويس هاي ويژه و 
خاص را به كس��ب  و كارهاي بزرگ و كوچك فراهم 
مي كند. بدين معنا كه شركت ها مي توانند از داخل 
سيس��تم هاي خود وارد فضاي بانكي شوند كه اين 

مهم رويكرد مناس��بي است كه اميدواريم در كشور 
فراگير شود. قناد پور در پاسخ به اين پرسش كه يكي 
از اهداف راه اندازي فينوتك استفاده از اين پلتفرم در 
بانك ها بود، گفت: فينوتك در حال حاضر با پنج بانك 
همكاري مي كند و در حوزه بازار سرمايه و اپراتوري 

نيز ورود كرده است.

بانك و بيمه4اخبار
خريد ارز به صورت اسكناس 

در شعب ارزي بانك رفاه 
شعب ارزي بانك رفاه آمادگي دارند نسبت به خريد 
ارز يا دريافت س��پرده ارزي متقاضي��ان به صورت 
اسكناس اقدام كنند. به گزارش روابط عمومي بانك 
رفاه كارگران، در چارچوب رويه ها و تصميمات بانك 
مركزي ج.ا.ا، همه شعب ارزي اين بانك به عنوان يكي 
از بانك هاي عامل آمادگي دارند نس��بت به خريد يا 
دريافت سپرده ارزي به صورت اسكناس با تضمين 
بازپرداخت اصل و س��ود به صورت اسكناس به نرخ 

روزانه خريد اعالمي از سوي اين بانك اقدام كنند.

پرداخت سود سپرده ارزي 
به صورت ماهانه

بانك مركزي اعالم كرد: ش��عب شهرهاي مختلف 
براي جذب سپرده هاي ارزي مردم فعال شد و بانك ها 
سود سپرده را ماهانه و بصورت اسكناس ارز پرداخت 
مي كنند. به گزارش رواب��ط عمومي بانك مركزي، 
با تضمين بانك مركزي، جذب س��پرده هاي ارزي 
توس��ط بانك ها روند رو به رش��دي را طي مي كند. 
با همكاري بانك ها، ش��عب شهر هاي مختلف براي 
جذب سپرده هاي ارزي مردم فعال شده است. بنابر 
بخشنامه بانك مركزي، بانك ها سود سپرده را ماهانه 
و به صورت اسكناس ارز پرداخت مي كنند. در صورت 
انصراف سپرده گذار پيش از سررسيد، بانك ها موظفند 
بالفاصله نسبت به استرداد وجوه سپرده گذاري شده 
اقدام كنند. در اين طرح براي س��پرده هاي يورويي 
ساالنه ٣ درصد، دالري ٤ درصد و درهمي ۲ درصد 
سود پرداخت مي شود. بانك مركزي اصل و سود اين 

سپرده ها را تضمين كرده است.

 هشدار به خريد ارز 
در قيمت هاي هيجاني

يك كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه حجم باالي 
نقدينگي و نااطميناني نس��بت به آين��ده دو عامل 
اصلي نابساماني نرخ ارز اس��ت، نسبت به خريد ارز 
در قيمت هاي هيجاني هش��دار داد. علي اكبر نيكو 
اقبال گفت: راه اندازي ب��ازار ثانويه به عنوان محلي 
براي تبادل عرضه و تقاضاي ارز با ايجاد شفافيت در 
معامالت و هدايت تقاضاهاي واقعي تا حدي موجب 
كاهش التهابات شده است. وي ادامه داد: پيش شرط 
اصلي موفقيت بازار ثانويه عرضه كليه ارزهاي ناشي 
از صادرات غيرنفتي است اما با وجود تاكيد دولت در 
اين خصوص، شركت هاي خصولتي به ويژه برخي 
پتروشيمي ها به دليل اختالف قيمت بازار ثانويه و آزاد، 
ارز خود را در سامانه نيما عرضه نمي كنند و به اشكال 
مختلف در بازار آزاد به فروش مي رسانند.  وي با تاكيد 
بر اينكه حجم باالي نقدينگي و نااطميناني نسبت به 
آينده دو عامل اصلي نابساماني نرخ ارز است، افزود: 
قيمت واقعي دالر در اقتص��اد ايران چيزي حدود ٩ 
هزار تومان است و نرخ بيش از اين صرفا جنبه رواني 
داشته و به دليل تقاضاي ايجاد شده براي حفظ ارزش 
دارايي هاست.  نيكو اقبال ضمن هشدار به خريداران 
ارز در قيمت هاي هيجاني افزود: انتشار هرگونه خبري 
در خصوص بهبود شرايط سياسي بين المللي و رفع 
تحريم ها موجب كاهش شديد قيمت ارز خواهد شد.

 كاهش نرخ ارز
 با ورود  بانك مركزي 

محمدرضا پورابراهيمي نيز اظهار داشت: متاسفانه 
در دو ماه اخير، خالف ماه هاي اول س��ال، ش��اهد 
مداخله نك��ردن بانك مركزي در ب��ازار ارز بوديم و 
اين موضوع يك��ي از علل ايجاد التهاب��ات رواني و 
افزايش نرخ ارز بود.  وي ادامه داد: در مصوبه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي كشور با حضور سران قوا 
اختيارات بانك مركزي را افزايش داديم تا اقدامات 
الزم را انج��ام دهد. رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي افزود: يكي از اقدامات 
مثبت انجام شده اين بود كه بانك مركزي بتواند از 
منابع مربوط ب��ه صادرات غيرنفتي، تعادل را ايجاد 
كند و همچنين بتواند از انتشار ابزارهاي مرتبط با 
حوزه ارز هم استفاده كند.  پورابراهيمي ورود بانك 
مركزي به مديريت نقدينگي كشور را يكي ديگر از 
علل كاهش نرخ ارز دانست و اضافه كرد: صرافي ها 
را هم كنار گذاشته بودند اما با مديريت جديد بانك 
مركزي، اختيارات بيش��تر به صرافي ها داده شد و 
محدوديت هاي انتقال ارز به كش��ور نيز برداشته و 
حجم زيادي ارز وارد كش��ور شد. وي با بيان اينكه 
مجموعه اين تصميمات و اقدامات در كاهش نرخ ارز، 
اثر گذاشت، گفت: اميدواريم با اين رويكرد جديد و 
افزايش اختيارات بانك مركزي، نرخ ارز متعادل شود.

 ۱۰۰ ميليارد دالر
 ذخاير ارزي داريم

معاون اس��بق بانك مركزي با اشاره به وجود ۱۰۰ 
ميليارد دالر ذخاير ارزي در كشور، بيان داشت: بازار 
ارز محل مناسبي براي س��رمايه گذاري نيست. به 
گزارش تعادل، سيد كمال سيدعلي شب گذشته با 
حضور در برنامه گفت وگو ويژه خبري با بيان اينكه 
روند رشد نرخ ارز و رسيدن به قيمت ۱۹ هزار تومان 
روند غيرواقعي و بدون دليل اقتصادي بود، افزود: بر 
اس��اس تصميمات ۶ ماه گذشته بانك مركزي، ارز 
براي واردات كاال و خدمات با اسناد رد و بدل مي شد و 
صرافي ها هم بسته شده بودند.  وي ادامه داد: دخالت 
نكردن بانك مركزي در ۳ ماه اخير در بازار ارز از ديگر 
علل افزايش نرخ ارز بود. معاون اس��بق ارزي بانك 
مركزي با بيان اينكه بايد براي خروج سرمايه، قاچاق 
و سفته بازي ارز تمهيداتي انديشيده مي شد، افزود: 
بانك مركزي بايد براي كنترل بازار ارز فعال باشد و به 
موقع دخالت كند. سيدعلي با اشاره به افزايش قيمت 
نفت گفت: حتي در صورت كاهش ميزان صادرات 
نفت، از نظر منابع ارزي مشكلي نخواهيم داشت زيرا 
افزايش قيمت نف��ت، آن كمبود را جبران مي كند. 

بازار ارز جاي مناسبي براي سرمايه گذاري نيست.

صرافان: ارز را به بانك ها بفروشيد

بازار و صرافي ها همچنان در انتظار نرخ با ثبات
گروه بانك و بيمه     محسن شمشيري 

در حال��ي كه تابلوي تع��دادي از صرافي ها خاموش و 
تعدادي ديگر با نرخ هاي متف��اوت از هر دالر ۱۰ هزار 
تومان، ۱۳ ه��زار تومان و ۱4 هزار توم��ان، عمدتا به 
خريد دالر مشغول هستند و به خاطر متهم نشدن به 
بازارس��ازي عمال معامله چنداني انجام نمي دهند، اما 
بخش عمده معامالت به پي��اده روها و دالالن خيابان 
و ميدان فردوسي و منوچهري منتقل شده است كه با 
نرخ ۱47۰۰ تا ۱5۳۰۰ دالر مي فروشند و با نرخ هايي 
كمتر از ۱47۰۰خريدار هستند. در ارتباط با ساير ارزها 
نيز قيمت هر يورو۱۶484، پوند ۱85۳۱، درهم ۳885 
تومان، لير ۲۳57و يوآن ۲۰77 تومان اعالم شده است. 
به گزارش »تعادل«، در بين انبوه دالالن و مردم خريدار 
و فروشنده در پياده روهاي خيابان فردوسي، منوچهري 
و ميدان فردوسي، و جمعيت فشرده موجود در بازار ارز، 
نرخ هاي مختلف به گوش مي رس��د كه عمدتا حول و 
حوش ۱5 هزار تومان گردش دارد و با اينكه در برخي 
ساعات گفته مي شود كه بازار شل كرده و نرخ ها كاهشي 
شده است اما همچنان نرخ دالر حول و حوش ۱47۰۰ 
تا ۱5۳۰۰ دور مي زند. اسكناس هاي موجود در دست 
مش��تريان و دالالن به رنگ هاي س��بز و خاكستري، 
گفت وگوي بي��ن آنه��ا و صحبت از عاب��ر بانك هاي 
مختلف به خاطر محدوديت انتقال ۳ ميليون توماني 
به ساير بانك ها، دغدغه هايي است كه معامله گران در 
كنار دغدغه نرخ به آن توجه دارند و به نظر مي رسد كه 
بازار در حال حاضر با نرخ حدود ۱5 هزار تومان با يك 
ثبات نسبي همراه است اما همچنان تكليف صرافي ها 
مشخص نيست كه بايد با چه نرخي معامله كنند زيرا 
به خاطر نگراني از اتهام بازارس��ازي، برخي صرافي ها 
تعطيل هستند و برخي ديگر تمايلي به معامله ندارند. 

از س��وي ديگر فعاليت صرافي ه��ا در محدوده ميدان 
فردوسي تقريبا متوقف شده و صرافي هاي مجاز خريد 
و فروش چنداني انجام نمي دهند. بسياري از صرافي ها 
تابلوي »خريد و فروش ارز نداريم« را نصب كرده اند و 
برخي ديگر كركره صرافي را تا نيمه پايين كشيده اند. 
دبيركل كانون صرافان ايران درباره علت خريد نكردن 
صرافان از فروشندگان گفته است كه از آنجايي كه هيچ 
دستورالعملي براي فروش ارز خريداري شده نداريم، 
خريدي صورت نمي گيرد. ام��ا يكي از صرافان گفت: 
مردم اگر قصد ف��روش دارند به بانك ها مراجعه كنند 
چراكه با وضعيت فعلي و نوسان قيمت و از سوي ديگر 
 FATF با توجه به احتمال كاهش قيمت دالر با تصويب
خريد نخواهيم داشت. همچنين برخي صرافي ها نگران 
آن هستند كه به بازارسازي و نرخ هاي باال متهم شوند. 
براين اس��اس در حالي كه برخي مس��ووالن از جمله 
معاون اول رييس جمهور و رييس دفتر رييس جمهور، 
از كاهش بيش��تر نرخ ارز خبر داده ان��د و حتي اعالم 
كرده اند كه ن��رخ دالر زير ۱۰ هزار توم��ان و تا 7 هزار 
تومان ممكن است كاهش يابد، اما به نظر مي رسد كه 
بازار كنوني بيش از كاهش نرخ ارز، به ثبات نرخ و از بين 
رفتن نوسان ها و كاهش مراجعات و حجم انبوه خريدار 
و فروشنده و دالل ها در بازار نيازمند است. لذا اگر شبكه 
بانكي نياز مردم را تامين كند و نرخ با ثبات و قابل تداوم 
و حمايت از سوي دولت و صادركنندگان را اعالم كند، 

متاثر از آن صرافي ها و دالالن نيز به سمت نرخ تعادلي و 
با كاهش نوسان هدايت خواهند شد و مردم نيز حركت 
به سمت نرخ هاي باالتر يا پايين تر را با يك روند با ثبات 
درك خواهند كرد. از سوي ديگر، در پي تصويب طرح 
ممنوعيت خري��د و فروش ارز خ��ارج از صرافي ها در 
مجلس، ش��ايعاتي مبني بر ممنوع شدن معامالت در 
بازار آزاد شكل گرفت كه همين موضوع احتماال باعث 
هجوم بيشتر خريداران و فروشندگان به بازار شده است. 
اين در حالي است كه اوال اين مصوبه بايد توسط شوراي 
نگهبان نيز تاييد و اعالم شود و بعد از ابالغ، بايد بانك 
مركزي و دولت، بخشنامه ها و ضوابط آن را اعالم و اجرا 
كنند. لذا تا آن هنگام خريد و فروش خارج از صرافي ها 
فعال ادامه دارد و اين موضوع نبايد باعث هجوم خريدار 
و فروشنده به بازارآزاد شود و مبناي نگراني كساني شود 

كه ارز نگهداري كرده اند. 
همچنين نرخ س��كه و طال نيز متناسب با كاهش نرخ 
دالر در روزهاي اخير كاهش يافته و نرخ س��كه امامي 
با 4 ميليون و 4۰۰ هزار تومان معامله مي شود. قيمت 
سكه نسبت به س��ه ماهه قبل 48.۱7 درصد و نسبت 
به ۶ ماهه قبل ۱5۳ درصد و نسبت به سال قبل ۲5۱ 

درصدي رشد داشته است.
قيمت سكه بهار آزادي طرح قديم 4 ميليون و ۱5۱ هزار 

تومان بود كه نس��بت به روز قبل ۰.۲4 درصد افزايش 
داشته است. قيمت نيم سكه با كاهش ۱7 هزار توماني 
به ۲ ميليون و ۱۳۰ هزار تومان، ربع س��كه با ۳8 هزار 
تومان كاهش به ۱ ميليون و ۱8۰ هزار تومان رس��يد. 
سكه گرمي بانكي با ۲ هزار تومان افزايش به ۶8۰ هزار 

تومان رسيد.

  داليل افت نرخ ارز در بازار
دبيركل كان��ون صرافان ايران با اش��اره به داليل افت 
نرخ ارز در چند روز گذشته گفت: تداوم اقدامات بانك 

مركزي مي تواند دالر را به نرخ واقعي نزديك كند.
رضا تركاشوند در گفت وگو با ايِبنا درباره داليل كاهش 
قيمت ارز در بازار طي چند روز گذشته، اظهار داشت: 
مجموعه عواملي موجب كاهش نرخ ارز در بازار شد كه 
اگر اين اقدامات ادامه پيدا كند مي تواند دالر را به نرخ 

واقعي نزديك كند.
وي افزود: مجوزي كه سران قوا به بانك مركزي براي 
ورود به بازار دادند، اصالح و تس��هيل مقررات ورود ارز 
به كشور توس��ط بانك مركزي و حل برخي مشكالت 
در ب��ازار هرات جه��ت انتقال از سيس��تم هاي بانكي 
مجموعه عواملي بود كه باعث شد نرخ ها در بازار روند 

كاهشي بگيرد.

تركاش��وند درباره خريد ارز توسط شعب بانك ها كه 
روز گذشته از سوي بانك مركزي اعالم شد، نيز گفت: 
بانك مركزي براي تس��هيل فروش ارز و ايجاد نظم و 
انضباط در بازار اين اقدام را انج��ام داد اما از زماني كه 
بانك مركزي اطالعيه داد كه بانك ها ارز خريد مي كنند 
يك ش��وك به بازار وارد شد و مقاومت در برابر كاهش 

نرخ صورت گرفت.
وي درب��اره پيش بيني وضعيت بازار اف��زود: اگر بانك 
مركزي از طريق سيستم هاي رسمي يعني صرافي ها 
و بانك ها عمل كند و با تصويب قوانين مقدمات خريد 
خارجي را فراهم كند، مي تواند روي نرخ تعادلي حركت 

كند و بازار را به آرامش برساند.

  سقف پنج هزار يورو در صرافي ها
از سوي ديگر، بانك مركزي به صرافي هاي مجاز اجازه 
داد نس��بت به فروش ارز به صورت اسكناس تا سقف 
پنج هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بر مبناي نرخ 

بازار اقدام كنند.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين بانك پيرو 
نامه موضوع » دستورالعمل خريد و فروش ارز در شبكه 
صرافي هاي مجاز« در اجراي تصويب نامه هيات محترم 

وزيران، به صرافي ها اعالم كرد: 

فروش ارز به صورت اسكناس تا سقف پنج هزار يورو يا 
معادل آن به ساير ارزها توسط آن صرافي  بر مبناي نرخ 
بازار صرفًا با ثبت در » سامانه نظارت ارز )سنا(«عالوه 
بر موارد ٢٣ گانه اعالمي در نامه عمومي مورد اشاره با 
رعايت مقررات ارزي بالمانع اس��ت. شايان ذكر است 
ثبت اطالعات در »سنا « مورد تاكيد است و بازرسان 
بانك مركزي عمليات صرافي در اين زمينه را بررسي و 
در صورت عدم ثبت، مطابق با مقررات برخورد خواهند 
كرد. در حالي كه بسياري از كارشناسان معتقدند روند 
افت قيمت دالر ادامه خواهد داش��ت اما برخي دالالن 
با خريد در قيمت هاي باالتر در پي مقابله با اين اتفاق 
هستند كه اين موضوع اعتراض ساير خريداران را در پي 
داشته اما در مجموع اكثر معامالت حول و حوش نرخ 
۱5 هزار تومان و از ۱47۰۰ تا ۱5۳۰۰ تومان در حال 
انجام اس��ت.  قبل از ظهر چهارشنبه، دالالن، دالر را با 
قيمت هاي متفاوت از ۹ تا ۱۳ هزار تومان از فروشندگان 
خريداري و در بازار غير رسمي دالر امريكا را با قيمت 
۱5 تا ۱5 هزار و 5۰۰ تومان به فروش مي رساندند. اما 
در س��اعات عصر نرخ ها عمدتا حول و حوش ۱5 هزار 
تومان بود.  يك��ي از دالالن در اين ب��اره گفت: پس از 
ريزش قيمت در دو روز گذشته معامالت شبانه دوباره 
جان گرفته و نرخ ها بعد از تعطيل��ي بازار اوج گرفت و 
احتماال با اين روند با توجه به تعطيلي بازار در روزهاي 
آخر هفته و نرخ دهي توسط دالالن ادامه خواهد داشت. 
وي همچنين عنوان كرد كه دالرهاي تقلبي در بازار زياد 
شده و خريد ارز از دالالن و فروشندگان بطور مستقيم 
ريسك بااليي دارد. بانك مركزي نيز روز گذشته از تمام 
بانك هاي مجاز به عمليات ارزي خواس��ت، نسبت به 
خريد ارز از مردم اقدام كنند. اين بانك با اشاره به تمايل 
مردم به فروش ارزهاي خ��ود و نيز امتناع دالالن ارز و 
برخي صرافي ها از خريد ارز، از مردم خواست با مراجعه 
به ش��عب ارزي بانك هاي داراي مجوز عمليات ارزي، 
نس��بت به فروش ارزهاي خود به قيمت اعالمي اقدام 
كنند. پيگيري ها از نرخ خريد دالر توسط شعب بانك ها 
حاكي از آن اس��ت كه در حال حاضر بانك ها دالر را با 

قيمت ۹ هزار و ۹5۰ تومان از مردم مي خرند.

  خري�د و ف�روش ارز خ�ارج از صرافي ه�ا 
ممنوع شد

از سوي ديگر، نمايندگان در جلسه علني روز چهارشنبه 
مجلس ضمن مخالفت با حذف ماده ۲۳ اليحه اصالح 
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، بانك مركزي را موظف 
كردند براي پيشگيري و كنترل بازار مبادالت غيرمجاز 
ارز اقدامات مختلف از جمله تعيين و اعالم ميزان ارز قابل 
نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، همراه 
رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل، ايجاد سامانه 
اطالعات مالي صرافي ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها 
را انجام دهد. دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص 
را تامين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله 
آزاد ارز را به گونه اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از 
قبيل ارز مسافري و عبوري از طرق قانوني تامين شود. 
عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده 
توسط دولت به وسيله اش��خاص و واحدهاي صنفي، 
ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي شود. 

داليل سه گانه كاهش نرخ دالردستور مسدودسازي ۱۷ سايت و ۲۶ كانال صادر شد
دادس��تان تهران از مسدودسازي ۱7 سايت و ۲۶ كانال تلگرامي كه 
قيمت هاي لحظه اي ارز و س��كه را بطور غيرقانوني اعالم مي كردند، 

خبر داد.
به گزارش فارس، عباس جعفري دولت آبادي در حاش��يه نشس��ت 
با مس��ووالن پليس پايتخت در پاسخ به س��والي در رابطه با برخورد 
با س��ايت هايي ك��ه به ص��ورت دروغين و ب��دون مبن��ا در رابطه با 
ارز قيمت گ��ذاري مي كردند، با اعالم اين خبر اف��زود: بعد از تاكيد 
رياست قوه قضاييه براي برخورد اقدامات خالف قانون برخي سايت ها 
درباره اعالم لحظه اي قيمت هاي ارز و سكه، با همكاري پليس تهران 
و فتاي ناجا ظرف روز گذشته دستور مسدودسازي ۱7 سايت و ۲۶ 

كانال صادر شده است.
دادستان تهران اظهار داشت: متاسفانه برخي از سايت هاي مرتبط با 
ارز و س��كه به خصوص ظرف يكي دو هفته اخير با اعالم قيمت هاي 
لحظه اي و دقيقه اي ارز، به التهاب��ات دامن مي زدند كه بعد از تاكيد 
رياس��ت قوه قضاييه براي برخورد با اينگونه اقدامات خالف قانون، 
با همكاري پلي��س تهران و فتاي ناجا ظرف روز گذش��ته دس��تور 

مسدودسازي ۱7 سايت و ۲۶ كانال صادر شده است. 
وي خطاب به گردانندگان اين سايت ها هشدار داد و افزود: در صورتي 

كه بخواهند به اين رويه ادامه دهند فيلترينگ آنها ادامه پيدا خواهد 
كرد و بايد متعهد شوند كه در حوزه ارز به التهاب دامن نزنند؛ چرا كه 
قيمت گذاري وظيفه اين سايت ها نيست.  جعفري دولت آبادي ادامه 
داد: اقدامي كه با همكاري پليس و دادستاني انجام شد در راستاي آرام 
كردن فضاي جامعه بود كه بي جهت و بي دليل قيمت ها را باال مي برند 

بنابر اين اين سياست ادامه پيدا خواهد كرد.
وي گف��ت: بقيه آنها نيز احضار خواهند ش��د و چنانچ��ه به اين كار 
خودشان ادامه دهند حتما دادستاني وفق قانون با آنها برخورد خواهد 
كرد و اگر متعهد ش��وند كه از اين كارها دس��ت بردارند حتما سعي 
مي كنيم كه كارشان را بتوانند ادامه دهند. دادستان تهران خاطرنشان 
كرد: بنابر اين برخورد با كس��اني كه دروغ پراكني كنند يا قيمت بي 
جهت به مردم اعالم كنند جزو دستور كار بوده است و اقدامات خوبي 
ظرف ۲4 ساعت گذشته انجام ش��ده است. جعفري دولت آبادي در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اين سايت ها مجوز داشته اند گفت: 
اين موضوع در دست بررسي است و به دادسراي رسانه و پليس فتا و 
تهران اين موضوع اعالم شده است برخي البته داخلي و برخي در خارج 
از كشور هستند كه اين موضوع در دست بررسي است و اگر غير مجاز 

باشند حتما تعطيل خواهند شد.

يك استاد دانشگاه با اشاره به كاهش قيمت  ارزهاي خارجي در بازار 
ارز اين اتف��اق را به خاطر دادن اختيارات بيش��تر به بانك مركزي و 
همچنين توقف اعطاي ارز ۳8۰۰ توماني براي خوراك پتروشيمي ها 

ارزيابي كرد.
وحيد شقاقي  عضو هيات علمي دانش��گاه خوارزمي  در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه دادن اختيارات بيشتر به بانك مركزي باعث بروز 
اتفاقات خوبي در بازار دالر شده است، گفت: دادن اختيارات بيشتر 
به بانك مركزي باعث شده است تا اين نهاد بتواند به صورت موثرتري 
با تخلفاتي كه تا پيش از اين پتروش��يمي ها در دور زدن سامانه نيما 

مرتكب مي شدند مقابله كند.
وي با بيان اينكه دخالت بيشتر بانك مركزي در بازار منجر به تعديل 
نرخ ارز شد، اظهاركرد: عالوه بر اين ها بانك مركزي ارز مختصري را 
هم به بازار آزاد تزريق كرد كه همين باعث شد تا عرضه دالر در بازار 

بيشتر شود.
ش��قاقي همچنين با اش��اره به قانون جديد مبني بر تامين خوراك 
پتروش��يمي ها از س��امانه نيما در اين باره اظهاركرد: تا پيش از اين 
پتروشيمي ها خوراك خود را با دالر ۳8۰۰ توماني دريافت مي كردند، 
 در حالي كه حاال بايد دالر خود را از سامانه نيما و با قيمت روز دريافت 

كنند. اين مس��اله باعث مي شود تا پتروش��يمي ها براي خريد ارزان 
خوراك خود هم كه شده دالرهايشان را به سامانه نيما واريز كنند.

عض��و هيات علم��ي دانش��گاه خوارزمي ب��ا بيان اينكه يك س��وم 
صادرات غير نفتي مربوط به پتروشيمي ها است، ادامه داد: از حدود 
45 ميليارد دالر صادرات غير نفتي حدود ۱5 ميليارد دالر آن مربوط به 
پتروشيمي ها است. از اين جهت روانه شدن ارز پتروشيمي ها به سامانه 

نيما مي تواند در كاهش قيمت دالر بسيار موثر باشد.
او با اشاره به مذاكرات وزارت امور خارجه با اروپايي ها براي تعامالت 
مالي بيش��تر اين قضيه را بعد سوم علت كاهش نرخ ارز توصيف كرد 
و گفت: قرار شده اس��ت تا با اين توافقات جديد برخي گشايش هاي 

مالي صورت بگيرد.
ش��قاقي همچنين به تخلفاتي كه پتروش��يمي ها تا پيش از اين در 
وارد كردن ارزهايشان به س��امانه نيما مرتكب مي شدند، اشاره كرد 
و گفت: در ش��ش ماه اخير از حدود ۲۳ ميلي��ارد دالر صادرات غير 
نفتي تنها حدود 5 ميليارد دالر آن وارد سامانه نيما شده بود و مابقي 
آن يا وارد نمي ش��د يا اگر به داخل كشور مي آمد از طريق بازار آزاد و 
با اختالف قيمت حدود ۱۰ هزار تومان بيش از نرخ س��امانه نيما به 

فروش مي رسيد.

OPEN API بانكداري مدرن با بهره گيري از

 ارايه سرويس هاي بانكي خاص
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  تداوم اقدامات بانك مركزي مي تواند دالر را به نرخ واقعي نزديك كند.مجموعه عواملي موجب كاهش نرخ ارز در بازار شد كه اگر اين اقدامات ادامه پيدا كند 
مي تواند دالر را به نرخ واقعي نزديك كند. مجوزي كه سران قوا به بانك مركزي براي ورود به بازار دادند، اصالح و تسهيل مقررات ورود ارز به كشور توسط بانك 
مركزي و حل برخي مشكالت در بازار هرات جهت انتقال از سيستم هاي بانكي مجموعه عواملي بود كه باعث شد نرخ ها در بازار روند كاهشي بگيرد.اگر بانك مركزي 

از طريق سيستم هاي رسمي يعني صرافي ها و بانك ها عمل كند مي تواند روي نرخ تعادلي حركت كند و بازار را به آرامش برساند.

برش



اخبار  5 بازار سرمايه
انتخاب اعضاي ناظر

شوراي عالي بورس انجام شد

توزيع سود و اصل سهام عدالت 
ميان وراث متوفيان مشمول

نمايندگان مردم در خانه ملت اعضاي ناظر در 
ش��وراي عالي بورس و اوراق به��ادار را انتخاب 
كردند. به گزارش س��نا، نمايندگان در نشست 
علني روز چهارش��نبه 11 مهر مجلس شوراي 
اس��امي، از ميان علي اكب��ر كريمي، نماينده 
مردم اراك، محمود بهمني نماينده ساوجباغ، 
حجت االس��ام محمدحس��ين حس��ين زاده 
بحرين��ي نماين��ده مش��هد و س��يده فاطمه 
حسيني نماينده تهران، نمايندگان خانه ملت، 
حجت الس��ام بحريني را با 113 رأي و سيده 
فاطمه حسيني با 82 رأي از مجموع 171 رأي 
به عنوان اعضاي ناظر در شوراي عالي بورس و 

اوراق بهادار انتخاب كردند.

روي خط شركت ها 

   توضيح�ات »تاپيك�و« در خصوص نرخ 
تس�عير خوراك واحدهاي پتروش�يمي: 
شركت س��رمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي 
تامين با انتش��ار اطاعيه اي در شبكه كدال در 
خصوص نرخ تس��عير خوراك ه��اي واحدهاي 
پتروش��يمي توضيحاتي ارايه داد. بر اين اساس، 
»تاپيكو« در اين اطاعيه پيرو اخبار منتشر شده 
در پايگاه خبري هيات دولت مبني بر تغيير نرخ 
تسعير ارز در محاسبه قيمت ميعانات گازي، گاز 
طبيعي خوراك و ديگر خوراك هاي تحويلي به 
شركت هاي پتروشيمي به نرخ ميانگين معاماتي 

ارز در سامانه نيما، توضيحاتي ارايه داد.
   نرخ جديد از ابتداي مهرماه سال جاري اعمال 

شده و شامل شش ماهه ابتداي سال نمي شود.
     مصوبه فوق تنها ناظر بر نرخ تس��عير خوراك 
مصرف��ي بوده و نرخ تس��عير س��وخت مصرفي 
كماكان مثل گذش��ته اس��ت.فرمول ارزي نرخ 
خوراك و سوخت مصرفي تحويلي به مجتمع هاي 
پتروشيمي تغييري نكرده اس��ت.برآيند اثرات 
آزادسازي قيمت ها بر سودآوري اين هلدينگ در 

سال جاري مساعد ارزيابي مي شود.
    همچنين اين شركت اعام كرده است، اثرات 
مالي دقيق ناشي از تغييرات مزبور در گزارشات 

دوره اي منعكس مي شود.

س��هام عدالت تعلق گرفته به آن دسته از وراثي 
كه پيش تر مشمول سهام عدالت بوده اند به اصل 
سهام عدالت آنها افزوده مي ش��ود و آن دسته از 
وراثي نيز كه تا كنون مشمول سهام عدالت نبوده 
اما پس از تعيين تكليف فرد متوفي، سهام عدالت 
ميان آنها تقسيم شده است، از اين به بعد مشمول 
جديد سهام عدالت بوده و به ميزان سهامي كه به 

آنها ارث رسيده است، داراي سهم است.
نحوه توزيع سود و اصل سهام عدالت ميان وراث 
متوفيان مشمول توسط سازمان خصوصي سازي 
تعيين تكليف ش��د. گفتني است از نيمه تيرماه 
امسال تاكنون اين امكان فراهم آمده است تا كليه 
ورثه قانوني اشخاص متوفي مشمول سهام عدالت 
با در اختيار داش��تن اصل گواهي حصر وراثت و 
كارت ملي خود، به بيش از 1000 دفاتر منتخب 
پيشخوان دولت در سراسر كشور كه اسامي اين 
دفاتر منتخب در سايت اطاع رساني سهام منتشر 
شده است، مراجعه كرده و اقدام به ارايه مدارك 
كنند تا پس از راس��تي آزمايي هاي الزم، اصل و 
سود سهام عدالت متوفيان ميان آنها توزيع شود.

بر اين اساس در اين مدت، سهام عدالت بيش از 20 
هزار نفر از مشموالن متوفي تعيين تكليف شده 
است كه براي تعيين تكليف اين تعداد مشمول 
متوفي، بي��ش از 48 هزار نف��ر از وراث به دفاتر 
پيش��خوان مراجعه كرده اند و از ميان اين تعداد 
وراث بيش از 8 هزار نفر تا كنون س��هام عدالت 
نداشته اند و به عنوان س��هامداران جديد سهام 
عدالت محسوب و بيش از 40 هزار نفر از وراث اين 
دسته از مشموالن متوفي سهام عدالت كه پيش 
از اين نيز مشمول سهام عدالت بوده اند؛ لذا ميزان 
سهم اين عده از مشموالن به نسبت سهم ماترك 

از متوفي، افزايش سهم خواهند داشت.
در اين راس��تا س��هام عدالت تعلق گرفته به آن 
دسته از وراثي كه پيش تر مشمول سهام عدالت 
بوده اند به اصل سهام عدالت آنها افزوده مي شود 
و آن دسته از وراثي نيز كه تا كنون مشمول سهام 
عدالت نبوده اما پس از تعيين تكليف فرد متوفي، 
سهام عدالت ميان آنها تقسيم شده است، از اين 
به بعد مش��مول جديد س��هام عدالت بوده و به 
ميزان سهامي كه به آنها ارث رسيده است، داراي 

سهم است.
همچنين سود سهام عدالت كليه وراث مشموالن 
متوفي س��هام عدالت پس از ثبت شماره شباي 
بانكي خود در س��امانه س��هام عدال��ت و پس از 
راستي آزمايي هاي الزم از سوي بانك هاي عامل 

به حساب آنها واريز خواهد شد.
اين گزارش مي افزايد: تمام وراث مشموالن متوفي 
سهام عدالت و نيز ساير مشموالن سهام عدالت 
براي آگاهي از آخرين وضعيت صورتحساب سهام 
عدالت خود مي توانند به س��امانه سهام عدالت 

مراجعه كنند.
همچنين در پايان به اطاع آن دسته از مشموالني 
كه داراي س��هام عدالت بوده اما ت��ا كنون براي 
دريافت سود سهام خود اقدام به ثبت شماره شباي 
بانكي خود در س��امانه س��هام عدالت نكرده اند، 
مي رس��اند صرفا تا پايان مهرماه فرصت دارند تا 
نسبت به ثبت شماره شباي خود اقدام كنند و اين 

مهلت ديگر تمديد نخواهد شد.

»تعادل«چراييسقوطنماگرهايبازارسرمايهرابررسيميكند

صدوركدهايبورسي۲برابرشد

بازارسهامحبابندارد
نبض بورس در دست دالر

توصيه هايي براي سرمايه هاي جديد بورس 

گروه بورس| مسعود كريمي|
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري روز 
چهارشنبه در جلس��ه غير علني با نمايندگان خانه 
ملت از تداوم كاهش نرخ ارز در بازار  هاي مالي كشور 
خبر داد. بر اين اساس با توجه به اينكه افزايش نرخ 
ارز به عنوان عامل اصلي رشد بورس تهران طي چند 
وقت اخير مطرح شد پيش بيني مي شود در صورت 
تداوم روند كاهش��ي فعلي، جري��ان معاماتي بازار 
سرمايه كش��ور تحت تاثير قرار گيرد و از سودآوري 
ش��ركت ها به خصوص صادرات محور هاي بورسي 
به نوعي كاس��ته ش��ود. ب��ه هر ح��ال، افزايش نرخ 
خوراك پتروش��يمي ها و محاس��به بر حس��ب نرخ 
س��امانه نيما فارغ از اينكه چني��ن رويدادي مانع از 
ايجاد رانت و منجر به افزايش ش��فافيت اين صنعت 
خواهد ش��د، مشاهده مي ش��ود كه بطور كلي اباغ 
دستورالعمل   هاي خلق الس��اعه اي از سوي دولت با 
مذاق جامعه سهامداري خوش نخواهد آمد و در اين 
بين، اين نكته را بايد مورد تاكيد قرار داد كه در فضاي 
معاماتي به خصوص س��هام كه سرمايه گذاران هر 
لحظه با ريسك هاي متفاوتي همراه مي شوند، اعام 
استراتژي هاي تغييرات قيمتي و دستورالعمل   هاي 
مديريتي در هر زمينه حوزه اقتصادي مي بايس��ت 
مدتي قبل از عملياتي ش��دن به اطاع عموم برسد 
تا عاوه بر افزايش حس اعتم��اد بين معامله گران، 
سرمايه گذار هم بتواند بر اساس چشم انداز و واقعيات 
شفاف اقدام به خريد و فروش كند. بنابراين، در غير 
اين صورت افزايش ريس��ك معامات در بازار سهام 
تهران چيزي جز زيان را براي قش��ر س��رمايه گذار 
به ارمغ��ان نخواه��د آورد. از همي��ن رو، به عقيده 
كارشناسان بازار س��رمايه تا مادامي كه نرخ دالر به 
ثبات نرس��د معامات بورس تهران ب��ا احتياط روز 
افزون معامله گران تاالر شيشه اي همراه خواهد بود 
چرا كه تغييرات ارزي س��ريعا صنايع و شركت هاي 
سهامي را تحت تاثير خود قرار مي دهد. به هر روي، 
طي 2 روز اخير ش��اخص بورس اوراق بهادار تهران 

حدود 10 هزار واحد ريزش را تجربه كرده است.

   افزايش ريسك بورس
در همين رابطه، علي پروين مدير تحليل كارگزاري 
پارس اي��ده بنيان محور هاي اساس��ي ريزش نماگر  
بورس ته��ران را در گفت وگو با »تعادل« تش��ريح و 
عنوان كرد: رشد قيمت دالر و افزايش تورم را مي توان 
به عنوان عوامل بس��يار مه��م و تاثيرگ��ذار در روند 
معاماتي بورس تهران لحاظ كرد. از س��ويي، رش��د 
ارزش جايگزيني اكثر ش��ركت ها ني��ز از پيامد هاي 
افزايش نرخ دالر محسوب مي شود. وي معتقد است، 

كاهش قيمت دالر يكي از داليل افت بازار سهام در نظر 
گرفته مي شود و در حال حاضر داد و ستد ها در بورس 
از لحاظ دالري در محدوده اي پايين تر از نرخ هاي بازار 
صورت مي گيرد. بنابراين در صورتي كه قيمت ها در 
چنين سطوحي ثابت باقي بماند مي توان بر اين نكته 
تاكيد كرد كه رشد بازار سهام متوقف خواهد شد اما 
در صورتي كه رشد دالر به اعداد باالتري بازگردد بطور 
قطع بازار س��هام اجازه رشد به س��طوح باالتر را پيدا 
خواهد كرد و بطور كلي چنين امري امكان پذير است. 
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، در حال حاضر با 
پذيرش نرخ تورم مث��ا 60 درصدي در اقتصاد، نرخ 
ذاتي دالر حدود 10 هزارو 500 تومان برآورد مي شود. 
بنابراي��ن با توجه به فرصت 5 ماهه تا پايان س��ال در 
صورتي كه قيمت ها در س��طوح فعل��ي باقي بماند، 
مي تواند منجر به افزايش تورم و رشد قيمت دالر شود.

علي پروين تاكيد كرد: در پي اين موضوع بازار س��هام 
مجدد وارد روند بهبود خواهد ش��د. در اين بين نبايد 
فراموش كرد كه ريسك بازار سرمايه با توجه به چنين 
قيمت هايي با افزايش مواجه شده است. به عنوان مثال، 
س��هامي كه در خرداد ماه با قيمت هاي مناسبي مورد 
معامله قرار مي گرفت در ش��رايط فعل��ي و با توجه به 
رشد  هاي باال، ريسك جديد تري را براي سرمايه گذاران 
به همراه خواهد داشت. مدير تحليل كارگزاري پارس 
ايده بني��ان تصريح كرد: از اين پ��س افرادي كه قصد 
سرمايه  گذاري دارند مي بايس��ت بر اساس داده هاي 
شركت و بررسي سود سال آينده اقدام به تصميم گيري 

و در نهايت خريد كنند. 
وي افزود: با توجه به اينكه ارز شركت هاي پتروشيمي 
در س��امانه نيما به فروش مي رسد در نتيجه تغييرات 
نرخ خوراك پتروشيمي ها موضوعي طبيعي ارزيابي 
مي شود. دولت رانت دالر 4200 توماني كه براي نرخ 
خ��وراك در نظر گرفته بود حذف و ن��رخ خوراك را با 
افزايش همراه كرد. از طرفي،  براي ش��ركت هايي كه 
خوراك گازي دارند با كاهش سود مواجه خواهند شد 
كه به واس��طه افزايش نرخ دالر چنين كسري سودي 
پوش��ش داده خواهد ش��د. اين تحليلگر بازار سرمايه 
سامانه آزمايشي در خصوص اعتبار هاي كارگزاري ها را 
از داليل ديگر افت بورس دانست و گفت: كارگزاري ها 
بيش��تر به افرادي با گردش مالي زياد اعتبار  مي دهند 
و براي آنها دارايي فرد س��رمايه گذار از اهميت بااليي 
برخوردار نيست چنين موضوعي مي تواند براي افرادي 
كه خري��د و فروش زي��ادي در بازار انج��ام مي دهند 
مشكل ساز شود و به عبارتي سطح خريد و فروش را با 
كاهش همراه خواهد كرد. از همين رو به طور خودكار 
همگام با كاهش حجم معامات، بازار با افت سطح تقاضا 

و يك رخوت رو به رو مي شود. 

   حباب نداريم، در انتظار رشد
ب��ه گفته علي پروين با توجه به ن��رخ دالر در بازار آزاد 
و نرخ 10 هزارو 500 توماني در بازار س��هام كه ارزش 
ذاتي دالر را نش��ان مي دهد مي توان گفت كه در حال 
حاضر حبابي در بورس نداريم. مدير تحليل كارگزاري 
پارس ايده بنيان با اشاره به اينكه روند منفي معامات 
طوالن��ي نخواهد بود، گفت: با توجه به اينكه س��رمايه 
سرگردان به سمت بازار بورس آمده است و خريداران 
جديدي در بازار فعاليت مي كنند پيش بيني مي ش��ود 
كه بازار س��هام پس از استراحت بتواند رشد ديگري را 
تجربه كند. وي درباره شرايط اين روز هاي بازار نيز ابراز 
داش��ت: ريسك بازار سرمايه با توجه به رشد هاي اخير 
با افزايش همراه شده است بنابراين پيشنهاد مي شود 
سرمايه گذاران سهام مناسب با وضعيت بنيادي قوي و 
تكرار پذيري سود براي سال هاي آينده را در نظر بگيرند. 
از طرفي، پرهيز از خريد هر س��همي از اكنون به بعد به 
جامعه س��هامداري توصيه مي ش��ود. اين كارشناس 
بازار س��رمايه معتقد است 70 درصد ريزش هاي اخير 
بورس تهران مربوط به كاهش ن��رخ دالر و 30 درصد 
نيز به دستورالعمل افزايش نرخ خوراك پتروشيمي ها 

اختصاص پيدا مي كند. 

   حمايت شاخص در رقم 180 هزار واحد 
از سويي ديگر، س��عيد خدايي كارش��ناس بازار 
س��رمايه كاهش ن��رخ دالر و تغيي��رات قيمتي 
نرخ خ��وراك پتروش��يمي ها را 2 عامل اصلي در 
ريزش اخير بورس تهران دانست و در گفت وگو با 
»تعادل« بيان ك��رد: همزماني اتفاقات مذكور به 
نوعي منجر به تشديد اثرات افزايشي يكديگر شد. 
وي خاطرنش��ان كرد: بازار بورس كه براي مدتي 
رشد قابل توجه و چش��م گيري را به ثبت رسانده 
بود و اغلب س��رمايه گذاران در سود قرار داشتند 
با چنين اتفاقاتي س��ريعا دس��تخوش تغيير شد 
و س��هامداران اقدام به شناس��ايي س��ود كردند. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه بر اين باور اس��ت كه 
ريزش  هاي ب��ورس تهران ادام��ه دار نخواهد بود 
چرا كه بازار بر اساس جو رواني و هيجاني در برخي 
از مقاطع تصميم گيري مي كند اما پس از چند روز 

معاماتي به تحليل خواهد رسيد. 
از همين رو، در صورتي كه موضوع رش��د قيمت 
دالر يكي را از عوامل اساس��ي رشد بورس مطرح 
كنيم به اين مهم خواهيم رسيد كه همچنان بازار 
ارزش دالر با نرخ هاي فعلي را نيز در روند معامات 

خود اعمال نكرده است. بنابراين بورس از پتانسيل 
افزايشي براي صعود قيمتي برخوردار خواهد بود.
س��عيد خدايي تاكيد كرد: ب��ازار ارز و طا كه به 
عن��وان رقيب اصلي بازار س��هام در حال فعاليت 
هستند طي چند روز اخير روند ريزشي را تجربه 
كردن��د، بر اين اس��اس بازار س��رمايه را مي توان 
جايگاه مطلوب نقدينگي  ه��ا در نظر گرفت. وي 
افزود: تزريق نقدينگي و فاصله گرفتن از رفتار   هاي 
هيجاني با توجه به حمايت شاخص در رقم 180 
هزار واحدي پيش بيني مي ش��ود كه بازار دوباره 

بازگردد. 
اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه بورس 
دچار حباب قيمتي نش��ده است. از طرفي، در هر 
روند حركت قيمتي چنين انتظاري وجود ندارد 
كه به صورت مداوم قيمت    ها در روند صعودي قرار 
بگيرند بنابراين مي توان ب��ر اين نكته تاكيد كرد 
كه هر روند قيمتي به نوسان هايي كه گاها اصاح 
ناميده مي شود، نياز دارد. بر اين اساس، در رفتار 
فعلي بازار شاهد اصاح هستيم اما چنين اصاحي 
به معني اصاح قيمتي كه قيمت سهام به ارزش 

واقعي بازگردد وجود نخواهد داشت. 

 همزمان با كاهش جذابيت بازار ارز و طا و شكل گيري 
صف هاي ف��روش، افزايش جذابيت بازار س��رمايه و 
درخواست ها براي ورود به بورس در كارگزاري ها را 
شاهديم بطوري كه ميزان صدور كدهاي سهامداري 
در نيمه نخست امسال نسبت به پارسال نزديك 2.5 

برابر افزايش يافت.
به گزارش ايرنا، ركوردشكني هاي پي در پي شاخص 
و افزايش سوددهي ش��ركت هاي بورسي از يك سو 
و همچنين كاهش يا توق��ف بازدهي بازار هاي ديگر 
مانند ارز و طا از س��وي ديگر س��بب شده است كه 
شاهد حركت موج بزرگي از سرمايه گذاران به سوي 

بازار سرمايه باشيم.
نزديك شدن شاخص بورس به مرز 200 هزار واحد 
و افت شديد نرخ ارز باعث شده است نقدينگي هاي 
جديدي روانه بازار سرمايه شود و صف هاي درخواست 
صدور كد س��هامداري در مقابل كارگزاري ها شكل 

بگيرد.
بر اساس گزارش ها، در نيمه نخست امسال 534 هزار 
كد سهامداري جديد صادر شده در حالي كه در مدت 
مشابه سال 96 تعداد 218 هزار كد صادر شده بود كه 

نشان دهنده رشد بيش از 2.4 برابري است.

در ماه هاي مرداد و شهريور امس��ال نيز ميزان صدور 
كدهاي س��هامداري از تع��داد 60 هزار كد در س��ال 
گذشته به 142 هزار كد در مدت مشابه امسال افزايش 
داشته اس��ت.اكنون تعداد كدهاي سهامداري به رقم 
10 ميليون و 483 هزار كد مي رسد و بنابراين بيش از 
10 ميليون و 377 هزار سهامدار حقيقي و 106 هزار 

سهامدار حقوقي در بازار سرمايه ايران فعالند.

   افزاي�ش چن�د برابري تقاضا ب�راي ورود 
به بورس

مه��دي گ��ودرزي عض��و هيات مدي��ره يك��ي از 
كارگزاري ه��اي بورس��ي در اين باره گف��ت: ميزان 
مراجعه افراد براي فعال كردن كدهاي بورسي و انجام 
معامات در ش��هريورماه نسبت به مرداد تا سه برابر 

رشد داشته است.
وي افزود: اين افراد داراي كد بورسي بوده اند اما از آن 
استفاده نمي كردند، اما پس از تحوالت مثبت ماه هاي 
اخير و افزايش جذابيت بورس، تمايل يافته اند دوباره 

اقدام به انجام معامات كنند.
بهاره صالحي مدير يكي ديگر از كارگزاري ها نيز گفت: 
ميزان صدور كدهاي سهامداري در ماهي كه گذشت 

نسبت به مرداد ماه حدود پنج برابر افزايش يافت.
وي افزود: بيشتر متقاضيان درخواست صدور كدهاي 
آناين سهامداري دارند تا بتوانند به راحتي اقدام به 
خريد و فروش سهام كنند.كارگزاري تامين سرمايه 
نوين نيز اعام كرد: شمار صدور كدهاي سهامداري 
در 10 روز اخي��ر بيش از چهار براب��ر افزايش يافته 
بطوري كه اين كارگزاري به تنهايي حدود يك هزار 
و 700 كد براي سهامداران جديد صادر كرده است.

   توصيه هايي به سهامداران تازه وارد
اگرچه ورود سرمايه هاي جديد به بورس، براي بازار 
س��رمايه و مردم مي تواند جذاب و سودآور باشد اما 
در صورت سرمايه گذاري اشتباه و نادرست، نه تنها 
سودي عايد سرمايه گذاران نمي شود، بلكه امكان دارد 

سرمايه هاي آنها را نيز بر باد دهد.
بر اين اس��اس، كارشناس��ان توصيه مي كنند افراد 
عاقه مند به ويژه تازه واردان از مشورت كارشناسان 

استفاده كنند تا ريسك هاي آنها پوشش داده شود.
گودرزي با توصيه به س��هامداران ت��ازه وارد گفت: 
گروهي از افرادي كه به تازگي وارد بورس ش��ده اند، 
فاقد شناخت و اطاع كافي از بورس هستند و بيشتر 

تح��ت تاثير تبليغات و فضاي ايجاد ش��ده وارد بازار 
سرمايه شده اند.

اين كارشناس بازار س��رمايه افزود: خريد مستقيم 
سهام براي افراد حرفه اي و متخصص مناسب است 
و تازه واردان بايد از ورود مستقيم براي خريد سهام 

خودداري كنند زيرا امكان زيان وجود دارد.
وي اضافه ك��رد: افراد ت��ازه وارد بهتر اس��ت كه در 
صندوق هاي سرمايه گذاري بورسي سرمايه گذاري 
ك��رده ي��ا از خدم��ات س��بدگردان ها كه توس��ط 

كارشناسان مديريت مي شود، استفاده كنند. 
گودرزي ي��ادآوري كرد: اكنون، نوس��ان و التهابات 
اقتصادي زيادي را ش��اهديم كه تاثير مستقيمي بر 
قيمت سهام شركت ها مي گذارد، بنابراين افراد تازه 
وارد با احتياط عمل كرده و با مشورت نهادهاي مالي 

مطمئن اقدام به خريد و فروش كنند.
يك كارشناس ديگر بازار سرمايه نيز گفت: مردم در 
ص��ورت تمايل براي س��رمايه گذاري در بورس الزم 
اس��ت كه با آگاهي و دانش اين اقدام را انجام دهند 
تا دچار زيان نش��وند.مهدي طحاني ب��ا بيان اينكه 
متاسفانه در كشور ما فرهنگ سرمايه گذاري ضعيف 
اس��ت، ادامه داد: مردم و تازه واردان براي حضور در 

بورس بايد از شركت هاي مش��اوره و سبد گردان ها 
اس��تفاده كرده و از نظرات و مش��اوره هاي آنها بهره 
گيرند تا گرفتار سفته بازان نشوند.در اين زمينه يكي 
ديگر از كارشناسان بازار سرمايه به سهامداران تازه 
وارد توصي��ه كرد، اگر اطاع دقيقي از ش��ركت ها و 
بازار ندارند از خريد مستقيم سهام خودداري كنند.

حسن اميري ادامه داد: آنها مي توانند در صندوق هاي 
سرمايه گذاري بورسي كه س��بدگرداني دارند و نيز 

اوراق با درآمد ثابت سرمايه گذاري كنند. 
وي اضافه كرد: افراد تازه كار بايد از آموزش هاي الزم 
برخوردار ش��ده و از مشاوره هاي تخصصي بهره مند 
شوند.ش��اخص بورس در روز يكشنبه با رشد هفت 
هزار و 697 پله اي در آستانه ورود به كانال 200 هزار 

واحدي قرار گرفت.
البته در 2 روز اخير )دوشنبه و سه شنبه( به مرحله 
اصاح وارد شد كه از نظر كارشناسان، امري عادي و 

جزيي از روند حركت بازار سرمايه است.
شاخص بورس بر اس��اس سابقه اي تاريخي، همواره 
پس از رشد هاي ش��تابان، براي مدتي كوتاه تعديل 
مي ش��ود تا انرژي الزم براي آغاز موج جديد صعود 

را جذب كند.

گروه بورس | روز گذش��ته ش��اخص كل قيمت 
و بازده نقدي بورس اوراق به��ادار تهران در پايان 
س��اعت معامات با كاهش 2700 واحدي به رقم 
185 هزار و 559 واحد رسيد. شاخص كل هم  وزن 
نيز با كاهش 823 واحدي عدد 32 هزار و 226 واحد 

را به نمايش گذاشت.
ش��اخص س��هام آزاد ش��ناور نيز با كاهش 3150 
واحدي به رقم 199 هزار و 170 واحد دست يافت.

در روز چهارش��نبه ش��اخص ب��ازار اول ه��م ب��ا 
كاه��ش 1647 واحدي به رق��م 138 هزار و 339 
واحد دس��ت يافت و ش��اخص بازار دوم با كاهش 
 7021 واح��دي ع��دد 361 ه��زار و 703 واحدي

 شد.
بر اس��اس اين گ��زارش، معامات س��هام در نماد 

معامات��ي ش��ركت هاي معدن��ي و صنعت��ي گل 
گه��ر ب��ا 234 واح��د، پتروش��يمي جم ب��ا 190 
واح��د و گ��روه مديري��ت س��رمايه گذاري اميد با 
186 واح��د افزاي��ش بيش��ترين تأثيرمثب��ت 
 را ب��ر ب��رآورد ش��اخص كل ب��ورس به ن��ام خود

 ثبت كردند.
در مقاب��ل، معام��ات س��هام در نم��اد معاماتي 
ش��ركت هاي مل��ي صنايع م��س ايران ب��ا 311 
واح��د، تاپيكو ب��ا 211 واحد و گس��ترش نفت و 
گاز پارس��يان ب��ا 203 واحد كاهش، بيش��ترين 
 تاثير منف��ي را در محاس��به اين نماگ��ر به دوش 

كشيدند.
در روز گذش��ته ارزش كل معامات بورس تهران 
در حالي به بيش از يك هزار و 805 ميليارد تومان 

نمايش داده ش��د كه ناشي از دست به دست شدن 
بيش از 5 ميلي��ارد و 718 ميليون س��هم و اوراق 
مالي قابل معامل��ه طي 290 هزار و 289 نوبت داد 

و ستد بود.
براساس اين گزارش، در روز چهارشنبه بازار سهام 
در حالي كار خود را با افزايش فشار فروش از سوي 
معامله گران اغلب حقيقي بازار آغاز كرد كه از ميانه 
بازار با حمايت حقوقي ها و پيش��رو شدن صنايعي 
همچون گروه بانكداري، معدني ها و پااليشي ها از 
روند ريزشي بازار كاسته شد، بازاري كه با خبرهاي 
خوب متعددي همچون صدور رأي دادگاه الهه به 
نف��ع ايران در پرونده ش��كايت از امريكا و خروج از 
پيمان برجام و همچنين افزايش نرخ نفت خام در 

بازارهاي جهاني روبرو شد. 

   آيفكس در فاز اصالح ماند
در روز قب��ل، معام��ات فراب��ورس ايران ش��اهد 
تغيي��ر مالكيت يك ميلي��ارد و 295 ميليون ورقه 
به ارزش ح��دود 7 هزار و 813 ميلي��ارد ريال بود 
كه همزمان با انجام اين دادوس��تدها شاخص كل 
فرابورس نيز با افت 51.5 واحدي همراه ش��د. در 
معامات روز چهارش��نبه 11 مهر 1397 آيفكس 
كه از سه ش��نبه با افت روبه رو ش��ده تن به اصاح 
2.3 درص��دي داد كه عمده اين ريزش تحت تاثير 
افت قيمت و معام��ات منفي در نمادهاي مارون، 
هرمز، ميدكو، ارفع، سمگا، شراز و زاگرس تا سطح 
حداكثر 18 واحد رقم خ��ورد. در حال حاضر اين 
 نماگ��ر در نزديكي ارتفاع 2 ه��زار و 114 واحدي

 ايستاده است.
معامات فرابورس با نقل و انتقال 212 ميليون سهم به 
ارزش 860 ميليارد ريال در بازار اول و دست به دست 
شدن 304 ميليون سهم به ارزش معاماتي يك هزار و 
405 ميليارد ريال در بازار دوم پيگيري شد. در مجموع 

سه تابلو معاماتي بازار پايه نيز مبادالت سهام به تغيير 
مالكيت 760 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 915 

ميليارد ريال انجاميد. 
نماد معاماتي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس 
در حالي تا سطح حداكثر 5 درصد رشد قيمت يافت 
كه در س��مت مقابل نماد شركت توليد و صادرات 
ريشمك با 10 درصد افت، باالترين ريزش قيمتي 

را تجربه كرد.
نگاهي به معامات انجام ش��ده در ب��ازار ابزارهاي 
نوي��ن مالي نيز نش��ان مي دهد اين ب��ازار ميزبان 
جابه جايي 19 ميليون س��هم ب��ه ارزش 3 هزار و 
634 ميليارد ريال قرار گرفته اس��ت. در اين بازار 
معامات اوراق با درآمد ثابت به ارزش افزون بر يك 
هزار و 183 ميليارد ريال رس��يد؛ اوراق تسهيات 
مس��كن بانك مسكن و ملي در دامنه قيمتي 487 
هزار تا 631 هزار ريال پيگيري شد و صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله مبادالتي در حجم 14 

ميليون ورقه را تجربه كردند.

شاخصهاقرمزماندند
نگاهيبهوضعيتمعامالتبورسوفرابورس
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تشكلها6اخبار
صادرات برخي تعرفه هاي 

كاغذ آزاد شد

 تبعات حذف سقف رقابت
در بورس براي توليدكنندگان

آرامش به بازار بازگشت

 قيمت گوجه فرنگي
كاهش مي يابد

فارس|طبق مكاتبه جديد وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت تع��دادي از تعرفه هاي مرب��وط به انواع 
كاغذ از فهرست ممنوعيت صادرات خارج شد. در 
اين نامه به س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 31 
استان و جنوب استان كرمان آمده است: »به اطالع 
مقام عالي وزارت در مورد ممنوعيت صادرات كاال 
مي رس��اند: صادرات انواع مقطوع��ات چوبي خام، 
انواع نئوپان و MDF خام، انواع كاغذ باطله، كاغذ 
روزنامه به شكل رول يا ورق، انواع كاغذهاي اندود 
نشده شامل: انواع كاغذ و مقواهاي چاپ و تحرير به 
 ،)LWC( شكل رول و ورق، كاغذ سبك اندود شده
دفاتر ثبت و حس��ابداري، دفترچه مش��ق از تاريخ 
ص��دور نامه ممنوع اس��ت. ضمنا پي��رو نامه هاي 
ش��ماره 132۰۷۵/۶۰ م��ورخ 13۹۷/۰۵/2۰ و 
شماره 1۷۴۵۹۷/۶۰ مورخ 13۹۷/۰۷/۰2 دستور 
فرماييد انواع كاغذ بسته بندي به تحت تعرفه هاي 
 ،۴۸۰۵11۰۰ ،۴۸۰۴1۹۰۰ ،۴۸۰۴11۰۰
 ،۴۸۰۵1۹1۰ ،۴۸۰۵12۹۰ ،۴۸۰۵121۰
 ،۴۸۰۵2۴۹۰ ،۴۸۰۵2۴1۰ ،۴۸۰۵1۹۹۰
۴۸۰۵2۵1۰، ۴۸۰۵2۵۹۰ و كاغذ تيش��و تحت 
تعرفه ۴۸۰3۰۰۰۰ از فهرست ممنوعيت صادرات 
خارج مي شود. خواهشمند است مراتب يادداشت و 

به متقاضيان اطالع رساني شود.«

ايسنا|دبير انجمن توليدكنندگان آب هاي معدني 
و آش��اميدني با بيان اينكه حذف س��قف رقابت در 
بورس، سود شيريني را براي پتروشيمي ها به دنبال 
داشت، گفت: دود اين اتفاق به چشم توليد كنندگان 
رفته اس��ت و امكان فعاليت آنها در چنين فضايي 
وجود ندارد. پيمان فروهر در مورد آخرين وضعيت 
صنعت آب معدني و آشاميدني اين محصول اظهار 
كرد: متاسفانه تغييراتي كه در بورس و پتروشيمي ها 
اعالم شد جز سود براي پتروشيمي ها چيزي را به 
دنبال نداشت و متاسفانه با حذف سقف رقابت با اين 
هدف كه قرار است قيمت در بازار آزاد كاهش يابد، 
اما متاسفانه چنين اتفاقي رخ نداد و قميت هر كيلو 
مواد اوليه در بورس به 2۰ تا 21 هزار تومان و در بازار 

آزاد به 2۷ تا 2۸ هزار تومان رسيد.
او ادامه داد: اين مساله به ضرر توليد كنندگان بوده 
و سود حاصل از فروش به جيب پتروشيمي ها و دود 
آن به چش��م توليدكنندگان رفته است. مساله اي 
كه صنعت محصوالتي كه نيازمند بطري هستند با 
مشكل مواجه كرده و بايد بدانيم قيمت هر كيلو پت 
در حالي كه سال گذشته ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان بوده به 
2۷ هزار تومان افزايش يافته كه اين مساله افزايشي 
۴۰۰ درصدي را نشان مي دهد. فروهر با گاليه نسبت 
به وضعيت فعلي توليد كنندگان صنايع آب معدني 
و آش��اميدني، اظهار كرد: با ادامه اين شرايط توليد 
كنندگان ت��وان فروش محصوالت خود را با چنين 
ارقامي ندارند و اگر وضع به همين منوال ادامه يابد 

امكان افزايش مجدد قيمت ها نيز وجود دارد.

پايگاه خبري ات�اق اصناف ايران|نائب رييس 
اتاق اصناف ايران ضمن اع��الم اينكه هيچ كمبود 
كااليي در كش��ور نداريم، گفت: تا يكي- دو هفته 
ديگر حرف و حديث درباره كمبود كاال و خريدهاي 
بيش از نياز مردم جمع مي شود و اوضاع آرام تر خواهد 
شد. محمود هاشمي گفت: در حال حاضر محصوالت 
سلولزي در همه فروشگاه ها عرضه مي شود و كساني 
كه اين محصوالت را خريدند و در خانه انبار كردند، 
پش��يمان شدند. او با اش��اره به اينكه اگر دولت ماه 
گذشته نسبت به كاهش تعرفه  واردات اقدام كرده 
بود، مشكلي در عرضه برخي كاالها به وجود نمي آمد، 
اظهار كرد: اولويت ترخيص كاال از گمرك با كاالهايي 
است كه مردم به آنها نياز دارند و در اين ميان دولت 
براي واردات مواد اوليه محصوالت سلولزي اهميت 

بيشتري قائل شده است.
به گفته نائب رييس اتاق اصناف ايران، تا حدود 1۵ 
روز ديگر حرف و حديث درباره كمبود محصوالت 
مورد نياز مردم در بازار كم مي شود، چراكه كاهش 
تعرفه هاي گمرك و عدم دريافت مابه التفاوت ارزي 
باعث مي ش��ود محصوالت زودتر وارد بازار شوند. 
هاشمي با اش��اره به اينكه عده اي فضاي مجازي را 
مس��موم و مردم را نگران مي كنند، گفت: افزايش 
قيم��ت ارز فقط دالي��ل سياس��ي دارد، چراكه در 
حال حاضر ارز در كش��ور كم نشده، نفت به فروش 
مي رس��د و صادرات نيز در وضع خوب��ي قرار دارد. 
او افزود: كشورهاي همس��ايه برخي از محصوالت 
صادراتي را مفت مي برند ك��ه بايد جلوي صادرات 

آنها گرفته شود. 

ايس�نا|در حاليكه قيمت گوجه فرنگي در بازار 
به كيلويي ۷۰۰۰ تومان هم رس��يد، ولي با اعالم 
ممنوعيت ص��ادرات آن و افزايش عرضه در بازار، 
قيمت آن روند كاهش��ي پيدا ك��رده و به حدود 
۴۰۰۰ تومان رسيده است. به گفته رييس اتحاديه 
فروش��ندگان ميوه و تره بار، قيمت اين محصول 

در هفته آينده به كمتر از 2۵۰۰ تومان مي رسد.
اس��داهلل كارگر اظه��ار كرد: چندي��ن عامل در 
افزايش قيم��ت گوجه فرنگي طي م��اه اخير و 
هفته هاي گذشته تاثيرگذار بود، اما پس از اعالم 
ممنوعيت صادرات آن، روند كاهش قيمت اين 
محصول تازه خوري آغاز ش��د؛ به گونه اي كه در 
روزهاي گذش��ته به كيلوي��ي 3۵۰۰ تومان هم 
رس��يد. او افزود: پيش بيني مي ش��ود با توجه به 
وضعيت بازار، قيمت گوجه فرنگي روند كاهشي 
خ��ود را ادامه دهد و به كمت��ر از كيلويي 2۵۰۰ 

تومان در هفته آينده برسد.

در نشست مشترك كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران با كميسيون كشاورزي مجلس تشريح شد

مطالبه تعاونگران از بهارستاني ها 
تعادل|

نشست مشترك كميسيون كش�اورزي اتاق 
تعاون ايران با كميس�يون كش�اورزي مجلس 
 شوراي اسالمي در ساعات پاياني روز سه شنبه،

محملي بود براي بيان گاليه هاي بخش تعاون 
از وضعيت عمومي اقتصاد كشور و البته برخي 
نهاده�اي مرتبط ب�ا كش�اورزي در مجموعه 
دولت. اين نشس�ت همچنين با هدف بررسي 
مشكالت و معضالت اتحاديه ها و تعاوني هاي 
كش�اورزي بخش تع�اون، با حض�ور رييس و 
اعضاي كميس�يون كشاورزي مجلس شوراي 
اس�المي، ريي�س و معاونت هاي ات�اق تعاون 
همچنين مدي�ران عام�ل اتحاديه هاي بخش 
كشاورزي در جمع رسانه ها برگزار شد. رييس 
اتاق تعاون ايران در اين نشس�ت، با اش�اره به 
تخطي بانك تخصصي اي�ن حوزه از تخصيص 
بخش عمده تس�هيالت ب�ه تعاوني ها، اجراي 
قوانين مرتبط با بخش تعاون را خواستار شد. 
بهمن عبداللهي همچنين يكي از داليل كاهش 
فعاليت تعاوني ها را عدم تامين مالي برشمرد. 
مدير امور بين الملل اتاق تع�اون ايران نيز در 
اين نشس�ت، از برگزاري سيزدهمين اجالس 
بين المللي تعاون در منطقه آسيا و اقيانوسيه 
به ميزباني ايران خبر داد كه قرار اس�ت 5 تا 9 

آذر در تهران برگزار شود.

ريي��س اتاق تع��اون ايران در نشس��ت هم انديش��ي 
با ريي��س و اعضاي كميس��يون كش��اورزي مجلس 
شوراي اس��المي مهم ترين مشكل بخش تعاون را در 
حوزه اجراي قوانين عنوان ك��رد. بهمن عبداللهي، با 
اش��اره به بانك محور بودن اقتصاد كشور گفت: منابع 
مالي بنگاه ها از طريق بانك تامين مي ش��ود. بانك ها 
نيز به بنگاه هايي وام مي دهن��د كه بتوانند راحت تر با 
آنها تعامل كنند. او به مش��كالت شركت هاي تعاوني 
و اتحاديه هاي سراس��ري در حوزه منابع مالي اش��اره 
كرد و گفت: هم اكنون بانك توس��عه تعاون به عنوان 
بانك تخصصي در بخش تعاون عملكردي مش��ابه و 
حتي بدت��ر از بانك هاي تج��اري در تخصيص منابع 
به فعاالن بخش تع��اون دارد. رييس اتاق تعاون ايران 
 افزود: بر اس��اس اساسنامه بانك توس��عه تعاون بايد
۷۰ درصد منابع اين بانك به بخش تعاون و 3۰ درصد 
مابقي نيز به بخش هاي غيرتعاوني اختصاص يابد اما 
در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از منابع بانك توس��عه 
تعاون به بخش غيرتعاوني تخصيص پيدا كرده است و 
سهم بخش تعاون از منابع اين بانك حدود 1۵ درصد 
بوده اس��ت. او در تشريح اين موضوع گفت: بايد توجه 
داشت كه بانك نيز در سيس��تم مالي بايد تراز مالي را 

مديريت كند.
 عبداللهي با تاكي��د بر لزوم افزايش س��رمايه بانك 
توس��عه تعاون گفت: بر اس��اس قانون برنامه پنجم 
توس��عه قرار بود از محل ف��روش دارايي هاي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به افزايش سرمايه 
اين بانك تخصصي اقدام شود اما در اين زمينه هيچ 
اقدامي صورت نگرفته است. عبداللهي يكي از داليل 
كاهش فعالي��ت تعاوني ها را عدم تامين مالي عنوان 
كرد وگفت: قانونگذاري و نظارت بر حس��ن اجراي 
قانون مهم ترين وظيفه مجلس است و در بخش تعاون 
كشور، هيچ كمبودي در حوزه قوانين باالدستي وجود 
ندارد. مهم ترين مش��كل ما در حوزه اجراي قوانين 
اس��ت و انتظار ما از نمايندگان مجلس اين است كه 

بر وظيفه ديگر خود نظارت بر اجراي قوانين اس��ت 
اهتمام بيش��تري داشته باش��ند. رييس اتاق تعاون 
ايران با اشاره به اينكه حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از فعاليت 
بخش تعاون در اقتصاد در حوزه فعاليتهاي مربوط به 
بخش كشاورزي است، خطاب به اعضاي كميسيون 
كشاورزي مجلس گفت: بنابراين بيشترين نگاه اتاق 
تعاون و فعاالن اين بخش به اين كميس��يون است تا 
كمك كنند قوانين بخش تعاون به خوبي اجرا شوند. 
در ادامه اين جلس��ه محمدعلي ضيقمي، مدير امور 
بين الملل اتاق تعاون ايران از برگزاري سيزدهمين 
اجالس بين المللي تعاون در منطقه آسيا و اقيانوسيه 
به ميزباني ايران خبر داد و گفت: در اين اجالس 2۰۰ 
ش��ركت خارجي و 2۵۰ تعاوني داخلي حضور دارند 
كه قرار اس��ت ۵ تا ۹ آذر در تهران برگزار ش��ود. او با 
انتقاد از عملكرد اقتصادي دولت در ش��رايط تحريم 
خاطرنش��ان ساخت: در دوران فش��ار و تحريم هاي 
اقتصاد، اقتصاد ما دولتي تر ش��ده اس��ت و بسياري 
از مشكالت ناش��ي از فرصت طلبي دولت هاست. بر 
همين اساس، ش��ايد بتوان اين مطلب را توضيح داد 
كه چگونه حدود 1۵ هزار تعاوني از مجموع ۴۵ هزار 
تعاوني فعال در كش��ور، طي سال هاي اخير تعطيل 
شده اند. او همچنين خواستار شفافيت در تخصيص 
و تامين ارز توليد شد و گفت: بايد مشخص شود منابع 
ارزي در اختيار كدام توليدكنندگان قرار مي گيرد و 
چه نظارتي بر مصارف ارزها مي شود درحالي كه در 

شرايط فعلي اين اتفاق نمي افتد.

  15 هزار تعاوني راكد و غيرفعال
صمد مرعشي، معاون پارلماني اتاق تعاون ايران نيز 
گفت: ۴۰ سال اس��ت كه بخش تعاون همواره مورد 
بي مهري قرار گرفته اس��ت. او اف��زود: تعاونگران با 
وجود همه اين بي مهري ها هيچگاه دست از تالش 
نكشيده اند و تالش دارند تا در راستاي رشد و اعتالي 
اقتصاد كش��ور گام ه��اي بلندي بردارن��د. ارصالن 
قاس��مي، رييس كميسيون كش��اورزي اتاق تعاون 
ايران هم گفت: پيش از اين، ۴۰ هزار تعاوني فعال در 
كشور داشتيم اما اكنون فقط 2۵ هزار تعاوني فعال 
بوده و در حال توليد هستند. او افزود: بيشتر فعاالن 
بخش تعاون، توليدكنندگان هستند كه كمتر به بازار 
داخلي و خارجي توجه داشته اند. رييس كميسيون 
كش��اورزي اتاق تعاون اي��ران ادام��ه داد: در بخش 
كش��اورزي 23 اتحاديه ملي با 1۷ گرايش گوناگون 
داريم كه از جمله در بخش ه��اي دام و طيور، آبزي 
پروري، زراعت و باغباني، تالش مي كنند پاسخگوي 

نيازها باشند. 
در اين نشس��ت همچنين مشكالت توليدكنندگان 
بخش كش��اورزي بررسي و پيش��نهاداتي براي رفع 
نيازها مطرح شد. احمدعلي كيخا، رييس كميسيون 
كش��اورزي مجلس نيز در اين نشست، با بيان اينكه 
تعاون بايد 3۰ درصد در اقتصاد كش��ور نقش داشته 
باش��د گفت: بخش كشاورزي در شرايط خاص خود 
مهم ترين زمينه را ب��راي فعاليت هاي تعاوني فراهم 
مي كن��د. او ادام��ه داد: بخش كش��اورزي به دليل 
كوچك بودن مي تواند با ايجاد يك تعاوني و همكاري 
همه اتحاديه ها و تش��كل ها، اين بخش را فعال كند. 
رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: اين حوزه ها مي توانند در تامين نهاده ها و 
بخش هاي زراعي نس��بت به هر صنف و بخش ديگر 

ظرفيت هاي الزم را بهتر فراهم كنند.
كيخا با بيان اينكه اگر قرار باش��د تعاون در كشور به 

جايگاه خود برس��د بايد در تمامي بخش هاي داراي 
ارزش افزوده متمركز شود، افزود: متاسفانه اين حوزه 
كمت��ر در بخش هاي قبل از تولي��د و يا پس از توليد 
كه داراي ارزش افزوده بسياري هم هست، متمركز 
شده است. او با اش��اره به ظرفيت هاي بالقوه بخش 
كشاورزي در حوزه تعاون گفت: اگر قرار باشد بخش 
تعاون رونق يابد و ظرفيت هاي بالقوه آن بالفعل شود 
بايد بخش كشاورزي در كش��ور توسعه يابد. رييس 
كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي با انتقاد 
از تعدد تش��كل ها، اتحاديه ها و انجمن ها در كش��ور 
و انجام فعاليت هاي مش��ابه توسط برخي تشكل ها 
گفت: بايد ب��ا هم انديش��ي فعاالن بخ��ش تعاون، 
تشكل هاي مشابه ساماندهي شوند. او افزود: بسياري 
از قس��مت هايي كه در اين حوزه فعال هستند عمال 
داراي ارزش افزوده كمتري هستند بنابراين بايد در 

كل زنجيره توليد حضور داشته باشيم.

  دغدغه هايي از جنس تعاوني
آزاد، مدير عامل اتحاديه دامپروري نيز با بيان اينكه 
كميته هاي دام و طيور بايد نظارت كامل بر حوزه هاي 
توليدي و توزيعي داش��ته باش��د و فعاليت هاي اين 
بخ��ش را رصد كند، گفت: تامين نياز ش��ركت هاي 
پش��تيابي امور از كوچك ترين درخواست هاي اين 
بخش است كه متاسفانه به آن بي توجهي مي شود . 
در ادامه، قاسمي عضو اتحاديه تعاوني هاي كشاورزي 
با بيان اينكه ۸۵ درصد از شير كشور توسط تعاوني ها 
توليد مي ش��ود افزود: قيمت كارشناسي تمام شده 
ش��ير در ۴ س��ال اخير به ضرر ما بوده است. او ادامه 

داد: عدم مس��ووليت پذيري پش��تيباني امور دام و 
نمايندگان آن بخش شرايط اضطراري براي ما ايجاد 
كرده است. قاسمي گفت: ميزان توليد شير در كشور، 
در س��ال جاري حدود 1۰.۸ درصد نس��بت به سال 
گذشته افزايش يافته است. او با تاكيد بر اينكه هيچ 
نيازي به واردات شير خشك نداريم افزود: تعاوني ها 
مي توانند ش��ير خش��ك مورد ني��از كل واحدهاي 

توليدي را تامين كنند.
در ادامه، ابراهيم عباسي، عضو هئيت مديره اتحاديه 
پرورش ميگو با بيان اينكه براس��اس مصوبه دولت و 
بانك مركزي بايد ارز حاصل از صادرات در س��امانه 
»نيما« واريز ش��ود گفت: بطور قطع ۶۰ تا۷۰ درصد 
پرورش دهندگان ميگو كش��ور چالش عمده اي در 
صنعت پ��رورش ميگو دارند و باي��د براي اين بخش 
چاره انديشي خاصي صورت گيرد تا از بحران خارج 
شوند. او ادامه داد: مقرر شده بود از محل صرفه جويي 
يارانه سوخت، هزينه هاي آب و برق بخش هاي آبزي 
پروري كاهش يابد و بايد بطور قطع براي اين بخش 
هرچه سريع تر چاره انديشي شود . عباسي ادامه داد: 
بخش پرورش ميگو كه نقش موثري در حوزه تجارت 
آب��زي پروري دارد هنوز از امكان��ات اوليه الزم براي 

بهبود برخوردار نيست.
مير رضوي، مدير عامل ش��ركت صنايع كنس��رو و 
كنس��تانتره نيز با بيان اينكه ميزان توليد هر س��اله 
رب گوجه فرنگ��ي 1 ميليون و۵۰۰ ه��زار تن بوده 
است افزود: متاسفانه ميزان توليد رب گوجه فرنگي 
ما امس��ال به ۷۰۰ هزار تن رس��يده و از سوي ديگر 
صادرات گوجه فرنگي به كشور عراق نيز مشكل ساز 

شده اس��ت. او ادامه داد: در حال حاضر هركيلوگرم 
گوجه فرنگي را در كارخانه هاي فرآوري 12۰۰ تومان 
به فروش مي رسانند. او با اش��اره به اينكه نقدينگي 
موجود در دست واحدهاي توليدي به اندازه اي نيست 
كه بتوانند گوجه فرنگي را ب��ا اين قيمت خريداري 
كنند، افزود: پيش��نهاد ما اين است كه دولت با ارايه 
تسهيالت به شركت هاي تعاوني و واحدهاي توليدي، 
نقدينگي مورد نياز براي خري��د گوجه فرنگي را در 

اختيار آنها قرار دهد.
در ادام��ه اين نشس��ت، فتحي مديرعام��ل اتحاديه 
سراسري گل وگياه با بيان اينكه ۹۵ درصد از نهاده هاي 
اين صنف وارداتي اس��ت، افزود: جهاد كشاورزي هم 
اكنون براي خود اقدام به ايجاد تشكل مي كند و هيچ 
نظارت و ارجاع كاري براي اين بخش وجود ندارد كه 
همين خود مشكل ساز شده اس��ت. او ادامه داد: هم  
مجلس و هم دولت بايد اقدام به ايجاد يك كانون كنند 
و خالء ه��اي موجود در حوزه نهاده ه��ا و گل و گياه را 
بر طرف كنند. فتحي گفت: متاس��فانه با وجود ايجاد 
طرح آمايش سرزميني، تا كنون فعاليتي در اين بخش 
صورت نگرفته اس��ت.آقازاده، رييس اتحاديه ماهيان 
گرمابي نيز در اين نشست با اش��اره به اينكه در سال 
گذشته يك ميليون و 2۰۰ هزار تن ماهي صيد شده 
است، گفت: ۷3۰ هزار تن از اين صيد در حوزه آب هاي 
جنوب و ۴۷۰ هزار تن نيز در حوزه آب هاي شمال بوده 
است. او با اشاره به اشتغال 2۸۸ هزار نفري شيالت در 
كش��ور گفت: انتظار داريم داللي در صنعت صيادي 
كشور توسط دولت كنترل شود چرا كه دالالن، فعاالن 

اين حوزه را عاجز كرده اند.
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رييس اتاق تبريز مطرح كردنايب رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران مطرح كرد
مشكالت صادركنندگان ادامه داردسه راهكار اساسي حل مشكالت اقتصادي

تازه ترين گزارش از عملكرد تجارت خارجي در نيم سال 
اول از كاهش واردات و افزايش صادرات حكايت دارد. 
صادرات غيرنفتي ايران در ۶ ماه منتهي به ش��هريور 
امسال از مرز 23 ميليارد دالر گذشت و رشد حدود 13 
درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت كرد. 
در همين زمينه نايب رييس كميسيون مديريت واردات 
اتاق ايران معتقد است: اگر شرايط اقتصادي در وضعيت 
خاص نبود مي توانستيم ادعا كنيم كه ايران با كاهش 
واردات و افزايش صادرات به اصلي ترين خواسته خود 
كه همان مثبت شدن تراز تجاري است، رسيده است. 
شرايطي كه هم ايده آل همه فعاالن بخش خصوصي و 

هم آرزوي دولت است. 
سيامك پيربابايي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران، 
با انتقاد از وضعيت حاكم بر اقتصاد و وعده هاي متناقض، 
تاكيد كرد: دول��ت و نهادهاي تصميم گير به تخصص 
اصلي خود كه سياس��ت اس��ت بپردازن��د و مديريت 
اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار كنند. او تأكيد 
كرد: رشد صادراتي كه در نيمسال اول اتفاق افتاده، رشد 
مطلوبي نمي تواند به شمار  آيد. به اين معني كه بخشي 
از صادرات صورت گرفته در نيمسال اول به كاالهايي 
اختصاص دارد كه ارز دولتي به آنها تخصيص داده شده 
است و به دليل يارانه اي بودن در بازارهاي اطراف خريدار 
داش��ته اند. مويد آن هم بخش��نامه هاي محدوديت و 
ممنوعيت ص��ادرات اين قبيل كاالهاس��ت كه بعد از 
گذش��ت ۴ ماه صادر شده است. به اعتقاد نايب رييس 
كميس��يون مديريت واردات اتاق ايران، در ش��رايط 
پيش رو و تحريم هاي دولت هاي متخاصم، شايس��ته 
اس��ت دولت و نهادهاي تصميم گير به تخصص اصلي 
خود كه سياست است بپردازند و مديريت اقتصادي را 
به بخش خصوصي واگذار كنند. او با بيان اين نكته كه 
بخشنامه هاي خلق الساعه جز محدود كردن فعاالن 
اقتصادي، فايده اي ديگر ندارد، افزود: به روشني ديديم 
بخشنامه هاي خلق الساعه اقتصادي كه مورد انتقاد رهبر 

معظم انقالب هم ق��رار گرفت، منجر به برهم خوردن 
تعادل ميان عرضه و تقاضا ش��د. در اين شرايط بخش 
خصوصي به واسطه رگبار دستورات گاه متناقض دولتي 

خلع سالح شده است و كاري از پيش نمي تواند ببرد.
پيربابايي با اشاره به وعده رييس سازمان برنامه وبودجه 
مبني بر حل مشكالت تا 2 ماه آينده، گفت: متأسفانه در 
همين وضعيت كه فعاالن اقتصادي سردرگم اصلي بازار 
هستند، شاهد وعده هاي متناقضي هستيم كه از سوي 
مسووالن هر از چند گاهي منتشر مي شود. رييس دفتر 
رييس جمهور ادعا مي كند حل بحران اقتصادي فعلي 
تا ۸ ماه آينده عملي مي شود. از سوي ديگر محمدباقر 
نوبخت رييس سازمان برنامه وبودجه خبر داده است كه 
مشكالت تا 2 ماه آينده حل مي شود. اي كاش مسووالن 
قدري باهم هماهنگ باش��ند و حداقل توضيح دهند 
كه تا 2 يا ۸ ماه آينده قرار است چه اتفاقي بيفتد؟ ما به 
گفتاردرماني عادت كرده ايم اما واقعيت اين است كه 
دوره گفتاردرماني گذشته است و ديگر ازنظر منطقي 

اين نوع روش پاسخگوي مشكالت نخواهد بود.
به گفته نايب رييس كميسيون مديريت واردات اتاق 
ايران حل بحران »نقدينگي«، »تعميق فعاليت بخش 

خصوصي« و بازگش��ت »اعتماد به س��طح جامعه« 
مهم ترين راهكارهايي است كه بايد در شرايط فعلي 
براي تحقق آنها دول��ت تالش كند. در همين زمينه 
پي��ر بابايي تأكيد كرد: نقدينگي بس��يار هوش��مند 
اس��ت و نمي توان آن را به راحتي فريب داد. تا زماني 
كه دولت با هوش��مندي متقابل اين نقدينگي را به 
فضاي مناس��ب هدايت نكند نمي توانيم ادعا كنيم 
كه اوض��اع تحت كنترل قرارگرفته اس��ت. از طرفي 
بايد با شفاف س��ازي مشخص شود كه از 1۶۰۰ هزار 
ميليارد تومان حجم نقدينگي ادعاشده چه مقداري 
در دس��ت بخش خصوصي اس��ت؟ او تصريح كرد: 
دولت بايد در تغيير مسير نقدينگي پيش قدم شود و 
بخش خصوصي را هم با خود همراه كند اما متأسفانه 
در ش��رايطي كه مدام بر ضرورت مشورت با فعاالن 
بخش خصوصي تأكيد مي ش��ود و حتي در سخنان 
اخير رهبري هم ايش��ان تأكيد كردند كه دولت بايد 
»نظرات اتاق بازرگاني و بخش خصوصي را بشنود« 
اما متأسفانه همچنان ش��اهد كم اعتنايي به بخش 
خصوصي و ناديده گرفتن تعه��دات دولت در قبال 

فعاالن اقتصادي هستيم.

رييس اتاق تبريز اظه��ار كرد: اگر صادركنندگان قرار 
است محور مهم توسعه اقتصادي باشند بايد در زمينه 
صادرات نگاه معقولي ايجاد شود و مشكالت اين بخش 
به صورت خرد و م��وردي مورد توجه قرار گيرد. صمد 
حسن زاده در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران، محور 
مهم توسعه اقتصادي را رونق بخش صادرات دانست و 
گفت: در زمينه صادرات، نگاه معقولي در بخش كالن 
صادرات وجود ندارد و در حال حاضر بايد به مشكالت 
اين بخش به صورت خرد و موردي توجه كرد تا موانع 
صادراتي از پيش رو برداشته شود. به گفته او، » ناآگاهي 
از الزامات صادراتي، نبود شبكه خدمات پس از فروش 
در بازارهاي ه��دف صادراتي، اجراي قوانين به صورت 
انتخابي و بي توجهي به اجراي برخي قوانين تجاري« از 
معضالت بخش صادرات است. حسن زاده افزود: نبود 
چشم اندازهاي توسعه در استان هاي كشور به صورت 
منطقه اي، يكسان نبودن پيشرفت واحدهاي صنعتي 
كش��ور و نبود مراكز كارشناس��ي در بخش صادرات 
در خصوص ارزيابي بازاره��اي صادراتي از مهم ترين 

مشكالت اين بخش هستند.
ريي��س ات��اق تبري��ز ادام��ه داد: به تمام مش��كالت 
صادركنندگان كشورمان بايد وجود موانع سياسي را 
نيز افزود كه در عمل موجب تغيي��رات متوالي و آني 
قوانين اقتصادي مي شود و مشكالت صادركنندگان را 
چند برابر مي كند. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي تبريز گفت: توليد صادرات محور و صادرات 
هدفمند نيازمند الزاماتي كه هم توليدكنندگان، هم 
صادركنندگان و هم مس��ووالن بايد آن را مدنظر قرار 
دهد چراكه توسعه صادرات نيازمند افزايش كيفيت 
توليدات و درعين حال افزاي��ش حمايت هاي قانوني 
اس��ت. همچنين حل برخي مشكالت موجود در اين 
حوزه نيازمند نگاه ويژه و مديريتي اس��ت. به گفته او، 
رفع برخي قوانين ناقض در ح��وزه صادرات، تعريف و 
راه اندازي شبكه هاي قوي فروش در كشورهاي هدف 

صادرات و تشويق و حمايت از صادركنندگان مي تواند 
به حل وفصل مشكالت در اين حوزه كمك كند.

حس��ن زاده افزود: درحالي كه بس��ياري از واحدهاي 
توليدي با مشكالت بسياري براي نوسازي دستگاه ها 
و خط توليد خ��ود مواجه اند، قوانين دس��ت و پاگير 
مالياتي نيز بر مش��كالت افزوده اس��ت كه بايد فكري 
براي آن كرد. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تصريح 
كرد: تعديل ماليات را مي توان راهكار مناس��بي براي 
رونق صادرات دانست چراكه اخذ ماليات هاي سنگين 
از توليدكنن��دگان آن هم در ش��رايط ب��د اقتصادي، 
تنها موج��ب افزايش هزين��ه توليد و كاهش س��ود 
صادركنندگان مي شود و امكان رقابت آنها در بازارهاي 
جهاني را نيز سلب مي كند درحالي كه دولت هاي ديگر 
با ارايه انواع مش��وق هاي صادراتي س��عي در گرفتن 
سهم بيش��تر از بازارهاي صادراتي دارند. رييس اتاق 
تبريز پيگيري و راه ان��دازي كريدورهاي تجاري ميان 
استان هاي مرزي كشور با شهرهاي مجاور در كشورهاي 
همس��ايه را نيز يكي از راهكارهاي مفيد براي توسعه 
صادرات عنوان كرد كه مي تواند موجب توسعه اقتصادي 

و ارزآوري براي استان هاي مرزي شود.

  رييس اتاق تعاون ايران: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از محل فروش دارايي هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به افزايش 
سرمايه اين بانك تخصصي اقدام شود اما در اين زمينه هيچ اقدامي صورت نگرفته است. قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون مهم ترين وظيفه 
مجلس است و در بخش تعاون كشور، هيچ كمبودي در حوزه قوانين باالدستي وجود ندارد. مهم ترين مشكل ما در حوزه اجراي قوانين است و انتظار 

ما از نمايندگان مجلس اين است، بر وظيفه ديگر خود كه نظارت بر اجراي قوانين است اهتمام بيشتري داشته باشند

برش
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عادل عبدالمهدي مامور تشكيل كابينه عراق شد

گشايش سياسي در بغداد
گروه جهان |

س��رانجام پس از نزديك به چهار ماه كشمكش، گره 
سياسي تش��كيل دولت در بغداد گشوده شد و برهم 
صالح رييس جمهوري جديد عراق، تنها دو س��اعت 
پس از احراز مقام خود عادل عبدالمهدي سياستمدار 
ش��يعه را به عنوان نخست وزير جديد مامور تشكيل 
كابينه اين كش��ور كرد. عبدالمه��دي اكنون براي 

تشكيل كابينه ۳۰ روز وقت دارد.
 او از زم��ان س��رنگوني ص��دام  ب��ه اين س��و، اولين 
نخس��ت وزير عراق محسوب مي شود كه عضو حزب 
دعوت اسالمي عراق نيس��ت. در ۱۵ سال گذشته و 
بنابر توافق احزاب عراق، رييس جمهوري اين كشور 
از ميان نامزدهاي كرد انتخاب مي شود. نخست وزيري 
سهم شيعيان است و رياست پارلمان هم به چهره هاي 
سني سپرده مي شود. انتخابات پارلماني عراق ۱2 ماه 

مه  برگزار شد. 
برهم احمد صالح، نامزد اتحاديه ميهني كردستان، 
پس از اعالم انصراف فواد حس��ين كانديداي حزب 
دموكرات، سه شنبه شب رييس جمهور جديد عراق 
ش��د. او اگر چه طبق قانون اساسي عراق بيش از دو 
هفته وقت داشت تا نخست وزير جديد اين كشور را 
معرفي كند، اما كمتر از دو ساعت اين ماموريت را به 

انجام رساند. 
رييس جمه��وري جديد عراق ع��ادل عبدالمهدي، 
سياستمدار پرس��ابقه شيعه را به عنوان نخست وزير 
جدي��د معرفي كرد و ماموريت تش��كيل دولت را به 
او س��پرد. عبدالمهدي اكنون ۳۰ روز براي تشكيل 

كابينه دولت جديد وقت دارد. 

اختالفاتكردهابرسررياستجمهوري
اين پيش��رفت سياسي عراق در ش��رايطي است كه 
همزم��ان با برگزاري نشس��ت پارلمان ع��راق براي 
راي گي��ري درب��اره نامزدهاي رياس��ت جمهوري، 
مس��عود بارزاني رهبر حزب دموكرات كردستان، با 
صدور بيانيه اي س��ازوكار تعيين رييس جمهوري را 
رد كرده اس��ت.  دويچه وله نوشته، صالح در نشست 
پارلماني سه ش��نبه ۱۶۵رأي، فوأد حسين ۸۹ رأي 

و س��روه عبدالواح��د ۱۸ رأي را از آن خود كردند. با 
وجود انصراف فواد حسين، پارلمان عراق طبق قانون 
دومين دور رأي گيري را بين دو كانديداي پيش��تاز 
يعني برهم صالح و فوأد حس��ين برگزار كرد و برهم 
صالح با كس��ب اكثريت آرا رييس جمهور عراق شد. 
ظاهرا انصراف فواد حسين پس از درخواست مسعود 
بارزاني رهب��ر حزب دموكرات كردس��تان، صورت 
گرفت. امس��ال اولين بار بود كه كردها نامزد واحدي 
براي اين مقام نداش��تند و با چند نامزد در انتخابات 
شركت كرده بودند. خانم سروه عبدالواحد از اعضاي 
سابق جنبش تغيير )گوران( هم ديگر نامزد كرد مقام 
رياست جمهوري بود. او كه نخستين زن نامزد براي 

احراز اين مقام بود، در دور اول راي گيري ۱۸ راي را 
از آن خود كرد. 

بره��م احمد صالح ۱۹۶۰ در س��ليمانيه به دنيا آمد 
و از س��ال ۱۹۷۶ نيز به اتحاديه ميهني كردس��تان 
پيوس��ت. او در س��ال ۱۹۹2 به عنوان عضو شوراي 
رهبري اين حزب انتخاب شد. در يكي دو سال اخير 
صالح از اتحاديه ميهني تقريبا جدا شده بود و حتي 
در انتخاب��ات پارلماني اخير عراق ني��ز با حزب تازه 
تاس��يس خودش ش��ركت كرد كه تنها صاحب دو 
كرسي ش��د. اما با باالگرفتن بحث رياست جمهوري 
او اتحادي��ه ميهني در نهايت به س��وي حمايت از او 
چرخيد. اين در حالي است كه مخالفت هاي شديد او 

با حزب دموكرات كردستان سبب شده كه اين حزب 
حمايتي از نامزد رياست جمهوري او به عمل نياورد 
و نامزد مستقل خود را به ميدان بفرستد. برهم صالح 
از 2۰۰۱ تا 2۰۰۴ به عنوان نخست وزير دولت تحت 
رهبري اتحاديه ميهني كردستان در سليمانيه و در 
سال هاي 2۰۰۹ تا 2۰۱2 نيز به عنوان نخست وزير 
اقليم كردستان فعاليت كرده اس��ت. برهم صالح با 
وجود داش��تن مناسبات حس��نه با امريكا، روابطي 
دوس��تانه با ايران دارد و آش��كارا اعالم ك��رده كه با 
مش��اركت در تحريم هاي امريكا علي��ه ايران موافق 
نيست. صالح در نخستين اظهارنظر پس از انتخاب 
به عنوان رييس جمه��ور گفته ماموريتش پايبندي 

به سوگند قانون اساسي و حفظ استقالل و تماميت 
ارضي عراق خواهد بود.

راهدشوارنخستوزير
بره��م صالح در ش��رايطي عادل عبدالمه��دي را به 
عنوان نخست وزير مامور تشكيل كابينه كرده كه او 
با توجه به نابس��اماني هاي گوناگوني عراق در دوران 
اخير، ماموريت دش��واري پيش رو دارد، از بازسازي 
زيرساخت هاي عراق پس از جنگي خونين با داعش 
گرفته تا رفع تنش هاي قومي و مذهبي در داخل كشور 
و برقراري مناسباتي متوازن در سياست خارجي. اين 
سياستمدار ۷۶ ساله تحصيل كرده  رشته اقتصاد است. 
عبدالمهدي در سال ۱۹۶۹ ميالدي عراق را ترك كرد 
و مدتي را در تبعيد در فرانس��ه گذراند. در آن مدت 
نش��رياتي را به زبان هاي فرانسه و عربي منتشر كرد. 
عبدالمهدي فرزند يكي از روحانيون معروف شيعه در 
عراق است كه در دوران حكومت پادشاهي در عراق در 
سال ۱۹۵۸ ميالدي وزير دربار بود. او  سال هاي 2۰۰۵ 
تا 2۰۱۱ ميالدي يك��ي از معاونان رييس جمهوري 
عراق ب��ود و در دول��ت موقت اين كش��ور كه پس از 
سرنگوني صدام  كشور را مي گرداند، از جمله در رأس 
وزارت دارايي قرار داش��ت. اين سياس��تمدار شيعه 
همچنين يكي از نامزدهاي احراز مقام نخست وزيري 
پس از انتخابات پارلماني عراق در س��ال 2۰۰۵ بود، 
ام��ا در رأي گيري داخلي ائت��الف ملي عراق مغلوب 

نوري مالكي شد.
گفت��ه ش��ده، مقتدي ص��در پس از معرفي ش��دن 
عبدالمهدي به عنوان نخس��ت وزير جدي��د، از اين 
تصميم اس��تقبال كرد. حيدر عبادي نخس��ت وزير 
پيشين عراق، نيز با انتشار پيامي انتخاب عبدالمهدي 
به عنوان جانشين خود را به او تبريك گفته و براي او 

آرزوي موفقيت كرده است. 
احمد يونس تحليلگر سياسي در عراق، به رويترز گفته 
عبدالمهدي بهترين گزينه براي مقام نخست وزيري 
در اين شرايط فعلي عراق است، فردي كه انتخابش 
براي اغلب بازيگران صحنه سياسي عراق قابل قبول 

بوده است.

جنجال جديد عليه رييس جمهوري اياالت متحده

آغازتحقيقاتدربارهتخلفاتمالياتيترامپ
گروه جهان| 

 اداره ماليات ايالت نيويورك اعالم كرده اين ادعا كه دونالد 
ترامپ به والدين خود براي فرار هاي مالياتي كمك كرده 
را بررسي مي كند. نيويورك تايمز در گزارشي اختصاصي 
نوشته بود كه ترامپ در دهه ۱۹۹۰ در ترفند هاي مالياتي 

مشكوك از جمله »تقلب مسلم« دست داشته است
نيويورك تايمز مدعي است، رييس جمهوي امريكا در دهه 
۹۰ مرتكب تخلفات مالياتي شده و به والدين خود براي 
فرارهاي مالياتي كمك كرده است. شهر نيويورك اكنون 
تحقيقات خود را در اين باره را آغاز كرده است. اين نشريه 
گزارش خود را در پي بررسي شمار زياد و انبوهي از برگه ها 
و اسناد مربوط به اظهارنامه هاي مالياتي تهيه كرده است. 
نيويورك تايمز نوش��ته، ترامپ از تأسيسات و بنگاه هاي 
معامالت ملكي پدرش، فرد ترامپ رقمي بالغ بر دس��ت 
كم ۴۱۳ ميليون دالر دريافت كرده است. دونالد ترامپ 
به همراه خواهران و برادرانش ش��ركت هايي ساختگي 
تأس��يس كرده  تا هداياي نقدي و ميليوني والدينش را 
پنهان كند. در اين گزارش آمده: مري و فرد ترامپ )والدين 
دونالد ترامپ( به پنج فرزند خود در مجموع يك ميليارد 
دالر پول منتقل كرده اند كه در اصل مي بايست دست كم 
۵۵۰ ميليون دالر ماليات بابت اين انتقال پول پرداخت 
مي شد، اما در عمل تنها ۵2 ميليون دالر پرداخته شده 
است. در بخشي از گزارش نيويورك تايمز آمده: ترامپ به 
فاصله بعد از پايان تحصيالت دانشگاهي، ساالنه معادل 
يك ميليون دالر امروز از پدرش دريافت مي كرد؛ اين رقم 
وقتي كه او به ۴۰، ۵۰ سالگي رسيد به حدود پنج ميليون 
دالر در سال افزايش پيدا كرد. پس از انتشار اين گزارش، 
يك سخنگوي اداره ماليات نيويورك اعالم كرده اين اداره 

با قاطعيت و جديت تمام س��رگرم بررسي همه ادعاها و 
اتهاماتي است كه مطرح شده اند. دفتر رياست جمهوري 
امريكا اما گزارش نيويورك تايمز را نادرس��ت و سراس��ر 
افترا خوانده است. رابرت ترامپ برادر دونالد ترامپ، هم 
گزارش نيويورك تايمز را رد كرده است. چارلز هاردر يكي 
از وكالي ترامپ، نيز گفته كه رييس جمهوري امريكا در 
اين ماجراها عمال نقش نداش��ته و ديگر اعضاي خانواده 
مس��وول رس��يدگي به امور اين چنيني بوده اند. وكيل 
ترامپ گفته اين اعضا گرچه خود كارش��ناس نبودند اما 
افراد حرفه اي و توصيه هاي آنان در ارتباط با رعايت قانون 

اطمينان كرده اند.
دونالد ترامپ كه تاكنون از انتشار اظهارنامه هاي مالياتي 
خود خودداري كرده در كارزار انتخابات رياست جمهوري 
گفته بود كه فردي خودساخته است و سرمايه اوليه او يك 
ميلي��ون دالر از پدرش بود كه اصل و بهره آن را به او پس 
داده است. نيويورك تايمز اما نوشته: »مهم ترين راهكار 
ترامپ براي ثروت اندوزي اين بود كه به والدينش كمك 
كرد تا از پرداخت ماليات فرار كنند. بخش زيادي از پولي 
كه او به دست آورده از همين راه بوده است. دونالد ترامپ 
همچنين راهبردي تدوين كرد تا ارزش دارايي ها و امالك 
والدينش كمتر اعالم شود و ميليون ها دالر ماليات كمتري 

پرداخت شود.«
كارشناسان مالياتي معتقدند احتمال اينكه ترامپ تحت 
تعقيب كيفري قرار گيرد، وجود ندارد زيرا مسائل مطرح 
شده مشمول مرور زمان شده است. اما در صورت اثبات 
مي تواند براي او يا خانواده اش مجازات مالي در پي داشته 
باشد.« گفته شده، نيويورك تايمز براي تدوين گزارش 
خود با كاركنان و مشاوران سابق فرد ترامپ )پدر دونالد 

ترامپ( نيز مصاحبه كرده است. اين گزارش شامل بيش 
از 2۰۰ مورد از اس��ناد مالياتي فرد ترامپ و شركت هاي 
وابسته به اوست. حجم اين اس��ناد به بيش از ۱۰۰هزار 
صفحه مي رسد اما اسناد مالياتي مربوط به شخص دونالد 

ترامپ در ميان آنها ديده نمي شود.
انتظار مي رود افش��اگري نيويورك تايمز جان تازه اي به 
كمپ منتقدان كاخ سفيد بدهد و دوباره رييس جمهوري 
را تح��ت فش��ار بگذارند تا س��ابقه مالياتي و حس��اب و 
كتاب هايش را افش��ا كند. لويد داجت عضو ارشد حزب 
دموكرات در مجلس نمايندگان، در اين باره گفته: »همين 
يك ماه پيش بود كه جمهوري خواهان براي هفتمين بار 
طرح من براي انتشار س��وابق مالياتي رييس جمهوري 
را رد كردن��د ام��ا كنگره جدي��د ترامپ را ب��ه تبعيت از 
اس��تانداردهاي نيكس��وني وادار خواهد كرد.« ريچارد 
نيكسون رييس جمهوري اسبق امريكا، از كنگره دعوت 

كرده بود حساب هاي مالي اش را بررسي كند.
حساب ها و تراكنش هاي مالي ترامپ در اخيرا بار ديگر 
مورد توجه رسانه ها و نهادهاي قضايي قرار گرفته است؛ 
به ويژه اينكه مايكل كوهن وكيل سابق ترامپ، گفته به دو 
زن كه با ترامپ رابطه غيراخالقي داشته اند، حق السكوت 
پرداخت كرده اس��ت. اين دو فقره حق السكوت از طريق 
يك شركت صوري و به دستور ترامپ پرداخت شده بود. 
كوهن در پي تحقيقات رابرت مولر بازپرس ويژه دخالت 
روسيه در انتخابات 2۰۱۶ امريكا ضمن همكاري با مولر به 
تخلفات خود اعتراف كرد. مولر خواستار تحقيق در روابط 

مالي ترامپ با روس ها نيز شده است.
دونالد ترامپ چهارش��نبه بدون اش��اره ب��ه گزارش 
نيويورك تايمز گفته دوران س��خت و ترسناكي براي 

مردان جوان در امريكا را ش��اهد است. سخنان ترامپ 
پس از آن مطرح شد كه وي بار ديگر حمايتش از برت 
كاوانا نامزد منتخبش براي عضويت در ديوان عالي را 
تكرار كرد. برت كاوانا با اتهام آزار و تعرض جنس��ي از 
س��وي چندين زن مواجه است و كميته قضاي سناي 
امريكا در جلس��ه اي شهادت كريس��تين بالزي فورد 
۵۳ س��اله را استماع كرده اس��ت. فورد قاضي كاوانا را 
متهم كرده در دوران نوجواني به او تعرض كرده است. 
ترامپ همچنين در جمع هوادارانش در س��اوتهيون 
مي سي سي پي جلسه شهادت كريستين بالزي فورد 
در سنا را به تمسخر گرفت بدون آنكه نامي از فورد ببرد. 
ترامپ گفته اين افراد به دنبال تخريب مردم هستند. 

آنها شيطان واقعي هستند. 
يورونيوز نوشته: با اينكه اشاره مستقيم ترامپ به اتهاماتي 
است كه اكنون قاضي موردنظر او براي ديوان عالي را هدف 
قرار داده، اما به نظر مي رسد نگراني او درباره مردان جوان 

امريكايي به جنبش »من هم« نيز مرتبط باشد كه هدفش 
فاش كردن آزاري است كه زنان از سوي مردان در طول 
زندگي شان ديده اند. رييس جمهوري امريكا گفته: »من 
در تمام زندگي ام شنيده ام كه مي گويند شما بي گناهيد 
مگر اينكه ثابت شود گناهكاريد، اما االن  مي گويند شما 
گناهكاريد مگر اينكه ثابت ش��ود بي گناهيد. اين خيلي 

خيلي استاندارد پراشكالي است.« 
دونال��د ترامپ همچني��ن گفته كه منتظ��ر تحقيقات 
اف بي آي درباره برت كاوانا خواهد ماند و قصد ندارد هيچ 
چيزي را متوقف كند. راي گيري در مجلس سناي امريكا 
براي تاييد برت كاوانا به عنوان قاضي ديوان عالي تا انجام 
تحقيقات توس��ط اف بي آي درباره ادعاهايي كه عليه او 
مطرح ش��ده، به تعويق افتاده است. ترامپ گفته انتظار 
دارد كه مجلس سنا صالحيت كاوانا را تاييد كند. اگر سنا 
صالحيت او را تاييد كند، مهم ترين نهاد قضايي امريكا براي 
سال ها در اختيار جمهوريخواهان محافظه كار خواهد بود.

 مالزي دوباره جايگاه ببر آسيا 
را به دست مي آورد

گروه جهان|     ماهاتير محمد نخس��ت وزير مالزي، 
گفته درپ��ي گفت وگوهاي��ش در امري��كا و لندن با 
س��رمايه گذاران خارجي اطمين��ان دارد كه مالزي 
مي تواند دوباره جايگاه ببر آسيا را كسب كند.  به گزارش 
ايرنا، ماهاتير محمد در بازگشت از سفري ۱۰ روزه به 
بريتانيا و امريكا گفت سرمايه گذاران خارجي درصدد 
افزايش سرمايه گذاري در مالزي هستند. به گفته اين 
سياستمدار كهنه كار مالزيايي، سرمايه گذاري هاي 
خارجي منجر به افزايش ميزان اشتغال و فرصت هاي 
شغلي در اين كش��ور جنوب شرق آسيا براي سطوح 
مختلفي از مردم كشور خواهد شد. ماهاتير محمد كه 
بارها در ۴ ماه گذشته ش��رايط اقتصادي كشورش را 
به دليل بدهي 2۵۰ميليارد دالري و فساد اداري- مالي 
بس��يار ناگوار توصيف كرده است. او گفته مالزي بايد 
تمام تالش خود را براي رفع مشكالت اقتصادي به كار 
گيرد كه از طريق افزايش جذب سرمايه هاي خارجي 
مي تواند نه تنها بر مشكالت اقتصادي غلبه كرده بلكه 
دوباره جايگاه ببر آس��يا را نيز به دست آورد. براساس 
گزارش هاي اعالم شده بيش از ۵۱۸ هزار نفر در مالزي 
بيكار هستند. نرخ بيكاري در مالزي با جمعيت بيش 
از ۳۱ ميليون نفر در چهارماهه اول سال جاري حدود 
۳.۴درصد بود كه اين رقم ۰.۱ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل كاهش نشان مي دهد. 

وزير كشور فرانسه با موافقت 
ماكرون كناره گيري كرد

گروه جهان|   رييس جمهوري فرانسه با استعفاي 
وزير كشور موافقت كرده است. ژرار كلمب وزير كشور 
فرانسه، اخيرا نامه استعفاي خود را به رييس جمهوري 
فرانسه تقديم كرده بود اما امانوئل ماكرون آن را نپذيرفته 
بود. لوفيگارو نوشته، وزير كشور فرانسه نمي خواست 
وزارتخانه تحت امرش به واسطه تصميم وي در كانديد 
شدن براي انتخابات شهرداري شهر ليون در تابستان 
سال آتي ميالدي، بي ثبات و متزلزل شود. ماكرون در 
نهايت با استعفاي وزير كشور خود موافقت كرده و ادوارد 
فيليپه نخست وزير، را بطور موقت زمامدار پست وزارت 
كشور كرده است تا شخص جديدي را براي اين سمت 
انتخاب كند. اوايل سپتامبر سال جاري ميالدي بود كه 
ژرار كلمب كه در سال هاي 2۰۰۱ تا 2۰۰۷ شهردار ليون 
بود، اعالم كرد كه ممكن است براي انتخابات شهرداري 
اين شهر در 2۰2۰ كانديد شود. وي همچنين گفته بود 
كه ممكن است براي اين منظور اوايل 2۰۱۹ از سمتش 
به عنوان وزير كشور فرانسه كناره گيري كند. كناره گيري 
ژرار كلومب از سمت خود پس از استعفاي وزراي محيط 
زيس��ت و ورزش فرانسه طي هفته هاي گذشته، ضربه 
جديدي به امانوئل ماكرون محسوب مي شود كه با كاهش 
محبوبيتش در ميان راي دهندگان فرانسوي روبرو است. 
گفته شده كه تنها 2۹درصد افراد شركت كننده در اين 

راي گيري از عملكرد ماكرون رضايت دارند. 

هشدار رييس فدرال رزرو 
نسبت به تبعات جنگ تجاري

 گروه جه�ان| جروم پاول رييس فدرال رزرو )بانك 
مركزي آمريكا( هشدار داده كه جنگ تجاري واشنگتن 
با كشورهاي ديگر ممكن است موجب افزايش قيمت ها 
در اي��االت متحده ش��ود. به گزارش رويت��رز، جرومي 
پاول در يك كنفرانس اقتصادي گفته است: »تعرفه ها 
مي تواند قيمت ها را افزايش دهد. پرسش اين است كه 
آيا اين مساله صرفا در حد افزايش قيمت باقي مي ماند 
يا موجب بروز تورم واقعي خواهد شد. ما هنوز اين را در 
داده هاي خودمان مش��اهده نكرده ايم.« دونالد ترامپ 
رييس جمه��وري امريكا، بر ف��والد و آلومينيوم كانادا، 
مكزيك، اتحاديه اروپا و صدها ميليارد دالر از كاالهاي 
وارداتي از چين تعرفه وضع كرده است. هدف او كاهش 
كسري تراز تجاري در مقابل چين است اما اين تعرفه ها 
نه تنها كس��ري تراز تجاري را كاهش نداده بلكه باعث 
افزايش آن شده است. پاول به رغم هشداري كه در اين 
زمينه داده، گفته اقتصاد اياالت متحده چشم انداز مثبتي 
پيش روي خود دارد. او گفته »احساس مي كند امريكا در 
آستانه ورود به يك دوره نادر تاريخي است كه در آن آمار 
بيكاري پايين بوده و قيمت ها مهار شده است. «  انتظار 
مي رود نرخ بيكاري در دو سال آينده به زير چهار درصد 
برسد و تورم، متوسط بماند. پاول گفته: »براي جلوگيري 
از افزايش قيمت ها ، فدرال رزرو به افزايش تدريجي نرخ 

بهره ادامه مي دهد.«

 واكنش تند مسكو
 به تهديد نظامي امريكا

گروه جهان| س��خنگوي وزارت خارجه روس��يه 
در واكنش به تهديد نظامي اين كش��ور از سوي يك 
ديپلمات امريكايي گفته » به نظر مي رسد كساني كه 
چنين سخن وري هايي مي كنند به مسووليت خود آگاه 
نيستند.« وزارت خارجه روسيه چنين سخناني بسيار 
خطرناك خوانده است.  به گزارش خبرگزاري آلمان، 
كي بيلي هاچيسون نماينده دايمي امريكا در ناتو، گفته 
بود كه اياالت متحده آماده است سيستم تسليحات 
موشكي جديد روسيه را با ضربه اي نظامي نابود كند. 
واشنگتن معتقد است كه روسيه در حال توسعه نوعي 
سامانه موشكي است كه ساخت و توسعه شان ممنوع 
هستند. هاچيسون تهديد كرده اگر روسيه به توسعه 
سيستم  موش��ك هاي ميان برد خود را پايان ندهد، با 
اقدامي نظامي اين سيستم را درهم خواهد شكست. 
چنين برخورد كالمي ميان امريكا و روس��يه تاكنون 
بس��يار نادر بوده اس��ت به ويژه اينكه نماينده دايمي 
امريكا در ناتو گفت گرچه واش��نگتن موافق راه حلي 
ديپلماتيك است، اما آماده است از راه نظامي نيز با اين 
اقدام روسيه مقابله كند. گفته شده، امريكا توليد چنين 
سيستم موشكي را ناقض پيمان ۱۹۸۸مي داند. پيمان 
عدم توسعه سيستم موشك هاي ميان برد و كوتاه برد، 
پيماني است كه ميان امريكا و اتحاد جماهير شوروي 

سابق بسته شده بود.

سفر دوره اي وزير خارجه 
اياالت متحده به آسيا

گروه جهان|   وزارت خارجه امريكا شنبه سفر دوره اي 
خود را به ژاپن، كره ش��مالي، كره جنوب��ي و چين آغاز 
خواهد كرد. اين سفر از ششم تا هشتم اكتبر به توكيو، 
پيونگ يانگ، سئول و پكن انجام خواهد شد. به گزارش 
ايرنا، سخنگوي وزارت خارجه امريكا گفته مايك پمپئو 
هفتم اكتب��ر در پيونگ يانگ با كي��م جونگ اون رهبر 
كره ش��مالي، ديدار خواهد داش��ت. در همين روز او به 
سئول مي رود تا با نخست وزير و وزيرخارجه اين كشور هم 
گفت وگو كند. پمپئو هشتم اكتبر به پكن مي رود و در آنجا 
با همتاي خود درباره مسائل دوجانبه، منطقه اي و جهاني 
تبادل نظر خواهد كرد. مذاكرات امريكا با كره ش��مالي 
از ژوئن آغاز و با ديدار س��ران دو كشور قوت گرفت، اما 
رفتارهاي يكجانبه گرايانه امريكا، پيونگ يانگ را عصباني 
كرد و مقامات كره شمالي از پمپئو به عنوان يك گانگستر 
ياد كردند. پيش از اين هم قرار بود، وزير خارجه امريكا 
به كره ش��مالي برود اما دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، با يك پيامك توئيتري مانع از انجام اين كار شد. 
رييس جمهوري امريكا با اين حال گفته بود از آنجايي 
كه نزديك به يك س��ال است هيچ آزمايش موشكي يا 
هسته اي در كره ش��مالي انجام نشده، كيم جونگ اون 
واقعا مي خواهد خلع سالح هسته اي محقق شود. روسيه 
و چين خواهان آن هس��تند كه به موازات خلع سالح 

هسته اي كره شمالي، تحريم ها نيز بايد كاسته شود.

دريچه

كوتاه از منطقه

وعدهآيندهروشن
پسابرگزيتيترزامي

گروه جهان|     همزمان با افزايش فشارهاي داخلي 
و خارجي عليه طرح پيشنهادي دولت بريتانيا درباره 
خروج از اتحاديه اروپا، نخست وزير اين كشور، مدعي 
ش��د كه آينده درخشاني پس از برگزيت در انتظار 
لندن خواهد بود. به گزارش اينديپندنت، ترزا مي  
چهارشنبه در آخرين روز از كنفرانس ساالنه حزب 
محافظه كار در بيرمنگام گفت: »روزهاي درخشاني 
در انتظار ماست و تمام ابزار الزم براي موفقيت را در 
اختيار داريم.« نخس��ت وزير بريتانيا در حالي كه 
پيش از اين سخنراني از يكي از هم حزبي هاي خود 
نامه عدم اعتماد دريافت كرده بود، گفت: »وقتي ما 
با هم باش��يم محدوديتي در آنچه به آن مي توانيم 
برس��يم وجود ندارد. آينده ما در دستان خودمان 
است. باهم باش��يم؛ بياييد به آن برسيم. بياييد با 
باهم بودن انگليس بهتري را بسازيم.«  گفته شده، 
اگر تعداد نامه هاي عدم اعتماد به ترزا مي  در حزب 
محافظه كار به ۴۸ عدد برس��د آنگاه مي از رياست 
اين حزب و نخست وزيري بريتانيا كنار مي رود. اين 
وضعيت در حالي است كه جديدترين نظرسنجي ها 
نش��ان مي دهد كه تقريبا نيمي از م��ردم بريتانيا 
خواهان كناره گيري او از نخس��ت وزيري هستند. 
از همي��ن رو روزهاي اخير را براي ترزا مي مي توان 
به عنوان بدترين روزهاي نخست وزيري به شمار 
آورد زيرا وي از يك سو با اتحاديه اروپا در خصوص 
برگزيت به مش��كل خورده و از سوي ديگر با نوعي 
بحران مش��روعيت در داخل حزب خ��ود مواجه 
است. ترزا مي  سه شنبه هم از اجراي قوانين جديد 
مهاجرتي در بريتانياي پس از برگزيت خبر داده و 
گفته بود كه با حذف تردد آزاد شهروندان اروپايي، 
لن��دن اولويت را به افرادي متبح��ر از لحاظ كاري 
مي دهد. ترزا مي  با انتش��ار بياني��ه اي اعالم كرده: 
»هنگامي كه ما اتحاديه اروپا را ترك مي كنيم، نظام 
مهاجرتي را به اجرا مي گذاريم كه به تردد آزاد همه 
شهروندان اروپايي در بريتانيا پايان خواهد داد.« در 
اين بيانيه آمده، نظام مهاجرتي جديد، نظامي برپايه 
توانايي هاي حرفه اي افراد خواهد بود و تابعيت آنها در 
اين امر نقشي نخواهد داشت. ترزا مي در برنامه اي كه 
در انتخابات پارلماني ژوئن 2۰۱۷ معرفي كرد متعهد 
شد تعداد مهاجران به كمتر از ۱۰۰ هزار نفر در سال 
برس��د. اين در حالي اس��ت كه اين تعداد در سال 
2۰۱۶ ميالدي 2۷۳ هزار نفر بود.  بريتانيا قصد دارد 

تا فروردين سال آينده   از اتحاديه اروپا خارج شود.

لغوكمك70ميليونيورويي
اروپابهتركيه

نمايندگان پارلمان اروپا ب��ا اكثريت آراء كمك 
مالي ۷۰ ميليون يورويي اتحاديه اروپا به تركيه را 
به خاطر نقض حقوق بشر در اين كشور لغو كردند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، نمايندگان پارلمان 
اروپا اين كمك مالي را به خاطر نقض حقوق بشر 
و نقض آزادي مطبوعات در تركيه لغو كردند. قرار 
اس��ت اتحاديه اروپا كمك مالي به ارزش ۱.۱۸ 
ميليارد يورو به تركيه ب��راي انجام اصالحات با 
هدف پيوس��تن به اين اتحادي��ه اعطا كند كه با 
توجه به لغو كمك ۷۰ ميليون يورويي، ميزان اين 
كمك براي در سال هاي 2۰۱۸ تا 2۰2۰ حدود 

۴۰درصد كاهش يافت.

ديداروزرايخارجه
پاكستانوامريكا

شاه محمود قريشي وزير خارجه پاكستان، با مايك 
پمپئو همتاي امريكايي خود در واشنگتن ديدار 
كرده اس��ت. به گزارش داون، قريشي همچنين 
در كاخ س��فيد با جان بولتون مشاور امنيت ملي 
امريكا، نيز ديدار كرده است  كه وضعيت افغانستان، 
روابط قوي اقتصادي و سياسي پاكستان با چين و 
تنش هاي اسالم آباد � دهلي هسته اي موضوع اين 
ديدارها بوده است. تنش  پاكستان و امريكا از ابتداي 
سال و پس از توئيت تهديدآميز ترامپ درخصوص 

كمك هاي واشنگتن به اسالم آباد افزايش يافت.

افزايشتعرفهگمركي
كاالهايوارداتيدرافغانستان
دولت افغانس��تان تعرفه گمركي بر هر كانيتنر 
كاالهاي وارداتي به اين كش��ور را از ۱۵۰هزار به 
۴۵۰هزار افغاني )از دو هزاردالر به شش هزار دالر( 
افزايش داده و اي��ن كار باعث اعتراض بازرگانان 
افغانستان ش��ده اس��ت. به گزارش بي بي سي، 
افزايش تعرفه گمركي در افغانستان كه بازارش 
حدود ۹۰درصد به كاالهاي وارداتي وابسته است و 
توليدات داخلي در سطح بسيار پايين قرار دارد، به 
منزله افزايش قيمت براي بازرگان و مشتري است.

ناپديدشدنروزنامهنگار
عربستانيدراستانبول

يك روزنامه نگار باسابقه عربستاني كه انتقادهايي را 
به سياست دولت كشورش مطرح كرده بود پس از 
فراخوانده شدن به كنسولگري عربستان سعودي 
در استانبول ناپديد شد. واشنگتن پست با تاييد اين 
خبر نوشته جمال خاشقجي كه براي اين روزنامه 
نيز مقاله مي نوش��ت پس از ورود به كنسولگري 
عربستان در استانبول ناپديد شده و خبري از او در 
دست نيست. اين روزنامه نگار با تجربه كه پيشتر 
مشاور دولت عربس��تان نيز بوده سال گذشته در 
پي طرح انتقادهايي نسبت به سياست هاي محمد 
بن سلمان، وليعهد عربستان و نيز زير سوال بردن 
مداخله نظامي كشورش در يمن از بيم دستگيري 

عربستان را ترك كرده و به امريكا پناه برده بود.



دريچه8اخبار
باوجودتحريمها

اعضاياكوبهايرانميآيند
مديركل سازمان هاي تخصصي دامپزشكي كشور، 
گفت: با وجود تالش كش��ورها براي منزوي كردن 
ايران، اين هفته روس��اي دامپزش��كي كشورهاي 
عضو اكو ب��ه ايران مي آين��د تا درب��اره حوزه هاي 
مختلف توافقاتي انجام شود. روز گذشته مديركل 
س��ازمان هاي تخصص��ي، روابط عموم��ي و امور 
بين الملل سازمان دامپزشكي كش��ور اعالم كرد: 
روز ش��نبه اعضاي كش��ورهاي عضو اكو، سازمان 
همكاري هاي اقتصادي، به ايران مي آيند تا درباره 
موضوعات مختلف حوزه دامپزشكي بحث و گفت وگو 

و توافقاتي صورت گيرد. 
بهمن عابدي كياسري گفت: اين اجالس در شرايط 
حساس��ي كه امريكا ت��الش مي كند اي��ران را در 
جهان منزوي كند، برگزار مي شود اما اين اجالس 
پيام روشني به همه آنها اس��ت كه ايران كماكان 
همكاري هاي بين المللي خود را در هر ش��رايطي 
حفظ خواهد كرد. دبيرخانه دايمي سازمان اكو در 
ايران قرار دارد و ايران يكي از 10 عضو اين سازمان 
محسوب مي ش��ود. به گفته بهمن عابدي تاكنون 
6 كش��ور از اعضاي اكو بليت هاي خود را ارس��ال 
كرده اند كه شركت آنها در اين اجالس كامال قطعي 
است.  كشورهاي تركيه، ازبكستان، قرقيزستان، 
قزاقس��تان، پاكستان، افغانس��تان، تركمنستان، 
تاجيكس��تان، آذربايجان و ايران اعضاي سازمان 
اكو هستند. 6 كش��وري كه بليت آنها براي حضور 
در اجالس اكوي روز ش��نبه تاييد ش��ده ش��امل 
كشورهاي تركيه، ازبكستان، قزاقستان، افغانستان، 
آذربايجان و ايران هس��تند. مديركل سازمان هاي 
تخصصي دامپزشكي برنامه هايي را كه قرار است 
در اين نشس��ت دنبال شود به شرح زير اعالم كرد: 
در اين نشس��ت برنامه مبارزه ب��ا بيماري هاي تب 
برفكي، PPR، آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان بررسي 
مي ش��ود. همچنين قرار است با اعضاي اكو درباره 
ايجاد آزمايشگاه مرجع بين كشورهاي عضو مذاكره 
صورت گيرد.  عابدي گفت: همچنين با كشورهاي 
عضو در حوزه ترانزيت دام نقشه راه مبارزه و كنترل 
بيماري ه��ا و ايجاد گواهي بهداش��تي واحد بحث 
و گفت وگو خواهد ش��د. همچنين توسعه تجارت 
گوشت و فرآورده هاي لبني و همكاري در حوزه دارو 
و واكس��ن نيز مدنظر قرار مي گيرد.  وي همچنين 
خاطرنش��ان كرد: تالش و سياس��ت امروزه ايران 
همكاري هاي بين المللي است و اين مساله براي ما 
بسيار حائز اهميت است البته سازمان هاي جهاني 
مانند »بهداشت جهاني دام« به اين نتيجه رسيده اند 
كه بدون همكاري كش��ورها قادر ب��ه ادامه حيات 
نخواهد بود. قرار است اجالس اكو روزهاي 14، 15 
و 16 مهر در هفته دامپزشكي برگزار شود.  عابدي 
در اهميت اين اجالس گفت: آخرين اجالسي كه 
س��ازمان اكو برگزار كرده بوده مرب��وط به 2009 
آنتالياي تركيه بود و اين اجالس حدود 9 سال بعد در 
تهران برگزار مي شود.  وي با بيان اينكه ايران تالش 
مي كند تا رواب��ط و همكاري هاي بين المللي خود 
را ادامه دهد، گفت: كميته تب برفكي كميسيون 
اتحادي��ه اروپ��ا در اجالس ارديبهش��ت OIE در 
ارديبهشت 97 تصويب كرد تا اجالس منطقه اي 
در ايران براي كنترل تب برفكي برگزار كند. عابدي 
گف��ت: اتحاديه اروپ��ا در حال حاض��ر هماهنگي 
برگزاري اجالس را در ايران انجام مي دهد و ما هم 
با وزارت امور خارجه در حال تعامل هستيم كه اين 
اجالس برگزار ش��ود.  وي در پاسخ به سوال فارس 
كه با توجه به احتمال تحريم ه��اي امريكا و قطع 
مبادالت بانكي آيا امكان توسعه تجارت گوشت و 
فرآورده هاي لبني وجود دارد، گفت: بيشتر تالش 
ما در حوزه هاي مبارزه با بيماري ها و دارو، واكسن 
و رسيدن به گواهي بهداشتي واحد با اين كشورها 

است كه توسعه و تجارت را تسهيل خواهد كرد. 

پيشبينيصادرات۵۵۰ميليون
دالريشيالت

رييس سازمان ش��يالت ايران با بيان اينكه در سال 
جاري تا به امروز ۸0 ميليون دالر صادرات محصوالت 
شيالتي داشته ايم گفت: در صورتي كه روند صادرات 
به وضعيت فعلي خود ادامه دهد پيش بيني مي شود 
تا پايان سال 550 ميليون دالر صادرات محصوالت 
ش��يالتي داشته باش��يم. به گزارش تسنيم، حسن 
صالحي در حاشيه س��ومين نمايشگاه بين المللي 
شيالت، آبزيان و صنايع وابسته اظهار كرد: در بخش 
توليد ماهي در قفس تا به امروز 25 تا 30 هزار تن توليد 
داشته ايم كه پيش بيني مي شود تا پايان برنامه ششم 
اين رقم به 200 هزار تن افزايش يابد. رييس سازمان 
شيالت ايران ادامه داد: براي حمايت و توسعه از صنعت 
پرورش ماهي در قفس ارز دولتي 4200 توماني در 
اختيار اين صنعت قرار مي گيرد تا كسري تجهيزات 
مورد نياز وارد شود و محدوديتي در اين زمينه نداريم. 
صالحي گفت: در بخش توليدات شيالتي ۸0 ميليون 
دالر تا به امروز صادرات داش��ته ايم كه 20 درصد از 
لحاظ ارزشي و وزني رشد داشته است. با روند صادرات 
پيش بيني مي ش��ود تا پايان سال جاري صادرات ما 
رشد چشم گيري داشته باشد و به 550 ميليون دالر 
برسد. رييس سازمان شيالت گفت: در سال گذشته 
32 هزار تن توليد ميگو داش��ته ايم كه 26 هزار تن 
به ارزش 150 ميليون دالر صادر ش��د و پيش بيني 
مي شود در س��ال جاري نيز 3۸ تا 40 هزار تن از اين 
محصول توليد شود. وي افزود: در 5 ماهه سال جاري 
صادرات ميگو در كش��ور صددرصد رش��د داشته و 
ارزيابي مناسبي به دست آورده است. صالحي گفت: 
با فعاليت موسسه علوم تحقيقات شيالت و همكاري 
محيط زيس��ت مجوز پرورش تيالپيا در 4 اس��تان 
يزد، سمنان، خراس��ان جنوبي و قم داده شده است 
و اميدواريم تا پايان سال توليداتمان به بازار داخلي و 

حتي صادراتي عرضه شود.
رييس سازمان ش��يالت يادآور شد: براي حمايت 
از توليدكننگان داخلي ني��ز واردات ماهي تيالپيا 

ممنوع شده است.

هوش مصنوعي و آينده سياست از نگاه »هنري كيسينجر«

چگونه روشن گري پايان مي يابد

چگونهميتوانشانسموفقشدنراافزايشداد

مولف:  هنري كيسينجر|
مترجم:  ميالد اعظمي مرام|

 آتالنتيك| س��ه س��ال پي��ش، در كنفرانس��ي در باب 
مسائل مش��ترك امريكا و اروپا، موضوع هوش مصنوعي 
در دس��تور كار ق��رار گرف��ت. نزديك ب��ود بي خيال آن 
جلس��ه ش��وم، چون جزو دغدغه هاي معمول من نبود، 
 اما ش��روع س��خنراني م��را روي صندلي ام نگه داش��ت.

سخنران كارهاي يك برنامه كامپيوتري را توضيح مي داد 
كه قرار ب��ود به زودي قهرمانان بين الملل��ي بازي گو را به 
چالش بكشد. برايم جالب شد كه يك كامپيوتر بتواند در 
گو، كه از شطرنج پيچيده تر اس��ت، استاد شود. در گو، هر 
طرف 1۸0 يا 1۸1 قطعه را، بس��ته ب��ه رنگي كه انتخاب 
مي كند، مي چيند و هر ي��ك را به نوبت بر روي صفحه اي 
كه در ابتدا خالي اس��ت، قرار مي دهد؛ كس��ي پيروز بازي 
مي ش��ود كه با اتخ��اذ تصميمات راهب��ردي بهتر بتواند 
 رقيب خود را با تصرف قلمروي بيش��تري زمين گير كند.

سخنران تاكيد داشت كه اين قابليت را نمي توان از پيش 
برنامه نويس��ي كرد. مي گفت ماش��ين او ي��اد مي گيرد با 
خودآموزي از طريق تمرين، اس��تاد گو شود. ابتدا قوانين 
اصلي گ��و را به كامپيوت��ر مي دهند و كامپيوت��ر با خود 
بي ش��مار بار بازي مي كند، از اش��تباهات خود مي آموزد 
و مطاب��ق آن الگوريتم هاي��ش را اصالح مي كن��د. در اين 
فرآيند، كامپيوتر از مهارت اس��اتيد بش��ري خود پيشي 
مي گي��رد. و اكنون، چن��د ماه پس از آن س��خنراني، يك 
برنامه هوش مصنوعي به ن��ام آلفاگو مي تواند بزرگ ترين 
 گ��و بازان جه��ان را مث��ل آب خ��وردن شكس��ت دهد.

وقتي به سخنران كه اين پيشرفت فني را جشن گرفته بود 
گوش مي دادم، تجربه خودم به عنوان تاريخ دان و كس��ي 
كه مدتي دولتمرد بوده  اس��ت، مرا به تامل واداش��ت. اين 
ماشين هاي خودآموز چه تاثيري بر تاريخ خواهند گذاشت؟ 
ماشين هايي كه با فرآيندهايي خاص خودشان دانش كسب 
مي كنند و آن دانش را در خدمت اهدافي قرار مي دهند كه 
ممكن است براي شان هيچ مقوله اي در فهم بشري وجود 
نداشته باشد؟ اين ماشين ها ياد مي گيرند با هم ارتباط برقرار 
كنند؟ از ميان گزينه هايي كه جلوي پايشان قرار مي گيرد، 
چگونه دست به انتخاب مي زنند؟ آيا ممكن است تاريخ بشر 
به سرنوشت اينكاها دچار شود كه با فرهنگ اسپانيايي اي 
مواجه شدند كه آن را نمي فهميدند و حتي برايش عظمت 
 قائل بودند؟ آيا در مرز مرحله جديدي از تاريخ بشر هستيم؟

با علم ب��ه اينك��ه در اين ح��وزه صالحيت فني ن��دارم، 
چند گفت وگ��وي غيررس��مي را درباره اي��ن موضوع با 
مش��ورت و همكاري آشنايان به تكنولوژي و علوم انساني 
 س��امان دادم. اين بحث ه��ا به نگراني هايم افزوده اس��ت.

تا پي��ش از اين، پيش��رفت تكنولوژيكي كه بيش��ترين 
تغيي��ر را در روند تاري��خ مدرن ايجاد ك��رد، اختراع چاپ 
فشاري در س��ده پانزدهم بود كه باعث شد جست وجوي 
دانش تجربي جايگزين آموزه دعا ش��ود، و به تدريج عصر 
خرد جانش��ين عصر دين گ��ردد. بينش ف��ردي و دانش 
علم��ي جايگزين ايمان ب��ه عنوان م��الك اصلي آگاهي 
بش��ر ش��د. اطالعات در كتابخانه هاي در حال گسترش 
حفظ و نظام مند گش��ت. عصر خرد انديشه ها و اقداماتي 
 را س��بب ش��د كه نظم جهاني امروز را صورت بخش��يد.

اما آن نظم اكنون در ميان تالطم ظهور انقالب تكنولوژيك 
جديد و حتي فراگيرتري اس��ت كه نتوانسته ايم به خوبي 
تبعاتش را درك كنيم، و نقطه اوج آن ممكن است دنيايي 
باشد متكي بر ماشين هايي كه از داده ها و الگوريتم ها قدرت 
 مي گيرند و هنجارهاي اخالقي يا فلسفي را به حاشيه مي رانند.

عصر اينترنت كه اكنون در آن زندگي مي كنيم، از مسائل 
و ام��وري خبر مي دهد ك��ه هوش مصنوعي تنه��ا آنها را 
بدتر مي كند. عصر روش��نگري كوشيد بديهيات سنتي 
را تسليم خرد بش��ري آزاد و تحليلي كند. هدف اينترنت 
اين اس��ت كه دانش را از مجراي انباش��ت و دس��تكاري 
مداوم داده هاي فزاينده به دس��ت آورد. ش��ناخت بشري 
خصيصه ش��خصي خ��ود را از دس��ت مي دهد. اف��راد به 
 داده ه��ا تبدي��ل مي ش��وند، و داده ها حاك��م مي گردند.

كارب��ران اينترن��ت بازيابي و دس��تكاري اطالع��ات را بر 
بسترمندسازي يا مفهوم سازي معناي آن ترجيح مي دهند. 
آنها به ندرت از تاريخ يا فلسفه مي پرسند؛ به عنوان يك اصل، 
آنها اطالعاتي مي خواهند كه با نيازهاي عملي فوري شان 
مرتبط باشد. در اين فرآيند، الگوريتم هاي موتور جست وجو 
به قابليت پيش بيني ترجيحات مشتريان دست مي يابد، و 
الگوريتم ها را قادر مي س��ازد تا نتايج را شخصي كند و آنها 
را براي اهداف سياس��ي يا تجاري در اختيار احزاب ديگر 
قرار دهد. حقيقت نسبي مي ش��ود. ترس اين مي رود كه 
اطالعات بر معرفت غالب گردد.كاربران از طريق رسانه هاي 
اجتماعي آنقدر در معركه آراي عمومي غرق مي شوند كه از 
درون نگري بازمي مانند؛ در حقيقت، بسياري از دوستداران 
تكنولوژي از اينترنت استفاده مي كنند تا از تنهايي، كه از آن 
هراس دارند، فرار كنند. تمام اين فشارها باعث تضعيف آن 
شكيبايي اي مي شود كه براي توسعه و حفظ باورهايي الزم 

است كه تنها با پيمودن راهي متروك عملي مي گردد و اين 
جزو الينفك خالقيت است.

به ويژه درباره تاثير تكنولوژي اينترنت بر سياست صحبت 
مي شود. توانايي هدف قراردادن ريزگروه ها اجماع پيشين 
در باب اولويت ها را، با ايجاد ام��كان تمركز بر روي اهداف 
يا ش��كايات تخصصي، از بين برده  است. رهبران سياسي، 
كه غرق در فشارهاي موقعيتشان هس��تند، وقت ندارند 
درباره بسترها بينديشند يا تامل كنند و همين امر فضاي 
 موجود براي آنها جهت رشد بينش هايشان را تنگ مي كند.

تاكيد دني��اي ديجيت��ال بر س��رعت مانع بازانديش��ي 
مي ش��ود؛ محرك هاي آن تندروها را بر اهل تامل س��وار 
مي كن��د؛ ارزش هايش ن��ه با درون نگري، بلك��ه با اجماع 
زيرگروه ها ش��كل مي گي��رد. دنياي ديجيت��ال با وجود 
تمام دس��تاوردهايش اين خط��ر را دارد كه وقتي معايب 
 آن بر منافع��ش غالب گ��ردد، به ضدش تبديل ش��ود. 

از زماني كه اينترنت و قدرت رايانه اي روزافزون انباش��ت و 
تحليل داده هاي گسترده را  آسان ساخته، افق هايي بي سابقه 
به روي فهم بشري باز شده  است. احتماال مهم ترينشان پروژه 
ايجاد هوش مصنوعي است:  تكنولوژي اي كه مي تواند مسائل 
پيچيده و به ظاهر انتزاعي را از طريق فرآيندهايي حل كند 
 كه به نظر مي رسد المثناي فرآيندهاي ذهن آدمي باشند.

اين بسي فراتر از اتوماسيوني است كه شناخته ايم. اتوماسيون 
با ابزارها س��ر و كار دارد؛ با معقول س��ازي يا مكانيزه كردن 
ابزارهاي دسترسي به اهداف تعيين شده به آنها مي رسد. در 
مقابل، هوش مصنوعي با مقاصد سر و كار دارد؛ اهداف خود 
را مي سازد. هوش مصنوعي، به دليل آنكه دستاوردهايش 
را خودش تعيين مي كند، ذاتا در تغيير است. سيستم هاي 
هوش مصنوعي به واس��طه خود عملياتش��ان در تحول 
مدامند، زيرا داده هايي جديد كس��ب و در لحظه تحليل 
مي كنند و بعد مي كوش��ند بر پاي��ه آن تحليل ها خود را 
بهبود بخش��ند. از طري��ق اين فرآيند، ه��وش مصنوعي 
قابليت��ي را ايج��اد مي كند كه قبال تصور مي ش��د خاص 
انسان هاست. هوش مصنوعي تصميماتي راهبردي درباره 
آينده مي گيرد كه برخي از آنها بر پايه داده هايي است كه 
در قالب كد )مثال، قوانين يك ب��ازي( دريافت مي كند، و 
برخي بر اس��اس داده هايي اس��ت كه خود او جمع آوري 
 كرده است )مثال، از طريق يك ميليون بار انجام يك بازي( . 

خودروهاي بدون راننده تفاوت بين فعاليت كامپيوترهاي 
سنتي تحت كنترل بشر و نيازمند به نرم افزار را با عالمي كه 
هوش مصنوعي مي كوشد بدان ورود كند، نشان مي دهند. 
راندن يك خودرو نيازمند اتخاذ تصميم در موقعيت هاي 
مختلفي است كه نمي توان آنها را پيش بيني و ازين رو از پيش 
برنامه نويسي كرد. اگر، با استمداد از يك مثال فرضي رايج، 
شرايط چنين خودرويي را مجبور سازد تا بين زيرگرفتن يك 
پدربزرگ يا يك بچه دست به انتخاب بزند، چه اتفاقي خواهد 

افتاد؟ كدام را انتخاب مي كند؟ چرا؟ 

مي كوشد كدام يك از عوامل موجود در بين گزينه هايش 
را بهينه س��ازد؟ آيا مي تواند منطقش را توضيح دهد؟ اگر 
مي توانست سخن بگويد، به هنگام پرسش احتماال صادقانه 
پاسخ مي داد: »نمي دانم! )زيرا من تابع اصول رياضياتي هستم 
نه اصول بشري( « يا »نخواهيد فهميد )زيرا ياد گرفته ام به 
طريق معين��ي عمل كنم، اما ياد نگرفت��ه ام آن را توضيح 
دهم( «. با اين حال، احتم��اال طي يك دهه آينده، حضور 
 خودروهاي بدون راننده در جاده ها چيز رايجي خواهد بود. 

اكنون تحقيقات هوش مصنوعي، كه تا پيش از اين محدود 
به حوزه هاي خاصي از فعاليت بود، به دنبال اختراع نوعي 
هوش مصنوعي »كامال هوشمند« است كه بتواند وظايف 
مربوط به حوزه هاي مختل��ف را انجام دهد. الگوريتم هاي 
هوش مصنوعي، در يك دوره زماني قابل محاسبه، خواهند 
توانس��ت درصد روزافزوني از فعاليت هاي بشري را انجام 
دهند. اما اين الگوريتم ها، كه تفاسير رياضياتي داده هاي 
مشاهده شده هستند، واقعيت بنياديني كه موجد آنهاست 
را توضيح نمي دهد. به شكل تناقض آميزي، هرقدر جهان 
نمايان تر مي شود، به نحوي فزاينده اسرارآميزتر مي گردد. 
چه چيز آن جهان جديد را از جهاني كه شناخته ايم، تمييز 

مي دهد؟ چگونه در آن زندگي خواهيم كرد؟ چگونه هوش 
مصنوعي را مديريت خواهيم كرد، آن را بهبود خواهيم داد 
يا دست كم آن را از آسيب رساندن باز خواهيم داشت؟ اين 
سواالت به شوم ترين دغدغه منتهي مي شود: اينكه هوش 
مصنوعي سريع تر و قاطعانه تر از انسان ها در قابليت هاي 
مشخصي استاد مي شود، و مي تواند با گذشت زمان كه با 
داده هايش، قابليت انسان ها و خود وضعيت بشري را تضعيف 
سازد. با گذر زمان، هوش مصنوعي مزايايي فوق العاده در 
علم پزشكي، تامين انرژي پاك، مسائل زيست محيطي و 
بس��ياري از عرصه هاي ديگر به بار خواهد آورد. اما درست 
بدين خاطر كه ه��وش مصنوعي در خص��وص آينده اي 
روبه رشد و همچنان نامعلوم تصميم مي گيرد، عدم قطعيت 
و ابهام  ذاتي نتايج آن خواهد بود. سه عرصه هست كه توجه 
خاصي را مي طلبد: اول اينكه ممكن است هوش مصنوعي 
نتايج ناخواسته اي به بار بياورد. داستان هاي علمي تخيلي 
س��ناريوهايي را تص��ور كرده اند كه ه��وش مصنوعي به 
آفرينندگان خود حمل��ه مي برد. اي��ن خطر محتمل تر 
اس��ت كه هوش مصنوع��ي به خاطر ذات فاقد بس��ترش 
دستورات انسان ها را اش��تباه تفسير كند. مثال مشهور و 
اخير آن ربات سخنگوي هوش مصنوعي به نام تي است 
كه هدف از طراحي آن ايجاد يك مكالمه دوستانه مطابق 
الگوهاي زباني يك دختر نوزده ساله بود. اما معلوم شد كه 
اين ماشين نمي تواند الزامات زبان »دوستانه« و »منطقي« 
نصب شده توسط آموزگارانش را تعريف كند و پاسخ هايي 
نژادپرستانه، جنسيت زده و تحريك آميز ارايه داد. برخي 
در دنياي تكنولوژي مدعي اند كه اين آزمايش نسنجيده 
و ش��يوه انجامش بد بود، اما ماجرا بيانگر ابهامي بنيادين 
اس��ت: تا چه حد مي توان هوش مصنوعي را قادر ساخت 
تا بستري را بفهمد كه بر دستوراتش تاثير مي گذارد؟ چه 
واسطي مي تواند كمك كار تي باشد تا اهانت را، كه انسان ها 
در باب معنايش توافق نظر ندارند، براي خود تعريف كند؟ 
مي توانيم يك برنامه هوش مصنوعي را كه خارج از چارچوب 
انتظارات ما رفتار مي كند، در مراحل ابتدايي شناس��ايي 
و اص��الح كنيم؟ يا هوش مصنوعي، كه ب��ه حال خود رها 
ش��ده اس��ت، ناگزير انحرافات ريزي خواهد داشت كه با 
 گذشت زمان به بدعت هايي فاجعه بار تبديل خواهند شد؟

دوم اينكه ممكن است هوش مصنوعي در مسير رسيدن به 
اهداف معين شده اش فرآيندهاي انديشه و ارزش هاي بشري 
را تغيير دهد. آلفاگو با حركت هاي راهبردي بي سابقه اي كه 
انسان ها تصورش را نكرده بودند و هنوز نتوانسته اند راه غلبه 
بر آنها را ياد بگيرند، قهرمانان جهاني گو را شكست داد. آيا 
اين حركت ها فراتر از ظرفيت مغز آدمي است؟ يا آيا اكنون 
كه اربابي جديد به انسان ها ياد داده است، مي توانند يادشان 
بگيرند؟ پيش از اينكه هوش مصنوعي وارد بازي گو شود، 
اين بازي اهدافي مختلف و چنداليه داشت: بازيگر نه تنها 
مي خواست برنده شود، بلكه به دنبال آن بود تا راهبردهايي 
جديد بياموزد كه به طور بالقوه در ديگر ابعاد زندگي كاربرد 
داش��ت. در مقابل، هوش مصنوعي تنها يك هدف را براي 
خود مي شناسد: برنده ش��دن. هوش مصنوعي از مجراي 
تطابق هايي ريز با الگوريتم هايش، به صورت رياضياتي »ياد 
مي گي��رد« و نه به صورت مفهومي. پس، هوش مصنوعي 
ياد مي گيرد متفاوت از انسان بازي كند و برنده گو شود، و 
سرش��ت و تاثير اين بازي را تغيير داده  است. آيا اين اصرار 
مصممانه بر پيروز شدن مشخصه همه هوش هاي مصنوعي 
است؟ديگر پروژه هاي هوش مصنوعي بر روي اصالح انديشه 

انسان ها كار مي كنند؛ از طريق توسعه ابزارهايي كه مي توانند 
پاس��خ هايي متنوع به كنكاش هاي بش��ري بدهند. وراي 
پرسش هاي واقعيت  محور )»دماي هواي بيرون چند درجه 
است؟«(، پرسش از سرشت واقعيت و معناي زندگي مسائل 
عميق تري را مطرح مي سازد. آيا مي خواهيم بچه هايمان 
ارزش ها را از راه گفت وگو با الگوريتم هايي افسارگسيخته 
بياموزند؟ آي��ا ناچاريم با محدودك��ردن يادگيري هوش 
مصنوعي درباره پرسش��گران خ��ود، از حريم خصوصي 
حفاظت كنيم؟ اگر چنين اس��ت، چگونه ب��ه اين اهداف 
مي رسيم؟اگر هوش مصنوعي به صورت نمايي سريع تر 
از انسان ها ياد مي گيرد، بايد انتظار داشت كه، باز به صورت 
نمايي، فرآيند آزمون و خطا را، كه تصميم گيري انسان ها 
عموما بر اساس آن گرفته مي شود، تسريع كند: بايد انتظار 
اين را داشت كه هوش مصنوعي نسبت به انسان ها سريع تر 
-و با گستره بيشتري- مرتكب اشتباه شود. همان گونه كه 
محققان هوش مصنوعي غالبا مي گويند، شايد ممكن نباشد 
كه با لحاظ كردن اخطارهايي براي الزام به مسائل »اخالقي« 
يا »عقالني« در يك برنامه، اين اشتباهات را تعديل كرد. همه 
رشته هاي دانشگاهي حاصل ناتواني بشر براي توافق نظر 
درباب شيوه تعريف اين اصطالحات اس��ت. بنابراين، آيا 
هوش مصنوعي حكم آنها مي شود؟سوم اينكه ممكن است 
هوش مصنوعي به اهداف مطلوبش برسد، اما نتواند منطق 
نتيجه گيري هايش را توضيح دهد. ممكن اس��ت توانايي 
ه��وش مصنوعي در برخي حوزه ها -الگوهاي ش��ناخت، 
تحليل كالن داده ها، استراتژي هاي بازي- از انسان بيشتر 
باشد. اگر تشديد قدرت محاسباتي هوش مصنوعي همچنان 
ادامه يابد، احتماال بزودي قادر خواهد بود موقعيت ها را به 
شيوه هايي بهينه سازد كه دست كم تفاوتي ناچيز و احتماال 
تفاوتي مهم با شيوه انسان ها در بهينه سازي خواهد داشت. 
اما در آن زمان، آيا هوش مصنوعي مي تواند به نحو قابل فهمي 
براي انسان ها، توضيح دهد كه چرا اعمالش بهينه هستند؟ 
يا آيا تصميم گيري هوش مصنوعي از قدرت هاي توضيحي 

زبان و خرد بشري پيشي مي گيرد؟ 
در تمام تاريخ بش��ر، تمدن ها ش��يوه هايي براي توضيح 
جهان پيرامونش��ان ايجاد كرده اند: در قرون وسطا، دين؛ 
در عصر روش��نگري، خرد؛ در س��ده نوزده��م، تاريخ؛ در 
س��ده بيس��تم، ايدئولوژي. دش��وارترين و در عين حال 
مهم ترين پرس��ش درباره جهاني كه در مسير ورود به آن 
هستيم، اين اس��ت: چه باليي بر سر هوش بشري مي آيد 
اگر هوش مصنوع��ي بر قدرت توضيحي آن فائق ش��ود، 
و جوامع نتوانند جهاني ك��ه در آن زندگي مي كنند را در 
 چارچوب هايي كه برايشان معنادار است، تفسير كنند؟ 

چگونه مي توان آگاهي را در جهاني از ماشين ها تعريف كرد 
كه تجربه بشري را به داده هاي رياضياتي تقليل مي دهند 
و با حافظه هايشان تفس��ير مي كنند؟ چه كسي مسوول 
اقدامات هوش مصنوعي اس��ت؟ خسارت اشتباهات آنها 
چگونه تعيين مي شود؟ آيا يك نظام حقوقي طراحي شده 
توسط انسان ها مي تواند همگام با فعاليت هايي پيش برود 
كه هوش��ي مصنوعي انجام مي دهد، هوشي كه مي تواند 
 سريع تر از آنها بينديشد و به صورت بالقوه از آنها پيشي بگيرد.

سرانجام، شايد هوش مصنوعي اصطالحي بي مسما باشد. 
براي اطمينان، اين ماشين ها مي توانند مسائل پيچيده و 
به ظاهر انتزاعي را، كه قبال تنها به شناخت بشري سپرده 
مي شد، حل كنند. اما اين عمل بي نظير آنها تفكر، مطابق 
معنايي كه تاكنون تصور و تجربه مي ش��د، نيس��ت. بلكه 

يك جور به حافظه سپردن و محاسبه كردن بي سابقه است. 
احتماال ه��وش مصنوعي در تم��ام بازي هايي كه برايش 
تعيين شود، به خاطر برتري ذاتي اش در اين حوزه ها، برنده 
مي شود. اما براي ما انسان ها بازي صرفا براي پيروزي نيست، 
براي تفكر است. ما با تلقي تحليل رياضياتي به صورتي كه 
گويي نوعي انديشيدن است، و حتي با تالش براي تقليد 
آن فرايند يا صرفا پذيرش نتايج آن، در خطر ازدست دادن 
 قابليتي هس��تيم كه گوهر شناخت بش��ري بوده  است. 

يك برنامه تازه طراحي شده، آلفازيرو، پيامدهاي اين انقالب 
را نشان داده  است. شطرنج بازي اين برنامه در سطحي مافوق 
اس��اتيد شطرنج است و به سبكي كه تاكنون در تاريخ اين 
بازي ديده نشده  است. اين برنامه به تنهايي و تنها طي چند 
ساعت بازي با خود، به سطحي از مهارت مي رسد كه براي 
انسان ها 1500 سال طول مي كشد. تنها اصول اوليه بازي را 
به آلفازيرو دادند. نه انسان ها و نه داده هاي توليدشده توسط 
انسان سهمي در فرآيند خودآموزي او نداشتند. اگر آلفازيرو 
توانست با اين سرعت به چنين مهارتي دست يابد، هوش 
مصنوعي در پنج سال به كجاها خواهد رسيد؟ در كل، اين 
اتفاقات چه تاثيري بر شناخت بشري خواهد داشت؟ در اين 
فرايند، كه اساسا شامل تسريع انتخاب هاست، اخالقيات 
چه نقشي خواهند داشت؟معموال پاسخ اين پرسش ها به 
تكنولوژيس��ت ها و انديشمندان حوزه هاي علمي مرتبط 
واگذار مي شود. فالسفه و ديگر متفكران علوم انساني كه 
به شكل گيري مفاهيم پيشين نظم جهاني كمك كرده اند، 
معموال بي بهره مي مانند، نس��بت به مكانيزم هاي هوش 
مصنوعي دانشي ندارند يا مبهوت توانايي هايش شده اند. 
در مقابل، جهان علمي به س��مت كشف امكان هاي فني 
دس��تاوردهايش كشيده مي ش��ود، و جهان تكنولوژيك 
دل مشغول افق هايي تجاري با مقياسي افسانه اي مي گردد. 
انگي��زه اين دو جه��ان جابه جاكردن مرزهاي اكتش��اف 
است، نه فهميدنشان. و حكومت، تا آنجا كه به اين موضوع 
مي پردازد، به احتمال زياد به جاي كاوش در اين استحاله 
شناخت بشري كه آغاز شده  است، به پژوهش در كاربردهاي 
 هوش مصنوع��ي براي امني��ت و اطالعات مي پ��ردازد. 

روشنگري با بينش هايي اساس��ا فلسفي آغاز شد و با يك 
تكنول��وژي جديد -يعني چاپ- منتش��ر گش��ت. دوره 
ما در جهت عكس آن حركت كرده اس��ت. اي��ن دوره در 
جست وجوي فلسفه اي است تا بتواند راهبر تكنولوژي بالقوه 

غلبه گري شود كه به وجود آمده است.
 ديگر كشورها هوش مصنوعي را نوعي پروژه ملي كرده اند. 
اياالت متحده به مثابه يك ملت هنوز به صورت نظام مند 
قلمروي كامل آن را كشف، پيامدهايش را مطالعه و فرايند 
يادگيري نهايي اش را آغاز نكرده  است. بايد براي اين مساله، 
يعني مناسبات هوش مصنوعي با سنت هاي اومانيستي، 
اولويتي ملي باالتر از ديگر مسائل قائل شد.توسعه دهندگان 
ه��وش مصنوعي، كه همان قدر در سياس��ت و فلس��فه 
بي تجربه اند كه من در تكنولوژي، بايد برخي از پرسش هايي 
كه اينجا مطرح كردم را از خود بپرسند تا پاسخ هايي را در 
مساعي مهندسي شان لحاظ كنند. اياالت متحده بايد به 
دستور رييس جمهور كميسيوني متش��كل از متفكران 
برجسته تشكيل دهد تا به توسعه نگاهي ملي در اين زمينه 
كمك كنند. اين اندازه يقيني است: اگر به زودي اين تالش را 
آغاز نكنيم، چيزي نخواهد گذشت كه خواهيم فهميد بسيار 

دير شروع كرده ايم.
منبع: ترجمان

روش هاي مختلفي وجود دارد كه ب��ا اتكا به آنها مي توان 
ش��انس خود را براي موفق ش��دن افزايش داد. هر چقدر 
تصويري كه اف��راد از موفقيت در ذهن خود مي س��ازند، 
روشن تر باشد ادامه مسير براي رسيدن به آن هم ساده تر 
مي شود. همچنين فرد بايد انگيزه سالم رسيدن به موفقيت 
را نيز در درون خود تقويت كند. تعيين هدف، برنامه  ريزي 
و تالش بهترين راه براي به دست آوردن اين مهم به شمار 
مي رود. بايد در نظر داش��ت كه اه��داف بايد واقعي و قابل 
دستيابي باشند و بايس��تي به گونه اي تعيين شوند كه با 
ظرفيت ها و توانايي هاي فرد تناس��ب داش��ته باشند زيرا 
تعيين آرمان هاي غيرمنطقي و بلندپروازانه ممكن است، 

باعث نااميدي و شكست شوند. 
پژوهش��گر ايرنا در گفت وگو با »محمدرضا طاهري نژاد« 
روانشناس، مش��اور و استاد دانش��گاه راه هاي رسيدن به 
موفقيت در زندگي و اجتماع و عوامل موثر بر آن را بررسي 

كرد.  داشتن يك برنامه كارآمد و صحيح نخستين قدم براي 
استفاده بهينه از فرصت ها و اوقات زندگي است. در اين ميان 
آشنايي با اصول برنامه ريزي اساسي به منظور برخورداري 
از يك زندگي موفق ضروري به نظر مي رس��د و افراد بايد با 
اصول و آسيب هاي آن آشنا باشند. همچنين برنامه ريزي 
مناسب نياز به يك برنامه مكتوب دارد اما آمارها و پژوهش ها 
نشان مي دهد كه تعداد بسيار كمي از افراد برنامه هاي خود 

را روي كاغذ ثبت مي كنند. 
شناسايي اهداف در 2 بخش كلي و جزيي از نخستين گام ها 
براي رسيدن به موفقيت به شمار مي روند. براي رسيدن به 
هدف دليل انتخاب و چگونگي اجراي آن بايد بررسي شود، 
اين مساله از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا تبيين هدف 
مهم تر از تعيين آن به شمار مي رود، وقتي فرد چرايي كاري 
را پذيرفته باش��د با چگونگي اجراي آن كنار خواهد آمد.  
برنامه ريزي موفق زماني حاصل مي شود كه ملزومات اجراي 

برنامه و امكانات الزم براي آن فراهم شود زيرا در صورت نبود 
آنها انجام دادن برنامه دش��وار و گاهي غير ممكن خواهد 
ش��د. افراد بطور معمول در تعيين هدف و حتي تبيين آن 
مشكلي ندارند اما چون تعيين زمان كافي براي رسيدن به 
هدف را به درستي در نظر نمي گيرند، به موفقيت نمي رسند. 
اهداف بايد بر پايه اضطرار و اهميت طبقه بندي شوند و با 
توانمندي هاي افراد تناسب داشته باشند زيرا در غير اين 

صورت برنامه موفقي نخواهد بود. 
افراد بايد روحيه انعطاف پذيري را تقويت كنند و آمادگي 
تغيير در برنامه ها را داش��ته باش��ند و از ايجاد تغييرات در 
برنامه ريزي، نااميد و ناراحت نشود. ارزيابي اينكه چه اندازه 
به هدف موردنظر نزديك يا از آن فاصله گرفته شده است 
مي تواند افراد را در رس��يدن به موفقي��ت اميدوارتر كند. 
تالش ناكافي و نداش��تن پشتكار يكي از مسائلي است كه 
باعث مي شود برنامه ريزي ها به سرانجام نرسد، افراد نبايد به 

صرف داشتن برنامه، توقع موفقيت داشته باشند. همچنين 
نااميدي يكي ديگر از سر فصل هاي عدم موفقيت در كارها 
و برنامه هاي زندگي است. بايد دانست در روزهاي ابتدايي 
آغاز اجراي يك برنامه، امور به كندي پيش مي رود اما افراد به 
مرور زمان به برنامه عادت و راه حل هاي بهتري براي اجراي 

آن پيدا مي كنند. 
هنگامي كه انس��ان قصد انج��ام كاري را مي كند در واقع 
خواسته اي از زندگي دارد، ارزش به معني رسيدن به مقصد 
و هدف است. هر فردي بايد مقصد، ارزش و هدف خود را در 
زندگي تعريف كند تا بتواند براي دستيابي به هدف تالش 
و همت مضاعف داشته باش��د و اينگونه به هدف نهايي و 

احساس آرامش برسد. 
ترس از بزرگ ترين موانع موفقيت است زيرا پيشرفت افراد 
در زندگي را به شدت متوقف مي كند. اگر هر رخداد و چالش 
به نظر افراد خطرناك بيايد، به تدريج موانع شكل مي گيرند. 

در صورتي كه انسان در زندگي به دنبال استانداردهاي بااليي 
باشد به تدريج كمال گرايي را سرفصل كارهاي خود قرار 
مي دهد و به پيشرفت و نوآوري مي رسد. متفاوت  انديشي و 
داشتن نگرش مثبت نيز مي تواند از جمله راه هاي رسيدن به 
موفقيت باشد كه در پي آن نشاط اجتماعي نيز افزايش پيدا 

خواهد كرد و شادكامي ريشه دار خواهد شد. 
ايجاد اميد و هيجان مثبت در جامعه، احساس شادكامي 
و لذت در زندگي ش��خصي و كاهش دغدغه ها و نگراني، از 
جمله عوامل موفقيت است. همچنين داشتن ارتباطات 
اجتماعي سالم و گسترده با ديگران هم مي تواند به نشاط 
اجتماعي منجر شود. افرادي كه با ديگران تعامل بيشتري 
دارند و براي حضور بيشتر در اجتماع استقبال مي كنند، 
از نش��اط باالتري نيز برخوردار هستند. تقويت معنويت و 
داشتن اعتقادات معنوي هم در افزايش نشاط اجتماعي، 

نقش فوق العاده اي دارد.

   اگر از آن عشق كامپيوترهايي باشيد كه با 
شور و شعف پيشرفت هاي دنياي تكنولوژي 
را دنبال مي كنند، وقتي بشنويد كه هنري 
كيس�ينجر از هوش مصنوعي واهمه دارد، 
احتماال ت�وي دلتان مي گوييد از پيرمردي 
۹۵ساله چه انتظار ديگري مي توان داشت؟ 
خود كيس�ينجر نيز به خوبي مي داند كه از 
تكنولوژي چندان سر درنمي آورد، اما اين 
را هم مي داند كه توس�عه دهندگان جوان 
ه�وش مصنوعي هم چيزي از سياس�ت و 
فلسفه نمي دانند. اما طراح كودتاي شيلي 

چه حرفي براي امروز ما دارد؟
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يادداشت 9 ايرانشهر
ترافيك منحصر به فرد مشهد

تراكم ترافيك، مش��كل 
اصل��ي مناطق ش��هري 
است و روزانه هزينه هاي 
بسياري بر جامعه تحميل 
مي كند. پديده هايي چون 
آلودگي هوا، مصرف انرژي 
و تأخير وارد ب��ر افراد در 
ترافي��ك، فراگيرتري��ن 
هزينه ها گزارش ش��ده 
است. آمارهاي رسمي مبين روند رو به رشد استفاده 
از خودرو ش��خصي در شهر مش��هد طي سال هاي 
اخير اس��ت، به گونه اي كه ميزان استفاده از خودرو 
شخصي در شهر مش��هد طي يك دوره 10 ساله از 
س��ال 1375 تا 1385 حدود 8 درصد رشد داشته 
است .در شهر مشهد، بيش از يك ميليون خودرو در 
حال عبور و مرور هستند به اين معنا كه به ازاي هر 
سه نفر، يك خودرو در شهر وجود دارد. به اين ارقام، 
بايد خودروهاي زائ��ران را نيز اضافه كرد، زيرا بيش 
از 5٠ درصد زائران با خودروهاي ش��خصي به شهر 
مشهد مقدس سفر مي كنند. همه اين شرايط سبب 
شده است امروز مشهد از لحاظ ترافيكي و آلودگي 

هوا، حال و روز خوبي نداشته باشد.
معماري اين ش��هر ني��ز به گونه اي اس��ت كه تمام 
خيابان ها به حرم امام رضا)ع( مي رس��ند و تردد در 
شهر به نوعي متاثر از وجود حرم امام رضا)ع( است و 
به همين دليل مي توان گفت در بين شهرهاي ايران 
و حتي جهان بي نظير باش��د. مردم مشهد همواره 
س��فرهاي روزانه، هفتگي و ماهانه براي زيارت امام 
رضا)ع( به مركز ش��هر مشهد دارند و عالوه بر آن در 
طول سال زائران از شهرها و كشورهاي مختلف نيز 
براي زيارت راهي اين شهر مي شوند، در زمان هاي 
مش��خص مانند تولد يا وفات امام هش��تم)ع( نيز 
حجم مسافران چندين برابر مي شود. اين موضوع 
باعث شده تا ترافيك مهمان هميشگي محله هاي 
مختلف شهر مشهد باشد. محله هاي مركزي منتهي 
به حرم امام رضا)ع( شرايط را براي روانسازي ترافيك 
مشكل كرده اس��ت، براي مثال، نمي توان از قوانين 
محدود كننده براي اين قس��مت از ش��هر استفاده 
كرد زيرا خواست ش��هروندان و مسافران اين است 
كه به راحتي بتوانند به حرم ت��ردد كنند. بنابراين 
مي توان گفت ترافيك مشهد به نوعي منحصر به فرد 
است. البته طي سال هاي گذشته تالش هايي براي 
هوشمند س��ازي ترافيك اين شهر انجام شده كه تا 
حدودي موثر بوده است. طراحي مطالعات ترافيك 
مشهد از سال 75 صورت گرفت كه مبناي راه اندازي 
و توسعه خطوط حمل و نقل انبوه، قطار شهري و بي. 
آر. تي است. هر چند حجم ترافيك بسيار باال است 
اما با ادامه سياست هاي كنوني مي توان اميد داشت 
كه طي سال هاي آتي كم كم از شدت ترافيك شهر 
كاسته شود. علي رغم فعاليت هاي مناسبي كه در 
اين سال ها انجام شده، اما هنوز مشكالت زيادي در 
اين زمينه وجود دارد كه يكي از آنها كمبود پاركينگ 
است كه نياز به توجه دارد. عالوه بر اين، توسعه حمل 
و نقل عمومي نيز بايد همچنان در اولويت برنامه هاي 
شوراي پنجم و شهرداري مشهد قرار گيرد. در دوره 
قبل شاهد س��رعت در توسعه حمل و نقل عمومي 
بوديم. مشهد اولين شهر بعد از تهران بود كه خطوط 
قطار شهري اش فعال شد و خط يك و دو به راه افتاد. 
اما به دليل مش��كالت اقتصادي اين روند كند شده 
است. همچنين شوراي ش��هر بايد توجه بيشتري 
به توسعه حمل و نقل عمومي داشته باشند. اين در 
حالي است كه اعتبارات حمل و نقل عمومي نسبت به 
دوره گذشته كاهش داشته است. مديران شهري به 
دنبال اين هستند كه خط 3 مترو را نيز فعال كنند، 
اما همان طور كه عنوان ش��د اين موضوع به داليل 
مالي بسيار كند پيش مي رود. توسعه مترو به كمك 
دولت و همت بيشتر مديريت ش��هري نياز دارد تا 
اعتبارات موجود را در كارهاي زيرساختي و توسعه 
حمل و نقل عمومي هزينه كنند. نگاه شوراي شهر به 
مسائل بايد نگاه بلندمدت باشد. ممكن است برخي 
پروژه ها در ابتداي امر پرهزينه به نظر  آيد، اما قطعا 
در دراز مدت نه تنها جبران هزينه هاي انجام ش��ده 
را مي كند، بلكه توس��عه و پيشرفت ش��هر را در پي 
خواهد داشت. بنابراين منتظريم تا خط سوم مترو 
نيز در آينده نزديك به خطوط حمل و نقلي ش��هر 
مشهد اضافه شود. يكي ديگر از برنامه هاي شهرداري 
 در زمينه حمل و نقل عمومي بايد توس��عه خطوط 
بي.آر.تي باش��د. اكنون دو خط بي. آر. تي در ش��هر 
مشهد فعال است. خط سوم بي. آر. تي در يك مقطع 
زماني نامناسب و باشيوه نامناسب راه اندازي شد، اما 
به دليل اينكه مالحظات اجتماعي آن در نظر گرفته 
نش��ده بود، باعث بروز مشكالتي شد و مردم نسبت 
به آن اعتراض كردند. بايد در اين مورد موش��كافي 
و بررس��ي هاي الزم انجام ش��ود كه چرا مالحظات 
اجتماعي چنين طرح انجام نگرفته است. مسير اين 
خط به گونه اي بود ك��ه براي تردد خودورهاي هاي 
امدادي مش��كالتي به وجود آورده بود و شهرداري 
ناچار به جمع آوري اين خط شد. يكي ديگر از وسايل 
حمل و نقل عمومي، اتوبوس برقي اس��ت كه بدون 
آاليندگي، نقش جا به جا كردن مسافران را بر عهده 
دارد. در واقع، اين نوع وسيله حمل و نقل عمومي انرژي 
مورد  نياز خود را از سيم هاي حامل جريان الكتريكي 
تهيه مي كن��د. در نتيجه، آلودگي ن��دارد. امروز در 
۴5 كش��ور جهان شاهد فعاليت اتوبوس هاي برقي 
هستيم. در ايران نيز براي اولين  بار اين نوع اتوبوس  
در شهر تهران مورد استفاده قرار گرفت و شهر مشهد 
هم مي تواند از اين الگوي حمل و نقلي استفاده كند. 
در مجموع دو نگاه در حوزه مهندسي ترافيك وجود 
دارد. نگاه اول مهندسي صرف است كه بيشتر سعي 
دارد تا با ايجاد محدوديت ترافيك را كاهش دهد و 
نگاه دوم به عامل انساني توجه دارد و اولويت دادن به 
حمل و نقل عمومي را سرلوحه كار خود قرار مي دهد. 
در كالن شهرها بايد نگاه هاي صرفا مهندسي از جمله 
دو طبقه كردن خيابان ه��ا و ايجاد محدوديت ها را 
كاهش داد و با هوشمند سازي شهر را از بحران فعلي 

خارج كرد.

»تعادل«چالشهاوچشماندازهايبازسازيبزرگترينبافتفرسودهكشوررابررسيميكند

حبس پول در تجاري سازي هاي مشهد
گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري|

بافت فرس�وده يكي از معضالت كالن شهرها 
به شمار مي رود. مشهد بيشترين ميزان بافت 
فرس�وده را در كش�ور به خود اختصاص داده 
است. بافت فرسوده مشهد در مركز اين شهر 
پراكنده ش�ده و در حاش�يه ها نيز مشكالت 
بس�ياري براي ش�هروندان به وج�ود آورده 
اس�ت. به گفته مس�ووالن ش�هري مشهد از 
زمان اجراي طرح نوس�ازي اين بافت 20 سال 
گذشته و با رويه كنوني، تكميل طرح 20 تا 25 
س�ال ديگر به طول خواهد انجاميد. در س�فر 
اخير رييس جمهوري به مشهد نيز روحاني بر 
نوسازي بافت فرسوده تاكيد كرد و همچنين 
قول داد تا در اين خص�وص كمك هاي الزم را 

به مشهد ارايه كند.
ب�ه گزارش تعادل، نوس�ازي اي ك�ه در برخي 
مناطق ش�هر مش�هد انجام ش�د، عمال تغيير 
باف�ت منطقه م�ورد نظ�ر را در پي داش�ت و 
جاي خانه هاي كوچ�ك و قديمي دور حرم را 
هتل هاي س�ر به فلك كشيده گرفته است. به 
گونه اي كه حتي حرم امام رضا )ع( نيز در حصار 
اين هتل ها و برج ها ديده نمي ش�ود. مش�هد 
شهري است توريستي كه ساالنه مسافران و 
زائران بسياري از نقاط مختلف كشور و ديگر 
كشورهاي اس�المي را به خود جذب مي كند و 
نياز هست تا اين ش�هر مانند ديگر شهرهاي 
توريستي چهره زيبايي داشته باشد. تاكنون 
س�اخت هتل ه�اي پ�ر زرق و برق نتوانس�ته 

نازيبايي بافت هاي فرسوده را كتمان كند.
    

طبق آمار، مش��هد بيش��ترين حجم بافت فرسوده 
و س��كونتگاه هاي غيررس��مي را در كش��ور به خود 
اختصاص داده اس��ت. براس��اس سرش��ماري سال 
1395 ش��هر مش��هد داراي 3 ميليون و 57 هزار و 
679 نفر جمعيت و مس��احت 351۴7 هكتار است 
كه مساحت پهنه هاي بافت فرسوده 22۴7 هكتار و 
جمعيت اين پهنه ها 519 هزار و 92۴ نفر است. اين 
مقدار بافت فرس��وده داراي 27 پهنه اس��ت كه اين 
پهنه ها در تع��داد 12 منطقه، 21 ناحيه و 53 محله 

توزيع شده است.
 البته ناگفته نماند، در منطقه 11شهرداري مشهد 
هيچگونه بافت فرس��وده اي وجود ندارد و در مقابل 
حدود366هكتار مس��احت باف��ت پيراموني حرم 
مطهر است كه بيشترين حجم بافت فرسوده را دارا 
است. حدود ۴ هزار هكتار مساحت سكونتگاه هاي 
غيررسمي شهر مشهد اس��ت. بخشي از بافت هاي 
فرسوده شهر مش��هد از طريق پروژه هاي مطالعاتي 
تهيه طرح  مي ش��ود و مديريت اجراي��ي دارد. مثل 
آبكوه، ميدان ش��هدا، عامل و... يكس��ري از بافت ها 
نيز از طريق تسهيالتي كه در قالب وام يا تخفيف در 
پروانه س��اختماني به مالكان بافت ها داده مي شود، 
نوسازي مي ش��وند. براي همين شايد بتوان در افق 
10ساله، نوس��ازي و بهس��ازي بافت هاي فرسوده 

مشهد را به اتمام رساند.
محدوده هايي در ش��هر مش��هد از جمله بخشي از 
مناطق قلع��ه آبكوه، مجد، اس��ماعيل آباد پش��ت 
سپاد، سمرقند، س��يس آباد، دروي، التيمور، كوي 
صاحب الزمان گلش��هر، قلعه س��اختمان، كوي 22 
بهمن، طرق، سيدي، نه دره، شهرك امام هادي )ع(، 
وكيل آباد، محدوده مركزي شهر، ميدان شهدا و... به 
عنوان نقاط رسمي بافت فرسوده شناخته شده اند. بر 
اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در 
سال86 بر اساس طرح پيمايشي كه انجام شد، سه 
شاخص از جمله ريزدانگي، ناپايداري و نفوذناپذيري 
براي شناسايي بافت هاي فرسوده مدنظر قرار گرفت، 
اما با گذش��ت بيش از 10س��ال از اين طرح در حال 

بازنگري است.
در حال حاضر، بازنگري در محدوده هاي بافت هاي 
فرس��وده صورت گرفته و ش��اخص هاي جديدي از 
جمله موضوعات اجتماعي و فرهنگي در آن نيز ديده 
شده اس��ت. دليل عمده آن هم اين بود كه يكسري 
محدوده هايي كه نياز به نوسازي نداشتند، در بافت 
فرسوده قرار داشتند و ديگر اينكه مناطق جديدي 
از جمله منطقه توس، قرقي، قلعه س��اختمان و...به 

شهر مشهد اضافه شدند.

  تجربه مشهد در بازسازي بافت فرسوده
ش��هريار آل ش��يخ، معاون توس��عه و برنامه ريزي 
شهرداري مشهد در گفت وگو با تعادل درباره بافت 
فرسوده اين شهر توضيحاتي ارايه كرد و گفت: مشهد 
در زمين��ه نوس��ازي بافت هاي فرس��وده تجربيات 
بسياري دارد و برخي از روش هاي نوسازي و بهسازي 
براي اولين بار در مشهد اجرايي شده است. از حدود 
15 س��ال پيش در پروژه ثامن از اوراق مش��اركت 
استفاده شد. پروژه ثامن بزرگ ترين تجربه مداخله 
مستقيم در حوزه بافت فرسوده در كشور محسوب 
مي ش��ود كه در دنيا اين حج��م از مداخله كم نظير 
اس��ت. اين روش آثار مثبت و منفي را توامان دارد. 
ب��ه مرور زمان كه پ��روژه تكميل ش��د نكات منفي 
آن هم بيش تر نمايان ش��د. پروژه ميدان شهدا نيز 
از اين پروژه هاس��ت كه يك گس��تره چند هكتاري 
بافت فرس��وده را تملك ش��د و بافت هاي سنتي و 
مغازه اي ك��ه در آنجا وجود داش��ت از بين رفت اما 
جايگزين هايي كه انجام شد جايگزين هاي مطلوبي 
نبود، در نتيجه اكنون براي فروش واحدهاي تجاري 
آن با مشكل مواجه ش��ده ايم. بورس كاالي سنتي 
اين منطقه قدرت بيش��تري براي فروش داش��تند 

تا شهرداري.

آل ش��يخ با تاكيد بر اينكه در روش مداخله اي بايد 
روش جايگزين��ي را در نظر بگيريم،  تصريح كرد: به 
اين معنا كه ابتدا يك بخش از پروژه را اجرا كرده و كار 
جابه جايي را انجام دهيم و بعد پروژه را ادامه دهيم. 
به هيچ وجه نبايد اجازه دهيم بورس ها و بافت هاي 
س��نتي از بين بروند و هر س��اخت و سازي كه انجام 
مي شود، بايد متناسب با كاركرد اجتماعي آن منطقه 
باشد. اين تجربياتي بود كه در اين منطقه به دست 
آمد. در پروژه ثامن نيز تجربياتي به دس��ت آورديم 
از جمله اينكه ابنيه تاريخي و بافت هاي س��نتي در 
هنگام اجراي طرح از بي��ن رفت و آن منطقه خالي 
از س��كنه شده و از پويايي منطقه كاسته شده است. 
ط��رح مداخله مس��تقيم، آس��يب هاي ديگري نيز 
دارد از جمله اينكه نوع الگوهاي ساخت با معماري 
هويت دار منطبق نيست و هويت مشخصي را دنبال 
نمي كند و بافت جديد ايجاد ش��ده به جهت انساني 

متناسب با هويت هاي تاريخي و فرهنگي نيست. 
وي تاكي��د ك��رد: قبال ش��يوه كار اينگون��ه بود كه 
پروژه هاي داخل طرح و محل هايي كه ارزش افزوده 
بيشتري دارند باز سازي شوند و موضوع تجميع زمين 
و اعمال كاربري هاي پروژه هاي بزرگ تر مطرح بود. 
اما اكنون تجربه نش��ان داده ك��ه اين روش چندان 
مناسب نيس��ت و بايد پروژه ها را به سمت مشاركت 

مردم سوق دهيم.
قلعه آبكوه يك��ي از قديمي ترين محله هاي ش��هر 
مش��هد اس��ت و با وجود اينكه در مركز ش��هر و در 
مج��اورت برخي مناطق متمول قرار گرفته بس��يار 
فرسوده اس��ت. بافت آبكوه با مس��احت حدود 30 
هكتار و حدود 9000 نفر جمعيت به دليل فرسودگي 
كالبدي در بافت، كمبود خدمات رفاهي- اجتماعي 
و تبديل بخش��ي از محله به محل پاركينگ خودرو 
و كمبود مبلمان ش��هري مناس��ب براي حركت و 
توقف پي��اده به عنوان پهنه اي آس��يب يافته از نظر 
كيفيت هاي زندگي ش��هري در روند توسعه شهر و 

تعارض با حوزه هاي همجوار نمود يافته است.
بر اين اساس، طرح نوسازي و به سازي بافت فرسوده 
آبكوه در سال 89 با هدف بازسازي اين پهنه فرسوده 
و يكسان سازي فضاي آن با ساير مناطق شهر مشهد 
با آنچه در اين طرح »تاكيد بر حفظ ارزش هاي بومي 
و پاسخگويي به نيازهاي روز« عنوان شده است، آغاز 
شد. اكنون با گذشت حدود 7 س��ال از آغاز اجراي 
اين پروژه نه تنها بافت فرسوده اين منطقه نوسازي 
نشده است، بلكه در روند اجراي اين طرح بخشي از 
هويت اين منطقه از ميان رفته است و تنها آوار هايي 
از خاطرات و گذشته آن باقي مانده است. مردم اين 
منطقه گاليه دارند كه شهرداري خانه هاي آنها را با 
قيمت ارزان مي خرد، به همين دليل بسياري حاضر 
به ف��روش خانه هاي خود نيس��تند. يك��ي ديگر از 
گاليه هاي اهالي اين است كه حدود 25 سال است 
ش��هرداري نه خانه هاي آنها را مي خ��رد و نه اجازه 

ساخت و ساز مي دهد.

آل ش��يخ در ارتباط با پروژه آبك��وه نيز توضيحاتي 
ارايه كرد و گفت: آبكوه يك بافت فرسوده قديمي و 
روستايي اس��ت كه در دل شهر قرار گرفته با كوچه 
و خيابان ه��اي بس��يار باريك كه خدمات رس��اني 
دس��تگاه هاي خدمات رس��ان را با مش��كل مواجه 
مي كند. از جمله آتش نشاني همواره اخطار مي داد 
كه امكان خدمات رس��اني در اي��ن منطقه را ندارد. 
ن��وع س��كونتگاه هاي اي��ن منطقه كيفيت بس��يار 
پاييني دارد و اس��تقرار برخي مشاغل كاذب باعث 
ب��ه وجودآمدن انواع آس��يب هاي اجتماعي در اين 
منطقه شده است. بس��ياري از مالكان خانه ها سند 
رس��مي ندارند و خانه هايش��ان قولنامه اي است، از 
سوي ديگر، وجود زمين هاي آستان قدس رضوي و 
اوقاف نيز كار مديريت پروژه را دشوارتر كرده است. 
براي جدار خيابان دس��تغيب آبك��وه، بافت تجاري 
و اداري پيش بيني ش��ده و براي بخش��ي از آن هم 
كاركرد مس��كوني در نظر گرفته شده است. اكنون 
كار تملك به ش��كل پراكنده صورت گرفته اس��ت. 
ام��ا در بخش هايي كه پروژه براي آن تعريف ش��ده 
هنوز زمين ها آزاد نش��ده و همچنان امكان اجراي 
پروژه ها به دليل اينكه عرصه پروژه آزاد نشده است، 

وجود ندارد.

   دليل افزايش قيمت زمين
وي درباره افزايش قيمت ها توضيحات بيشتري ارايه 
كرد و گفت: به دليل اينكه ش��هرداري مستقيما به 
خريد امالك ورود پيدا كرده، خود به خود قيمت ها 
افزايش مي يابد. اكن��ون قيمت ها در داخل طرح ها 
بيشتر از س��اير قسمت هاست. زيرا شهرداري ناچار 
اس��ت براي اجراي پروژه اش زمين ه��ا را بخرد و در 
نتيجه قيمت زمين در اين مناطق افزايش مي يابد. 
به ج��رات مي توانم بگويم قيم��ت زمين در مناطق 
طرح30 تا 50 درصد بيشتر از ساير نقاط شهر است. 

در نتيجه اين موضوع كه شهرداري زمين هاي آبكوه 
را با قيمت پايين مي خرد، صحت ندارد.

 آثار منفي مداخله مستقيم 
وي ب��ا تاكيد ب��ر آثار منف��ي مداخله مس��تقيم در 
پروژه ه��اي بافت فرس��وده تصريح ك��رد: اين نوع 
پروژه ها باعث مي شودتا منابع شهرداري قفل شود، 
مخصوصا پروژه هايي كه بايد بهره زيادي بابت آنها 
پرداخت شود. عالوه براين تجربه نشان داده كه در 
مداخله مستقيم به هيچ وجه نبايد از اوراق مشاركت 
براي تملك اراضي اس��تفاده كرد. زيرا تا زماني كه 
زمي��ن پروژه كامال آزاد نش��ود، به��ره منابع بانكي 
همچنان ب��ه قوت خودش باقي اس��ت بدون اينكه 
كاري از پيش برود و آن بخش هايي كه تملك شده 
تبديل به پاركينگ همسايه ها شده اند و عمال كيفيت 
واحدهاي باقي مان��ده را باالتر مي برد. ضمن اينكه 
قيمت تملك اين واحد ها نيز افزايش مي يابد. روند 
افزايش قيمت در طرح هايي كه توس��ط شهرداري 
انجام مي شود چه در ثامن و چه در پروژه شهدا بسيار 
بيشتر از قيمت زمين هاي ساير نقاط شهري است.

آل شيخ با بيان اينكه در موضوع بافت ها، شهرداري 
ديگر به شكل مداخله مستقيم ورود پيدا نمي كند، 
اظهار كرد: ط��رح ديگري داريم به ن��ام حر عاملي 
است كه شهرداري به آن ورود پيدا كرده است. طرح 
وكيل آباد نيز كه يك روس��تاي بافت فرسوده است 
كه ش��هرداري به آن ورود پيدا كرده كه با مشاركت 
بخش خصوصي انجام مي شود و آن هم چالش هاي 

خودش را دارد.
معاون توس��عه و برنامه ريزي ش��هرداري مشهد در 
پاس��خ به اينكه چه مشوق هايي براي نوسازي بافت 
فرسوده مشهد در نظر گرفته شده،  عنوان كرد: تمام 
مش��وق هايي كه در موضوع ط��رح بازآفريني ملي 
مطرح است، در مشهد نيز اعمال مي شود. عالوه بر 
اين براي كساني كه تجميع مي كنند و نيز زمين هايي 
كه خيابان را آزاد مي كنند، پروانه هاي ارزان قيمت 

صادر مي شود. 
آل شيخ درباره بافت هاي تاريخي فرسوده مشهد نيز 
توضيحاتي ارايه داد و گفت: بس��ياري از اماكن نياز 
به جابه جاي��ي و تغييرات كلي ندارد، فقط در حدي 
كه شبكه معابر اصالح شود، نيازهاي شهري برطرف 
مي شود. بنابراين ورودمان به داخل بافت ها چندان 
صحيح نيست و بايد به س��مت تسهيل گري برويم. 
بس��ياري از بافت هاي فرس��وده كه داراي وجاهت 
فرهنگي و تاريخي اند در اجراي پروژه هاي بزرگ در 
دل طرح قرار مي گيرند و بسياري مواقع پروژه ها را 
از انتف��اع خارج مي كنند. بنابراين قبل از اينكه وارد 
طراحي پروژه ها شويم بايد حريم بافت هاي تاريخي 
مد نظر قرار گيرد و به نوعي برنامه ريزي انجام شود تا 
آثار تاريخي از بين نرود. اين آثار در صورتي كه براي 
آنها كاركرد فرهنگ��ي اجتماعي يا خدمات عمومي 
مانند رس��توران و كافي ش��اپ در نظر گرفته شود، 

مي توانند به اجراي طرح كمك كنند.

  2290 هكتار بافت فرسوده
احمد نوروزي، عضو كميسيون ويژه مناطق پيراموني 
و كم برخوردار شوراي ش��هر مشهد نيز در گفت وگو 
با تعادل درباره بافت فرسوده اين شهر گفت: مشهد 
از ش��هرهايي است كه بافت فرسوده زيادي دارد و از 
وضعيت خوبي برخوردار نيس��ت. در منطقه شهري 
2 ه��زار و 290 هكتار بافت فرس��وده وجود دارد كه 

به تصويب ش��وراي عالي شهرسازي رسيده و حدود 
يك ميليون و 200 هزار نفر جمعيت حاشيه نش��ين 
را در دل خود جاي داده است.حاشيه نش��يني شهر 
مشهد موضوع بسيار مهمي است اما ساختار مناسب 
اجرايي ب��راي آن وجود ن��دارد. هر چن��د در حوزه 
سياست گذاري س��تاد توانمندي سازي را داريم كه 
با ادغام حاشيه نشيني و بافت هاي فرسوده به ستاد 
بازآفريني ملي، اس��تاني و شهرس��تاني تبديل شده 
اس��ت اما بازوي اجرايي متناسب را ندارد و كارها به 
شكل تخصصي پيگيري نمي ش��ود و با وجود اينكه 
مصوباتي در اين خصوص ش��كل گرفته اس��ت، اما 
اجرايي نشده وبه همين دليل تاكنون نتيجه مطلوب 
نداش��ته اس��ت. براي اين منظور بايد يك س��ازمان 
اجرايي بين بخشي متشكل از دستگاه هاي مربوطه 
تش��كيل ش��ود. وي با بيان اينكه در ش��وراي پنجم 
چندين فعاليت مهم در اين باره صورت گرفته است، 
تصريح كرد: اول تشكيل كميسيون مناطق پيراموني 
شهر مشهد است كه در نظر دارد به شكل تخصصي 
به موضوع بافت فرس��وده ورود پيدا ك��رده و به آن 
رس��يدگي كند. در ادامه با توجه به اينكه س��اختار 
مناس��ب را در بدنه شهرداري نداشتيم كه از جايگاه 
و اختيارات مناسب برخوردار باشد، تشكيل سازمان 
بازآفريني شهرداري را تصويب كرديم كه اكنون بعد 
از رفت و برگشت ها اساسنامه آن در شوراي شهر به 
تصويب رس��يد و توس��ط كميته تطبيق فرمانداري 
نيز تصويب شده و اميدواريم به زودي تشكيل شود.

 وي ادامه داد: به اين جمع بندي رس��يده ايم كه اين 
كار جز با مشاركت خود مردم از مرحله تصميم گيري 
تا مرحل��ه اجرا امكان پذير نيس��ت. اينك��ه فارغ از 
ت��وان و حضور م��ردم تصميم گيري ك��رده و طرح 
تصوي��ب كنيم و بعد به م��ردم بگويي��م آن را اجرا 
كنند، موفقيت آميز نخواهد ب��ود. در اين خصوص 
تصميم گرفتيم بحث تسهيل گري كه به تاييد ستاد 
بازآفريني كشور و نيز وزارت كشور رسيده است را در 
مشهد فعال كنيم و به همين دليل در شوراي شهر در 
بودجه سال 97 شهرداري مشهد تشكيل حداقل 20 
گروه تسهيل گر را تصويب كرديم و شهرداري مكلف 

است تا اين كار را انجام دهد.
وي افزود: در روند جاري ش��هرداري نيز اقدام هايي 
در حال انجام اس��ت. محدوده هايي به عنوان طرح 
نوسازي تصويب شده و پروژه هايي را در اين مناطق 
در دست اجرا دارد اما همانطور كه گفتم در رويكرد 

جديد بر مشاركت مردم تاكيد داريم.
نوروزي با اشاره به بافت تاريخي فرسوده شهر مشهد 
نيز گفت: رويكردي كه ش��وراي پنجم شهر مشهد 
در اي��ن باره دارد اين اس��ت كه در مح��الت داراي 
بافت تاريخي با رويكرد مرمت و احياي اين بافت ها 
ورود پيدا كنيم. در اين راس��تا مطالعاتي از گذشته 
شروع شده بود و در بازار فرش مشهد فعاليت هايي 
انجام ش��ده و اميد مي رود با مشاركت خود بازاريان 
اين طرح اجرايي ش��ود. مطالعات آن انجام ش��ده و 

تسهيل گر نيز انتخاب شده است.
يكسري طرح هاي بازآفريني ديگر مانند طرح جنت 
داريم كه جواناني از خود مردم محل تس��هيل گري 
را بر عهده گرفته و گروه هايي را تشكيل داده اند كه 
ش��هرداري نيز از آنها حمايت مي كند تا بازآفريني 
هويتي دراين مناطق اتفاق بيفت��د. زيرا بازآفريني 
الزاما بازآفريني كالبدي نيست . اينكه حس تعلق در 
مردم ايجاد ش��ود و براي احيا، رونق و هويت بخشي 

محله خود اقدام كنند اقدام مفيدي است. 

مهم ترين چالش نوسازي
اين عضو شوراي شهر مشهد درباره مهم ترين چالش 
نوس��ازي مش��هد عنوان كرد: ادبيات كار با مردم و 
تسهيل گري هنوز در جامعه ما حركت جواني است. 
وقتي در سال 1382 اين بحث مطرح شد و طرح هاي 
الگويي در مش��هد به اجرا درآمد كسي باور نداشت 
كه بدون پول و با مش��اركت و سرمايه گذاري مردم 
مي توان اين كار را انجام داد. اما ما تحت عنوان سهام 
پروژه يا ديگر روش هاي مشاركت مردم اين باور را به 
وجود آورديم و اكنون در بين مديران پذيرفته شده 
است. زماني كه قانون بهسازي بافت هاي فرسوده در 
مجلس تصويب ش��د در بازسازي و نوسازي شرطي 
گذاش��ته ش��ده كه زمينه حضور و مشاركت مردم 
فراهم شود و تكيه جدي بر اين دارد كه نبايد با حذف 
مردم اين كار انجام شود. اين روند خوبي است كه در 

كشور ما در حال شكل گيري است.
وي افزود: چندين سال است كه از ابالغ قانون احيا 
و نوس��ازي بافت هاي فرس��وده مي گذرد، اما هنوز 
بسياري از بخش هاي مورد نياز تشكيل نشده و برخي 

امور اجرايي نشده است. 
هنوز گروهي كه بايد ثبت اسناد تشكيل دهد، شكل 
نگرفته است. اين كار بايد تسريع شود تا مردم بتوانند 
فعاليت خود را آغاز كنند. در قانون آمده است جايي 
كه مردم حاضر ب��ه همكاري نيس��تند بايد اعمال 
قانون شوند اما ما مي بينيم كه گاه اعمال قانون سه 
سال طول مي كشد و نتوانسته ايم هزينه هاي زمان 

را از بين ببريم. 
براي مث��ال، براي يك پ��روژه 50 ميلي��ارد تومان 
سرمايه گذاري الزم اس��ت اما وقتي يك سال وقفه 
بي��ن آن مي افت��د حداقل 25 درص��د هزينه به آن 
اضافه مي ش��ود يعني 12 ميلي��ارد و 500 ميليون 
تومان وقتي دو سال مي ش��ود، يعني اين هزينه دو 
برابر مي ش��ود و در نتيجه پروژه از حالت اقتصادي 
خارج مي ش��ود. گاهي تورم اي��ن ضعف مديريت را 
پوش��ش مي دهد. در غير اين صورت همه پروژه ها 
زيان ده مي ش��وند. بايد مكانيس��مي طراحي كنيم 
كه س��رعت عمل وجود داش��ته باش��د تا خارج از 
فرآيندهاي موجود و طوالني مش��كالت پيش رو را 

حل و اجرايي كند.
نوروزي با اشاره به تغيير بافت اطراف حرم امام رضا 
)ع( اظهار كرد: رويكرد گذش��ته بيشتر بر بازسازي 
مبتني بود. يعني خريد و تملك بافت هاي فرسوده و 
ساخت مجدد آن ها. متاسفانه برخي ساختمان هايي 
كه داراي ارزش و هويت بود در طرح بازسازي حفظ 
نشد. دربافت پيرامون حرم آن منطقه اي كه داخل 
طرح قرار دارد تعداد محدودي طرح ميراثي داشتيم 

كه برخي ازبين رفت.
آل ش��يخ تصريح كرد: برنامه ريز ها بايد به گونه اي 
باش��د كه درهنگام طراحي ساختمان هاي با ارزش 
شناس��ايي ش��وند، اما معموال هنگام اجراي تعداد 
زيادي ساختمان با ارزش شناسايي مي شوند. در اين 
زمينه سازمان ميراث فرهنگي بايد فعال تر عمل كند. 
در دنيا طرح هاي نوسازي فراواني انجام شده است كه 
مي توان از آنها الگو گرفت در آلمان هنگامي كه يك 
محله را بازس��ازي مي كنند، ساختمان با ارزش را با 
آماده كردن زير ساخت ها جابه جا مي كنند. تا زماني 
كه بافت هاي تاريخي فرس��وده شناسنامه ندارند به 
راحتي از بين خواهند رفت. بنابراين بايد با همكاري 
ديگر سازمان هاي مرتبط اين بافت ها شناسايي شوند 

و براي آنها از قبل برنامه ريزي كرد.
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    ش�هريار آل ش�يخ، مع�اون توس�عه و 
برنامه ريزي شهرداري مشهد: آبكوه يك بافت 
فرسوده قديمي و روستايي است كه در دل شهر 
قرار گرفته با كوچه و خيابان هاي بسيار باريك 
كه خدمات رساني دستگاه هاي خدمات رسان 

را با مشكل مواجه مي كند. 
از جمله آتش نشاني همواره اخطار مي داد كه 
امكان خدمات رساني در اين منطقه را ندارد. 
نوع سكونتگاه هاي اين منطقه كيفيت بسيار 
پاييني دارد و اس�تقرار برخي مشاغل كاذب 
باعث به وجودآمدن انواع آسيب هاي اجتماعي 

در اين منطقه شده اس�ت. بسياري از مالكان 
خانه ها س�ند رس�مي ندارند و خانه هايشان 
قولنامه اي است، از سوي ديگر، وجود زمين هاي 
آستان قدس رضوي و اوقاف نيز كار مديريت 
پ�روژه را دش�وارتر كرده اس�ت. ب�راي جدار 
خيابان دستغيب آبكوه، بافت تجاري و اداري 
پيش بيني شده و براي بخشي از آن هم كاركرد 
مسكوني در نظر گرفته شده است. اكنون كار 
تملك به شكل پراكنده صورت گرفته است. اما 
در بخش هايي كه پروژه براي آن تعريف شده 
هنوز زمين ها آزاد نش�ده و همچن�ان امكان 

اجراي پروژه ها به دليل اينكه عرصه پروژه آزاد 
نشده است، وجود ندارد.

به دليل اينكه ش�هرداري مستقيما به خريد 
امالك ورود پي�دا كرده، خود به خود قيمت ها 
افزاي�ش مي ياب�د. اكنون قيمت ه�ا در داخل 
طرح ها بيش�تر از س�اير قسمت هاست. زيرا 
شهرداري ناچار اس�ت براي اجراي پروژه اش 
زمين ه�ا را بخرد و در نتيج�ه قيمت زمين در 
اين مناطق افزايش مي يابد. به جرات مي توانم 
بگويم قيمت زمين در مناطق ط�رح30 تا 50 

درصد بيشتر از ساير نقاط شهر است.

برش

  مش�هد از ش�هرهايي اس�ت كه بافت 
فرس�وده زيادي دارد و از وضعيت خوبي 
برخوردار نيست.  در منطقه شهري 2 هزار 
و 290 هكت�ار بافت فرس�وده وجود دارد 
كه به تصويب ش�وراي عالي شهرس�ازي 
رس�يده و حدود يك ميليون و 200 هزار 
نف�ر جمعي�ت حاشيه نش�ين را در دل 
خ�ود ج�اي داده است.حاشيه نش�يني 
شهر مشهد موضوع بس�يار مهمي است 
 اما س�اختار مناس�ب اجرايي ب�راي آن 

وجود ندارد

برش

محمد مهدي برادران 
 استاد دانشگاه 



دانش و فن10اخبار
 رونمايي هدفوني كه 

صداي محيط را حذف مي كند
ورج |  مايكروسافت به تازگي از يك هدفون جديد 
رونمايي كرده كه به كاربرانش اجازه مي دهد صداي 
محيط پيرامون خود را حذف كرده و تنها از صداي 

موسيقي لذت ببرند.
با توجه به آنكه اين روزها ابزار و گجت هاي هوشمند 
متعددي توسط ش��ركت هاي تكنولوژي مختلف 
رونمايي مي شوند، به تازگي شركت مايكروسافت از 
يك هدفون جديدي تحت عنوان سرفيس هدفون 
)Surface Headphones( پرده ب��رداري 
كرده است كه از مهم ترين قابليت هاي آن مي توان 
ب��ه امكان خاموش و حذف ك��ردن صداي محيط 
اطراف اشاره كرد. اين ويژگي به كاربران اين امكان 
را مي دهد تا بتوانن��د بدون اصوات مزاحمي كه در 
محيط پيرامون خود مي شنوند، به صداي موسيقي 
و آهنگ موردنظر خود گوش فرا دهند و از آن لذت 

بيشتري ببرند.
اين هدفون همچنين وايرلس و بي س��يم بوده و از 
 adjustable noise cancellation قابليت
نيز بهره مي برد تا تمامي نويزهاي ممكن موجود در 
فايل موسيقي موردنظر خود را حذف كنند و صداي 

آهنگ با كيفيت تري را بشنوند.
كاربران به منظور حذف صداي محيط اطراف خود 
تنها كافي  است دايره چرخنده اي كه روي گوشي 
سمت چپ هدفون سرفيس مايكروسافت وجود 
دارد، را اندكي به سمت راست بپيچانند تا بتوانند 

صداي با كيفيت تر و بهتري را بشنوند.

طراحي يك باتري خاص 
براي فناوري هاي پوشيدني

ف��ر« نهو و ا فر »موسس��ه  ن  ا هش��گر و  پژ
)Fraunhofer Institute( در آلم��ان ي��ك راه 
براي قرار دادن باتري هاي متراكم در دس��تگاه هاي 
انعطاف پذير مثل دس��تبندهاي پوشيدني توسعه 
داده اند. اين باتري قدرت الزم پشتيباني از فناوري هاي 
پوشيدني پزشكي كه توسط نسل جديد دستگاه هاي 
چندحسگره پرقدرت مورد نياز است را فراهم مي كند.

پژوهشگران نمونه اوليه يك دس��تبند را كه داراي 
ظرفيت ۳۰۰ ميلي آمپر س��اعت و ۱.۱ وات ساعت 
است، توسعه داده اند. با استفاده از اين باتري مي توان 
قدرت ساعت هاي هوشمند و فناوري هاي پوشيدني 

را بطور قابل توجهي براي مدت طوالني افزايش داد.
عالوه بر اي��ن، از آنجا كه باتري ب��ه عنوان بند عمل 
مي كند، فضاي بيش��تري در دس��تگاه هايي مانند 
س��اعت هاي هوش��مند وجود دارد كه مي توانند به 
الكترونيك اضافي اختصاص داده شوند، و اين باعث 

مي شود كه آنها قدرت بيشتري داشته باشند.

گزارش يك نقص جديد
يك آس��يب پذيري از ماه آگوس��ت ۲۰۱۴ با نسخه 
۳,۱۶ كرنل لينوكس پا به عرصه ظهور گذاشت كه 
از آن مي توان براي حمالت DoS يا اجراي كد مورد 
نظر با دسترسي سطح مدير در سيستم آسيب ديده 
 اس��تفاده كرد. در گزارش منتش��ره توس��ط گروه
از  جزئيات��ي   Google Project Zero
 آس��يب پذيري use-after-free ب��ا شناس��ه
CVE-۲۰۱۸-۱۷۱۱۹۲ در كرن��ل لينوكس ارايه 
شده اس��ت. تيم توسعه دهنده كرنل لينوكس پس 
از درياف��ت گزارش اين نقص، آن را بعد از دو روز حل 
 )PoC( كرده اند. پژوهش��گران كد اثبات مفهومي
براي اين آسيب پذيري ارايه داده  و اعالم كرده اند كه 
براي استفاده از اين نقص نياز به زمان بااليي است و 
فرآيندهايي كه منجر به اين آسيب پذيري مي شوند، 

الزم است مدت زمان طوالني اجرا شوند.
اما پژوهش��گران اخيرا هش��دار داده اند كه احتمال 
اين وجود دارد كه مهاجمان در تالش براي استفاده 
از اين آسيب پذيري باش��ند و نگراني از اينجا ناشي 
مي شود كه توس��عه دهندگان توزيع هاي لينوكس 
به روزرساني هاي كرنل را خيلي سريع ارايه نمي دهند 
كه اين امر مي تواند كاربران را در معرض حمله قرار 
 دهد. از اي��ن رو پيكربندي يك كرنل امن از اهميت 
ويژه اي برخوردار اس��ت و برخ��ي تنظيمات نظير 
kernel.dmesg_restrict مي تواند مفيد باشد.

 افزايش امنيت موبايل
با يك اپليكيشن

 فون آرن�ا |  اپليكيش��ن جدي��دي تحت عنوان
NYC Secure براي كاربران نيويوركي منتشر شده 
تا بتوانند به وسيله آن، امنيت سايبري گوشي هاي 

آيفون و اندرويدي خود را افزايش دهند.
پس از صدور دستور ويژه شهردار نيويورك به منظور 
افزايش و ارتقاي امنيت سايبري شهروندان و كاربران 
ساكن در اين شهر، حاال به نظر مي رسد كه اين دستور 
به مرحله اجرايي رسيده و اپليكيشن موبايلي براي 
كاربران گوشي هاي اندرويدي و آيفون منتشر شده 
است تا به آنها امكان بدهد به صورت آنالين از اطالعات 
ش��خصي و حريم خصوصي خود در فضاي مجازي 
 NYC Secure محافظت كنند. اين اپليكيشن كه
ن��ام دارد، به صورت اختصاصي براي ش��هروندان و 
كاربران نيويوركي توسعه داده شده و هيچ نيازي به 
اتصال به اينترنت ندارد. اين اپليكيش��ن به كاربران 
موبايل هشدار مي دهد كه هنگام اتصال به مودم هاي 
ناشناس و اينترنت وايرلس كه احتمال آلودگي آن 
به بدافزار و ويروس هاي رايانه اي وجود دارد، بيشتر 
مراقب اطالعات خصوصي خود باش��ند و درصورت 
شناسايي بدافزار هنگام دانلود فايل يا برنامه خاصي، 
از آنها مي خواهد كه از دانلود و نصب اپليكيش��ن يا 

فايل هاي موردنظر انصراف دهند.
نصب، دانلود و اس��تفاده از اين اپليكيش��ن امنيتي 
به صورت كامال رايگان است و كاربران قادر خواهند بود 
با دريافت اين برنامه تنها ظرفيت ۴ الي ۶ مگابايت  روي 
 iOS اندرويد و ۳ الي ۵ مگابايت روي سيستم عامل
را اشغال كرده و از آن به منظور ارتقاي سطح امنيتي 

گوشي هوشمند خود بهره مند شوند.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات: 

دستگاه قضايي هنوز گوشي هاي مسدود شده را روانه بازار نكرده است
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

ب��ا توجه ب��ه نوس��انات ش��ديد قيم��ت ارز در بازار 
فروشندگان تلفن همراه تمايلي براي فروش ندارند، 
 اين در حالي اس��ت كه س��امانه نيما نيز از دسترس 
خارج ش��ده اس��ت و فعاالن و وارد كنن��دگان تلفن 
هم��راه نمي توانند ثبت س��فارش انج��ام دهند،  در 
همي��ن خص��وص محمدج��واد آذري جهرمي در 
جمع خبرنگاران در پاس��خ به سوال خبرنگار تعادل 
در خصوص صورت نگرفتن ثبت سفارش تلفن همراه 
در سامانه نيما و مشخص نبودن قيمت دالر به دليل 
نوس��انات اخير گفت: از اين موضوع اطالعي ندارم و 

نمي توانم آن را تاييد يا تكذيب كنم .
در همين رابطه علي ميرنژاد مديركل برق و الكترونيك 
وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: در حال 
حاضر هيچ ثبت سفارش��ي بالتكليف نمانده است، 
هرچند كه به دليل ش��رايط مقطعي اخير و نوس��ان 
شديد ارز برخي مشكالت براي وارد كنندگان ايجاد 

شده است كه به زودي رفع مي شود .
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا دسترسي به سامانه 
نيما امكان پذير نيست گفت: اين مشكل بايد از سوي 
بانك مركزي مرتفع شود و وزارت ارتباطات نقشي در 

اين خصوص ندارد .
در ادامه وزير ارتباطات درباره تنظيم بازار گوشي، با بيان 
اينكه كاهش قيمت ارز در روزهاي گذشته تاثير كمي 
بر كاهش قيمت گوشي ها داشته، گفت: هنوز از سمت 
دستگاه قضايي ۷۰۰ هزار گوشي مسدودشده، كامال 
وارد بازار نشده و روند كاهش قيمت بطور كامل رخ نداده 
است. از وزارت صمت مي خواهيم محدوديت واردات 

شركت ها را كاهش دهد و آنها هم قول مساعد دادند.
وي با اشاره به تنظيم قيمت بازار گوشي اظهار كرد: وزير 
صمت درخواس��ت كرد كه وزارت ارتباطات مديريت 
بازار گوشي را به دست بگيرد كه ما مسووليت مديريت 
را نپذيرفتيم اما قول كمك داديم. برخي از شركت ها 
واردات با ارز غيرتخصيصي انجام داده بودند و با توجه به 
موانعي كه شركت ها براي واردات دارند، براي حل اين 

موانع صحبت هايي داشتيم.
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات درباره ش��نيده ها 
مبني بر مذاكره دولت با تلگرام بيان كرد: بحثي كه در 
كميسيون صنايع مجلس مطرح شد، تحقيق و تفحص 
درباره مذاكراتي بوده كه با تلگرام انجام شده است. اما 
اين مذاكرات محرمانه نبوده و در دولت گذشته با دستور 
دادس��تان وقت و كارگروه تعيي��ن مصاديق مجرمانه 
صورت گرفته اس��ت. اكنون هم بحث جديدي مطرح 

نيست و مذاكره جديدي انجام نشده است.

    پرونده كالهبرداري 35 ميلياردي در دادسرا 
جهرمي با اش��اره به پرونده خدمات ارزش افزوده كه 
منجر به كالهبرداري ۳۵ ميليارد توماني از حس��اب 
برخي مشتركان ش��ده بود، گفت: نوع خدمات ارزش 

افزوده، ارايه خدمات محتوايي است. مطابق گزارش ها، 
سيستم دچار اختالل ش��ده و همين امر موجب اين 
اتفاق ش��ده بود. البته نظارت ما هم��واره در اين حوزه 
بوده و رويكرد جديد ما سامانه سپاس است كه از هوش 

مصنوعي استفاده مي كند.
وي ادامه داد: تا پيش از اين فرآيند نظارتي رگوالتوري 
به صورت شكايت  محور بود، اما در رويكرد جديدي در 
سامانه شكايت مشتركان موضوع هوش مصنوعي را 
وارد كرديم و بحث كالهبرداري از خدمات ارزش افزوده 
پيامكي شناسايي شد. همراه اول هم وارد حوزه شد و 

اقدامات موثري انجام داد.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه ميزان 
ش��كايت از س��رويس هاي ارزش افزوده در صفحات 
اجتماعي ما و نيز سامانه شكايت رگوالتوري در پنج ماه 
گذشته، چهار برابر شده بود، افزود: اين فرآيند را بررسي 
كرده و به اين نتيجه رس��يديم كه در زيرساخت هاي 
فني سرويس هاي ارزش افزوده اختالالتي وجود دارد 
و شش ش��ركت توانسته اند با عضويت بدون اطالع دو 
ميليون مشترك در اين زمينه بيش از ۳۳ ميليارد تومان 

كالهبرداري كنند.
جهرمي افزود: اين مبلغ به حساب مشتركان بازگشته 
و به اطالع آنها رسيد و پرونده هم اكنون در دادسراي 
جرايم رايانه اي مفتوح ش��ده و در انتظار بررسي ها در 
اين خصوص هستيم. در عين حال دو پرونده در مورد 
اپليكيشن هاي نصب شده روي گوشي هاي مشتركان 
بدون اطالع فرد و ني��ز پيامك هاي فريبنده كه فرد را 
ترغيب به عضويت مي كند، در دست بررسي است كه 

به زودي نتايج آن را اعالم مي كنيم.

    واردات گوشي مسافري محدود نمي شود
وي در مورد موضوع واردات و رجيستري گوشي هاي 
مسافري از روز ش��نبه اظهار كرد: قرار نيست واردات 
گوشي مسافري از شنبه محدود شود، بلكه قرار است 
اصالت مسافر بودن افرادي كه گوشي وارد مي كنند از 
طريق سامانه نيروي انتظامي، چك و تاييد شود. تا پيش 
از اين سامانه نيروي انتظامي به گمرك متصل نبود و 
اين موضوع باعث ش��ده بود كه در واردات گوشي هاي 

مسافري، تخلفاتي صورت گيرد.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: هم اكنون 
اين سامانه تردد، به گمرك متصل شده و از روز شنبه 
هفته آينده اصالت مس��افر بودن فرد در اين س��امانه 
چك و تاييد مي شود. در صورتي كه اين پروتكل فعال 
شود، گوشي هاي مس��افري كه بدون دور زدن قوانين 
وارد كشور مي شوند، مشكلي در ثبت نخواهند داشت. 
هم اكنون نيز واردات گوش��ي صورت مي گيرد و ثبت 

سفارش از طريق سامانه نيما يا ارز آزاد انجام مي شود.
جهرمي درباره اختالل به وجود آمده در سامانه GPS در 
شهر تهران توضيح داد: بر اساس گزارش هاي دريافتي از 
سيستم هاي نظارتي رگوالتوري، سيگنال مزاحمي در 

يك منطقه از تهران شناسايي شد كه اين سيگنال باعث 
اختالل در سامانه GPS شده بود. در اين زمينه شكايتي 
به قوه قضاييه ارجاع ش��ده تا با بررس��ي دستگاه هاي 
امنيتي مبدا و منشأ اين س��يگنال شناسايي شود اما 

هم اكنون اين سيگنال غير فعال است.
وي با اش��اره به موضوع كده��اي USSD، بيان كرد: 
تعارض ميان رگوالتوري ارتباطات و رگوالتوري بانك ها 
در همه كشورها وجود دارد و بانك داري سنتي با توسعه 
بانك��داري مبتني بر موبايل در تعارض اس��ت. بر اين 
اساس در كشور ما نيز موضوع حذف USSD و توقف 
خدمات كدهاي دس��توري مطرح ش��ده كه بايد بين 

وزارت ارتباطات و بانك مركزي حل شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به مخالفت 
بانك مركزي ب��ا كدهاي USSD گفت: بس��ياري از 
مراجعات به بانك ها با اين كدها كاهش يافته اس��ت. 
اما بانك مركزي مي گوي��د نگراني هايي در خصوص 
مسائل امنيتي دارد؛ البته كه درخواست هايي براي رفع 
نگراني ها داشتيم اما به نظر مي رسد هدف بانك مركزي 

قطع اين سرويس است.
جهرمي با بيان اينك ما مرجع بودن بانك مركزي در 
اين حوزه را قبول داريم، اظه��ار كرد: هم اكنون بانك 
مركزي كارمزد USSD از سمت بانك ها را صفر كرده 
و با توجه به اينكه بانك مركزي مرجع اين بخش است، 
ما نمي توانيم اعتراضي كنيم اما مي توان در اين زمينه 

با آنها مذاكره كرد كه در تدارك اين مذاكره هستيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات احتمال قطع شدن 
اينترنت به بهانه تحريم را غيرمحتمل دانست و گفت: 
محدوديت هايي در حوزه خدمات اين بخش از سوي 
امريكا اعمال شده است، اما به نظر نمي رسد كه قطع 
شدن كامل اينترنت رخ دهد. با وجود اين، آمادگي الزم 
براي اين شرايط وجود دارد و تمهيداتي در اين زمينه 

انديشيده شده است.

    خبر انحالل اپراتور فيبر نوري را نشنيده ام
جهرمي ادامه داد: مرك��ز ملي فضاي مجازي، كميته 
بحراني در اين زمينه تش��كيل داده و وزارت ارتباطات 
ني��ز به موازات اي��ن كميته، كميته اي براي بررس��ي 
جوانب موضوع تشكيل داده است. سناريوهاي مختلف 
در اين زمينه ديده ش��ده و آسيب هاي احتمالي مورد 
بررس��ي قرار گرفته اس��ت. آنچه تاكنون رخ داده اين 
است كه بسياري از سرويس دهنده هاي خدمات ابري 
اراي��ه خدمات خود را به ش��ركت هاي داخلي متوقف 
كرده اند و روتينگ بين الملل نيز در زمينه تبادل مالي 

با محدوديت هايي مواجه شده كه البته جدي نبود.
وي خاطرنش��ان كرد: از مجموع سرويس دهنده هاي 
داخلي، تنه��ا هفت درصد ظرفيت خدمات داخلي در 
خارج كشورهاست و ما موفق شديم در ماه گذشته اين 
ظرفيت را به دو درصد برسانيم تا بتوانيم وابستگي خود 

را از اين جهت كاهش دهيم. در زمينه ارايه سرويس نيز 
به سمت سرويس دهندگان اروپايي به جاي امريكايي 
رفته ايم و اين سرويس دهندگان هم اكنون، خدمات 
بهتري ب��ه ما ارايه مي كنند. بر اين اس��اس تمهيدات 
انديشيده ش��ده نش��ان از آمادگي الزم براي مقابله با 

تحريم ها دارد.
وي همچني��ن درباره ش��ايعه انحالل پ��روژه اپراتور 
فيبرنوري ايرانيان  نت گفت: درباره انحالل اين شركت 
بايد در مجمع آن تصميم گيري شود اما خبري مبني بر 
انحالل نشنيده ام و در مجموع در بخش ثابت معتقديم 
ش��ركت هاي ارتباطات ثابت بايد با هم ادغام شوند تا 

سرمايه هاي آنها تجميع شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پاسخ به اين سوال 
كه در مدت فعاليت شما ميزان فيلترينگ كمتر شده، 
گفت: ب��ا توجه به ثبات قواني��ن مربوط به فيلترينگ 

برداشتي از رشد يا نزول ميزان فيلترينگ ندارم.
جهرمي درباره بررس��ي موضوع مذاك��رات محرمانه 
دولت با تلگرام در كميس��يون صنايع مجلس، گفت: 
موضوع به طرح تحقيق و تفحص مجلس از مذاكرات 
دولت با تلگرام اختصاص دارد كه قبال توضيح داده ايم، 
مذاكرات محرمانه نبوده و با دستور دادستان و مصوبه 
كارگروه فيلترينگ انجام شده واگر الزم باشد، دوباره به 
سواالت پاسخ مي دهيم، اما معتقديم پشت اين سوال 

اهداف سياسي است.
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ديجيتال ترندز |
گوگل اپليكيشن جديدي به نام ويس اكسس عرضه 
كرده كه اس��تفاده از آن به افراد معلول و فراموشكار 
كمك مي كند تا براي كنترل گوش��ي ها و تبلت هاي 

اندرويدي تنها از فرامين صوتي استفاده كنند.
نس��خه آزمايش��ي Voice Access كه فعال تنها با 
سيستم عامل اندرويد سازگاري دارد، از چند سال قبل 
عرضه شده بود. اما با اعمال تغييرات اساسي اين برنامه 

سرانجام در دسترس عموم قرار گرفت.
اگر چه از مدتي قبل هم برخي امكانات گوش��ي ها و 
تبلت هاي اندرويدي با فرامين صوتي در دس��ترس 
بوده اند، اما از طري��ق Voice Access كنترل هاي 
دقيق تري با جزئيات بيش��تر ممكن است. به عنوان 
مث��ال مي تواني��د باص��داي خ��ود روي دكمه هاي 
مختلف كليك كني��د و در زمان اج��راي برنامه ها و 
اپليكيشن هاي مختلف از صدايتان براي فعال كردن 
قسمت هاي مختلف بهره بگيريد يا در محيط اجراي 
يك برنامه باال و پايين برويد و به داده هاي بيش��تري 

دسترسي يابيد.
Voice Access ب��ا تمام��ي برنامه هاي اندرويدي 
سازگار است و براي ويرايش متن و گفت وگو با برنامه 
گوگل اسيستنت هم قابل استفاده است. براي تسهيل 
اس��تفاده از اين برنامه مي توان برخي دستورات كلي 
را به اعداد نس��بت داد و البته اين تنظيمات هم قابل 
تغيير اس��ت. به عنوان مثال مي ت��وان باال بردن صدا 
را براي عدد ۲ و روش��ن كردن بلوتوث را براي عدد ۵ 
برنامه ريزي كرد. همچنين مي توان براي فعال شدن 
هر برنامه عددي را در نظ��ر گرفت تا با اداي عدد ۱۵ 

برنامه جيميل در دسترس قرار بگيرد.
براي ويرايش كلمات تنها كافيست جمله » .... را با .... 
جايگزين كن. « را بيان كرده و براي پاك كردن يك 
خط از نوش��ته هم بايد عبارت »خط .... را پاك كن« 
بيان كنيد. فهرست كاملي از اين دستورات صوتي قابل 
درك در بخش تنظيمات برنامه Voice Access در 

دسترس است.

ديلي ميل |
گروه��ي از ستاره شناس��ان ب��ا كم��ك داده ه��اي 
تلسكوپ»گايا«، س��تارگاني را كش��ف كرده اند كه از 

كهكشان هاي ديگر به كهكشان راه شيري آمده اند.
ستاره شناساني كه در جست وجوي نشانه هاي ستاره هاي 
بيرون از راه شيري بودند، به كشف حيرت آوري دست 
يافته اند. آنها به جاي ستارگان مورد نظر خود، ستارگاني 
را پيدا كردند كه احتمال مي رود از كهكشان ديگري آمده 
باشند. اين گروه پژوهشي، ۲۰ ستاره را نيز كشف كردند 
كه انتظار مي رفت از كهكشان راه شيري گريخته باشند.

ستاره شناسان براي اين پژوهش، از داده هاي ماموريت 
»گايا« )Gaia( اس��تفاده كردند. گايا، يك تلس��كوپ 
فضايي متعلق ب��ه آژانس فضايي اروپاس��ت كه براي 

اخترسنجي طراحي شده است.
 )LEI( »توماسو ماركتي« ، پژوهشگر »دانشگاه ليدن«
هلند و از نويسندگان اين پژوهش گفت: به نظر مي رسد 
بيشتر ستارگان پرسرعتي كه كشف كرده ايم، به جاي 
گريز از »مركز كهكشاني« راه ش��يري، به سوي آن در 
حركت هستند. ممكن است اين ستارگان، از كهكشان 
ديگري آمده و مستقيما به طرف راه شيري در حركت 

باشند.
شايد سكونتگاه اصلي اين ستارگان، »ابر ماژالني بزرگ« 
باشد كه كهكشان نسبتا كوچكي در اطراف راه شيري 

است و يا ممكن است از كهكشاني دورتر آمده باشند.
پژوهشگران قصد دارند منشأ ستارگان را مشخص كنند و 
آنها را در فواصلي نزديك تر از كهكشان مادر مورد بررسي 
قرار دهند تا اطالعات بي سابقه اي در مورد طبيعت اين 
ستارگان در كهكش��ان ديگر به دست آورند.  »النا ماريا 
روس��ي« ، از نويسندگان اين پژوهش گفت: ستارگان، 
هنگام تعامل با يك س��ياه چاله كالن جرم مي توانند با 
سرعت بااليي حركت كنند. در نتيجه، ممكن است حضور 
اين ستارگان، حاكي از وجود چنين سياه چاله هايي در 
كهكشان هاي نزديك باش��د اما شايد ستارگان، زماني 
بخشي از يك سيستم دوگانه بوده  و با انفجار ستاره همراه 

خود، به سوي راه شيري حركت كرده  باشند.

ديلي ميل |
دانش��جويان سه دانش��گاه مي توانند كارت شناسايي 
ديجيتال خود را به اپليكيشن »كيف پول اپل« اضافه 
كنند و با كمك آن وارد خوابگاه شوند يا بهاي ناهار خود را 
بپردازند. دانشجويان برخي كالج ها مي توانند با كمك اپل 
واچ يا آيفون خود وارد ساختمان هاي دانشگاه ها شوند. 
به نظر مي رسد با گس��ترش چنين روندي كارت هاي 

دانشجويي فيزيكي منسوخ مي شوند.
ش��ركت اپل اعالم كرده مش��غول ارايه خدمت كارت 
شناسايي دانشجويي بي تماس در دانشگاه دوك، دانشگاه 

آالباما و دانشگاه اوكالهما است.
دانش��جويان مي توانند كارت شناس��ايي خ��ود را به 
اپليكيشن Apple Wallet در آيفون و اپل واچ اضافه و 

در پرديس هاي دانشگاهي از آن استفاده كنند.
كافي اس��ت دانشجو آيفون يا اپل واچ خود را در نزديك 
دستگاه هاي خوانش كارت دانشجويي نگه دارد. با كمك 
كارت هاي شناسايي ديجيتالي مي توانند وارد خوابگاه ها، 
غذاخوري، كتابخانه و باشگاه شوند. همچنين دانشجويان 
با اين روش مي توانند بهاي خدمات خشكشويي، قهوه 

يا ناهار را بپردازند.
البته آيفون هاي دانشجويان بايد مجهز به iOS۱۲ و اپل 
واچ ها مجهز به سيس��تم عامل OS۵ باشد تا بتوانند از 

سيستم كارت شناسايي ديجيتال استفاده كنند.
اي��ن ويژگ��ي نخس��تين ب��ار در كنفران��س جهاني 
توسعه دهندگان اپل در ماه ژوئن معرفي شد. همچنين 
اپل تصميم دارد در آينده اين خدمت را در دانشگاه هاي 
بيشتري ارايه كند. درهمين راستا اين خدمت تاپايان 
س��ال جاري تحصيلي در دانشگاه هاي جان هاپكينز، 
س��انتا كالرا و تمپل نيز ارايه خواهد شد. جنيفر بيلي 
نايب رييس خدمات اينترنتي اپل در بيانيه اي در اين باره 
نوشت: هنگامي كه خدمت Apple Pay را ارايه كرديم، 
هدفمان جايگزين كردن آن با كيف پول فيزيكي بود. اما 
با افزودن كارت هاي حمل ونقل و وفاداري و همچنين 
بليت هاي بي تماس، قابليت هاي كيف پول ما از پرداخت 

بهاي كاال و خدمات فراتر رفت.

ورج | 
مايكروسافت با انتشار نسخه به روزرساني ويندوز ۱۰، به 
كاربران گوشي هاي اندرويدي اجازه مي دهد با رايانه خود 

ارتباط نزديك تر و بيشتري داشته باشند.
مايكروسافت به عنوان شركت توسعه دهنده سيستم عامل 
محبوب و پرطرف��دار ويندوز، حاال اعالم كرده اس��ت 
كه نس��خه به روزرس��اني اكتبر ۲۰۱۸ سيستم عامل 
ويندوز را منتشر كرده كه قابليت هاي جديد و جذابي 
داشته و به كاربران گوشي هاي اندرويدي اين امكان را 
مي دهد تا بتوانند اطالعات موجود در گوش��ي خود را 
به راحتي در رايانه ويندوزي خود مشاهده كرده و به آن 
دسترسي داشته باش��ند. اين قابليت جديد در ويندوز 
۱۰ كهYour Phone نام دارد، درحقيقت كار را براي 
كاربران گوشي هاي اندرويدي تسهيل مي كند كه بتوانند 
اطالعاتي نظير تصاوير، فيلم و فايل هاي ذخيره شده در 
رايانه خود را در گوشي هاي موبايل خود نيز مشاهده كرده 
و درصورت نياز، بدون نياز به روشن كردن لپ تاپ و رايانه 

خود، به داده هاي موردنيازشان دسترسي پيدا كنند.
البته اين قابليت به صورت برعك��س نيز كار مي كند و 
كاربران درصورت نياز به اطالعات ذخيره شده خود در 
گوشي، قادر خواهند بود از طريق رايانه مبتني بر ويندوز 

۱۰ خود به آنها دست يابند.
بطور قطع اين قابليت جديد براي آن دسته از كاربراني 
كه از رايانه و موبايل بيشتر استفاده هاي كاري و درسي 
مي كنند، بسيار كاربردي و سودمند خواهد بود و انتظار 
مي رود مورد استقبال فراواني از سوي كاربران قرار بگيرد.

در نسخه  جديد به روزرساني شده ماه اكتبر ۲۰۱۸ از 
ويندوز ۱۰ تغييرات و ويژگي هاي جديدي نظير حالت 
تيره براي فايل اكسپلورر، كليپ بورد ابري، پشتيباني 
از پايان بندي هاي خطي جديد در نوت پد، اپليكيشن 
Your Phone براي تعامل با گوش��ي هوش��مند، 
قابليت ورود سريع براي وب سايت ها و ويندوز، قابليت 
چراغ قوه در پلت فرم واقعيت تركيبي، پش��تيباني از 
س��وئيفت كي در كي بورد لمسي و بس��ياري ديگر از 

بهبودها اعمال شده است.

ناسا | 
عكس هاي فضانوردان در س��فينه س��ايوز را هميشه 
در خبرهاي مربوط به پرتاب اين س��فينه يا بازگش��ت 
فضانوردان از ايس��تگاه فضايي بين المللي ديده ايم اما 
خيلي ها مطلع نيس��تند كه صندلي هاي اين سفينه 
براي هر فضانورد بطور اختصاصي ساخته مي شود. اين 
صندلي كه نام رسمي آن »صندلي ضربه گير كازبك« 
)Kazbek( اس��ت وظيفه دارد در زمان پرتاب و فرود, 

فشار ناشي از پرتاب و فرود روي فضانورد را كم كند.
كازبك يك صندلي معمولي نيست و براي ساخت آن 
سال ها بررسي كارشناسي شده است تا توانايي فضانورد 
در برابر بارهاي ناش��ي از پرتاب و فرود در يك ماموريت 
فضايي را باال ببرد. اين صندلي توس��ط شركت فناوري 
سامانه هاي ايمني و حياتي فضايي »زوزدا «  در روسيه 
ساخته مي شود كه سابقه اي طوالني در طراحي و ساخت 
لباس ه��اي هوا-فضايي از جمله لباس هاي مخصوص 
خلبانان دارد. صندلي ۲۳ كيلوگرمي كازبك كه به اسم 
كوهي در قفقاز نامگذاري ش��ده از چند بخش مختلف 
تشكيل مي شود كه ش��امل قالب فلزي، كمربند قابل 
تنظيم, سامانه الكترونيك, اهرام هاي افقي و عمودي و 

سوپاپ ضربه گير و باالخره اليه داخلي است.
جز اليه داخلي بقيه قسمت هاي »كازبك« بطور يكسان 
ساخته مي شود. اليه داخلي هر صندلي بطور منحصر 
به فرد به اندازه بدن و ديگر پارامترهاي »اندام سنجي« 
هر فضانورد، قالب گيري و ساخته مي شود. براي ساخت 
اليه داخلي صندل��ي, در كارخانه زوزدا مراحل خاصي 
بايد صورت گيرد. قالب لباس با ماده اي ش��بيه به ماده 
قالب گيري دندان مصنوعي نيمه پر مي شود. فضانورد 
لباس نسبتا نازك و چسباني مي پوشد. بعد وي را به پشت 
در اين قالب مدتي نگه مي دارند تا ماده سفت شود. در اين 
زمان كارشناسان فضاهاي خالي و خلل و فرج احتمالي 
در اطراف بدن فضانورد را هم پر مي كنند. بر اساس اين 
قالب, پشتي فضانورد كه در حقيقت اليه داخلي صندلي 
هست ساخته مي شود. البته فضانورد بايد در چند نوبت 

داخل اين صندلي بخوابد و اعالم رضايت كند.

 كنترل صوتي گوشي ها
و تبلت هاي اندرويدي 

ورود  برخي ستاره ها از ديگر 
كهكشان ها به راه شيري

 اپل كارت دانشجويي
را  منسوخ مي كند

ويندوز۱۰ رايانه و گوشي را 
متصل مي كند

 صندلي عجيب براي سفر
به فضا

رويداد



اخبار شهرستانها 11 بنگاهها
بانك ها ديگر اجازه اخذ 
وكالت نامه رسمي ندارند

افزايش دو برابري قيمت تعويض 
روغن در كاميون هاي سنگين

گوجه آذربايجان غربي 
خوراك كدام كشورها مي شود

لوازم يدكي
در صدر كاالي قاچاق در سمنان

دستگيري 17نفر اخاللگر امنيت 
كاميون داران در قزوين

افتتاح خط بافندگي كارخانه 
بافت بلوچ در سال آينده

اراك|معاون قضايي رييس كل دادگستري مركزي 
گفت: از اين به بعد هيچ كدام از بانك ها و موسسات 
مالي نمي تواننداقدام به اخذ وكالت نامه رسمي كنند.

ملك محمدي در حاشيه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي 
گفت: علت اين مصوبه اين است كه برخي از بانك ها و 
موسسات مالي در زمان اعطاي تسهيالت به واحد هاي 
توليدي يا اشخاص اقدام به اخذ وكالت نامه رسمي 
مي كنند و در صورت پرداخت نكردن بدهي ها از طريق 
وكالتنامه رسمي بدون اينكه مبلغ بدهي به صورت 
دقيق مشخص ش��ود كل ملك مشخص شده را به 
سيستم هاي بانكي و موسسات مالي منتقل مي كنند.

بجنورد| رييس اتحاديه سرويس كاران بجنورد از 
افزايش دو برابري قيمت تعويض روغن در كاميون هاي 
س��نگين خبر داد. منصوري با اش��اره به اينكه نرخ 
خدمات توسط سرويس كاران تعويض روغن افزايش 
نيافته اس��ت، گفت: هم اكنون قيمت روغن و فيلتر 
هواي كاميون ه��ا به خصوص كاميون هاي خارجي 
بس��يار افزايش يافته اس��ت. از آنجايي كه قطعات 
كاميون هاي خارجي چون اس��كانيا وارداتي است 
و با دالر تهيه مي ش��ود، افزاي��ش قيمت ها در حوزه 
خودروهاي خارجي بس��يار چشمگير است.رييس 
اتحاديه سرويس كاران بجنورد ادامه داد: هم اكنون 
قيمت ابزار و وسايل كاميون هايي كه از جنس ايراني 
استفاده مي كنند تا 80 درصد افزايش يافته اين در 
حالي اس��ت كه در كاميون هاي خارجي به 250 تا 
300 درصد رس��يده است. هزينه تعويض روغن در 
كاميون هاي خارجي هم اكنون به 600 هزار تومان 
رسيده است اين در حالي است كه اين رقم در گذشته 

350 هزار تومان بوده است.

رييس سازمان جهاد كش��اورزي آذربايجان غربي 
از ص��ادرات 4800 تن گوجه فرنگي از اس��تان طي 
سال جاري خبر داد.اسمعيل كريم زاده با تاكيد به اينكه 
سال گذشته 2415 تن گوجه فرنگي به عراق صادر 
شد، اظهار كرد: در سال جاري و از زمان برداشت گوجه 
فرنگي 4800 تن از اين  محصول به 2 كشور عراق و 
گرجستان صادر شده است. امسال ميزان توليد گوجه 
فرنگي در استان حدودا 143 هزار و 500 تن بوده كه 
نسبت به سال گذشته كه حدودا 168 هزار تن بوده 
كاهش داشته است. كريم زاده با اشاره به اينكه كاهش 
توليد يكي از داليل افزايش قيمت گوجه فرنگي است، 
تصريح كرد: شرايط اقليمي منطقه، كمبود بارندگي ها، 
كاشت نشدن به موقع و انتقال نشاء دير هنگام سبب 
افت ميزان عملكرد گوجه فرنگي در سال جاري شد. 
براي تامي��ن گوجه فرنگي مورد نياز داخل و كنترل 
قيمت گوجه فرنگي صادرات آن متوقف ش��ده اما 
صادرات گوجه فرنگي گلخانه اي همچنان ادامه دارد.

س�منان| فرماندهي انتظامي اس��تان سمنان از 
افزايش 600 درصدي كش��فيات كاالي قاچاق در 
اين استان خبر داد و گفت: در 6 ماهه اول امسال 591 
ميليارد و 320 ميليون ريال كاالي قاچاق در سطح 
استان كشف شده است.سردار روح االمين قاسمي 
به مناسبت هفته ناجا در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
لوازم يدكي، احشام، سوخت و لوازم آرايشي- بهداشتي 
بيش��ترين فراواني را در بين كاالهاي كش��ف  شده 
قاچاق در اين استان داشتند.او از رشد 32 درصدي 
پرونده هاي تشكيل شده در حوزه كاالي قاچاق خبر 
داد و افزود: 392 پرون��ده كاالي قاچاق طي 6 ماهه 
نخست سال در نيروي انتظامي استان، تشكيل و در 

اختيار دستگاه هاي مسوول قرار گرفته است.

قزوين| سرپرست دادستاني استان قزوين گفت: 
1۷نفر مخل آرامش رانندگان به شيوه هاي متعدد 
از جمله پرتاب كردن س��نگ در شب و  روز دستگير 
ش��ده اند كه مطالبات صنفي نداش��ته و ب��ا وجود 
كاميون دار نبودن تنه��ا با تحريك ديگران به دنبال 
ايجاد خلل در امنيت جامعه هستند. حجت االسالم 
محسن كرمي اظهار داشت: راننده هاي شركت نفت 
قزوين در حال حاضر به محل استراحت و سرويس 
پيش بيني شده دسترسي دارند و همچنين تامين 
بيمه تكميلي آنها به نحو شايسه از محل كميسيون 
شركت هاي باربري از جمله مطلوبات رسيدگي شده 
آنهاست. در اين ميان برخي به دنبال ايجاد ناامني و 
متوقف كردن چرخه حمل و نقل هستند كه غير از 

چرخه مطالبات صنفي است.

زاهدان| معاون وزير صنع��ت، معدن و تجارت در 
حاشيه بازديد از روند بازسازي كارخانه ريسندگي 
و بافندگي بافت بلوچ ايرانشهر گفت: خط بافندگي 
كارخانه بافت بلوچ ايرانشهر تا يك سال آينده تكميل 
و راه اندازي مي شود.منصور معظمي افزود: با راه اندازي 
اين واحد بافندگي اين كارخانه براي 600 نفر ايجاد 
اشتغال مي كند. خط ريسندگي كارخانه بافت بلوچ 
ايرانشهر دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد. با 
راه اندازي خط جديد اين كارخانه كه براي تجهيز آن 
100 ميليارد تومان هزينه شده است زمينه اشتغال 

1۷0 نفر بطور مستقيم فراهم مي شود.

رييس  هيات مديره بنياد بركت خبر داد

اشتغال زايي حمايتي براي مردم زلزله زده كرمانشاه 
گروه بنگاه ها |

رييس  هيأت مديره بنياد بركت وابس��ته به ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، يكي از مس��ائل 
مغف��ول مان��ده در پس از زلزله س��ال گذش��ته 
كرمانشاه را توجه به اش��تغال كساني كه ابزار كار 
و كس��ب درآمدش��ان در زلزله از بين رفته بود يا 
سرپرست خانواده ش��ان از كار افتاده يا فوت شده 

بودند ذكر كرد. 
محمود عس��كري آزاد با بيان اين مطلب تصريح 
ك��رد: بع��د از زلزل��ه آبان ماه س��ال گذش��ته در 
كرمانشاه، دولت، دس��تگاه هاي حمايتي و مردم 
براي تأمين نيازه��اي زلزله زده ها اقدامات زيادي 
انجام دادند كه مواردي همچون اس��كان موقت، 
اسكان دايم و توزيع اقالم خوراكي و بهداشتي، از 
جمله اين اقدامات بود اما يكي از مسائلي كه مغفول 
ماند، توجه به اشتغال و محل درآمد كساني بود كه 
ابزار كار و كس��ب درآمدشان در زلزله از بين رفته 
بود يا كس��اني كه سرپرس��ت خانواده شان از كار 

افتاده يا فوت شده بودند. 
او افزود: در اين زمينه، بطور مش��خص سازمان يا 
نهادي ورود پيدا نكرده بود و اين دسته از هموطنان 
طب��ق قاعده بايد مس��تمري بگير س��ازمان هاي 
حمايتي مي ش��دند. از طرفي، بنياد بركت وابسته 
به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، تجربه 
موفقي در اشتغال زوده بازده، به ويژه در روستاها و 
مناطق محروم داشت. بنياد بركت در اين زمينه دو 
طرح »آسمان« )آيين نامه سرمايه گذاري مردمي 
و اشتغال  نيروي انس��اني( و »آفتاب« )آيين نامه 
فقرزدايي و توان افزايي بركت( را دارد كه در حال 
حاضر در حال اجرا در نقاط مختلف كشور است. 

رييس  هيأت مدي��ره بنياد بركت در خصوص اين 
طرح هاي اش��تغال زايي زودبازده توضيح داد: در 
طرح »آسمان« خانواده هاي روستايي شناسايي 
و سازماندهي شده، آموزش مي بينند و تسهيالت 
در اختيار آنها قرار مي گي��رد. اين طرح در واقع با 
توانمندس��ازي اقتصادي و اجتماعي روستاييان، 
مش��اغل خانگي در روس��تاها و مناطق محروم را 
توسعه مي دهد. در طرح آفتاب هم، از روستايياني 
كه مش��اغل خانگي ايجاد كرده يا توسعه داده اند، 
در حوزه بس��ته بندي، بازاريابي، برندس��ازي و ... 

حمايت مي شود. 
عسكري آزاد ادامه داد: از آنجا كه اين دو طرح در 
چند منطقه از كشور اجرا و به نتايج موفقيت آميزي 
منجر ش��ده بود، با دستور رييس س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت ام��ام )ره( قرار ش��د، اين طرح ها 
براي پوشش آسيب هاي شغلي به مردم زلزله زده 

غرب كشور در دستور كار قرار بگيرد. از اين نقطه 
بود كه گروه بررسي ما در منطقه، تحقيقات خود 
را آغاز كرد. تحقيقاتي كه با هدف اس��تخراج آمار 
خانواده هاي��ي كه سرپرست ش��ان در زلزله از كار 
افتاده ش��ده، خانواده هايي كه سرپرست شان را از 
دست داده بودند و كساني كه ابزار و لوازم كارشان 

را از دست داده بودند، انجام مي شد. 
او ب��ا بي��ان اينكه ب��ا امكانات محل��ي و همكاري 
نهادهايي چون كميت��ه امداد امام خميني )ره( و 
بهزيستي منطقه، اقدام به شناسايي اين خانواده ها 
كرديم، خاطرنش��ان كرد: از آن ج��ا كه پيش از ما 
به اين حيطه ورود نش��ده بود، اطالعات به شكل 
متمرك��ز وجود نداش��ت. با هم��كاري نهادهاي 
يادشده، نهايتًا توانستيم 301 خانواده را در شهرها 
و روستاهاي مختلف اس��تان كرمانشاه شناسايي 
كني��م و در اولوي��ت اش��تغال زايي حمايتي قرار 
دهيم. از تعداد 301 خانواده شناس��ايي شده، در 
126 خانواده، سرپرس��ت خانواده، مرد و در 1۷5 

خانواده، سرپرست خانواده، زن بود. 
ريي��س  هيأت مدي��ره بنياد بركت گف��ت: بعد از 
شناسايي اين افراد، مشاغلي كه آنها مي توانستند 
انجام دهند، در 21 عنوان تقسيم شد. پرورش دام 
س��بك يا دام س��نگين با توجه به بافت روستايي 
منطقه و مزيت نس��بي ش��غل دامداري، فراواني 
بيشتري داش��ت و افراد بيش��تري به آن گرايش 
داش��تند. مش��اغل مختل��ف ديگ��ري همچون 
آرايشگري، خياطي، پارچه فروشي، قالي بافي و ... 

هم در فهرست متقاضيان وجود داشت. 
عس��كري آزاد افزود: پس از دسته بندي و تعيين 
مش��اغل، كار تأمي��ن مال��ي را ش��روع كردي��م. 
خانواده هاي زلزله زده هيچ توان مالي نداش��تند 
و ب��ه همين دليل براي تأمي��ن مالي، 45 ميليارد 
ري��ال كمك بالع��وض اختصاص داده ش��د. 30 
ميلي��ارد ريال از اين مبلغ را بنياد بركت وابس��ته 
به س��تاد اجرايي فرمان حضرت ام��ام )ره( و 15 
ميليارد ريال را هم كميته امداد تأمين كرد. عالوه 
بر كم��ك  بالعوض، مبلغ 26 ميليارد ريال هم وام 
قرض الحسنه براي ايجاد و توسعه مشاغل روستايي 
مورد نظ��ر، اختصاص يافت. به اين ترتيب به ازاي 
هر ش��غل، 235 ميلي��ون ري��ال )در قالب كمك 

بالعوض و تسهيالت قرض الحسنه( تأمين شد. 
او عنوان كرد: بخشي از اعتبار اختصاص داده شده 
نيز صرف آموزش افراد متقاضي ش��غل شد. چون 
كسب وكارهاي خانگي، آن طور كه تصور مي شود 
ساده نيست و به آموزش نياز دارد. به عنوان مثال، 
در شغل پرورش دام سبك، اصول و استانداردهايي 

هس��ت ك��ه در ص��ورت رعايت ش��ان، بازدهي و 
سوددهي كار تا چند برابر بيشتر مي شود. ما عالوه 
بر تس��هيل گراني ك��ه براي آموزش به روس��تاها 
و مناط��ق محروم مي فرس��تيم، ب��راي هر يك از 
مشاغل و كسب وكارها جزوه ها و متن هاي علمي و 
كاربردي تهيه كرده ايم كه با هدف افزايش كيفيت 
و بازدهي مشاغل، اصول و استانداردهاي كار را به 

افراد آموزش مي دهد. 
رييس  هيأت مديره بنياد بركت با تأكيد بر اينكه 
در برنامه اشتغال زايي حمايتي در مناطق زلزله زده 
اس��تان كرمانش��اه، تمام مراحل كار بطور دقيق 
رصد مي شود، بيان كرد: تا به امروز از تعداد 301 
خانواده اي كه تح��ت حمايت قرار گرفتند، بخش 
عمده عمليات اجرايي مشاغل آنها به انجام رسيده 
است. برخي كارهاي عمراني خود را آغاز كرده اند، 
بعضي از افراد هم كارهاي اجرايي خود را به اتمام 
رس��انده اند. برنامه زمان بندي ما اين اس��ت كه تا 
بهمن  ماه س��ال جاري، مشاغل اين 301 خانواده 
بطور كامل ايجاد ش��ده و به درآمدزايي متعارف 

رسيده باشد. 

به گفته عسكري آزاد، اش��تغال زايي حمايتي در 
اس��تان زلزله زده كرمانش��اه، مي تواند به عنوان 
يك نمونه براي ايجاد و توس��عه مشاغل زودبازده 
در روس��تاها و مناطق محروم كش��ور مورد توجه 

قرار گيرد. 
او در اين باره تش��ريح كرد: اي��ن كار مي تواند به 
عنوان الگو توسعه پيدا كند و در مناطق ديگر هم 
پياده شود. موضوعي كه هم به نفع اقتصاد كشور 
اس��ت و هم مي تواند در مديريت و رفع بسياري از 
آسيب ها از جمله مهاجرت و محروميت موثر باشد. 
واقعيت اين است كه براي باقي ماندن روستاييان 
در روستاها بايد براي آنها منبع درآمد ايجاد كنيم. 
صرفًا با ساختن راه و مدرسه و فعاليت هاي عمراني 
مشابه-اگرچه مورد نياز روستاهاست- نمي توانيم 
روستاييان را به ماندن در روستاها متقاعد كنيم. 
رييس  هي��أت مديره بنياد بركت يادآور ش��د: در 
ساليان گذشته در دولت هاي مختلف تسهيالت و 
كمك هايي براي ايجاد مشاغل روستايي داشتيم، 
اما با توجه به اينكه چندان روي بحث آموزش كار 
نشد، همچنين طرح كسب وكار براي مشاغل تهيه 

نش��ده بود يا نظارت خوبي نداشتيم، وام ها عمدتًا 
منحرف ش��ده و به نتيجه اي كه مورد انتظار بود، 

نرسيديم.
 عس��كري آزاد ادامه داد: وقتي منابع مالي، بدون 
نظارت و آم��وزش در اختيار يك فرد متقاضي در 
منطق��ه اي محروم ق��رار گيرد، كاري ك��ه او آغاز 
مي كند به احتمال زياد با شكست مواجه مي شود 
و ف��رد محروم به يك فرد مح��روم بدهكار تبديل 
مي ش��ود كه نمونه هاي آن را بعضًا در روس��تاها و 

مناطق محروم در سال هاي گذشته داشته ايم. 
او با تأكيد بر اينكه در طرح اشتغال زايي روستايي 
بنياد بركت، مطلقًا برنامه به اين شكل نيست كه ما 
به افراد وام بدهيم و آنها را به حال خود رها كنيم، 
گف��ت: در اين برنام��ه ابعاد مختل��ف كار از قبيل 
آموزش، حمايت و نظارت با همكاري دستگاه هاي 
محلي بطور كامل اجرا مي شود. ما تالش مي كنيم 
عالوه بر منابع مالي، متغيرهاي ديگر را نيز در نظر 
بگيريم و همه جانب��ه از متقاضي حمايت كنيم تا 
شغل شكل بگيرد و به درآمدزايي برسد و حمايت 

مالي منحرف نشود.

وزير ارتباطات در مراسم رونمايي از برنامه ۵ ساله راهبردي اپراتور :

همراه اول لكوموتيو پرقدرت مسير حركتي ايران ديجيتال است
با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از برنامه 

راهبردي 5 ساله آتي همراه اول رونمايي شد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، در مراس��مي كه با حضور محمد جواد آذري 
جهرمي وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات، حميد 
فرهنگ مديرعامل همراه اول، مهدي اخوان بهابادي 
رييس هيات مديره هم��راه اول و جمعي از مديران 
ارشد اين شركت در روز اول نمايشگاه تلكام در سالن 
اختصاصي اين اپراتور برگزار شد، برنامه راهبردي 5 

ساله همراه اول رونمايي شد.
اين برنامه با ماموريت »تحقق روياي ديجيتال« در 
 ICT تالش اس��ت تا به عنوان يكي از رهب��ران بازار
منطقه، به ارايه خدمات و راهكارهاي هوشمند براي 

توانمندسازي اكوسيستم ديجيتال بپردازد. 
حميد فرهنگ در اين مراس��م با اشاره به رونمايي از 
راهبرد 5 ساله آتي همراه اول گفت: ما در 9 ماه گذشته 
برنامه راهبرد 5 ساله همراه اول را بنا بر ماموريت  هاي 
شركت، تدوين كرده  ايم. اميدواريم كه مثل هميشه 
با ياري خ��دا، به توس��عه فضاي فناوري كش��ور به 

فراگير شدن حوزه كس��ب و كار در اين كمك كنيم. 
مديرعامل همرا اول ادامه داد: غير از چشم اندازمان كه 
تبديل شدن به يكي از رهبران ICT در منطقه است. 

همچنين حوزه كسب  وكار همراه اول فراتر از گذشته 
خواهد ش��د و ش��ركت  هاي زيادي با ماموريت  هاي 

متنوع به خانواده همراه اول اضافه مي شوند. 

فرهنگ ضمن بيان اين نكته كه درگذشته همراه اول 
شركتي بود كه بيش��تر در حوزه ارتباطات و برقراري 
ش��بكه هاي ارتباطي فعال بود، گفت: در حال حاضر 
شركت هاي همس��و به خانواده همراه اول اضافه شده 
است و ما به دنبال شركت هاي فراتر از كسب وكارهاي 
اصلي هستيم. ش��ركت  »مبين نت« و »امن افزار« به 
مجموعه اضافه شده اند و به دنبال اضافه  شدن »حركت 
اول« هستيم. اميدواريم اين اكوسيستم به حوزه فناوري 

اطالعات و ارتباطات كمك كند.
در ادامه مهندس جهرمي، وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات با اشاره به مديريت جوان در همراه اول، گفت: 
ش��واهد جواني در همراه اول مش��خص است. مسير 
حركت��ي اقتصاد ديجيتال و س��اخت ايران ديجيتال 
نياز به ني��روي جوان دارد. مديرعام��ل جوان، رييس 
هيات مدي��ره جوان، هيات مديره ج��وان و تيم جوان 
همراه اول پرقدرت پاي كار آمده اند و در سال گذشته 
توانسته اند نقش مهمي در توسعه فناوري اطالعات و 

ارتباطات داشته باشند.
جهرمي ادامه داد: من از دوس��تان همراه اول تشكر 

ويژه مي كنم كه در توس��عه ايران ديجيتال، برنامه 
5 ساله خود را تنظيم كرده اند. از اين شركت انتظار 
بزرگي داريم. اتصال مدارس كشور تا پايان امسال به 
شبكه پرس��رعت پهن باند جزو ماموريت هايي است 
كه همراه اول با حمايت دولت پيگيري مي كند. بحث 
هوشمندس��ازي مصرف ان��رژي و فعاليت در حوزه 
كشاورزي هوشمند جزو پروژه هايي است كه همراه 

اول در آن ورود خواهد كرد.
وزير ارتباطات با تش��كر از پيگيري همراه اول در رفع 
مشكالت مردم گفت: پيگيري و حل مشكالتي كه براي 
مردم در مجموعه سرويس هاي ارزش افزوده به وجود 
آمده بود، با حركت شجاعانه اي كه مديران همراه اول 
انجام داده اند و مشكل را خودشان شناسايي و برطرف 
كردند، حركت ارزش��مندي بود. اميدواريم اين مسير 

شفافيت با انرژي بيشتري پيگيري شود.
وي در پايان گفت: از مديرعامل، اعضاي هيات مديره 
همراه اول و همچنين سهامداران همراه اول كه نقش 
بي بديلي در توس��عه فناوري اطالع��ات و ارتباطات 

دارند، نيز تشكر مي كنم.

توليدكننده نيازمند
 ثبات در نرخ ارز است

اصفهان|نايب رييس اتاق 
بازرگان��ي اصفه��ان گفت: 
نرخ ارز همچنان در نوسان 
اس��ت و كاه��ش ناگهاني 
آن در روزهاي گذش��ته به 
معناي تثبيت نرخ ارز نيست.
مصطفي رناسي با بيان اينكه 
افزايش و يا كاهش نرخ ارز تا حد زيادي متاثر از رويدادها 
و اتفاقات سياسي است، اظهار كرد: نرخ ارز همواره داراي 
دو قيمت است. يكي قيمت اقتصادي ارز كه به راحتي و 
تحت تاثير شرايط اجتماعي، سياسي و هيجانات موجود 
بازار و مردم تغيير نمي كند و عوامل موثر بر آن ش��امل 
رشد اقتصادي، ميزان درآمد و اموري از اين قبيل است.
او با بيان اينكه دومين نرخ ارز، نرخي است كه براساس 
رويدادهاي سياسي و هيجان موجود در ميان مردم براي 
خريدوفروش تعيين مي شود، افزود: اين قيمت معموال 
داراي ثبات نيست و مي تواند با انتشار يك خبر و يا تغيير 
در سياست خارجي كشور دچار تغييرات ناگهاني شده 
و افزايش يا كاهش يابد.او ب��ا بيان اينكه در حال حاضر 
نرخ هاي مختلفي براي ارز از سوي كارشناسان اقتصادي 
تعيين شده است، اظهار كرد: كارشناسان اقتصادي اين 
نرخ را بر اساس تورم و سبد كاالي مردم تعيين كرده اند. 

37ميليون تن كاال
در بندرشهيد رجايي جابه جا شد
هرمزگان| مديركل بنادر 
و دريان��وردي هرم��زگان 
گفت: 3۷ ميلي��ون و 6۷8 
هزار و 392 تن انواع كاالي 
نفتي و غيرنفتي در ش��ش 
ماه نخست سال 9۷ در بندر 
شهيد رجايي جابه جا شده 
است.به گزارش ايرنا،  اهلل مراد عفيفي پور ديروز در جمع 
خبرنگاران افزود: اين ميزان شامل 25 ميليون و 159 
هزار و 303 تن كاالي غيرنفتي و 12 ميليون و 519 هزار 
تن فرآورده نفتي است. در اين مدت 1۷ ميليون و 101 
هزار و 856 تن كاالي غيرنفتي از بندر ش��هيد رجايي 
صادر، سه ميليون و 3۷5 هزار و 24۷ تن وارد، دو ميليون 
و 524 هزار و 809 تن ترانزيت، يك ميليون و 428 هزار 
و ۷96 تن ترانشيپ و 15هزار و 862 تن نيز كابوتاژ شده 
است.مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي اظهار 
داشت: همچنين در شش ماه گذشته سه ميليون و 881 
هزار و 294 تن فرآورده نفتي صادر، ۷20 هزار و 335 تن 
وارد، هفت ميلي��ون و 893 هزار تن كابوتاژ و 24 هزار و 
415 تن نيز ترانزيت شد. از ابتداي سال جاري تا اول مهر، 
يك هزار و 925 فروند شناور در اسكله هاي 40 گانه بندر 

شهيد رجايي پهلو گرفت .

استقرار رويكردهاي جهان 
تراز در شركت

با حضور مديرعامل، معاونان و 
مديران شركت فوالد مباركه 
و تيم اعزامي از بنياد كيفيت 
اروپا، آيين افتتاحيه ارزيابي 
 )EFQM( تعالي سازماني
روز پنجشنبه پنجم مهرماه 
برگزار ش��د.در اين مراسم، 
بهرام سبحاني، ضمن ارائه بخشي از دستاوردهاي اين 
ش��ركت، حضور فوالد مباركه در اين ارزيابي را فرصتي 
براي بهبود و كس��ب تجارب و استانداردهاي جديد در 
سطح جهاني دانس��ت و گفت: به منظور حضور هرچه 
موفق تر در بازارهاي جهاني بس��يار به ج��ا بود كه اين 
شركت را در سطح اروپايي نيز ارزيابي كنيم. او بهره مندي 
از بهترين رويكردهاي مديريتي در س��طح جهان را از 
اولويت هاي فوالد مباركه دانست و افزود: مديريت منابع 
مختلف شركت با به كارگيري الگوهاي موفق مديريتي 
موجب شده تا فوالد مباركه نتايج ارزشمند و پايداري 
را براي ذينفعان مختلف خلق كند و لذا سطح رضايت 
و عالقه مندي به عملكرد اين ش��ركت به نحو مناسبي 
افزايش يابد. وي از تمامي همكاران و مديران ش��ركت 
خواست همكاري صادقانه اي با ارزيابان داشته باشند تا 
نقاط قوت و قابل بهبود سازمان به خوبي مشخص شود.

اخالل دالالن در نظام عرضه 
نهاده هاي دامي، مرغ را گران كرد
ون  مع��ا ته�ران|  
هماهنگي امور اقتصادي 
و توسعه منابع استانداري 
تهران با اش��اره به داليل 
نوسانات زياد قيمت مرغ 
طي چند وقت اخير گفت: 
يك��ي از مهم ترين داليل 
اين نوسان و افزايش مقطعي قيمت آن اخالل دالالن 
در نظام عرضه نهاده هاي دامي بود كه باعث گراني 

اين محصول شد.
به گزارش ايرنا محمد امام��ي امين ديروز در پايان 
نشست ستاد تنظيم بازار در جمع خبرنگاران افزود: 
اگرچه دولت قيمت ارز نهاده هاي دامي را براساس 
قيمت ارز مرجع پرداخت مي كند اما اشكال هايي در 
نظام توزيع ناش��ي از تحوالت اخير اقتصادي باعث 
ورود دالل ها به اين بازار شده و اين نهاده ها به موقع 
و با قيمت تضميني به دست توليد كننده نمي رسد.

به گفته او در اين نشس��ت مقرر شد انجمن هاي 
صنفي، س��ازمان تعزيرات، جهاد كش��اورزي و 
ديگر بخش هاي مرتبط با بررسي كارشناسي به 
سازوكار مشخصي برسند و آن را براي اجرا به اين 

ستاد اعالم كنند .

رقابت۵۰۰نخبه قرآني درچهل 
و يكمين دوره مسابقات قرآن 
مركزي| مديركل اوقاف 
و ام��ور خيري��ه اس��تان 
مرك��زي گف��ت: 500 
قاري قرآن و نخبه قرآني 
در چه��ل و يكمين دوره 
مسابقات سراسري قرآن 
كريم به ميزباني اراك، از 
دهم تا بيست و سوم ماه جاري با هم رقابت مي كنند.

 به گزارش »تعادل« حجت االسالم حسين دالوري 
در نشست با خبرنگاران در اراك اظهار داشت: اين 
قاري��ان و نخبه هاي قرآني در دو گ��روه خواهران و 
برادران در رشته هاي مختلف شامل قرائت، ترتيل، 
حفظ، اذان، دعا خواني، تفسير، معارف و... با يكديگر 
به رقابت مي پردازند. او بيان داشت: برادران در چهار 
گروه در هفت��ه اول از دهم تا ش��انزدهم مهرماه به 
رقابت مي پردازند و بعد از آن هم خواهران در مرحله 
دوم يعني از ش��انزدهم تا بيس��ت و سوم مسابقات 
خود را آغاز مي كنند.دالوري تصريح كرد: با توجه 
به تجربه اي كه در س��ال هاي گذشته در برگزاري 
مسابقات سراسري قرآن در ديگر استان هاي كشور 
به دس��ت آمده، در اي��ن دوره تالش كرديم تمامي 

برنامه ها در يك مكان متمركز باشد .
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اقتصاد اجتماعي12اخبار
ويزيت »طب سنتي ايراني« 

مشمول بيمه مي شود

افزايش ۵۴ درصدي
درگيري با اشرار

واكنش وزارت بهداشت
به كشف شربت هاي تقلبي

مدي��ركل دفتر ط��ب ايران��ي وزارت بهداش��ت از 
رايزني هاي صورت گرفته با سازمان بيمه سالمت، 
براي پوشش بيمه اي »ويزيت طب سنتي ايراني« 
خبر داد. محمود خدادوست از فعاليت ۵۶ سالمتكده، 
كلينيك و درمانگاه طب سنتي ايراني در كشور خبر 
داد. او درباره وضعيت ويزيت خدمات طب س��نتي 
ايراني و اقداماتي كه قرار بود براي پوش��ش بيمه اي 
اين خدمات صورت گيرد نيز گفت: به دنبال جلسات 
و توافقي كه با سازمان بيمه سالمت ايرنيان داشته ايم، 
ب��ه زودي ويزيت طب س��نتي ايراني كه توس��ط 
متخصصان اين رشته دريافت مي شود، تحت پوشش 
اين س��ازمان بيمه گر قرار مي گيرد. خدادوس��ت 
همچنين درب��اره فعاليت س��ايت هاي مجازي در 
حوزه ارايه خدمات طب س��نتي و سودجويي هايي 
كه در اين حوزه صورت مي گيرد، به ايسنا گفت: در 
اين زمينه نيز طي مكاتباتي كه با پليس فتا و وزارت 
ارشاد صورت گرفت، سايت هاي مجاز و همچنين 
برخي از س��ايت هاي غيرمج��از را معرفي كرديم. 
در عين حال براي آگاهي و اطالع رس��اني به مردم 
درباره س��ايت هاي مجاز كه اطالعات درستي را در 
اختيارشان مي گذارند، در صفحه دفتر طب ايراني در 
سايت وزارت بهداشت اسامي اين سايت ها و مراكز 
ارئه دهنده خدمات طب سنتي ايراني را اعالم كرديم. 

جانش��ين فرمانده ناجا از كاهش سرقت از بانك و 
طالفروشي، تجاوز به عنف و قتل در كشور خبر داد. 
سردار اس��كندر مومني در گردهمايي كارآگاهان 
پليس آگاهي كه پيش از امروز در ستاد ناجا برگزار 
شد، گفت: خوشبختانه ش��رايط امنيتي در كشور 
ما با اقدامات انجام ش��ده از س��وي ماموران پليس 
مطلوب و قابل قبول اس��ت.او با اراي��ه آمارهايي از 
وضعيت جرايم در كشور اظهاركرد: در سال جاري 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، سرقت از بانك 
71 درصد، سرقت از طالفروشي 17 درصد، سرقت 
مس��لحانه 11 درصد، قتل 13 درص��د و تجاوز به 
عنف 23 درصد كاهش داشته است. مومني با بيان 
اينكه تنها در برخي موارد مانند س��رقت هاي خرد 
افرايش داش��ته ايم، گفت: به عنوان مثال س��رقت 
موتورسيكلت 3 درصد افزايش داشته است. به گفته 
سردار مومني، در نيمه نخست امسال 3۶0 تن انواع 
موادمخدر كشف شده است.جانشين فرمانده ناجا 
در ادامه با بيان اينكه آمار ش��هداي پليس در شش 
ماهه امسال در مقايسه با ۶ ماهه پارسال 23 درصد 
كاهش داشته است، گفت: درگيري با اشرار نيز طي 
اين مدت افزايش ۵۴ درصدي داشته است.اسكندر 
مومني به آمار اقدامات پليس در برخورد با قاچاق 
كاال و ارز اش��اره كرد و گفت: در مورد كاالي قاچاق 
كشفيات ما ۹۹ درصد افزايش داشته است و ارزش 
ريالي اقالم مكشوفه نيز بالغ بر ۴000 ميليارد تومان 
است . او ادامه داد: كل پرونده هاي ما در اين حوزه نيز 
۵ درصد افزايش داشته و درعين حاال پرونده هاي 
باالي ۵00 ميليون تومان ما افزايش ۴۵ درصدي 
داشته است.مومني با بيان اينكه جعل و كالهبرداري 
نيز به ترتيب 2 و 2۵ درصد كاهش داش��ته است، 
اظهاركرد: در مجموع براساس بررسي شاخص هاي 
امنيتي، ايران ۹7 امن تر از ايران ۹۶ است. جانشين 
فرمانده ناجا در بخش ديگري از سخنان خود به نتايج 
نظرس��نجي هاي مختلف درمورد موقعيت پليس 
اشاره كرد و گفت: ۸7 درصد مردم از امنيت كشور 
رضايت دارند. او با اشاره به شرايط كاري كارآگاهان 
اظهار كرد: يك كارآگاه ب��راي فعاليت به آرامش و 
تمركز احتياج دارد. كارآگاهان افراد نكته س��نج و 
جامع نگري هس��تند. مومني افزود: مس��اله ديگر 
دانش و تجربه است، مجرمان با پيشرفت تكنولوژي 
از علم و دانش روز بهره مي برند و پليس هم بايد به 

اين دانش مجهز باشد.

سخنگوي سازمان غذا و دارو در واكنش به خبر كشف 
محموله بزرگ شربت هاي قالبي كودكان در تهران، 
به مردم توصيه كرد كه حتما بعد از تهيه دارو به ويژه 
داروهاي برند، اصالت آن را استعالم كنند.كيانوش 
جهانپور در واكنش به خبر كش��ف محموله بزرگ 
شربت هاي قالبي كودكان در تهران، گفت: متاسفانه 
قاچاق دارو از سوي افراد سودجو انجام مي شود. با توجه 
به توزيع كنترل شده داروهاي خارجي يا محدوديت در 
واردات داروهاي خارجي كه مشابه توليد داخلي شان 
در كشور وجود دارد، افراد سودجو، سوءاستفاده كننده 
و منفعت طلب هميشه در كمين نشسته اند تا از اين 
فرصت ها استفاده كنند.او افزود: توصيه اي كه در اين 
زمينه براي مردم داريم اين است كه بحث استعالم 
اصالت كاالهاي سالمت را جدي بگيرند؛ بطوريكه 
بعد از تهيه دارو و ساير كاالهاي سالمت يا از طريق 
س��امانه پيامكي 2000۸۸22 يا از طريق نرم افزار 
TTAC ك��ه روي موبايل ها قابل نصب اس��ت يا از 
طريق سايت TTAC.IR اصالت كاال را استعالم و 
شناسايي كنند. وي تاكيد كرد: مردم حتي دارويي را 
كه از داروخانه مي گيرند، حتما استعالم كنند. ما هم 
به خود داروخانه ها و هم به خريدار توصيه مي كنيم 
اين استعالم را انجام دهند. زيرا به هر حال به طرق 
مختلف و با روش هاي مختلفي فرآيند قاچاق و ورود 
كاالهاي جعلي و تقلبي انجام مي شود. جهانپور در 
ادامه به ايسنا گفت: درباره دارو هم با توجه به اهميت 
خاصي كه دارد، توصيه ما به تك تك افرادي كه دارو 
را تهيه مي كنند، اين اس��ت كه اوال حتما دارو را از 
داروخانه تهيه كنند و در عين حال حتي دارويي را 
كه از داروخانه تهيه مي كنند، از طريق روش هايي كه 
توضيح دادم، استعالم كنند. اين اقدام به ويژه درباره 
كاالهايي كه تحت عنوان برند و كاالهاي خارجي 

عرضه مي شوند، بسيار مهم است.

آثار موزه درنتس هلند در موزه ملي ايران به نمايش درآمد

سهم ۹۸.۵ درصدي اقوام در آسيب كودكان

واكنش بطحايي به مداخله هاي غيركارشناسي برخي نماينده ها 

بازگويي تاريخ هلند در چند خط
 ريحانه جاويدي 

پنجمين بار است كه آثار موزه اي از كشورهاي خارجي براي 
نمايش به ايران منتقل مي شود، بعد از نمايش آثار موزه لوور 
فرانسه، حاال نوبت به هلندي ها رسيد تا بخشي از تاريخ خود را 
در ايران به نمايش بگذارند. بعد از گذشت ۴ ماه كه 1۹۶ شي 
از آثار تاريخي ايران در موزه  درنتس هلند به نمايش گذاشته 
شده، اكنون در راستاي يك تفاهم دوجانبه، نمايشگاهي با 
عنوان »باستان شناسي و هنر سرزمين هلند به روايت موزه 
درنتس« با بيش از ۵00 شي ء از 103 محوطه از موزه درنتس 
هلند در موزه ملي ايران بر پا شده است. با اين وجود اگرچه 
هارولد ري توپان، رييس موزه درنتس هلند، معتقد است 
بهترين آثارشان را براي نمايش به ايران منتقل كرده اند اما 
جز يك موميايي 2300 ساله، يك تابلوي نقاشي از پيكاسو 
و يك تبر دستي ۵0 هزار ساله، شيء خاص ديگري در ميان 
آثار به نمايش درآمده از اين موزه، ديده نمي شود. تنها اثري 
هم كه از ونگوگ در اين نمايشگاه به نمايش درآمده است 
به دليل ارتباط موضوع��ي از مخزن موزه هنرهاي معاصر 
ايران، قرض گرفته ش��ده است، در حالي كه در ميان 1۹۶ 
اثر منتقل شده از ايران به هلند، اشياي گرانقيمتي همچون 
جام مارليك، جام همدان، جام كالردش��ت، حلقه قدرت، 
سفالينه هاي شهرسوخته، گنجينه جوبجي، اشياي جيرفت 
و نقش برجس��ته هاي تخت جمشيد، به چشم مي خورد. 
اين در حالي است كه هلندي ها در بروشور نمايشگاه هم به 
جاي استفاده از زبان فارسي، به اشتباه از زبان عربي استفاده 
كرده اند كه رييس موزه درنتس هلند در مراسم افتتاحيه اين 
نمايشگاه درباره اين اتفاق عذرخواهي كرده و اعالم كرد در 

چاپ هاي بعدي اصالح مي شود. 

    نمايشگاهي براي حضور  كارخانه دارها
تاكنون نمايشگاه هايي از آثار موزه ملي ايران در كشورهايي 
چون مكزيك، ژاپن، آلمان، هلند، فرانسه، انگليس، ايتاليا 
و هندوس��تان برگزار شده اس��ت اما از بين اين كشورها 
فقط موزه لوور فرانسه پس از سال ها، در موزه ملي ايران 
نمايشگاه برگزار كرده است، نمايشگاهي كه اشيا به انتخاب 
خودشان بود و موزه ملي ايران كمترين دخالتي در تعداد 
و انتخاب آنها نداشت و حاال بعد از فرانسوي ها،  هلندي ها 
به توافق خود عم��ل كرده و در مقاب��ل نمايش 1۹۶ اثر 
ارزشمند كه از ايران به اين كشور منتقل شد، ۵00 شيء  
را روانه ايران كردند كه به نظر مي رسد موزه ملي ايران هيچ 
دخالتي در انتخاب اين آثار نداشته است. كورنليس بيل، 
معاون استانداري استان درنته در هلند و عضو هيات امناي 
موزه درنتس، درباره چگونگي انتخاب آثار براي نمايش در 
ايران، گفت: از آنجا كه قديمي ترين آثار باستان شناسي 
هلند و قديمي ترين دوران زندگي در استان درنتس يافت 

شده است، براي ما اهميت داشت تا تاريخ كهن استان مان 
را به نمايش بگذاريم. اين در حالي است كه آثار ايران نيز 
در نمايشگاهي تحت عنوان »ايران تمدن كهن« در موزه 
درنتس به نمايش درآمده اس��ت. از اين رو بر آن شديم تا 
آثار باستاني و تاريخي هلند را نيز در ايران بياوريم و آن را 

به ايراني ها نشان دهيم.«
او افزود: » ازجمله آثاري كه براي نمايش در اين نمايشگاه 
انتخاب كردي��م، موميايي از يك مرد هلندي اس��ت كه 
نمونه اي از قديمي ترين مردماني است كه در استان درنته 
هلند زندگي مي كردند. از مجموعه سراميك ها و نقاشي ها 
نيز آث��اري را انتخاب كرديم كه در زمره آثار ملي هلند به 
حس��اب مي آيند. هدف مان آن بود كه در كنار مجموعه 
آثار باستان شناسي، مجموعه اي از آثار هنري هلند را نيز 

به مردم ايران نشان بدهيم.«
البت��ه بيل اي��ن نمايش��گاه را زمينه حض��ور گروهي از 
كارخان��ه داران هلن��دي در ايران مي داند ك��ه مي تواند 
فرصت هايي را براي سرمايه گذاري آنها در ايران فراهم كند. 
او درباره اين موضوع بيان ك��رد: » به زودي در ماه مارس 
و آوريل تعدادي از كارخانه داران هلندي كه از نمايشگاه 
باستان شناسي و هنر هلند به روايت موزه درنتس حمايت 
كرده بودند، به ايران سفر مي كنند تا طي يك تور، از ايران 
و نمايشگاه بازديد كنند. ممكن است اين ديدار بهانه اي 
ش��ود تا آنها در ايران س��رمايه گذاري كنند. آنها به ايران 
مي آيند و ايران را مي بينند ولي نمي دانيم ممكن اس��ت 
اتفاقي درخصوص سرمايه گذاري در ايران بيفتد يا نه! اما 

اگر نيايند قطعا هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.«

    ونگوگ از موزه هنرهاي معاصر آمد نه از هلند
بخش��ي از اين نمايشگاه به آثار نقاشي از نقاشان هلندي 
اختصاص دارد كه تنها نكته ويژه آن نمايش تابلوي نقاشي 
از »س��يمون مولين« نقاش هلندي است كه تاكنون در 
هلند به نمايش درنيامده و براي نخستين بار است كه در 
ايران براي بازديد عمومي اس��تفاده مي شود. هارولد ري 
توپان، رييس موزه درنتس هم درباره نحوه انتخاب آثار به 
نمايش درآمده در اين بخش نمايشگاه بيان كرد: » زماني 
كه با آقاي جبرئيل نوكنده، مدير موزه ملي ايران، درصدد 
انتخاب آثار نمايشگاه باستان شناسي و هنر هلند بوديم به 
اين مهم فكر مي كردم كه بايد بهترين اشياء مان را انتخاب 
كنيم ت��ا بتوانيم هنر، فرهنگ و تمدن هلند را به بهترين 
شيوه به ايراني ها نشان دهيد بنابراين مجموعه اي كه در 

حال حاضر شاهد آن هستيد، نتيجه آن انتخاب است.«
او افزود: »آثاري كه در اين بخش به نمايش گذاشته شده 
است توسط نقاشان بسيار مهم و برجسته نقاشي شده اند 
كه به نوبه خود بسيار منحصر به فرد هستند. چنانكه آثاري 

از پيكاسو و مونديال در اين نمايشگاه روي ديوار رفته است. 
ممكن است بسياري از افراد بگويند چرا نقاشي كه به تازگي 
خريداري شده است در ش��هر آسن به نمايش درنيامده 
و در موزه ملي ايران به نمايش گذاش��ته ش��ده است؟ در 
پاس��خ مي گويم؛ چراكه مردم ايران شايسته آن هستند 
كه در تهران ش��اهد اين اثر باشند.« دومين بخش از اين 
نمايشگاه در حالي به آثار نقاشان هلندي اختصاص دارد 
كه تنها يك اثر از پابلو پيكاسو براي نمايش به ايران آمده 
و تنها اثر به نمايش درآمده از مجموعه آثار ونگوگ، نقاش 
معروف هلندي، به نام » ب��ر دروازه ابديت« هم از مخزن 
موزه هنرهاي معاصر به امانت گرفته شده كه سال ها قبل 
توسط فرح پهلوي خريداري و به ايران منتقل شد. نقاشي 
كه تاكنون هفت نسخه از آن تهيه شده و وجه تمايز اين 
نسخه كه در ايران است با شش نسخه ديگر از آن جهت 
است كه در اين نسخه با دست خط ونگوگ زير اثر عنوان 

تابلو »بر دروازه ابديت« به چشم مي خورد.

    از نمايشگاه بيشتر بدانيم
مجموعه آثار تاريخي و هنري كه از موزه درنتس هلند 

در موزه ايران باستان به نمايش درآمده اند به مدت ۶ ماه 
تا 17 فروردين 13۹۸ در موزه ملي ايران نمايش داده 
مي شود. اين نمايشگاه براساس گاه نگاري زماني چيده 
شده است و نخستين اشيايي كه در سالن موزه به چشم 
مي خورد به ۵0 هزار سال پيش تعلق دارند. آنها دو نمونه 
ابزار سنگي هستند كه در يك اردوگاِه باز در شمال شهر 
»آسن« در كاوش هاي باستان شناسي كشف شده اند. 
اين سنگ ها كه باستان شناسان آنها را تبردستي معرفي 
مي كنند به احتمال زياد به دست نئاندرتال ها ساخته 
شده اند تا الشه هاي شكار را قصابي كنند. انسان هايي كه 
هنوز هم آثارشان توسط ماهيگيران از كف دريا كشف 
مي شود. از آنجايي كه هلند كشور كم ارتفاعي است، در 
دوران هاي سرد سطح دريا كاهش مي يافته و بخش هاي 
خشك هلند به سمت اسكانديناوي و انگلستان پيش 
مي رفته است، در اين هنگام انسان هاي اوليه نيز شعاع 
س��كونت خود در شمال هلند را افزايش مي داده اند. از 
همين رو حاال كه اين بخش به زير دريا رفته ماهيگيران 
هر از گاهي از عمق دريا فس��يل  و ابزارهاي سنگي را از 
زير آب ب��اال مي آورند. در يكي از اين موارد ماهيگيران 

بخشي از جمجمه  يك نئاندرتال از كف درياي شمال 
به دست آمده كه اين نشان مي دهد كه اين انسان ها در 

هلند زندگي مي كرده اند.
در اين نمايشگاه هر چه به جلو حركت مي كنيد تاريخ هم 
به جلو مي رود. حاال آثاري را مي بينيد كه به نس��ل هاي 
بعدي نئاندرتال ها در هلند تعلق دارد؛ به »ش��كارچيان 
هامبورگي«. ابزارهايي كه از سنگ چخماق ساخته شده 
و براي تراش پوست حيوانات مورد استفاده قرار مي گرفته 
است. بعد از آن شما ش��اهد سفال هايي هستيد كه پر از 
شن ها هستند. سفال هايي كه از گورها به دست آمده اند و 
پخت خوبي ندارند. كمي جلوتر تابلويي از اثر كلي بدن يك 
انسان روي شن ديده مي شود كه متعلق به دوره نوسنگي 
جديد است. در سالن بعدي يكي از آثار شاخص موميايي 
مردابي است. موميايي كه فقط از آن پوستي به جاي مانده 
و استخوان ها در آب حل شده است. پوستي كه شبيه چرم 
سراسر بدن موميايي را پوشانده است. اين موميايي سال 
1۹0۴ به صورت اتفاقي توس��ط كارگران معدن كشف 
شده است. بخش بعدي متعلق به سفال ها و سراميك ها 

و نقاشي ها است.

بيشترين عامل خشونت عليه كودكان خانواده و اقوام 
كودك هستند. اين را آمار و ارقام نشان مي دهد. رييس 
اورژانس اجتماعي كش��ور با اشاره به اينكه ۵7 درصد 
عامالن خش��ونت كودكان پدران هس��تند، گفت: در 
مجموع ۹۸.۵ درصد آسيب هاي كودكان توسط اقوام 

و خويشاوندان انجام مي شود.
رضا جعفري در نشس��ت هفته ملي كودك با اشاره به 
اينكه 32 درصد از كودكان كار و خيابان ايراني هستند، 
گفت: در سال ۹۶ يك ميليون و 100 هزار مورد پذيرش 
در اورژانس اجتماعي صورت گرفته است كه اين افراد 
با خط 123 تماس و مشاوره گرفته اند. رييس اورژانس 
اجتماعي كش��ور افزود: 30 درصد از تماس هايي كه 
با اورژانس گرفته ش��ده در ارتباط با خشونت خانگي 
بوده اس��ت و ۵0 درص��د كودك آزاري ه��ا مربوط به 
كوتاهي و غفلت در حوزه آموزش كودكان، 30 درصد 
آزار جس��مي و 1۵ درصد نيز آزار رواني و ۴ درصد نيز 

جنسي بوده است.
او گفت: بر اساس آمارهاي موجود و دستورالعمل هاي 
نهادهاي حمايتي، 7۶ درصد ك��ودكان كار و خيابان 

تحت پوشش هيچ نهادي نيستند، چرا كه عمدتا اين 
كودكان اتب��اع ايراني نبوده و يا س��ند هويتي ندارند. 
جعفري با اشاره به اينكه كودكان زير يك سال ۸ درصد، 

2 تا ۴ س��ال 1۶ درصد از افراد پذيرش ش��ده توسط 
اورژانس اجتماعي بوده ان��د كه در مجموع 2۵ درصد 
كودكان زير ۴ سال سن دارند و همچنين ۶0 درصد بين 

۵ تا 13 سال و 1۵ درصد 1۴ تا 1۸ سال دارند.
او گفت: ۵7 درصد از عامالن خش��ونت پدران بوده اند 
و 2۶ درصد مادران، ۸.۵ درص��د نامادري يا ناپدري و 
1.3 درصد نيز مربوط به خواهران و برادران بوده است. 
جعفري با اشاره به اينكه ۹۸.۵ درصد از آسيب ها توسط 
اقوام و خويشاوندان انجام مي شود، گفت: تنها يك و نيم 
درصد از عامالن خشونت بيگانگان و افراد غريبه بوده اند.

جعفري با تأكيد بر اينكه ۵2 درصد از كودكان خشونت 
ديده دختران هستند، گفت: بر اساس آمارها ۴۸ درصد 
نيز مربوط به پسران بوده است و علت اصلي خشونت 
۵1.۵ درصد مربوط به اعتي��اد به الكل و مواد مخدر و 
7 درصد نيز مربوط به اخت��الالت رواني و ۵.1 درصد 
بيكاري بوده است. او با اشاره به اينكه 1۶ درصد از داليل 
ك��ودك آزاري مربوط به خود كودكان اس��ت، گفت: 
مشكالتي مانند معلوليت و يا رفتارهاي كودك باعث 
ايجاد خشونت عليه آنها مي شود و همچنين ۸۵ درصد از 
موارد خشونت نيز از سوي فرد آزارگر صورت مي گيرد.

رييس اورژانس اجتماعي كشور با تاكيد بر اينكه در سال 
گذشته 31 درصد از موارد اورژانس اجتماعي مربوط به 

خودكشي افراد زير 1۸ سال بوده است، گفت: مداخالت 
كارشناسان باعث شده اين موارد منجر به فوت نشود و 
در مجموع اورژانس اجتماعي توانست ۹۵ درصد مانع 

از مرگ در خودكشي شود.
او اظهار كرد: بر اس��اس آمارهاي موج��ود ۹۵ درصد 
ك��ودكان كار و خيابان داراي خانواده هس��تند. ۶۹.۵ 
درصد از كودكان كار پس��ران و 30 درصد را دختران 
تشكيل مي دهند. رييس اورژانس اجتماعي كشور با 
اشاره به اينكه بس��ياري از كودكان كار در حال ادامه 
تحصيل هستند، گفت: رويكرد بهزيستي براي كاهش 
آس��يب كودكان كار كم كردن ساعت حضورشان در 
خيابان هاست بطوري كه بر اساس اطالعات به دست 
آمده در حال حاضر 33.۸ درصد از اين كودكان يك تا 
چهار ساعت، ۵2 درصد چهار تا هشت ساعت و 13.۸ 

درصد نيز بيش از هشت ساعت در روز كار مي كنند.
به گفته او، درصدي از اين كودكان در معرض خشونت 
قرار دارند و 31 درصد والدي��ن كودكان كار و خيابان 
بيكار و يا از كار افتاده، ۴0 درصد دستفروش، 7 درصد 

شاغل فصلي و ۵ درصد نيز بي سرپرست هستند.

وزير آموزش و پرورش به اظهارات اخير معاون دبيركل 
ش��وراي عالي آموزش و پرورش مبني بر مداخله هاي 

غيركارشناسي برخي نماينده ها واكنش نشان داد.
چند روز گذش��ته پي��ش احمد عابدين��ي، معاون 
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش ضمن انتقاد 
از مداخله هاي غيركارشناس��ي برخي نماينده هاي 

مجلس اعالم كرد كه بزرگ ترين مصيبت آموزش و 
پروش اين است كه سازمان ها و افرادي كه ارتباطي 
با آموزش و پرورش ندارند، به ش��دت در انتخاب ها 
مداخله مي كنند، روي آن تاثير مي گذارند و از طرف 
ديگر بازخواس��ت هم مي كنند او تاكيد كرد كه اين 
موضوعات خيل��ي دقيق تر با مقام معظم رهبري در 

ميان گذاش��ته ش��ود تا آموزش و پرورش از چنگ 
مداخله هاي غيركارشناس��ي حوزه ه��اي مختلف 
نجات پيدا كند. سيد محمد بطحايي در اين باره و در 
واكنش به مداخله هاي غيركارشناسي نماينده ها به 
ايلنا گفت: مجلس به عنوان يك مرجع قانوني وظيفه 
وضع قوانين را دارد، ضم��ن اينكه در اين ميان قوه 

مقننه وظيفه نظارت بر قوانين و اجراي آن را نيز به 
عهده دارد.

او ادامه داد: اين حق مجلس اس��ت ك��ه در همه امور 
ازجمله نيروي انساني آموزش و پرورش ورود كند، كما 
اينكه تا به حال هم در حوزه نيروي انساني همين طور 
بوده اس��ت. در واقع مجلس تاكن��ون در حوزه نيروي 

انس��اني هر تصميمي كه خواس��ته بگي��رد از نظرات 
كارشناسي آموزش و پرورش نيز استفاده كرده است.

وزير آموزش و پرورش در پايان تاكيد كرد: ما نظرات 
كارشناسي مان را به مجلس مي دهيم و مجلس هم 
از جمي��ع جهاتي كه صالح مي دان��د، تصميمش را 

مي گيرد.

جزئيات توزيع سبد غذايي نيازمندان و محرومانامكانات مستقل براي گردشگري سالمت وجود ندارد
گردشگري سالمت و ورود شهروندان كشورهاي همسايه 
و حتي كش��ورهاي ديگر به ايران براي درمان، مي تواند به 
اقتصاد كمتروابس��ته به نفت كمك كرده و ارز وارد كشور 
كند. اما هنوز كمبود امكانات اقامتي براي همراهان بيماران، 
حضور پررنگ دالالن سالمت و... باعث شده نه تنها در اين 
زمينه پيشرفتي صورت نگيرد، بلكه روند ورود گردشگران 

سالمت كاهش نيز پيدا كند. 
عضو هيات رييسه فراكس��يون ميراث فرهنگي مجلس 
گفت: سرمايه گذاري در حوزه گردشگري سالمت مي تواند 

بسياري از مشكالت صادرات نفت را نيز جبران كند.
قاسم احمدي الشكي در مورد بحث گردشگري سالمت 
در كشور و لزوم توسعه آن با هدف رضايتمندي مسافران 
خارجي گفت: تا به امروز در اين زمينه موفق نبوديم و فكر 
نكنيم كه چهارتا خارجي آمدند و ما براساس برنامه آنها را 
آورديم، گردش��گري سالمت اتفاق افتاد؛ آمار گردشگري 
سالمت در كشور ما بسيار پايين است، نبايد كساني را كه 
بطور خودجوش براي گردشگري به ايران آمده اند و دچار 

مشكالتي شدند و مورد عمل جراحي قرار گرفتند را تحت 
عنوان گردشگري سالمت بناميم.

نماينده مردم نوش��هر و چالوس در مجلس ش��وراي 
اس��المي به خانه ملت گفت: امس��ال حجم مسافران 
خارجي عرب كه وارد كشور شدند شايد چند برابر بود. 
زمان سفر براي گردشگران ممكن است مخاطراتي نيز 
به وجود بيايد و ممكن است مسافر تحت درمان چند 
روزي را نيز بس��تري باشد اما نمي شود از آن به عنوان 
گردشگري س��المت نام برد. نايب رييس كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس ش��وراي اس��المي اظهار 
كرد: در حوزه گردشگري كه بحث اكوتوريسم، بحث 
طبيعت گردي و بناهاي تاريخي، تفريحي و ... را داريم، 
گردشگري سالمت مي تواند يكي از موثرترين شرايط 
باش��د اما در صورتي اين اتفاق خواهد افتاد كه وزارت 
بهداش��ت و درمان پا به عرصه بگ��ذارد و بگويد ما اين 
امكانات را براي اين منظور درست كرديم كه بتواند از 

جاي ديگر براي خود توليد پول كند.

احمدي الشكي گفت: پزش��كان ايران عالي هستند، 
تخصص هاي ويژه اي دارند اما امكانات آنها براي اينكه 
مريض هاي خارجي را هم ببينند و مستقل تحت عنوان 
گردشگري سالمت باشد نيست، بيمارستان هاي بسيار 
خوبي وجود دارند اما آنها عمومي هستند و نمي توانيم 
استفاده از آنها را تحت عنوان گردشگري سالمت نام 
ببريم. اگر بتوانيم در اين حوزه س��رمايه گذاري انجام 
دهيم فكر مي كنم بتواند بسياري از مشكالت صادرات 
نفت ما را هم جبران كند. عضو هيات رييسه فراكسيون 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجلس با 
اشاره به اينكه مجلس مي تواند در اين حوزه تاثيرگذار 
باشد افزود: دولت مي تواند در اليحه اي كه با خود براي 
بودجه س��ال ۹۸ مي آورد اين موضوع را از حاال ببيند 
و از مجلس بخواه��د از آن حمايت كند كه ما بتوانيم 
بگوييم فالن قدر دالر و فالن قدر از صندوق توس��عه 
ملي برداشت كنيم و بتوانيم به بخش هاي خصوصي به 

صورت مشاركتي و امثالهم تحويل بدهيم.

سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي گفت: 
هيچ يك از مديران صندوق هاي بازنشستگي و تامين 
اجتماعي مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان 

نمي شوند.
انوشيروان محسني بندپي در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: در مورد قانون منع به كارگيري بازنشستگان و 
اجراي آن در زير مجموعه هاي وزارتخانه و خود وزارت 
تعاون، تابع قانون هستيم و به سازمان هاي وابسته اعالم 

كرديم كه اين مصوبه قانوني را اجرايي كنند.
او با اش��اره به اينكه اجراي مصوب��ه در وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و ساير س��ازمان هاي مربوط آغاز 
شده اس��ت، گفت: در برخي از قسمت ها قبل از اعالم 
اجراي مصوبه افراد مش��مول قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان كناره گيري كردند و ساير افراد نيز در همان 
بازه زماني جابه جا مي شوند. محسني بندپي تأكيد كرد: 
هيچ يك از مديران اعم از مديران و روس��اي صندوق 
بازنشستگي كش��وري، تأمين اجتماعي، بهزيستي و 

ديگر زيرمجموعه ها مشمول اين قانون نمي شوند اما در 
مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دو معاون 
در معاونت هاي تعاون و روابط كار بودند كه بالفاصله از 
سمت خود كناره گيري كردند. سرپرست وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در مورد توزيع بس��ته هاي غذايي 
ميان نيازمندان و مددجويان تحت پوشش بهزيستي و 
كميته امداد نيز اظهار داشت: اين اقدام از سوي دولت 
همانند گذش��ته در حال انجام است و 11 ميليون نفر 
از افراد شناس��ايي شده اند و مددجويان تحت پوشش 
دستگاه هاي حمايتي اين بسته ها را دريافت مي كنند.

او با اشاره به اينكه در مورد توزيع بسته هاي غذايي بين 
تمام آحاد جامعه و ميزان اعتبار آن هنوز به جمع بندي 
نهايي نرس��يده ايم افزود: اين موضوع از طريق تيمي 
متش��كل از وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، بانك 
مركزي و سازمان برنامه و بودجه در دست بررسي است 
و پس از نهايي شدن از طريق سازمان برنامه و بودجه 

اعالم مي شود.
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
 يك ايرالين با 2 هواپيما

آغاز به كار كرد

 كاهش ۵ تا ۸ درجه اي دما 
در 23 استان

آغاز جمع آوري متكديان 
پايتخت در آينده نزديك 

در شرايطي كه طبق قوانين سازمان هواپيمايي 
 كشوري ايرالين ها موظفند براي فعاليت حداقل
5 فروند هواپيماي ملكي در اختيار داشته باشند، 
اين سازمان به تازگي مجوز آغاز به كار يك ايرالين 

را نهايي كرد كه فعال تنها 2 هواپيما دارد.
به گزارش ايس��نا، در ش��رايطي كه در بسياري 
از كش��ورهاي دنيا پس از ابالغ مجوز به شركت 
هواپيمايي مربوطه اين انعطاف پذيري وجود دارد 
كه آن ش��ركت تمام يا بخش عمده اي از ناوگان 
خود را به ش��كل اجاره اي فعال كند، اما قوانين 
فعلي در ايران ش��ركت هاي هواپيمايي را ملزم 
مي كند كه براي فعالي��ت، هواپيماي ملكي در 

اختيار داشته باشند.
در قواعد فعلي س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
ايرالين بايد حداقل 5 فرون��د هواپيماي ملكي 
داش��ته باش��د و در كنار آن ۳5۰ ميليارد تومان 
اعتبار نيز به عنوان آورده براي س��رمايه گذاري 
ثبت و به طور رسمي با تاييد مراجع قانوني وارد 

اين صنعت كند. 
با وج��ود آنكه هنوز س��ازمان هواپيمايي درباره 
احتمال تغيير در اين قانون سخن نگفته، اما روز 
سه شنبه رسما گواهي نامه بهره برداري جديدي 
را به يك شركت هواپيمايي اعطا كرده كه از نظر 
قواني��ن موجود هنوز مقدم��ات قطعي را فراهم 
 نكرده است. براس��اس اظهارنظر آرش خدايي، 
قائم مقام س��ازمان هواپيمايي كشوري، در حال 
حاضر اين ايرالين جديد 2 هواپيما در اختيار دارد 
كه پروازهايش ب��ه زودي و با محوريت فرودگاه 
ساري آغاز خواهد شد و تا پايان سال جاري بايد 

تعداد هواپيماهاي خود را به پنج فروند برساند.
اين انعطاف قانوني جديد ش��كل گرفته از سوي 
سازمان هواپيمايي نشان مي دهد كه امكان آن 
وجود دارد كه برخي سخت گيري ها براي تاسيس 
يا فعاليت ش��ركت هاي ايراني كاهش يابد و اين 
مساله شايد فضا را براي ورود سرمايه گذاران بخش 

خصوصي به اين عرصه باز كند. 

سازمان هواشناسي كشور از بارش باران و برف و 
كاهش 5 ت��ا ۸ درجه اي دما طي دو روز آينده در 

2۳ استان خبر داد. 
ب��ه گزارش تس��نيم، امين حس��ين نقش��ينه، 
كارشناس سازمان هواشناسي اظهار كرد: امروز 
در نوار ش��مالي كش��ور  در  گي��الن، مازندران، 
گلستان، خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي 
بارش پراكنده پيش بيني شده اس��ت.او افزود: 
روز جمعه با نفوذ پر فشار به سواحل درياي خزر 
جريان هاي سرد شمالي موجب افزايش ابر، بارش 
باران شديد، باد شديد و كاهش دما در استان هاي 

شمالي كشور مي شود. 
نقش��ينه ادامه داد: جمعه اس��تان هاي گيالن، 
مازندران، گلس��تان، اردبيل، خراسان شمالي، 
زنج��ان، قزوي��ن، الب��رز، ته��ران، س��منان، 
آذربايجان هاي ش��رقي و غربي بارش وزش باد 
ش��ديد با كاهش 5 تا ۸ درج��ه اي دما خواهند 
داشت.كارشناس سازمان هواشناسي با هشدار 
نسبت به ش��دت بارش ها در استان هاي گيالن، 
مازندران و گلس��تان براي روز جمعه و باال آمدن 
سطح مس��يل ها و رودخانه ها در اين استان ها، 
اظهار كرد: روز جمعه بارش ب��رف در ارتفاعات 
استان اردبيل روي مي دهد و شنبه هم ارتفاعات 
البرز مركزي در استان هاي تهران، البرز و قزوين 

بارش برف پيش بيني شده است.

معاون شهردار تهران گفت: ظرف چند ماه آينده 
جمع آوري متكديان به صورت سراسري در تهران 

آغاز مي شود.
به گزارش فارس، ولي اهلل شجاع پوريان در پاسخ 
به اينكه يكي از اعضاي شوراي شهر اعالم كرد كه 
تكدي گري شغل شده است، شهرداري تهران براي 
رفع اين معضل چه برنامه اي دارد، گفت: از زماني 
كه محمدعلي افشاني ش��هردار تهران ماموريت 
در اين باره داده است جلسات متعددي با وزارت 
كشور، بهزيستي و مجموعه هاي مرتبط برگزار 
و در يك��ي از مناطق مركز فوريت هاي اجتماعي 
راه ان��دازي كرده ايم.معاون اجتماعي ش��هردار 
تهران اضافه كرد: بايد به سمتي برويم كه با نگاه 
جامعه شناسي و علمي اين معضل را برطرف كنيم، 
با رويكرده��اي زد و بندي نمي توان با اين پديده 
مقابله كرد. شجاع پوريان با تأكيد بر اين موضوع 
كه بايد تمام جوانب امر ديده شود، گفت: زماني 
كه مطالعات به اتمام برسد جمع آوري متكديان را 
در سطح شهر آغاز مي كنيم. وي در خصوص نحوه 
اجراي طرح جمع آوري متكديان در شهر، گفت: 
در اين باره مامورين گش��ت داريم كه در مناطق 
مختلف حضور دارند.معاون اجتماعي ش��هردار 
تهران گفت: زماني كه كار آغاز شود متكديان را 
جمع آ وري و به مركز خدمات اجتماعي مي آوريم 
و آنها را پايش مي كنيم. برخي نياز به درمان دارند و 
بايد از نظر قانوني وزارت بهداشت ورود كند، برخي 
هم متكدي خارجي هستند كه بايد رد مرز شوند، 
عده اي هم شهرستاني هستند كه بايد با هماهنگي 
وزارت كش��ور به استان هايشان بازگردند. برخي 
معتادين متجاهر كه نياز به نگهداري دايمي دارند 
به سازمان بهزيستي واگذار مي شوند همچنين 
تع��دادي هم بايد از نظر خانه و معيش��ت تأمين 
ش��وند كه كميته امداد آنها را تحت پوشش قرار 
مي دهد.به گفته ش��جاع پوريان، به زودي طرح 
جمع آوري متكديان به صورت سراسري در تهران 

آغاز مي شود.

همزمان با صدور راي اوليه دادگاه الهه به نفع ايران مطرح شد

رييس اتحاديه مشاوران امالك عنوان كرد

احتمال ورود هواپیماهای جدید  به كشور قوت گرفت

تثبيت بازار مسكن با كاهش افت دالر 

گروه راه و شهرسازي|
در ش��رايطي ك��ه حدود يك م��اه به آغاز ف��از جديد 
تحريم ه��اي امريكا علي��ه ايران مانده اس��ت، دادگاه 
بين المللي الهه در دستورالعمل خود )راي اوليه( درباره 
ش��كايت ايران، امريكا را موظف ك��رد كه ذيل پيمان 
مودت و تا زمان صدور راي نهايي، صادرات برخي كاالها 
به ايران را اجرايي كرده و محدوديت هاي موجود در اين 

زمينه را رفع كند.
روز گذش��ته ديوان بين المللي دادگستري با بررسي 
درخواست قرار موقت ايران، امريكا را به رفع تحريم هاي 
اقالم انسان دوس��تانه، دارويي، كشاورزي و هوانوردي 
ملزم كرد و از طرفين خواست از اقدامي كه مناقشه را 

تشديد كند، خودداري كنند.
در اين دستورالعمل به رفع ممنوعيت صادرات قطعات 
و تجهيزات يدكي هواپيماهاي مسافرتي هم اشاره شده 
اس��ت كه درصورت پذيرفتن اين راي از سوي اياالت 
متحده امريكا اين سوال مطرح مي شود كه آيا امكان 
دارد تا پيش از صدور راي نهايي از س��وي اين دادگاه، 
امكان ورود هواپيماهاي برجامي بيشتري فراهم شود.

با امضاي برجام در 2۳ تيرماه سال 94، شرايط براي ورود 
هواپيماهاي نو به ناوگان حمل و نقل هوايي كشور فراهم 
شد و در ميان تمام ايرالين ها، ايران اير نخستين شركتي 
بود كه با شركت هاي سازنده هواپيما براي خريد و ورود 

هواپيماهاي نو به نتيجه برسد.
 براساس قراردادهايي كه ايران اير با بويينگ، ايرباس 
 و ATR طي س��ال هاي 95 و 96 امضا كرد قرار شد كه

2۰۰ فروند هواپيماي نو )1۰۰ فروند ايرباس، ۸۰ فروند 
بويينگ و 2۰ فرون��د ATR( به ناوگان ايرالين حامل 
پرچم ايران افزوده شود كه به دليل عدم تأمين فاينانس 
و همچنين بدعهدي امريكا و خروج از برجام، روند ورود 
هواپيماهاي نو با مشكل مواجه شد و از 2۰۰ هواپيمايي 
كه قرارداد آن امضا ش��ده بود تنها 16 هواپيماي نو به 

ناوگان ايران اير وارد شد.
  البت��ه امضاي ق��رارداد براي خري��د هواپيما فقط به 
ايران اير خالصه نمي ش��د بلكه توافق هايي هم ميان 
ايرباس و بويينگ با س��اير ايرالين ها انجام شد كه اين 
توافق ها هيچگاه به مرحله نهايي و ورود هواپيما نرسيد. 

 عدم اجراي تفاهمنامه هاي امضا شده
ايران اي��ر از جمله ايرالين هاي پيش��رو ب��ود و ورود 
نخستين هواپيماي برجامي از دي 1۳95 با تحويل يك 
فروند هواپيماهاي ايرباس A ۳21 سفارشي ايران اير 
توسط ايرباس آغاز شد، در اسفند همان سال و فروردين 
96 هم 2 فروند ايرباس A ۳۳۰ به ايران اير تحويل داده 

شد.  اين شركت همچنين در تاريخ 2۷ ارديبهشت 96 
با ورود 4 فروند ATR نو به كشور ضمن ارتقاي ناوگان 
خود ركورد ورود همزمان تعداد ورودي هواپيماهاي نو 
در يك روز را نيز به نام خود ثبت كرد. پس از ارديبهشت 
 ماه س��ال 96 طي ۳ مرحله تا مرداد ماه س��ال جاري،

 2، 4 و 5 فروند هواپيماي ATR وارد ناوگان شدند.
درواقع رون��د ورود هواپيماهاي نو به ن��اوگان هوايي 
ايران اير طي 2 س��ال گذش��ته به كندي انجام شد اما 
كارشناسان صنعت هوايي معتقد بودند كه درصورت 
ع��دم خروج امري��كا از برج��ام و ادامه اي��ن وضعيت 
مي توانستيم شاهد تغييرات شگرف در صنعت هوايي 
ايران باشيم.  با خروج ترامپ از برجام در 1۸ ارديبهشت 
ماه س��ال جاري ش��رايط براي ايران اير س��خت شد، 
بويينگ به صورت رسمي اعالم كرد كه برنامه اي براي 
فروش هواپيماهايش به ايران اير و نقض دستور ترامپ 
ندارد و به صورت يكطرفه توافق با ايران اير را فسخ كرد.

مديران ارشد ايرباس هم درواكنش به تصميم ترامپ 
مبني برخروج از برجام گفتند كه تمايلي براي فروش 
چهارمين ايرباس به ايران اير را ندارند اگرچه تالش خود 
را براي صدور مجوز فروش از سوي وزارت خزانه داري 

امريكا انجام مي دهند.
در اين ميان، تنها ش��ركت هواپيماساز ATR بود كه 
انگيزه الزم براي فروش هواپيماها به ايران اير را از دست 
نداد و س��اخت هواپيماي سفارشي و مخصوص براي 
ايران اير، تالش اين شركت را براي ادامه مسير دوچندان 
مي كرد. بر همين اساس اين ايرالين تنها چند روز مانده 
به اجراي فاز نخست تحريم ها در مرداد ماه 5 فروند از 
12 هواپيماي باقي مانده از قرارداد را به ايران فروخت و 

تعداد هواپيماهاي ATR به 1۳ فروند رسيد.

  وجود نشانه هاي مثبت 
ب��ا آغاز تحريم ه��اي امريكا عليه اي��ران اصغر فخريه 
كاشان، مذاكره كننده ارشد ايران در قراردادهاي خريد 
هواپيما اعالم كرد كه تالش هايي براي تعليق يكساله 
قراردادهاي امضا ش��ده با شركت هاي هواپيماساز در 
حال انجام اس��ت، چون اين امكان وجود دارد كه پس 
از يك سال شرايط براي اجراي دوباره قراردادها فراهم 
شود البته طي دوماه اخير خبري از نتيجه اين تالش ها 
منتشر نشد اما راي جديد دادگاه الهه اميدي تازه براي 

اجراي دوباره قراردادها ايجاد كرد. 
فخريه كاش��ان درباره راي جدي��د دادگاه الهه گفت: 
هرچند بايد منتظر واكنش قطعي دولت اياالت متحده 
امريكا باش��يم، اما حكم دادگاه اله��ه مي تواند زمينه 
حقوقي مثبتي را براي از س��رگيري فروش هواپيما به 

ايران فراهم كند.اصغر فخريه كاش��ان در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: بحث فروش هواپيما به ايران با وجود 
نهايي ش��دن قراردادها با توجه به ورود دولت ترامپ 
از برجام متوقف ش��د، اما وقتي باالترين نهاد قضايي 
بين المللي به نفع ايران و عليه امريكا حكم داده مي توان 
اميدوار بود كه روند قراردادها بار ديگر به مسير مثبتي 
وارد شود.به گفته او، با اين حكم شركت هاي هواپيماساز 
مي توانند از نظر حقوقي يك پشتوانه قوي براي فروش 
هواپيما به ايران داشته باشند هرچند همچنان موضوع 
درياف��ت مجوز از دولت اياالت متح��ده وجود خواهد 

داش��ت.قائم مقام س��ابق وزير راه و شهرسازي با بيان 
اينكه اي��ران مي تواند مذاكرات خود با ش��ركت هاي 
هواپيماس��از مانند ايرباس، ATR و ديگر شركت ها را 
از س��ر بگيرد، اضافه كرد: البته اينكه امريكا در مقابل 
اين حكم بين المللي چه واكنش��ي نشان دهد تعيين 
كننده خواهد بود، اما حكم دادگاه الهه الزم االجراست 
و در صورت ممانعت اين كشور در اجراي آن امكان آن 
وجود دارد كه اين بحث حتي در شوراي امنيت سازمان 
ملل نيز مطرح ش��ود.او تصريح كرد: قطعا صدور اين 
حكم براي ما اميدواركننده اس��ت اما براي اظهارنظر 

قطعي درباره آينده قراردادهاي خريد هواپيما از سوي 
ايران بايد منتظر واكنش دولت اياالت متحده و پيگيري 

شركت هاي هواپيماساز باشيم.
ناگفته نماند كه علت عدم تمايل يا فسخ قرارداد فروش 
هواپيما به ايران اير پ��س از خروج امريكا از برجام اين 
اس��ت كه براس��اس قوانين دولت امريكا شركت هاي 
هواپيماساز موظف هستند براي فروش هر هواپيمايي 
كه حداقل 1۰ درصد تجهيزات آن از سوي شركت هاي 
امريكايي ساخته شده از وزارت خزانه داري اين كشور 

مجوز دريافت كنند.

رييس اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به وضعيت بازار 
مسكن با توجه به كاهش قيمت دالر گفت: اگر افت نرخ 
دالر ادامه پيدا كند، بازار مسكن هم تحت تاثير آن قرار 

مي گيرد و قيمت ها در بازار ثابت مي ماند. 
مصطفي قلي خس��روي در حاش��يه اولين نمايشگاه 
امالك و مس��تغالت آنالين در جم��ع خبرنگاران در 
پاس��خ به ايلنا مبني بر اينكه پيش بيني ش��ما درباره 
وضعيت بازار مس��كن با توجه به كاهش قيمت ارز و 
سكه چيست؟ گفت: بنده همواره به اين موضوع تاكيد 
كرده ام كه مردم مراقب باشند تا اتفاقات بازار در زمان 
تصويب قطعنامه 59۸ برايشان نيفتد. در همان زمان 
هم عده اي به خريد طال و ارز اق��دام كرده بودند اما با 
پذيرش قطعنامه 59۸ قيمت ها به شدت ريزش پيدا 

كرد و بسياري از مردم متضرر شدند.
وي ادام��ه داد: در چند ماه گذش��ته عده اي عجوالنه 
دس��ت به خريد س��كه و دالر زدند كه امروز در صف 

فروش ايستادند تا بيشتر از اين زيان نكنند.
رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه مسووالن 
براي تثبيت بازار برنامه دارند، گفت: اگر روند كاهش 
قيمت دالر ادامه پيدا كند به طور قطع در بازار مسكن 

اثرگذار خواهد بود و منجر به ثبات قيمت ها مي شود.
وي تاكيد كرد: ۸5 درصد مصالح س��اختماني توليد 
داخل اس��ت و ارتباطي با قيمت دالر ندارند. بنابراين 
شايد در ماه هاي گذش��ته هر متر واحد مسكوني را با 
قيمت دالر محاسبه مي كردند اما با ادامه اين شرايط 

بازار ارز احتمااًل مسكن هم تحت تاثير آن قرار مي گيرد.
قلي خسروي با اش��اره به وضعيت بازار مسكن گفت: 
در شش ماه نخست امسال معامالت مسكن ۳ درصد 
نسبت به مدت مش��ابه در سال گذشته افزايش يافته 
و ميزان مبايعه نامه ها رشد 2۳ درصدي داشته است. 
همچنين قراردادهاي اجاره 24 درصد نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته كاهش داشته است كه اين به 
دو عامل تمديد اجاره ها و صاحبخانه شدن مستاجران 
برمي گردد.رييس اتحاديه مشاوران امالك در پاسخ 

به اينكه آيا بازار مسكن كشش افزايش قيمت را دارد؟ 
گفت: بايد بدانيم كه هنوز نقدينگي هاي س��رگردان 
قابل توجهي وجود دارد كه امكان دارد اين نقدينگي ها 
وارد بازار مسكن شود اما اگر روند كاهش قيمت دالر 
ادامه داشته باشد در بازار مسكن هم به ثبات قيمتي 
مي رسيم.وي با اشاره به بحث خانه هاي خالي و اينكه 
گفته مي ش��ود 2 ميليون و 5۰۰ هزار خانه خالي در 
كش��ور وجود دارد، گفت: خانه ه��اي خالي متعلق به 
اشخاص حقيقي نيستند و عمده اين خانه ها متعلق 

به بانك ها هس��تند كه بانك ها ترجيح مي دهند اين 
خانه ها خالي بمانند تا در دوره رونق با افزايش قيمت 
براي تسويه بدهي هاي خود به فروش برساند.وي در 
پاسخ به اينكه آيا هنوز خريد خانه سودآور است، گفت: 
خريد ملك همچنان يك سرمايه گذاري مطمئن در 

بازارهاي ايران است.
قلي خسروي همچنين به ورود كسب و كارهاي آنالين 
به بازار مس��كن اظهار كرد: مديران كسب و كارهاي 
آنالين بايد بدانند كه با ورود آنها داللي در بازار مسكن 
از بي��ن نخواهد رفت اما ما ب��ا ورود تكنولوژي به بازار 
مسكن مخالفتي نداريم و از آن حمايت مي كنيم چرا 
كه ورود ابزارهاي نوين در بازارها نياز است و تمام مردم 
به آنها نياز دارند و هرآنچه به نفع مردم باش��د ما از آن 
حمايت مي كنيم.وي ادامه داد: زماني شاهد آن بوديم 
كه شهرداري تهران در دهه ۷۰ اعالم كرد مكان هايي 
را در نقاط شهر در اختيار افراد قرار مي دهيم كه در آن 
مكان ها به ارايه فايل هاي خريد و فروش مسكن اقدام 
كنند اما ديديم كه چه مش��كالتي با حذف مشاوران 
امالك اتفاق افتاد و چه كالهبرداري ها و دزدي هايي 
از مردم انجام شد و چه مشكالتي براي مردم پيش آمد.

قلي خسروي با اش��اره به نقش مش��اوران امالك در 
ايجاد امني��ت اجتماعي و امنيت معامالت مس��كن 
گفت: كسب و كارهاي آنالين بدانند كه اين امنيت با 
حضور مشاوران امالك انجام مي شود و به طور قطع با 
حذف مشاوران امالك شاهد ناامني هاي اجتماعي در 

معرفي فايل هاي فروش خانه به مردم خواهيم بود.وي 
درباره مذاكرات براي كاهش ضريب ماليات مشاوران 
امالك گفت: چانه زني هايي را با مجلس و دستگاه هاي 
مرتبط براي كاهش ضريب ماليات مش��اوران امالك 
انجام داده ايم، قرار بر اي��ن بود كه ضريب ماليات 1۰ 
درصد باشد اما توانستيم 2 درصد از آن را كاهش دهيم.

  در انتظار سرمايه هاي سرگردان
 در همين حال، عضو هيأت مديره انجمن انبوه سازان 
مس��كن و ساختمان نيز با اش��اره به اينكه با افت نرخ 
دالر و سكه طال، س��رمايه ها به سمت بخش مسكن 
وارد مي شود، گفت: اين انتقال سرمايه از اين بخش ها 

باعث رونق مي شود.
سعيد آس��ويار در گفت وگو با فارس، با اشاره به اينكه 
بايد منتظر ورود س��رمايه ها از بازار طال و ارز به سمت 
بخش مسكن باشيم، گفت: با كاهش قيمت ارز و طال 
طي چند روز گذشته بايد منتظر انتقال سرمايه هاي 

سرگردان از اين بازار به بازار مسكن باشيم. 
وي ادامه داد: ورود سرمايه به بخش مسكن منجر به 

رونق اين بخش و شايد رشد قيمت مسكن شود. 
آسويار با تأكيد بر اينكه رشد قيمت واحدهاي لوكس 
به حد نهايي خود رسيده است، اظهار كرد: رشد قيمت 
مسكن در آينده براي واحدهاي كوچك و متوسط رخ 
خواه��د داد. اكثر فعاالن بازار بر اين باور هس��تند كه 

قيمت مسكن بيشتر از اين كشش رشد ندارد.
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ناگفته نماند كه ديوان بين المللي دادگستري 
ركن قضايي سازمان ملل متحد و عالي ترين 
مرجع ح�ل اختالف مي�ان دولت ها اس�ت. 
اين نهاد مس�تقر در الهه هلند، براي اجراي 

تصميمات�ش از پش�تيباني ش�وراي امنيت 
س�ازمان ملل متحد برخوردار اس�ت و تمام 
اعضاي ملل متحد به اجراي تصميمات ديوان 
ملزم هستند. با وجود اين، از آنجا كه امريكا 

خود يك�ي از اعض�اي دائم ش�وراي امنيت 
س�ازمان ملل اس�ت و از حق  وتو   برخوردار 
اس�ت، پي�ش از اي�ن در م�واردي از اجراي 

تصميمات ديوان خودداري كرده است.

وجود ضمانت اجرايي در راي دادگاه الهه
برش

  رد رابط�ه مي�ان طرح »ترافي�ك« و كاهش 
ترافيك بازگشايي مدارس 

رييس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي اسالمي 
شهر تهران با اشاره به اينكه طرح ترافيك تنها محدوده 
 2۳ كيلومتر مربع��ي از تهران ۷۸۰ كيلومتر مربعي را 
در بر مي گيرد، افزود: هيچ ارتباطي ميان طرح ترافيك و 
كاهش ترافيك ناشي از بازگشايي مدارس وجود ندارد.

محمد عليخاني در گفت وگو با ايس��نا، گفت: معموال 
با بازگش��ايي مدارس و مراكز آموزش��ي در آغاز سال 
تحصيلي جديد ۳۰ درص��د افزايش تردد و به تبع آن 
افزايش ترافيك را داريم اما نمي توان گفت طرح ترافيك 
روي اين موضوع تاثير دارد. محدوده طرح ترافيك 2۳ 
كيلومتر مربع است و وسعت شهر تهران ۷۸۰ كيلومتر 
مربع است. از اين رو، محدوده طرح ترافيك در مقابل 
كل وسعت تهران بسيار ناچيز است. در حقيقت طرحي 
در گوشه اي از تهران در وسعت 2۳ كيلومتر نمي تواند 
در كل تهران ب��ه لحاظ ترافيكي و كاهش آلودگي هوا 
تاثيرگذار باشد اما تعيين عوارض مي تواند درصدي در 

كاهش سفر تاثيرگذار باشد.
عضو ش��وراي ش��هر تهران ادامه داد: در گذشته فقط 
كساني كه مجوز خاص داش��تند و تعدادي كه مجوز 

روزانه دريافت مي كردند مي توانس��تند وارد محدوده 
ش��وند، اما با ط��رح ترافيك جديد هم��ه مي توانند با 
پرداخت عوارض وارد محدوده شوند و پرداخت عوارض 
بازدارندگي دارد و اس��تفاده بي رويه را كم مي كند. از 
سوي ديگر، اجراي اين طرح مي تواند موجب افزايش 
ترافيك در اطراف محدوده طرح شود. در حقيقت برخي 
مراكز اداري با هدف كاهش هزينه ها به مرز يا خارج از 
محدوده منتقل مي شوند و به تبع اين اقدام ترافيك هم 
منتقل مي شود كه همه اين موارد بايد مد نظر قرار گيرد.

  افزايش دوربين هاي ترافيكي براي شناسايي 
متخلفين

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از تكميل 
نظارت دوربيني پايتخت در اجراي مرحله دوم طرح 

كاهش خبر داد.
به گزارش ايسنا، محسن پورسيدآقايي با اشاره به آغاز 
ف��از دوم طرح كاهش از ابتداي آب��ان ماه گفت: بر اين 
اساس، مرحله دوم طرح كاهش به صورت 24 ساعته و 
هفت روز هفته از اول آبان ماه در كل سطح شهر تهران 
اجرايي مي ش��ود. وي با بيان اينك��ه نظارت و كنترل 
خودروهاي فاقد معاينه فني، الكترونيكي خواهد بود، 

تصريح كرد: بر اين اس��اس به ۷۸۰ دوربين جديد كد 
تخلف معاينه فني داده شده است.

پورسيدآقايي با بيان اينكه براي تكميل رينگ نظارت 
دوربيني اطراف تهران 4۳ سامانه جديد طراحي شده 
اس��ت كه هر كدام از اين سامانه ها داراي چند دوربين 
هس��تند، گفت: دوربين هاي اين س��امانه خريداري 
شده اند و تاكنون نصب دوربين هاي سه سامانه تكميل 

شده است.
وي با بيان اينكه در اجراي مرحل��ه دوم، خودروهاي 
فاقد معاين��ه فني جريمه خواهند ش��د و جريمه 5۰ 
هزار توماني در انتظار آنها است، گفت: همچنين 12۰ 
دوربين ب��راي تكميل خروجي مح��دوده زوج و فرد 
خريداري شده است كه اين دوربين ها در داخل محدوده 
طرح ترافيك و زوج و فرد و همچنين در داخل منطقه 

بازار نصب خواهند شد.
پورس��يد آقايي با بيان اينكه همچنين در نظر داريم 
كه با مجهز كردن خودروهايي به دوربين پالك خوان 
نظارت خود را در داخل محدوده طرح ترافيك و زوج و 
فرد ببريم، گفت: بر اين اساس روي خودرويي دوربين 
نصب مي شود تا نس��بت به كنترل خودروهاي پارك 
شده و همچنين خودروهايي كه در حال تردد هستند 

اقدام كند و اگر خودرويي كه در داخل شهر تهران تردد 
مي كند، معاينه فني نداشته باشد حتما جريمه 5۰ هزار 

توماني در انتظار آن  خواهد بود.

  رصد آنالين وضعيت بافت هاي فرسوده 
مديرعامل سازمان نوسازي ش��هر تهران از راه اندازي 
»پيش��خوان توس��عه محله اي« با همكاري سازمان 

فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري خبر داد.
به گزارش ايلنا، كاوه حاجي علي اكبري با بيان اينكه 
بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهر تهران با مسائل متعدد 
اجتماعي، اقتصادي، كالبدي، فعاليتي و زيست محيطي 
مواجه هس��تند كه در ش��كل گيري و تداوم ش��رايط 
نابس��امان آنها موثر بوده، اظهار كرد: پرداخت صرف 
به جنبه هاي كالبدي در فرآيند نوس��ازي، نمي تواند 

پاسخگوي مسائل مذكور باشد.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با تأكيد بر اينكه 
اقدامات بازآفريني و نوسازي در بافت هاي فرسوده شهر 
بايد جامع بوده و در راستاي چشم انداز و اهداف مشخص 
و در چارچوب برنامه، با گذر از ابعاد كالبدي، توس��عه 
همه جانبه آنها را مدنظر قرار دهد، اظهار كرد: اين امر 
محور اصلي رويكرد سازمان نوسازي شهر تهران است 

كه در قالب برنامه توس��عه محله اي و اقدامات اجرايي 
ذيل آن پي گيري مي شود.

علي اكبري تصريح كرد: توسعه محله اي به مجموعه اي 
از اقدامات اجتماعي، اقتص��ادي، كالبدي و محيطي 
اطالق مي ش��ود كه از طريق برنامه ريزي مشاركتي با 
همه دخيالن تعريف و با همكاري آنان اجرا و س��بب 
ارتق��اي كيفيت زندگي س��اكنين در محالت ش��هر 

مي شود.
علي اكبري از راه اندازي س��امانه »پيش��خوان توسعه 
محله اي« خبر داد و در اين باره اظهار كرد: با عنايت به 
ضرورت توجه به ابعاد، معيارها، سنجه ها و استانداردهاي 
مالك عمل و اهميت ارزيابي مداوم شاخص هاي توسعه 
محالت و برنامه ريزي براي ارتقا كيفيت هاي زيستي، 
سازمان نوسازي شهر تهران، سامانه »پيشخوان توسعه 
محله اي« را با همكاري س��ازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات ش��هرداري راه اندازي كرده اس��ت تا با رصد 
آنالي��ن وضعيت مح��الت در حوزه ه��اي مختلف، و 
اعم��ال تبعيض مثبت به نفع مح��الت كم برخوردار، 
در برنامه ري��زي و بودجه بندي عادالنه و نيز پي گيري 
اقدامات اجرايي موثر، كيفيت زندگي و رضايتمندي 

ساكنان اين محالت افزايش يابد.

در  شهر



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
فعاليت مبهم كارخانه ايراني 

مونتاژ خودرو در عراق
ايسنا| دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق 
گفت: فعاليت كارخانه مونت��اژ خودروهاي ايراني در 
عراق هنوز متوقف نش��ده، اما ادامه فعاليت آن هنوز 
مشخص نيست. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران با بيان اينكه تاكنون تحريم ها بر روابط اقتصادي 
ايران و عراق تاثيري نداش��ته، اظهار كرد: ايران يك 
كارخانه مونتاژ خودرو در عراق دارد كه با توجه به اينكه 
خودرو در ليست كاالهاي تحريمي قرار دارد، نماينده 
خودروس��ازي ايران در عراق تاكنون اقدام به واردات 
قطعات خودرو از ايران نكرده است. حميد حسيني 
اف��زود: فعاليت اين كارخانه هنوز متوقف نش��ده اما 
اينكه بتواند به فعاليت توليدي خود ادامه بدهد هنوز 
مشخص نشده است.  حسيني از توقف ۲۲۰۰ ميليارد 
دالر پروژه در عراق كه پروژه هاي مسكن را نيز شامل 
مي شود خبر داد و گفت: بدهي پيمانكاران ايراني در اين 
پروژه ها از صندوق توسعه ملي پرداخت شده، اما دولت 
براي پرداخت اين پول از س��وي دولت عراق در حال 
مذاكره است. به گفته او، علت توقف اين پروژه ها كمبود 
بودجه دولت عراق بوده است، چراكه اين كشور بعد از 
شروع جنگ با داعش پولي براي سرمايه گذاري روي 
پروژه ها نداشت. او  افزود: پرداخت بخشي از بدهي هاي 
پيمانكاران در پروژه هايي ك��ه ادامه پيدا كرده اند، بر 
عهده بانك جهاني است كه در آينده پرداخت مي شود، 
اما پرداخت بخش ديگر بدهي ها مربوط به دولت عراق 
است كه قسمتي از آن را به صورت اوراق قرضه پرداخت 
كرده و بخش ديگر را در بودجه امسال در نظر گرفته 
است. همچنين به گفته او ، در حال حاضر حدود يك 
ميليارد و ۸۰۰ هزار دالر پروژه در عراق فعال است كه 
مشكالت آنها نسبت به گذشته خيلي كمتر شده است. 

توسعه تجارت ايران و تركيه 
ايرنا | رايزن اقتصادي س��فارت اي��ران در تركيه 
اعالم ك��رد كه حجم روابط اقتص��ادي بين ايران و 
تركيه در نيمه اول سال جاري ميالدي بالغ بر 5.۲ 
ميليارد دالر بوده است. عليرضا جعفربيگلو افزود: 
از اين ميزان مب��ادالت اقتصادي 3.۸ ميليارد دالر 
مربوط به صادرات ايران به تركيه و 1.4 ميليارد دالر 
آن صادرات تركيه به ايران بوده است. او با اشاره به 
تعيين افزايش سطح مناس��بات تجاري دو كشور 
تا 3۰ ميليارد دالر از س��وي روساي ايران و تركيه و 
تالش براي تحقق اين هدف از س��وي فعاالن همه 
بخش هاي مرتبط اظهار كرد: ظرفيت براي توسعه 
مناسبات تجاري بين دو كشور زياد است. او ميزان 
صادرات كش��اورزي ايران به تركي��ه در چهار ماه 
نخست سال 97 را بالغ بر 5۸ ميليون دالر با حجم 
97 هزار تن و ميزان واردات محصوالت كشاورزي از 
تركيه در همين مدت را بالغ بر 11۲ ميليون دالر با 

حجم ۸۸ هزار تن اعالم كرد. 

رييس مجلس شوراي اسالمي در ديدار با فعاالن اقتصادي اتاق تهران وعده داد

كرسي سياست گذاري  براي  بخش  خصوصي
تعادل |

»بخش خصوصي در نهادهاي سياس��ت گذاري صاحب 
كرس��ي مي ش��ود.« اين وع��ده اي بود ك��ه رييس ركن 
قانون گذاري كش��ور، در ديدار با برخي از فعاالن اقتصادي 
اتاق تهران داد. آنگونه كه علي الريجاني وعده داده، مجلس 
درصدد است با تصويب قانوني راه را براي بازي دادن بخش 
خصوصي در نظام سياست گذاري كشور، هموارتر كند. به 
اين ترتيب، در صورت تصويب اين قانون، بخش خصوصي 
از اين پس در مجامع تصميم گير و سياست گذار مجلس و 
دولت، يك كرسي اختصاصي خواهد داشت. از ديگر سو اما 
رييس مجلس شوراي اس��المي با انتقاد از دو نرخي بودن 
ارز، اجراي طرح پيمان سپاري ارزي را موقتي دانست و از 
احتمال تخصيص منابعي از صندوق توسعه ملي به بخش 
توليد خبر داد. فعاالن حوزه صنايع غذايي اما در اين نشست، 
مهم ترين گاليه ها و مطالبات خود را در حضور رييس دستگاه 
تقنيني كشور مطرح كردند. از جمله مطالبات مطرح شده 
در اين جلس��ه، مي توان به »گراني و كاهش عرضه ش��ير 
خام«، »كاهش مهلت زمان رفع تعه��د ارزي از 9 ماه به 3 
ماه«، »درخواس��ت تنفس 6 ماهه كشاورزي در رفع تعهد 
ارزي«، »عدم تسويه بدهي دولت به بخش هاي كشاورزي« 
و نيز »ناهماهنگي در ميان دستگاه هاي دولتي«، از جمله 

مهم ترين اين مطالبات بودند.

  همه چالش  هاي صنعت غذا
در نشست اعضاي كميسيون كشاورزي اتاق تهران، مديران 
بنگاه هاي توليدي و صاحبان صنايع غذايي و كش��اورزي 
با رييس مجلس شوراي اس��المي، موانع و مشكالتي كه 
واحدهاي توليدي صنعت غذا با آن دست به گريبان هستند، 
از سوي نمايندگان بخش خصوصي به بحث گذاشته شد. در 
اين ديدار كه به ميزباني مشترك كميسيون كشاورزي، آب 
و صنايع غذايي اتاق تهران و كميسيون كشاورزي مجلس 
برگزار ش��د، نزديك به 7۰ فعال بخش خصوصي حضور 
داشتند. همچنين وزير جهاد كش��اورزي، وزير صنعت، 
معدن و تجارت و نيز رييس سازمان امور مالياتي كشور از 

ديگر حاضران اين جلسه بودند.
در ابتداي جلس��ه، فعاالن صنايع لبني، يكي از مشكالت 
جدي واحدهاي تولي��دي اين ح��وزه را، گراني و كاهش 
عرضه ش��يرخام عنوان كردند. به گفته فعاالن اين حوزه، 
كارخانه هاي لبني كشور روزانه نيازمند 19 هزار تن شيرخام 
براي توليد محصوالت هستند در حالي كه اين رقم 4 تا 5 
هزار تن كاهش پيدا كرده است. علت اين اتفاق نيز گراني 
نهاده هاي دامي و فروش شيرخام به واحدهاي شيرخشك 

از سوي برخي دامداران عنوان شد. فعاالن صنعت غذا، به 
ويژه آب معدني نيز افزايش قيمت مواد اوليه توليد بطري 
در كش��ور و كاهش عرضه آن را مشكل عمده خود عنوان 
كردند كه باعث كاهش توليد و افزايش قيمت تمام ش��ده 
كاالهايشان شده است. نياز به نقدينگي و اعطاي محدود 
تسهيالت از سوي بانك كشاورزي يكي ديگر از مشكالت 
كنوني فعاالن بخش خصوصي بود. در شرايط فعلي مسائلي 
نظير عدم امكان استفاده از خطوط ريفاينانس بانك هاي 
اروپايي توسط واحدهاي توليدي و عدم تخصيص توسط 
بانك مركزي و همچنين كاهش مهلت زمان رفع تعهد ارزي 
از 9 ماه به 3 ماه، بر مشكالت اين صنعت افزوده است. فعاالن 
بخش خصوصي همچنين به مشكالت سامانه »نيما« در 
تخصيص ارز موردنياز به واحدهاي توليدي اشاره كرده و 
مدعي شدند محدوديت هاي موجود موجب شده تنها گروه 
اندكي بتوانند از ارز اين سامانه استفاده كنند. اين در حالي 
است كه اين محدوديت ها نه تنها چالش هاي ارزي را افزايش 
خواهد داد بلكه موجب ايجاد رانت و فساد در تخصيص آن 

و انحراف منابع ارزي خواهد شد.
درخواست تنفس 6 ماهه به بخش كش��اورزي در اجراي 
دستورالعمل و ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي صادركنندگان 
و برگش��ت ارز حاصل از صادرات كاال به چرخه اقتصادي 
كش��ور با توجه به ش��رايط ويژه اين بخش و چالش هاي 
موجود در صادرات از خواسته ها و مطالبات فعاالن بخش 
خصوصي در اي��ن حوزه بود. آنها همچني��ن، كاهش 33 
درصدي واردات روغن خام و كمبود ذخاير روغن خام بخش 
خصوصي، مشكالت صنعت طيور و عدم مديريت بيماري 
آنفلوآنزا توس��ط دولت و گسترش آن در سال جاري، نبود 
زيرس��اخت هاي اطالعاتي در حوزه صادرات محصوالت 
كشاورزي، ناپايداري سياس��ت هاي دولت در حوزه نظام 
ارزي، عدم تس��ويه بدهي دولت به بخش هاي كشاورزي 
و نيز ناهماهنگي در ميان دس��تگاه هاي دولتي را از ديگر 
چالش هايي عنوان كردند كه بخش خصوصي در صنعت 
غذا با آن دست به گريبان است. در ادامه اين نشست، محمود 
حجتي، وزير جهاد كشاورزي به خالصه اي از آمار واردات 
بخش كشاورزي و افزايش واردات اقالمي نظير جو، گوشت، 
برنج در سال جاري اشاره كرد و گزارشي از تخصيص ارز به 
برخي اقالم نظير چاي را ارايه داد. محمد شريعتمداري، وزير 
صنعت، معدن و تجارت نيز گزارشي از صادرات گروه هاي 
مختلف كش��اورزي و غذاي��ي را ارايه كرد يادآور ش��د كه 
محدوديت در اقالمي ايجاد شده كه بيم كمبود در بازار داخل 
مي رفت. ضمن آنكه صادرات ماه هاي گذشته اين بخش از 

كاالها نيز رشد غيرمعقول داشته است.

  انتقاد از بخشنامه هاي شبانه
رييس مجلس شوراي اسالمي نيز در اين ديدار، با تاكيد بر 
اينكه موضوع توليد براي مسووالن كشور يك مساله مهم 
است، ادامه داد: براي مشكالتي كه در بخش توليد كشور 
وجود دارد بايد راه حلي اتخاذ ش��ود و نبايد اجازه داد نظم 
در كشور به هم بريزد. او با بيان اينكه سال گذشته مجلس 
مصوب كرد كه درصدي از واردات به عنوان مشوق صادراتي 
به بخش صادرات اختصاص يابد، تصريح كرد: دولت نبايد 
از اين مصوبه تخلف كند و كميس��يون كش��اورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيس��ت مجلس شوراي اسالمي 
بايد پيگيري كند تا منابعي كه در مجلس براي پشتيباني 
از صادرات در نظر گرفته تأمين شود تا بخش هاي صادراتي 
كشور ناتوان نشوند. الريجاني با انتقاد از صدور بخشنامه هاي 
شبانه گفت: در خصوص صدور بخشنامه ها بايد با بخش 
خصوصي مشورت شده و به آنها زمان مورد نياز براي تطابق 
با بخشنامه داده شود تا فعاالن اقتصادي بتوانند وضعيت 

خود را با شرايط جديد سامان دهند. 
رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه براي سرمايه 
در گردش كارخانه ها با قيمت كنوني ارز بايد تدبير بيشتري 
شود، افزود: تسهيالت بانك ها بايد به سمت بخش كشاورزي 
و صنعت سوق داده شوند و بيشتر تسهيالت به اين بخش 
اختصاص داده شود البته به صورت طبيعي بانك ها عالقه 
دارند كه تسهيالت را به بخش هاي بازرگاني كه سود بيشتري 
دارد اختصاص دهند لذا بايد بانك ها در اين بخش الزام شوند 
تا تسهيالت بيشتري در اختيار بخش كشاورزي و صنعت 
ق��رار دهن��د. او در ادامه افزود: بايد به س��رمايه در گردش 
بخش هاي توليدي توجه بيشتري شود و براي الزام بانك ها 
مي توان در شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه تدبيري 
انديشيد البته بانك ها در درون خود مشكالتي دارند اما در 
شرايط فعلي حتي مي توان يارانه هايي به توليدكنندگان 
اختصاص داد تا سرپا مانده و مشكل كارگري پيدا نكنند. 
الريجاني تصريح كرد: اگر امكان پذير باشد مي توان منابعي 
از صندوق توسعه ملي براي كمك به بخش توليد اختصاص 
داد. رييس مجلس شوراي اس��المي در بخش ديگري از 
سخنانش، با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون 
اقتصادي مراحل نهايي را طي مي كند، تاكيد كرد: كميسيون 

بر اس��اس زمانبندي تعيين شده گزارش اليحه ماليات بر 
ارزش اف��زوده را به مجلس ارايه ن��داد اما موضوع صندوق 
مكانيزه فروش در دستور كار مجلس است و اليحه ماليات بر 
ارزش افزوده در مراحل نهايي بوده و در دستور كار مجلس 

قرار مي گيرد. 

  دليل شكل گيري رانت به روايت الريجاني 
رييس مجلس شوراي اسالمي در بخش ديگري از سخنان 
خود با بيان اينكه تك نرخي ش��دن ارز در حال حاضر در 
كشور مطرح است، تصريح كرد: استدالل هاي كافي براي 
اينكه نرخ ارز دو نرخي نباشد وجود داشته چرا كه دو نرخي 
شدن ارز رانت هايي ايجاد مي كند اما شرايط بازار وضعيت 
طبيعي نداشته و عوامل مختلفي روي آن تأثير گذاشته است 
و مجموعه اقتصاددانان نيز معتقد هستند كه وضعيتي كه 
در بازار غيرثانويه به وجود آمده معلول ش��رايط اقتصادي 
كشور نبوده و شرايط ديگري اين وضعيت را تحميل كرده 
است. او با تأكيد بر اينكه پيمان سپاري كه برخي آن را حالت 
مضيقه براي خود مي دانند مساله اي دايمي نخواهد بود، 
افزود: در ش��رايط فعلي چاره اي جز پيمان سپاري نبود به 
ويژه براي كس��اني كه صادرات به عراق و افغانستان دارند 
البته بحث هايي شده تا اين افراد بتوانند با ارزهاي بومي اين 

كشورها فعاليت هاي خود را انجام دهند.
رييس ق��وه مققنه همچنين با بيان اينكه نبايد ش��به 
انحصار در توليد مرغ اجداد وجود داش��ته باشد، گفت: 
اگر زمينه اي براي فعاليت ها و س��رمايه گذاري ديگران 
در توليد مرغ اجداد وجود داش��ته باشد بايد شرايط آن 
فراهم شود و شرايط مساوي براي همه ايجاد كرد و بنياد 
شهيد نيز در توليد اين مرغ بايد با ساير شركت ها رقابت 
كند. او ب��ا تأكيد بر اينكه زمان بندي و س��اماندهي در 
خصوص واردات با نرخ ارز گذشته صورت گرفته است، 
افزود: بايد قبول كرد زماني كه بازار ثانويه ايجاد شده و 
رسمي مي شود كاالها نيز بر اساس بازار ثانويه به فروش 
مي رسد بنابراين اجناسي كه در گذشته وارد شده و به 
فروش رسيده شامل پرداخت مابه التفاوت نمي شوند اما 
افرادي كه اكنون مي خواهند كاالهاي خود را به فروش 

برسانند بايد مابه التفاوت را پرداخت كنند. 

  بـازي دادن بخـش خصوصــي
 در سياست گذاري 

از ديگر سو، اما رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع 
غذايي اتاق تهران، پس از نشس��ت فعاالن صنايع غذايي و 
كش��اورزي با علي الريجاني، از وعده رييس مجلس براي 
قانوني كردن حضور نمايندگان بخش خصوصي در مجامع 
تصميم گيري و سياست گذاري گفت. براين اساس، كاوه 
زرگ��ران از آمادگي قوه مقننه براي تدوين قانوني خبر داد 
كه بر اساس آن نمايندگان بخش خصوصي مي توانند در 
مجامع تصميم گير و سياست گذار مجلس و دولت، كرسي 

داشته باشند. 
رييس كميسيون كش��اورزي و صنايع غذايي اتاق تهران 
ادامه داد: متاس��فانه در حال حاضر شاهد اين هستيم كه 
سازمان ها و وزارتخانه ها جزيره اي عمل كرده و بسياري از 
تصميم گيري ها و دستورالعمل هايي كه از سوي دستگاه هاي 
مختلف صادر مي ش��ود، در تضاد با يكديگر است. به گفته 
زرگ��ران، اينگونه تضاده��ا در تصميم گيري هاي دولتي، 
منجر به بروز گره ه��اي بعضًا كور در كس��ب  وكار بخش 
خصوصي ش��ده و به سردرگمي بيش��تر در ميان فعاالن 
اقتصادي دامن زده اس��ت. از ديگر موضوعاتي كه رييس 
كميسيون كش��اورزي و صنايع غذايي اتاق تهران در اين 
نشست مطرح كرد، انتقاد از دستورالعمل وزارت بهداشت 
مبني بر اخذ ماليات مضاعف از كاالهاي آسيب رس��ان به 
سالمت بود. زرگران با بيان اينكه در ماده 37 برنامه 5 ساله 
پنجم به ممنوعيت تبليغ كاالهاي آسيب رسان به سالمت 
اشاره شده است، افزود: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي به دنبال آن است كه از كاالهاي 
آسيب رس��ان به س��المت كه در قانون برنامه به آن اشاره 
شده، ماليات اخذ شود حال آنكه با توجه به شرايط سخت 
اقتصادي كه بنگاه هاي توليدي با آن مواجه هستند، پرداخت 
ماليات مضاعف خارج از توان و عهده واحدهاي صنعتي است 
لذا بخش خصوصي خواستار آن است كه رياست مجلس 
شوراي اسالمي نسبت به حساسيت باالي اين موضوع ورود 
پيدا كرده و مانع تصويب اين دستورالعمل شود. او افزود: در 
حال حاضر آالينده هاي ديگري كه تعداد آن نيز كم نيست، 

وجود دارد كه وزارت بهداشت بايد بر آن تمركز كند.

معاون سازمان توسعه تجارت تشريح كرد

اقدامات سازمان توسعه و تجارت براي شرايط تحريم
معاون سازمان توسعه تجارت در رابطه با علت ممنوعيت هاي 
صادراتي در چندماهه اخير گف��ت: افزايش تقاضا در بازار 
برخي محص��والت و نياز داخلي م��ردم به آن و همچنين 
درخواس��ت بخش خصوصي باعث ش��د در برخي كاالها 
صادرات و در برخي ديگر واردات ممنوع يا محدود ش��ود. 
محمدرضا مودودي در گفت وگو با شاتا، تشريح كرد: اتفاقاتي 
كه در س��ال جاري رخ داد باعث ايجاد هيجانات مردمي و 
همچنين افزايش خريد برخي كاالها شد كه اين دو اقدام 
تقاضا را افزاي��ش داد و در نتيجه بخش خصوصي را دچار 
مشكل كرد. او در ادامه با اشاره به بخشنامه هاي ممنوعيت 
صادرات در اين مورد اضافه كرد: در اين شرايط وزارت خانه 
براي تنظيم بازار و كنترل عرضه و تقاضا وارد عمل ش��د و 
براي حمايت از بخ��ش خصوصي صادرات برخي كاالها و 

نيز واردات برخي كاالهاي ديگر را ممنوع يا محدود كرد.

معاون توسعه صادرات كاال و خدمات سازمان توسعه تجارت 
همچنين به تقاضاي بخ��ش خصوصي براي ممنوعيت 
صادرات برخي كاالها اشاره كرد و افزود: اين تقاضا از طرف 
بخش خصوصي در راستاي تامين نيازهاي اساسي مردم 
و همچنين براي تنظيم بازار در اين ش��رايط مطرح شد. 
مودودي در ادامه با اشاره به نقش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در تخصيص ارز به ورادكنندگان، گفت: كشور در 
شرايط تحريم به سر مي برد و يكي از مهم ترين اهداف تحريم 
اين اس��ت كه مصارف ارزي كشور تحريم شده را افزايش 
مي دهد.براي كنترل اين موضوع.يكي از راهكارها در اين 
اتخاذ روش هاي مناس��ب براي كنترل صادرات و واردات 
است. معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به محدوديت 
تخصيص ارز در شرايط تحريم گفت: از آنجايي كه از ابتداي 
سال جاري با حجم عظيمي از ثبت سفارش مواجه شديم، 

با توجه به محدوديت ارزي الزم است در زمينه تخصيص 
ارز نظارت هايي صورت گيرد. مودودي در همين مورد افزود: 
در قدم اول الزم است اهليت واردكننده مشخص شود، به 
عبارت ديگر بايد تعيين شود واردكننده از چه نوعي است 
و اين امكان براي بانك مركزي وجود نداشت. بنابراين بايد 
نهادهاي ديگر كه توانايي تعيين اهليت را دارند وارد عمل 
ش��وند. به گفته مودودي در همين راستا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان يك��ي از متوليان تخصيص ارز 
اين كار را انجام مي دهد. او در توضيح افزود: در اين شرايط 
ثبت سفارش صرفا مجوزي براي واردات نيست. مگر اينكه 
اولويت بندي ها صورت گيرد و با توجه به آن ارز مورد نياز 
به واردكننده تخصيص يابد. به همين علت مديريت تامين 
ارز در شرايط تحريم يكي از نكات حياتي و كليدي در اين 

دوران است. 

رييس اتحاديه نمايشگاه داران اظهار كرد

كاهش قيمت خودرو ادامه مي يابد
رييس اتحاديه نمايش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو 
پيش بيني كرد تا چند روز آينده كاهش قيمت بيشتري 
را در بازار شاهد باشيم و اين افت به ويژه براي خودروهاي 
وارداتي به دليل نبود تقاضا، بيش��تر خواهد بود. س��عيد 
موتمني در گفت وگو با ايرنا، به كاهش شديد قيمت انواع 
خودروهاي داخلي و خارجي در بازار اشاره كرد و افزود: از روز 
سه شنبه بازار در شوك فرو رفته بود و در حالي كه اكثر افراد 
فروشنده خودرو بودند، اما خريداري وجود نداشت. به گفته 
اين مقام صنفي، تا روز گذشته كاهش يك تا 1۲ ميليوني 
قيمت ها در خودروهاي داخلي در بازار را شاهد بوديم اما 
در خودروهاي خارجي به دليل افت ارزش دالر افت تا 5۰ 
ميليون توماني هم به ثبت رسيد. او يادآور شد: در سال هاي 
گذشته وقتي خودروسازان داخلي به پيش فروش اقدام 

مي كردند قيمت ها كاهش مي يافت اما در ۲ ماه گذشته از 
آنجا كه خودروسازان همچنان انتظار افزايش قيمت ها را 
داشتند، عرضه به بازار را كاهش دادند. موتمني ادامه داد: 
در ۲ هفته گذشته كه شاهد تالطم نرخ ارز حتي تا قيمت 
19 هزار تومان بوديم، افراد براي حفظ سرمايه به فروش 
خودروهايشان اقدام نمي كردند اما از ۲ روز پيش ورق در 
بازار برگشت؛ با اين حال، ديروز تقاضاي چنداني براي خريد 
وجود نداشت. رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
خودرو بيان كرد: هرچند مدل هاي ۲۰1۸ خودروهايي از 
گروه نيس��ان، هيوندايي و كرمان خودرو در بازار آمده اما 
ساير خودروهاي صفر كيلومتر از مدل هاي ۲۰16 و ۲۰17 
است كه به دليل بي ميلي افراد براي فروش آنها و باال رفتن 
قيمت ها، در پاركينگ ها خوابيده بود. اين مقام صنفي مقصر 

اصلي نابساماني بازار خودرو را عرضه اندك خودروسازان 
داخلي مطرح كرد و افزود: كمبود نظارت بر عملكرد آنها 
در كنار جوالن س��ايت هاي مجازي خريد و فروش و ارايه 

قيمت هاي غيرواقعي، بر آشفته بازار موجود دامن زد. 
موتمني تاكيد كرد: در حالي كه س��ايت هاي ياد شده با 
هماهنگي يكديگر قيمت هاي غيرواقعي را اعالم مي كردند 
و در ديگر سايت ها و فضاي مجازي به صورت انبوه بازنشر 
مي دادند، مردم نيز همين قيمت ها را مبناي خريد و فروش 
قرار مي دادند. براي نمونه اين سايت ها قيمت پژو 4۰5 اس 
ال ايكس را تا مرز 7۰ ميليون تومان و قيمت پرايد را تا 5۰ 
ميليون تومان باال بردند. بايد بر فعاليت اين سايت ها نظارت 
بيشتري شود؛ زيرا اين روزها هر كس در هر كجا مي تواند 

به راحتي و با چند كليك يك كانال تلگرامي ايجاد كند. 
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بينالملل 15 انرژي
افشاگري از نشست نفتي 

مسكو- رياض 

افزايش 25 دالري نفت ايران 

مصر واحد پلي پروپيلن مي سازد 

240 خودرو گازسوز مي شود 

ايلنا|  چهار منبع آگاه گزارش دادند كه مس��كو و 
رياض، پيش از نشست سازمان كشورهاي توليدكننده 
نفت، تصميم به افزايش توليد نف��ت گرفته بودند. 
به گزارش خبرگزاري رويترز، روس��يه و عربس��تان 
سعودي در توافقي محرمانه در ماه سپتامبر تصميم 
گرفتند توليد نفت را افزايش دهند تا از قيمت نفت در 
بازارهاي جهاني بكاهند و پيش از برگزاري نشست 
سران سازمان كشورهاي توليدكننده نفت )اوپك( 
امريكا را نيز در جريان اين تصميم قرار دادند. اين خبر 
را چهار منبع آشنا با اين مساله به رويترز دادند.  اين 
در حالي است كه »دونالد ترامپ« رييس جمهوري 
امري��كا، از اوپك به خاطر قيمت ب��االي نفت انتقاد 
كرده بود و از سران اين سازمان خواسته بود تا پيش 
از انتخابات ميان دوره اي امريكا در شش��م نوامبر از 
قيمت نفت بكاهند.  اين توافق نش��ان از آن دارد كه 
عربستان سعودي و روسيه به ش��كلي روزافزون در 
زمينه سياست هاي نفتي دوجانبه تصميم مي گيرند، 
بي آن كه با ديگر اعضاي اوپك مشورت كنند.  منابع 
آگاه به رويترز گفته اند كه »خالد الفالح« وزير انرژي 
عربستان سعودي و »الكساندر نواك« همتاي روس 
وي طي مجموعه اي از ديدارها توافق كردند كه تا ماه 
دسامبر توليد نفت خود را افزايش دهند.  يكي از اين 
منابع گفت: »روس ها و س��عودي ها توافق كردند تا 
ميزان بشكه هاي نفت توليدي خود را به آرامي افزايش 
دهند، چنان كه مشخص نشود كه تن به دستورهاي 
ترامپ داده اند.« يكي ديگر از منابع گفت: »وزير انرژي 
عربستان به همتاي خود در امريكا گفت كه چنانچه 
نفت مشتري بيشتري پيدا كند، رياض نيز توليد خود 
را افزايش خواهد داد.« اما اعتراض برخي كشورهاي 
عضو اوپ��ك، ازجمله ايران، ب��ه افزايش توليد نفت، 
سبب شد كه روسيه و عربستان از تصميم خود عقب 
نشستند و تصميم گرفتند تا ماه دسامبر و نشست 

بعدي اين سازمان دست نگاه دارند.

ايسنا|  قيمت نفت خام سنگين ايران در 28 سپتامبر 
2018 )6 مهر( نسبت به مدت مشابه پارسال، 25 دالر 
و 14 سنت در هر بشكه افزايش يافت. به گزارش وزارت 
نفت، قيمت نفت خام سنگين ايران در 28 سپتامبر 
2018 بشكه اي 79 دالر و 42 سنت معامله شد كه 
نسبت به هفته قبل از آن )21 سپتامبر- 30 شهريور( 
رشد چهار دالر و 36 سنتي را نشان مي دهد. قيمت 
نفت در روزهاي گذشته به بيش از 85 دالر براي هر 
بشكه رسيد و ركورد جديدي را پس از سال 2014 
ثبت كرد. بر اس��اس گزارش مديري��ت امور اوپك و 
روابط با مجامع انرژي وزارت نفت، قيمت نفت خام 
سبك عربستان نيز در 28 سپتامبر، نسبت به مدت 
مشابه پارس��ال 27 دالر و 22 سنت براي هر بشكه 
افزايش يافته اس��ت. به گزارش ايرنا، صادرات روزانه 
نفت و ميعانات گازي ايران در بهار امسال روزانه 2.6 
ميليون بشكه بود كه 60 درصد به آسيا و بقيه به اروپا 
صادر مي شود. چين، هند، كره جنوبي، ژاپن و تركيه 

خريداران اصلي نفت خام ايران هستند.

نيپنا| شركت پتروشيمي سيدي كرير مصر يك 
مجتمع 450 هزار تني در اسكندريه را با هدف توليد 
پلي پروپيلن خواهد ساخت.به گزارش نيپنا به نقل 
از پايگاه اينترنتي اي س��ي اي اس )ICIS(، شركت 
امريكايي دبليو-آر گريس )WR Grace(، فعال در 
حوزه فناوري صنايع شيميايي و كاتاليست ها، قرار 
است فناوري توليد پلي پروپيلن )PP( خود را براي 
س��اخت يك مجتمع 450 هزار تني در اسكندريه 
مصر، در اختيار ش��ركت پتروشيمي سيدي كرير 
)SIDPEC( اي��ن كش��ور قرار دهد. اگ��ر چه هنوز 
اطاالعاتي درباره جزئيات مالي پروژه يادشده منتشر 
نشده است.اما اين شركت يادآور شد: قرارداد جديد 
شركت س��يدي كرير را قادر مي س��ازد تا به كمك 
روزآمدترين فناوري موجود، به زودي محصوالت پلي 
پروپيلني داراي ارزش افزوده بااليي را براي عرضه به 
مشتريان خود توليد كند. اين شركت در حال حاضر 
يكي از توليدكنندگان پيشگام پلي اتيلن )PE( در 
مصر به شمار مي رود. اين شركت جزئياتي درباره زمان 
راه اندازي مجتمع توليد پلي پروپيلن جديد اعالم نكرد. 
دبليو- آر گريس، يك ش��ركت خوشه اي امريكايي 

مستقر در مريلند اياالت متحده است. 

ايرنا|  مدير طرح س��ي. ان .جي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران از ارايه طرحي براي تبديل 
سيستم سوخت 240 هزار خودروي ديزلي كشور به 
گاز مايع فشرده شده خبر داد. حميد قاسمي دهچشمه 
روز چهارشنبه گفت: با اجراي اين طرح سهم سوخت 
س��ي. ان .جي در سبد س��وخت خودروها 13 درصد 
افزايش مي يابد و از 20.5 ميليون مترمكعب كنوني 
به 23.1 ميليون مترمكعب مي رس��د. وي از جمله 
مزاياي اين طرح را كاهش مصرف گازوئيل در كشور، 
به صرفه  بودن سوخت سي. ان .جي و كاهش هزينه هاي 
كاميون داران و آثار زيست محيطي جايگزين سوخت 
پاك با فرآورده گازوئيل دانست. قاسمي با اشاره به مدت 
زمان 2 ساله اجراي اين طرح گفت: مصرف سوخت 
خودروهاي ديزلي براس��اس فناوري متفاوت است، 
اما ميانگين صرفه جويي حاصل از اين طرح در انواع 
خودروهاي ديزلي 50 درصد خواهد بود. وي با يادآوري 
كاهش 6 درصدي مصرف گازوئيل كشور با جايگزيني 
سوخت پاك در اين خودروها افزود: در صورت تصويب 
اين طرح كه با مش��اركت و س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي انجام خواهد شد، از شيوه تبديل سوخت 

خودروها به سي. ان .جي استفاده خواهيم كرد.

حمله كالمي ترامپ، ثبات سلطنت در عربستان را از دهه 1930 به اين سو به چالش كشيد

وزير نيرو در حاشيه افتتاح چهاردهمين نمايشگاه بين المللي آب و فاضالب: 

چالش »دوهفته  بدون امريكا« مقابل  بشكه هاي  نفتي  رياض

جنگ اقتصادي مانع اجراي طرح هاي آب و برق نيست 

گروه انرژي|عليرضا كياني|
خب�ر كوت�اه ب�ود و جال�ب! رييس جمه�ور 
اياالت متحده گفته اس�ت كه پادشاه عربستان 
سعودي بدون حمايت امريكا دو هفته هم دوام 
نخواهد آورد. اين ح�رف ترامپ به اميد كاهش 
قيمت نفت، فشار را بر نزديك ترين متحد عرب 
امريكا افزايش مي دهد. اما بسياري از تحليلگران 
از مدت ها پيش در توان عربستان براي جبران 
س�هم ايران در بازار نفت ش�ك داشتند. حال 
ش�ك ها به واقعيت تبديل مي ش�ود و پادشاه 
لخت در آفتاب قدم مي گذارد. به نظر مي رس�د 
همه چيز براي افزايش قيمت دالر يا حتي حفظ 
ك�ردن آن باالي م�رز بش�كه اي 80 دالر كافي 
است. در روزهايي كه تشويش بازار رسيدن هر 
بشكه برنت به 100 دالر اس�ت، نفت خام درياي 
شمال روز گذشته بشكه اي 84 دالر و 86 سنت 

به فروش رفت.
    

ترامپ براي كارزارهاي انتخاباتي انتخابات ميان دوره اي 
به جنوب امريكا و ايالت مي سي سي پي رفته بود تا براي 
ح��زب خود در نبردي تبليغ كند كه تنها 2 روز پس از 
شروع تحريم هاي نفتي ايران برگزار مي شود. در خالل 
اين حضور اما او حمله اش را به متحدانش شروع كرد. 
سه شنبه شب وي خطاب به جمعيت گفت: »معامالت 
نظامي م��ا كه بابتش از كش��ورهاي ثروتمندحمايت 
مي كنيم و در عوضش هيچ نمي گيريم چه مي شود؟ 
من به ملك سلمان شخصا عالقه دارم اما به اوگفتم كه 
شاه، ما از تو حمايت مي كنيم. شما بدون ما 2 روز هم 
دوام نمي آوريد. شما بايد براي ارتش خود خرج كنيد، 

بايد خرج كنيد«. 
هر چه قيمت هر بش��كه نفت از م��رز 80 دالر دورتر 
مي شود، فشار ترامپ بر بزرگ ترين توليد كننده نفت 
افزايش مي يابد. ترامپ مستقيما از عربستان مي خواهد 
كه براي آرام كردن بازار كار بيشتري كند و هزينه حضور 

ارتش امريكا در منطقه خليج فارس را متقبل شود.
 به گزارش بلومب��رگ، با اينكه مراودات عربس��تان و 
اياالت متح��ده در دوران دونالد ترام��پ بهبود يافته 
است اما اظهارات سه شنبه شب رييس جمهور امريكا 
به صورت غيرمعمولي تند ب��ود بطوريكه حتي ثبات 
س��لطنت در عربس��تان را از دهه 1930 به اين سو به 
چالش كش��يد.  ترامپ روز ش��نبه با ملك سلمان بن 
عبدالعزيز، پادشاه عربستان، به صورت تلفني گفت وگو 
كرد. ش��بكه العربيه در مورد اين گفت وگو نوشت كه 
سران دو كشور در مورد تالش هاي الزم براي افزايش 
عرضه نفت خام، حفظ ثبات در بازار نفت و رشد اقتصاد 
جهاني بحث كردند. كاخ سفيد نيز اعالم كرد كه ترامپ و 
ملك سلمان درباره »مسائل منطقه اي« صحبت كردند.  
اين تماس حواس همه معامله گران در بازار نفت خام 
را به خود جلب كرد. س��رمايه گذاران و معامله گران از 
مدتي قبل ظن اين را داشتند كه دولت اياالت متحده 
بع��د از نطق ترامپ در مجمع عمومي س��ازمان ملل، 
عليه عربستان س��عودي يا ديگر اعضاي اوپك دست 

به اقدامي بزند.

  سركشي بازار و دستان بسته اوپك
عربستان سعودي را بسياري رهبر اوپك مي دانند. اما  
حتي عربستان هم نمي تواند در برابر شوك عرضه بازار 
نفت خام مقاومت كند. روز دوشنبه نخستين بار خبر 
امكان رسيدن قيمت هر بشكه نفت به 100 دالر آن هم 
تا پيش از پايان سال بازار را لرزاند. همان روز، بسياري از 
تحليلگران بازار در گفت وگو با سي ان بي سي از دستان 

بسته عربستان در مواجهه با قيمت ها گفتند. 
خالد الفالح وزير انرژي عربستان ديروز گفته است كه 
اين كش��ور در ماه اخير روزانه 10 ميليون و 700 هزار 
بشكه نفت خام توليد كرده است، رقمي كه در صحت 
آن ترديد وجود دارد چرا كه از نوامبر سال 2016 تاكنون 
بي سابقه بوده است. همچنين اين شبهه وجود دارد كه 
آيا سعودي ها تمايل دارند همين حاال صادرات خود را 

افزايش دهند؟
اس��تيفن برنوك، تحليلگر ش��ركت پ��ي وي ام اويل 
اسوسيتس در گزارش تحقيقي كه در ميانه هفته منتشر 
كرد با اشاره به اوضاع بازار گفت: »هيچ كس نمي خواهد 
بفروش��د آن هم حاال كه نفت ايران در معرض حذف 

شدن از بازار قرار دارد«.
در انتهاي ماه ميالدي گذشته، دونالد ترامپ از اعضاي 
سازمان كشورهاي توليد كننده نفت، اوپك، خواست تا 
سطح توليد نفت خام را افزايش دهند تا قيمت ها پيش 
از انتخابات ميان دوره اي كنگره اياالت متحده در ابتداي 

ماه ميالدي آتي افزايش نيابد. 
دولت ترامپ به اوپك كه در آن كشورهاي خاور ميانه 
اكثريت را دارند، فشار مي آورد تا توليد خود را افزايش 
بدهند. از طرف ديگر دولت ترامپ با تمام توان به سمت 
تحريم س��ومين توليد كننده نف��ت اوپك و پنجمين 
توليدكننده نفت دنيا م��ي رود و مي خواهد تا 5 هفته 
ديگر صادرات آن را به »صفر« برس��اند. واش��نگتن از 
خريداران نفت ايران هم خواسته تا خريد خود را قطع 
كنند تا تهران براي رسيدن به توافق اتمي ديگري به 

ميز مذاكره بيايد. 

  فشار امريكا و شكستن چين؟
ترامپ در جبهه هاي ديگر با مشتريان نفتي ايران در 
حال جنگ است و به نظر مي رسد زورش در آنجا بيشتر 
از زورش در اوپك كارگر اس��ت. از قرار معلوم، چين در 
ابتدا درخواست اياالت متحده براي قطع جريان دالر 
به س��وي ايران را رد كرده بود اما در آستانه فشارهاي 
مضاعف دولت ترامپ، قدم هاي��ي را براي هم نوايي با 

واشنگتن بر مي دارد. 
رويترز روز جمعه در گزارش��ي با استناد به منابعي كه 
نامشان فاش نشد، ادعا كرد كه بزرگ ترين پااليشگاه 
چين يعني س��ينوپك، در ماه سپتامبر واردات خود از 

ايران را نصف كرده است.
كاهش خريد سينوپك، اگر واقعيت داشته باشد، ضربه 
مهمي ب��ر پيكر صادرات نفت اي��ران وارد مي آورد. در 
دوراني كه توليدكنن��دگان اروپايي و ديگر خريداران 
جهاني واردات نفت خام خود از ايران را براي جلوگيري 
از خشم واشنگتن به طرز چشم گيري كاهش داده اند، 
سومين توليد كننده اوپك، چين را مهم ترين مشتري 

نفتي خود قلمداد مي كند. چين مرتبا از تجارت انرژي 
1 ميليارد و 500 ميليون دالري خود با ايران دفاع كرده 

و آن را »قانوني و شفاف« ناميده است. 
برنوك در ادامه در گزارش خود مي آورد: »حاال كه نفت 
ايران در حال ريزش از بازار است، همه توجه ها به سمت 
ظرفيت هاي مازاد جهان-يعني عربس��تان معطوف 
شده است«. در ابتدا تصور مي شد كه اعضاي سازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت و ديگر توليد كنندگان 
متحد آن در پاس��خ دهي به افزايش فشارهاي دولت 
ترامپ بي توجهند. اما هم اكنون انتظار اين مي رود كه 
عربستان س��عودي در دو تا سه ماه آينده، روزانه 550 
هزار بش��كه وارد به بازار نفت سرازير كند. پيش تر اين 
كش��ور نفتي ادعا مي كرد كه مي تواند 1 ميليون 500 

هزار بشكه را »در صورت لزوم« وارد بازار كند. 
با وجود اين، به نظر مي آيد كه رياض نتواند در ماه هاي 
آتي بطور تمام و كمالي اختالالت در عرضه را برطرف 

كند. برنوك در اين باره در گزارش خود مي آورد: »اين 
اخبار به اين معناست كه حتي كشوري با بزرگ ترين 
ظرفيت ش��ناور نيز نمي تواند از شوك عرضه و جهش 

قيمت ها در فصل آخر سال جلوگيري كند«.

  دست آخر؛ نفت 100 دالري
جان دريسكال، استراتژييست اصلي شركت خدمات 
انرژي جي تي دي، روز جمعه به سي ان بي س��ي گفت: 
»ما به سمت جهاني با انبار هاي كوچك تر نفت مي رويم 
و تازه اين همه ماجرا نيست. ظرفيت هاي مازاد و امنيت 
مصرف كنندگان رو به نقصان گذاش��ته اس��ت«. وي 
ادامه داد: »به همين دليل هم نفت بشكه اي 100 دالر 
محتمل تر به نظر مي رسد. اما براي اينكه بگوييم قيمت 

به اين ميزان برسد يا نه هنوز معلوم نيست«. 
نفت برنت و وست تگزاس اينترمديت امريكا اوايل هفته 
ج��اري به باالترين ركورد خود از نوامبر س��ال 2014 
صعود كرده و از اواس��ط اوت تاكنون به ترتيب حدود 
20 و 17 درصد افزايش قيمت داش��ته اند. به گزارش 
رويترز، شاخص جهاني نفت يعني برنت روز چهارشنبه 
با 6 س��نت افزايش نسبت به روز گذشته، به 84 دالر و 
86 سنت در هر بشكه رسيد. بهاي معامالت آتي وست 
تگزاس اينترمديت امريكا نيز با 1 سنت افزايش نسبت 
به سه ش��نبه، 75 دالر و 24 سنت در هر بشكه معامله 
شد. با اين حال رشد ارزش دالر امريكا كه هزينه واردات 
نفت براي ساير كشورهايي كه از ارزهاي ملي استفاده 
مي كنند را باال مي برد و همچنين افزايش عرضه نفت در 

امريكا، مانع از صعود بيشتر قيمت ها شد.
به گزارش سي ان بي سي، انتظار مي رود كه تحريم هاي 

اياالت متحده عليه ايران تاثيري آني روي صادرات نفت 
ايران داشته باشد اما نمي توان دقيقا تخمين زد كه از روز 
چهارم ماه نوامبر چه ميزاني از نفت اين كش��ور از بازار 

رخت بر خواهد بست. 
برآورد برخي از تحليلگران بازار انرژي از حذف روزانه 
رقمي در حدود 500 هزار بشكه از طرف عرضه بازار در 
زمان عملي شدن تحريم هاي نفتي عليه ايران حكايت 
دارد. اما برخي از تحليلگران نيز ارقام نگران كننده اي 
مانند كاهش روزانه 2 ميليون بشكه از سمت عرضه را 

مطرح مي كنند. 

  ذخاير امريكا همچنان روي  پا
موسس��ه امريكن پتروليوم روز سه ش��نبه اعالم كرد 
ذخاي��ر نفت تج��اري امريكا در هفت��ه منتهي به 28 
س��پتامبر، به 400.9 ميليون بش��كه افزايش يافت. 
فعاليت پااليشگاه هاي نفت در همين مدت به ميزان 
158 هزار بش��كه در روز كاهش يافت. آمار رسمي از 
سوي اداره اطالعات انرژي امريكا بعدازظهر روز جاري 
منتشر مي شود. به گفته معامله گران، افزايش ذخاير به 
دليل رشد بي وقفه توليد نفت امريكا است كه از اواسط 
س��ال 2016 يك سوم رش��د كرده و به 11 ميليون و 
100 هزار بشكه در روز رسيده است. اين به معناي آن 
است كه امريكا به زودي روسيه را به عنوان بزرگ ترين 

توليدكننده نفت جهان به چالش خواهد كشيد.
بر اس��اس گزارش رويترز، در بخ��ش تقاضا، مصرف 
سوخت به خصوص در بازارهاي نوظهور آسيا قوي است 
اما قيمت هاي باالي نفت به همراه سقوط ارزش ارزهاي 

اين كشورها، رشد تقاضا را تهديد مي كند.

گروه انرژي| 
چهاردهمين دوره نمايشگاه بين المللي صنعت آب و 
تاسيس��ات آب و فاضالب صبح ديروز با حضور 244 
ش��ركت داخلي و خارجي در محل نمايش��گاه هاي 
بين المللي تهران آغاز به كار كرد، رضا اردكانيان وزير 
نيرو در حاشيه آغاز به كار اين نمايشگاه از جدي بودن 
دولت ب��راي جريمه پرمصرف ها خبر داد و همچنين 
تاكيد كرد كه مسائل اخير روي اجراي طرح هاي آب 

و برق تاثيري نمي گذارد. 
به گزارش »تعادل«رضا اردكانيان وزير نيرو در حاشيه 
افتتاح رس��مي چهاردهمين نمايشگاه بين المللي آب 
و تاسيس��ات آب و فاضالب ايران در جمع خبرنگاران 
گفت: بطور مس��تمر و با هماهنگي ارگان هاي مختلف 
دولت مثل بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و ديگر 
وزارتخانه ها در تالش��يم تا وقفه اي در طرح هاي مهم 

وزارت نيرو در بخش آب و برق ايجاد نشود.
وي افزود: برگزاري نمايشگاه هاي ساالنه آب، به منظور 
تعامل بيشتر فعاالن صنعت آب و آشنايي با دانش و 
تكنولوژي روز بسيار موثر است و امسال چهاردهمين 
دوره اين نمايش��گاه با حضور 244 ش��ركت در حال 
برگزاري است كه از اين تعداد 28 شركت خارجي از 

12 كشور جهان حضور دارند.
وزير نيرو با بيان اينكه امكان تعامل بخش خصوصي 
داخلي با ش��ركت هاي فعال اروپاي��ي در بخش آب 
در نمايش��گاه وجود دارد گفت: شركت هاي داخلي 
ظرفيت هاي خوبي در سال هاي گذشته در بخش آب 
كسب كرده اند كه مي توان اين ظرفيت ها را با آشنايي 

با تكنولوژي و دانش روز جهان ارتقاء دهند.
اين عضو كابينه دولت با بيان اينكه جريمه پرمصرف ها 
و تشويق كم مصرف ها در دستور كار جدي دولت است 
گفت: به دنبال آن هستيم كه با اصالح تعرفه گذاري 
آب و برق، پرمصرف ها تشويق به اصالح روند مصرف 

خود شده و به جمع خوش مصرف ها بپيوندند.
اردكانيان ادامه داد: همچنين مشتركان كم مصرف و 
كساني كه كمتر از الگوي تعيين شده مصرف كننده 
تشويق هايي خواهند داشت كه مسلما بخشي از آن 

آوردهاي مالي براي آنها به دنبال خواهد داشت.
وزير نيرو درخص��وص زمان اعمال تعرفه هاي جديد 
گفت: در س��ال جاري در بخش آب با موافقت دولت 

فق��ط 7 درصد افزاي��ش تعرفه داش��تيم و به دنبال 
آن هس��تيم كه در كارگروه س��ازگاري ب��ا كم آبي، 
ساختراهاي جديد تعرفه گذاري آب را تا پيش از شروع 
تابستان 98 نهايي و ابالغ كنيم كه در اين خصوص در 
بخش برق نيز كارهاي مشابهي براي اصالح ساختار 

تعرفه برق در حال انجام است.
در اين دوره از نمايش��گاه بين الملل��ي صنعت آب و 
تاسيسات آب و فاضالب 244 شركت داخلي و خارجي 
حضور پيدا كرده اند كه از اين تعداد 216 ش��ركت از 

داخل كشور و 28 شركت خارجي هستند.
رضا اردكانيان در درباره تامي��ن مواد اوليه موردنياز 
فعالين صنعت آب اظهار داشت: در خصوص مشكل 
تامي��ن م��واد اوليه اين بخ��ش بحث هايي ش��ده و 
كارگروهي در ستاد وزارت نيرو براي تامين مايحتاج 
آنه��ا و همچني��ن مش��كالت ارزي و ما به التفاوت ها 

تشكيل شده است.
وي افزود: همزمان با دولت، دس��تگاه هاي متولي مثل 
بانك مركزي و س��ازمان برنامه و بودجه نيز مسائل اين 
بخش را پيگيري مي كنند. در مجموع اميدواري زيادي 
داريم كه وقفه اي در طرح هاي مهم وزارت نيرو كه ارتباط 

مستقيمي با رفاه و آسايش مردم دارند، ايجاد نشود.

وزير نيرو با اشاره به مزيت برگزاري نمايشگاه صنعت 
آب گف��ت: در ش��رايط فعلي كه جن��گ رواني براي 
ما ايجاد كرده اند كه س��طح امي��د و آرامش مردم را 
هدف قرار داده چنين مجموعه اي نشان مي دهد كه 
فعاليت هاي ما در زمينه پروژه هاي تامين، انتقال آب 
و جمع آوري و تصفيه فاضالب به سرعت در حال انجام 
است. هرچند مشكالتي ايجاد شده و ممكن است تا 

مدتي ادامه پيدا كند.
وزير نيرو گفت: محدوديت ها هر چند مشكالتي ايجاد 
مي كند و ممكن اس��ت تا مدتي اين مشكالت باقي 
بماند، اما به ياد داشته باشيم كه دستاوردهاي فني و 
مديريتي ما در چهار دهه گذشته، هميشه در دوراني 

به دست آمده كه ما با مشكالت سر و كار داشته ايم.
وي درباره افزايش قيمت آب اظهار داشت: اگر ارزش 
واقعي آب را در نظر بگيريم تا مدت ها ممكن اس��ت 
گران نشود ولي ممكن است به سمتي حركت كنيم 
كه تا حدي قيمت آب ب��ه ارزش واقعي خود نزديك 

شود.
وي ادامه داد: تصميم دولت امس��ال فقط افزايش 7 

درصدي بود كه از ارديبهشت ماه اعمال شد.
وزير نيرو خاطرنش��ان كرد: در كارگاه س��ازگاري با 

كم آبي با توجه به تجربه تابستان تصميم گرفته شد 
تعرفه پرمصرف ها به جهت تشويق آنان به پيوستن 
به جرگه رعايت الگوي مصرف اصالح ش��ود كه روال 

خود را طي مي كند و در دستور كار دولت قرار دارد.
مق��ام عالي وزارت نيرو همچني��ن درباره تعرفه برق 
بيان كرد: ايده هايي مطرح اس��ت كه در برق هم كار 
مشابهي انجام شود. برنامه مفصلي تدارك ديده شده 
كه براي تابستان سال 98، سه هزار مگاوات به شكلي 

مديريت مصرف شود.
وي خاطرنش��ان كرد: در قالب 11 برنامه يكي از آنها 
اصالح تعرفه پرمصرف ها و تشويق كساني است كه از 
الگوي مصرف هم كمتر مصرف مي كنند كه طبيعتًا 
بخشي از تش��ويق ما به ازاي مالي است كه اكنون در 

حال طراحي و برنامه ريزي است.
همچنين ديروز عباس سروش معاون وزير نيرو معاون 
وزير نيرو اعالم كرد كه پيش��نهاد افزايش تعرفه آب 
براي مشتركان پر مصرف از سوي وزارت نيرو به هيات 
دولت داده شد و اخيرا نيز بر اساس شنيده ها اين طرح 

به تصويب رسيده است.
او در خصوص آخرين وضعيت افزايش تعرفه آب براي 
مشتركان پر مصرف گفت: در حال حاضر اين مساله 
در هيات دولت تصويب شده و در حال حاضر بايد وارد 
مرحله اجرا شود كه پيش بيني مي شود نهايتا تا يك 

ماه آينده اين طرح ابالغ و اجرايي شود.
وي با تاكيد بر اين مساله كه در حال حاضر اين طرح 
در دس��تور كار قرار دارد، اظهار كرد: از مدت ها پيش 
يك جدول برنامه اي براي ميزان مصرف مشتركان در 
نظر گرفته و قرار شد بر اساس آن به مشتركاني كه زير 
الگو، مصرف دارند در پرداخت هزينه ها ارفاق ش��ود. 
همچنين در اس��تان هايي كه مشتركان بيش از الگو 
مصرف مي كنند بها به صورت پلكاني از آنها اخذ شود.

به گفته سروش، البته تا كنون نيز بهاي آب به صورت 
پلكاني بوده اما منظور اين اس��ت كه افراد پر مصرف 
كه الگوي مصرف را پشت سر مي گذارند قيمت هاي 
بيشتري از آنها اخذ شود اما بايد گفت كه باز هم تمام 

اين اعداد زير قيمت واقعي آب است.
وي با تاكيد بر اين مس��اله كه اين امر با هدف كسب 
درآمد نيس��ت و عمده ترين هدف اج��راي اين طرح 
عوامل كنترلي در مصرف آب اس��ت، تصريح كرد: بر 

اساس مصوبه مجلس قرار نيست كه قيمت تمام شده 
از مشتركان پر مصرف اتخاذ شود بلكه قرار است قيمت 
آب به صورت پلكاني از مشتركان اخذ شود. بدين معنا 
كه طبق تعريف الگوي مصرف در هر استان پس از گذر 
از الگوي مصرف اضافه مصرف از مشترك به صورت 

اضافه تر محاسبه شود.
معاون وزير نيرو افزود: اين مس��اله در بين استان ها 
متفاوت اس��ت اما بايد گفت كه ع��دد در نظر گرفته 
شده براي امسال زياد نيست و تنها به منظور عوامل 
بازدارنده در مصرف آب اين طرح اجرايي مي شود اما 
براي س��ال آينده قطعا تصميم هاي ديگري خواهيم 

گرفت.
 گفتن��ي اس��ت در اي��ن دوره از نمايش��گاه 
بين الملل��ي صنع��ت آب و تاسيس��ات آب و 
فاض��الب 244 ش��ركت داخل��ي و خارجي حضور 
پي��دا كرده اند ك��ه از اين تع��داد 216 ش��ركت از 
 داخ��ل كش��ور و 28 ش��ركت خارج��ي هس��تند.

اي��ن روي��داد بين الملل��ي از ديروز به م��دت چهار 
روز در فضاي��ي به وس��عت 21 ه��زار مترمربع داير 
خواهد ب��ود كه در اين دوره آخرين دس��تاوردهاي 
صنع��ت آب و تاسيس��ات فاض��الب ش��امل لول��ه 
واتص��االت، س��امانه هاي تصفيه، فيلتراس��يون و 
نمك زدايي آب، شيرآالت، سامانه هاي اتوماسيون، 
ابزارهاي دقيق، سيس��تم اندازه گيري و تجهيزات 
آزمايش��گاهي و تجهيزات صنعت��ي در معرض ديد 
 صنعتگران و بازديدكنندگان ق��رار خواهد گرفت.
نمايندگان 12 كش��ور خارجي ش��امل كشورهاي 
ايتاليا، چين، آلمان، اتريش، تركيه، دانمارك، اسپانيا، 
هلند، انگلستان، يونان، امريكا و فرانسه در اين دوره 
از نمايشگاه حاضر هستند كه كشورهاي آلمان، چين 
 و تركيه به صورت پاويوني در اين دوره حضور دارند.

هدف اصلي اين نمايشگاه كاهش تصدي گري دولت 
و سپردن حوزه هاي تخصصي به بخش خصوصي در 
راس��تاي توجه ويژه دولت تدبير عنوان شده كه در 
جهت تبادل تجربيات و نوآوري هاي جديد و حضور 
اصحاب صنعت به وي��ژه فراهم كردن زمينه حضور 
شركت هاي دانش بنيان يا نوپا كه در حوزه صنعت 
آب وارد شده اند، نقطه عطف اين دوره از نمايشگاه 

خواهد بود.
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كوتاهازدنيايانرژي

  عربستان سعودي را بسياري رهبر اوپك 
مي دانند. اما  حتي عربستان هم نمي تواند در 
برابر ش�وك عرضه بازار نفت خام مقاومت 
كند. روز دوشنبه نخستين بار خبر امكان 
رسيدن قيمت هر بشكه نفت به 100 دالر آن 
هم تا پيش از پايان سال بازار را لرزاند. همان 
روز، بسياري از تحليلگران بازار در گفت وگو 
با سي ان بي سي از دستان بسته عربستان 

در مواجهه با قيمت ها گفتند. 

برش
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عكس: مهر برداشت»عناب«دربیرجند

عكسروز

چهرهروز

يكفيلمخيابانيميسازم
عليرضا اميني »راند چهارم« را به تهيه كنندگي مرتضي شايسته مي سازد كه اين فيلم فضايي اجتماعي دارد و صحنه هاي آن خياباني است. 
كارگردان سينما درباره جديدترين فعاليت هاي خود به مهر گفت: چندي پيش من و مهدي كوشكي نگارش فيلمنامه اي با عنوان »راند 
چهارم« را به پايان رسانديم كه اين روزها مراحل پاياني بازنويسي آن سپري مي شود و ظرف يكي دو روز آينده اقدام به اخذ پروانه ساخت 
براي اين اثر به تهيه كنندگي مرتضي شايسته مي كنيم. او افزود: در حال حاضر مشغول رايزني با بازيگران و عوامل پشت صحنه هستيم و از 
بازيگران چهره هم در اين اثر استفاده مي كنيم. بطور كلي ۲ بازيگر خانم، ۴ بازيگر آقا و ۱۰ بازيگر مكمل در »راند چهارم« حضور پيدا مي كنند. 

به گفته اين كارگردان، علي نوابي به عنوان دستيار برنامه ريز در اين اثر حضور خواهد داشت.

ايستگاه

نوبلشيمي۲۰۱۸برايامريكاوبريتانيا
جايزه نوبل ش��يمي سال ۲۰۱۸ 
به دو امريكاي��ي و يك بريتانيايي 
تعلق گرفت. جايزه نوبل ش��يمي 
س��ال ۲۰۱۸ مي��ادي ب��ه دو 
دانش��مند امريكايي و يك محقق 

بريتانيايي تعلق گرفت.
بنا به اع��ام اهداكنندگان جايزه 

نوبل فرانسس اچ.آرنولد و جورج پي.اسميت از امريكا و گرگوري پي.وينتر 
از بريتانيا برنده جايزه نوبل شيمي شده اند. آكادمي علوم سلطنتي سوئد 
در بيانيه اي در خصوص اعطاي اين جايزه اعام كرد كه اين پژوهشگران به 
دليل مطالعه بر روي پروتئيني كه »مشكات شيميايي بشر را حل خواهد 
كرد«، اين جايزه يك ميليون دالري را از آن خود كردند. نتايج تحقيقات 
اين دانش��مندان مي تواند به سواالت علمي در خصوص مسائل مرتبط با 

فرگشت و ژنتيك پاسخ دهد.
جايزه نوبل ش��يمي س��ومين جايزه امسال نوبل اس��ت كه پس از جوايز 

پزشكي و فيزيك اهداء مي شود.

بازارهنر

يك موسيقي ايراني نامزد جوايز آسياپاسيفيك
فيلم »بمب: يك داس��تان عاشقانه« به 
عنوان يكي از پنج نام��زد نهايي جايزه 
بهترين موسيقي متن در جوايز سينمايي 
آسياپاس��يفيك انتخاب ش��د. »الني 
كاريندرو« آهنگس��از مطرح يوناني كه 
ساخت فيلم موسيقي »بمب: يك داستان 
عاشقانه« ساخته پيمان معادي را بر عهده 
داشته است، به عنوان يكي از پنج نامزد 

جايزه بهترين موسيقي متن دوازدهمين دوره جوايز 
سينمايي آسياپاسيفيك انتخاب شده است. 

جايزه بهترين موسيقي فيلم كه امسال براي اولين بار 
به اين جوايز سينمايي اضافه شده است، شاهد رقابت 
»الني كارين��درو« براي فيلم »بمب يك داس��تان 
عاش��قانه«، »هري كرگسون ويليامز« براي ساخت 
موسيقي فيلم »نفس« )استراليا(، »هيلدور گونادوتير« 
و »يوهان يوهانس��ون« براي موسيقي فيلم »مريم 
مجدليه« )استراليا، بريتانيا(، »رايان كايابياب« براي 
فيلم »پورتره« )فيليپين( و »عمر فادل« براي ساخت 

موسيقي متن فيلم »يوم الدين« )مصر( خواهد بود. 
»ريوئيچي ساكاموتو« آهنگساز ژاپني رياست هيات 
داوران اعطاي جايزه بهترين موس��يقي متن جوايز 

سينمايي آسياپاسيفيك ۲۰۱۸ را بر عهده دارد. 
»الني كاريندرو« بيش��تر براي س��اخت موسيقي 
فيلم هاي »تئو آنجلوپولوس« كارگردان نامدار يوناني 
چون فيلم »ابديت و يك روز« ش��ناخته شده است. 

فيلم »بمب: يك داس��تان عاش��قانه« 
نخستين همكاري اين آهنگساز مطرح 
با سينماي ايران محسوب مي شود. مجله 
تايم »الني كاريندرو« را به عنوان برترين 
موسيقيدان در قيد حيات يونان معرفي 
كرده اس��ت؛ وي از دهه ۱۹۷۰ ميادي 
به ساخت موسيقي براي سينما و تئاتر 
مشغول بوده است اما ساخت موسيقي 
فيلم »س��رگردان« به كارگرداني »كريستوفوروس 
كريستوفيس« در سال ۱۹۷۹ نقطه عطفي در كارنامه 

هنري او ايجاد كرد. 
»كاريندرو« همكاري گسترده اي با »تئو آنجلوپلوس« 
سينماگر نامدار يوناني داشته است و در فيلم هاي »گام 
معلق لك لك« )۱۹۹۱(، »ابديت و يك روز« )۱۹۹۸(، 
»دشت گريان« )۲۰۰۳( و »غبار زمان« )۲۰۰۸( با 
»آنجلوپلوس« همكاري داشته است. در سال ۲۰۱۵ 
چندين قطعه ساخت »كاريندرو« در فيلم »مكس 
ديوانه: جاده خشم« به كارگرداني »جورج ميلر« مورد 
استفاده قرار گرفت. مراسم دوازدهمين دوره جوايز 
سينمايي آسياپاس��يفيك روز ٢٩ نوامبر )٨ آذر( در 
بريسبان استراليا برگزار خواهد شد و فهرست كامل 
نامزدهاي اين رويداد سينمايي روز ۱۷ اكتبر )٢٥ مهر( 
اعام مي ش��ود. پخش بين المللي فيلم »بمب، يك 
داستان عاشقانه«؛ برعهده نسرين ميرشب كمپاني 

»دريم لب« است.

دو جايزه TOPINDE FILM براي زندگي بدون زندگي
فيل��م »زندگ��ي ب��دون زندگ��ي« به 
نويسندگي و كارگرداني كاوه معين فر و 
تهيه كنندگي جعفر محمدي از جشنواره 
 TOPINDE FILM فيلم هاي مستقل
جايزه بهترين فيلم و بهترين نويسندگي 

را دريافت كرد.
جش��نواره TOPINDE FILM ب��ا 
محوريت حمايت از فيلم هاي مس��تقل 

به صورت آناين برگزار شده و هر ۲ ماه يك بار ليست 
فيلم هاي منتخب خود را اعام مي كند، اخيراً نتيجه 
انتخاب ماه اوت را منتش��ر كرده و فيلم زندگي بدون 
زندگ��ي عاوه بر اي��ن ۲ جايزه در ۳ رش��ته بهترين 
 تدوي��ن، فيلمبرداري و ص��دا هم نام��زد جايزه بود.

 TOPINDE FILM سيزدهمين جشنواره اي است 
كه فيلم »زندگي بدون زندگي« در آن حضور داشته 
اس��ت. حضور اول فيلم »زندگي ب��دوِن زندگي« در 
جشنواره فيلم توكيو بود و در دومين حضور اين فيلم 

از جشنواره كن مديترانه اي فرانسه جايزه 
ديپلم افتخار بهترين فيلم را كسب كرد. 
عباس عطايي، امير وّزان و مرجان صادقي 
بازيگران اصلي اين فيلم هس��تند كه در 
خاصه داس��تان آن آمده است: اردشير 
به سرطان مبتا شده و ساتيار پسرش از 
راهي غير معمول پول هاي طلب پدرش را 

از بدهكاران مي گيرد.
نويسنده و كارگردان اين فيلم كاوه معين فر، تهيه كننده 
آن جعفر محمدي، مدير فيلمبرداري آرش ساساني و 
بازيگران آن عباس عطايي، امير وّزان، مرجان صادقي، 
هادي اردالن، آناهيتا ايزدي پارس��ا، عليرضا پيام يار، 
اصغر بيات، رامبد خانلري، محدثه محمدزاده، سينا 
نيكوكار، حسام الدين به اتماني، فرياد قرباني، مهرداد 
خدير، حميدرضا غريب، حسين اسماعيلي، هادي 
اردالن، محمد مهدي رحيمي، علي كرمي، س��عيد 

شيخي، شاهين اميري فر هستند. 

چرا »بيگانه« آلبر كامو دوباره ترجمه شد؟
مترجم »بيگانه« آلب��ر كامو مي گويد 
براي رفع ابهام هايي كه در ترجمه هاي 
پيشين اين كتاب وجود داشته دوباره آن 

را ترجمه كرده است.
بهاره جواهري مترج��م در اين باره به 
ايسنا گفت: سال ۱۳۹۵ مدير انتشارات 
نگارس��تان كتاب از بنده درخواس��ت 
كردند كه يك ترجمه از »بيگانه« انجام 

دهم، بنده به ايشان گفتم كه از اين كتاب ترجمه هاي 
متعددي در بازار هس��ت و لزومي ندارد دوباره آن را 
ترجمه كنم. ايشان به بنده گفتند بله ترجمه هاي 
زيادي در بازار هس��ت كه متاسفانه هيچ كدام اصل 
مطلب را ادا نكرده اند و مخاطبان آنها نمي دانند كه 
حرف اصلي كامو چيس��ت. من در دوران نوجواني 
فارسي اين كتاب را خوانده بودم و البته چيز درست 
و حسابي از آن ترجمه درك نكردم، سال ها بعد در 
فرانس��ه متن اصلي آن را خوان��دم و تازه به منظور 
كامو پي بردم. براي فهم فحواي كام و فلسفه كامو 
تمايز بين absurdité و nihilisme خيلي مهم 
است. به اشتباه هر دو اين مفاهيم را پوچي ترجمه 

كرده اند و بدفهمي ه��ا هم از همين جا 
آغاز شده. در اصل كامو پيشگام مكتب 
absurdité است كه به اشتباه در فارسي 
پوچي ترجمه ش��ده. نيهيليسم درباره 
خودكش��ي موضع مخالفي ندارد ولي 
اين امر در مكتب absurdité پسنديده 
نيست و كامو كاما با آن مخالف است. 
بنابراين با توجه به اين ابهامات بنده نيز 
عاقه مند شدم اين كتاب را ترجمه كنم و براي رفع 
ابهامات موجود يك مقدمه مبسوط نيز براي آن در 
نظر گرفتم تا توضيح بدهم اين كتاب كه در فرانسه 
نيز كتاب مرجع مكتب absurdité است دقيقا چه 
چيزي مي خواهد بگويد. يكي از داليلي كه ترجمه 
اين كتاب را پذيرفتم اين بود كه اين كتاب اساس��ا 
يك كتاب فلسفي است و از خواندن كتاب هاي ديگر 
اين مفهوم به نظر نمي رسد، كه در ادامه به داليل آن 
اشاره خواهم كرد. ترجمه كتاب را من چند هفته اي 
به ناشر تحويل دادم، ولي براي مقدمه بيشتر وقت 
گذاشتم، چرا كه الزم بود مواردي را براي مخاطب 

فارسي زبان روشن  كنم.

میراثنامه

شهرقديميميبدازدلخاكبيرونميآيد
بررسي هاي ژئوفيزيكي در محوطه 
شهرنشين نارين قلعه ميبد منجر به 
كشف مسير دربند دوم به اين دژ بزرگ 
شده كه قرار است با تخصيص اعتبار 
در سال هاي آينده، از دل خاك بيرون 

آورده شود. 
كهن دژ نارين قلعه بر باالي بلندترين 

پشته  گلي زميني به ارتفاع ۲۵ متر، به صورت دماغه اي پيش آمده واقع شده است. 
قلعه يا ارگ، حاكم نشين شهر بوده و حاكميت سياسي محدوده اي وسيع خارج از 
حد مرزهاي سياسي امروزي را برعهده داشته است.  بخش اعظمي از مجموعه كه 
محوطه مردم نشين بوده در طي دهه هاي قبل تخريب شده و به روي آن معابر شهر 
ايجاد شده در حالي در بردارنده تمام طبقات اجتماعي اين شهر بوده است.  »ساشا 
رياحي مقدم« معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان يزد با اشاره به اولين ژئوفيزيك اكتشافي يا كاربردي در نارين قلعه 
ميبد، به ايسنا گفت: اين اقدام منجر به كشف مسير دربند دوم به نارين قلعه شده و با 
تخصيص اعتبار در سال هاي آتي اين محوطه از دل خاك بيرون آورده خواهد شد.

تاريخنگاري

تعطيليدفترراديوبيبيسيدرتهران
دفتر راديو فارسي بي بي سي در سال ۱۳۱۹حدود 
يك سال قبل از پايان حكومت رضاشاه، در تهران 

تاسيس شد.
هدف از تاس��يس اي��ن راديو در واق��ع حمايت از 
جبهه متح��د بريتاني��ا، در جنگ جهان��ي دوم و 
زمينه سازي افكار عمومي در جهت اشغال نظامي 
ايران توس��ط قواي متفقين و تبليغ عليه آلمان ها 
يعن��ي طرف ديگر اي��ن جنگ بود، اما س��رانجام 
دوازدهم مهر سال ۵۲، پنج سال و چهار ماه پيش 
از انقاب اسامي، دفتر راديو بي بي سي در تهران 
به علت اظهارنظرهايي كه حكومت پهلوي آنها را 

»مغرضانه« خواند، تعطيل شد.
از زمان حضور دفتر اين شبكه در تهران كه از سال 
۱۳۱۹ و در برابر صداي برلن برپا شده بود، هيچگاه 
و ب��ه هيچ دليلي اين دفتر نه تعطيل و نه كار آن به 

تعليق و تعويق كشيده شده بود.
حتي آن زمان كه دولت مصدق در برابر اس��تعمار 
انگليس ش��عار م��ي داد و اين ش��بكه عليه دولت 
مصدق برنامه تولي��د و پخش مي كرد يا آن زماني 
كه بسياري از كارمندان ايراني و فارسي زبان آن به 
دليل سياس��ت ضد ملي شدن صنعت نفت ايران، 

دست از كار كشيدند.
بر اساس اسناد آرشيو ملي بريتانيا )سال ۱۹۷۳( 
علت اصلي تعطيلي اين شبكه پخش فيلم مستند 
انتقادآمي��ز عليه رژيم پهل��وي از برنامه پربيننده 
پانوراما در كانال يك ش��بكه تلويزيوني بي بي سي 
در روز ده��م مهرم��اه ۱۳۵۲ بود. در اي��ن برنامه 
مصاحبه اي با شاه صورت گرفت كه در آن به نقد و 
بررسي شرايط ايران، عدم آزادي در كشور، خريد 

تسليحاتي و بطور كلي شيوه سلطنت محمدرضا 
پهلوي پرداخته شده بود.

اسداهلل علم در يادداشت هايش به عكس العمل هاي 
شاه در برابر اين مستند اشاره كرده است. علم در 
خاطرات روز ۱۱ مهر ۱۳۵۲ مي نويس��د: »راجع 
به بي بي س��ي شاهنش��اه خيلي عصبان��ي بودند. 
چون اخبار عجيبي گفته اس��ت... ولي شاهنشاه 
هم در مصاحبه اي كه با آنها كرده اند پدرش��ان را 
در آورده اند و چن��د روز پيش نگران اين بودند كه 
عكس العمل شديد باشد. به نخست وزير ]هويدا[ 
تلفن��ي فرمودند كه عجيب اس��ت، م��ن بايد اين 
مسائل را به ش��ما بگويم؟ عكس العمل جرايد در 
مقابل سوءقصد به ما )اشاره به كشف شبكه خسرو 
گلسرخي( و حرف مزخرف بي بي سي هيچ نبوده 

است، چرا دس��تورات ما را اجرا نمي كنيد؟ فرض 
كنيد من دستور ندهم. پس وظيفه اخاقي و وطني 
شما كجا رفته است؟ »بعد كه گوشي را گذاشتند، 
فرمودند: عجيب اس��ت هر چه مي گويم، فراموش 

مي كند...« 
اين مس��ائل باعث ش��د دوازدهم مه��ر و با وجود 
حضور ل��رد كرينگتون، وزي��ر دف��اع بريتانيا در 
تهران حكم تعطيلي دفتر بي بي سي به رييس آن 
»جان بيرمن« اباغ شد. در اين حكم به او و ديگر 
همكاران انگليس��ي اش فرصت داده شده بود كه 
ظرف ۴۸ ساعت خاك ايران را ترك كنند. موضوع 
تعطيلي بي بي س��ي تا مدت ه��ا در روابط تهران با 
لندن خدشه وارد كرد و يكي از محورهاي بسياري 

از مذاكرات بود.

كیوسك

ترامپ
ميراثدارامپراتوريپدر

نيويوركتايمز: 
صبح دي��روز, صفحه اول 
اي��ن روزنام��ه خبرهاي 
ناخوشايندي را با لحني 
به نظر خشمگين منتشر 
كرد: »صبح به خير, دفن 
دسته جمعي در اندونزي, 
وراثت ترام��پ, تنش در 
درياي چين, تمام اخباري 

است كه بايد بدانيد.« طبق اين گزارش, تلفات ناشي از 
سونامي, به بيش از هزار و ۲۰۰ نفر رسيد. اين در حالي 
است كه دو زمين لرزه ديگر, صبح ديروز اندونزي را 
لرزاند. هزاران نيروي دولتي, ارتش و امدادرسان در 
حال جست وجوي اجساد و دفن دسته جمعي تلفات 
هستند; فعاليتي كه به برنامه روزانه در اندونزي تبديل 
شده است. گزارش ديگري كه نيويورك تايمز به آن 
پرداخته, مربوط به ادعاي هميش��گي ترامپ است: 
»هر چه كا دارم, خودم به دست آورده ام « در حالي كه 
تيم ويژه تحقيقات اين روزنامه, بر اساس گزارشات و 
سوابق مالي محرمانه, فاش كرده است كه ثروت انبوه او 
به دارايي هاي پدرش برمي گردد. طبق اين تحقيقات, 
آقاي ترامپ در س��ن ۳ سالگي, از امپراتوري پدرش 
درآمدي حدود ۲۰۰ هزار دالر داشت و در ۸ سالگي 
يك ميليونر بود! در مجموع حدود ۴۱۳ ميليون دالر 
از دارايي هاي پدرش به او رسيده است! اين اطاعات 
از سوي نيويورك تايمز در حالي فاش شده كه وكيل 
دونالد ترامپ, آنها را صد در صد نادرست و غير معتبر 
مي داند.  در ادامه اين گزارش, اشاره اي نيز به تنش در 
درياي چين شده است. آنطور كه گفته شده, چين از 
ورود يك ناو امريكايي به آبهاي اين كشور در درياي 
چين جنوبي به شدت انتقاد كرد. طبق اين گزارش, 
س��خنگوي وزارت دفاع چين گفت كه ناوش��كن 
يو اس اس دكاتور كه مجهز به موش��ك هاي هدايت 
شونده است در ۳۰ سپتامبر وارد آب هاي جزاير چين 
ش��د. او در ادامه گفت كه يك كشتي نيروي دريايي 
چين بر اساس قوانين به كشتي امريكايي هشدار داد 
و فرايند شناسايي و تعيين هويت را انجام داد. اين در 
حالي است كه پنتاگون اعام كرده كه نيروي دريايي 
چيني از »مانور ناامن و غير حرفه اي« براي مبارزه با 
كشتي امريكايي استفاده مي كند؛ مقامات چيني نيز 
در مقابل بيان كردند كه امريكا »حاكميت و امنيت 

چين« را تهديد مي كند.

والاستريتژورنال:
پنتاگ��ون اع��ام ك��رد، 
محموله اي پستي حاوي 
س��م مرگب��ار ريس��ين 
دريافت كرده اس��ت كه 
ش��امل نامه اي خطاب به 
جيمز ماتيس وزير دفاع 
اي��ن كش��ور ب��ود. طبق 
گزارش صفح��ه اول اين 

روزنامه,وزارت دف��اع امريكا در بيانيه اي اعام كرد، 
مركز پس��تي خود را قرنطينه ك��رده و اف بي آي در 
حال بررسي اين نامه هاست. چند مقام امريكايي كه 
خواستند ناش��ناس بمانند گفتند اين نامه ها را روز 
دوشنبه پليس پنتاگون رديابي كرد و آزمايش هاي 
اوليه نش��ان داد حاوي سم ريس��ين هستند. مركز 
پستي پنتاگون در محوطه ساختمان اين وزارتخانه 
قرار دارد اما در س��اختمان اصلي نيست. آنطور كه 
گفته شده, ريسين يك ماده بسيار سمي است كه از 
دانه »كرچك« به دست مي آيد. اين ماده در اقدامات 
تروريستي مورد استفاده قرار گرفته است. ريسين 
باعث ايجاد حالت تهوع، خونريزي داخلي، تخريب 
كبد، كليه و مرگ مي شود. هرگاه فردي در مجاورت با 
مقدار بسيار كمي به اندازه نوك خودكار از سم ريسين 
قرار گيرد در عرض ۳6 تا ۷۲ ساعت خواهد مرد. هيچ 

پادزهري براي اين سم شناخته نشده است.

پيش بيني پتانسيل بازار باتري  خودروهاي الكتريكي در جهان

گروهگوناگون|
هم زم��ان ب��ا افزاي��ش آالينده ه��ا، 
تاش هاي بس��ياري با هدف مقابله 
با آلودگي هوا و كاهش ميزان انتشار 
آالينده ه��ا و گازهاي گلخانه اي و حفظ بيش��تر 

محيط زيست صورت مي گيرد.
يك��ي از مهم ترين اقدامات كش��ورها، حركت به 
س��وي توليد خودروهاي الكتريك��ي و بي نياز از 
س��وخت هاي فسيلي اس��ت. افزايش قابل توجه 
توليد و تقاضاي خودروهاي برقي موجب ش��ده 
كه شركت هاي خودروسازي در سراسر جهان به 
رقابتي تنگاتنگ پرداخته و برنامه هاي متعددي 
ب��راي طراح��ي و توليد خودروهايي ب��ا قدرت و 

كارايي بيشتر ارايه دهند.
در اين ميان، كش��ورهاي اروپايي به ويژه شمال 
اروپا بيشتر از ساير كش��ورها در جهان به دنبال 
توس��عه وس��ايل نقليه پاك و دوس��تدار محيط 
زيس��ت هس��تند؛ به گونه اي كه در سال جاري 
۲۰۱۸ مي��ادي تقريب��ا نيم��ي از مجموع كل 
خودروه��اي فروخت��ه ش��ده در ن��روژ، برقي و 

الكتريكي بوده است.
ت��ا پي��ش از اي��ن، هرچند ك��ه رقاب��ت در بازار 
خودروه��اي برق��ي افزاي��ش يافته و هرس��ال، 
نمونه هاي پيش��رفته تري از اين خودروها روانه 
بازار مي ش��ود ام��ا تهيه باتري و وس��ايل جانبي 
خودروه��اي الكتريكي، مهم تري��ن چالش آنها 
به ش��مار مي رفت. اين در حالي اس��ت كه طبق 
تازه ترين گزارش هاي منتشر شده، چند شركت 
بزرگ توليد خودروي الكتريكي، سرمايه گذاري 
قابل توجه��ي براي تولي��د و عرض��ه باتري اين 
خودروها صورت داده اس��ت. همچنين، با توجه 
به پيش بيني هايي بانك تسويه هاي بين المللي، 
بازار جهاني باتري وس��ايل نقلي��ه الكتريكي، در 
سال هاي آينده رشد قابل توجهي خواهد داشت. 
آنطور كه گفته شده، در سال ۲۰۱6، حجم بازار 
باتري  خودروه��اي برقي، حدود ۱۴,۹۹ ميليارد 

دالر بود.
طبق گزارش هاي منتش��ر شده، در سال۲۰۱6، 
چين يكي از غول هاي بازار خودروهاي الكتريكي 
بود. بر اساس آمار، چين تا دسامبر ۲۰۱6 موفق 

به ف��روش 6۴۵ هزار و ۷۰۸ دس��تگاه خودروي 
برقي شد و اين در حالي است كه مجموع فروش 
خودروه��اي برقي در كل اروپ��ا در همان مقطع 
زماني معادل 6۳۷ هزار و ۵۵۲ دستگاه بوده است. 
پ��س از آن، تحليل گ��ران بس��ياري پيش بيني 
كردن��د ك��ه س��ال هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، نقطه 
عطفي براي توسعه و پيشرفت صنعت خودروهاي 
برقي و الكتريكي خواهد ب��ود؛ چرا كه غول هاي 
خودروسازي در جهان به اين نتيجه رسيده اند كه 
بايد با طراح��ي و توليد خودروهاي پاك برقي به 
محيط زيس��ت و كاهش ميزان انتشار آالينده ها 
كمك كرده و از طرفي نيز، رضايت و نياز مردم و 

دولت ها را برآورده كنند.
همچنين بر اس��اس گزارش هاي منتش��ر شده از 
سال ۲۰۱۷، گفته شد كه در سال گذشته ميادي، 
خودروهاي الكتريكي و برقي از حالت خودروهاي 
غي��ر قابل اس��تفاده ك��ه تنها در نمايش��گاه هاي 
علم و فن��اوري از آنه��ا رونمايي مي ش��د، خارج 
ش��د و توليد انبوه خودروهاي قابل اس��تفاده آنها 
توس��ط خودروس��ازي هاي بزرگ آغاز شد. طبق 
پيش بيني ه��اي صورت گرفته توس��طBIS گفته 
ش��ده كه ب��ازار بات��ري  خودروه��اي الكتريكي، 
هم راستا با رش��د فروش اين خودروها، قدرتمند 

شده و به رقم ۳۸,۷۹ ميليارد دالر خواهد رسيد.

به گفته تحليل گ��ران، اين رقم تا س��ال ۲۰۲۲، 
با افزايش��ي دوبراب��ري ب��ه 6۸,6۹ ميليارد دالر 
مي رس��د. همچني��ن، از آنجاي��ي ك��ه قيم��ت 
خودروه��اي الكتريكي و تجهي��زات آنها يكي از 
مهم ترين داليل كس��اد بودن بازار اين خودروها 
بوده، ش��ركت هاي بزرگ خودروسازي در تاش 
هس��تند كه متوس��ط قيمت پكيج باتري تا سال 

۲۰۲۵، به كمتر از ۱۰۰ دالر كاهش يابد.
بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته، بازار باتري 
خودروهاي برقي تا س��ال ۲۰۲6، حدود ۹۳,۹۴ 
ميليارد دالر خواهد بود. اين در حالي اس��ت كه 
گفته شده در سال ۲۰۲6 تقريبا از هر 6 خودرو، 
يك خودرو الكتريكي خواهد بود. همچنين گفته 
شده كه تا س��ال ۲۰۴۰ يك سوم ناوگان جهاني 
خودرو را خودروهاي برقي تش��كيل خواهند داد 
كه جايگزين حدود ۸ ميليون بشكه نفت در روز 

مي شود.
دولت هاي بس��ياري همچون انگلستان، فرانسه، 
نروژ، اس��پانيا، يون��ان، مكزيك، چي��ن و هند از 
جمله پيشگاماني هستند كه قصد دارند به منظور 
جلوگيري از آلودگي هوا و حفظ محيط زيس��ت، 
توليد و فروش خودروه��اي بنزيني و ديزلي را تا 
دهه ۲۰۳۰ و نهايتا تا دهه ۲۰۴۰ ميادي )حدودا 

دو دهه آينده( ممنوع و متوقف اعام كنند. 

سلطهالكتريكيهادربازارخودرو

آمارنامه
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