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   موگريني:  همكاري شركت هاي
كوچك و متوسط با ايران در اولويت است

»فدريكا موگريني« مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا در جلسه پارلمان اروپا با 
برشمردن اقدامات صورت گرفته براي حفظ توافق هسته يي با ايران گفت: هم  اكنون 
تمركز روي ش��ركت هاي كوچك و متوسط اروپايي است كه ارتباط كمتري با بازار 
امريكا دارند. به گزارش ايرنا، موگريني گفت: مشغول كار روي اقداماتي عيني با هدف 
حفظ همكاري ب��ا ايران در حوزه هاي كليدي از جمله زمينه هاي بانكي و فاينانس، 

تجارت و سرمايه گذاري، نفت و حمل و نقل هستيم. 
وي ادامه داد: مهم ترين چالش كنوني ما، يافتن راه حل هايي براي تعامالت بانكي و 
فاينانس است. اين موضوعات هم در سطوح سياسي و هم در نشست هاي كارشناسي 
فش��رده كه عمدتا به صورت روزانه در تهران و بروكس��ل برگزار مي شوند، در دست 
بررسي است.  مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا افزود: تنها راه نتيجه بخش بودن 
اين فعاليت ها، اقدام جمعي اعضا در سطح اتحاديه اروپا و نيز اقدامات فردي هر كشور 

به نحو هماهنگ است. 
وي اضافه كرد: به همين جهت تصميم گرفتيم، ش��بكه يي از نمايندگان معرفي 
ش��ده از س��وي هر يك از اعضاي اتحاديه اروپا تش��كيل دهيم تا كار با هماهنگي و 
تاثيرگذاري بيش��تري ادامه يابد.  موگريني افزود: ايران هم بايد س��هم خود را انجام 
دهد. تهران بايد استانداردهاي خود در مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم را 
بهبود بخش��د و اصالحات بانكي را توس��عه دهد. اينها گام هاي اساسي براي جذب 
بيشتر بانك ها و ش��ركت هاي اروپايي است.  وي با انتقاد از خروج امريكا از برجام و 
ضمن اشاره به نشست سران امريكا و كره شمالي گفت: اين همان مسيري است كه 
جامعه جهاني و اتحاديه اروپا براي بيش از يك دهه با ايران دنبال كرد و س��ه س��ال 
پيش به امضاي برجام منجر شد.  موگريني هر جايگزين ديگري براي برجام را داراي 
پيامده��اي »فاجعه بار« خواند و گفت: عزم ما براي حفظ برجام در راس��تاي منافع 
امريكا هم هس��ت؛ چرا كه اين توافق هم براي امنيت اروپا و هم امريكا و خاورميانه 
ضروري اس��ت.  مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا با اشاره به 11 گزارش آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در تاييد پايبندي ايران به برجام گفت: موضع اروپا تغيير نكرده 
اس��ت و همچنان به اجراي موثر و كامل اين توافق پايبند هس��تيم.  وي ادامه داد: 
بخش عمده يي از جامعه جهاني از برجام اعالم حمايت كرده و علت آن واقع گرايانه 
و صرفا در نتيجه نبود جايگزيني بهتر و جلوگيري از يك مسابقه تسليحاتي ديگر در 
خاورميانه است. اين حمايت را من هر روزه در نشست ها و ديدارها مي بينم.  موگريني 
گفت: اروپا مسوول است كه نحوه حفظ يكي از معدود ستون هاي كارآمد ساختار عدم 
اش��اعه تسليحات هسته يي را با شركاي خود بررسي كند.  مسوول سياست خارجه 
اتحاديه اروپا با بيان اينكه اجراي تعهدات هسته يي ديگر طرف ها در برجام هم ادامه 
دارد، افزود: چين به پروژه هاي مربوط به مدرن س��ازي رآكتور اراك ادامه مي دهد و 
پروژه تبديل تاسيس��ات فردو به يك مركز فيزيك و فناوري هم با همكاري روسيه 
در جريان است. در همين هفته جاري، برگزاري كارگاهي تخصصي با موضوع فردو 
پيش بيني شده است.  موگريني تاكيد كرد: اجراي تعهدات اقتصادي برجام هم بايد 
ادامه يابد؛ چرا كه برداشتن تحريم ها و فرصت هايي كه اين موضوع براي عادي سازي 
تجارت و روابط اقتصادي با ايران ايجاد مي كند، ديگر بخش اساسي توافق است.  وي 
با اشاره به خروج برخي شركت ها از ايران ادامه داد: اين موضوع فشار زيادي در عرصه 
سياست داخلي ايران به ويژه از سوي آنهايي ايجاد كرده است كه همواره با اين توافق 
مخالف بودند. از سوي ديگر اعتبار كل جامعه جهاني و نظام سازمان ملل متحد زير 
سوال رفته اس��ت.  موگريني در خصوص زمينه چيني ايران براي توسعه توانمندي 
هس��ته يي گفت: آشكار است كه اقدامات اعالم  ش��ده ايران نقض توافق نيست؛ اما 
كمكي هم به اعتمادسازي نمي كند.  موگريني با تاكيد بر اينكه در زمان مذاكرات با 
ايران هر موضوع غيرهسته يي كنار گذاشته شده بود، گفت: برجام هيچ گاه قرار نبود 
همه مشكالت ما با ايران را حل كند. ولي اين توافق، روزنه يي براي رسيدگي به ديگر 
نگراني هاي مرتبط با ايران گشوده است. حفظ برجام مي تواند زمينه بهتري را براي 
رس��يدگي به اين موارد ايجاد كند. وي تحوالت مرتبط با موضوع يمن را مثال زد و 
گفت: هم  اكنون يك فرآيند گفت وگوي منطقه يي با مشاركت ايران و اتحاديه اروپا 
به ويژه فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگليس بنا گذاشته شده كه تا همين حاال هم به گام 

مهمي در تسهيل بازديد نماينده ويژه سازمان ملل از صنعا منجر شده است. 

   راهكارهايي براي مقابله با
اثرات تحريم

 صمد سالمي   
 مدرس حوزه صنعت و اقتصاد دانشگاه بوشهر  

»اين روزها اقتصاد ايران حال و روز خوشي ندارد«، اين جمله يي است كه هر روز در 
گوشه و كنار از مردم عادي گرفته تا صاحب نظران اقتصادي به كرات شنيده مي شود و 
البته جهات مختلف آن را در آشفته بازارهاي مسكن، ارز، سكه و طال و به تازگي خودرو 
به چشم مي بينيم. بيكاري و ركود سايه خود را بر همه صنايع پهن كرده است. افزايش 
نرخ ارز، دارايي مردم را كاهش داده تا س��رمايه هايي كه گاهي عمري براي به دس��ت 
آوردن آن كوشش و تالش كرده اند در كمتر از چند ماه از بين برود. روند صعودي نرخ 
ارز دلهره آورترين وضعيتي اس��ت كه كاسبان و بازاريان را دچار آن كرده است. تلفيق 
كاهش ارزش س��رمايه، افزايش قيمت ها و كاهش مشتري همه واحد هاي اقتصادي را 
در يك سردرگمي پيچيده يي محبوس كرده است. رخداد هاي ذكر شده كمي بيشتر از 
يك ماه پس از خروج امريكا از برجام بروز كرده است. گرچه بسياري از مشكالت پيش 
آمده براي اقتصاد ايران در يك ماه گذشته ناشي از نگراني هاي جامعه و انتظارات رواني 
بازار است ولي نبايد از ياد برد چنانچه به هر دليلي طرف هاي باقي مانده در سند برجام 
نتوان��د به طور عملي و نه در قالب بيانيه ها، تضمين هاي الزم را به جهت تامين منافع 
اقتصادي ايران بدهند، بي شك مشكالت بزرگ تر در راه است. لذا به نظر مي رسد دولت 

محترم بهتر است در كوتاه ترين زمان ممكن به راهكارهاي پيشنهادي زير بينديشد. 
1- صدور اوراق سرمايه گذاري براي جذب سرمايه هاي سرگردان؛

۲- افزايش نرخ بهره بانكي؛
۳- افزايش وام توليد و ساخت مسكن؛

۴- محدود كردن خريد و فروش مسكن در سال؛
۵- حذف كاشت محصوالت با مصرف باالي آب در مناطق خشك؛

۶- پرداخت يارانه به تناسب توليد؛
۷- تشكيل كارگروه هاي اقتصاد و توليد در سطح شهرستان، استان و كشور؛

۸- كاستن از هزينه هاي خارجي ارز؛
۹- جلوگيري از واردات بي رويه؛
1۰- تشديد برخورد با فساد؛  

11- حركت به س��مت تم��ام الكترونيكي كردن پول و شفاف س��ازي در 
دريافت ها و پرداخت ها؛ 

1۲- اخذ ماليات بر دارايي ثروتمندان؛
1۳- كنترل قيمت حامل هاي انرژي؛

1۴- بومي س��ازي محصوالت خارجي با مهندس��ي معكوس توسط دانشمندان و 
دانشگاهيان؛

1۵- مجوز افتتاح حس��اب هاي ارزي براي مردم. در پايان يادآور مي ش��ود گرچه 
كشور در تنگناهاي اقتصادي برشمرده شده تحت شديدترين فشارهاست، ولي به ياري 
خداوند و همدلي همه اركان نظام و همراهي مردم و صد البته با تدابير انديش��ه شده 
توسط دولتمردان و پيشنهادهاي اقتصاددانان با برون رفت از اين بحران آينده روشني 

در انتظار اقتصاد ايران است. 

   سيف: اخذ سود مركب در بانك ها
ممنوع است

رييس كل بانك مركزي محاسبه و اخذ سود مركب را توسط بانك ها ممنوع 
دانس��ت.  ولي اهلل س��يف در گفت وگو با خانه ملت، درباره وضعيت محاسبه نرخ 
س��ود بانكي گفت: دستورالعمل بانك مركزي درخصوص محاسبه نرخ سود وام 
كامال ش��فاف بوده اس��ت و بانك ها ملزم به اجراي آن هستند.  رييس كل بانك 
مركزي تصريح كرد: محاس��به و اخذ سود مركب توسط بانك ها ممنوع است و 
براساس مكانيسم تعريف شده بايد مولفه هاي نرخ سود و مدت در تسويه وام هاي 

بانكي مالك باشند.

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 9  صفحه2 

»اقتصاد، معيشت و گراني با طعم جام 
جهاني«؛ عنوان مناسبي است كه مي توان 
ب��راي تش��ريح محت��واي ديروز نشس��ت 
هيات وزي��ران با خبرن��گاران انتخاب كرد. 
در ش��رايطي كه دامن��ه گراني هاي اخير 
برخي اقالم و كااله��اي مورد نياز مردم را 
دربر گرفته است؛ اعضاي كابينه دوازدهم 
ر وز گذش��ته در نه��اد رياس��ت جمهوري 
جمع ش��دند تا براي مقابل��ه با گراني هاي 
اخير چاره انديش��ي كنند. گراني هايي كه 
هر چن��د در آغاز برخي اقالم وارداتي مثل 
گوش��ي هاي موبايل و اقالم الكترونيكي را 
دربر گرفته بود؛ اما آرام آرام مانند ويروسي 
مخرب بازاره��اي ديگري را نيز مانند بازار 
خودرو، سكه، مسكن و اقالم خوراكي مثل 
گوش��ت، مرغ و... درب��ر گرفت تا درنهايت 
دولت براي مقابله با موج فزاينده گراني ها 
وارد عمل شود.  در كنار موضوع گراني ها، 
بح��ث حضور تيم ملي فوتبال كش��ورمان 
ازجمل��ه موضوعاتي بود ك��ه حال و هواي 
خاصي به نشس��ت روز گذشته خبرنگاران 
و اعضاي كابينه بخش��يده بود. چهره هاي 
كابينه با اش��اره به اي��ن مطلب كه پيگير 
نتايج ايران در جام جهاني هس��تند اظهار 
امي��دواري كردند ك��ه حض��ور تيم ملي 
فوتبال كش��ورمان در روس��يه با پيروزي 
همراه ش��ود.  اما راهبرد دولت براي مقابله 
با گراني ها براس��اس اظهارات رييس دفتر 
رييس جمهوري تنظيم بازار از طريق تامين 
نيازهاست تا با تعادل ايجاد كردن در روند 
عرضه و تقاضا ثبات نس��بي را به بازارهاي 
مصرفي كش��ورمان بازگردانند.  واعظي اما 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا دستورالعمل 
خاصي هم درباره اين موضوع تهيه ش��ده 
اس��ت، اظهار داش��ت: »در جلس��ه امروز 
اولويت ها تعيين ش��د اما بايد توجه داشت 
كه اين مس��ائل موضوعاتي اس��ت كه بايد 
ب��ا اصناف، توليد كنن��دگان، اتاق بازرگاني 
و بخش خصوصي مش��ورت ش��ود تا براي 

اجراي آن اقناع صورت گيرد.« 
 واعظ��ي موضوع گراني را از مهم ترين 
موضوع��ات مط��رح ش��ده در نشس��ت 
دي��روز هيات دولت عن��وان كرد و گفت: 
رييس جمهوري امروز بر اين مساله تاكيد 
كردند و دستور دادند براي مهار گراني همه 
دستگاه هاي ذي ربط ورود كنند و اجناس 
داخ��ل انبارها به س��رعت دراختيار مردم 
قرار گي��رد.  رييس دفتر رييس جمهوري 
ديروز در پايان جلس��ه هي��ات دولت در 

جمع خبرن��گاران اف��زود: در حال حاضر 
ش��اهد هس��تيم حتي بخش هايي كه ارز 
۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني دريافت مي كنند، 
محاس��باتي كه براي ف��روش مي كنند با 
ارز باالتر است و رييس جمهوري خواست 
تمام دستگاه هاي ذي ربط به اين موضوع 
رس��يدگي كنند. از طرف ديگر، اجناسي 
ك��ه در انباره��ا هس��ت بايد به س��رعت 
روان��ه بازار ش��ود و در اختي��ار مردم قرار 
گي��رد.  ريي��س دفت��ر رييس جمه��وري 
درب��اره گراني خودرو گفت: طي چند روز 
گذش��ته، فضاي رواني و احساسي ايجاد 
ش��د و در جلس��ه امروز خواسته شد كه 
خودروسازان با قيمت هاي مصوب، خودرو 
را در اختيار م��ردم قرار دهند.  واعظي با 
بي��ان اينكه موضوع گران��ي از موضوعات 
ج��دي اس��ت، گف��ت: رييس جمه��وري 
امروز بر اين مس��اله تاكيد و همه وزيران 
و دس��تگاه ها را مسوول كردند و قرار شد 
روز دوشنبه هفته آينده ايشان جلسه يي 
براي تصميم گيري نهايي داش��ته باشند.  
رييس دفتر رييس جمهوري ادامه داد: در 
رابطه با ارز هم مواردي كه ثبت س��فارش 
مي كني��م، ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني در 
اختيار آنها قرار مي دهيم و مشكلي در اين 
زمينه نداريم.  واعظي در پاسخ به سوالي 
درباره مسكوت ماندن اليحه الحاق ايران 
به كنوانس��يون مبارزه با تروريسم و اينكه 
برخي به دنبال حداكثر سازي مطالبات از 
دولت هس��تند، گفت: م��ا از طرف دولت 
از رهب��ري قدرداني مي كنيم كه دس��تور 
دادند جلس��ه س��ران قوا براي موضوعات 
اقتصادي برگزار ش��ود. تاكنون دو جلسه 
تشكيل ش��ده و جلسه سوم هم در آينده 
نزديك برگزار خواهد شد.  او خاطرنشان 
كرد: االن شرايط كش��ور به گونه يي است 
ك��ه اتاق هاي فك��ر در منطق��ه و امريكا 
و رژيم صهيونيس��تي تشكيل ش��ده تا از 
فرصت خ��روج امريكا از برجام اس��تفاده 
كنند و به طور مرتب س��يگنال هاي منفي 
براي افكار عمومي بفرستند.  رييس دفتر 
رييس جمهوري اضاف��ه كرد: اگر تا ديروز 
برخ��ي اختالف س��ليقه ها وجود داش��ت 
االن نبايد اختالف نظرها ابزاري در دست 
مخالفي��ن باش��د و ما بايد ابع��اد مختلف 
تصميم��ات را درنظ��ر بگيري��م و نباي��د 
اقداماتي كه به نفع كشور هست را به دليل 
برخ��ي ديدگاه ه��اي سياس��ي و جناحي 
نادي��ده گرفت.  او با بي��ان اينكه مطالبي 

ك��ه در مجلس درب��اره اليحه مب��ارزه با 
پولشويي مطرح شد درست نيست، گفت: 
اينكه برخي نمايندگان بخواهند صفاتي به 
ديگران بدهند در شأن نمايندگان نيست. 
واعظ��ي با بي��ان اينكه درخواس��ت 
عضوي��ت در اين كنوانس��يون در دولت 
دهم انجام شده اس��ت و ارتباطي با اين 
دولت ندارد، افزود: همين آقاياني كه االن 
با آن مخالفت مي كنن��د، در دولت دهم 
حامي آن دولت بودند. چه ش��ده اس��ت 
آن روز س��كوت كردند و امروز مخالفت 
مي كنند.  او يادآور ش��د: به نظر مي رسد 
اين گونه اقدامات، سيگنال هاي منفي هم 
به جامعه و هم به خارج از كشور مي دهد 

و الزم است هماهنگي ها بيشتر شود. 

دستاورد تماس روحاني و ماكرون
واعظ��ي همچنين درب��اره گفت وگوي 
تلفني دي��روز رييس جمهوري ب��ا امانوئل 
ماكرون رييس جمهور فرانس��ه و اينكه آيا 
اروپ��ا جدي��ت الزم را براي حف��ظ برجام 
دارد، گف��ت: باتوج��ه ب��ه تم��اس تلفني 
ديروز كه بس��يار مفصل بود و تماس هاي 
تلفن��ي جداگانه كه در فرصت هاي ديگر با 
رييس جمهور فرانس��ه، صدراعظم آلمان و 
نخس��ت وزير انگليس داشتند و همچنين 
تماس هاي��ي كه آقاي ظري��ف با همتايان 
خودش داش��ت، ترديد نداري��م كه اروپا از 
نظر اراده سياس��ي تالش مي كند برجام را 
حفظ و خواس��ته هاي ايران را محقق كند.  
رييس دفتر رييس جمهوري با بيان اينكه 
دنياي امروز دنياي به هم تنيده يي هست، 
اظهار داشت: بس��ياري از شركت هايي كه 
به اسم ش��ركت هاي اروپايي هستند اينها 
ممكن است كساني براي آنها در امريكا كار 
كنند يا سهامداران شان امريكايي باشند و 
محدوديت هايي دارند.  او اضافه كرد: اينها 
مسائلي اس��ت كه به عنوان يك مشكل بر 
س��ر راه وجود دارد ولي ب��ه هر حال خود 
آق��اي ماك��رون و اتحاديه اروپا ه��م از ما 
خواستند مذاكرات فشرده داشته باشيم و 
االن تيم مذاكره كننده ما با طرف هاي خود 
مرتب تبادل اطالعات مي كنند تا به نقطه 

قابل قبول برسند.
واعظي با بيان اينكه طي هفته هاي اخير 
مرتب در حال مذاكره هس��تيم و گام هايي 
هم برداش��ته ش��د و به پيش رفتيم، گفت: 
همي��ن كه مرت��ب رييس جمهور فرانس��ه 
يا ديگ��ران تماس مي گيرد، نش��ان دهنده 

اي��ن اس��ت كه در م��دت كوت��اه گام هايي 
برداش��ته ش��ده ولي هنوز توافق نش��ده و 
قرار اس��ت »بس��ته اجراي��ي همكاري هاي 
اقتص��ادي« را زودتر به م��ا بدهند.  رييس 
دفتر رييس جمهور همچنين در پاس��خ به 
سوالي درباره تخصيص محلي براي برگزاري 
تجمع��ات و اينكه درخواس��ت مجوز براي 
برگزاري راهپيمايي با اصل آزادي اجتماعات 
مغايرت دارد، گفت: هيچ كش��وري را سراغ 
داريد كه بخواهند راهپيمايي انجام دهند و 
بعد نروند مجوز بگيرند. نه در قانون اساسي 
ما و نه در هيچ قانون ديگري از كش��ورهاي 
دنيا، چنين نيست. وقتي عده يي مي خواهند 
اعتراضي كنند، اجازه مي گيرند و مسيرش را 
هم مشخص مي كنند.  واعظي افزود: كسي 
كه خواستار مجوز است بايد از كانون، حزب 
و گروه ش��ناخته و ثبت شده باشد و ما هم 
داريم مقدمات اي��ن كار را فراهم مي كنيم. 
رييس دفتر رييس جمهور همچنين درباره 
پيامك هايي كه روز يك ش��نبه در مجلس 
براي نمايندگان ارس��ال شد، اظهار داشت: 
ب��ه هر حال در مجل��س موافق و مخالف از 
اين پيامك ها رد و بدل مي ش��ود.  او اضافه 
ك��رد: اينكه صب��ح اول وقت اين اف��راد را 
جلوي مجلس جمع كردند معلوم هم هست 
چگونه جمع شدند يا بيايند در مجلس تابلو 
آوي��زان كنند و طومار جمع كنند؛ اين نوع 
كارها مناسب نيست.  واعظي تصريح كرد: 
اينكه فضا سازي ش��ود تا كاري انجام نشود 
ممكن اس��ت براي يك يا دو موضوع بشود 
ولي كار، كار پس��نديده يي نيس��ت.  ديگر 
چه��ره اقتص��ادي كابينه ك��ه در گفت وگو 
ب��ا خبرنگاران درب��اره راهبردهاي حمايتي 
دولت صحبت ك��رد، وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي ب��ود كه اعالم ك��رد ۸۰درصد از 
اقش��ار آس��يب پذير برنامه حمايت غذايي 
دريافت كرده اند. ربيعي در جمع خبرنگاران 
اظه��ار ك��رد: فك��ر مي كن��م ۸۰ درصد از 
اقش��ار آس��يب پذير برنامه حمايت غذايي 
را دريافت كرده ان��د، برنامه حمايت غذايي 
از اقش��ار آس��يب پذير هر ماه ادام��ه دارد، 
مثل غذارس��اني ب��ه كودكان روس��تاهاي 
محروم و مرزي؛ اين كار هميش��گي است و 
تعطيل بردار نيست. در جلسه هيات دولت 
نرسيديم تا در مورد تبصره 1۴ بحث كنيم. 
تقريب��ا يك��ي از مهم تري��ن موضوعات اين 
تبصره بحث حمايت غذايي اس��ت، موضوع 
ديگر بيمه زنان سرپرست خانوار است و در 
مورد افزايش مستمري مددجويان صحبت 
مي كنيم. امس��ال مي خواهي��م حدود يك 
ميليون نفر را به اين پوش��ش اضافه كنيم، 
بخش��ي از موضوع تبصره 1۴ به بيمه هاي 

اجتماعي باز مي گردد. 
ادامه در صفحه 2
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»تعادل« در گفت وگو با صاحب نظران، چرايي رشد ۲۷۶۷ واحدي بورس را بررسي مي كند

شوك بورسي به اقتصاد
 صفحه 5 

 همين صفحه 

جهان

»كيم« برنده نمايش 
سياسي سنگاپور

7

»اين روزها اقتصاد ايران حال و روز خوشي 
ندارد«، اين جمله يي است كه هر روز در گوشه 
و كن��ار از مردم عادي گرفت��ه تا صاحب نظران 
اقتصادي به كرات شنيده مي شود و البته جهات 
مختل��ف آن را در آش��فته بازارهاي مس��كن، 
ارز، س��كه و ط��ال و به تازگي خودرو به چش��م 
مي بينيم. بيكاري و ركود س��ايه خود را بر همه 
صنايع پهن كرده است. افزايش نرخ ارز، دارايي 
مردم را كاهش داده تا س��رمايه هايي كه گاهي 
عم��ري براي به دس��ت آوردن آن كوش��ش و 
تالش كرده اند در كمتر از چند ماه از بين برود. 
روند صعودي ن��رخ ارز دلهره آورترين وضعيتي 
اس��ت كه كاس��بان و بازاريان را دچار آن كرده 

است...

براساس نتايج حساب هاي ملي فصلي مركز 
آمار ايران برمبناي س��ال پايه 1۳۹۰، نرخ رشد 
محص��ول ناخالص داخلي )ب��ه قيمت بازار( در 

سال 1۳۹۶ حدود ۳.۷درصد بوده است. 
حس��اب هاي مل��ي فصلي مركز آم��ار ايران 
برمبناي س��ال پاي��ه 1۳۹۰، نش��ان مي دهند 
كه نرخ رش��د محص��ول ناخال��ص داخلي )به 
قيمت بازار( در س��ال 1۳۹۶ حدود ۳.۷درصد 
بوده اس��ت. نتايج مذكور حاكي اس��ت رش��ته 
فعاليت ه��اي گ��روه كش��اورزي ي��ك درصد، 
گروه صنعت )ش��امل: اس��تخراج نف��ت خام و 
گاز طبيع��ي، س��اير معادن، صنع��ت، انرژي و 
س��اختمان( 1.۶ درص��د و فعاليت ه��اي گروه 
خدمات ۶.۸ درصد رش��د داش��ته است. بر اين 
اس��اس گروه خدمات با رش��دي ۶.۸درصدي 
بيشترين رشد را به خود اختصاص داده است.

راهكارهايي براي مقابله با اثرات تحريم

جزئيات رشد اقتصادي 96 اعالم شد

يادداشت

خبر آخر

 همين صفحه  

نفت و انرژي

15

 سناريوي IEA درباره
اثر تحريم نفتي بر ايران

گروه انرژي  نادي صبوري-عليرضا كياني 
طبق س��نت هميشگي، اوپك و IEA گزارش 
خود از وضعيت ماهانه بازار نفت خام را به فاصله 
يك روز منتش��ر كردند. اين دو گ��زارش از اين 
جهت حايزاهميت اس��ت كه آخرين ديدگاه اين 
دو س��ازمان را پيش از برگزاري نشست حساس 
اوپ��ك كه كمتر از 1۰ روز ب��ه برگزاري آن باقي 
مانده است، نشان مي دهد. IEA در گزارش خود 
ب��ه وضوح به موضوع كاه��ش صادرات نفت خام 
ايران و ونزوئال تحت سايه تحريم كه ممكن است 
در نشس��ت اوپك مورد بحث قرار گيرد، اش��اره 
كرده اس��ت. اين آژانس گفته اس��ت كه نه تحت 
ي��ك »پيش بيني« بلكه تحت يك »س��ناريو« با 
پيش فرض هاي��ي ك��ه ممكن اس��ت تغيير كند، 
انتظ��ار دارد عرضه نفت خام اي��ران و ونزوئال تا 
انتهاي سال ۲۰1۹ معادل 1.۵ ميليون بشكه در 
روز كاهش يابد. اوپك اما گزارش خود را چندان 

متفاوت از ديگر ماه ها تهيه نكرده است. 
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 اليحه اصالح قان�ون مبارزه با قاچاق ارز 
تصويب شد؛ ايرنا   نمايندگان در جلسه علني 
ديروز -چهارشنبه- مجلس كليات اليحه اصالح 
قان��ون مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز را با 137 
راي مواف��ق، 43 راي مخال��ف و 8 راي ممتنع 
از مجم��وع 220 نماينده حاضر تصويب كردند. 
جمعي از نمايندگان روز گذش��ته درخواس��ت 
بررس��ي ب��ا اولويت اليحه اصالح قان��ون مبارزه 
ب��ا قاچاق كاال و ارز كه از س��ال 95 در مجلس 
اس��ت را ارائ��ه كردند ك��ه اين درخواس��ت به 
تصويب رس��يد و امروز در دس��تور كار مجلس 
ق��رار گرف��ت. محمدرض��ا پورابراهيمي رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس درباره اليحه اصالح 
قانون مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز توضيح داد: 
اين كميسيون باتوجه به مشكالتي كه در حوزه 
قاچ��اق كاال و ارز داش��ت، جلس��ات متع��ددي 
ب��ا دس��تگاه هاي مختلف برگزار ك��رد و در اين 
راس��تا س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز اعالم 
ك��رد كه اگر در بخش قانوني با مش��كل مواجه 
اس��ت، اليحه يي در اين باره به مجلس ارس��ال 
كن��د كه در پنجم تي��ر 95 اصالحيه اين قانون 
به كميس��يون اقتصادي ارائه و در دس��تور كار 

كميسيون قرار گرفت. 
 هي�چ نماينده اي به جام  جهاني روس�يه 
رييس كميته س��فرهاي  نم�ي رود؛ تس�نيم  
خارج��ي مجلس ضم��ن ابراز مخالف��ت با اعزام 
نماين��دگان به مس��ابقات جام جهاني روس��يه، 
گفت: هي��چ نماينده يي به جام  جهاني روس��يه 
نم��ي رود. به��روز نعمتي با بي��ان اينكه تاكنون 
هيچ درخواستي از هيچ كدام از كميسيون ها يا 
فراكسيون هاي مجلس براي اعزام نمايندگان به 
جام  جهاني روس��يه در كميته سفرهاي خارجي 
ارسال نشده اس��ت، اظهار داشت: ما در كميته 
س��فرهاي خارجي مجلس هيچ تصميمي براي 

اعزام نمايندگان به جام جهاني روسيه نداريم. 
بازدارندگ�ي  ك�ودك آزاري  مج�ازات   
ن�دارد؛ ايلن�ا    مع��اون زنان و خان��واده نهاد 
رياست جمهوري درباره تصويب اليحه حمايت از 
كودكان و نوجوانان گفت: مجلس تكليف اليحه 
حمايت از كودكان و نوجوانان را مش��خص كند 
و متاس��فانه مجازات ك��ودك آزاري بازدارندگي 
ندارد. معصوم��ه ابتكار درخصوص ورود معاونت 
زن��ان و خانواده نه��اد رياس��ت جمهوري براي 
جلوگيري از اتفاقاتي كه در مدرسه يي در غرب 
تهران رخ داده اس��ت، گف��ت: موضع آموزش و 
پرورش در اين خصوص مش��خص است و مقام 
معظم رهبري هم دستور بسيار محكم و روشني 
دادن��د كه رس��يدگي خواهد ش��د. وي با بيان 
اينكه اميدوارم بسيار جدي و با قاطعيت به اين 
موضوع رس��يدگي شود، عنوان كرد: درخواستم 
اين اس��ت كه مجلس ش��وراي اس��المي اليحه 
حماي��ت از كودكان و نوجوان��ان كه يك اليحه 
بس��يار مهمي در اين مس��اله اس��ت و مي تواند 
عالوه ب��ر اينكه تكليف اين موضوع را مش��خص 
كند، جايگاه جوانان و نوجوانان را بيش��تر مورد 

توجه قرار دهد. 
 واكسن HPV ايراني سال ۹۸ وارد بازار 
مي شود؛ باش�گاه خبرنگاران  معاون علمي و 
 HPV فناوري رياس��ت جمهوري گفت: واكسن
ايراني در يكي از ش��ركت هاي دانش بنيان توليد 
شده است و سال آينده وارد بازار مي شود.  سورنا 
س��تاري با اشاره به توليد واكسن HPV ايراني 
در يكي از ش��ركت هاي دانش بنيان با اش��اره به 
اق��دام يك فعال اجتماع��ي مبني بر جمع آوري 
پول از مردم براي س��اخت واكسن HPV بيان 
كرد: براي س��اخت واكسن HPV نيازي نيست 
كه از مردم پولي را جم��ع آوري كنيم، زيرا اين 
شركت تسهيالتي در قالب وام از معاونت علمي 
و فناوري دريافت كرده اس��ت و به همين دليل 
به پول احتياج ندارد.  وي ادامه داد: اين شركت 
دانش بني��ان طرح خود را به صورت كامال موفق 
و به كمك حمايت هاي معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري و صندوق هاي س��رمايه گذار 

خطرپذير پيش مي برد. 
 مخالفت با پيوس�تن به FATF؛ يعني 
خودتحريمي؛ خانه ملت    عضو كميس��يون 
امنيت ملي مجلس گفت: شوراي عالي امنيت 
ملي اعالم كرده بررسي هاي ما نشان مي دهد 
كه نگراني در خصوص FATF وجود ندارد، 
بنا بر اين ش��رايط نبايد دچ��ار خودتحريمي 
شويم.  مرتضي صفاري نطنزي ضمن موافقت 
با پيوس��تن ايران به FATF اظهار داش��ت: 
اگ��ر ايران به FATF ملحق نش��ود و باز هم 
نام ايران در ليس��ت س��ياه قرار گيرد، همين 
مق��دار ارتباطات بانكي ك��ه اكنون داريم نيز 
از بين مي رود و هيچ بانكي با ايران نمي تواند 
همكاري داشته باشد.  عضو كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارج��ي مجلس ش��وراي 
اس��المي بيان كرد: ق��رار گرفتن نام ايران در 
ليست س��ياه FATF سبب مس��دود شدن 
حس��اب هاي بانكي ايرانيان خارج از كش��ور 
مي ش��ود، همچنين دانشجويان ايراني حاضر 
در خارج از كشور و حس��اب تجار ايراني نيز 
مسدود مي شود، حتي حساب سفارتخانه هاي 
اي��ران را مي بندن��د و آنها نيز دچار مش��كل 

مي شوند. 
 با ايران درباره عمليات در منطقه قنديل 
در تماس هس�تيم؛ برنا  مولود چاووش  اوغلو 
وزير امور خارجه تركي��ه اعالم كرد كه مقامات 
كش��ورش با ايران درب��اره عملي��ات نظامي در 
منطقه قنديل در تماس هس��تند. چاووش  اوغلو 
در گفت وگ��و با ش��بكه هابر ت��رك تصريح كرد 
كه تركي��ه به طور مكرر تماس هاي��ي را با ايران 
درخصوص عمليات احتمالي در ش��مال عراق و 
عليه گ��روه پ.ك.ك در منطق��ه قنديل كه در 
نزديكي مرز ايران قرار دارد، برقرار كرده  اس��ت. 
او افزود: ما با ايران در تماس هستيم. پ.ك.ك 
براي آنها نيز تهديد تلقي مي شود. قنديل به مرز 
ايران بسيار نزديك است. ما همكاري ها با ايران 

را )در اين زمينه( افزايش مي دهيم. 

روي موج خبر

مجلس هفته آينده درباره گراني هاي اخير جلسه ويژه برگزار مي كند

واكنش پارلمان به التهاب قيمت ها در بازار

فرمان رييس جمهوري به دستگاه ها:

كاالهاي انباري را وارد بازار كنيد
ادامه از صفحه اول:

او يادآور شد كه قرار است، يك شنبه هفته آتي 
موضوع تبصره 14 در دستور كار دولت قرار گيرد. 

او با اشاره به بحث كارورزي در دانشگاه ها گفت: 
م��ا به همه كارفرماها اي��ن توصيه را مي كنيم تا از 
فرصت كارورزي اس��تفاده كنند. در س��امانه فني 
و حرفه يي چ��ه متقاضي و چه پذيرن��ده كارآموز 
مي توانند خود را ثبت كنند تا يك س��ال از فرصت 
ارائه شده استفاده كنند.  ربيعي در پايان گفت: در 
مجلس بحثي مطرح شده كه همكاري براي پرورش 
كارآموزان ميان سازمان فني و حرفه اي، دانشگاه ها 
و دولت ص��ورت بگيرد. من پيش��نهاد دقيقش را 
ب��ه آقاي جهانگي��ري داده ام و اميدوارم به ش��كل 

نظام مندي اين هماهنگي ها را انجام دهيم. 

 يوز ايراني را به دنيا معرفي مي كنيم
موضوع تع��رض به دانش آموزان در ش��هرك 
غرب و حمايت تيم ملي از يوز ايراني موضوعاتي 
بودند كه معصومه ابت��كار درباره آنها به صحبت 
پرداخت. مع��اون رييس جمه��ور در امور زنان و 
خانواده گفت: با حماي��ت تيم ملي فوتبال ايران 
از يوز ايراني، هم از اين حيوان حمايت مي كنيم 
و ه��م اين حيوان ارزش��مند را ب��ه دنيا معرفي 

مي كنيم. 
معصوم��ه ابتكار در ارتباط با حمايت تيم ملي 
فوتبال ايران از محيط زيس��ت و يوزپلنگ ايراني 
اظه��ار كرد: اينك��ه روي هواپيم��اي اختصاصي 
تي��م ملي فوتب��ال، عكس ي��وز ايراني كش��يده 
ش��ده و روي پيراهن هاي آنه��ا اين عكس نصب 
ش��ده خيلي ارزشمند است. ما هم از اين حيوان 
ارزش��مند حمايت مي كنيم و ه��م آن را به دنيا 
معرفي مي كنيم. اميدواريم كه تيم ملي ما موفق 

باشد. 
او درباره ش��عار تيم ملي فوتب��ال ايران در جام 
جهاني مبني بر »80 ميليون ايراني، يك ملت، يك 

ضربان« گفت: اين شعار، بسيار شعار خوبي است، 
چرا كه ما در هر ش��رايطي نياز ب��ه وحدت داريم. 
همچنين ما نيازمند ارتقاي س��طح انسجام ملي و 

اعتماد عمومي و وحدت و همدلي هستيم. 

 تشكيل كميسيون مقاومت و كم  آبي در دولت
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
كميس��يون جديدي در دولت به نام كميس��يون 
مقاوم��ت و ك��م آبي تش��كيل ش��ده اس��ت كه 
سياس��ت هايي را دنبال مي كند تا كش��ور با كم 
آبي س��ازگار شود.  عيس��ي كالنتري اظهار كرد: 
جزئيات كميس��يون مقاومت و ك��م  آبي را بايد 
وزير نيرو اطالع رس��اني كند. همه دنيا مي دانند 
كه ما كش��ور كم آبي هس��تيم و بايد در مصرف 
آب صرفه جويي كني��م. در حوزه آب بچه پولدار 

نيستيم كه هر كاري دلمان خواست كنيم. 
او در واكن��ش به اظهارات اخير نخس��ت وزير 
اس��راييل مبني ب��ر حمايتش از م��ردم ايران در 
مقاب��ل بي آب��ي گف��ت: آن آقا ه��ر كاري دلش 
مي خواه��د بكند به ما چه ربطي دارد اما ما نبايد 

واقعيت ها را از مردمان پنهان كنيم، ما كشور كم 
آبي هس��تيم و بايد در مص��رف آب صرفه جويي 
كنيم. رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
با بي��ان اينكه ما خ��ارج از اص��ول بين المللي و 
اس��تانداردهاي جهاني عمل مي كنيم، اظهاركرد: 
طبق اين اصول هيچ كش��وري بيش از 40درصد 
آب هاي تجديدپذي��رش را نبايد مصرف كند اما 
در ح��ال حاضر مصرف ما به بيش از 100درصد 
رسيده است. اين اتفاقات پيامدهاي سختي براي 
محيط زيس��ت دارد.  كالنت��ري در پايان گفت: 
اگر بدانيم كه كش��ور كم آبي هستيم مشكل مان 
كم مي ش��ود، چرا كه سياست هاي درست تري را 

دنبال مي كنيم. 

 عدم تصميم گيري درباره  تعطيالت زمستاني
 وزي��ر آم��وزش و پ��رورش گف��ت: تيمي را 
موظ��ف كردي��م ت��ا تخلف��ات هن��گام ثبت نام 
دانش آم��وزان را گزارش دهد تا مجدد ش��اهد 
عدم ثبت نام دانش آموزان به بهانه عدم پرداخت 
كمك به مدرسه نباشيم؛ كمك به مدرسه نبايد 

اجباري باشد.  س��يدمحمد بطحايي در حاشيه 
جلس��ه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره 
آزم��ون اخير آم��وزش و پرورش ب��راي تعيين 
هوش و اس��تعداد دانش آم��وزان براي وورد آنها 
به مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان اظهار كرد: 
سنجش��ي كه االن تعيين شده، سنجش هوش 
و اس��تعداد اس��ت و همان طور كه پيش از اين 
عنوان شده است به هيچ عنوان نياز به مطالعه، 
برگزاري كالس هاي آمادگي و مس��ائل ديگري 
كه هدف اصل��ي ما از ورود به اين عرصه را دور 

مي كند، ندارد. 
وزي��ر آم��وزش و پ��رورش خاطرنش��ان كرد 
كه هن��وز در مورد تعطيالت زمس��تاني به هيچ 
نتيجه يي نرس��يده اند. اين ط��رح بايد به مجلس 

ارائه شود اما هنوز به نتيجه يي نرسيده است. 
بطحايي افزود: گزارش هايي به ما رسيده بود كه 
در برخي مدارس اجحاف و سختگيري هايي به اوليا 
مي ش��ود، بنابراين تيمي را مامور كرديم تا مهر ماه 
اين موضوع را مراقبت و كنترل كند تا خداي نكرده 

حقي از والدين و دانش آموزان تضييع نشود. 

او ادامه داد: اين تيم موظف اس��ت، بررس��ي 
كند كمك هاي��ي كه از اوليا گرفته مي ش��ود به 
هيچ وجه اجبار نباش��د، خداي نكرده مواردي كه 
پيش از اين خود ش��ما اصحاب رس��انه گزارش 
داده ايد مجدد تكرار نش��ود كه به بهانه كمك به 

مدرسه از ثبت نام جلوگيري مي شد. 
وزي��ر آموزش و پ��رورش در بخش ديگري از 
اين گفت وگو يادآور ش��د ك��ه كميته مورد بحث 
در سطح استان ها، تخلفات طرح شده را پيگيري 

خواهد كرد. 
او با بيان اينكه همانند هر س��ال ستاد ثبت نام 
تش��كيل ش��ده اس��ت، گفت: در برخ��ي مدارس 
استقبال بيش از ظرفيت است و ما مجبور هستيم 
مح��دوده جغرافيايي براي ثبت ن��ام تعيين كنيم؛ 
س��تاد ثبت نام مسووليت اين كار را بر عهده دارد.  
بطحايي در ارتباط با تع��رض به دانش آموزان در 
يكي از مدارس تهران گف��ت: ابتدا بايد مقام هاي 
قضاي��ي كار خود را انجام دهند و ما نتيجه را اگر 

الزم بود خدمت شما اعالم خواهيم كرد. 
او سپس با اشاره به آزمون امسال استخدامي 
آم��وزش و پرورش گفت: ب��ا پيش بيني هايي كه 
براي كمبود نيروي انساني كرده ايم، هيچ نگراني 
براي اين موضوع نداريم. با رديف هاي استخدامي 
كه امس��ال گرفتيم و همچنين ورودي هايي كه 
از دانشگاه فرهنگيان داريم و حق التدريسي هايي 
ك��ه از گذش��ته با ما هم��كاري مي كردند، جمعا 
مش��كل امس��ال را برطرف خواهند كرد و جاي 

نگراني وجود ندارد. 
وزير آموزش و پ��رورش در پايان گفت: براي 
س��ال هاي آينده كه شيب بازنشستگي نسبت به 
حال حاضر بيشتر خواهد ش��د، پيش بيني هايي 
صورت گرفته و مردم خوب ما نبايد از اين جهت 
نگران باشند، ان ش��اءاهلل آموزش و پرورش مثل 
س��ال هاي قبل با كمترين مشكل سال آموزشي 

جديد را آغاز مي كند. 

گروه ايران  
بي تاب��ي قيمت ها در بازار ص��داي نمايندگان 
مجلس را درآورد. درحال��ي افزايش قيمت ارز و 
طال، بازار را تحت تاثير قرار داده كه سياست هاي 
دولت ب��راي مهار ش��تاب قيمت ها تا ب��ه امروز 
آنچنان موثر نبوده اس��ت. ب��راي همين مجلس 
هفته آينده جلسه يي را در اين باره برگزار خواهد 
كرد. جلسه يي كه ش��ايد از مقامات ارشد دولت 
هم دعوت ش��ود هر چند س��خني در اين باره به 
ميان نيامده اس��ت. اين را علي الريجاني، رييس 
مجلس در جلس��ه ديروز خانه ملت گفت، زماني 
ك��ه او از س��وي يكي از نمايندگان م��ورد انتقاد 
ق��رار گرفت كه با توجه به وضعيت اخير و گراني 
برخي كاالها ازجمله خودرو چرا تذكري به دولت 
نداده است. اما اين تنها واكنش نمايندگان به اين 
وضعيت نبود. مصطفي كواكبيان، نماينده تهران 
ه��م در نطقي تند و تيز دولت را مورد انتقاد قرار 
داد و خواست براي گراني ها چاره يي بينديشد. او 
كه در جريان بررسي اليحه اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در جلسه علني نطق مي كرد، 
گفت: وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم درحال 
حاضر مناس��ب نيست. ش��ب مي خوابيم و صبح 
بلند مي ش��ويم و مي بينيم قيمت ها تغيير كرده 
اس��ت، دالر چند ه��زار تومان افزاي��ش يافته و 
وضع قاچاق كاال و ارز هم به قدري وخيم اس��ت 
كه من خجالت مي كش��م، بگوي��م از اين دولت 
حماي��ت كردم. اين نماينده مجلس با اش��اره به 
افزاي��ش قيمت خودروها در يك ماه گذش��ته از 
واكنش مردم به عملكرد مجلسي ها سخن گفت 
ك��ه به گفته او »مردم مي گويند ش��ما براي چه 
به مجل��س مي روي��د و آنجا چ��كار مي كنيد؟« 
كواكبيان ب��ا بيان اينكه افرادي كه براي افزايش 
حقوق چند درصدي ش��ان س��اعت ها در مجلس 
بحث مي كنيم يك ش��به قدرت خريدشان نصف 
ش��ده، افزود: در قدي��م مي گفتن��د در چهارراه 
اس��تانبول يك جمشيد بس��م اهلل است كه باعث 
افزايش قيمت ارز مي شود، حاال كه اين جمشيد 
بسم اهلل ها نيس��تند پس چرا وضع اقتصاد اسفبار 

اس��ت؟ به باور اين عضو فراكسيون اميد »بخشي 
از عل��ت اصلي گراني اين اس��ت كه صرافي ها به 

وظايف خود عمل نمي كنند.«
از س��وي ديگر روز گذشته گزارش كميسيون 
وي��ژه حمايت از توليد ملي و نظ��ارت بر اجراي 
اصل 44 قانون اساس��ي هم قرائت شد. گزارشي 
ك��ه در آن از نحوه اجراي قان��ون نحوه پيگيري 
تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط 
دولت انتقاد و بر لزوم تش��كيل شوراي فراقوه يي 
تاكيد شد. تدوين كنندگان اين گزارش همچنين 
پيشنهاد دادند كه دبيرخانه شورا، وزارت اقتصاد 
باشد و مجمع تشخيص مصلحت نظام پايش هاي 
الزم را انجام دهد چراكه به اعتقاد آنان دولت به 
تنهايي نمي تواند هم به سياس��ت گذاري و هم به 

اجراي اين سياست ها بپردازد. 

همچني��ن در اي��ن گ��زارش ب��ه فرآيندهاي 
تعري��ف ش��ده در اين قانون اش��اره ش��د كه به 
باور نويس��ندگان آن  مهم ترين پيام آن تش��كيل 
ش��ورايي متش��كل از معاون اول رييس جمهور، 
نايب رييس اول مجلس و معاون اول قوه قضاييه 
براي ايجاد هماهنگي و رفع موانع اجرايي تحقق 
اقتصاد مقاومتي در كش��ور بوده اس��ت؛ اما طبق 
بررسي هاي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي 
و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساس��ي، مفاد 

اين قانون تاكنون اجرا نشده است. 
در اين گزارش به نامه 24دي سال 9۶ به معاون 
اقتصادي سازمان برنامه و بودجه اشاره شده مبني 
بر اينكه ش��وراي فراقوه يي در اي��ن قانون ماهيت 
فراقوه يي دارد ولي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
ذيل قوه مجريه طراحي شده و اين عمال به معناي 

تشكيل ش��وراي فراقوه يي نيس��ت. زماني كه در 
جلس��ه روز گذش��ته نماينده دول��ت در گزارش 
خود با ارائه آماري از افزايش توليد در بخش هاي 
مختلف آن را در راستاي اقتصاد مقاومتي خواند، 
رييس مجلس گفت: ش��ما در گزارش خود بايد 
به نحوه اجراي اين قانون اش��اره كنيد، قرار بود 
جلسات س��تاد اقتصاد مقاومتي با حضور معاون 
اول رييس جمه��ور، مع��اون اول ق��وه قضاييه و 
نايب رييس مجلس برگزار شود كه تشكيل نشده 

است. 
صحبت هايي كه نماينده دولت در واكنش به 
آن گف��ت كه دولت قانون را اج��را كرد اما طبق 
همين گزارش قانون ابهام دارد و مشخص نيست 
چه كس��ي مسوول اين كار است و بايد دبيرخانه 
كجا تش��كيل شود. الريجاني در پاسخ گفت: اگر 

قان��ون ابه��ام داش��ته آن را اعالم و از ما س��وال 
مي كردي��د. نماينده دولت در پاس��خ اظهار كرد: 
تلقي دولت اين بود كه س��تاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي نهادس��ازي خوبي اس��ت ك��ه مي تواند 
اهداف ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي را محقق 
كن��د. ما عمال قانون را در اين چارچوب با دعوت 
از نايب رييس مجلس و مع��اون اول قوه قضاييه 
اجرا كردي��م لذا دولت اقدامات��ش را انجام داده 

است. 
الريجان��ي در واكنش به اين گ��زارش تاكيد 
ك��رد: تخل��ف صورت گرفت��ه، توضيحات ش��ما 
اش��كال عدم اجراي قانون را رفع نكرده است. در 
س��طح قوه مجريه جلس��اتي برقرار شده و تشكر 
هم مي كنيم اما طبق قانون بايد جلس��اتي براي 
هماهنگي قوا تش��كيل مي شد كه تشكيل نشده 
اگر هم قانون ابهام داشته بايد از ما مي پرسيديد. 
اي��ن واكنش روز گذش��ته نمايندگان مجلس 
درحالي اس��ت كه پس از آرام ش��دن بازار براي 
مدتي كوتاه از چند روز گذش��ته ب��ار ديگر نرخ 
ارز در بازار غيررسمي افزايش چشمگير داشته و 
طال نيز به س��طح گرمي 210هزار تومان رسيده 
اس��ت. اين افزايش قيمت ارز و طال باعث شده تا 
ديگر بازارها ني��ز تحت تاثير قرار بگيرند چنانكه 
ط��ي چند روز اخير قيمت خ��ودرو در بازار آزاد 
به يك باره جهش��ي چند برابري داش��ته اس��ت. 
اتفاق��ي كه دولت در واكنش به آن مي گويد بايد 
نظارتش را تقويت كند. در همين ارتباط محمود 
واعظي، ريي��س دفتر رييس جمه��وري موضوع 
گراني را از مهم ترين موضوعات مطرح ش��ده در 
نشس��ت ديروز هيات دول��ت عنوان كرد و گفت: 
رييس جمهور دستور داده براي مهار گراني همه 
دستگاه هاي ذي ربط ورود كنند و اجناس داخل 
انبارها به س��رعت در اختيار مردم قرار گيرد. به 
باور واعظ��ي حتي آن بخش ه��اي اقتصادي كه 
ارز 4200توماني دريافت مي كنند، محاس��باتي 
كه ب��راي فروش مي كنند با ارز باالتر اس��ت كه 
رييس جمه��وري خواس��ت تم��ام دس��تگاه هاي 

ذي ربط به اين موضوع رسيدگي كنند. 
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ايران2

چهرهها

ي��ك عض��و كميس��يون قضايي و 
حقوق��ي مجل��س از تقدي��م يك طرح 
دوفوريت��ي به هيات رييس��ه مجلس با 
بيش از 70 امضا خبر داد كه بر اس��اس 
آن عفو عمومي، تخفيف و تبديل برخي 
مجازات ها و همچنين مصونيت ايرانيان 
مقيم خارج از كش��ور از تعقيب قضايي 
پيش بيني شده است.  محمدجواد فتحي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: ما در اين طرح سراغ يك سري قوانين ارفاقي رفتيم و در ماده 
واحده يي كه تقديم هيات رييسه كرديم، يكي بحث تبديل مجازات 
اع��دام و حبس ابد تعزيري به تعزير درجه يك كه 20 تا 30س��ال 
حبس اس��ت را پيش بيني كرديم، چرا كه به استناد قوانين فقهي 
معتقديم مجازات تعزيري نبايد اعدام و حبس ابد باشد و حتما بايد 
سبك تر از مجازات هاي حدي باشد. در واقع اين ايراد از نظر فقهي 
به قوانين عادي وارد است كه براي جرايم تعزيري مجازات اعدام و 
حبس ابد در نظر گرفته بودند، لذا گفتيم تمام مواردي كه مجازات 
اعدام و حبس ابد تعزيري دارد به مجازات تعزيري درجه يك از 20 
تا 30سال حبس تقليل پيدا كند.  او اضافه كرد: به نظر من چنين 
تصميمي انعكاس جهاني خوبي از حيث حقوق بشري دارد به ويژه 

اينكه ما تحت اين فشار و اتهام هستيم.

 طرح دوفوريتي نمايندگان براي
عفو عمومي مجرمان سياسي 

وزير ام��ور خارجه كش��ورمان در 
م��ورد آخري��ن وضعي��ت مذاك��رات 
برجامي گفت: پنج شنبه هفته گذشته 
آخرين دور گفت وگوهاي كارشناسي 
بي��ن اي��ران و گ��روه 1+4 در تهران 
انجام ش��د و در اين مذاكرات اعضاي 
باقي مانده در برجام تعهد خود را براي 
اينكه اقدام��ات الزم را انجام دهند براي دادن تضمين به ايران 
جهت اينكه كشورمان از دستاوردهاي اقتصادي برجام بهره مند 
ش��ود بار ديگر اعالم كردند.  محمدجواد ظريف با بيان اينكه ما 
هنوز بس��ته عملياتي الزم را دريافت نكرده ايم، ادامه داد: البته 
همكاران ما در اتحاديه اروپا همچنين در چين و روسيه مشغول 
كار روي همين بس��ته هستند و در سفر اخير رييس جمهور به 
چين براي شركت در اجالس سران شانگهاي، آقاي روحاني در 
حاشيه اين اجالس با روساي چين و روسيه در ارتباط با همين 
موض��وع گفت وگو كردند. ظريف  ادامه داد: همان طور كه پيش 
از اين گفته ايم، فرصت محدود است و ما در اين فرصت محدود 
مشغول رايزني هاي گسترده با اعضاي برجام همچنين شركاي 
خود در خارج از برجام هستيم كه سفر بنده به هند و آفريقاي 

جنوبي در اين راستا بود.

 هنوز بسته عملياتي الزم را
از اروپا دريافت نكرده ايم

دادستان  دادستان كل كش��ور، 
عمومي و انقالب تهران را موظف كرد 
ادعاهاي مطرح شده در يك برنامه 
تلويزيوني از سوي يك فرد مبتال به 
نوعي بيماري كمتر شناخته شده را 
در اس��رع وقت پيگيري و نتيجه را 
گزارش كند.  به گزارش ايس��نا، در 
پي پخش برنامه يي در تاريخ 97/3/8 در يكي از ش��بكه هاي 
سيماي ايران و طرح ادعاهايي درباره نوعي بيماري، معاونت 
حقوق عامه دادستاني كل كش��ور پس از انجام بررسي هاي 
الزم و اعمال و اعالم نظر كارشناس��ان و متخصصان ذي ربط 
در خصوص كذب بودن مطالب و ادعاهاي مطرح شده در آن 
برنامه، گزارش��ي به دادس��تان كل كشور ارائه داده است.  به 
دنبال اين بررسي هاي اوليه، دادستان عمومي و انقالب تهران 
از س��وي دادستان كل كش��ور مامور شد برابر با مقررات، در 
اس��رع وقت و با توجه به آثار و تبعات ادعاهاي مطرح ش��ده 
در آن برنام��ه در جامعه، موضوع را پيگيري و تعقيب كند و 
نتيجه نيز براي عموم اعالم شود.  منتظري همچنين دستور 
داد نسبت به وجوه جمع آوري شده نيز برابر مقررات اقدام و 

از تضييع حقوق عامه جلوگيري شود. 

 دادستان تهران مامور رسيدگي
به ادعاهاي مطروحه در يك برنامه تلويزيوني شد

دادستان تهران با بيان اينكه پيش از 
انقالب، اتاق اصناف ده هابرابر اتحاديه هاي 
امروز قدرت داشت، گفت: امروز با اينكه 
دس��تگاه هاي زيادي براي نظارت وجود 
دارد، كمتري��ن نظ��ارت در ح��وزه مواد 
غذايي اس��ت.  به گزارش ميزان، عباس 
جعفري دولت آب��ادي در بي��ان فلس��فه 
برگزاري اين نشست با اشاره به تالش ها و اقدامات موثر قوه قضاييه 
در حمايت از حقوق عامه و حفظ حقوق عمومي طي دو س��ال اخير 
و پس از تاكيدات رهبر معظم انقالب اظهار كرد: در قانون اساس��ي 
عالوه بر بحث پيش��گيري، به احياي حق��وق عامه به  عنوان يكي از 
وظايف دس��تگاه قضايي اش��اره شده و ظرف دو س��ال گذشته اين 
موضوع به يكي از سياست هاي جدي دستگاه قضا تبديل شده است.  
جعفري دولت آبادي وضع فعلي را ناش��ي غفلت دستگاه هاي اجرايي، 
اتحاديه ه��ا و حتي قضايي، اقدامات صورت گرفته در حوزه اصناف و 
دور شدن اتحاديه ها از وظايف ذاتي خود دانست و ادامه داد: در تغيير 
روزانه قيمت ها، كمبود كاال در بعضي حوزه ها، عدم عرضه كاال يا عدم 
رعايت بهداشت در حوزه هاي متعدد كه مردم آن  را لمس مي كنند، 
اگر دس��تگاه هاي مرتبط به وظايفش��ان عم��ل مي كردند، اين  همه 

نابساماني كه نتايج سوء آن به مردم بر مي گردد، مشاهده نمي شد. 

 غفلت دستگاه هاي اجرايي و قضايي
در آشفته بازار اصناف

هي��ات وزيران موضوع��ات اختصاص اعتب��ار براي تامي��ن آب نخيالت 
شادگان در استان خوزس��تان، تعيين قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي 

در سال 97 را در جلسه امروز مورد بررسي و تصميم گيري قرار داد. 
هيات وزيران در جلسه ديروز خود به رياست روحاني، با اختصاص مبلغ 
200ميليارد ريال اعتبار به وزارت جهاد كشاورزي براي رفع مشكالت كمي 
و كيفي تامين آب نخيالت شادگان واقع در استان خوزستان موافقت كرد. 

با تصويب هيات وزيران، قيمت خوراك واحدهاي پتروش��يمي در س��ال 
1397 تعيين شد.  بر اين اساس، دولت به وزارت نفت اجازه داد تا در سال 
جاري براي محاس��به قيم��ت ميعانات گازي، گاز طبيع��ي خوراك و ديگر 
خوراك  هاي تحويلي به واحدهاي پتروش��يمي داخلي توس��ط شركت هاي 
تابعه اين وزارتخانه، نرخ تسعير ارز مورد عمل براي واردات كاالهاي اساسي 

را به ازاي هر دالر 38هزار ريال منظور كند. 

قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي در سال ۹۷ تعيين شد
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3 كالن
شرايط جديد براي شركت هايي 

كه وام پس نمي دهند
فارس| شوراي اقتصاد شرايط جديد درباره اقساط 
وام ه��اي دريافتي موسس��ات و ش��ركت هاي دولتي را 

مصوب كرد. 
اين مصوبه كه از سوي محمدباقر نوبخت به وزارت 
ام��ور اقتص��ادي و دارايي خطاب ش��ده، آمده اس��ت: 
ش��وراي اقتصاد در جلسه مورخ 1397/3/7 درخواست 
وزارت   1395/12/18 م��ورخ   55/244094 ش��ماره 
امور اقتص��ادي و دارايي درخصوص اص��اح آيين نامه 
اصول سياس��ت ها و ضوابط موض��وع بند )7( ماده )3( 
قانون برنامه و بودجه موضوع مصوبه ش��ماره 34/895 
مورخ 1376/8/26 ش��وراي اقتصاد را به اس��تناد ماده 
)32( و )33( قان��ون برنام��ه و بودجه كش��ور مصوب 
1351/12/10 مجلس را بررسي و به شرح ذيل اصاح 

و مورد تصويب قرار داد. 
مت��ن ذيل به عن��وان ماده ب��ه آيين نام��ه اصول و 

سياست ها اضافه مي شود. 
1- هيات مدي��ره موسس��ات و ش��ركت هاي دولتي 
مكلفند در بودجه س��نواتي خود ميزان اقساط وام هاي 

دريافتي را درج نمايند. 
2- وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي موظف اس��ت از 
طريق س��ازمان امور مالياتي و خزانه داري كل كش��ور 
نس��بت به وصول اقس��اط وام هاي دريافتي شركت ها و 

موسسات تا تسويه كامل اقدام كند. 
متن ذي��ل به عنوان تبصره الحاق��ي ذيل ماده )7( 

آيين نامه اصول و سياست ها اضافه مي شود. 
1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف اس��ت در 
صورت تاخير دستگاه هاي اجرايي مشمول در پرداخت 
اقساط وام، وجه التزامي معادل نرخي كه توسط شوراي 
پول و اعتبار تعيين مي گردد را عاوه بر س��ود متعلقه، 
محاسبه و توسط سازمان امور مالياتي و خزانه داري كل 

كشور از دستگاه اجرايي مشمول اخذ كند. 
تبصره: دريافت وجه التزام براي قراردادهاي منعقد 
از تاريخ اباغ اين مصوبه به بعد قابليت اجرايي خواهد 

داشت. 
1- وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي مكلف اس��ت 
گزارش وام هاي دريافتي هر يك از دستگاه هاي اجرايي 
را ب��ه تفكيك ه��ر طرح حداكثر ظ��رف مدت يك ماه 
براي ارائه به شوراي اقتصاد به دبيرخانه شوراي اقتصاد 

ارسال كند. 
پرداخت 3.3ميليارد دالر از منابع صندوق توس��عه 

ملي براي مهار آب ها و كشاورزي 
در 11ماهه س��ال 1396 از س��وي صندوق توسعه 
مل��ي 3.3ميليارد دالر براي مهار آب ها، آب رس��اني به 

روستاها و توسعه اراضي كشاورزي پرداخت شد. 
فارس-بر اس��اس جزئي��ات عملكرد س��ال 1396 
صندوق توس��عه مل��ي در اين س��ال 6 فقره ق��رارداد 
س��پرده گذاري به مبلغ 400 ميليون دالر مصوب ش��د 
ك��ه در نهايت وجه قرار داد ب��ا دو بانك به مبلغ 100 

ميليون دالر به حسابشان واريز شد. 

اخبار

آيا مشكل بدهي ها با ايجاد دفتر »پايش تعهدات دولت« حل مي شود؟

2 دفتر بدهي در يك دولت
در روزه��اي اخير براي س��اماندهي بدهي هاي دولت 
»دفتر پايش تعهدات دولت« در س��ازمان برنامه و بودجه 
تاسيس ش��د. اين در حالي است كه در گذشته هم يك 
دفتر بدهي هاي دولت با وظايف مش��ابه در وزارت اقتصاد 
تاسيس شده بود. موضوعي كه به زعم بسياري بر خاف 
جهت كوچك س��ازي دولت اس��ت در حال��ي كه دولت 
مي توانست، تدابيري بينديشيد كه مجموع امور بدهي ها 
در يك دفتر انجام شود. با اين حال كارشناسان مي گويند 
با توجه به احتمال مساله س��از شدن بدهي هاي دولت در 
آينده،  از هر گام موثري كه به حل مشكل بدهي فزاينده 
دولت به بانك ها، پيمانكاران و تامين اجتماعي كمك كند، 

 استقبال خواهند كرد. 
به گزارش »تعادل« در روزهاي گذشته بود كه حميد 
پورمحمدي معاون برنامه ريزي س��ازمان برنامه و بودجه 
از ايج��اد دفتر بدهي ها در س��ازمان برنامه  و بودجه خبر 
داده اس��ت. وي با بيان اينكه س��ازمان برنام��ه  و بودجه 
تمهيداتي انديش��يده ك��ه بدهي هاي دول��ت را پرداخت 
كند، چنين توضيح داده اس��ت: س��ازمان برنامه و بودجه 
براي نظم دهي به موضوع بدهي هاي دولت در سال جاري 
دفتر پايش تعهدات دولت را تاس��يس كرده است كه اين 
دفتر شناس��ايي تعهدات دولت و همچنين ارائه راه حل و 
تمهيداتي براي حل اين مشكات و بازپرداخت بدهي ها را 

در قالب قوانين بودجه بر عهده دارد. 
معاون برنامه ريزي سازمان برنامه و بودجه افزوده است: 
در وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي ني��ز دفتر بدهي هاي 
دولت ايجاد شد كه اين بدهي ها در اين دفتر پس از اينكه 
جمع آوري، مسجل و قطعي شد به دفتر پايش بدهي هاي 
دولت در س��ازمان برنامه و بودجه ارائه مي شود و در اين 
دفتر در سازوكارهاي بودجه هاي سنواتي براي بازپرداخت 

اين ديون و بدهي ها تمهيداتي انديشيده مي شود. 
ب��ه گفته وي با اين رون��د، ديگر امكان ادعاي طلب از 
دولت بدون هماهنگي و دريافت تاييديه از سازمان برنامه و 
بودجه وجود ندارد و بي شك نظم دهي به بحث بدهي هاي 

دولت داده خواهد شد. 
اين س��خنان پورمحمدي و خب��ر ايجاد دفتر بدهي ها 
در سازمان برنامه  و بودجه واكنش هايي را برانگيخت. ابتدا 
اينكه بسياري اين مساله را مطرح كردند كه احتماال دولت 
تصميم گرفته به دليل اعام شدن بدهي هاي باال از سوي 
دفتر بدهي هاي وزارت  اقتص��اد آرام آرام دفتر بدهي هاي 
دولت را به سازمان برنامه و بودجه منتقل كند. امتناع وزير 
اقتصاد دولت دوازده��م از اعام بدهي ها كه در وزارتخانه 
متبوع وي بررسي مي شد نيز به اين شائبه دامن زده بود. 

هرچند وزارت اقتصاد اين شائبه را بي پاسخ نگذاشت و در 
جوابيه يي كه در خطاب به يكي از برنامه هايي كه از سوي 
صداوسيما درباره اين موضوع مطرح شده بود، اعام كرد: 
انتقال مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي از 
وزارت امور اقتصادي و دارايي به س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور صحت ندارد و برخي وظايف آن به اين شرح اعام 
شد: طراحي و رونمايي از سامانه مديريت اطاعات بدهي ها 
و مطالبات دولت )سماد( و تهيه دوازده فقره گزارش جامع 
بدهي  ها و مطالبات دولت و ش��ركت هاي دولتي به همراه 
ل��وح هاي فشرده مربوط بر اساس ترتيبات مقرر در ماده 
)1( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كش��ور و آيين نامه اجرايي آن به تفكيك اشخاص طلبكار 
و بدهكار. همچنين با طراحي داشبورد سامانه ذكر شده، 
اطاعات لحظه يي بدهي ها و مطالبات دولت و شركت هاي 
دولتي به صورت برخط در بستر شبكه دولت در دسترس 
اس��ت.  درباره وظايف ديگر دفتر بدهي هاي اعام ش��ده 
دول��ت تاش براي توس��عه بازار بدهي با ايج��اد تنوع در 
ابزارهاي تامين مالي و انتشار مبلغ 91هزار و 600 ميليارد 
تومان انواع اوراق بهادار اسامي طي سنوات 1394 لغايت 
1396، از سوي ديگر ايجاد انتظام در بازپرداخت بدهي هاي 
ناشي از انتش��ار اوراق بهادار اسامي به عنوان بدهي هاي 
ممتاز دولت در كنار صدور مبل��غ 14هزار و 800ميليارد 
تومان اوراق تس��ويه خزانه براي تهاتر بدهي هاي دولت با 
مطالب��ات دولت طي س��ال هاي 1395 و 1396 از جمله 
ديگر اقداماتي ب��وده كه دفتر بدهي هاي دولت انجام داده 
اس��ت. همچنين عمل به تكاليف مربوط به تنظيم روابط 
مالي دولت، تسويه و اعمال حساب آن، تعيين تكليف مبلغ 
20ه��زار و 600ميليارد تومان از بدهي هاي ش��ركت هاي 

دولتي نيز از اقدامات اين مركز بوده است. 

 آيا ايجاد يك دفتر بدهي ديگر الزم بوده؟
گرچه معاون س��ازمان برنام��ه  و بودجه اعام كرد كه 
براي ساماندهي وضعيت بدهي هاي دولت ايجاد يك دفتر 
بدهي ها در سازمان برنامه و بودجه ضروري بود ولي با اين 
حال بس��ياري اين نقد را هم مطرح كردند كه با توجه به 
اينك��ه يك دفتر بدهي ها ه��م در وزارت امور اقتصادي و 
دارايي وجود دارد آيا ايجاد يك دفتر ديگر براي ساماندهي 
بدهي ه��اي دولت ضروري بود؟ به عبارتي ديگر آيا دولت 
نمي توانست مجموع امور مربوط به بدهي هاي خود را در 
همان يك دفتر س��اماندهي كن��د؟ و اينكه آيا ايجاد يك 
دس��تگاه در دولت در حالي كه مشابه آن دستگاه هم در 
دولت وجود دارد منجر به فربه تر شدن دولت نخواهد شد؟ 

اين امر به ويژه در شرايطي بايد مورد توجه قرار گيرد كه 
در سال هاي گذشته همواره كارشناسان تاكيد كرده بودند 
كه دولت بهتر اس��ت اقدام به كوچك سازي دستگاه هايي 
كند كه به صورت موازي با هم كار مي كنند. از سوي ديگر 
دولت هر بار با ايجاد دستگاهي تازه اقدام به استخدام نيرو 
هم مي كند و همي��ن امر به تعداد حقوق بگيران از منابع 
بودجه كشور مي افزايد. اين در حالي است كه با توجه به 
وجود مشكاتي در منابع مالي كشور دولت بايد در جهت 

كم شدن تعداد حقوق بگيران حركت كند. 
در اين راس��تا مهدي پازوكي كارشناس اقتصادي در 
گفت وگو با »تعادل« در پاس��خ به اين سوال كه از اساس 
ايج��اد ي��ك دفتر بدهي ها در س��ازمان برنام��ه و بودجه 
ضروري بوده است يا خير، گفته است: به هر حال موضوع 
بدهي ه��اي دولت موضوع مهمي اس��ت ك��ه دولت بايد 
سريع تر براي س��اماندهي آن اقدام كند. اكنون دولت به 
پيمانكاران،  بانك ها،  تامين اجتماعي و... بدهكار اس��ت و 
پرداخت نكردن اين بدهي ها در آينده مشكل ساز خواهد 
شد. ضمن اينكه دولت اكنون نياز مبرمي به ايجاد انضباط 
مال��ي دارد. در نتيجه هر اقدامي كه در اين جهت كند از 
نظر من مهم است و بايد حمايت شود. او در پاسخ به اين 
سوال كه آيا نمي شد به جاي ايجاد يك دستگاه موازي هر 
دو دفتر بدهي ها در يك سازمان اجماع شوند، بيان كرد: 
درست است كه وزارت اقتصاد وظيفه جمع آوري اطاعات 
مربوط به بدهي ه��اي دولت را دارد و ذي حس��ابي ها در 
اختيار اين وزارتخانه است ولي اين بدهي ها بايد در نهايت 
از طريق بودجه كشور ساماندهي شود. به اين ترتيب كه 
بدهي ها به س��ازمان برنامه  و بودجه اعام ش��ده و ايفاي 
تعه��دات دولت در اين زمينه در بودجه كش��ور گنجانده 
ش��ود. اين اقتصاددان ادامه داد: احتماال اين دستگاه فقط 
مس��ووليت ساماندهي بدهي هاي دولت را به عهده ندارد. 
همان گونه كه از عنوان آن نيز مش��خص است وظيفه آن 
پايش تعهدات دولت اس��ت. بايد اين دس��تگاه به سمتي 
حرك��ت كند كه در پرداخت هاي دولت ش��فافيت ايجاد 
كرده و به عدد قطعي تعهدات دولت دست يابد. اين استاد 
دانش��گاه با بيان اينكه اكنون دولت از بي انضباطي مالي، 
اقتص��ادي و اداري رنج مي برد اي��ن را هم اضافه كرد كه 
اكنون دولت در شرايطي قرار دارد كه نمي تواند ولخرجي 
كند و بايد با حس��اب و كتاب خ��رج كند. در نتيجه بايد 
اطاعات مربوط به درآمدها و هزينه هاي دولت شفاف شود 
و هزينه هاي بي جا نيز حذف شود. ضمن اينكه ديگر زمان 
آن رس��يده كه به كار گيري نيروه��اي توانمند براي بهره 

 بردن از قابليت هاي آنها افزايش يابد. 

مركز پژوهش هاي مجلس نقشه آمايش سرزمين كشور را بررسي كرد

ايران در گرداب عدم توازن  اقتصادي
گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

بررس��ي هاي مركز پژوهش هاي مجلس از آمايش س��رزميني و 
توس��عه منطقه يي ايران حكايت از ش��كافي عميق در اس��تان هاي 
برخوردار و غيربرخوردار دارد تا جايي كه اين نهاد رس��مي از نقش��ه 

توسعه كشور به عنوان »چهره يي دوگانه« نام برده است. 
نقش��ه يي كه از س��وي اين مركز تحقيقاتي منتشر شده است، 
گوياي دو وجه س��ياه و س��فيد اس��تان هاي كش��ور از نظر ميزان 
فعاليت ه��اي صنعتي و تعداد جمعيت س��اكن در استان هاس��ت؛ 
موضوعاتي كه در مقام شاهدي بر ادعاي شكست برنامه هاي توسعه 

منطقه اي از آنها ياد شده است.
نكته قابل توجه ديگر اين اس��ت كه گزارش مذكور بحران آب در 
ايران را برخاف آن دس��ته توجيهات��ي كه به عوامل طبيعي مرتبط 

مي كنند، نتيجه سياست هاي ضد توسعه يي دولت ها مي خواند. 
به گزارش »تعادل« براس��اس بررسي هاي انجام شده در مطالعه 
حاض��ر، برنامه ريزي هاي توس��عه منطقه يي صورت گرفت��ه در ايران 
تاكنون دستاوردهاي قابل اعتنايي نداشته اند و در اغلب موارد نابرابري 
و ش��كاف توسعه بين مناطق مختلف كش��ور افزايش يافته است. به 
عب��ارت ديگر كش��ور از منظر پراكندگي جمعي��ت و فعاليت داراي 
چهره يي دوگانه ش��ده كه بخشي از آن كمتر توسعه يافته و محروم 
و بخش ديگر توسعه يافته اس��ت. اين گزارش مي گويد كه با در نظر 
گرفتن ويژگي هاي جغرافيايي و زيست محيطي نظير بخش هاي وسيع 
خش��ك و كويري در استان هاي مركزي و شرقي انتظار بر آن نيست 
كه تراكم جمعيت و فعاليت در استان هاي مذكور دقيقا مشابه يا برابر 
استان هاي شمالي و غربي باشد؛ اما به  منظور جلوگيري از بحران هاي 
جدي ك��ه پايداري مل��ي را تهديد مي كنند، ضروري اس��ت برنامه 
منسجمي درخصوص پراكندگي مطلوب كه با منطق طبيعت سازگار 
باشد در دستور كار نظام اجرايي كشور قرار گيرد. درحالي كه بررسي 
عملكرد كشور طي دو دهه گذشته از منظر شاخص هاي اقتصادي و 
اجتماعي در استان هاي كش��ور حكايت از بي توجهي بايسته به اين 
مساله و افزايش نابرابري هاي ناموجه در سطح كشور دارد. نكته مهم 
و حائز اهميت اين است كه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس بحران 
آب در كش��ور را محصول سياست هاي دولت ها مي داند. اين گزارش 
با بيان اينكه انتظار مي رود براس��اس منطق بنيادي آمايش سرزمين 
در فرآيند تقسيم كار ملي شايستگي هاي منطقه يي و بايستگي هاي 
اقليمي در نظر گرفته شود، مي گويد: اين درحالي است كه بحران هاي 
زيست محيطي نظير بحران آب نمايانگر كاركردهاي ضد توسعه يي 
اقدامات انجام شده و كم دستاورد بودن برنامه هاي توسعه پيشين در 

زمينه توسعه پايدار است. 

 تغييرات نابرابر جمعيتي
از آنجا كه دو اصل موضوع آمايش سرزمين »آراستگي جمعيت« 
و »فعاليت« است، گزارش ياد شده به جمع آوري و بررسي روند اين 

دو عنصر در ميان استان هاي كشور پرداخته است. 
در بخش��ي از اين گزارش آمده اس��ت: با وجود پيش��ينه نس��بتا 
طوالني آمايش س��رزمين در كش��ور، دس��تاوردهاي مورد انتظار از 
برنامه هاي آمايش ظاهر نشده و كشور در تمامي مولفه هاي بنيادين 
آمايش)جمعيت و فعاليت( دچار عدم توازن هاي جدي و بحران آفرين 
اس��ت. از نظر مولفه »جمعيت« اين گزارش به پراكندگي بسيار كمتر 
جمعيت در اس��تان هاي ش��رقي و مركزي كشور نسبت به استان هاي 
ش��مال، شمال غرب و غربي اش��اره و عنوان مي كند: اگرچه بخشي از 
اين مس��اله را مي توان با ويژگي هاي زيس��ت محيطي مناطق مذكور و 
س��طح وس��يع بيابان ها توضيح داد؛ اما تحليل ش��اخص مذكور نكات 

نگران كننده يي را پديدار مي كند كه در صورت تداوم روندهاي موجود 
مي تواند بحران هاي جدي كه تهديدكننده بقاي ملي هستند را به همراه 

داشته باشد. از جمله نكات مذكور مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
- اس��تان تهران با سهمي حدود 0/8درصد از كل مساحت كشور 

نزديك به 17درصد كل جمعيت را به  خود اختصاص داده است. 
- 43درصد از كل جمعيت كش��ور در 5 اس��تان)تهران، خراسان 
رضوي، اصفهان، فارس و خوزس��تان( متمركز ش��ده اند. درحالي كه 
اس��تان هاي مذكور تنها نزديك به 26درصد از كل مساحت كشور را 
در اختيار دارند. در مقابل سهم جمعيت 20 استان كم جمعيت كشور 

حدود 30درصد بوده است. 
- استان هاي مرزي در شرق، جنوب شرقي و جنوب كشور)خراسان 
شمالي، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و هرمزگان( با وجود 
اينك��ه نزديك به 27درصد از مس��احت كش��ور را به خود اختصاص 
داده اند تنها 8 درصد از جمعيت كل كشور را درون خود جاي داده اند. 

 نبود استراتژي توسعه صنعتي 
يكي ديگر از مولفه هاي نابرابري توسعه يي كشور به توليد صنعتي 
مرب��وط مي ش��ود كه اين گ��زارش درباره نحوه توزي��ع آن اطاعات 

مشخصي ارائه كرده است: 
- استان تهران 15/5درصد از كل تعداد كارگاه هاي صنعتي 10نفر 

كاركن و بيشتر كشور را به خود اختصاص داده است؛ 
- ح��دود 40درص��د از كل كارگاه هاي صنعت��ي 10نفر كاركن و 
بيشتر در 4 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوي و آذربايجان شرقي 

كه حدود 17/5درصد مساحت كشور را دارند، متمركز شده است؛ 
- 7 اس��تان هاي مرزي »هرم��زگان«، »سيستان و  بلوچس��تان«، 
»كردس��تان«، »خراسان جنوبي«، »بوش��هر«، »خراسان شمالي« و 
»ايام« هر يك سهمي كمتر از يك درصد از كل كارگاه هاي صنعتي 

10نفر كاركن و بيشتر را داشته اند. 
بر اين اس��اس گزارش يادشده با تاكيد بر اينكه عدم توازن هاي جدي 
در توزيع فعاليت ها در پهنه سرزمين وجود دارد، مي گويد: به نظر مي رسد 
ريشه اصلي اين مساله فقدان استراتژي توسعه صنعتي قابل اتكا و بايسته 
اس��ت. در نتيجه نبود استراتژي توسعه صنعتي، بخش هاي بزرگي از پهنه 

سرزمين خالي و بخش هاي ديگر فوق اشباع است. 

 نقد اقدامات دولت
در ش��رايط فعلي؛ برگزيدن اس��تراتژي توسعه مناسب و توجه به 
برنامه آمايش س��رزمين از ضرورت دوچنداني برخوردار ش��ده است. 
در اين راستا نمايندگان مجلس در جزء ماده 26 قانون برنامه ششم 
توسعه نيز بر لزوم تدوين سند ملي و استاني آمايش سرزمين در سال 
اول برنامه و اجراي آن از س��ال دوم تاكيد كرده و در ادامه به  منظور 
نظارت بر عملكرد دولت اقدام به تشكيل كميته آمايش سرزمين ذيل 

كميسيون برنامه و بودجه مجلس كرده است. 
در مطالعه حاضر عملكرد دولت در ارتباط با اقدامات انجام ش��ده 
در زمينه آمايش سرزمين بررسي شده است. در مورد اقدامات دولت 
در ارتباط با آمايش سرزمين »تهيه سند جهت گيري هاي ملي آمايش 
سرزمين«، »منطقه بندي آمايشي كش��ور«، »تدوين نظام يكپارچه 
برنامه ريزي و مديريت توسعه سرزمين و استقرار آن«، »تدوين اسناد 
مطالعات آمايش اس��تان هاي كش��ور)نهايي بودن مطالعات آمايش 
سرزمين براي 15 استان( «، »تكميل كتابخانه الكترونيك توسعه«، 
»تدوين دانشنامه توسعه كشور«، »اطلس و آلبوم هاي سازمان فضايي 
وضع موجود و افق كشور« و »نظام ملي شاخص هاي ارزيابي توسعه 
و اس��تقرار سامانه ارزيابي توسعه و رصد آمايش- ساترا«( نكات ذيل 

حاصل شده است: 
- وجود خألهاي جدي معرفتي در زمينه آمايش سرزمين

- مشخص نبودن »اس��تراتژي توسعه« در جهت گيري هاي ملي 
آمايش سرزمين

- نامشخص بودن »استراتژي توسعه صنعتي« در جهت گيري هاي 
ملي آمايش سرزمين 

- ارتباط كافي نداشتن ضوابط 
ملي آمايش سرزمين با مشكات 

و مسائل اساسي كشور
- وجود تناقض در ارائه تعريف 
از ضوابط ملي آمايش سرزمين و 
»كل نگ��ر ب��ودن« آن و ورود در 
جزئي ترين مسائل نظير انتخاب 

و جانمايي فعاليت ها
- نامش��خص ب��ودن منطق 

و مبن��اي نظ��ري طبقه بندي ه��ا، اولويت بندي ه��ا، انتخاب ه��ا و 
منطقه بندي هاي صورت گرفته

 - عدم تبيين ارتباط س��ند ملي آمايش با اسناد فرادست، اسناد 
توسعه بخشي و اسناد توسعه منطقه يي

- ع��دم تطاب��ق منطقه بن��دي ص��ورت گرفت��ه ب��ا ماحظات 
زيست محيطي نظير حوزه هاي آبريز

- نامشخص بودن ارتباط »شوراي توسعه منطقه يي« با »شوراي 
برنامه ريزي و توسعه استان«

- عدم تبيين ارتباط »چشم اندازهاي بلندمدت توسعه استان ها« 
با »اسناد آمايش استاني«

- روش مند نبودن اس��ناد توس��عه استاني تهيه شده و نامشخص 
بودن ارتباط طبقه بندي 9گانه دولت با مطالعات آمايش استاني

- اختصاص بخش بزرگي از مطالعات آمايش اس��تاني به بررسي 
وضع موجود و نامشخص بودن محصول بخش برنامه ريزي

- توج��ه به كمي��ت مطالعات و جم��ع آور 100ه��زار كاربرگ از 
مطالعات انجام ش��ده در زمينه آمايش از سطح استان ها كه در موارد 

متعددي محتوا و كيفيت آن قابل قبول نيست.
- وجود مشكات متعدد در زمينه استفاده و به روزرساني سامانه 

ساترا در دستگاه هاي مربوط

 لزوم تغييرات جدي در سطوح مختلف نهادي
كارشناسان نهاد پژوهش��ي مجلس براساس بررسي خود به 
اين نتيجه مي رس��ند كه »با وجود تاش هاي س��ازمان برنامه 
و بودج��ه و گزارش عملكرد ارائه ش��ده به كميس��يون برنامه و 
بودجه و محاس��بات عما اقدامات قاب��ل اتكايي در اين زمينه 
انجام نش��ده بنابراين ارائه اسناد آمايش ملي و استاني تا پايان 
س��ال اول اجراي قانون برنامه شش��م توس��عه از دولت دور از 
انتظار اس��ت. در صورتي كه اس��ناد مذكور نيز با فشار مجلس 
ارائه شوند بي ترديد تنها اقدام شكلي به حكم قانون تلقي شده 
و نمي توان��د در رف��ع بحران هاي پيش روي كش��ور نظير عدم 
تواز ن هاي جدي، كم آبي، فقر و... موثر واقع ش��ود. گفته ش��ده 
البته كم دس��تاورد بودن اقدامات انجام ش��ده در حوزه آمايش 
سرزمين مربوط به دوره اخير نبوده است؛ به طوري كه ارزيابي 
آسيب ش��ناختي آمايش سرزمين در دو س��طح »انديشه يي« و 
»اجرايي« حكايت از وجود كاس��تي هاي ج��دي در اين زمينه 
دارد. در مورد نارسايي هاي انديشه يي در صورتي كه اراده كافي 
وجود داشته باش��د، مي توان آنها را در كوتاه مدت و ميان مدت 
حل وفص��ل كرد. اما برط��رف كردن مس��ائل اجرايي مربوط به 
آمايش نيازمند تغييرات جدي در سطوح مختلف نهادي است و 
ش��ايد بتوان گفت در صورت بي توجهي بايسته به اين جنس از 
مشكات نمي توان انتظار فراتري نسبت به آنچه درحال حاضر 

تحقق يافته است از برنامه هاي آمايش سرزمين داشت.
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محاكمه متهمان موسسه 
ثامن الحجج با حضور شاكيان

سرپرست دادگاه هاي كيفري يك استان تهران 
از محاكمه متهمان پرونده موسسه ثامن الحجج با 
حضور ش��كات اين پرونده كه تعدادشان ۳۶۰ نفر 

است، خبر داد. 
به گزارش تسنيم، محسن افتخاري به برگزاري 
دادگاه متهمان پرونده ثامن الحجج در روز دوشنبه 
هفته آينده 28 خرداد اش��اره كرد و گفت كه اين 
پرونده س��ه مته��م دارد ك��ه فعال با ق��رار وثيقه 

مناسب آزاد هستند. 
اي��ن مقام قضايي اضافه كرد: سياس��ت ما اين 
اس��ت تا زمان��ي كه محكوميت مته��م يا متهمان 
قطع��ي نش��ود، حتي المق��دور افراد را ب��ه زندان 
نفرستيم و بتوانند با تامين قرار مناسب در آزادي 

به سر ببرند. 
سرپرست دادگاه هاي كيفري يك استان تهران 
همچنين تعداد ش��كات اين پرون��ده را ۳۶۰ نفر 
اعالم ك��رد و گفت كه براي تمام ش��كات پرونده 
احضاريه ارس��ال ش��ده تا در جلسه دادگاه حضور 

داشته باشند. 
افتخاري پيش تر گفته بود باتوجه به س��نگين 
بودن اين پرونده، بعيد است شعبه بتواند در دو يا 

سه جلسه رسيدگي را به سرانجام برساند. 
آن طور ك��ه پيش تر غالمحس��ين اس��ماعيلي 
رييس كل دادگس��تري استان تهران گفته، حجم 
مالي پرونده ش��ركت تعاوني اعتب��ار ثامن الحجج، 
چي��زي حدود 12ه��زار ميليارد تومان اس��ت كه 
بخش زيادي از س��پرده هاي مردم با تعيين بانك 
عامل، پرداخت شده و بخشي نيز باقي مانده است. 

پرداخت ۷۶هزار ميليارد ريال 
تسهيالت قرض الحسنه اشتغال

بانك قرض الحس��نه مهر ايران در س��ال ۹۶ با 
ه��دف تامين مال��ي براي ايج��اد و بهره برداري از 
موقعيت و فرصت هاي خوداش��تغالي، كارآفريني و 
معيشت بالغ بر ۷۶هزار ميليارد ريال از منابع خود 

را به اين بخش اختصاص داد. 
ب��ه گزارش روابط عمومي بانك قرض الحس��نه 
مهر ايران، بسياري از مشكالت اجتماعي كشورها 
از جمل��ه آم��وزش، تامين اش��تغال هاي كوچك، 
ازدواج جوانان، گسترش روستاها، توسعه بهداشت 
و... از طريق اعتبارات خرد قابل رفع خواهد بود. 

با توجه به وضعيت اقتصادي و نرخ بيكاري در 
كش��ور، تمايل افراد به خص��وص جوانان به ايجاد 
كس��ب وكار و خوداشتغالي بيش از پيش به چشم 
مي خ��ورد. همان طور كه مي داني��م يكي از اركان 
و الزمه هاي ش��روع يك كسب وكار موفق، تامين 
س��رمايه مالي م��ورد نياز آن اس��ت. در اين ميان 
بس��ياري از افراد كه خواهان خوداشتغالي و ايجاد 
كسب و كار مستقل هستند، توان الزم براي تامين 
مبلغ س��رمايه گذاري را به صورت شخصي ندارند؛ 
بديهي اس��ت كه براي تامين سرمايه كسب و كار 
خود از س��اير روش هاي موجود مانند استقراض و 

تسهيالت بانكي استفاده مي كنند. 
بانك قرض الحس��نه مهر ايران در س��ال ۹۶ با 
ه��دف تامين مال��ي براي ايج��اد و بهره برداري از 
موقعيت و فرصت هاي خوداش��تغالي، كارآفريني و 
معيشت بالغ بر ۷۶هزار ميليارد ريال از منابع خود 

را به اين بخش اختصاص داده است. 
همچنين »مس��كن« يك بخش پيشرو در امر 
اقتصاد است كه توجه و تمركز بر آن عالوه بر آثار 
اجتماعي و فرهنگي ب��ه لحاظ اقتصادي نيز حايز 
اهميت اس��ت و در كشور ما نوعي سرمايه گذاري، 
پس انداز و منبع كس��ب و افزايش درآمد محسوب 
مي ش��ود. در اي��ن راس��تا، بان��ك قرض الحس��نه 
مه��ر ايران در س��ال گذش��ته بي��ش از 2هزار و 
۳۰۰ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه به اقشار 

مختلف جامعه پرداخت كرده است. 
از آنج��ا ك��ه ازدواج يك��ي از رويدادهاي مهم 
زندگي اس��ت و از نظر اجتماعي به عنوان پيوندي 
با ثبات و هدفمند ميان زن و مرد شناخته مي شود 
اين بانك از ابتداي تاس��يس تا پايان اس��فند ماه 
سال گذشته، تعداد 2۶1 هزار و ۴۶۳ فقره با مبلغ 
11هزار ميليارد ريال به تس��هيالت قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت كرده ك��ه تعداد ۳2 هزار و 22۳ 
 فقره تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج با مبلغ كل
۳ ه��زار و ۴۰۰ ميليارد ريال مربوط به س��ال ۹۶ 

است. 

روان سازي شرايط دريافت 
تسهيالت از بانك كارگشايي

بانك كارگش��ايي ش��رايط پرداخت تسهيالت 
قرض الحس��نه و جعال��ه در ازاي ترهي��ن ط��ال را 
براي مشتريان خود تس��هيل كرد. با تغيير حدود 
اختيارات معامالتي س��ال جاري بانك كارگشايي، 
از اين پس ميزان تسهيالت قرض الحسنه براي هر 
نفر حداكثر 2۰ميليون ريال طي يك قرارداد و در 

ازاي ترهين 1۰۰گرم طال خواهد بود. 
به گزارش ايرنا، تس��هيالت جعاله نيز تا سقف 
1۰۰ ميليون ري��ال در ازاي ترهين 1۴۳گرم طال 

به مشتريان پرداخت مي شود. 
پي��ش از اين ميزان تس��هيالت قرض الحس��نه 
ب��راي هر نف��ر حداكثر دو فقره س��ند 1۰ميليون 
ريال��ي در ازاي ترهين ۷2 گرم طال در هر قرارداد 
و تس��هيالت جعاله تا سقف 1۰۰ميليون ريال در 
ازاي ترهين 185گرم طال بوده است. الزم به ذكر 
است، بازپرداخت تسهيالت قرض الحسنه و جعاله 
كارگش��ايي در يك قس��ط و حداكثر تا يك س��ال 

انجام خواهد شد. 
بانك كارگش��ايي از واحدهاي تابعه بانك ملي 
ايران است كه ۹1 سال قدمت دارد و با سه شعبه 
در تهران )كارگش��ايي مركز، اميريه و اميركبير( و 
۴۶ واحد در سراسر كشور در ازاي ترهين طالآالت 
به پرداخت تسهيالت قرض الحسنه جهت نيازهاي 

ضروري متقاضيان اقدام مي كند. 

اخبار

»تعادل« از تداوم روند جهش قيمت سكه گزارش مي دهد

انتظار تورمي عامل رشد قيمت سكه و طال
احياي اعتماد و خوش بيني نسبت به ارزش پول ملي، راهكار كاهش التهاب بازار

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
روند افزايشي قيمت سكه كه از ابتداي هقته 
 ج��اري آغاز ش��ده روز چهارش��نبه نيز با جهش
۶8 هزار توماني ادامه يافت و س��كه طرح جديد 
به 2ميليون و 5۷1 هزار تومان رسيد. قيمت هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۳5هزار 
تومان رش��د نس��بت به روز سه شنبه 2ميليون و 

۴۳۹هزار تومان داد و ستد شد. 
به گزارش »تعادل« نرخ هر قطعه نيم س��كه 
بهار آزادي نيز با 2۰ه��زار تومان افزايش قيمت 
نس��بت به مدت مش��ابه يك ميليون و 25۳هزار 
توم��ان و هر قطعه ربع به��ار آزادي نيز با ۹هزار 
تومان رش��د نس��بت به روز سه ش��نبه ۷11هزار 

تومان معامله شد. 
همچني��ن هر قطعه س��كه گرمي ب��ا 8 هزار 
تومان افزايش ۴۰۴هزار تومان معامله ش��د و هر 
گرم طالي 18عيار نيز ب��ا ۷هزار تومان افزايش 
21۴ه��زار و 5۰۰ توم��ان و ه��ر مثق��ال طالي 

18عيار ۹1۳هزار تومان فروخته مي شود. 
ب��ا وجود اع��الم نرخ اونس جهان��ي به قيمت 
12۹5دالر و كاهش آن در روزهاي اخير به دليل 
تقويت ارزش دالر بعد از ديدار ترامپ و رهبر كره 
شمالي، نرخ طال در بازار ايران طي روزهاي اخير 
افزايش داش��ته و برخي كارشناس��ان با اشاره به 
وجود حب��اب ۴۰۰هزار توماني دالر معتقدند كه 
به دليل رش��د نقدينگي و تقاض��ا در بازار و نبود 
ب��ازار ارز و ركود معامالت مس��كن و... همچنان 
توج��ه عده ي��ي از صاحبان پ��ول و نقدينگي به 

سمت طال و سكه معطوف خواهد بود. 
برخي فعاالن ب��ازار با توجه به اعالم پرداخت 
س��پرده هاي باالي يك ميليارد توماني موسسات 
غيرمج��از كه تا مرداد ماه ادام��ه دارد همچنين 
رش��د نقدينگي در ماه هاي اخير تحوالت رش��د 
ارزش دالر در ب��ازار جهاني بع��د از ديدار ترامپ 
و رهبر كره ش��مالي معتقدند كه اين تحوالت به 
اضافه رشد قيمت مسكن و ركود معامالت باعث 
شده كه تقاضا براي س��كه افزايش يابد و قيمت 
س��كه نيز رشد زيادي داشته باش��د. كساني كه 
قبال پول خود را در بورس، مس��كن، سود بانكي 
و س��اير دارايي ه��ا به كار گرفت��ه بودند به دليل 
تح��والت و رك��ود معامالت در صرافي ه��ا، بازار 
مسكن و رش��د قيمت خودرو و... در كوتاه مدت 

به سمت بازار طال و سكه تمايل پيدا كرده اند. 
فعاالن بازار ط��ال معتقدند كه با وجود توزيع 
1.۴ميليون س��كه در ارديبهش��ت و خرداد ۹۷و 
همچنين حباب ۴۰۰هزار توماني س��كه، عده يي 
از خري��داران با توجه به رش��د قيم��ت در چند 
م��اه اخير و تحريم هاي ماه ه��اي آينده، اقدام به 
پيش خ��ور كردن قيمت طال و س��كه در ماه هاي 
آينده كرده اند و عده يي تصور مي كنند كه چون 
قيمت سكه بيش از اين افزايش خواهد يافت لذا 
حباب ۴۰۰هزار توماني س��كه با رشد قيمت طال 
در ماه هاي آينده پوش��ش داده مي ش��ود. اما در 
صورتي كه سياست هاي ارزي با تحوالتي همراه 
شود و روابط تجاري و بانكي با اروپا در حد مورد 
انتظ��ار و در چارچوب برج��ام تحقق يابد در آن 
ص��ورت احتمال كاهش قيمت س��كه و تركيدن 
حباب آن وج��ود دارد. از اي��ن رو افرادي مانند 
دكتر اش��رفي يكي از فعاالن بازار طال و س��كه با 
هشدار به سرمايه گذاران طال و سكه معتقد است 
كه حباب س��كه احتمال تركي��دن دارد و مردم 
نبايد به اين قيمت هاي كاذب اعتماد كنند و بايد 
با تامل و فكر پول خود را براي خريد سكه و طال 
ب��ه كار بگيرن��د. در بازار ارز ني��ز قيمت هر دالر 
امريكا با ۳تومان افزايش نس��بت به روز سه شنبه 
۴هزار و 22۷تومان تعيين ش��د. اف��زون بر اين 
ن��رخ هر يورو نيز با 5 توم��ان كاهش به ۴هزار و 
۹۶5تومان رس��يد و هر پوند نيز با 5 تومان رشد 

5 هزار و ۶۴۹ تومان قيمت گذاري شد. 
عده ي��ي از صاحب نظ��ران با اش��اره به امكان 
خروج دولت از تك نرخي ارز و توافق صادركننده 
و وارد كنن��ده براي تامين و خريد و فروش ارز با 
نرخ هاي باالت��ر و كنترل ب��ازار و نرخ هاي باالتر 
ارز در ماه ه��اي آين��ده معتقدند ك��ه ايجاد بازار 
دوم ارزي، نرخ توافق��ي ارزي بين صادركننده و 
وارد كننده همچنين ارائه نرخ هاي باالتر ارز باعث 

خواهد ش��د كه عرضه و تقاضا به س��مت تعادل 
بهتري حركت كرده و عرضه ارز بيش��تر خواهد 
ش��د. زيرا درح��ال حاضر با ن��رخ ۴2۰۰توماني 
عده يي از صادركنندگان عرضه ارز كمتري دارند 
و در صورتي كه امكان نرخ باالتري داشته باشند 
و با توافق واردكننده نرخ باالتري دريافت كنند، 
عرضه ارز خود را افزايش خواهند داد و در نتيجه 
فش��ار روي نرخ ارز حاش��يه بازار و س��كه و طال 

كاهش مي يابد. 
اين صاحب نظران معتقدند كه راهكار مقابله با 
رشد قيمت طال و سكه، خروج از ارز تك نرخي و 
بسترسازي براي توافق صادركننده و وارد كننده 
به نرخ تعادلي اس��ت. دولت و بانك مركزي بايد 
نرخ ۴2۰۰توماني را مانند سال هاي قبل كه نرخ 
مبادله يي وجود داش��ت براي كاالهاي اساس��ي، 
ض��روري و تولي��دي ب��ه كار بگي��رد و واردات 
كاالهاي غيرضروري، لوكس و غيراساس��ي را از 
طري��ق نرخ توافقي و تعادلي تحت نظارت بورس 
ارزي و بان��ك مركزي انجام دهند تا فش��ار روي 
نرخ حاشيه بازار و قيمت طال و سكه كاهش يابد 
زيرا در ش��رايط كنوني نيز همچنان توجه برخي 

افراد به نرخ حاشيه بازار معطوف است. 
همچني��ن از آنجا كه بخش��ي از تقاضاي ارز 
و ط��ال براي قاچاق كاال، خروج س��رمايه و حفظ 
ارزش پول انجام مي ش��ود در نتيج��ه نمي توان 
روي تقاض��اي ارز و ص��ادرات و واردات رس��مي 
متمركز شد و الزم است كه شرايط براي كنترل 
نقدينگ��ي، ج��ذب نقدينگي به س��مت توليد و 
اش��تغال زايي و بهبود فضاي كس��ب وكار، بهبود 
روابط بين المللي و... نيز در دستور كار قرار گيرد 
تا ب��ا بهبود اعتماد صاحب��ان نقدينگي به آينده 
اقتصاد و حفظ ارزش پ��ول، التهاب هاي موجود 

در بازار سكه و طال و ارز و... كاهش يابد. 
اما عده يي ديگر از كارشناس��ان معتقدند كه 
انتظارات تورمي و بدبيني و بي اعتمادي صاحبان 
پول و نقدينگي نس��بت به آينده اقتصاد و ارزش 
پ��ول عامل عمده اين التهاب هاس��ت و با كنترل 
نرخ ها و ورود دولت و بانك مركزي نيز نمي توان 
مشكل را به صورت ريشه يي حل كرد لذا راهكار 
اصلي اين است كه عالوه بر اقدامات كوتاه مدت، 
اعتماد سرمايه گذاران نس��بت به آينده از طريق 
پيگيري مس��ائل سياسي، سياس��ت خارجي و... 
احيا ش��ود و انتظارات مردم ب��راي حفظ ارزش 
پول ملي تقويت ش��ود و اين موض��وع را تنها با 
سياس��ت ارزي و پولي نمي ت��وان احيا كرد بلكه 
بايد برنامه يي اساس��ي و همه  جانبه در دس��تور 
كار ق��رار گيرد تا موضوعات��ي مانند آزادي عمل 
اقتص��ادي، حق��وق مالكيت، ارزش پ��ول ملي و 
بهبود فضاي كس��ب وكار باع��ث بهبود اعتماد و 

افزايش خوش بيني نسبت به آينده شود. 

 احتمال ورود دولت به بازار و حباب سكه
يك كارش��ناس بازار س��كه معتقد اس��ت: با 

توجه به ش��رايط فعلي پيش بيني مي شود، ظرف 
روزهاي آينده بانك مركزي به بازار س��كه ورود 

كند و قيمت ها كاهشي شود.
در اين رابطه رييس اتحاديه توليدكنندگان و 
فروشندگان طال و جواهر آخرين قيمت ها از بازار 
طال و س��كه را اعالم و توصيه كرد كه با توجه به 
ملتهب ب��ودن بازار و حبابي بودن قيمت  س��كه 
نبايد در بازار ملتهب خريد كرد كه منجر به ضرر 
ش��ود همچنين طي روزهاي آين��ده پيش بيني 

مي شود قيمت ها كاهشي شود. 
عباداهلل محمدول��ي، عضو هيات مديره انجمن 
صنف��ي طال و جواهر درب��اره آخرين قيمت ها از 
بازار طال و س��كه اظهار كرد: قيمت س��كه تمام 
طرح جديد 2ميليون و 525 هزار تومان، س��كه 
تمام طرح قديم 2ميليون و ۴2۰هزار تومان، نيم 
س��كه يك ميليون و 2۴۰هزار تومان، ربع سكه 
۷۰5هزار تومان و س��كه گرمي ۴۰۳هزار تومان 
اس��ت. عض��و هيات مديره انجم��ن صنفي طال و 
جواهر با تاكيد بر اينكه قيمت هاي كنوني واقعي 
نيست، توضيح داد: سكه بيش از ۴۰۰هزار تومان 
حباب دارد و بازار ملتهب اس��ت؛ چراكه تقاضاي 
زيادي وارد بازار سكه شده كه رشد كاذب قيمت 

را به همراه آورده است. 
محمدولي با بي��ان اينكه ب��ازار بايد به ثبات 
برس��د، توصيه كرد: نبايد در بازار ملتهب خريد 

كرد كه منجر به ضرر شود. 
به گفته وي هفته آين��ده نيز وضعيت بازار و 

قيمت ها بر همين اساس پيش بيني مي شود. 

عضو هيات مديره انجمن صنفي طال و جواهر 
تصريح ك��رد: گاهي بازار به طور شايس��ته رصد 
نمي ش��ود؛ لذا م��ردم بايد مراقب باش��ند كه از 

نوسانات آسيب نبينند. 
محمدول��ي گفت: ب��ا توجه به ش��رايط فعلي 
پيش بيني مي ش��ود، ظرف روزه��اي آينده بانك 
مرك��زي به ب��ازار س��كه ورود كن��د و قيمت ها 

كاهشي شود. 
 وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه كش��ور غني 
و با قدمت 8۰۰۰ س��اله داري��م اگر مي خواهيم 
از تالطمات بين المللي در امان باش��يم، چاره يي 
نداري��م جز اينك��ه صنايع مح��ور و توليد محور 
باش��يم اما اكنون با توليد محور بودن در جامعه 
فاصل��ه كيلومتري داريم كه باعث نوس��انات در 

بازار مي شود. 

 انتظارات تورمي به خاطر بد بيني از آينده
رضا بوس��تاني، كارشناس اقتصادي در رابطه 
با حباب س��كه گفت: اقتصاد كالن سياست هاي 
پولي را براي هدايت متغيرهايي به كار مي گيرد 
كه در بين آنها عامل انتظارات مردمي براي رشد 
تورم و كاهش ارزش پول در آينده نيز به چش��م 
مي خورد چراكه شدت انتظارات و عدم اطمينان 
م��ردم از آين��ده اقتص��اد از جمل��ه متغيره��اي 
اقتصادي اس��ت كه نق��ش مهم��ي را در ايجاد 

تعادل و كاهش تنش در بازارها ايفا مي كند. 
وي افزود: اينكه مقام مس��وولي در ش��رايط 
بحران��ي افزايش قيمت در بازار را حباب معرفي 

كن��د و عمر آن را زودگذر بدان��د ولي در عمل 
اي��ن اتفاق رخ ندهد، انتظارات را رقم مي زند. از 
يك  سو خوش بيني را به بدبيني تغيير مي دهد 
و نقش آن را در پيش��برد اهداف كالن كمرنگ 
مي كند و از ديگر سو همين عامل بدبيني را در 
باالترين اولوي��ت متغيرهاي كالن قرار مي دهد 
ك��ه مي تواند نرخ بازار و عرضه و تقاضا را تعيين 

كند. 
وي تصري��ح ك��رد: در چنين ش��رايطي اين 
انتظارات هس��تند كه با تحري��ك ميزان تقاضا 
همچنانكه از ابتدايي و در عين حال اصولي ترين 
قواني��ن اقتصادي برمي آيد، س��طح قيمت ها را 
تعيين مي كند. شرايط كنوني كشور به گونه يي 
است كه در بازارهاي مختلف تنها عامل پيشتاز 
در تعيين قيمت ها خوش بين��ي و بدبيني افراد 
نسبت به بازار است. اين روزها اقتصاد ما بيشتر 
از ه��ر عامل��ي نيازمند يك قاع��ده بلندمدت و 
تعيين شده است كه براساس آن بتواند بار ديگر 
از متغير انتظارات مردمي به عنوان ابزاري براي 

نيل به اهداف اقتصادي استفاده كند. 

 پيش  بيني روند قيمت طال در روزهاي آينده
درحالي كه نشس��ت مهم فدرال رزرو امريكا 
قرار است 12و 1۳ژوئن برگزار شود، سوال مهم 
و اساس��ي اين اس��ت كه روند قيم��ت طال در 

روزهاي آينده چگونه خواهد بود. 
به گ��زارش كيتكو نيوز، برخ��ي تحليلگران 
اقتص��ادي بر اي��ن باورند كه افزاي��ش احتمالي 
ن��رخ بهره فدرال رزرو مي تواند فش��ار زيادي را 
بر قيمت جهاني ط��ال وارد كند و باعث كاهش 
قيم��ت ط��ال در كوتاه م��دت و افزاي��ش آن در 

ميان مدت شود. 
براساس اين گزارش چارلي ندوس، تحليلگر 
برجسته اقتصادي در اين باره گفت: به نظر من 
قيمت طال تا قبل از نشس��ت فدرال رزرو امريكا 
با كاهش نس��بي روبه رو خواهد شد ولي پس از 
برگزاري اين نشست و اعالم تصميم فدرال رزرو 
قيمت جهاني طال بار ديگر روند صعودي خواهد 

داشت. 
اين گزارش افزود: تجربه نشست هاي فدرال 
رزرو امري��كا از دس��امبر 2۰15ميالدي نش��ان 
مي ده��د كه قيمت طال پس از ه��ر بار افزايش 

نرخ بهره با رشد نسبي روبه رو شده است. 
جورج گرو، تحليلگر ارشد موسسه آر بي سي 
ولس منجمنت نيز گفت: به نظر مي رسد قيمت 
طال پس از نشست فدرال رزرو با افزايش همراه 
خواهد ش��د چون تاثير افزايش نرخ بهره فدرال 
رزرو قبال در قيمت طال نمايان ش��ده و افزايش 
نرخ بهره در نشست ژوئن ديگر نمي تواند قيمت 

طال را بيش از اين كاهش دهد. 
برخي كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه 
كاه��ش قيمت اونس طال در روزهاي گذش��ته 
تح��ت تاثي��ر افزايش ارزش دالر موجب رش��د 
تقاضاي س��رمايه گذاري و فيزيكي در بازارهاي 

جهاني شده است. 
درحال حاضر بازارهاي جهاني چش��م انتظار 
جلس��ه پيش رو ف��درال رزرو و جهت دادن به 
سياس��ت هاي خود براس��اس ن��رخ جديد بهره 
اعالم شده در امريكا هستند. همچنين گروهي 
معتقد هس��تند كه فدرال رزرو در س��ال جاري 
مي��الدي فقط يك  بار ديگر نرخ بهره را افزايش 
خواه��د داد؛ درحالي كه گروهي ديگري بر اين 
باور هستند كه تا پايان سال جاري ميالدي اين 
ام��ر 2مرتبه ديگر اتفاق خواهد افتاد. پيش بيني 
مي شود كه فدرال رزرو پيش بيني خود از توليد 
ناخالص داخلي امريكا را در سال 2۰18ميالدي 
از رق��م فعل��ي 2.۷درصد بيش��تر اع��الم كند. 
برخي از كارشناس��ان اقتص��ادي امريكا بر اين 
باور هس��تند كه عملكرد رشد اقتصادي امريكا 
در ۳م��اه دوم مي تواند بيش از ۳درصد باش��د. 
همچنين پيش بيني فدرال رزرو از نرخ بيكاري 
امريكا در س��ال 2۰18ميالدي ۳.8درصد است 
و برآورد اين نهاد از نرخ تورم هس��ته يي اياالت 
متحده درحال حاضر 1.۹درصد است و شاخص 
قيم��ت مصرف كننده در حال عب��ور از هدف از 

پيش تعيين شده 2درصد فدرال رزرو است. 

دستورالعمل حساب جاري بانك ها براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار به روز رساني شد

 مساعدت صدور دسته چك با شركت هاي داراي چك برگشتي 
گروه بانك و بيمه |

   امكان افتتاح حساب جاري بدون دسته چك 
)در چارچ��وب م��اده 21 قان��ون ص��دور چك( 
ب��راي اش��خاص حقيقي و حقوق��ي متقاضي كه 
فاقد ش��رايط اخذ دس��ته چك هس��تند، فراهم 
ش��د. همچنين با تحقق ش��رايط تعيين شده در 
دس��تورالعمل، بنگاه هاي اقتص��ادي و واحدهاي 
توليدي كه خارج از اراده و كنترل خود و به دليل 
شرايط بيروني، داراي چك برگشتي رفع سوء اثر 
نشده هس��تند براي اعطاي دسته چك مساعدت 

مي شود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بان��ك مركزي، 
»دس��تور العمل حس��اب ج��اري« در يك هزار و 
يكص��د و چهلمين جلس��ه م��ورخ 2 خرداد ۹1 
ش��وراي پ��ول و اعتبار به تصويب رس��يد و طي 
بخش��نامه مورخ 8  خرداد 1۳۹1 به شبكه بانكي 

كشور ابالغ ش��د. صرف نظر از اصالح ماده )18( 
دستورالعمل ياد شده در سال 1۳۹۳، برخي مواد 
آن دس��تورالعمل به موجب آراي صادره از سوي 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اصالح شد كه 
اين تغييرات منجر به بروز برداشت هاي متفاوت 
و بعض��ا ظه��ور ابهاماتي ناش��ي از ش��كل گيري 
وضعي��ت  حقوقي جدي��د براي ش��بكه بانكي و 
صاحبان حساب سپرده قرض الحسنه جاري نزد 
بانك ها شد. از اين رو بازنگري در مقررات افتتاح 
حساب جاري با توجه به مكاتبات و بازخوردهاي 
واصله از ش��بكه بانكي كش��ور در اين خصوص و 
نيز با درنظر گرفتن وضعيت حقوقي شكل گرفته 
ناشي از آراي صادره توسط ديوان عدالت اداري، 

در دستور كار قرار گرفت. 
بر اين اس��اس عم��ده تغيي��رات و اصالحات 
ص��ورت گرفته در مفاد دس��تورالعمل حس��اب 

جاري، امكان افتتاح حس��اب جاري بدون دسته 
چ��ك )در چارچوب ماده 21 قانون صدور چك( 
ب��راي اش��خاص حقيقي و حقوق��ي متقاضي كه 
فاق��د ش��رايط اخذ دس��ته چك براس��اس مفاد 
مرب��وط در اين دس��تورالعمل و محدوديت هاي 
موج��ود هس��تند؛ همچنين امكان مس��اعدت و 
اعطاي دس��ته چك به مشتري )عمدتا بنگاه هاي 
اقتصادي و واحدهاي توليدي( كه خارج از اراده 
و كنترل خ��ود و به دليل ش��رايط بيروني داراي 
چك برگش��تي رفع سوء اثر نشده است، با تحقق 
شرايطي كه در دستورالعمل تعيين شده است؛ 

از سوي ديگر، بانك ها به ارسال فوري اطالعات 
مربوط به گواهينام��ه عدم پرداخت صادره چك 
به سامانه هاي اطالعاتي بانك مركزي، به محض 
صدور گواهينام��ه مزبور و حذف مهلت 1۰ روزه 

فعلي؛ مكلف شده اند. 

دس��تورالعمل جديد حس��اب جاري در قالب 
2۳ م��اده و 1۳ تبص��ره در يك هزار و دويس��ت 
و چهل و هش��تمين جلسه مورخ يك خرداد ۹۷ 

شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است و با 
ابالغ آن، بخشنامه هاي قبلي مغاير در اين رابطه 

منسوخ و غيرقابل استناد است. 

جدول نرخ ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان(

سه شنبهدوشنبهيك شنبهشنبهنوع سكه و ارز 

2251۰۰۰2۳81۰۰۰2۴82۰۰۰25۰۳۰۰۰سكه امامی

21۷۴۰۰۰22۳۴۰۰۰2۳۷۰۰۰۰2۴۰۴۰۰۰سكه بهار آزادی

111۹5۰۰11۶۳۰۰۰12۳۰۰۰۰12۳۳۰۰۰نيم سكه

۶۳۷۰۰۰۶۶۷۰۰۰۶۹5۰۰۰۷۰2۰۰۰ربع سكه

۳۷۶۰۰۰۳81۰۰۰۴۰۰۰۰۰۳۹۶۰۰۰سكه گرمي

1۹8۹۰۰2۰2۳5۰2۰۳۶2۰2۰۷5۰۰طالی 18 عيار

۴221۴221۴22۳۴22۴دالر
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5 بورس و فرابورس

»تعادل«درگفتوگوبا4صاحبنظراقتصاديچراييرشد2767واحديبورسرابررسيميكند

شوك بورسي به اقتصاد
گروهبورسمسعودكريمي

 ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در 
معامالت آخرين روز كاري هفته جاري توانست با 
يك ركورد ش��كني تمام عيار عالوه بر سهامداران 
تاالر شيشه يي ساير فعاالن بازار هاي مالي كشور را 
نيز بهت زده كند. به طوري كه با نگاهي به آمار  هاي 
منتشر شده مشاهده مي شود كه آخرين رشد بورس 
حدود 2500 واحد در سال 1392 به وقوع پيوست. 
اين در حالي اس��ت كه، روز چهارش��نبه با صعود 
2767 واحدي اين ركورد جابه جا شد و نماگر بازار 
سهام توانست به يك باره با عبور از 3 كانال در نيمه 
ابتدايي كان��ال 99000 واحدي قرار بگيرد. بر اين 
اساس، با س��رازير شدن نقدينگي به سمت بورس 
كشور مشاهده مي شود كه موج جديدي از افزايش 
قيمت توام با اميدواري در بازار سهام در راه است و 
پيش بيني مي شود با چنين روند حركتي به زودي 
ش��اهد فتح قله 100000 واحدي شاخص بورس 
براي نخس��تين بار در بازار سرمايه 50 ساله كشور 
باشيم. بر اين اساس، بررسي چرايي صعود يك باره 
نماگر هاي بازار س��هام حاكي از آن اس��ت كه تمام 
بازار  هاي مالي كش��ور طي چند ماه اخير با افزايش 
قابل مالحظه  قيمتي رو به رو بوده اند اما بازار سهام 
برخالف آنها طي اين مدت رشد چنداني را تجربه 
نكرده بود در نتيجه پس از اش��باع س��اير بازار ها و 
افزايش ريسك سرمايه گذاري، بخشي از نقدينگي ها 

به سمت بورس سرازير شده است. 

رشدبيشازحدبازار
در همي��ن رابط��ه، ابراهيم عناي��ت مديرعامل 
كارگزاري بانك س��په درخص��وص چرايي افزايش 
2767 واح��دي ش��اخص ب��ورس در گفت وگو  با 
»تعادل«، اظهار داشت: قيمت ها در اكثر بازار  هاي 
داخل��ي اع��م از ط��ال، ارز، مس��كن و... افزاي��ش 
قابل توجه��ي را تجرب��ه كرده اس��ت. ب��ه هر حال 
زمان��ي كه قيمت در اين بازار ه��ا در روند صعودي 
قرار مي گيرد مي بايست قيمت سهام در بورس هم 
به دليل اينكه يك نوع دارايي محسوب مي شود با 
افزايش رو به رو ش��ود. وي خاطرنشان كرد: زماني 
ك��ه صعود بيش از حد قيم��ت در بازار هاي موازي 
بورس و به خص��وص در محصولي همانند خودرو 
صورت مي گيرد س��اير بازار ها از جمله بازار س��هام 
ك��ه فرصت افزاي��ش قيمتي دارند ني��ز در گزينه 
بعدي براي س��رمايه گذاري مطرح مي ش��وند. اين 
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اثر رواني تحوالت 
بين المللي نيز تصريح كرد: اتفاقاتي كه روز سه شنبه 
در س��نگاپور افتاد به نوعي يك دغدغه بزرگ را در 

بازار هاي مالي تحت تاثير، حذف كرد. 
 ابراهيم عنايت با بيان اينكه قيمت سهام اغلب 
ش��ركت ها بس��يار پايين در حال معامله است نيز 
اذعان داش��ت: برخي ش��ركت ها به دليل ارزآوري، 
قيمت س��هام آنها در روند معامالتي بسيار مطلوب 
ارزيابي مي ش��ود از طرفي س��هام شركت هايي هم 
كه ارزبر هس��تند و به نوعي هزين��ه ارزي دارند با 
كاهش قيمت س��هام مواجه هس��تند. ب��ه عنوان 
مثال، در حال حاضر صناي��ع صادرات محور از ارز 
و فرصت هاي سرمايه گذاري استفاده مي كنند. اين 
در حالي است كه صنايع خودرويي به دليل اينكه 
وابس��ته به خارج از كشور هستند و قرارداد آنها در 
آستانه لغو اس��ت، صدمه خواهند ديد. مديرعامل 
كارگزاري بانك س��په عنوان كرد: تمامي مس��ائل 
مطرح ش��ده توجيهي بر رش��د بي��ش از حد روز 
چهارش��نبه بورس نيست. اين در حالي است كه با 
نگاهي به ساير پارامتر هاي جريان معامالت ديروز 
مشاهده مي شود كه حجم معامالتي در حدي نبود 
كه افزايش ش��اخص و قيمت ه��ا را توجيه كند. بر 
اين اساس، آمار  هاي منتشر شده نشان مي دهد كه 
ارزش معامالت بورس 435 ميليارد تومان و ارزش 
معامالت فرابورس 201 ميليارد تومان بوده اس��ت 
كه در مجموع رقمي بيش از 600 ميليارد تومان را 
نشان مي دهد. بنابراين اين رقم براي افزايش بيش 

از 2700واحدي شاخص ناچيز است. 
 اين تحليلگر بازار س��رمايه عنوان كرد: رش��د 
بازار هاي موازي مختص به چند روز اخير نيست و 
اين روند طي چند ماه به وقوع پيوسته است به طور 
مثال قيمت دالر حدود 6 م��اه از 3500 تومان به 
بي��ش از 7200 تومان رس��يد. بنابراين پول هايي 
كه فرصت س��رمايه گذاري در ساير بازار هاي مالي 
را نداش��ته اند هم در ح��ال حاضر بورس را بهترين 

گزينه براي سرمايه گذاري در نظر مي گيرند. ابراهيم 
عنايت تصريح كرد: سهام به دليل اينكه در قيمت 
پايين قرار دارد بايد رشد معقولي را تجربه كند اما 
رشد هيجاني در يك روز معامالتي مناسب ارزيابي 
نمي ش��ود وي افزود: P/E خود نش��ان دهنده افق 
سرمايه گذاري اس��ت و در دنيا بورسي وجود ندارد 
ك��ه P/E كمتر از بورس ايران داش��ته باش��د. اين 
در حالي اس��ت كه شركت  هايي با پتانسيل باال در 
صنايع مختلف از جمله پتروش��يمي ها، پااليشي، 
معادن و... حض��ور دارند. اما به دليل اينكه ديدگاه 
كوتاه مدت در برخي از سرمايه گذاران وجود دارد در 

نتيجه P/E هم در ارقامي پايين قرار دارد. 

رشد50درصديبازار
از س��ويي ديگ��ر، مه��دي طحان��ي مديرعامل 
شركت مش��اور س��رمايه گذاري آواي آگاه با اشاره 
به داليل صعود يك باره نماگر هاي بورس تهران در 
گفت وگو با »تعادل« اظهار داش��ت: از ابتداي سال 
تاكنون بازده بازار  سرمايه با درنظر گرفتن رشد روز 
چهارش��نبه حدود 4 الي 5 درصد ارزيابي مي شود. 
بازار سرمايه يي كه تمام شركت هاي بزرگ كه در آن 
فهرست شده اند و كسب و كار شركت هاي ايراني در 
آن جريان دارد قبل از مجمع، ش��ركت هاي بزرگ 
اين بازار P/E كمتر از 4 واحد دارند. وي خاطرنشان 
كرد: بازار پول با س��ود 20 الي 25درصد، طي چند 
وقت اخير حدود 7 الي 8درصد بازدهي كسب كرده 
است. از سويي ديگر، بازار سكه نيز بيش از 60 الي 
70درصد بازدهي و ب��ازار ملك هم طبق آمار هاي 
منتشر ش��ده بيش از 30 الي 40درصد بازدهي به 

ثبت رسانده است. 
 اين كارش��ناس بازار سرمايه گفت: بازار بورس 
با توجه به اينكه پتانسيل رشد را داشت اما از ساير 
بازار ه��ا عقب افتاد و در حال حاضر طبيعي اس��ت 
در اقتص��ادي كه تمام پارامتر ه��اي آن در روندي 
صع��ودي قرار گرفته اند بورس نيز با افزايش همراه 
شود. مديرعامل شركت مشاور سرمايه گذاري آواي 
آگاه در خصوص ماندگاري يا عدم ماندگاري رشد 
بازار س��هام نيز تصريح كرد: به طور قطع رشد بازار 

ماندگار خواهد بود زيرا عالوه بر اينكه شركت  هاي 
بورس توانايي سودس��ازي مناسبي را دارند، خيلي 
از س��هم ها به نس��بت 7 ماه الي يك سال اخير كه 
كاهش قيم��ت را تجربه كردند در ش��رايط فعلي 
در مرحله رش��د قرار گرفته ان��د. اين تحليلگر بازار 
سرمايه با اشاره به اينكه خودرو افزايش قيمت پيدا 
كرده اس��ت گفت: براي راه اندازي كارخانه توليدي 
ماشين آالت، س��اختمان و زمين مورد نظر به طور 
قطع همانند گذش��ته نيس��ت و با افزايش قيمت 
مواجه شده است، در نتيجه مجموع عوامل مذكور 
باعث مي ش��ود كه بر اين نكته تاكيد داش��ت كه 

بورس تا 50درصد ديگر جاري رشد را دارد. 
مهدي طحاني درباره روند كلي معامالت بورس 
نيز عنوان ك��رد: طي چند روز آين��ده كليت بازار 
تحت تاثير موج مثبت صعودي قرار خواهند گرفت 
مگر در صورتي كه ش��ركتي ساختار مالي مشكل  
داري داشته باشد. اين در حالي است كه پيش بيني 
مي ش��ود با يك تقدم تاخري كليت بازار رشد كند 
اما از حدود يك الي دو هفته گذش��ته گروه فلزي 
معدني با 10 الي 15درصد رشد، ليدر معامالت بازار 
شد و پس از آن گروه پااليشي و ساير گروه ها به اين 

روند اضافه شدند. 
مديرعامل شركت مشاور س��رمايه گذاري آواي 
آگاه در ادامه افزود: خودرو نيز طي چند وقت اخير 
افت سنگيني را متحمل شد. اين در حالي است كه 
خودروساز ها موجودي انبار مناسبي از خودرو دارند 
و در كنار اين مهم خودروس��از ها ارزش جايگزيني 

بااليي را نيز پيدا كردند. 

برايسرمايهگذاريعجلهكنيد
وي ب��ه س��هامداران توصيه كرد: در مقايس��ه 
ب��ورس با س��اير بازار ها زماني كه س��كه در رقم 2 
ميليون و 600هزار تومان قرار مي گيرد و دالر رقم 
7200تومان را به خود اختصاص مي دهد در نتيجه 
به طور قطع س��رمايه گذاري در بورس ارزان خواهد 
بود چراكه قيمت سهام شركت ها ارزنده است پس 
در نتيجه به سرمايه گذاران توصيه مي شود كه براي 
سرمايه گذاري در بورس عجله كنيد. طحاني گفت: 

خريد سكه و دالر در شرايط فعلي مناسب ارزيابي 
نمي شود چراكه بازار متش��كل ديگري به نام بازار 
س��رمايه وجود دارد كه با يك مكانيس��م مشخص 

فعاليت مي كند. 

رشداسميبورس
اف��زون بر اين، حامد س��تاك كارش��ناس بازار 
س��رمايه درخصوص داليل افزايش شاخص بورس 
در گفت وگ��و با »تعادل« عنوان ك��رد: اصلي ترين 
عامل رشد بازار سهام در معامالت ديروز را مي توان 
به رشد ساير بازار هاي موازي بورس كشور طي چند 
وقت اخير نسبت داد. وي خاطرنشان كرد: افزايش 
نماگر   هاي بورس كش��ور قابل پيش بين��ي بود اما 
مناسب تر اينگونه ارزيابي مي شد كه روند صعودي 
طي چند روز كاري به وقوع بپيوندد. اين تحليلگر 
بازار س��رمايه اذعان داشت: بازار  هاي مختلف مالي 
در يك اقتصاد به شكل ظروف متصل به يك ديگر 
رفت��ار مي كنند و اينگونه نيس��ت كه ي��ك بازار با 
افزايش قيمت رو به رو شود و ساير بازار  ها واكنشي 
نشان ندهند. بر اين اساس، در نهايت و در يك افق 
زماني منطقي تمام بازار  ها مي بايست به يك توازن 
دستيابي پيدا كنند. اين درحالي است كه بازار هاي 
داخلي اعم از ارز، س��كه، ساختمان، فلزات اساسي 
و... با رش��د مواجه شدند و در چنين شرايطي بازار 
بورس هم بايد افزايش پيدا مي كرد. حامد س��تاك 
ابراز داشت: شاخص بورس تهران در معامالت ديروز 
يك افزايش جهش��ي را تجربه كرد كه اصلي ترين 
دليل اين مهم را مي توان رشد ساير بازار ها در نظر 
گرف��ت. وي افزود: در بازار 2 مدل رش��د، واقعي و 
اسمي وجود دارد. رشد واقعي مرتبط با شكوفايي و 
نوآوري اس��ت كه در شرايط مثبت اقتصادي ايجاد 
مي ش��ود و درنهايت منجر به افزايش س��طح رفاه 

جامعه خواهد شد. 
اين در حالي اس��ت كه، رشد اسمي بازار نيز به 
واسطه افزايش نرخ دالر، سكه و... روي داده است، 
بدين صورت كه يك رويداد عملياتي در شركت ها 
رخ نداده يا اينكه به طور كلي فضاي كس��ب و كار 
بهبود پيدا نكرده اس��ت، بنابراين رشد روز گذشته 

بازار س��هام به صورت اس��مي بود. اين كارشناس 
بازار س��رمايه درباره ماندگاري افزايش شاخص ها 
نيز گفت: بازار س��رمايه به هر ترتيب بايد يك روند 
مش��خصي را باتوجه به ساير پارامتر  هاي تاثيرگذار 
اتخ��اذ كند اين در حالي اس��ت كه در حال حاضر 
بازار سرمايه براي رسيدن به توازن با ساير بازار هاي 
مالي فاصله زيادي دارد. بر اين اس��اس، پيش بيني 
مي شود كه رش��د بازار با شدت متفاوتي نسبت به 
گذش��ته ادامه پيدا كند. وي معتقد است، تا زماني 
كه توازن بين بازار هاي مالي برقرار ش��ود رشد بازار 

سهام ادامه دار خواهد بود. 
حامد س��تاك با اش��اره ب��ه ارزش دالري بازار 
س��رمايه ني��ز تصري��ح ك��رد: ارزش دالري ب��ازار 
مي بايس��ت يك هنجاري را رعايت كند زيرا زماني 
ك��ه دالر افزايش پيدا مي كن��د ارزش دالري تمام 
ش��ركت هاي بورس باي��د به يك تع��ادل منطقي 
متناس��ب با ساير بازار ها برس��د. اين تحليلگر بازار 
سرمايه به سهامداران توصيه كرد: در بازار هاي مالي 
اجتن��اب از هيجانات بهترين اتف��اق خواهد بود. از 
طرفي توجه به اظهارنظر هاي كارشناسان متخصص 
و متعهد نيز مي تواند در امر س��رمايه گذاري مفيد 
واق��ع ش��ود. اين كارش��ناس بازار س��رمايه گفت: 
گروه هاي��ي ك��ه درآمد دالري دارن��د و دالر آنها با 
نرخ هايي باالتر مبادله مي شود به طور قطع وضعيت 
بهتري را تجربه خواهند كرد. از طرفي، شركت هايي 
ك��ه درآمد دالري كس��ب مي كنند ام��ا به صورت 
دس��توري مي بايست با قيمت دالر نيمايي فعاليت 
كنند ني��ز وضعيت متفاوتي خواهند داش��ت. وي 
افزود: ش��ركت هايي كه هزينه دالري دارند هم به 
2 دسته طبقه بندي مي شوند. نخست شركت هايي 
كه هزين��ه دالري را بايد در بازار آزاد تهيه كنند و 
ديگري شركت هايي كه دالر نيمايي تهيه مي كنند. 
حامد س��تاك تاكي��د كرد: ش��ركت ها در بهترين 
حال��ت با درآمد دالري، نرخ دالر آزاد و ش��ركت ها 
در بدترين حالت با هزينه دالري و با نرخ دالر آزاد 
نيز طبقه بندي مي شوند. اين كارشناس بازار سرمايه 
درباره تاثير اتفاقات بين المللي نيز بيان كرد: تاكنون 
اثرات موضوعات بين المللي در بازار ديده شده است 
و در حال حاضر رويدادي تازه و تاثيرگذار در بورس 

كشور در سطح بين الملل نيز رخ نداده است. 

تاثيرواقعبينيدولت
عالوه ب��ر اين ايوب باقر تب��ار عضو هيات مديره 
ب��ورس انرژي نيز درباره صع��ود تاريخي بورس در 
گفت وگ��و با »تعادل« عنوان ك��رد: افزايش قيمت 
دالر روي ارزش جايگزيني ش��ركت ها و سودآوري 
ش��ركت ها اثرات مثبت داش��ته باشد و پيش بيني 
مي شد كه ش��اهد رونق بورس باشيم. وي تصريح 
كرد: به دليل كنترل دولت روي قيمت دالر و اينكه 
ش��ركت هاي صادرات محور، از فروش ارز حاصل از 
ص��ادرات به نوعي با قيمت بازار منع ش��ده بودند 
در نتيجه در س��ودآوري آنها تاثيرگ��ذار بود و بازار 
به اين دليل راكد ش��د. اين كارشناس بازار سرمايه 
بيان كرد: در حال حاضر اخباري درخصوص اينكه 
دولت با واقع بيني در موضوع افزايش قيمت دالر و 
همچين درآمد شركت  هاي بورسي برخورد مي كند، 
شنيده مي شود. به طوري كه ارز حاصل از صادرات 
در قيمت هاي ب��ازار يا نزديك به بازار مورد معامله 
قرار بگيرد كه اين مهم در بورس تاثيرگذار خواهد 

بود. 
ايوب باقر تبار ابراز داشت: با افزايش قيمت دالر 
ارزش جايگزيني شركت ها افزايش پيدا مي كند. از 
طرفي، در بازار هاي موازي بورس با سيستم بانكي 
و سپرده افزايش قيمت ها براي سرمايه گذار جذاب 
نخواهد بود. همچنين س��رمايه گذاري در دالر هم 
با مش��كالتي مواجه اس��ت و هيچ فردي نمي تواند 
تمام منايع خود را در اين بازار سرمايه گذاري كند. 
افزون بر اين، در حوزه طال هم به دليل اينكه رشد 
چش��م گيري در اين حوزه صورت گرفته است در 
نتيجه در حال حاضر سرمايه گذاري در حوزه طال با 
ريسك همراه خواهد بود. عضو هيات مديره بورس 
انرژي گفت: با وجود افزايش قيمت دالر و افزايش 
ارزش جايگزيني و وضعيت درآمدي ش��ركت هاي 
بورس��ي مش��اهده مي ود كه قيمت سهام چندان 
افزايش پيدا نكرده است. بنابراين مشاهده مي شود 
كه س��رمايه گذاران با حركت منابع خود به سمت 
بازار سهام بهترين فرصت سرمايه گذاري را در بين 

بازار هاي مالي انتخاب كرده اند. 
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گروهبورس
ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در 
معامالت روز گذش��ته با افزايش 2 ه��زار و 767 
واحدي همراه ش��د و توانس��ت رق��م 99 هزار و 
146 واح��د را ب��ه خ��ود اختصاص ده��د. بر اين 
اس��اس، پيش بين��ي مي ش��ود كه ب��ورس تهران 
آمادگي الزم را براي فت��ح قله 100000 واحدي 
پس از مدت ها به دس��ت آورده است. براساس اين 
گزارش، ش��ركت هاي فوالد مباركه اصفهان، ملي 
مس، گل گهر، پتروش��يمي جم و فوالد خوزستان 
بيشترين نقش را بر روند صعودي شاخص داشتند. 
عالوه بر اين، ديروز شاخص كل با معيار هم وزن با 
338 واح��د افزايش به رقم 17 هزار و 889 واحد 
رس��يد. همچنين، ارزش روز بازار در بورس اوراق 
به��ادار تهران به بيش از 387 هزار ميليارد تومان 
رسيد. به گزارش فارس، ديروز معامله گران بورس 

بيش از يك ميلي��ارد و 660 ميليون برگه بهادار، 
اوراق و حق تق��دم در قالب حدود 122 هزار نوبت 
معامله و به ارزش 435 ميليارد تومان داد و س��تد 
كردند. همچنين ش��اخص قيمت ب��ا معيار وزني 
ارزش��ي 857 واحد رش��د كرد و به رقم 30 هزار 
و 735 واحد رس��يد. افزون بر اين، شاخص قيمت 
ب��ا معيار هم وزن 246 واحد رش��د كرده و به رقم 
13 هزار و 26 واحد رسيد. همچنين، شاخص آزاد 
شناور با 3 هزار و 243 واحد افزايش به رقم 109 
هزار و 476 واحد رس��يد. عالوه بر اين، ش��اخص 
بازار اول با 2 هزار و 115 واحد رش��د، به رقم 71 
هزار و 605 واحد و ش��اخص بازار دوم بورس با 5 
ه��زار و 93 واحد تقويت به رقم 204 هزار و 816 
واحد رس��يد. بر اين اساس، اكثر نمادهاي بورسي 
در تقويت شاخص موثر بودند، اما بيشترين تاثير 
را نمادهاي فوالد، فارس، فملي، كگل، جم، تاپيكو 

و فخوز داش��ته اند. نمادهاي پربينن��ده در بورس 
تهران مربوط به شركت هاي پرداخت الكترونيك 
سامان كيش، س��ايپا، فوالد مباركه اصفهان، بانك 
ملت، كالسيمين، ماشين سازي اراك و سايپا ديزل 

بوده اند. 

»آيفكس«درباالترينارتفاع
از س��ويي ديگر، معامالت فراب��ورس ايران در 
آخري��ن روز كاري هفته جاري با ركوردش��كني 
ش��اخص كل و صعود اي��ن نماگر ب��ازار تا ارتفاع 
1154 واحدي پايان يافت تا بدين ترتيب آيفكس 
در باالتري��ن ارتفاع تاريخي خود بايس��تد. بر اين 
اساس، در جريان دادوستدهاي روز چهارشنبه 23 
خردادماه از ابتداي معامالت، شاخص كل فرابورس 
رو به صعود گذاشت و تنها در 50 دقيقه 31 واحد 
رش��د كرد و تا پايان بازار ميزان افزايش خود را به 

37 واحد معادل 33.3 درصد رس��اند. روز جاري 
نمادهاي »مارون«، »زاگرس«، »ذوب«، »هرمز«، 
»ميدك��و«، »ارفع« و »سرچمش��ه« هفت نمادي 
نخستي بودند كه تا سطح حداكثر 10 واحد تاثير 
مثبت بر شاخص كل فرابورس داشتند و نگاهي به 
نمادهاي اثرگذار بر آيفكس نش��ان مي دهد اغلب 
نمادها با سبزپوش��ي و رشد قيمت معامالت را به 
پايان رس��اندند. در مجموع بازاره��اي اول و دوم 
فرابورس بي��ش از 180 ميليون س��هم به ارزش 
بالغ بر 518 ميلي��ارد ريال در اين دو بازار معامله 
ش��د و نماد »چكاپا« متعلق به گروه صنايع كاغذ 
پارس شاهد جابه جايي بيش از 40 ميليون سهم 
به ارزش بيش از 139 ميليارد ريال بود و بيشترين 
حج��م و ارزش معامالت را در اين دو بازار به خود 
اختصاص داد. از سوي ديگر نماد ذوب آهن كه در 
ميانه بازار بازگش��ايي شد به عنوان پربيننده ترين 
نماد معامالتي ش��ناخته شد و سومين نمادي بود 
 كه بيش��ترين تاثير مثبت را بر آيفكس گذاشت.
بر اساس اين گزارش، معامالت در بازار هاي نه گانه 
فرابورس اي��ران نيز در حالي پاي��ان يافت كه در 
مجموع بيش از 412 ميليون ورقه به ارزش بيش 

از ي��ك هزار و 829 ميلي��ارد و 700ميليون ميان 
معامله گران دس��ت به دست شد. همچنين بيش 
از 224 ميليون س��هم به ارزش بي��ش از 5.316 
ميليارد ريال در س��ه تابلو بازار پايه جابه جا و نماد 
ش��ركت مهندس��ي صنعتي روان فن آور )سهامي 
عام(، »خفناور«، در تابلو ب اين بازار درج شد. اين 
شركت در گروه خودرو و ساخت قطعات زيرگروه 
قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري قرار 
داد و به عنوان دويس��ت و بيس��ت و سومين نماد 
معامالتي است كه پس از احراز تمامي شرايط الزم 
براي پذيرش از تاريخ 22 خرداد ماه 97 در فهرست 
نرخ هاي بازار پايه فرابورس ايران درج ش��ده است. 
از سوي ديگر معامله بيش از 6 ميليون ورقه بهادار 
متعلق ب��ه صندوق هاي قابل معامل��ه )ETF( به 
ارزش اف��زون بر 5.102ميلي��ارد ريال رقم خورد. 
همچنين، در بازار اوراق با درآمد ثابت نيز نزديك 
ب��ه 990 هزار ورقه بهادار با ارزش��ي بالغ بر 849 
ميليارد ريال جابه جا شد كه »اخزا605« با تغيير 
مالكي��ت بيش از 132 هزار ورقه به ارزش بيش از 
5.118 ميليارد ريال، بيشترين حجم و ارزش را در 

معامالت اين بازار به خود اختصاص داد.

مروريبرآمارمعامالتديروز

آمادگيبورسبرايفتحقله100000واحد

نگاهيب�هگزارش6ماهه»وتج�ارت«: بانك 
تج��ارت اطالعات و صورت هاي مال��ي مياندوره يي 6 
ماهه منتهي به 31 ش��هريور ماه 96 را حسابرس��ي 
نشده و با سرمايه معادل 45 هزار و 700 ميليارد ريال 
منتش��ر كرد. عالوه بر اين، شركت با انتشار عملكرد 
6ماهه سال مالي 96 معادل 45 هزار و 271ميليارد و 
836 ميليون ريال زيان خالص شناسايي كرد و بر اين 
اساس مبلغ 991 ريال زيان به ازاي هر سهم اختصاص 
داد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي قبل يك 
هزار و 258 درصد رش��د كرد. همچنين، »وتجارت« 
در 6 ماهه س��ال مالي 95 به ازاي هر سهم 73 ريال 
زيان و در 12 ماهه س��ال مالي 95 به ازاي هر س��هم 
165 ري��ال زيان اع��الم كرد. افزون ب��ر اين، به زيان 
خالص دوره نيز زيان انباش��ته ابتداي سال اضافه شد 
و درنهايت مبلغ 60 هزار و 460 ميليارد و 80ميليون 
ري��ال زيان انباش��ته پايان دوره در حس��اب هاي اين 

شركت منظور شد. 
شفافسازي»ثاخت«: شركت بين المللي توسعه 
ساختمان درباره اتمام تعهدات قبلي سال مالي منتهي 
به پايان شهريور 97 توضيح داد. بر اين اساس، ثاخت، 
اعالم كرده است تسهيالت بانك اقتصاد نوين در تاريخ 
20 ارديبهشت س��ال جاري تسويه شده است. مبلغ 
اين تعهد 400 هزار ميليون ريال است. همچنين، اين 
شركت درباره شرح موضوع طرف تعهد و رويه تسويه 
اعالم كرده است: تسويه تسهيالت بانك اقتصاد نوين 
توسط شركت سرمايه گذاري غدير )سهامدار عمده( 
انجام ش��ده اس��ت. در مقابل آن طبق مذاكرات اوليه 
انجام ش��ده بخشي از سهام شركت آريا عمران پارس 

به اين شركت واگذار مي شود. 
توضيحات»ش�پنا«: مديرعامل شركت پااليش 
نفت اصفهان به سواالت سازمان بورس پاسخ داد. به 
گزارش سنا، اداره نظارت بر ناشران بورس در نامه يي 
خطاب به مديرعامل ش��ركت پااليش نفت اصفهان، 
درب��اره ابهامات صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 
29 اس��فند 96 س��واالتي را مطرح كرده بود كه اين 
ش��ركت در اطالعيه ي��ي اقدام به شفاف س��ازي كرد. 
لطفعلي چاوش��ي درباره افزاي��ش هزينه هاي فروش، 
عموم��ي و اداري اعالم كرد: مطاب��ق تبصره بند الف 
م��اده 2 آيين نامه اجرايي تبص��ره 14 قانون بودجه 
س��ال 96 و جدول منضم به اين آيين نامه كه اخيرا 
در اختيار ش��ركت ق��رار گرفته اس��ت، پرداخت كل 
عوارض آاليندگي بر عهده ش��ركت هاي آالينده قرار 
داده ش��ده است؛ در حالي كه در س��ال 95، عوارض 
آاليندگي فروش فرآورده هاي يارانه پذير در قالب يارانه 
اعطايي دولت و از طرف شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي جبران مي شد. همين موضوع باعث 
افزايش هزينه هاي فوق در س��ال 96 در مقايس��ه با 
س��ال هاي قبل و همچنين در قياس ب��ا 9 ماهه اول 
سال 96 ش��ده است. اين ش��ركت اعالم كرده است 
بابت اين س��رفصل در گزارش منتهي به پايان اسفند 
96، رقم��ي بالغ بر يك ه��زار و 114 ميليارد و 812 
ميليون ريال هزينه منظور ش��ده است. در ادامه اين 
نامه، شركت پااليش نفت اصفهان درباره درآمدهاي 
عملياتي توضيح داد. شپنا اعالم كرده است در گزارش 
12 ماه��ه رقم��ي بالغ بر 27 ه��زار و 317 ميليارد و 
462 ميليون ريال بابت 2 ميليون و 585 هزار و 596 
مترمكعب نفت كوره تحويلي به امور بين الملل وزارت 
نفت درآمدي منظور نشده و فقط در گزارش تفسيري 
به آن اش��اره شده است. اين شركت همچنين درباره 
ساير درآمدهاي عملياتي تاكيد كرد: بخش عمده يي از 
اين درآمد مرتبط با يارانه حمل نفت خام است كه در 
9 ماهه سال 96 بر مبناي هر ليتر 98 ريال محاسبه 
شده است كه با ابالغ نرخ هاي جديد، رقم آن به ازاي 
هر ليتر 107 ريال محاس��به و به همين دليل درآمد 

اين سرفصل افزايش داشته است. 
تعديلمثبت»فايرا«:ش��ركت آلومينيوم ايران 
تعديل مثبت 77درصدي اعالم كرد. بر اين اس��اس، 
شركت با سرمايه ثبت ش��ده 5 هزار و 197 ميليارد 
و 831ميلي��ون ري��ال براي س��ال مال��ي منتهي به 
پايان اس��فند 97، تعديل مثبت اعالم كرد. فايرا، در 
اطالعيه يي با عنوان تغيير با اهميت پيش بيني درآمد 
هر س��هم اعالم كرده است س��ود خالص پيش بيني 
ش��ده قبلي ش��ركت 353 هزار و 537 ميليون ريال 
پيش بيني شده است كه در گزارش جديد به 626هزار 
و 492 ميليون ريال افزايش يافت. اين ش��ركت علت 
تغيير با اهميت پيش بيني درآمد هر س��هم به ميزان 
77درصد را ناش��ي از افزايش نرخ فلزات بورس لندن 

)lme( اعالم كرده است. 
ش��ركت  »وت�وكا«:  عملك�رد ب�ر نگاه�ي 
سرمايه گذاري توكا فوالد اطالعات و صورت هاي مالي 
12 ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي 
نشده و با سرمايه دو هزار و 600 ميليارد ريال منتشر 
كرد. همچنين، ش��ركت با انتش��ار عملكرد 12 ماهه 
سال مالي گذش��ته خود اعالم كرد در سال مالي 96 
مبلغ 283 ميليارد و 690 ميليون ريال س��ود خالص 
 كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 109 ريال س��ود
به ازاي هر س��هم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال مالي قبل معادل 31درصد كاهش داشت. 
بر اين اس��اس، »وتوكا« در سال مالي 95 مبلغ 157 
ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. به 
سود خالص دوره سود انباشته ابتداي سال افزوده شد 
و درنهايت مبلغ 689 ميلي��ارد و 252 ميليون ريال 
سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
افزاي�شعملكرد»خاهن«: ش��ركت آهنگري 
تراكتور س��ازي اي��ران اطالع��ات و صورت هاي مالي 
12ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي 
نش��ده و با س��رمايه يك هزار و 461 ميليارد و 298 
ميليون ريال منتشر كرد. همچنين، شركت آهنگري 
با انتش��ار عملكرد 12 ماهه س��ال مالي گذشته خود 
اع��الم كرد در س��ال مالي 96 مبل��غ 295 ميليارد و 
155 ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ 245 ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار 
گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل 195 درصد افزايش داشت. »خاهن« در سال 
مالي 95 مبلغ 83 ريال س��ود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داده بود. بر اين اساس، به سود خالص دوره 
سود انباشته ابتداي سال افزوده شد و درنهايت مبلغ 
295 ميليارد و 155 ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها
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دولت واقعيت هاي اقتصادي 
را براي مردم تشريح كند

رييس س��ابق اتاق ايران تاكيد كرد: در ش��رايط 
فعلي در فضاي اقتصادي كشور بهترين و مهم ترين 
سياس��ت، گفتن واقعيت ها به مردم اس��ت. محسن 
جالل پور در گفت وگو با خبرآنالين در پاسخ به اين 
پرس��ش كه با توجه به اينكه امريكا از برجام بيرون 
آمده است، فكر مي كنيد بهترين سياستي كه دولت 
بايد در اين شرايط در بحث سياست هاي ارزي اتخاذ 
كند، چيست؟ اظهار كرد: بهترين سياست اين است 
كه واقعيت ها را به مردم بگوييم. او افزود: نمي ش��ود 
كه از يك طرف امريكا از برجام بيرون  آيد و ارتباطات 
بانكي به  شدت كاهش پيدا كند و مسائل ارزي دچار 
اشكال ش��ود و گرفتاري هاي جديد در فروش نفت 
پي��دا كني��م و از طرف ديگر به م��ردم بگوييم هيچ 

اتفاقي نيفتاده است. 
رييس س��ابق اتاق ايران ادامه داد: اينگونه مردم 
توق��ع همان فضاي قبلي و ش��رايط بهتر را خواهند 
داشت. جالل پور تصريح كرد: بايد به مردم گفته شود 
چه مشكالت و مسائلي هست. مردم نيز در صورتي 
كه واقع بين باش��ند، وضعي��ت را درك كرده و توقع 
بي جا ندارند و هيچ گونه تنش��ي در بازارها به وجود 

نمي آيد. 
وي خاطرنش��ان كرد: ما زماني كه به مردم حرف 
ديگ��ري مي زني��م و در واقعيت اتف��اق ديگري رخ 
مي دهد، مردم بي اعتماد مي شوند و اينگونه همه به 
بازارها هجوم مي آورند. رييس سابق اتاق ايران تاكيد 
كرد: من فك��ر مي كنم مهم ترين سياس��ت، گفتن 
واقعيت ها به مردم اس��ت. جالل پور همچنين درباره 
جلسه يي كه در دولت براي حل مشكالت اقتصادي 
تش��كيل شده است، متذكر شد: تا آنجا كه مي دانم، 
دبيرخانه يي براي آن تش��كيل شده و 3 قوه روي آن 
كار مي كنن��د تا گزارش هفتگي ب��ه رييس قوا داده 
ش��ود و بعد هم گزارش به مقام معظم رهبري داده 
شود. من اميدوارم اين اقدام باعث و باني يك حركت 

صحيح و درست در شرايط اقتصادي كشور باشد. 

 ترافيك در ثبت 
سفارش  ها و واردات 

به گفته يك عضو هي��ات نمايندگان اتاق تهران 
مي گويد: در صنعت برق مواد اوليه كليدي مورد نياز 
است كه وارداتي هستند و خيلي از تامين كننده هاي 
خارج��ي اع��الم كرده اند كه تا قبل از زمان ش��روع 
تحريم ها هر چه س��فارش صورت گيرد را مي توانند 
پاسخگو باش��ند و بعد از آن اصال نمي دانند كه چه 
اتفاق��ي مي افتد. عليرضا كالهي مي افزايد: نگراني از 
شروع تحريم هاي امريكا و اعمال محدوديت ها از يك 
س��وء و سفارشات كاذب و سودجويانه از طرف ديگر 
باعث ايجاد ترافيك در ثبت سفارشات و واردات كاال 
به داخل كشور ش��ده است. به گفته او آمارها نشان 
مي دهد با س��يل ثبت س��فارش ها رو به رو شده ايم 
و تقاضا واردات در حال انفجار اس��ت. البته بخش��ي 
از آن كاذب هس��ت و سود جويي محسوب مي شود؛ 
زي��را افراد به دنبال آن هس��تند كه كااله��ا را با ارز 
4200توماني وارد كنند و با قيمت بيشتر در بازار به 
فروش برسانند اما مشكل ديگر كه باعث افزايش ثبت 
سفارش ها ش��ده؛ نگراني از شروع تحريم ها و اعمال 
محدوديت ها اس��ت كه باعث شده ثبت سفارش ها 
بيش��تر ش��ود و همين موض��وع به وي��ژه در حوزه 
كاالهاي استراتژيك و مواد اوليه صنعتي و اصلي كه 
ممكن است بعد از تحريم ها وارداتشان سخت شود، 

بيشتر ديده مي شود. 
او در ادام��ه مي افزاي��د: ما در صنع��ت برق مواد 
اولي��ه كليدي داريم كه وارداتي هس��تند و خيلي از 
تامين كننده هاي خارجي اعالم كرده اند كه تا قبل از 
زمان شروع تحريم ها هر چه سفارش صورت گيرد را 
مي توانند پاسخگو باشند و بعد از آن اصال نمي دانند 
كه چ��ه اتفاقي مي افتد. براي همين ما در ش��ركت 
خودمان مواد اوليه كليدي وارداتي را كه قبال براي 3، 
4ماه معموال مي خريديم حاال براي 2سال خريداري 
مي كنيم.« ب��ه گفته او انبوه تقاضا باعث ش��ده كه 

سيكل واردات به  شدت محدود و سخت شود. 
كالهي در ادامه درباره سياس��ت هاي ارزي دولت 
مي گويد:»مس��اله اصلي اين اس��ت كه بهاي كاالها 
مش��خص نيس��ت، تامين مواد اوليه خيلي دش��وار 
ش��ده است و شاهد تالطم هاي جدي در بورس كاال 
و بازارها هس��يتم. عمال اتفاقي كه افتاده اين اس��ت 
كه متوسط بهاي قيمت تمام شده مواد اوليه صنايع 
االن به دالري 5200 تا 5500 تومان رسيده است و 
اين در شرايطي است كه امكان واردات كاال با قيمت 
4200تومان هم وجود دارد و فكر مي كنم اين عدم 
تعادل و توازن و اختالف پتانسيلي كه دولت با تعيين 
يك نرخ غيرواقعي براي دالر و ارزهاي ديگر گذاشته 

خود را در بازارها نشان مي دهد.«
كاله��ي همچنين در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
ايران در جذب س��رمايه گذاران خارجي چقدر موفق 
ب��وده و با تحريم ها چه اتفاقي خواهد افتاد، مي گويد: 
س��رمايه گذاران خارج��ي را م��ا در دو مرحله فراري 
داده ايم در يك مرحله خودمان اين كار را انجام داديم 
و در مرحل��ه بعد هم تحريم ها مانع ش��دند. اما نكته 
مهم اين است كه دوره برجام و پساتحريم نتوانستيم 
از ظرفيت ورد س��رمايه هاي خارجي و سرمايه گذاران 
خارج��ي با القا كردن اين فكر كه كش��ور بي قانون و 
ثبات است، استفاده كنيم. اختالف هاي جناحي فضاي 
مثبتي كه ايجاد ش��ده ب��ود را از بين برد درحالي كه 
اگر ما جذب س��رمايه گذار خارجي كرده بوديم و در 
اي��ن زمينه موفق بود االن اين موضوع خود به مانعي 
براي جلوگيري از عهد شكني هاي امريكا بدل مي شد 
و قدرت ايران را در س��طح بين المللي نمايش مي داد. 
اين عضو هايت نمياندگان اتاق تهران توضيح مي دهد: 
ش��ما وقتي در جذب س��رمايه گذاران داخلي موفق 
نبوده ايد، چطور مي خواهيد سرمايه گذاران خارجي را 
جذب كنيد، ما بايد شرايط و فضاي كسب وكار را در 
كشورمان سامان دهي كنيم. درحال حاضر مشكالت 
ارزي يك ناپايداري و عدم اطمينان جدي ايجاد كرده 
و خود به مانعي اصلي براي جذب سرمايه گذاران بدل 

شده است. 

ديدگاه

بهارستان نشينان ميهمان اتاق ايران بودند

دغدغه هاي تشكلي

رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا عنوان كرد

قيمت 2برابري كاغذ روزنامه 
تعادل| 

رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا 
گف��ت: قيمت كاغذ روزنام��ه متاثر از نرخ ارز و 
برخي سوءاستفاده ها در اين زمينه در يك سال 
گذشته 100 درصد رشد داشته است. به گفته 
ابوالفضل روغني گلپايگاني، حدود 2سال پيش 
قيم��ت هر كيلو كاغذ روزنام��ه داخلي 18هزار 
ريال و كاغذ خارجي 25هزار ريال بود، اما امروز 
ديگر كاغذ روزنامه در داخل توليد نمي ش��ود و 
به��اي ه��ر كيلو كاغ��ذ خارجي ب��ه 43هزار و 
500ريال رسيده اس��ت. او افزود: در حالي كه 
در بسياري كشورهاي جهان از بدترين كيفيت 
كاغذ براي روزنامه ها استفاده مي شود )به دليل 
عمر يك روزه آن(، اما در ايران عكس آن صادق 

است و بهترين نوع كاغذ را مصرف مي كنيم.
به گ��زارش ايرن��ا، روغني در يك نشس��ت 
خب��ري، عنوان كرد: اي��ن وضعيت در خصوص 
كاغ��ذ مورد اس��تفاده براي كتاب هاي درس��ي 
)ب��ا عم��ر 9 ماهه( ني��ز وج��ود دارد و نيازمند 
»تغيي��ر فرهن��گ مص��رف كاغذ« هس��تيم. او 
ب��ه »حال بد« كاغ��ذ تحرير نيز اش��اره كرد و 
اظهار داشت: ش��ايد مقصر اين موضوع همه ما 
باشيم كه فضا و امكانات را براي واردات هرچه 
بيشتر فراهم كرديم و توليدكنندگان داخلي را 
ناديده گرفتيم؛ هرچن��د توليدكنندگان نيز به 

مقوله هاي قيمت و كيفيت توجهي نداشتند. 
ريي��س س��نديكاي توليدكنن��دگان كاغذ و 
مق��وا ادام��ه داد: مهمرتي��ن مصرف كنندگان 
كاغ��ذ تحري��ر در كش��ور، جامع��ه ناش��ران با 
حدود 200هزار تن مصرف س��االنه، آموزش و 

پ��رورش با 40 تا 50هزار تن مصرف س��االنه و 
مراكز تايپ، تكثير و كپي هس��تند. به گفته او 
در زمين��ه كاغذ روزنامه اگر ب��ه صنايع داخلي 
كمك كرده بوديم فقط استان مازندران قادر به 
تامين همه نياز ساالنه 70 هزار تني كشور بود، 
ام��ا افزايش نرخ دالر و ب��ه تبع آن مواد اوليه و 
در مقابل انتظار فروش ارزان تر توليدات، رغبت 

توليد در اين زمينه را از بين برده است.
رييس كميس��يون صنايع اتاق ايران با اشاره 
مج��دد به ش��رايط رو ب��ه وخام��ت كاغذهاي 
تحري��ر و روزنامه در كش��ور تاكيد كرد: صنايع 
كاغذ سازي به شدت س��رمايه بر بوده و حاشيه 
س��ود آن در خوش��بينانه ترين حالت 10درصد 
است و بر اين اساس بخش خصوصي نيز تمايل 
چندان��ي براي ورود به اين بخ��ش ندارد. او به 
ش��بكه هاي توزيع ناقصي كه در كش��ور وجود 
دارد را ب��ه عن��وان يك��ي از مهم تري��ن عوامل 
مشكل س��از در اين زمينه برش��مرد كه س��بب 

افزايش سرسام آور قيمت ها مي شود. 

 صادرات 100هزار تني كاغذ بسته بندي
روغني گلپايگان��ي همچني��ن ي��ادآور ش��د: 
مصرف كاغذ بس��ته بندي در كش��ور نزديك به 
900 هزار تن در سال است، اين در حالي است 
ك��ه در بخش كاغذ تحريريه و روزنامه س��االنه 
380 هزار تن كاغذ مورد نياز اس��ت كه در ايام 
انتخاب��ات 120 ه��زار تن كاغذ ب��ه اين ميزان 

افزوده مي شود.
او ب��ا اش��اره به توس��عه فضا و رس��انه هاي 
مج��ازي در س��ال هاي گذش��ته بيان داش��ت: 

طبق آمار س��ال 2015 اين موض��وع منجر به 
كاه��ش 40ميليون تني كاغذ در جهان ش��ده 
و در اي��ران مصرف كاغذ روزنامه را به س��االنه 
70هزار تن كاهش داده است. رييس سنديكاي 
توليدكنن��دگان كاغ��ذ و مقوا گف��ت: در حالي 
كه نياز ساالنه كاغذ بس��ته بندي 900هزار تن 
اس��ت، اما 2ميلي��ون و 800ه��زار تن ظرفيت 
در سال هاي گذش��ته ايجاد شده؛ يعني حدود 
2ميليون تن مازاد ظرفيت در كشور وجود دارد.

ب��ه گفت��ه او، س��ال گذش��ته با ص��ادرات 
100هزارتن كاغذ بس��ته بندي، بهترين س��ال 
پ��س از انق��الب را در اين زمينه پش��ت س��ر 
گذاشتيم و امس��ال براي صادرات 2 برابري آن 
برنامه ريزي ش��ده اس��ت كه فقط در سه ماهه 
نخس��ت امس��ال حدود 30 هزار ت��ن صادرات 
داشته ايم. روغني گلپايگاني ادامه داد: با افتتاح 
برخ��ي واحدها در مش��هد، ابهر و كرمان، كاغذ 
بس��ته بندي ايران��ي ب��ا اس��تاندارد، كيفيت و 
قيمت مطلوب به كش��ورهاي اروپايي )از جمله 
انگلس��تان(، چين، آسياي شرقي و آفريقا صادر 
شد. او افزود: س��رانه كاغذ بسته بندي در ايران 
22 كيلوگ��رم بوده كه در مقايس��ه با متوس��ط 
جهاني )55 كيلوگرم( بس��يار پايين است؛ اين 
عدد در امريكا 155 كيلوگرم و در كش��ورهاي 
اسكانديناوي 200 كيلوگرم براي هر فرد است. 
ريي��س كميس��يون صناي��ع ات��اق اي��ران، 
علت اي��ن موض��وع را مزيت كش��ور در توليد 
محصوالت پتروشيمي عنوان كرد كه جايگزين 
محص��والت كاغذي ش��ده اس��ت در حالي كه 
زيان هاي اس��تفاده از محصوالت پتروش��يمي 

در س��المت انسان و همچنين مضرات آن براي 
محيط زيس��ت ثابت شده اس��ت. روغني ادامه 
داد: با وجود س��ه كارخانه تولي��د كاغذ تحرير 
كه تامين كننده س��االنه 150 ه��زار تن از نياز 
كش��ور اس��ت، به واردات 230 ه��زار تن از آن 
در س��ال نيازمنديم كه عم��ده آن از اندونزي، 
مال��زي، چين، جمهوري كره، فنالن��د و ايتاليا 

وارد مي شود. 

 تخصيص ارز 4200 توماني كاغذ
روغني در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار 
كرد: دولت در هفته هاي گذشته نسبت به تخصيص 
130 ميليون دالر با قيمت 4200تومان براي كاغذ 
تحرير و كاغذ روزنامه اقدام كرده و همچنين مقرر 
شده ما به التفاوت اين نرخ ارز با دالر 3800توماني 
را به توليدكنندگان روزنامه بازگردانده ش��ود. اين 
مقام صنفي ادامه داد: با تخصيص ارز 4200توماني 
به همه بخش صنعت مخالفم، زيرا فرصتي در اختيار 

واردكنندگان قرار مي دهد تا اجناس بي كيفيت وارد 
بازار كنند. به گفته او، فقط در دو ماه و نيم ابتداي 
امسال هش��ت ميليارد دالر واردات به كشور انجام 

شده كه به مثابه هدر رفت منابع ملي است. 
روغني گلپايگان��ي تاكيد ك��رد: اخذ 9 درصد 
از توليدكنن��دگان  اف��زوده  مالي��ات ب��ر ارزش 
)در حال��ي ك��ه از واردكنندگان كاغ��ذ دريافت 
نمي ش��ود( و تخصيص كمتر از اندازه ارز دولتي، 
از جمله مش��كالت صنعت كاغذ كشور است كه 
تداوم آنها نمي تواند محقق كننده ش��عار امس��ال 
و حماي��ت از كاالي ايراني در اين بخش باش��د. 
او همچني��ن به برگزاري نخس��تين نمايش��گاه 
بين المللي كاغذ، مقوا و فرآورده هاي سلولزي در 
مرداد آينده در تهران اش��اره كرد وگفت: حضور 
ش��ركت ها در نمايش��گاه ها، زمينه شناخت رقبا، 
به روز رس��اني اطالعات و ماش��ين آالت و به هم 
رس��اندن مش��تريان و توليدكنن��دگان و ارتقاي 

فناوري ها را فراهم كند. 

گروه تجارت |
اتاق اي��ران عصر سه ش��نبه ميزب��ان اعضاي 
كميس��يون هاي صنايع، معادن و كش��اورزي از 
بهارس��تان بود. در اين نشست صميمانه فعاالن 
اقتص��ادي به بيان دغدغه ه��ا و انتظارات خود از 
اين نهاد قانونگذار پرداختند. وضعيت آتي اقتصاد 
در شرايط تحريم و مس��ائل ارزي كشور ازجمله 
مباحثي بود كه در اين نشس��ت مورد بحث قرار 
گرفت. فعاالن اقتصادي با اعالم اينكه ارز درحال 
خروج از كش��ور اس��ت، نس��بت به اين وضعيت 
هشدار دادند؛ چراكه ادامه چنين وضعيتي منابع 
مالي كش��ور را با بحران مواجه مي كند. از ديگر 
مشكالت بخش خصوصي كه در جمع نمايندگان 
مورد اشاره قرار گرفت، نحوه انتقال ارز و دالر به 
ديگر كشورها از زمان اجراي قوانين جديد ارزي 
بود. همچنين از اينكه مجلس دايم درحال توليد 
قانون است، گله مند بودند و خواهان اصالح روند 
فعلي شدند. موضوعاتي چون»مضرات تفاهمنامه 
تعرفه ترجيح��ي ميان اي��ران و تركيه، وضعيت 
نامناسب كشت هاي فراس��رزميني، ظرفيت هاي 
بالاس��تفاده از بخش معدن و صدور 16درصدي 
مناب��ع معدني به صورت فرآوري نش��ده و... « از 
ديگر موضوعاتي بود كه از سوي بخش خصوصي 
مطرح ش��د. از س��وي ديگ��ر رييس ات��اق ايران 
بار ديگ��ر بر پيش��نهاد بخش خصوص��ي مبني 
شكل گيري يك نهاد فراقوه يي تاكيد كرد. چراكه 
به اعتقاد آنها تنها راه نجات اقتصاد اين است كه 
نهاد فراقوه يي امور اقتصاد را به دس��ت گيرد. از 
آن س��و اما نمايندگان مجلس ب��ا ابراز تمايل بر 
تعام��ل با بخش خصوصي تاكيد كردند كه محور 
همكاري  هاي ما قانون اتاق ايران است و اگر قرار 
باشد مشكل كشور حل شود هر كس بايد وظيفه 

خودش را انجام دهد. 

 مشكل كجاست؟
در ابتداي اين نشست، رييس پارلمان بخش 
خصوصي به ايراد س��خناني درباره وضعيت اين 
روزهاي اقتص��اد ايران پرداخت. غالمحس��ين 
شافعي با ابزار تاس��ف از اينكه كشور نمي تواند 
از ظرفيت هاي بالفعل خود استفاده كند، گفت: 
نگراني اينجاس��ت كه حتي امكان اس��تفاده از 
ظرفيت هاي بالفعل آن نيز درحال تنزل اس��ت. 
او با طرح اين پرس��ش كه دليل اين امر را كجا 
مي توان جس��ت وجو كرد، ادامه داد: براس��اس 
آمار و اطالعات در كش��ور كمبود منابع نداريم 
بلكه علت اصلي اين وقايع دور باطل تصميمات 
و رفتارهايي است كه با وجود آزمون و خطاهاي 

مختلف هن��وز هم ادامه دارد. رييس اتاق ايران 
با اش��اره به آمار و ارقام بيان كرد: از سال 68 تا 
سال 95، 2هزار و 772ميليارد دالر منابع ارزي 
در كشور داشته ايم. اگر وام ها،  سرمايه گذاري و 
كمك هاي بالعوض خارجي را نيز به آن اضافه 
كنيم بايد 419ميليارد دالر به رقم قبلي اضافه 
كنيم. ش��افعي تاكي��د كرد كه با وجود ش��عار 
حماي��ت از توليد در تمام دولت هاي گذش��ته 
اما آمارهاي رس��مي نشان مي دهد كه در عمل 
عكس آن اتفاق افتاده اس��ت. آنچه در كش��ور 
رش��د كرده غيرمولد ها بوده و آنچه افول كرده، 

مولدها بوده  است. 
ب��ه گفته رييس پارلم��ان بخش خصوصي در 
طول 10س��ال گذش��ته مانده تس��هيالت بخش 
توليد اعم از كش��اورزي، صنعت و صادرات دايما 

افول كرده است. 
او با اش��اره به دو پيش��نهادي ك��ه اتاق ايران 
به س��ران ق��وا ارائه داده، گفت: ب��راي دگرگوني 
در توليد پيش��نهادي به مجل��س داديم كه اگر 
به قانون تبديل ش��ود، مي تواند راهگش��ا باش��د. 
همچني��ن درب��اره مس��ائل كلي اقتص��ادي در 
زمس��تان سال قبل پيش��نهاد داديم كه تنها راه 
نجات اقتصاد اين اس��ت كه نه��اد فراقوه يي امور 

اقتصاد را به دست گيرد. 

بر اس��اس اظهارات شافعي در اين راستا رهبر 
معظم انقالب دس��تور داده اند كه ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي قواي س��ه گانه تشكيل شود 
كه اين امر به خواس��ته بخش خصوصي نزديك 
اس��ت. از اي��ن رو در اين س��تاد بازيگران اصلي 

اقتصاد كشور بايد حضور داشته باشند. 

 توافقي به ضرر ايران
اما عدم نظارت مجلس ش��وراي اس��المي بر 
اج��راي قوانين يكي از مباحثي بود كه از س��وي 
فعاالن بخش خصوص��ي مورد تاكيد قرار گرفت. 
در همي��ن راس��تا ابوالفض��ل روغني گلپايگاني، 
ريي��س كميس��يون صنايع ات��اق اي��ران گفت: 
مجل��س دايم درحال توليد قانون اس��ت اما بعد 
نظارت��ي را انج��ام نمي دهد. دو قان��ون حمايت 
از توليد و بهبود مس��تمر فضاي كس��ب  وكار را 
پيش��نهاد داديم كه دولت توجه��ي به آن نكرد. 
انتق��اد به مفاد »تفاهمنامه تعرفه ترجيحي ميان 
اي��ران و تركيه« از ديگ��ر موضوعاتي بود كه در 
اين نشس��ت مورد  اش��اره قرار گرفت. شافعي با 
اش��اره به مطالعه ي��ي در اين زمين��ه اعالم كرد: 
در ط��ول 10ماه ميزان ص��ادرات تركيه به ايران 
2ميلي��ارد و 200ميليون دالر بوده، اين درحالي 
اس��ت كه ايران طي اين م��دت تنها 38ميليون 

دالر به تركي��ه صادر كرده اس��ت. در اين ميان 
بيشترين آسيب متوجه صنايع نساجي و قطعات 

خودرو شده است. 
فعاالن بخش معادن معتقدند از پتانسيل هاي 
معدن��ي موجود اس��تفاده الزم نمي ش��ود. بهرام 
ش��كوري، رييس كميس��يون مع��ادن و صنايع 
معدني اتاق ايران هم در اين زمينه گفت: مجمع 
جهان��ي اقتص��اد ارزش منابع طبيع��ي ايران را 
27تريليون دالر تخمين زده و رتبه 5 در دنيا را 
داريم. همچنين ذخاير معدني ايران 57 ميليارد 
ت��ن بوده و رتب��ه 15را در اين ح��وزه داريم. به 
گفته او ديگر كش��ورها باالي 3درصد ذخايرشان 
را اس��تخراج مي كنند؛ اين درحالي است كه در 

ايران تنها 0.6درصد ذخاير استخراج مي شود. 
به گفته شكوري، ايران 16درصد منابع معدني 
را به صورت فرآوري نشده، صادر مي كند كه بايد 
جلو اين كار گرفته ش��ود. او همچنين با اشاره به 
اينك��ه 85 درصد اش��تغال و 65 درصد توليد را 
كسب  و كارهاي كوچك و متوسط ايجاد مي كنند 
 بر لزوم س��هيم بودن آنها در سياس��ت گذاري ها 

تاكيد كرد. 
در اين نشس��ت به مشكالت حوزه كشاورزي 
ازجمله كش��ت هاي فراس��رزميني نيز اشاره شد. 
غالمعلي فارغي، رييس كميسيون كشاورزي اتاق 

اي��ران در اين باره گفت: هنوز حتي 1000هكتار 
نتوانسته ايم كش��ت فراسرزميني انجام دهيم كه 
اگر انجام مي داديم در زمان تحريم مي توانستيم 
از آن به��ره ببري��م. يكي ديگر از مس��ائل مطرح 
ش��ده، موضوع دام و مرغ بود ك��ه فارغي اظهار 
كرد: نقش مرغ در توليد ناخالص ملي 1.8درصد 
اس��ت. در طول اين دو ماه نزديك 300ميليارد 

تومان خسارت به اين بخش وارد شده است. 
به گفته او، گوشت و مرغ 25درصد زير قيمت 
تمام  ش��ده در ب��ازار عرضه مي ش��ود همچنين 
جوجه يك س��وم قيمت تمام  شده در بازار عرضه 
مي ش��ود. اي��ن فع��ال بخش خصوصي ب��ا اعالم 
اينكه آنفلوآنزا موقتا فروكش كرده از كميسيون 
كش��اورزي مجلس تقاضا كرد كه تش��كيل ستاد 

ملي آنفلوآنزا را پيگيري كند. 
احمدعلي كيخا، رييس كميسيون كشاورزي 
مجلس ش��وراي اسالمي پس از شنيدن انتقادات 
فع��االن بخش خصوص��ي گفت: يك��ي از داليل 
توس��عه  نيافتگي بخش كش��اورزي اين است كه 
س��هم الزم به بخش خصوصي داده نشده است. 
او با اش��اره به پرسش هاي شافعي در مورد اينكه 
چرا نتوانس��ته ايم از ظرفيت هاي موجود استفاده 
كنيم، گف��ت: در كش��وري كه مدعي هس��تيم 
90ميلي��ارد متر مكعب و س��رمايه و نيروي كار 

دارد، برون داد آن توسعه نيافتگي است. 
ب��ه گفته كيخ��ا، دس��تگاه هاي متولي بخش 
كش��اورزي به مباني توس��عه كش��اورزي آش��نا 
نيس��تند. اي��ن دس��تگاه ها تنها اصرار ب��ر توليد 
تعداد محدودي از محصوالت كش��اورزي دارند. 
او تصري��ح كرد: از طرفي مي گوييم بايد از كاالي 
داخلي حماي��ت كنيم. درحالي  كه بس��ياري از 
فع��االن اقتص��ادي بخ��ش خصوصي ب��ه دنبال 
اس��تقرار ي��ك واحد توليد واكس��ن هس��تند به 
مي��زان قابل  توجهي واكس��ن دامي وارد كش��ور 
مي ش��ود. كيخا از آمادگي كميسيون كشاورزي 
مجلس براي تعام��ل با بخش خصوصي خبر داد 
و گفت: مح��ور همكاري  هاي ما قانون اتاق ايران 
است. همه مسووالن در جايي مشغول به فعاليت 
هس��تند و دايم يكديگر را براي توس��عه نيافتگي 
متهم مي كنند. اگر قرار باشد، مشكل كشور حل 
ش��ود هر كس بايد وظيفه خودش را انجام دهد. 
رييس كميسيون كش��اورزي مجلس با اشاره به 
مش��كالت كم آبي و تحريم در سال جديد تاكيد 
ك��رد كه عالوه بر ديگر حوزه ه��ا بايد به موضوع 
امني��ت غذايي نيز توجه ش��ود و دس��تگاه هاي 
مرتبط آمادگي براي هر نوع مش��كلي را داش��ته 

باشند. 

مع��اون امور بين الملل اتاق ايران در ديدار با رايزن بازرگاني س��فارت آفريقاي 
جنوبي در تهران ضمن تش��ريح ويژگي هاي مهم اقتصادي كشور آفريقاي جنوبي 
و ظرفيت هاي همكاري ايران و آفريقاي جنوبي بر لزوم تالش مسووالنه براي حل 
مس��ائل مربوط به همكاري هاي بانكي دو كشور و ايجاد خط پرواز مستقيم ميان 
تهران و ژوهانس��بورگ تاكيد كرد. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، محمدرضا 
كرباس��ي، معاون امور بين الملل اتاق ايران در ديدار با س��ارا دين، رايزن بازرگاني 
سفارت آفريقاي جنوبي در تهران بر لزوم تالش مسووالنه براي حل مسائل مربوط 
به همكاري هاي بانكي بين دو كش��ور و ايجاد خط پرواز مس��تقيم ميان تهران و 

ژوهانسبورگ تاكيد كرد. 
در پي برنامه ريزي هاي انجام ش��ده ب��راي اعزام يك هيات تج��اري- بازاريابي 

به سرپرس��تي غالمحس��ين ش��افعي رييس اتاق ايران در تاريخ 24 لغايت 28تير 
ماه س��ال جاري به كش��ور آفريقاي جنوبي امروز محمدرضا كرباسي، معاون امور 
بين الملل اتاق ايران با خانم سارا دين، رايزن بازرگاني سفارت آفريقاي جنوبي در 

تهران ديدار و گفت وگو كرد. 
معاون امور بين الملل اتاق ايران در اين ديدار با تشريح ويژگي هاي مهم اقتصادي 
كشور آفريقاي جنوبي و ظرفيت هاي همكاري ايران و آفريقاي جنوبي، بر لزوم تالش 
مسووالنه براي حل مسائل مربوط به همكاري هاي بانكي دو كشور و ايجاد خط پرواز 
مس��تقيم ميان تهران و ژوهانس��بورگ تاكيد كرد. رايزن بازرگاني سفارت آفريقاي 
جنوبي در تهران نيز در ادامه ضمن ابراز اميدواري نس��بت به دس��تاوردهاي مثبت 
س��فر هيات اتاق اي��ران به آفريقاي جنوبي، حوزه ه��اي دارو، صنايع غذايي، انرژي، 

گردشگري سالمت و لوازم  خانگي را از زمينه هاي مساعد براي توسعه همكاري هاي 
دو كشور عنوان كرد كه در جريان اين سفر مي تواند موردنظر فعاالن اقتصادي ايران 
و آفريقاي جنوبي قرار گيرد. در جريان اين ديدار طرفين توافق كردند براي توسعه 
همكاري هاي دوجانبه در جهت نيل به اهداف هيات تجاري و همچنين بهره برداري 
بهينه تجار از اين س��فر نهايت همكاري را داشته باش��ند. همچنين مقرر شد اتاق 
ايران در تركيب هيات تجاري اعزامي به آفريقاي جنوبي، از ظرفيت تمام تشكل هاي 
مرتبط و ش��ركت هاي خصوصي توانمند ايراني و اتاق هاي استاني بهره برداري كند. 
وابسته بازرگاني سفارت آفريقاي جنوبي در تهران نيز اعالم كرد از هرگونه حمايت 
و كمك در اين راس��تا دريغ نخواهد كرد تا روابط اقتصادي ايران و آفريقاي جنوبي 

بيش  از پيش شكوفا شود. 

در ديدار با رايزن بازرگاني سفارت آفريقاي جنوبي در تهران مطرح شد

دو درخواست از آفريقاي جنوبي 
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 آغاز عمليات نظامي ائتالف سعودي
در حديده يمن 

 ضرر 320 ميليارد دالري
مخاطرات انساني به اقتصاد شهري

 افزايش ارزش پوند با راي مثبت
به اليحه برگزيت

  دلخوري ايتاليا از
امانوئل ماكرون 

گ�روه جهان   جوزپ��ه كنته نخس��ت وزير ايتاليا، 
فرانسه را به رياكاري در قبال مهاجران خارجي متهم 
ك��رد. پس از آنك��ه امانوئل ماك��رون رييس جمهوري 
فرانس��ه، دولت ايتالي��ا را به خاطر امتن��اع از پذيرش 
پناهجوي��ان س��رگردان در درياي مديترانه س��رزنش 
كرد، نخست وزير اين كشور نيز در واكنشي تند گفت: 
»ايتاليا نمي تواند از كش��ورهايي كه به مهاجران پشت 
مي كنند، درس ري��اكاري بياموزد.« پيش تر بنجامين 
گريوو س��خنگوي دولت فرانس��ه به نقل از ماكرون در 
جلس��ه دولت فرانس��ه گفته بود: »رفتار دولت ايتاليا 
در قبال پناهجوياني كه در ش��رايط بغرنج انساني قرار 
دارند، نش��ان دهنده بدبيني و بي مس��ووليتي است.« 
رييس جمهوري فرانس��ه تاكيد كرده ب��ود كه مطابق 
قوانين بين المللي ايتاليا نبايد از پذيرش سرنش��ينان 
كش��تي آكواريوس امتناع مي ك��رد. همچنين گابريل 
آتال، سخنگوي حزب ماكرون نيز رفتار دولت ايتاليا را 
تهوع آور توصيف كرده بود. دولت ايتاليا يك شنبه بنادر 
خود را به روي كش��تي آكواريوس حامل ۶۲۹ مهاجر 
نجات داده شده از امواج مديترانه بست. رم اعالم كرد 
از اين به بعد مالت بايد به جاي ايتاليا پذيراي مهاجران 
باشد. اما دولت مالت نيز از پذيرش اين كشتي امتناع 
كرد. بدين ترتيب اين ۶۲۹ مهاجر كه توسط پزشكان 
ب��دون مرز و در جريان چندين عمليات نجات از غرق 
شدن در درياي مديترانه نجات يافته بودند، همچنان 
در اين دريا س��رگردان مانده اند. گرچه اس��پانيا اعالم 
كرده حاضر به پذيرش اين كش��تي است ولي كمبود 
ذخيره  غذايي و مس��ائل سالمتي مسافران آن تاكنون 
اجازه اين س��فر را به آن نداده است. سازمان پزشكان 
بدون مرز هم اعالم كرده سفر چهار روزه اين كشتي به 
سمت اسپانيا در شرايط فعلي براي مسافران آن بسيار 
پرخطر است. ماتئو سالويني وزير كشور ايتاليا گفته كه 
بايد به ساير كشورهاي اروپايي فشار آورد تا تعهد خود 
را در برابر مهاج��ران خارجي ايفا كنند. ايتاليا در پنج 
سال گذش��ته پذيراي بيش از ۶۴۰هزار مهاجر عمدتا 
آفريقايي بوده كه در پي رد درخواست پناهندگي آنها 
از سوي ساير كش��ورهاي اروپايي، تحميل هزينه هاي 
اقامت آنها بر دولت اين كش��ور، زمينه را براي رش��د 
احساس��ات ضدمهاج��ران فراهم كرده اس��ت. تحت 
تاثير همين ش��رايط حزب راست افراطي سالويني در 
انتخابات اخير بهترين نتيجه را كسب كرد، حزبي كه 
با شعار اخراج مهاجران وارد كارزار انتخابات شده بود. 
با همين پشتوانه او توانست در پي ائتالف با حرب پنج 

ستاره بر كرسي وزارت كشور ايتاليا تكيه بزند. 

 ائتالف صدر و هادي عامري 
مقت��دا ص��در روحاني ش��يعه و ه��ادي عامري 
سياس��تمدار عراقي از ائتالف با يكديگر خبر دادند. 
فهرس��ت سائرون وابسته به مقتدا صدر در انتخابات 
عراق ۵۴ كرس��ي و فهرس��ت فتح وابسته به هادي 
عامري ۴۷ كرس��ي به دس��ت آورد. حي��در عبادي 
نخس��ت وزير عراق، سه ش��نبه از مخالف��ت خود با 
برگزاري مج��دد انتخابات پارلماني خب��ر داده بود. 
ائتالف نصر به رهبري عبادي با ۴۲ كرس��ي سومين 
ني��روي سياس��ي در پارلم��ان آينده خواه��د بود. 
خب��ر ائتالف ص��در با عامري تنها چن��د روز پس از 
آتش س��وزي انبار صندوق هاي راي اعالم مي ش��ود. 
پارلمان خواستار بازش��ماري كامل آراي اخير شده 

است. 

 آنكارا: اتريش تعطيلي مساجد 
را لغو كند 

نخست وزير تركيه گفته اتريش بايد تصميم خود 
درب��اره اخراج ح��دود ۴۰ امام جماع��ت خارجي و 
بستن مساجد را لغو كند. بينالي ييلديريم در نشست 
خبري در استانبول با همتاي بلغارستاني خود بويكو 
بوريسوف اين اقدام را اشتباه بزرگ و تهديدي براي 
گفت وگوي ميان اديان خوانده و گفته: »مايه تاسف 
اس��ت كه اتريش مدت كوتاهي پيش از نشستن بر 
رياس��ت اتحاديه اروپا اين تصميم را گرفته اس��ت. 
س��ازمان جامعه مس��لمانان اتريش براي جلوگيري 
از اخراج امام جماعت و تعطيلي مس��اجد به دادگاه 
شكايت برده است. دولت اتريش هفته گذشته اعالم 
كرد هفت مس��جد را تعطيل و ده ها امام جماعت و 

خانواده هاي آنها را از اتريش اخراج مي كند.« 

  عراق 6 جنگنده  كره اي
را تحويل گرفت

وزارت دف��اع ع��راق اعالم كرده دومين س��ري از 
 )T-50( جنگنده هاي كره جنوبي ش��امل ۶ جنگنده
را از س��ئول تحويل گرفته اس��ت. به گزارش ايرنا، با 
 ورود اين ۶ فروند جنگنده به عراق، شمار هواپيماهاي 
T-50 در نيروي هوايي به 1۲ فروند رسيد. قرار است، 
كره جنوبي سال آينده 1۲ فروند باقي مانده را به عراق 
تحويل دهد. بغداد نخستين محموله از اين جنگنده 
س��بك را كه شبيه س��ازي اف 1۶ امريكاست، فوريه 

۲۰1۷ از كره جنوبي تحويل گرفته بود. 

 درخواست طالبان براي 
مذاكره مستقيم با امريكا

رهبر طالبان بار ديگر درخواس��ت اين گروه براي 
انجام مذاكرات مستقيم با امريكا براي پايان جنگ را 
تكرار كرد. به گزارش ايس��نا، هيبت اهلل آخوندزاده در 
پيامي به مناس��بت عيد فطر اعالم كرد: »اگر مقامات 
امريكايي واقعا معتقد به پايان صلح آميز درگيري ها در 
افغانستان هستند، بايد به طور مستقيم به ميز مذاكره 
بيايند.« در حال حاضر امريكا مذاكرات مس��تقيم با 
طالب��ان را رد كرده و خواس��تار مذاكرات اين گروه با 

دولت افغانستان شده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

سرمايه گذاران بر نرخ بهره و مناقشه با چين تمركز دارند

افت بازارهاي آسيايي در آستانه جلسه فدرال رزرو
گروه جهان 

در پي انتظار س��رمايه گذاران براي مشخص شدن 
تصميمات فدرال رزرو در زمينه سياست گذاري هاي 
پولي در پايان جلسه ماه ژوئن، ارزش شاخص هاي 
سهام در معامالت روز چهارشنبه بازارهاي آسيايي 
كاه��ش يافت. انتظار مي رود س��رنخ هاي احتمالي 
درباره برنامه م��وارد افزايش نرخ بهره در آينده در 
پايان جلس��ه اين ماه مشخص شود و اين در حالي 
اس��ت كه اين مساله بر روند رشد اقتصادي جهاني 
و درآمدهاي ش��ركتي تاثير بسزايي خواهد داشت. 
اختالف��ات تجاري بين امري��كا و چين نيز مجددا 
مورد توجه قرار گرفته چراكه روز جمعه واشنگتن 
فهرستي از كاالهاي چيني به ارزش ۵۰ميليارد دالر 
كه هدف تعرفه ۲۵درصدي واردات قرار مي گيرند را 

منتشر خواهد كرد. 
به گزارش رويت��رز، بازارهاي س��هام اروپايي با 
ركودي نس��بي معام��الت را آغاز كردن��د و ارزش 
ش��اخص هاي اصلي همچون فوتسي بريتانيا، كك 
فرانسه و دكس آلمان در آغاز معامالت تنها اندكي 
افزايش داشت. ش��اخص ام اس سي اي سهام آسيا-

اقيانوس��يه در معامالت دي��روز ۰.۵درصد از ارزش 
خود را از دست داد و رشدي كه اين شاخص در پي 
ديدار روز سه ش��نبه دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا با كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي تجربه 

كرده بود، خنثي شد. 
يوكين��و يامادا استراتژيس��ت ارش��د ش��ركت 
بانكداري س��رمايه گذاري داي��وا، در اين باره گفت: 
»براي بازارهاي آسيايي، تعرفه ها بزرگ ترين نگراني 
در آينده نزديك محسوب مي شود.« در نشانه بارزي 
از تاثيرات آسيب هاي بالقوه از مناقشه تجاري، سهام 
زد تي اي شركت بزرگ ارتباطات چين در فهرست 
س��هام هنگ كنگ ۴1درصد افت كرد و 3 ميليارد 
دالر از ارزش خ��ود را در ب��ازار از دس��ت داد. اين 
ش��ركت به تازگي و پس از موافقت با پرداخت 1.۴ 
ميلي��ارد دالر جريمه به دولت امريكا، تجارت خود 
را آغاز ك��رده بود. اين احتمال وج��ود دارد كه در 

پايان جلس��ه عصر چهارش��نبه )به وقت امريكا( از 
جرومي پاول رييس فدرال رزرو درباره مناقش��ات 
تجاري و تعرفه ها س��وال شود. يك كارشناس بازار 
گفت تص��ور مي كند دي��دگاه بان��ك مركزي اين 
است كه تعرفه هاي كنوني و اقدامات تالفي جويانه 
تاثي��ر چنداني بر اقتصاد نخواهند داش��ت، اما اين 
احتمال هم وج��ود دارد كه پاول از تاثيرات منفي 
اختالف هاي تجاري بر مخارج تجارت ها و احساس 

عمومي بازار سخن بگويد. 
با پايان يافتن نشس��ت ترامپ و كيم، تمركز 
بازار اكنون بر نشس��ت دو روزه سياس��ت گذاري 

فدرال رزرو و تصميم گيري بانك مركزي اروپا در 
نشست روز پنج شنبه اس��ت. انتظار بر اين است 
ك��ه فدرال رزرو نرخ به��ره را براي دومين مرتبه 
در س��ال جاري ميالدي افزاي��ش دهد، اما آنچه 
توجه سرمايه گذاران را به اين نشست جلب كرده 
چشم انداز اقدامات بيشتر در جهت سياست هاي 
س��خت گيرانه پول��ي در ميانه توس��عه اقتصادي 
كنون��ي اس��ت. ش��وجي ش��يروتا ريي��س گروه 
اس��تراتژي اقتصاد كالن شركت اچ اس بي سي در 
توكيو گفت: »در حالي كه انتظار قريب به يقين 
يك دور افزايش نرخ بهره در پايان جلس��ه است، 

توجه ها به اين مس��اله معطوف شده كه تا پايان 
س��ال جاري و در س��ال آينده فدرال رزرو چند 
مرتب��ه نرخ بهره را افزايش خواه��د داد و تا چه 
س��طحي از افزايش نرخ بهره را در اقتصاد خنثي 

مي داند؟!«
آنچه از جلس��ه ماه مارس فدرال رزرو برمي آيد؛ 
شاخص نرخ بهره ۲.1درصدي در پايان سال ۲۰18 
است كه به معناي مجموعا سه مرتبه افزايش نرخ 
بهره در س��ال جاري خواهد ب��ود. در همين حال، 
برخي از ناظران بر اين عقيده اند كه اگر فدرال رزرو 
به اقتصاد خوش بين باش��د، آنگاه پيش بيني خود 

را درب��اره دو مرتبه ديگر افزاي��ش نرخ بهره اعالم 
مي دارد يا حتي جرومي پاول رييس بانك مركزي 
اياالت متحده اين مساله را در كنفرانس خبري پس 

از نشست اعالم مي كند. 
به گزارش سي ان بي س��ي، ف��درال رزرو برنامه 
انتظ��ارات افزايش نرخ بهره را منتش��ر كرده كه از 
س��ه مرتبه افزايش در س��ال جاري حكايت دارد، 
اما باتوجه ب��ه جايگاه قرارگيري نقطه هاي افزايش 
در اي��ن چارت احتمال يك مرتبه افزايش بيش��تر 
نرخ بهره در ماه دس��امبر نيز اندك نيست. مايكل 
شوماخر رييس بخش نرخ ها در ولز فارگو مي گويد، 
چهار مرتبه افزايش نرخ بهره به جاي سه  مرتبه در 
عمل تفاوت چنداني ايجاد نمي كند، اما بيان كننده 
اين مس��اله خواهد ب��ود كه ف��درال رزرو در دوره 
رياس��ت جرومي پاول در قياس ب��ا دوره ژانت يلن 
رييس پيشين بانك مركزي، رويكردي تهاجمي تر 
را در برابر سياس��ت هاي تسهيلي در پيش خواهد 

گرفت. 
در همين حال انتظار م��ي رود در جبهه ديگر 
بانك مركزي اروپا در جلسه سياست گذاري امروز 
خود از پايان برنامه محرك اقتصادي موس��وم به 
تس��هيل كمي خبر ده��د. در ب��ازار ارز، دالر در 
آس��تانه جلس��ه فدرال رزرو در برابر س��اير ارز ها 
عملكرد نس��بتا خوبي داش��ت و يورو نيز با اندك 
كاهشي نسبت به نقطه اوج هفته گذشته )هر يورو 
در براب��ر 1.18 دالر( معامله ش��د كه ظاهرا تاثير 
نگراني ه��ا درباره پايان برنام��ه خريد اوراق قرضه 
ش��ركتي و دولتي توس��ط بانك مرك��زي منطقه 
بود. اما ارز برخي بازارهاي نوظهور همچنان تحت 
فش��ار نگراني ها از افزايش نرخ به��ره امريكا و در 
نتيج��ه آن خروج س��رمايه از بازارهاي نوظهور و 
جاري ش��دن آن به  سمت بازارهاي سهام و اوراق 
قرضه اياالت متحده هستند. ارزش پزوي مكزيك 
در برابر دالر به  ش��دت سقوط كرد و به كمترين 
ميزان در 1۶ماه گذشته رسيد؛ هر دالر امريكا در 

برابر ۲۰.۷۲ پزو معامله شد. 

گروه جهان  
تلويزيون دولتي كره ش��مالي اعالم كرده دونالد 
ترامپ رييس جمه��وري امريكا، در دي��دار با كيم 
جونگ اون رهبر اين كش��ور، ضمن تعهد به دادن 
تضمين ه��اي امنيت��ي و افزايش س��طح روابط، با 
برداش��تن تحريم ها عليه اين كشور موافقت كرده 

است. 
به گزارش كي س��ي ان اي به نق��ل از خبرگزاري 
رس��مي كره شمالي، رييس جمهوري امريكا پس از 
آنكه وعده داد به رزمايش مش��ترك با كره جنوبي 
پايان دهد، قول برداشتن تحريم ها عليه كره شمالي 
را نيز داده است. رودونگ سينمون روزنامه دولتي 
كره ش��مالي نيز خبر اول خود را ب��ه »ديدار قرن« 
ميان كيم و ترام��پ اختصاص داده و تلويحا تاييد 
ك��رده كه كيم جونگ اون با دس��تان پُرتري از اين 

نشست بيرون آمده است. 
آسوش��يتدپرس هم نوش��ته: »كيم جونگ اون 
در حال��ي كه هيچ گونه وع��ده محكمي براي كنار 
گذاشتن زرادخانه هسته يي خود ارائه نكرد، به عنوان 
يك مقام رسمي برابر در كنار رهبر قدرتمندترين 
كش��ور جهان ايس��تاد و نش��انه هايي دريافت كرد 
مبني بر اينكه در آينده مانورهاي نظامي مشترك 
امريكا-كره جنوبي برگزار نمي شود و با ستايش هاي 
رييس جمهوري مواجه ش��د كه سال گذشته او را 
به عنوان »مردك موشكي« مورد تمسخر قرار داده 
بود. اگر او مجبور ش��ده بود تحت فشارهاي امريكا 

مذاكره كند، مطمئنا چنين چيزي مشهود نبود.«

به گ��زارش رويت��رز، دونالد ترام��پ در جريان 
نشس��ت مطبوعاتي پس از ديدار سه شنبه با رهبر 
كره ش��مالي، در پاسخ به پرسش��ي درباره احتمال 
برداش��ته ش��دن تحريم ها عليه پيونگ يانگ گفته 
بود در صورت اقدام كره يي ها به »هس��ته يي زدايي 
كامل« در ش��به جزي��ره كره، اي��ن تحريم ها لغو 
خواهند ش��د. وي همچنين با تاكيد بر اينكه مايل 
است كه اين تحريم ها لغو شود، در عين حال گفته 
بود كه اين امر بالفاصله اتفاق نخواهد افتاد. دولت 
امريكا هنوز در مورد ادعاي خبرگزاري و تلويزيون 
كره ش��مالي مبني بر وعده لغو تحريم ها واكنش��ي 

نشان نداده است. 
در س��ندي كه رهب��ران كره ش��مالي و امريكا 
سه شنبه پس از ديدار با يكديگر در سنگاپور امضا 
كردند جز »هسته يي زدايي« در شبه  جزيره كره و 
تضمين امنيتي امريكا، بر »پايان دش��مني ها« نيز 
تاكيد شده است. در سند سنگاپور هيچ سخني از 
وضعيت جنگي در ش��به جزيره كره مطرح نشده 
اس��ت. كره ش��مالي و كره جنوبي پس از درگيري 
نظامي س��ال هاي 1۹۵۰ تا 1۹۵3 ميالدي تاكنون 
در »وضعيت جنگي« به سر مي برند. در واقع جنگ 
ميان دو كش��ور با امضاي آتش بس به پايان رسيد؛ 
آتش بسي كه هنوز به »پيمان صلح« تبديل نشده 

است. 

 واكنش هاي مثبت اما محتاطانه
ب��ه گ��زارش يورونيوز، واكنش ه��اي جهاني به 

دي��دار كيم جونگ اون و دونال��د ترامپ ادامه دارد. 
واكنش هاي��ي كه عموم��ا از برگزاري اي��ن ديدار 
استقبال كرده اند، هرچند برخي كشورها با احتياط 

نسبت به آن واكنش نشان دادند. 
سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه، از نخستين 
كش��ورهايي بود ك��ه در اين رابط��ه صحبت كرد. 
الوروف نف��س برگزاري اين ديدار را مثبت خوانده 
است. هر چند او با احتياط از اين موضوع استقبال 
كرده و گفت��ه: »من هم مثل ش��ما خبرنگاران از 
تلويزيون شاهد اين ديدار بودم و اظهارات دو طرف 

را شنيدم اما هنوز سند امضا شده را نديدم.«
بوريس جانس��ون هم در بيانيه ي��ي كه وزارت 
خارجه بريتانيا در اين خصوص منتشر كرد از ديدار 
ترامپ و كيم استقبال كرد. سخنگوي ترزا مي  هم 
در گفت وگو با خبرنگاران اين ديدار را مثبت ارزيابي 
كرده و گفته: »ما از ديدار سازنده آقاي ترامپ و كيم 
جونگ اون استقبال مي كنيم. اين يك گام مهم در 
مسير ثبات منطقه است. البته كارهاي زيادي بايد 
انجام ش��ود و ما اميدوراي��م آقاي كيم به مذاكرات 
با حس��ن نيت و در جهت تاييد كامل خلع س��الح 

هسته يي برگشت ناپذير ادامه دهد.«
ژاپن ام��ا از حذف رزمايش مش��ترك امريكا و 
كره جنوبي راضي نيس��ت و انج��ام اين رزمايش را 
حياتي خوانده اس��ت. يوشيهيده سوگا دبير دولت 
ژاپ��ن، ضم��ن تاكيد بر اي��ن نكت��ه در عين حال 
گفته دولت توكيو آماده اس��ت ت��ا تنها در صورت 
ازسرگيري بازرس��ي هاي آژانس بين المللي انرژي 

هسته يي، در تامين بخشي از هزينه هاي الزم براي 
آغاز روند هسته يي زدايي كره شمالي مشاركت كند. 
در همين حال شينزو آبه نخست وزير ژاپن، تاكيد 
كرده از س��ند توافق امريكا و كره ش��مالي حمايت 

مي كند. 
نخست وزير ژاپن به خبرنگاران گفته: »مايليم هر 
تالشي كه از دست مان بر مي آيد با همكاري نزديك 
با اياالت متحده امريكا، كره جنوبي، چين، روسيه و 
جامعه بين المللي درراس��تاي حل مسائل مختلف 
كنوني درباره كره شمالي انجام دهيم.« نخست وزير 
ژاپن همچنين اضافه كرده: »اين حقيقت كه كيم 
جونگ اون تعهدش را از طريق امضاي سندي براي 
خلع سالح هسته يي كامل تاييد كرده است، گامي 
رو به جلو براي راه حل جامع درباره مسائل مختلف 

است و ما از آن استقبال مي كنيم.«
ژنگ ش��امگ س��خنگوي وزارت خارجه چين 
ه��م در كنفرانس خب��ري خود گفت��ه: »بايد لغو 

تحريم هاي كره شمالي در دستور كار قرار بگيرد.« 
بنژامن گريوو سخنگوي دولت فرانسه، هم در يك 
نشس��ت مطبوعاتي از اينكه كساني كه تا چندي 
پيش در توييتر به هم ناس��زا مي گفتند، حاال پاي 
ميز مذاكره نشس��ته اند را مايه خرسندي دانست. 
گريوو همچنين گفته: »اين يك رويداد برجس��ته 
است و اميدواريم باعث صلح و ثبات در شبه جزيره 
كره بشود. پيونگ يانگ، بايد اقدام برنامه هسته يي 
خود را به طور كامل و برگشت ناپذير نابود كند. اين 
همان چيزي اس��ت كه در گروه هفت هم يادآوري 
شد.« از سوي ديگر مون جائه اين رييس جمهوري 
كره  جنوبي هم تاكيد كرده اين يك توافق تاريخي 
اس��ت كه به شكسته ش��دن باقي مانده هاي جنگ 
س��رد روي زمين كمك ك��رد. وي گفته: »متعهد 
ش��ديم تا تاريخ جديدي را با كره شمالي بنويسيم. 
مس��يري كه در آن صلح و همكاري ميان سئول و 

پيونگ يانگ خواهد بود.«

تلويزيون كره شمالي: ترامپ با لغو تحريم ها موافقت كرده است

»كيم« برنده نمايش سياسي سنگاپور

گروه جهان 
با وجود هش��دارهاي س��ازمان ملل و نهادهاي حقوق بشري درباره حمله احتمالي 
نيروهاي ائتالف س��عودي به بندر حديده در يمن، گزارش ها حاكي است كه نيروهاي 
اين ائتالف چهارش��نبه عمليات نظامي خود را براي تصرف بزرگ ترين بندر يمن آغاز 
كرده ان��د. به گزارش رويترز، اين عمليات در ش��رايطي آغاز ش��ده كه تاكنون بيش از 
1۰هزار نفر در جنگ داخلي يمن كشته شده اند و امدادگران در مورد فاجعه گسترده 
انس��اني، همه گيري بيماري هاي مرگبار، قحطي و آوارگي ش��هروندان هشدار داده اند. 
ش��بكه العربيه وابسته به عربستان سعودي، گزارش داده عمليات عليه اين بندر بامداد 
چهارشنبه آغاز شده است. آسوشيتدپرس نيز به نقل از شاهدان عيني گزارش داده كه 
در بندر حديده صداي تيراندازي شنيده شده است. پيش از اين سازمان ملل متحده در 
خصوص حمله به بندر حديده هش��دار داده بود. سازمان ملل متحد نگران است حمله 
نيروه��اي مورد حمايت اتئالف به رهبري عربس��تان و امارات به حديده به يك فاجعه 
انساني بينجامد. ائتالف عربي به رهبري عربستان سعودي و امارات مدت هاست كه به 
 دنبال تصرف اين بندر هس��تند كه به واس��طه دسترسي به درياي سرخ، مواد غذايي و 
كمك هاي انسان دوس��تانه ميليون ها نفر در اين كشور را تامين مي كند. رويترز نوشته، 
حدود ۶۰۰هزار نفر در اين منطقه زندگي مي كنند و نبرد بر سر اين بندر ممكن است 
به مرگ ده ها هزار نفر بينجامد. س��ازمان ملل تالش هاي گسترده ديپلماتيكي را براي 
جلوگيري از جنگ در بندر حديده يمن انجام داده كه به نظر مي رسد، نتيجه يي نداشته 
اس��ت. با وجود حمايت هاي امريكا از تجاوز ائتالف سعودي به يمن، مايك پمپئو وزير 
خارجه امريكا نيز در پي واكنش هاي گسترده جامعه جهاني به حمله احتمالي سعودي ها 
به يمن، خواس��تار همكاري همه طرفين درگيري در يمن با س��ازمان ملل متحد شده  
است. پمپئو با انتشار بيانيه يي گفته در گفت وگو با رهبران امارات متحده عربي، ضمن 
اعالم توجه امريكا به نگراني هاي امنيتي اين كشور، بر ضرورت باز بودن راه ها براي ارسال 

كمك هاي انسان دوستانه و ضروري به مردم يمن نيز تاكيد كرده است. 

گروه جهان 
نتايج يك تحقيق شركت بيمه لويدز نشان مي دهد كه تهديدهاي انساني مانند 
س��قوط بازار، جرايم س��ايبري و درگيري هاي بين دولت ها بيش از بالياي طبيعي 
رش��د اقتصاد جهان را در معرض خطر قرار مي دهند. به گزارش راش��اتودي طبق 
داده هاي به دس��ت آمده از ش��اخص ريسك ش��هري لويدز كه با همكاري دانشگاه 
كمبريج ايجاد ش��ده، تخمين زده مي ش��ود كه اين ريس��ك ها ساالنه 3۲۰ميليارد 
دالر به توليد ناخالص ملي در ۲۷۹ش��هر بزرگ جهان آسيب مي زند. اين ريسك ها 
تهديدي بس��يار بزرگ تر از توفان ها، س��يل ها، زلزله ها و آتش فشان ها هستند. اين 
شاخص تاثير ۲۲مورد تهديدكننده رشد اقتصادي جهان)هم انساني و هم طبيعي( 
را مورد بررسي قرار داد و نشان داد ۲۷۹شهر مهم در سراسر جهان)با توليد ناخالص 
3۵.۴تريليون دالر( س��االنه در معرض ريسك از دس��ت دادن ۵۴۶.۵ ميليارد دالر 
از توليدات خود هس��تند. اين ش��امل 3۲۰.1ميليارد دالر خس��ارت از ريسك هاي 
بشري و ۲۲۶.۴ميليارد دالر ريسك مربوط به بالياي طبيعي است. سقوط بازارهاي 
مالي بزرگ ترين تهديد قلمداد ش��د چراكه 1۰3.33ميليارد دالر از توليد ناخالص 
را در معرض خطر قرار مي دهد. دومين ريس��ك ب��زرگ مالي جهان، درگيري  بين 
كشورهاس��ت و 8۰ ميليارد دالر از توليد ناخالص جهان را ساالنه مورد تهديد قرار 
مي دهد. عامل بعدي توفان هاي استوايي هستند. اين توفان ها ۶۲.۵۹ ميليارد دالر 
از كل توليد ناخالص جهان را به خطر انداخته اند. بقيه فهرس��ت 1۰ريسك برتر را 
بيماري هاي واگيردار انس��اني، جنگ هاي داخلي، ورشكستگي دولت ها، شوك هاي 
قيمت كاال، س��يل و زلزله تشكيل مي دهند. رييس ش��ركت لويدز، بروس كارنگي 
براون مي گوي��د كه افزايش تهديدكننده خطر جرايم س��ايبري يكي از نقاط حائز 
اهميت اين تحقيق بود. توكيو شهري است كه ساالنه ۲۴.31ميليارد دالر با بيشترين 
ميزان ريس��ك روبه رو است. نخس��تين عامل تهديدكننده در اين شهر، جنگ  بين 

دولت هاست كه دليل آن هم نزديك بودن آن به كره شمالي است. 

گروه جهان 
پارلم��ان بريتانيا روز سه ش��نبه چندي��ن طرح مدنظر دولت اين كش��ور در 
خصوص خروج از اتحاديه اروپا را به راي گذاشت كه اكثر اين طرح ها با اكثريت 
آرا به تصويب رسيدند. به گزارش سي ان بي سي، در معامالت ديروز در بازارهاي 
جهان��ي ارز ب��ا وجود تقوي��ت دالر در برابر هم��ه ارزها اما باز ه��م پوند از دالر 
پرقدرت ت��ر ظاهر ش��د و ارزش پوند با ۰.3درصد افزايش ب��ه 1.3۴دالر امريكا 
رس��يد. اين افزاي��ش ارزش پوند پ��س از آن صورت گرفت ك��ه دولت ترزا مي 
 نخس��ت وزير بريتانيا موفق ش��د، مجلس عوام اين كش��ور را مجاب كند اليحه 
پيش��نهادي خود كه دول��ت را ملزم مي كرد در صورت رد توافق آتي از س��وي 
پارلمان مجددا با بروكسل مذاكره كند، پس بگيرد. هفته گذشته آماري منتشر 
ش��د كه نش��ان مي داد، رش��د دس��تمزدها در بريتانيا كمتر از ميزاني بوده كه 
انتظار مي رفته اس��ت؛ اين آمار جديدترين نش��انه از تضعي��ف جايگاه اقتصادي 
اين كش��ور در دوران مذاكرات برگزيت محس��وب مي شود. بسياري از شركت ها 
اعالم كرده اند، در نظر دارند شمار نيروهاي خود را كاهش دهند و آمار توليدات 
صنعتي اين كشور نيز چنگي به دل نمي زند. با اين حال موافقت پارلمان بريتانيا 
با درخواست دولت و تصويب اليحه برگزيت بدون هيچ تغييري، جان تازه يي به 
پوند بخش��يد به گونه يي كه ارزش آن در برابر تمام ارزهاي مهم جهاني افزايش 
ياف��ت: هر پوند انگليس در معامالت ديروز در برابر 1.13يورو مبادله ش��د. اين 
اليحه كه تحت عنوان »قانون خروج از اتحاديه اروپا« به پارلمان ارائه ش��ده به 
ارجحيت قوانين اتحاديه اروپا بر قوانين بريتانيا پايان مي دهد؛ اما اين اليحه اين 
ام��كان را به وجود مي آورد كه بخش قاب��ل  توجهي از قوانين و مقررات اروپايي 
كه وارد قانون ملي بريتانيا شده بدون تغيير يا پس از اصالح به قوت خود باقي 
بمانند. در واقع هدف اصلي اين اليحه اين است كه بريتانيا بتواند پس از خروج 

قطعي از اتحاديه به حيات عادي خود ادامه دهد. 
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جهان8
 حمله نظامي عربستان

به قطر چقدر جدي است؟
گ�روه جه�ان   در هفته ه��اي اخير اخب��اري درباره 
تحركات نظامي عربستان در مرز مشترك با قطر و تهديد 
شاه سعودي به حمله نظامي عليه اين كشور منتشر شد، 
اخباري كه بار ديگر س��ايه جن��گ را بر منطقه پرتنش 

خليج فارس گسترانيد. 
ب��ه گزارش ايرنا، اين فعل و انفعاالت در ميان اعضاي 
ش��وراي همكاري خليج فارس پس از آن ش��كل گرفت 
كه يك س��ال پيش با تصميم عربستان، امارات و بحرين 
و همراهي مص��ر، روابط با قطر را قطع كردند و مرزهاي 
زميني، هوايي و دريايي خود را به روي اين كشور بستند. 
تهديد به حمله نظامي عليه قطر نخس��تين بار نيس��ت 
كه علني مي ش��ود. س��ال گذش��ته و تنها دو روز پس از 
بروز تنش، بس��ياري تص��ور مي كردند دوحه قبل از عيد 
فطر آماج حمالت عربس��تان قرار مي گيرد. همان زمان 
عبدالباري عطوان، روزنامه نگار مشهور عرب در واكنش به 
آغاز اين تنش نوشت: »آن چيزي كه هم اكنون در جريان 
اس��ت، عمليات ج��دي خفه كردن اقتصادي، سياس��ي 
و اجتماع��ي دولت قطر بوده و جدا كردن اين كش��ور از 
جهان عرب و جامعه بين الملل و اعالم جنگ ديپلماتيك 
و اقتصادي عليه اين كشور به عنوان مرحله آخر و جنگ 

نظامي است.« 

تهديد سعودي ها، واقعيت يا بلوف 
اقدامات يكجانبه، ماجراجويانه و بدون فكر سال هاي 
اخير عربس��تان در منطقه بسياري را به اين باور رسانده 
كه ري��اض تهديدهاي خود عليه قط��ر را عملي خواهد 
كرد و دس��ت به اقدام نظامي عليه اين كشور خواهد زد. 
طرفداران اين نظر معتقدند كه قطر هم اين حساسيت را 
درك كرده و با توجه به سابقه حمله سال 1992 ميالدي، 
خيلي مايل به كش دادن تنش به ويژه با عربستان نيست 
و همواره از لزوم گفت وگو با اين كش��ور سخن مي گويد. 
اين ع��ده بر اين باورن��د حتي پس از فاش ش��دن نامه 
س��لمان بن عبدالعزيز شاه س��عودي به رييس جمهوري 
فرانسه، ش��اهد واكنش جدي از سوي مسووالن قطري 
نبوده اي��م و مقامات اين كش��ور از جمله رييس مجلس، 
وزي��ران دفاع و خارجه به بيان جمالت كلي مانند اينكه 
روابط نظامي قطر با ساير كشورها ربطي به ديگران ندارد، 
بسنده كرده اند. اين مقامات حتي در سخنان خود نامي 
از عربس��تان نبرده اند. اين گروه در همين راستا اقدامات 
قطر در يك س��ال گذشته براي خريدهاي نظامي متنوع 
از كش��ورهاي مختلف را ارزياب��ي مي كنند. قطر از زمان 
بروز تنش با عربستان، امارات، بحرين و مصر، قراردادهاي 
زيادي براي خريد تس��ليحات با كشورهاي مختلف امضا 
كرده ك��ه مهم ترين آن خريد 10 ميلي��ارد يورويي 12 
جنگنده رافائل از فرانسه و 490 خودروي زرهي از شركت 
نكس��تر اين كش��ور بود. خريد 62 تانك نوع ليوبار -2 و 
خودروهاي زرهي از آلمان به مبلغ 2 ميليارد يورو و خريد 
تانك، هواپيماهاي بدون سرنشين و كشتي هاي جنگي از 
تركيه بخش ديگ��ري از قراردادهاي نظامي قطر در يك 
س��ال اخير است. اين كش��ور آوريل گذشته يك قرارداد 
خريد سامانه پدافند هوايي از امريكا به مبلغ 2.5ميليارد 
دالر امضا كرد و گفت وگوهايي براي خريد سامانه موشكي 
اس – 400 از روس��يه را هم آغاز كرده است. با وجودي 
كه طرفداران آغاز جنگ، داليل و مستندات خاص خود 
را براي دفاع از اين نظريه دارند، اما با در نظر گرفتن چند 
نكت��ه مي توان پي برد كه اين جنگ با توجه به ش��رايط 

فعلي منطقه، دور از ذهن است: 
 اگرچه ممكن است عربس��تان براي ارضاي روحيه 
برتري طلب��ي خويش تمايل ب��ه حمله نظامي عليه قطر 
داش��ته باش��د، اما اين تمايل تنها زمان��ي رنگ واقعيت 
به خود مي گيرد كه چراغ س��بز امريكا را گرفته باش��د و 
واش��نگتن هم در حال حاضر ب��ه داليل متعددي به اين 
اقدام تمايلي ندارد. كارشناس��ان نظام��ي اعالم كرده اند 
اگرچه امريكا تاكنون در مورد تالش قطر براي دستيابي 
به س��امانه موشكي اس – 400 به صورت شفاف و علني 
موضع گيري نكرده، اما واشنگتن اساسا با مجهز شدن قطر 
به اين س��امانه مخالف است. دليل اصلي اين مخالفت به 
امكانات ويژه اين س��امانه رادار موشكي برمي گردد. اين 
سامانه پرقدرت قادر اس��ت تمامي سيگنال هاي موجود 
در منطقه را شناسايي، رهگيري و مورد هدف قرار دهد. 
اي��ن امكان با توجه به وجود ده ه��ا پايگاه نظامي امريكا 
در منطقه، مخالفت واش��نگتن ب��ا اين خريد را به خوبي 

روشن مي كند. 
 مس��اله ديگر اينكه امريكا مايل نيست با راه افتادن 
جنگ ميان اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، منافع 
اقتصادي اين كش��ور در منطقه آسيب ببيند. عربستان 
تامين كنن��ده 70درصد نف��ت اتحاديه اروپا اس��ت و به 
خطر افتادن چاه هاي نفتي اين كشور در حمالت متقابل 
قطري ها، بهاي نفت را نجومي افزايش خواهد داد. اهميت 
اين موضوع به ويژه پس از آن مشخص مي شود كه امريكا 
تنها با قول مساعد سعودي ها براي تامين نفت بازار جهان، 
اقدام به خروج يك جانبه از توافق هسته يي با ايران )برجام( 
ك��رد. خبرگزاري رويترز در اين باره گزارش داد، يك روز 
پيش از آنكه ترامپ تصميم خود را درباره خروج از برجام 
اعالم كند، يكي از مقامات عاليرتبه دولت او در يك تماس 
تلفني با محمد بن سلمان از او خواسته كسري نفت ناشي 
از كاهش صادرات ايران را جبران نمايد. طبق اين گزارش 
بن س��لمان به دولت امريكا اطمينان داده كه با افزايش 
توليد نفت، كاري خواهد كرد كه نبود نفت ايران تاثيري 
در قيمت نفت در بازارهاي جهاني نداشته باشد. بنابر اين 
منطقي به نظر نمي رس��د كه امريكا با اقدام نظامي عليه 
قطر كه مي تواند آينده اقتصادي اين كش��ور را با افزايش 

قيمت نفت به خطر بياندازد، موافقت كند. 
 دليل ديگري كه احتمال حمله نظامي عربس��تان 
ب��ه قطر را ضعي��ف مي كند، ش��رايطي اس��ت كه خود 
عربستان گرفتار آن اس��ت. رژيم سعودي در سه سال و 
چند ماهي كه يمن را هدف حمالت نظامي قرار داده به 
اهداف خود نرسيده و نتوانسته ملت اين كشور را مقهور 
حمالت خود كند. شكس��ت هاي جنگ يمن، مشكالت 
زيادي براي جامعه عربس��تان ايجاد كرده اس��ت. جنگ 
عالوه بر تلفات انس��اني فراوان، هزينه ه��اي زيادي را بر 
جيب مردم عربس��تان تحميل كرده ك��ه مورد اعتراض 
گروه هاي مختلف قرار دارد. باتالق يمن همچنين موجب 
اعتراض هاي گسترده گروه هاي حقوق بشر و متحدين اين 
كش��ور حتي در اروپا شده است. اين شرايط موجب شده 
عربستان در بحران آفريني جديد جانب احتياط را بگيرد و 

به اين زودي به دام جنگي ديگر نيافتد. 

ديدگاه

گروه جهان  طال تسليمي 
ب�ا وج�ود  چ�را برخ�ي ملت ه�ا اغل�ب 
يكپارچگي هاي قومي در آنها فرو مي پاش�ند 
درحالي كه برخي ديگر با وجود گوناگوني هاي 
جمعيت�ي مي توانن�د چندي�ن ده�ه و حتي 
چندي�ن ق�رن دوام آورند؟ به عب�ارت ديگر، 
چرا ملت سازي  در برخي موارد موفق و گاهي 
محكوم به شكست است؟ پيش از پاسخ گويي 
به اين س�وال الزم اس�ت ملت سازي دقيق تر 
تعريف شود. منظور از ملت سازي اتفاقي وراي 
وجود صرف يك كشور مستقل با پرچم، سرود 
ملي و حتي نيروي نظامي است. توسعه اتحاد 
سياسي در سراسر يك كشور و هويت سازي و 
وفاداري مردمان آن كشور به نهادها حكومتي 
فارغ از فردي كه قدرت را در دس�ت دارد، دو 

روي يك سكه هستند. 
  

پاي��گاه تحليلي »ايِي��ن« در مقاله ي��ي در اين 
زمينه مي نويسد، تراژدي سال هاي اخير در سوريه 
عواقب هولناك روند ملت سازي ناموفق را به تصوير 
مي كش��د. س��ودان جنوبي و جمه��وري آفريقاي 
مركزي هم اگرچه از چش��م رسانه ها دور مانده اند، 
ام��ا در س��ال هاي اخير تجربه يي مش��ابه س��وريه 
داش��تند. در برخي كشورهاي ثروتمند و دموكرات 
در اروپاي غربي همچون اس��پانيا، بلژيك و بريتانيا 
نيز در س��ال هاي اخير جنبش ه��اي جدايي طلب 
فرصت هايي براي ابراز وجود كس��ب كردند و حتي 
احتمال پيروزي آنها نيز وجود داش��ت. اما تاكنون 
هي��چ جنبش جدايي طلبي در جن��وب چين يا در 
ميان تاميل هاي هند مش��اهده نش��ده اس��ت. در 
كشورهايي با گوناگوني قوميتي همچون سوييس و 
بوركينافاسو نيز تاكنون هيچ سياستمداري اتحاد و 
يكپارچگي ملي را زير سوال نبرده است. اين سوال 
مطرح مي شود كه چرا برخي از كشورها با تاريخي 
طوالني همچ��ون بلژيك هنوز به صورت يك ملت 
گردهم نيامده اند در حالي كه برخي از كشورهايي 
كه در فاصله زماني كمتري تاسيس شده اند همچون 
هند، يك ملت محسوب مي شوند؟ ملت سازي تنها 
از طريق ايجاد اتحاد سياس��ي در قلمرو يك كشور 
ميسر نمي شود و الزم است مردمان يك كشور نيز 
هويت خود را بر مبناي آن تعريف كنند و به دولت 
فارغ از ف��ردي كه در راس حكومت اس��ت، وفادار 
باش��ند. براي حصول هر دو مورد الزم است رابطه 
شهروندان و كش��ور فراتر از گوناگوني هاي قوميتي 

تعريف شود. 
ايج��اد روابط��ي از جنس اتح��اد دولت ه��ا را با 
شهروندانش پيوند مي زند. اين پيوند گاهي از طريق 
نهاد هاي سياس��ي ميانج��ي همچ��ون انجمن هاي 
داوطل��ب، اح��زاب و گروه هاي حرفه يي و... ش��كل 
مي گيرد. در بهترين حالت، اين روابط همه شهروندان 
را به شبكه هايي متحد متصل مي كند كه در مركز آن 
حكومت قرار دارد. در چنين شرايطي همه شهروندان 
احساس مي كنند در مركز قدرت حضور دارند حتي 
اگر حزب محبوب آنها در قدرت نباشد يا بت سياسي 
آنها در قدرت نباش��د. تنها در اين صورت اس��ت كه 
متفكران، افراد برجس��ته سياسي همچنين متوسط 
جمعيت جامع��ه مي توانند همه ش��هروندان را فارغ 
از پيش��ينه نژادي يا قومي آنها به چشم اعضاي يك 

جامعه ملي و در شرايطي مساوي ببينند. 
ملت سازي به  ش��يوه يي كارآمد، تاثيرات مثبت و 
مهمي خواهد داش��ت. اتحادهايي كه در سراسر يك 
كشور ش��كل مي گيرند، گوناگوني هاي قوميتي را از 
سياس��ت جدا مي كنند؛ سياست ديگر به ديده بازي 
مجموع صفر در نظر گرفته نمي شود و گروهي خاص 
ب��راي تحت كنترل درآوردن كش��ور تالش نخواهند 
كرد. مسائل ماندگارتر سياسي درباره عملكرد كشور 
بيشتر مورد توجه قرار مي گيرند و به موضوع مناظرات 
تبديل مي شوند. ائتالف هاي جامع سياسي همچنين 
نوع��ي ح��س مالكيت كش��ور را ايج��اد مي كنند و 
هدف گذاري ايده آل وراي منافع خانوادگي، روستايي، 
قبيله يي يا حرفه يي صورت مي گيرد. در همين راستا، 
شهرونداني كه هويت خود را با مليت تعريف كرده اند، 
مقاوم��ت كمت��ري در برابر پرداخت ماليات نش��ان 
مي دهند و به حمايت از سياس��ت هاي رفاه عمومي 
تمايل بيشتري خواهند داشت. همچنين اين مساله 
به تجربه ثابت شده اس��ت كه ائتالف هاي جامع كه 
در آنها اقليت ها و اكثريت هاي قومي شرايط مشابهي 
دارن��د، خطر جنگ هاي داخلي را به  ش��دت كاهش 

مي دهند و رشد اقتصادي را به ارمغان مي آورند. 
در امريكا بيش��تر فع��االن در سياس��ت گذاري 
خارجي ملت س��ازي را با ايجاد دموكراسي مساوي 
مي دانند. آنها بر اين باورند كه دموكراس��ي بهترين 
ابزار براي دستيابي به همبستگي سياسي در جهان 
درحال توسعه و كشورهاي كمتر توسعه يافته است. 

منطق آنها هم اين اس��ت كه انتخابات دموكراتيك 
حوزه ه��اي انتخابات��ي گوناگون از نظ��ر قومي را به 
سمت يك مركز سياسي مي كشاند و سياستمداران 
را به ايجاد ائتالف هاي گسترده وراي پيشينه قومي 
راي دهندگان ترغيب مي كند. حقيقت اين است كه 
در بيش��تر موارد كشورهايي در ملت سازي شكست 
مي خورن��د و توس��ط گلچين��ي از اقليت ه��ا اداره 
مي ش��وند، كش��ورهايي با حكومت هاي استبدادي 
هس��تند. در مقابل در بيش��تر موارد در كشورهاي 
دموكراتيك گرايش بيش��تري به حضور نمايندگان 

اقليت ها در ائتالف حاكم مشاهده مي شود. 
ب��ا اين ح��ال، اگر يك كش��ور به م��رور زمان به 
دموكراسي گرويده باشد لزوما به اين معنا نيست كه 
اقليت ها هم نق��ش پررنگ تري در ائتالف هاي حاكم 
ايف��ا مي كنند. در بس��ياري از كش��ورهايي كه اخيرا 
دموكرات ش��ده اند، اكثريت هاي قوم��ي تنها به اين 
منظور به قدرت چنگ مي زنند تا از گروه افرادي كه تا 
پيش از آن قدرت را در دست داشتند و جوامع قومي 
آنها، انتقام بگيرند. اين مس��اله در عراق پس از صدام 
حسين به وضوح قابل مشاهده است: بيشتر حاميان 
محلي القاعده و داعش نخبگان رژيم بعث پيش��ين و 
قبايل س��ني بودند كه قدرت خود را از دس��ت داده 
بودند و قصد انتقام گرفتن داشتند. امريكا در 70سال 
اول موجوديت دموكراتيك خود شاهد برده داري بود و 
تا يك قرن پس از آن نيز هر آفريقايي- امريكايي را از 
هر شكل معناداري از نمايندگي سياسي باز مي داشت. 
تصور اينكه دموكراسي به معناي حضور اقليت ها در 
دولت اس��ت از اينجا ناش��ي ش��ده كه در مقايسه با 
رژيم هاي انحصاري كه مخالف دموكراس��ي هستند، 
كشورهايي كه ائتالف هايي جامع قدرت را در آنها در 
دست دارند، زودتر و ساده تر دموكراسي را مي پذيرند. 
ب��ه عبارت ديگر، دموكراس��ي ايجاد كننده يك ملت 
نيس��ت اما احتمال پذيرش دموكراس��ي از روي يك 

ملت كه به صورت كارآمد شكل گرفته، زياد است. 
به جاي انتخابات رقابتي، مي توان بر 3عامل ديگر 
كه به صورت تدريجي توسعه يافته و در ايجاد روابط 
سياسي ميان صفوف قومي تاثيرگذار است، اشاره كرد. 
نخستين عامل به چگونگي ش��كل گيري اين روابط 
اش��اره دارد. اگر در جوامع قومي نهاد هاي داوطلبانه 
همچون محفل هاي كتاب خواني، اتحاديه هاي تجاري، 
باش��گاه هاي سياسي و از اين دست ايجاد شده باشد، 
ايجاد اتحاد سياس��ي در مي��ان گوناگوني هاي قومي 
س��اده تر خواهد بود. نهاد ه��اي داوطلبانه عمدتا يك 
اتحاد عرضي با يكديگر تشكيل مي دهند. در مقابل، 
نظام هاي سرپرس��تي سلس��له مراتبي ي��ك ارتباط 
عمودي تكثيرشونده ميان سرپرست ها و مشتري ها 
ايجاد مي كند كه هرمي از روابط را بر مبناي قدرت و 
نفوذ ايجاد مي كنند. از اين رو شبكه هاي اتحاد ايجاد 
شده از طريق نهاد هاي داوطلبانه ساده تر از نظام هاي 
سررستي قابل تكثير در سراسر يك كشور و در ميان 
اقوام گوناگون هس��تند. چني��ن نهاد هايي همچنين 
مي توانند با وزارت بهداشت يا يك حزب سياسي ملي 

اتحاد تشكيل دهند. 

ميزان توس��عه اين نهاد هاي داوطلبانه به ويژه در 
س��ال هاي اول موجوديت نوين يك كش��ور اهميت 
دارد؛ منظ��ور در س��ال هاي آغازين س��رنگوني يك 
شاهنشاهي)در بخش اعظمي از اروپا( يا استقالل يك 
مستعمره پيشين)در بيشتر جهان( است. اگر شبكه 
متراكمي از اين نهاد ها وجود داشته باشد، آنهايي كه 
بر مس��ند قدرت تكيه مي زنند براي كسب حمايت و 
يافتن رهبران سياسي بر اين شبكه ها تكيه خواهند 
ك��رد. در چنين ش��رايطي، احتمال حذف سياس��ي 
اقليت هاي قومي يا حتي اكثريت هاي قومي بس��يار 
كم مي ش��ود به اين دليل كه نهاد ه��اي داوطلبانه از 
قبل شعبه هايي را در مناطق مختلف كشور كه جوامع 
قومي گوناگون در آنها سكونت دارند، تاسيس كرده اند 
و زماني كه رهبران جديد براي كسب حمايت سياسي 
به اين نهاد ها روي مي آورند، چنين رهبري به احتمال 
زياد عوامل خود را از جوامع قومي گوناگون استخدام 
خواهد كرد. براي واضح تر ش��دن مس��اله مي توان به 
قياس بين سويس��س و بلژيك اشاره كرد؛ دو كشور 

با وسعت نسبتا مشابه، تركيب جمعيتي مشابه از نظر 
گوناگوني زباني و سطوح قابل قياس توسعه اقتصادي. 
در س��وييس نهاده��اي جوامع ش��هروندي همچون 
باش��گاه هاي تيراندازي، محفل ه��اي كتاب خواني و 
گروه ه��اي س��رايندگان اواخر ق��رن 18و اوايل قرن 
19ميالدي در سراس��ر كش��ور ش��كل گرفته بودند. 
اين نهادها بطور مس��اوي در سراس��ر منطقه شروع 
ب��ه فعاليت كردند به اين دلي��ل كه صنايع مدرن در 
سراسر مناطق بزرگ نمايان شده بودند و به اين دليل 
كه حكمرانان در س��وييس انگيزه و توانايي سركوب 
آنها را نداش��تند. اما در بلژيك، ناپلئ��ون و پس از او 
ش��اه هلند، با در نظر گرفتن پتانسيل انقالبي چنين 
نهادهاي داوطلبانه يي آنها را محدود كردند. مس��اله 
مهم تر اينكه نهادهايي كه در بلژيك وجود داش��تند 
به مناطق توسعه يافته تر و تحصيل كرده فرانسوي زبان 

كشور محدود مي شدند. 
در س��ال 1831 كه بلژيك از هلند جدا ش��د، 
بيشتر حكمرانان جديد كش��ور از اعضاي قديمي 
همين شبكه هاي نهادهاي فرانس��وي زبان بودند. 
آنه��ا بي درنگ و ب��دون فكر زبان فرانس��وي را به 
عنوان زبان رس��مي دولت، ارتش و دستگاه قضايي 
اعالم كردند. از اين رو، آنهايي كه به زبان فنالندي 
صحبت مي كردند با وجود اينكه اكثريت جمعيتي 
قابل توجهي محسوب مي ش��دند، از دولت مركزي 
حذف شدند. تا پايان قرن 19منطقه فنالندي زبان 
به عنوان يك مستعمره داخلي در بلژيك فرانسوي 
زبان بود. ملت سازي اوليه شكست خورد و اختالف 
زباني در قرن بيس��تم به  شدت سياسي شد و اين 
كشور اكنون به فروپاشي  نزديك است. در سوييس 
تغيير وضعيت به سمت ملت-كشور اندكي پس از 
جن��گ داخلي كوتاه مدت در س��ال 1848 صورت 
گرف��ت. نخبگان ليبرال كه در جنگ پيروز ش��ده 
بودند و براي چندين نس��ل كش��ور را تحت سلطه 
داش��تند، براي يافتن پيروان و رهب��ران جديد به 
شبكه هاي س��ازمان هاي جوامع شهروندي سراسر 
كشور با تنوع قومي، تكيه كردند. از اين رو ساختار 
دولت نوظهور به طور مش��ابه اقليت ها و اكثريت ها 
را ش��امل مي شد. از آغاز امر هر گروه زباني فارغ از 
جمعيت صحبت كنن��دگان به آن زبان در باالترين 
سطوح دولت فدرالي حضور داشت. بار ديگر بدون 
اينكه فكر چنداني پش��ت اين تصميم گيري باشد، 
زبان هاي فرانس��وي، آلمان��ي و ايتاليايي به عنوان 
زبان هاي رس��مي كش��ور در نظر گرفته شدند. در 
تاريخچه سياس��ي سويس و تا به امروز تنوع زباني 
يك مساله غيرسياسي در كشور باقي مانده است. 

دومين عامل به منابع تعامل ش��هروندان و كشور 
مربوط مي ش��ود. در مواردي ك��ه دولت رفاه عمومي 
را در براب��ر ماليات فراهم م��ي آورد، احتمال حمايت  
ش��هروندان از دولت بيشتر است. اگر ماليات در برابر 
رف��اه عمومي قرار بگيرد، آنگاه ماهيت رابطه دولت و 
ش��هروندان تغيير مي كند و خالف ش��رايطي كه در 
بيشتر رژيم هاي اجباري همچون نظام هاي سلطنتي 
يا اس��تعماري يا دولت هاي موقت حاكم اس��ت، اخذ 
مالي��ات ديگر با تهديد و زور ص��ورت نمي گيرد. هر 
چ��ه كه يك دولت در ايجاد رفاه عمومي در گوش��ه 
و كنار كش��ور موفق تر عمل كند، شريك جذاب تري 
در تعامالت دولت و شهروند خواهد بود. ائتالف حاكم 
چنين س��اختارهاي اتحاد عمومي و در نتيجه تنوع 

قومي را بازتاب خواهد داد. 
براي آش��كار شدن مس��اله مي توان سومالي را با 
بوتسوانا)كش��وري در  جنوب آفريقا( قياس كرد. هر 
دو كش��وري با ش��الوده هاي اقتصادي مشابه وابسته 
به صادرات احش��ام و پيشينه يي استعماري هستند. 
سال 1966 كه بوتسوانا كشوري مستقل شد، دولت 
اين كش��ور به ش��يوه يي كارآمد فرصت هايي را براي 
توليدكنندگان احش��ام در زمينه ص��ادرات ايجاد و 
مديريت كرد و زيرس��اخت هاي حمل و نقل، ش��رايط 
م��دارس و آم��وزش و امكانات بهداش��ت و درمان را 
ارتقاي داد و براي زمان هاي خشكسالي كه به صورت 
دوره يي اقتصاد احش��ام را ناب��ود مي كرد، برنامه هاي 
فوريت��ي در نظر گرفت. اين ش��رايط رف��اه عمومي 
ب��راي همه مناطق به صورت يكس��ان در نظر گرفته 
ش��د. شواهدي چنداني نيست كه از تخصيص منابع 
به روس��تاها يا مناطق خاص توس��ط كاركنان دولت 
و بر مبناي خويش��اوندي قومي حكايت داشته باشد. 
در مقابل، ح��زب حاكم در همه مناط��ق و در همه 
حوزه هاي انتخاباتي قومي از حمايت برخوردار است 
و از اي��ن رو مي ت��وان گفت اقليت ه��ا و اكثريت هاي 
قومي فارغ از مس��اله جمعي��ت، در دولت و پارلمان 
حضور دارند. اما در س��ومالي شرايط براي ملت سازي 
از طريق رف��اه عمومي چندان مورد توجه نبود. پس 
از آنكه مسعتمره هاي پيشين ايتاليا و بريتانيا متحد 
شدند و كش��ور مستقل سومالي را تش��كيل دادند، 
كش��ور تواناي��ي چنداني ب��راي فراه��م آوردن رفاه 

عمومي نداشت. كمك هاي خارجي منبع تامين مالي 
بوروكراسي پيش رونده سومالي شدند و زمان تقسيم 
پروژه هاي دولتي كه فرا رسيد، كاركنان دولت آنهايي 
را كه مي توانستند بيشتر رشوه بدهند يا اعضاي قبيله 
خود يا خويشاوندان را در اولويت قرار دادند. كودتاي 
نظام��ي محمد زياد باره در س��ال 1969 براي مدت  
زم��ان كوتاهي رون��د امور را تغيي��ر داد. رژيم باره با 
توجه به محدوديت هايي كه داش��ت، سعي كرد رفاه 
عمومي را از طريق كارزارهاي كوتاه مدت نظامي طور 
همچون سوادآموزي به جمعيت صحرانشين يا كمك 
به قربانيان خشكسالي فراهم آورد. در اين شيوه هيچ 
اتحاد سياس��ي پايداري با محوري��ت دولت مركزي 
ش��كل نمي گي��رد. دوباره نظام حكومت��ي خود را به 
طور فزاينده بر مبناي طرف��داران وفاداري از ائتالف 
قبيله خود و مادرش ش��كل داد. خيلي زود آنها كه از 
محفل هاي خصوصي قدرت حذف شده بودند، درگير 
شدند و در نتيجه تغيير ائتالف هاي قبايل و قدر علم 
كردن جنگ ساالران در مقابل يكديگر، چندين دهه 

جنگ داخلي كشور را نابود كرد. 

س��ومين راهكار ايج��اد اتحاد بين ش��هروندان و 
كشور به چگونگي برقراري ارتباط اين دو برمي گردد. 
ايج��اد ارتب��اط در مناط��ق گوناگ��ون و در مي��ان 
گوناگوني هاي قومي ساده تر خواهد بود اگر اشخاص 
بتوانند به يك زبان مش��ترك روي آورند. اين شرايط 
»هزينه هاي تعام��ل« را كاهش مي دهد به اين معنا 
كه ديگر به تالش براي درك نيات طرف مقابل، حل 
اختالف نظرها و مذاكره براي مصالحه كه همگي براي 
ايج��اد روابط دوام آوردني بر مبن��اي اعتماد ضروري 
هس��تند، نياز نخواه��د بود. از اي��ن رو بايد گفت كه 
تفاوت هاي زباني روند گسترش شبكه هاي سياسي در 

سراسر يك كشور را كند مي سازند. 
چين و روسيه طي دو قرن گذشته نشان مي دهند 
ك��ه چگونه ابزار مش��ترك ارتباطي ملت س��ازي را 
تسهيل مي كند. در آغاز قرن 19 چين و روسيه هر 
دو چندين نس��ل  حكومت استبدادي امپراتوري ها، 
تنوع باالي جمعيتي را در پيش��ينه خود داشتند و 
هيچگاه تحت سلطه يك عامل خارجي قرار نگرفته 
بودن��د. م��ردم چين ب��ه زبان هاي متنوعي س��خن 
مي گوين��د كه در تئوري مي تواند روند ملت س��ازي 
را دش��وار كن��د. با اين ح��ال  نامه ه��ا ، روزنامه ها و 
كتاب ها با يك رسم الخط واحد نوشته مي شوند. اين 
رس��م الخط به هيچ يك از زبان هاي متعددي كه در 
چين اس��تفاده مي ش��ود، نزديك نيست و از اين رو 
اين امكان را براي همه افراد از گوش��ه و كنار كشور 
فراهم مي آورد تا بدون هيچ مشكلي يكديگر را درك 
كنند. اين رس��م الخط يكس��ان در دوران امپراتوري 
همچنين اين امكان را براي كش��ور فراهم آورد كه 
دولتمردان را از طريق آزمون هاي كتبي و از سراسر 
كشور به كار گيرد. در نتيجه، نخبگان دولتي چين 
نيز همانند تنوع گسترده جمعيتي آن، به زبان هاي 
گوناگ��ون س��خن مي گفتند. همين مس��اله درباره 
دس��ته بندي هاي سياس��ي كه در ميان دولتمردان 
تش��كيل مي ش��د نيز صدق مي كرد به اين صورت 
ك��ه افرادي كه به هنگام گفت وگ��و زبان يكديگر را 
متوجه نمي شدند، مي توانستند در نوشتار به تبادل 
نظر بپردازند و اتحاد تش��كيل دهند. اين مساله در 
نهاده��اي جمهوري خ��واه و مخال��ف امپراتوري كه 
در اواخر قرن 19 در چين ش��كل گرفتند نيز قابل 
مشاهده بود. افرادي با زبان هاي گوناگون و از سراسر 
چين به اين نهادها مي پيوس��تند. در س��ال 1911 
اين گروه ها به صورت ح��زب كومينتانگ به قدرت 
رسيدند و امپراتوري را سرنگون كردند. بدين ترتيب 
رهبري حزب هم همان تنوع زباني را شامل مي شد 
كه در دوران سلطنت سلسله كينگ در دولت قابل 
مشاهده بود. حزب كمونيس��ت كه در سال 1949 
روي كار آمد نيز رهبراني از سراسر چين دارد كه هر 
يك به زبان مادري خود س��خن مي گويند. به توجه 
به ماهيت جامع و چن��د زباني ائتالف هاي حاكم از 
سلس��له كينگ گرفته تا رژي��م كومينتانگ و چين 
كمونيس��ت معاصر هيچ يك از اقليت هاي زباني در 
اين كش��ور دليلي براي جدايي از چين و تش��كيل 
كشوري تحت فرمان خود نداشته اند. نسل ها ارتباط 
سياسي ميان افرادي با زبان هاي گوناگون اي امكان 

را براي متفك��ران ملي گرا و سياس��تمداران فراهم 
آورده كه كش��ور خود را چند زبان��ه، اما از قوميتي 

همگن بدانند. 
اما در امپراتوري روسيه، تفاوت زباني نقش كامال 
متفاوتي ايفا كرده است. امپراتوري روسيه دو مرتبه در 
نتيجه اخالف هاي قومي-زباني سقوط كرد: يك مرتبه 
پس از انقالب بولش��ويك در اكتبر 1917و بار ديگر 
در زمان اصالحات توس��ط ميكاييل گورباچف رهبر 
اتحاد جماهير شوروي حدود س��ال 1989. رهبران 
روس��يه و اتحاد جماهير شوروي با چالش بزرگ تري 
از چين مواجه بودند ب��ه اين دليل كه تنوع زباني از 
فنالندي گرفته تا آلماني، از روس��ي گرفته تا تركي 
و از كره ي��ي گرفته تا رومانياي��ي، نه تنها در گويش 
تماما متفاوت بودند، بلكه در نوشتار نيز هيچ شباهتي 
نداشتند و رسم الخط هاي متفاوت از جمله سيريليك، 
التين، عربي و مغولي را ش��امل مي ش��دند. در اواخر 
قرن نوزدهم شبكه هاي اتحاد در ميان تنوع هاي زباني 
ايجاد شد. آن زمان نيز همانند اكنون براي دسترسي 
به جمعيت تحصيل كرده از طريق تبليغات و روزنامه 
به يك زبان نوشتاري واحد نياز بود. از اين رو، احزاب 
مردم��ي و محبوب��ي ك��ه در دهه پاياني ق��رن 19و 
دهه هاي اول قرن 20 شكل گرفتند منحصرا به جامعه 
زباني خاصي)براي نمونه ارمني ها، گرج ها، فنالندي ها، 
لهستاني ها( تعلق داشتند. به جاي هويت ملي مشابه 
چين در روسيه احساسات ملي گرايانه در ده ها بستر 
جداگان��ه تعريف ش��ده از طريق زبان ش��كل گرفت. 
سياس��ت ملي گرايي شوروي پس از انقالب 1917 از 
طريق آموزش خواندن و نوش��تن به اقليت ها به زبان 
خودش��ان تا اواخر دهه 1950 اين شرايط را تثبيت 
كرد. اقليت ها اجازه داشتند تحت نظارت شديد مسكو 
استان هاي جديد و بخش هاي اتحاد جماهير شوروي 
را كه با توجه به زبان شكل گرفته بودند، اداره كنند. 
در نتيجه شبكه هاي اتحاد مش��تري محور در داخل 
بخش هاي جداگانه قومي ش��كل گرفتند. اقليت هاي 
غي��ر روس كمتر در رهبري اح��زاب، رده هاي باالي 
دولت و ارتش مش��اهده مي ش��دند و در همه موارد 
روس ها س��لطه را در اختيار داش��تند. جاي تعجب 
نداشت كه در زمان نيكيتا خروشچف)دبير اول حزب 
كمونيس��ت( حدود 40س��ال بعد از انقالب، رهبران 
جماهير ش��وروي هنوز نمي توانستند ملت يكپارچه 
شوروي را تشكيل دهند. از نظر سياسي اتحاد شوروي 
وصله و پينه يي از شبكه هاي اتحاد قومي بود. زماني كه 
در دوران گورباچف يخ حكومت ديكتاتوري آب شد، 
كشور از محل همين وصله ها بين گوناگوني هاي زباني 
و قومي از هم گس��يخت و كشورهاي مستقل لتوني، 

گرجستان، قزاقستان و... تشكيل شدند. 
نمونه هاي ياد ش��ده تنها مثال هاي��ي از تاثيرات 
نهاده��اي داوطلبانه، تدابير رف��اه عمومي و تعامالت 
بين شهروندان و دولتمردان در روند موفق ملت سازي 
هستند. شايد برخي كارشناس��ان اقتصادي بگويند 
روند ملت سازي در اصل يك مساله مربوط به توسعه 
اقتصادي اس��ت. شايد هم برخي به اين مساله اشاره 
كنند كه ملت س��ازي در كش��ورهايي كه تفاوت هاي 
مذهبي و زباني آنها با يكديگر تالقي نداش��ته باشد، 
س��اده تر رخ مي دهد. از ديدگاهي ديگر ش��ايد حتي 
بتوان به جنگ هايي كه يك كش��ور با ديگر كشورها 
داش��ته و تاثير آنها ب��ر ايجاد ارتب��اط نزديك ميان 
مردمان از طريق فداكاري هاي مش��ترك اشاره كرد. 
براي پاسخگويي به شك و ترديدها در اين زمينه الزم 
است اطالعات كشورهاي سراسر جهان جمع آوري و 
تحليل ش��وند. اما ترميم ملت هاي شكست خورده يا 
ملت سازي ها از طريق عواملي كه در باال آورده شده، 
در كوتاه م��دت امكان پذير نيس��ت. نهادهاي جهاني 
همچون بانك جهاني دس��ت كم در دو دهه گذاشته 
بر تقويت قابليت هاي كش��ورهاي درحال توسعه در 
تقويت فعاليت ها در راستاي ايجاد رفاه عمومي تمركز 
داش��ته است. به همين دليل است كه مي توان گفت 
تعهد طوالني مدت و استوار به تقويت نهادهاي دولتي 
و كمك به كارآمد ش��دن آنها در ايجاد رفاه عمومي 
اميدبخش ترين سياس��ت بين المللي براي كمك به 
ملت سازي در سراسر جهان محسوب مي شود؛ اما ارائه 
خدمات و ايجاد رفاه عمومي بايستي از طريق دولت 
ملي يا دولت هاي محلي صورت بگيرد و تجربه ثابت 
كرده كه كمك هاي شركت هاي خارجي، سازمان هاي 
غيرانتفاع��ي يا ارتش هاي مداخله كنن��ده كه از نظر 
اقتصادي مقرون به صرفه تر هستند، تاثير چنداني در 
افزايش مشروعيت دولت ملي ندارند. اين مساله را به 
 وضوح مي توان در ش��رايط افغانستان در حدود يك 
دهه گذشته مشاهده كرد. ملت سازي از خارج تقريبا 
غيرممكن خواهد بود اگر ش��رايط داخلي براي ايجاد 
شرايط مس��اوي براي حضور اقليت ها و اكثريت هاي 
يك جامعه در س��طوح عالي يك دولت مهيا نباشد. 
ملت سازي بايد توسط شهروندان و سياستمداران يك 

كشور صورت بگيرد. 

شهرونداني كه هويت خود را با مليت 
تعريف كرده اند، مقاومت كمتري در 

برابر پرداخت ماليات نشان مي دهند و به 
حمايت از سياست هاي رفاه عمومي تمايل 
بيشتري خواهند داشت. همچنين اين مساله 

به تجربه ثابت شده كه ائتالف هاي جامع 
كه در آنها اقليت ها و اكثريت هاي قومي 

شرايط مشابهي دارند، خطر جنگ هاي 
داخلي را به  شدت كاهش مي دهند و 

رشد اقتصادي را به ارمغان مي آورند

                                                                                                      

ملت سازي از خارج تقريبا غيرممكن 
خواهد بود اگر شرايط داخلي 

براي ايجاد شرايط مساوي براي 
حضور اقليت ها و اكثريت هاي يك 
جامعه در سطوح عالي يك دولت 
مهيا نباشد. ملت سازي بايد توسط 

شهروندان و سياستمداران يك 
كشور صورت بگيرد

                                                                                                      

چرا ملت سازي  در برخي موارد موفق و گاهي محكوم به شكست است؟

زوالودوامملتها
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  روش هاي نوين تاكسيراني
در دنيا

امروزه ارائ��ه خدمات نوين 
و كارآمد حمل و نقل عمومي 
در كالن ش��هرهاي دني��ا ب��ه 
مهم تري��ن  از  يك��ي  عن��وان 
ش��هري  مديريت  چالش هاي 
به حس��اب مي آي��د كه بخش 
عمده يي از بودجه ش��هرها به 
آن اختصاص مي يابد. با توجه 
به تاثيراتي كه نوع كيفيت ارائه 
خدمات حم��ل و نقل عمومي 

در ش��هرها بر تعامالت اجتماعي و زندگي شهروندان 
دارد، اين حوزه هم��واره در كانون توجه افكار عمومي 
قرار داشته اس��ت. به همين دليل شهرهاي پيشرفته 
دنيا با اتخاذ سياس��ت هاي بلندم��دت و با بهره گيري 
از ابزارهاي حمل و نقل عمومي هوش��مند )ITS( كه 
مبتن��ي بر مدل هاي جديد حمل و نق��ل و آناليزهاي 
مكاني بر اساس متغير هاي گوناگون هستند، سعي در 
كاهش معضالت ش��هري و نيز ارائه خدمات متناسب 
با نياز ش��هروندان دارند.  در اين ميان تاكسي يكي از 
عناصر نيمه عمومي حمل و نقل ش��هري به حس��اب 
مي آيد كه كاركرد اصلي آن، س��فرهاي درون شهري 
با مس��افت هاي كوتاه اس��ت. تاريخچه استفاده از اين 
وس��يله حمل و نقل شهري به اواسط قرن 16ميالدي 
ب��از مي گردد كه نيكالس س��اويج، ارائه خدمات اجاره 
درش��كه با هدايتگر آن را در خطوط مختلفي در شهر 
پاري��س راه اندازي ك��رد. در اواخر قرن 18ميالدي نيز 
نخستين تاكسي اختصاصي مجهز به تاكسيمتر عرضه 
ش��د و در اوايل قرن 19 ميالدي ناوگان تاكسي هايي 
با رنگي متمايز با حدود 60 اتومبيل بنزيني در ش��هر 
نيوي��ورك آغاز به كار كرد. در حال حاضر بس��ياري از 
شركت هاي بزرگ خودروسازي در تالشند تا با طراحي 
خودروهاي هوشمند كه به دليل استفاده از انرژي هاي 
تجديدپذير به عنوان منابع انرژي خود فاقد آاليندگي 
زيست محيطي هستند، سهمي در توليد تاكسي هاي 
نسل آينده ايفا كنند. بر اساس آمار هاي موجود، امروزه 
به طور متوسط كمتر از 7درصد از حمل و نقل شهري 
در جهان توسط تاكسي ها انجام مي شود و نيز در بعضي 
از كشورها با توجه به استفاده روزافزون از وسايل حمل 
و نقل عمومي مانند شبكه هاي گسترده مترو، تراموا و 
اتوب��وس، اين ابزار نيمه عمومي حمل و نقل ش��هري، 
گزينه يي لوكس و صرفا براي شرايط ضروري به حساب 
مي آيد. امروزه در شهر هاي توسعه يافته با توجه به لزوم 
دسترس��ي به موقع ش��هروندان به ناوگان تاكسيراني، 
برنامه ريزي ها بر اساس نظارت هوشمند و برخط بر اين 
ناوگان صورت مي گيرد تا ضمن استفاده حداكثري از 
ظرفيت هاي موجود، از ميزان مصرف سوخت خودروها 
كاسته ش��ود. يكي از اين روش ها، استفاده از سيستم 
حمل و نقل اشتراكي است. در بسياري از مواقع ميزان 
تقاضا براي اس��تفاده از سرويس تاكس��ي ها بيشتر از 
تعداد تاكسي هاي موجود است و در عين حال افزايش 
تعداد تاكس��ي ها مي تواند به ترافيك بيشتر و افزايش 
مصرف سوخت بينجامد. در چنين مواقعي استفاده از 
سرويس هاي اشتراك تاكسي كه بر اساس ارتباط بين 
راننده، مسافر و مركز هوشمند مديريت شكل مي گيرد، 
مي تواند كمك شاياني به كاهش تردد اتومبيل هاي تك 
سرنشين و نيز كاهش ترافيك و هزينه هاي مسافرين 
كند. در اين سيس��تم نوع تقاضاي مسافران به لحاظ 
زماني و مكاني از طريق ابزار هاي هوشمند مانند تلفن 
همراه ارس��ال و با يك زمانبندي و برنامه ريزي بهينه، 
تاكسي ها براي استفاده چندين نفر به صورت اشتراكي 
در دسترس قرار مي گيرد.  يكي ديگر از روش هاي نوين 
در اي��ن زمينه به وجود آمدن تاكس��ي هاي مبتني بر 
نرم افزار است كه سابقه يك دهه يي داشته و روز به روز 
بر گستره و تنوع خدمات آنها افزوده مي شود. استفاده 
از تاكس��ي – هواپيماها يا Air Taxi نيز روشي است 
كه در بعضي از كشورها مورد استفاده قرار گرفته است. 
به عنوان مثال بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در 
امريكا در مس��ير هايي كه گاهي خدمات مورد نظر در 
آنها توسط شركت هاي هواپيمايي ارائه نمي شود، تقاضا 
براي استفاده از تاكسي هاي هوايي با وجود هزينه هاي 
باالي آن در حال افزايش اس��ت. تاكس��ي هاي هوايي 
معموال هواپيماهايي با دو موتور جت هستند كه قادر 
به جابه جايي 3 تا 8 نفر مس��افر در مس��ير هاي كمتر 
از 500 مايل هس��تند و به لحاظ س��رعت جابه جايي 
مس��افران به نس��بت هواپيماهاي عمومي از س��رعت 

باالتري برخوردارند. 
حال به بررسي اين مقوله در كشورمان مي پردازيم. 
بر اس��اس آنچه در تاريخ آمده اس��ت، اشرف الملوك 
دختر مظفرالدين شاه با وارد كردن نخستين تاكسي ها 
به شهر تهران، نخستين شاكله تاكسيراني را در كشور 
راه اندازي كرد. در خرداد ماه سال 1359 بر اساس يك 
اليح��ه قانوني و نيز در س��ال 1372 با مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي امور تاكس��يراني در شهرهاي كشور، 
زير نظر ش��هرداري ها قرار گرفت و بر اساس آيين نامه 
اجرايي قانون مذكور، امور تاكسيراني در شهرهاي باالي 
200هزار نفر به سازمان تاكسيراني محول شد. امروزه 
در كشورمان تاكسي هايي با كاركرد هاي مختلف وجود 
دارند كه تاكسي هاي عمومي، تاكسي هاي خصوصي، 
تاكسي بي س��يم، تاكسي زنان، تاكس��ي گردشگري، 
تاكسي ويژه، تاكسي مبتني بر شبكه و تاكسي اشتراكي 
از اين دسته هستند. بر اساس اعالم شركت مطالعات 
جامع حمل و نقل ترافيك، در كالن شهر تهران حدود 
20 درصد از جابه جايي ها با تاكس��ي انجام مي ش��ود 
كه اختالف زياد اين آمار با متوس��ط جهاني اس��تفاده 
از تاكس��ي، به دليل ناكافي بودن سيستم حمل و نقل 
عمومي در دسترس ش��هروندان است. بر اساس طرح 
جامع حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در افق 
س��ال 1404 براي مجموعه تاكسيراني كشور اهدافي 
مانند: استاندارد سازي عملكرد تاكسي ها، ايجاد سيستم 
هماهنگ تاكسيراني، حذف مسافربري شخصي، افزايش 
قابليت اعتماد به تاكسيراني و سازگاري هر چه بيشتر 
تاكس��يراني با محيط زيست در نظر گرفته شده است. 
بر اين اس��اس تاكسي هاي خطي، تاكسي هاي مطابق 
با استاندارد هاي جهاني و تاكسي هاي ويژه موارد قابل 
قبول در اين شيوه حمل و نقل غير عمومي به حساب 
خواهد آمد كه مقرر است 20درصد از جابه جايي هاي 

درون شهري را بر عهده داشته باشند. 

يادداشت

سولماز رضايي 
دكتراي برنامه ريزي 

شهري

جانماي��ي نامناس��ب برخي خطوط تاكس��ي 
معضلي اس��ت كه در برخي مناطق و محله هاي 
ش��هر تهران وجود دارد و به همين دليل شركت 
تاكس��يراني تهران تصميم گرفته اس��ت تا 650 

خط تاكسي فعال در تهران را ساماندهي كند.
عليرضا قنادان، مديرعامل س��ازمان مديريت 
و نظ��ارت ب��ر تاكس��يراني ته��ران در گفت وگو 
ب��ا »تع��ادل« توضيحات��ي در خص��وص ط��رح 
س��اماندهي خطوط تاكسيراني ارائه كرد و گفت: 
براي ساماندهي خطوط تاكسيراني با يك شركت 
مش��اور قرارداد بس��ته ايم و بناس��ت اين شركت 
مطالعات مرب��وط به جانمايي خط��وط را انجام 
داده و پيشنهادهاي خود مبني بر ايجاد تغييرات 
را به ما اعالم كند. زي��را هرگونه تغيير، اضافه يا 
حذف خطوط نياز به بررس��ي هاي فراوان دارد تا 
بعد از تغييرات مشكلي براي شهروندان به وجود 
نيايد. اكن��ون در حال جم��ع آوري اطالعات در 
خطوط مختلف هس��تيم و اي��ن كار در ميانه راه 
ق��رار دارد. بالفاصله بع��د از انجام كار مطالعاتي، 

وارد فاز اجرايي خواهيم شد. 
قنادان ب��ا بيان اينكه رويكرد مديريت ش��هر 
توسعه حمل و نقل عمومي است، افزود: بنابراين 
ديدگاه ما اين اس��ت كه خطوط بلند تاكسيراني 
ك��ه به موازات آن خطوط بي آر تي و مترو وجود 
دارد، كمرنگ ش��وند و بيش��تر به سمت خطوط 
كوت��اه بروي��م. در اين مهندس��ي مجدد خطوط 
يكي از اولويت هاي اصلي ما يكپارچگي سيس��تم 
حمل و نقل تاكس��يراني و توسعه خطوط مترو و 

اتوبوس است. 

 طرحي جديد براي شركت هاي تاكسيراني 
او ب��ا بيان اينك��ه اكنون 19 ش��ركت مجوز 
تاكس��يراني دارن��د و ب��ه عن��وان ش��ركت هاي 
خصوصي تاكسيراني فعاليت مي كنند، از طرحي 
جديد براي س��اماندهي اين ش��ركت ها خبر داد 
و گف��ت: در اي��ن طرح كه در حال آماده س��ازي 
زيربنايي آن هس��تيم اين اس��ت كه در آينده نه 
چندان دور پروانه هاي صادره براي ش��ركت هاي 
خصوصي تاكس��يراني به صورت تخصصي صادر 
مي ش��ود. براي مثال ش��ركت هايي كه در حوزه 
خدم��ات س��ازماني كار كنن��د يا س��رويس هاي 
اينترنت��ي، تلفني و س��رويس م��دارس هر كدام 
پروان��ه تخصصي مربوط به همين فعاليت را اخذ 

كرده و بايد در اين حيطه فعاليت كنند. 
وي تاكيد كرد: البته همان طور كه گفتم اين 
موضوع فعال در حال بررسي است و بعد از اينكه 
ظرفيت هاي آن آماده ش��د و مصوب��ات آن را از 
شوراي شهر گرفتيم مبناي عمل تاكسيراني قرار 

خواهد گرفت. 

 متوسط عمر ناوگان تهران 6/5 سال 
مديرعام��ل س��ازمان تاكس��يراني ته��ران با 

بي��ان اينكه اكن��ون حدود 80 هزار تاكس��ي در 
س��طح ش��هر فعاليت مي كنند، در مورد نوسازي 
تاكس��ي هاي فرس��وده كه طرح آن چند س��الي 
اس��ت كليدخورده اس��ت، صحبت كرد و گفت: 
براي اينكه بتوانيم س��ن متوسط ناوگان را حفظ 
كنيم، بايد س��االنه 8 هزار خودرو نوسازي شود. 
عمر متوس��ط تاكسي ها 10 سال برآورده شده و 
بعد از آن اقس��اط مي ش��ود اكنون متوسط سن 

ناوگان تاكسيراني تهران 6.5 سال است. 

 امسال 10 هزار تاكسي نوسازي مي شوند
وي با بيان اينكه نوس��ازي ناوگان تاكسيراني 
نياز به كمك و حمايت هاي دولت و س��ازمان هاي 
مختل��ف دارد، تصري��ح ك��رد: نمي ت��وان فقط با 
اس��تفاده از مناب��ع ش��هرداري تهران نوس��ازي 
تاكس��ي ها را انجام داد. طب��ق قانون، دولت و نيز 
شركت خودروس��از در اين زمينه مسووليت هايي 
دارند و بايد همه اين س��ازمان ها در كنار يكديگر 

براي اين منظور تالش كنند. 
قن��ادان ادام��ه داد: براي امس��ال برنامه ريزي 
كرده ايم تا باتوجه ب��ه ظرفيت هاي موجود حدود 
10 هزار تاكس��ي را نوسازي كنيم. اين به شرطي 
است كه دولت و خودروساز به تعهدات شان عمل 
كنن��د. اگر هر كدام از اينها به تعهدات خود عمل 
نكنند قطع��ا نمي توان كار نوس��ازي تاكس��ي ها 
را انجام داد. متاس��فانه از س��ال گذش��ته تاكنون 
ش��ركت خودرو س��از هنوز به تعهدات خود عمل 
نكرده است. اكنون ماه سوم سال هم تمام شده و 
وارد فصل دوم مي شويم اما فقط موفق به نوسازي 
حدود 100 تاكسي ش��ده ايم كه آن هم در قالب 

طرح هاي جامع نبوده است. 

 10هزار خودرو در نوبت نوسازي
وي ادامه داد: اين نوسازي بسيار كم و محدود 
به خودروهاي ون يا قراردادهاي جانبي و متفرقه 
ب��وده و در قالب طرح ملي نوس��ازي خودروهاي 
فرس��وده نوس��ازي انجام نش��ده و اين طرح ملي 
از آذر س��ال گذش��ته تاكنون متوقف بوده است. 
س��ال گذش��ته ني��ز در مجموع ح��دود 4 هزار و 
500 تاكس��ي نوسازي ش��دند و اين با نوسازي 8 
هزار تاكس��ي مورد نظر ما فاصله بس��يار دارد. در 
واقع شركت خودروس��از از سال گذشته به شكل 
يكجانبه روند نوسازي را متوقف كرد. اين در حالي 
است كه اكنون 10 هزار خودرو در نوبت نوسازي 
قرار دارند و كار ثبت نام خود را انجام داده اند اما با 
گذش��ت 6 ماه هنوز موفق به تعويض تاكسي هاي 

خود نشده اند. 

 جايگزين كردن ون به جاي سواري 
بس��ياري اعتقاد دارن��د طرح اس��تفاده از ون 
به عنوان تاكس��ي شكس��ت خورده و شهروندان 
اس��تقبال زي��ادي از اين نوع تاكس��ي ها نكردند. 

واقعيت اين اس��ت كه تاكسي هاي »ون« همواره 
مش��كالت زيادي در س��وار و پياده شدن دارند به 
ويژه اگر كسي در رديف هاي پشتي نشسته باشد 
و بخواهد پياده بش��ود، اوض��اع زماني پيچيده تر 
مي ش��ود كه تمام ظرفيت ون پر باش��د و پروسه 

خروج بسيار وقت گير و فيزيكي مي شود. 
از س��وي ديگ��ر با توجه به چين��ي بودن اكثر 
اين خودروه��ا رانندگان ون مجبورند براي تامين 
هزينه هاي جانبي خودروهاي ش��ان و هزينه هاي 
معيشتي از مسافران كرايه يي مساوي با تاكسي ها 
دريافت كنند كه اين كار به ضرر هر دو طرف تمام 
مي ش��ود. به نحوي كه اقبال از اين تاكسي ها كم 
شده و مسافراني هم كه در برابر دريافت خدمات 
كمتر به نسبت تاكسي ها مجبورند كرايه يي برابر 
را پرداخت كنند، متضرر مي شوند، از سوي ديگر با 
شكست خوردن طرح »تاكسي هاي ون« رانندگان 
ون ها در بالتكليفي مانده اند و با گذشت چند سال 
و مستهلك ش��دن بيشتر ون ها س��اماندهي آنها 
س��خت تر و پيچيده تر مي شود و جايگزيني ون ها 
با محصوالت جديد هزينه زيادي را طلب مي كند. 

ع��الوه بر اين در مقايس��ه با تاكس��ي به دليل 
تعداد مس��افر بيشتر، زمان بيشتري براي رسيدن 
به مقصد تلف مي ش��ود و زماني ك��ه موقع پياده 
شدن مس��افر انتظار دارد به نسبت تاكسي كمتر 
كرايه بپردازد اما به ناچار كرايه تاكسي را پرداخت 
مي كند در حالي كه رنج سوار ون شدن را به جان 
خريده است. البته قنادان در اين باره نظر ديگري 
دارد و نه تنها طرح استفاده از ون به عنوان تاكسي 
را شكست خورده نمي داند بلكه آن را براي شهري 
با شرايط تهران گزينه مناسبي بهتر از تاكسي هاي 

سواري مي داند. 
قنادان در اين باره به تعادل گفت: هم اكنون 
ون يك��ي از بهترين وس��ايل حم��ل و نقل در 
شهر تهران محسوب مي ش��ود و حدود 7 هزار 
تاكس��ي ون در سطح ش��هر فعاليت مي كنند. 
آنچ��ه امروز باع��ث نارضايتي و ع��دم اقبال به 
تاكي هاي ون شده اين اس��ت كه اكنون ون ها 
به س��ن فرس��ودگي رس��يده اند. خودرويي كه 
در س��ن فرس��ودگي قرار مي گيرد ظاهر زننده 
دارد، راننده را اذيت مي كند و هم اينكه فضاي 

داخلي آن باعث ناراحتي مس��افران مي ش��ود. 
بنابراين بايد به سمت طرح هاي نوين برويم. 

 نوسازي تاكسي هاي ون 
وي ب��ا بيان اينكه از س��ال گذش��ته ش��ركت 
تاكس��يراني طرح جديدي درخصوص نوس��ازي 
خودروهاي ون را آغاز كرده اس��ت،  گفت: امسال 
نيز يكي از اولويت هاي ما نوسازي تاكسي هاي ون 
اس��ت تا ون هاي اس��تاندارد با اتاق و صندلي هاي 
اس��تاندارد را جايگزين ون ه��اي كنوني كنيم كه 
چندان اس��تاندارد نيس��تند. اگر اين اتفاق بيفتد 
حضور ون ها به عنوان تاكس��ي در س��طح ش��هر 
مي تواند بسيار مطلوب باشد. يك ون به اندازه سه 
خودرو معمولي مي تواند مس��افر جابه جا كند در 

نتيجه از حجم ترافيك نيز كاسته مي شود. 
مديرعامل سازمان تاكس��يراني تهران با تاكيد 
بر اينكه طرح نوس��ازي تاكس��ي هاي ون امس��ال 
ني��ز ادام��ه دارد، تصري��ح كرد: دراي��ن خصوص 
مذاكراتم��ان را با چند خودروس��از داخلي كه ون 
توليد مي كنند پيش مي بريم. اما نكته قابل توجه 
اين اس��ت كه قيمت يك ون اس��تاندارد زير 100 
ميليون تومان نيست و يك تاكسيران نمي تواند با 
هزينه خودش يك ون 100ميليون توماني بخرد. 
در چنين مواردي انتظار اين است كه دولت و نظام 
مديريت��ي يارانه يي براي خري��د خودروها در نظر 
بگيرند تا بتوان در بلندمدت خودروهاي س��واري 
را جمع كرده و همه تاكسي ها تبديل به ون شوند. 

 داستان تاكسي هاي اينترنتي
تاكس��ي ها تا دو س��ال پيش بدون هيچ رقيبي 
در س��طح ش��هر تردد مي كردند و به همين دليل 
بسيار مواقع شاهد برخوردهاي نامناسب رانندگان 
با مس��افران و نيز نرخ هاي دلبخ��واه آنها بودند. اما 
از س��ال 95 با ورود تاكس��ي هاي اينترنتي شرايط 
تغيير كرد و تاكسي هاي قديمي كم كم به حاشيه 
رانده ش��دند. به همين دليل و با كاهش اس��تفاده 
شهروندان از تاكسي هاي س��نتي به تدريج صداي 
اعتراض اين رانندگان بلند ش��د و به جايي رسيد 
كه بارها و بارها جلوي فرمانداري و مجلس تجمع 
كرده و خواستار توقف فعاليت شركت هاي اينترنتي 

شدند. 
سازمان تاكسيراني نيز در حمايت از اين رانندگان 
مدتي به بهانه نداشتن مجوز برخي از اين شركت ها 
را تعطي��ل كرد ام��ا درنهايت مانند هميش��ه زور 
تكنولوژي بر سنت چربيد و تاكسي هاي اينترنتي 
با اخذ مجوز فعاليت خود را مجددا از س��ر گرفتند. 
البته سازمان تاكسيراني نيز براي دور نماندن از اين 
عرصه، تاكسي اينترنتي كارپينو را راه اندازي كرد و 
رانندگان زيادي جذب اين شركت شدند. اما مشكل 
رانندگان آژانس هاي خودرو همچنان به قوت خود 
باقي است و هنوز هم هر از چندگاه صداي اعتراض 
آنها بلند مي شود. اكنون تعداد شركت هاي تاكسي 

اينترنت��ي افزايش پيدا كرده و حتي يك ش��ركت 
روسي نيز در تهران دراين زمينه فعاليت مي كند. 

قنادان درب��اره فعاليت ش��ركت هاي اينترنتي 
تاكس��ي توضيحات��ي ارائ��ه داد و گف��ت: تم��ام 
ش��ركت هاي اينترنتي كه اكنون فعاليت مي كنند 
بايد از شهرداري تهران مجوز بگيرند. اكنون تعدادي 
از آنها مجوز دارند و فعاليت مي كنند. اين شركت ها 
بازار خودشان را دارند و به خوبي فعاليت مي كنند. 
در يك سيستم رقابتي و آزاد مردم خودشان ترجيح 
مي دهند كه سوار يك خودرو بي نام نشان شوند و 
ريسك عدم امنيت را خودشان مي پذيرند به قيمت 

اينكه پول كمتري پرداخت كنند. 

 شركت هاي جديد اينترنتي در راهند
وي ادام��ه داد: عالوه بر ش��ركت هاي موجود، 
ش��ركت هاي جدي��د ب��ا ايده ه��اي خالقانه ت��ر و 
متفاوت تر درخواس��ت مج��وز داده اند كه به زودي 
مجوزشان آماده مي شود. به نظر مي رسد، درآينده 
ش��اهد اين خواهيم بود كه فعاليت اين شركت ها 
در قالب اس��تاندارد و مجوزهاي مربوطه تسهيل 
ش��ود. كاري كه از دست ما برمي آيد اين است كه 
از آنها حمايت كنيم و دس��ت آنها را باز بگذاريم. 
البته يك سري ضوابط و الزامات اصلي وجود دارد 
كه در همه جاي دنيا رعايت مي شود و ما به دنبال 
اين نيس��تيم كه مقررات جديد داش��ته باش��يم. 
بلكه براس��اس ضوابطي كه در دنيا وجود دارد به 
متقاضي��ان مجوز دهيم. قن��ادان افزود: همچنين 
ش��ركت هايي كه نوپا ب��وده و تازه به آغ��از به كار 
كرده اند نيز از حمايت ها و پش��تيباني ما برخوردار 
خواهند شد. در اين باره ظرفيت هاي اطالع رساني 
و رس��انه يي داريم كه مي توانيم در اختيار آنها قرار 
دهي��م. براي مث��ال اطالعات كامل��ي از رانندگان 
داريم و ديگر نيازي نيس��ت كه بروند كنار خيابان 
و از افرادي ثبت نام كنند كه مش��خص نيست چه 

وضعتي دارند و اصال شغل شان رانندگي نيست. 

 پرداخت غيرنقدي كرايه در سال 97
قنادان يك��ي ديگر از تغييرات ايجاد ش��ده در 
تاكس��يراني ته��ران را امكان پرداخ��ت غيرنقدي 
كرايه ها دانس��ت و گفت: دس��تگاه هاي كارتخوان 
به صورت پايلوت روي تعدادي از تاكس��ي ها براي 
پرداخت غير نقدي كرايه تاكسي نصب شده است، 
تاكنون جمع بندي هاي الزم صورت گرفته و نواقص 
اجراي طرح پرداخت غيرنقدي شناس��ايي شده و 
قرار است تا پايان سال 97 كرايه تاكسي غير نقدي 

پرداخت شود. 
مديرعامل س��ازمان تاكسيراني ش��هر تهران با 
بيان اينكه در س��ازمان تاكس��يراني براي پرداخت 
غيرنق��دي برنامه هايي داريم كه از سيس��تم هاي 
متفاوتي اس��تفاده كنيم، ادام��ه داد: تنها موضوع 
دستگاه كارتخوان مطرح نيست و از ساير دستگاه ها 
در تاكسي براي پرداخت غيرنقدي استفاده مي شود. 

مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

حذفخطوطتاكسيموازيبامتروو»بيآرتي«

از  تع��دادي  ش  ه.   1325 و   1324 س��ال هاي  ت��ا 
اتومبيل هاي شخصي به عنوان كرايه در خيابان هاي تهران 
به جابه جا كردن مسافر مشغول بودند، ولي هنوز درشكه ها 
نيز جايگاه خود را داشتند و مورد استفاده قرار مي گرفتند. 
در س��ال 1325 ه. ش ش��ركتي ب��ه ن��ام ب. ب. تاكس��ي 
)B.B.TAXI( با 10 دس��تگاه اتومبيل فيات شروع به كار 
كرد و با كرايه 5 قران مس��افران را به مقصد مي رساند. اين 
تاكسي ها پاتوقشان بيشتر جلوي هتل ها، سينماها و تئاترها 
بود و مانند آژانس هاي امروزي فقط مس��افران را به صورت 
تك سرنشين يا احتماال خانوادگي بدون آنكه مسافر ديگري 
را در بين راه س��وار كنند به مقصد مي رس��اندند، استقبال 
مردم از اين تاكسي ها باعث شد كه بعد از چند ماه شركت 
بر تعداد خودرو هاي خود اضافه كرده و آن را به 50 دستگاه 

برساند. 
در همي��ن س��ال ها ع��ده ديگ��ري از مردم ني��ز به فكر 
ايجاد ش��ركت هاي خصوصي تاكس��يراني افتادن��د از جمله 
خان��م فخرالدوله )ش��اهزاده قاجار و م��ادر دكتر علي اميني 
نخست وزير دوران پهلوي( كه در سال 1326 ه. ش با خريد 

100 دس��تگاه تاكسي و تحت اختيار قرار دادن آنها به 100 
ش��وفر و با تاسيس سازماني مستقل، تاكسيراني تهران را در 

كنترل خود درآورد. 
 انواع خودرو هاي تاكس��ي در آن دوران مانند امروز نبود 
و نوع ماش��ين ها بسيار متنوع بود از سال 1347 ه�. ش بود 
كه كم كم همه تبديل به يك مدل خاص به نام پيكان شدند 
و بعده��ا در دهه 70 نيز كم كم به رنو 21 و هيوندا تبديل و 
امروز نيز س��مند و پرايد جايگزين آنها شده اند، در آن زمان 
انواع و اقسام خودرو با گرفتن اجازه نامه از شهرداري تبديل 
به تاكس��ي مي ش��دند از جمله خودرو هاي فيات، مسكويچ، 
فورد، واكس��ال، آستين، ش��ورلت، اپل، بنزهاي 170 و 180 
و 190، دوج و... ك��ه همگي با رنگ كردن گلگير هاي جلو و 

عقب به رنگ سفيد به عنوان تاكسي مشغول به كار بودند. 
يك��ي از نكات جال��ب در رابطه با رانندگان س��واري هاي 
كراي��ه اين بود كه تمامي آنها به هنگام رانندگي با خودروي 
خود بايد كت و ش��لوار به تن مي كردند و بايد آرمي فلزي به 
صورت مدال را كه تصويري از يك خودرو روي آن به صورت 
برجسته منقوش بود روي يقه و سينه خود نصب مي كردند.

تاريخچهتاكسيرانيدرتهران
ب��ا وجود اينك��ه عليرضا قنادان از توقف روند نوس��ازي 
خودروهاي فرسوده خبر داد، اما روز گذشته خبري منتشر 
ش��د مبني بر اينكه با وجود توقف چندماهه روند نوسازي 
تاكسي هاي فرس��وده و وعده شركت  خودروساز براي آغاز 
اين روند از ابتداي خرداد، به نظر مي رسد اين طرح اين بار 

با سرعت بسيار آهسته حركت خود را آغاز كرده است. 
مرتض��ي ضامني مديرعام��ل اتحاديه تاكس��يراني هاي 
شهري كش��ور درباره آخرين وضعيت نوسازي تاكسي هاي 
فرس��وده، اظهار ك��رد: در كارگ��روه كاه��ش آلودگي هوا 
جلس��ه يي داشتيم كه طي آن مقرر شد شركت خودروساز 
ص��دور پي��ش فاكت��ور را ب��راي ح��دود 4000 نفري كه 
باقي مانده بودند، آغاز كند كه اين فرآيند از هفته گذشته با 
سرعت آرام آغاز شد و شركت خودروساز نيز در حال صدور 

پيش فاكتور براي تاكسي هاي فرسوده باقي مانده است. 
وي با بيان اينكه  در اين زمينه نياز به همكاري بيشتري 
ميان اركان مختلف طرح داريم و اميدواريم كه بانك ها نيز 
در اين زمينه مساعدت كنند، افزود: از بانك هاي عامل نيز 
انتظار داريم تسهيالت با نرخ مصوب 18 درصد را براي اين 

امر درنظر بگيرند و در حقيقت هدف ما دريافت تسهيالت 
ارزان قيمت يا متفاوت از بانك ها نيست. 

مديرعامل اتحاديه تاكس��يراني هاي ش��هري كش��ور در 
ادامه صحبت هايش با اش��اره به فرآيند افزايش نرخ كرايه 
تاكس��ي گفت: فرآيند تغيير نرخ كرايه تاكسي به اين گونه 
اس��ت كه طبق قانون ش��هرداري ها و شوراها، سازمان هاي 
مربوطه موظف  مي ش��وند در پايان هر سال اليحه افزايش 
نرخ كرايه را متناس��ب با نرخ تورم و هزينه هايي كه قاعدتا 
در س��ال جدي��د به ه��ر كس��ب و كاري وارد مي ش��ود را 
محاسبه كنند و در قالب اليحه به شوراي اسالمي هر شهر 
بفرستند؛ سپس شوراي اسالمي شهر اين اليحه را مصوب 
و پ��س از تاييد نهايي فرمانداري، ن��رخ مصوب نيز قابليت 

اجرايي مي يابد. 
وي ادام��ه داد: افزايش نرخ كرايه تاكس��ي  درتهران نيز 
از همين فرآيند تبعيت كرده و نرخ كرايه تاكسي ها حدود 
12.5درصد افزايش داش��ته است البته اين 12.5درصد به 
صورت ميانگين بوده به طوري كه در برخي خطوط كمتر و 

در برخي ديگر نيز ممكن است بيشتر باشد. 

حركتآهستهروندنوسازيتاكسيهايفرسوده

گروه راه و شهرسازي آزاده كاري 
تاكس�ي ها در شهر تهران يكي 
از مهم ترين وس�ايل حم�ل و نقل 
با  مي ش�وند.  محس�وب  عموم�ي 
توجه به ش�لوغي بي�ش از اندازه 
از  بس�ياري  اتوب�وس  و  مت�رو 
به  مي دهند  ترجي�ح  ش�هروندان 
ج�اي مچاله ش�دن در كابين هاي 
ش�لوغ مترو و اتوبوس يا ايستادن 
در صف هاي طويل انتظار، از وسيله 
حمل و نقل آسان تر يعني تاكسي 
اس�تفاده كنن�د. هر چن�د كرايه 
تاكسي ها در شرايط فعلي چندان 
به صرفه نيس�ت و بع�د از افزايش 
12.5درص�دي نرخ تاكس�ي ها كه 
ح�دود 10روز پي�ش اعمال ش�د، 
از تعداد تاكس�ي س�واران كاسته 
ش�ده اما باز هم مش�تريان خاص 
خ�ودش را دارد. ناگفته نماند اين 
مش�تريان بايد سختي هاي مربوط 
به س�اعت ها در ترافيك ماندن را 

نيز به جان بخرند.  

عليرضا قنادان: ديدگاه ما اين است كه 
خطوط بلند تاكسيراني كه به موازات 

آن خطوط بي آر تي و مترو وجود 
دارد، كمرنگ شوند و بيشتر به سمت 
خطوط كوتاه برويم. در اين مهندسي 

مجدد خطوط يكي از اولويت هاي 
اصلي ما يكپارچگي سيستم حمل و 

نقل تاكسيراني و توسعه خطوط مترو و 
اتوبوس است
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دانشوفن10
انگليس »ياهو« را ۲۵۰ هزار پوند 

جريمه مي كند
انگجت| شركت ياهو كماكان در حال دست و پنجه 
نرم كردن با تبعات هك ش��دن صدها ميليون حس��اب 

كاربري ايميل كاربران خود در سال ۲۰۱۴ است. 
كميس��يونر اداره اطالعات انگليس ب��ه تازگي اعالم 
كرده كه نمايندگي شركت ياهو در اين كشور موظف به 
پرداخت جريمه يي ۲۵۰هزار پوندي )در حدود ۳۳۴۳۰۰ 
دالر( بر اساس قانون حفاظت از اطالعات كشور انگليس 
است. بر اساس قانون مذكور ياهو اقدامات مناسب و كافي 
را براي حفاظت از داده هاي ۵۱۵۱۲۱ كاربر انگليس��ي 
خدمات ايميل خود انجام نداده اس��ت و به همين علت 
ايميل هاي آنها در س��ال ۲۰۱۴ توسط هكرها هك شد. 
ياهو در واكنش اعالم كرده كه در برابر اين حكم تقاضاي 
فرجام خواهي كرده و ت��الش مي كند آن را نقض كند. 
اين شركت مدعي ش��ده اقدامات الزم براي ايمن سازي 
خدمات ايميل خود را انجام داده است. پيش از اين هم 
امري��كا ياهو را به همين عل��ت ۳۵ ميليون دالر جريمه 
كرده بود. تعداد كاربراني كه ايميل هاي ياهوي آنها هك 

شده بود بالغ بر ۵۰۰ ميليون نفر برآورد مي شود. 

بدافزاري كه 4۰ هزار دستگاه را 
آلوده كرد

افتا| مرك��ز مديريت راهبري امني��ت فضاي توليد 
وتبادل اطالعات از كشف يك بدافزار مخرب جديد خبر 
داده كه بيش از ۴۰ هزار دس��تگاه متصل به اينترنت را 
مورد حمله قرار داده اس��ت. پس از كشف بدافزار بزرگ 
و خطرناك VPNFilter، پژوهشگران امنيتي بات نت 
غول پيكر و خطرناك تر ديگري را شناسايي كرده اند كه 
بيش از ۴۰هزار س��رور، مودم و دس��تگاه هاي متصل به 
اينترن��ت را كه متعلق به تعداد زيادي از س��ازمان ها در 

سراسر جهان است، تحت تاثير قرار داده است. 
مرك��ز مديريت راهبري امنيت فضاي توليد و تبادل 
اطالعات رياس��ت جمهور )افتا( اعالم ك��رد: اين بدافزار 
ك��ه Prowli نام گرفته اس��ت، در حال پخش و تزريق 
بدافزار به س��رورها و وب س��ايت هاي مختلف در سراسر 
جهان است. تكنيك هاي مورد استفاده اين بات نت شامل 
اكس��پلويت ها، حمالت brute-force و بهره برداري از 
پيكربندي هاي ضعيف اس��ت. بدافزار Prowli تاكنون 
بيش از ۴۰ هزار دستگاه و بيش از ۹۰۰۰ كسب و كار در 
حوزه هاي مختلف، از جمله مالي، آموزش و سازمان هاي 

دولتي را مورد حمله قرار داده است. 
 س��رورهاي Drupal و Wordpress، سرورهاي 
 HP جومال، س��رورهاي پش��تيبان گيري ك��ه نرم افزار
مودم ه��اي  مي كنن��د،  اج��را  را   Data Protector
DSL، س��رورهايي ك��ه پ��ورت SSH آنه��ا باز اس��ت 
PhpMyAdmin، س��رورهايي كه پورت SMB آنها 
در در دس��ترس اس��ت و دس��تگاه هاي اينترنت اشيا يا 
IoT آسيب پذير دستگاه ها و سرويس هايي هستند كه 
كه توس��ط اين بدافزار آس��يب ديده اند. تمام موارد فوق 
با اس��تفاده از يك آسيب پذيري شناخته شده يا حدس 

نام كاربري و رمزعبور آلوده شده اند. 
مهاجمان همچنين از اين بدافزار براي نصب كاوشگر 
ارز ديجيتالي Monero نيز اس��تفاده مي كنند. از آنجا 
كه مهاجمان از آسيب پذيري هاي شناخته شده مختلف 
و ح��دس زدن اطالعات ورود براي نفوذ به دس��تگاه ها 
اس��تفاده مي كنن��د، كارب��ران بايد مطمئن ش��وند كه 
سيستم هاي آنها به روز هستند و هميشه از گذرواژه هاي 

قوي براي دستگاه هاي خود استفاده كنند.

روسيه ابر حسابرس مي سازد
ديفنس وان| روس��يه در حال ساخت يك خدمت 
ابرحسابرسي عظيم است كه هنگام جنگ و در صورت 
قطعي اينترنت به ش��بكه داخلي ارتش متصل شود تا 
فعاليت هاي اينترنتي كشور ادامه يابد. ارتش روسيه در 
حال س��اخت خدمت عظيم ابر حسابرسي است كه به 
عنوان يك شبكه اينترنت پشتيبان عمل مي كند. اين ابر 
حسابرسي تا ۲۰۲۰ تكميل مي شود. روسيه ادعا مي كند 
هنگام جنگ اين ابر حسابرسي با اتصال به شبكه داخلي 
و عظيم ارتش كم��ك مي كند تا فعاليت هاي اينترنتي 
كشور در صورت قطعي اينترنت، با مشكلي روبرو نشود. 
به گفته منبع اين خبر، روس��يه حتي مي تواند ترافيك 
تجاري شبكه داخلي خود را نيز مديريت كند. اين طرح 
كه »ابر جنگ« نام گرفته بخشي مهم از فرايند ادامه دار 
نوين س��ازي اين كشور اس��ت. ابر حسابرس��ي مذكور 
ب��ا هزينه ۳۹۰ ميليون روبل )۶ ميليون دالر( س��اخته 
مي شود و قرار است براي تضمين ادامه فعاليت آن مراكز 
داده يي در سراس��ر روسيه ساخته شود. نخستين مركز 

داده آن نيز تكميل شده است. 

توليد پهپاد استوانه اي به شكل 
فنجان قهوه

ديجيتال ترندز| امروزه پهپادها به شكل ها و اشكال 
متفاوتي طراحي و توليد مي شوند، اما تا به حال سابقه 
نداشته كه يك پهباد به شكل فنجان قهوه عرضه شود. 
اين پهباد كه LeveTop نام دارد، از قابليت هاي 
پ��روازي خوبي برخوردار بوده و مجهز به يك دوربين 
عكاسي و فيلمبرداري نيز هس��ت. پهپاد يادشده در 
زمان بسته بندي شدن شبيه يك فنجان قهوه بزرگ 
است و پس از باز شدن ابعادي چهار برابر حالت اصلي 
پيدا مي كند. باز و بس��ته كردن اين پهپاد كاري ساده 
ب��وده و حم��ل و نقل آن باتوجه ب��ه فضاي كمي كه 
اش��غال مي كند ساده اس��ت. اين پهپاد فاقد قطعات 
شكس��تني است و وزن آن در حدود ۴۵۰ گرم است. 
پهپاد يادش��ده بعد از ش��ارژ كامل قادر به ۲۰ دقيقه 
پ��رواز با س��رعت حداكث��ر ۱۵ متر بر ثانيه اس��ت و 
حداكثر مي تواند در ارتفاع ۱۰۰ متري از زمين پرواز 
كند. دقت فيلمب��رداري دوربين اين پهپاد به ۱۰۸۰ 
Lev - پيكس��ل مي رسد.  يكي ديگر از مزاياي پهپاد
Top سيس��تم جي پي اس پيش��رفته آن است كه 
باعث مي ش��ود بتوان از آن براي تعقيب كاربر تعريف 
شده استفاده كرد. البته براي اين كار بايد گوشي تلفن 
همراه خود را با اس��تفاده از اپليكيشن مربوط به اين 
پهپاد تنظيم كنيد. قرار است اين پهپاد يك ماه ديگر 

به قيمت ۱۸۰ دالر روانه بازار شود.

اخبار

روي ديگر سكه در دنياي مجازي 

تهديد سالمت كاربران با فناوري هاي جديد
گروه دانش و فن|

با فراگير ش��دن اينترن��ت و فناوري اختالالت 
جس��مي و روحي مختلف ميان كاربران در حال 
افزايش اس��ت اي��ن اختالالت از فن��اوري زدگي 
گرفته تا سندروم صداي موبايل، زندگي كاربران 

را تحت تاثير قرار داده است. 
فناوري و اينترنت راه هاي بس��يار زيادي براي 
كس��ب و گسترش دانش در برابر انسان گشوده و 
ب��ه جزيي جدايي ناپذير از زندگي انس��ان مدرن 
تبديل ش��ده اس��ت. دس��تيابي به منبع عظيم و 
سريع اطالعات سبب مي شود افراد بتوانند با يك 
كلي��ك به دنيايي از اطالعات دسترس��ي يابند يا 
با دوس��تان و خانواده خود در آنسوي كره زمين 
ارتب��اط برقرار كنند. هيچ ي��ك از امكانات بدون 
اينترنت و رشد فناوري ممكن نبود. اما روي ديگر 
س��كه اختالالتي اس��ت كه اين موارد در زندگي 

انسان امروزي ايجاد مي كنند. 
همزمان با فراگير ش��دن اينترن��ت و فناوري 
شاهد افزايش اختالالت جسمي و روحي مرتبط 
با اس��تفاده از فناوري هاي ديجيتال هستيم. اين 
اختالالت خوش خيم يا بدخيم تا همين اواخر از 
چشم جامعه پزشكي دورمانده است. جالب آنكه 
بسياري از اين اختالالت تاقبل از اوج گيري روند 

ديجيتاليزه شدن وجود نداشته اند. 
در اي��ن بيم��اري دور مفاصل شس��ت به طور 
م��داوم احس��اس درد وج��ود دارد و احتماال به 
تغيير در ش��كل اس��تخوان در اين مفصل منجر 
مي ش��ود. اين بيماري به دلي��ل تايپ كردن زياد 
با موبايل هايي ش��بيه بلك بري با انگشت دست 

به وجود مي آيد. 
 س��ندروم نف��وذ اعص��اب اولن��ار در آرنج به 
دليل اس��تفاده مداوم از موبايل به وجود مي آيد. 
اين مفص��ل در حالت خميده ب��ه مدت طوالني 
نگه داش��ته مي شود. اين س��ندروم زماني اتفاق 
مي افتد كه ف��رد دايما تصور مي كن��د موبايل او 
در جيبش در حال زنگ خوردن اس��ت. به گفته 
،iDisorder دكت��ر الري روزن مول��ف كت��اب 
۷۰ درص��د اف��رادي كه به طور م��داوم از موبايل 
استفاده مي كنند، به اين سندروم دچار هستند. 

اي��ن س��ندروم در حقيق��ت اضطراب ناش��ي 
از آن اس��ت كه ف��رد به موبايل خود دسترس��ي 

 (Nomophobia) نداشته باشد. واژه نوموفوبيا 
 )no mobile phobia( در حقيقت فوبياي نبود موبايل
است. اين احساس زماني به وجود مي آيد كه فرد 
به موبايل خود دسترس��ي ندارد يا آنكه پريز برق 
و شارژر موبايل در نزديكي او نيست. برخي افراد 
مبتال به اين س��ندروم مضطرب مي شوند و حتي 
عده ي��ي ديگ��ر در چنين وضعيت��ي دچار حمله 

عصبي مي شوند. 
به گ��زارش مه��ر، در اين ش��رايط ف��رد در 
برخ��ي محيط هاي ديجيتال دچار س��رگيجه و 
توهم مي ش��ود. احساس سرگيجه و حالت تهوع 
ناش��ي از محيط ه��اي مجازي س��ايبر زدگي يا 
Cybersicknessناميده شده است. اين واژه در 
اوايل دهه ۱۹۹۰ ميالدي براي توصيف احساس 
توهم��ي به وجود آمد كه كاربران سيس��تم هاي 
اوليه واقعيت مجازي احساس مي كردند. در اين 
ش��رايط مغز افراد فريب خ��ورده و با وجود آنكه 
ف��رد درحال حركت نيس��ت دچار حركت زدگي 

مي ش��ود. اين ن��وع افس��ردگي از برخوردها در 
شبكه هاي اجتماعي يا نبود آن به وجود مي آيد. 
انس��ان ها موجودات اجتماعي هس��تند بنابراين 
فرد تص��ور مي كند افزاي��ش ارتباطات با كمك 
رسانه هاي اجتماعي او را خوشحال تر و راضي تر 
مي كن��د. در حقيقت برعكس اي��ن امر واقعيت 
دارد. در همين راس��تا تحقيقي كه در دانش��گاه 
ميشيگان انجام شد نش��ان داد افسردگي ميان 
جوانان رابطه مس��تقيم با م��دت زماني دارد كه 
در رسانه هاي اجتماعي سپري مي كنند. يكي از 
داليل احتمالي آن اس��ت كه افراد در شبكه هاي 
اجتماع��ي فق��ط اخبار خ��وب خود را منتش��ر 
مي كنند. بنابراين به س��ادگي فرد تصور مي كند 
همه زندگي بسيار خوشحال و موفقي دارند و او 

از قافله عقب مانده است. 
اي��ن اخت��الل يك نياز م��داوم و ناس��الم براي 
دسترسي به اينترنت اس��ت. اعتياد به اينترنت در 
حقيقت استفاده بيش از حد از اينترنت در زندگي 

روزمره است. واژه اعتياد و اختالل گاهي اوقات در 
دنياي پزش��كي نشان دهنده استفاده مفرط و البته 

نشانه يك اختالل بزرگ تر است. 

 اعتياد به اينترنت، اضطراب واختالل
دكت��ر كيمبري يان��گ در اين ب��اره مي گويد: 
تش��خيص هاي دوگانه بخش��ي از درمان است. در 
اين وضعيت نيز اعتياد به اينترنت نش��ان مي دهد 
اين مش��كل از اختالالت ديگري مانند افسردگي، 
وسواس، اختالل توجه و اضطراب اجتماعي ريشه 
مي گيرد. يانگ مدير مركزي براي درمان اعتياد به 
اينترنت اس��ت و اشكال مختلف اعتياد به اينترنت 
را درمان مي كند. به عقيده او اعتياد به اينترنت به 
مواردي مانند مهارت هاي ارتباطي ضعيف و اعتماد 

به نفس كم مربوط است. 
اين نيز يك نياز ناس��الم ب��ه بازي هاي رايانه يي 
آنالين اس��ت. طبق گزارشي كه در ۲۰۱۰ ميالدي 
و ب��ا بودجه دولت كره جنوبي انجام ش��د حدود ۸ 

درصد جمعيت ۹تا ۳۹ ساله اين كشور از اعتياد به 
اينترنت يا اعتياد به بازي هاي آنالين رنج مي برند. 
در اين كشور حتي قانوني وضع شده كه دسترسي 
به بازي هاي آنالين از ۱۲ نيمه ش��ب تا ۶ صبح را 

براي كاربران زير ۱۶ سال قطع مي كند. 
ب��ه س��ندروم س��ايبركوندريا  مبت��ال  ف��رد 
)Cyberchondria( تص��ور مي كن��د مبت��ال 
به هر بيماري اس��ت كه در س��ايت هاي مختلف 
درباره آن مطالعه كرده اس��ت. بدن انس��ان بطور 
مداوم عالئم مختلف و مرموزي از دردها دريافت 
مي كند. بيش��تر اين دردها منشأ خاصي ندارد اما 
آرش��يو عظيم وب سايت ها از متون علمي سبب 
مي شود انس��ان بدترين س��ناريوهاي پزشكي را 
تصور كند. هنگامي كه فرد سردرد دارد با مراجعه 
به وب س��ايت هاي مختلف ممكن اس��ت به خود 
بقبوالند نشانه هاي تومور مغزي در او وجود دارد. 
 Cyberchondria در اي��ن حالت فرد مبتال به
بدترين نتيجه گيري ها را انجام مي دهد. تحقيقي 
كه مايكروس��افت در ۲۰۰۸ مي��الدي انجام داد 
نشان داد اصوال فرايند تشخيص بيماري با كمك 
موتور جست وجوهاي اينترنتي سبب مي شود فرد 

بدترين نتايج را در نظر بگيرد. 
يكي از مش��كالت مرتبط با فن��اوري نيز چاقي 
مفرط و اضافه وزن اس��ت. هنگام اس��تفاده از يك 
گجت اصوال كاربر در يك نقطه بي حركت مي  ماند. 
افرادي كه بطور مداوم از فناوري استفاده مي كنند، 
اصوال زياد ورزش نمي كنند و همين امربه چاقي و 
اضافه وزن منجر مي شود. استفاده مداوم از فناوري 
و اينترنت به قوز كردن و فش��ار به س��تون فقرات 
منجر مي ش��ود. شايد حتي برخي كاربران نوجوان 
از وج��ود اي��ن قوز به خ��ود ببالند و آن را نش��انه 
هوش��مندي بدانند. اما چنين رون��دي به اختالل 
حركتي فرد منجر مي شود. ممكن است فرد هنگام 
تماشاي تلويزيون متوجه شود كه حركات دست او 
محدود ش��ده يا نمي تواند سر خود را خم كند.  به 
هرحال فناوري نيز مانند شمش��يري دو لبه عمل 
مي كند. اين اختالالت هرچند ساده، زندگي انسان 
را مختل مي كنند. اين اختالالت هميشه در كمين 
كاربران و به خصوص نوجوانان و كودكان هستند. 
درهمين راس��تا كارب��ران بايد ميزان اس��تفاده از 

فناوري هاي نوين و اينترنت را كنترل كنند. 

انگجت|
گلدمن ساكس با بهره گيري از فناوري هوش 
مصنوع��ي پيش بيني كرد كه تي��م ملي فوتبال 
برزيل، در ج��ام جهاني فوتبال ۲۰۱۸ روس��يه، 

قهرمان خواهد شد. 
 از آنجا كه جام جهاني فوتبال ۲۰۱۸ به عنوان 
بيس��ت و يكمي��ن دوره از جام جهان��ي فوتبال از 
۱۴ ژوئن ت��ا ۱۵ ژوئي��ه ۲۰۱۸ )۲۴ خرداد تا ۲۴ 
تير ۱۳۹۷( در كش��ور روسيه برگزار مي شود، تب 
پيش بيني هاي فوتبالي نيز بس��يار داغ شده است، 
ب��ه گونه يي ك��ه برخ��ي از ش��ركت هاي فعال در 
حوزه تكنول��وژي با اس��تفاده از فناوري هاي نوين 

ب��ه پيش بيني نتايج احتمال��ي بازي هاي فوتبال اقدام كرده اند. بانك امريكايي گلدمن س��اكس 
هم اكنون با بهره گيري از فناوري هوش مصنوعي برآورد كرده است كه تيم ملي فوتبال برزيل در 
بازي هاي جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه به رتبه قهرماني نائل خواهد شد. اين بانك امريكايي كه سابقه 
پيش بيني هاي فوتبالي ديگري را نيز در كارنامه خود دارد، اين بار در تالشي جديد پيش بيني كرده 
است تيم هاي ملي فوتبال فرانسه، برزيل، پرتغال و آلمان به مرحله نيمه نهايي ورود پيدا كرده و 
در نهايت برزيل با شكست آلمان، قادر خواهد بود به مقام قهرماني در اين دوره از رقابت ها دست 
پيدا كند. البته گلدمن ساكس يك بار ديگر به اشتباه نتيجه جام جهاني ۲۰۱۴ را پيش بيني كرده 
بود، اين بار در تالشي جديد سعي دارد با بهره گيري از فناوري هاي نوين همچون هوش مصنوعي 
و يادگيري ماشيني پيش بيني هاي معتبرتر و قابل اعتمادتري را به طرفداران فوتبالي ارائه دهد. 

اين بانك امريكايي با استفاده از فناوري هوش مصنوعي، چهار مدل يادگيري ماشيني و با وارد 
كردن خصوصيات تيم هاي فوتبالي حاضر در دوره از جام جهاني، اطالعات ش��خصي بازيكنان و 
داده هاي مربوط به عملكرد اخير اين تيم ها و سپس مقايسه داده هاي وارد شده مذكور با امتياز تمام 
بازي هاي جام جهاني و جام ملت هاي اروپا از سال ۲۰۰۵ به بعد توانسته است به اين نتيجه برسد. 
گلدمن س��اكس نيز در گزارش اين پيش بيني خود درباره ماهيت غير قابل پيش بيني بازي هاي 
ورزشي به خصوص فوتبال مي گويد: به هيچ عنوان نمي توان صد در صد به نتايج پيش بيني هاي 

فوتبالي حتي با استفاده از پيشرفته ترين فناوري هاي جهان از جمله هوش مصنوعي اعتماد كرد.

ايسنا|
بس��ياري از كاربران مك گزارش دادند كه در سيستم 
 CPU بخش زيادي از mshelper آنها پردازه يي به نام
را اشغال كرده و به سرعت باتري سيستم را خالي مي كند. 
به نظر مي رس��د اين پردازه براي اس��تخراج ارز ديجيتال 

مونرو توسط يك بدافزار طراحي شده است. 
 ارز ديجيتال يا ارز رمزنگاري شده يك واسط مبادله يي 
است كه از رمزنگاري براي ايمني بخشي به تراكنش ها و 

كنترل توليد واحدهاي جديد استفاده مي كند. 
پس از موفقيت بيت كوين و افزايش غيرقابل پيش بيني 
ارزش آن در طول چند س��ال گذش��ته، شاهد پيدايش 
ارزهاي ديجتال جديدتر مثل مونرو و AEON هستيم 
كه براي به دست آوردن هر يك از آنها بايد كار محاسباتي 

آنالين انجام شود. 
ب��ا توجه ب��ه محدوديت هاي موجود براي اس��تخراج 
ارزهاي ديجيتال از اينترنت مثل هزينه برق، هزينه تامين 
س��اخت افزارهاي قدرتمند و هزينه مديريت، بسياري از 
هكرها با ش��ناخت خأل موجود، از سيستم هاي متصل به 

اينترنت براي استخراج ارز استفاده مي كنند. 
براي اس��تخراج ارز ديجيتال از اينترنت الزم است كه 
بخشي از توان محاسباتي رايانه صرف پردازش اطالعات 
ورودي از اينترنت ش��ود، بنابران هكرها با ش��ناخت اين 
پتانس��يل از رايانه هاي غير ايمن متصل به اينترنت براي 

استخراج رايگان ارز استفاده مي كنند. 
اما پس از گزارش كاربران مك، محققان در مركز ضد 
 mshelper نرم افزار مخرب Malwarebytes بدافزار
را تجزي��ه و تحليل كردند؛ هرچند هنوز نحوه توزيع اين 
بدافزار را شناسايي نكرده اند، اما معتقدند نصب كنندگان 

فلش پلير جعلي، اسناد مخرب يا نرم افزارهاي جاسوسي 
علت اصلي آلوده شدن به اين نوع از بدافزار است. 

 pplauncher محققان اعالم كردند النچر اين بدافزار
com. pplauncher. نام داش��ته و توسط النچ دايمون

plist فعال نگه داش��ته مي ش��ود كه اين موضوع نشان 
مي دهد احتماال نصب كننده اين بدافزار، روي سيس��تم 
قرباني به امتيازات ريش��ه )root( دست يافته است. اين 
النچر با Golang توسعه داده شده و حجم نسبتا زيادي 

)۳.۵ مگابايت( دارد. 
بداف��زار  ض��د  مرك��ز  محق��ق  ري��د،  توم��اس 
Malwarebytes مي گويد: استفاده از Golang سربار 
زيادي را به دنبال داشته كه در نتيجه موجب شده تا در 
يك فايل باينري بيش از ۲۳ هزار تابع وجود داشته باشد. 
اين روش پياده س��ازي ساده نش��ان مي دهد كه احتماال 
توسعه دهنده اين بدافزار با ساختار مك آشنا نبوده است. 
هنگام��ي ك��ه النچ��ر پ��ردازه mshelper را ايجاد 

مي كند، بدافزار ش��روع به اس��تخراج ارز مون��رو به نفع 
مجرمان س��ايبري توزيع كننده اين بدافزار مي كند. ابزار 
اس��تخراج كننده اين بدافزار، يك ابزار متن باز و قانوني با 

نام XMRig است. 
 Malwarebytes اين محق��ق مركز ض��د بداف��زار
مي گويد: اين بدافزار انحصارا خطرناك نيست. مگر اينكه 
سيستم Mac شما مشكلي نظير خرابي فن يا گرد و غبار 
زياد روي دريچه فن داش��ته باشد كه مي تواند به افزايش 
دماي سيستم منجر ش��ود. اگرچه mshelper در واقع 
يك بخش قانوني نرم افزاري است اما هنوز هم بايد با بقيه 

نرم افزارهاي مخرب حذف شود. 
براساس گزارش هاي قربانيان اين بدافزار، محصوالت 
ضد بدافزار قادر به شناس��ايي كام��ل اين بدافزار نبوده و 
نمي توانند به درس��تي آلودگي را از ح��ذف كنند و بعد 
از راه اندازي مجدد، اين بدافزار مجددا در سيس��تم ظاهر 
مي ش��ود. بر اساس اطالعات سايت پليس فتا، اكنون كه 
اخبار اين بدافزار گسترش يافته است، شركت هاي امنيتي 
ب��ه احتمال زياد محص��والت خود را ب��ه روز كرده اند تا 
اي��ن بدافزار را با اطمينان ح��ذف كنند. هرچند كاربران 
مي توانند بطور دس��تي دو فايل زير را از سيس��تم خود 
حذف كرده و سيستم را مجددا راه اندازي كنند تا آلودگي 

اين بدافزار برطرف شود: 
اين تنها بدافزار استخراج ارز ديجيتالي نيست كه براي 
كاربران مك ارس��ال مي ش��ود. در ماه فوريه نيز محققان 
مركز ضد بدافزار Malwarebytes يك ابزار اس��تخراج 
ارز مونرو را گزارش دادند كه از طريق نسخه هاي مخرب 
 MacUpdate برنامه هاي موجود از طريق وب س��ايت

ارسال شده است. 

هوش مصنوعي برزيل را قهرمان جام جهاني كرد دستيابي هكرها به ارز ديجيتالي بدون اطالع كاربران
رويدادسايبر

گيزمودو|
محققان امنيتي شركت اوكتا موفق 
به شناسايي روشي مخفي شده اند كه 
هكرها با سواستفاده از آن قادر به دور 
زدن طيف گسترده يي از نرم افزارهاي 

امنيتي تجاري بوده اند. 
هكرها از اين طريق قادر به طراحي 
بدافزارهاي��ي بوده ان��د ك��ه در ظاه��ر 
مش��ابه محصوالت نرم اف��زاري اپل به 

نظر مي رس��يدند و به همين علت توس��ط برنامه هاي ضدويروس بدافزار تلقي نش��ده و 
بلوكه نمي ش��دند. هنوز مشخص نيست هكرها تا چه حد از چنين مشكلي براي سرقت 
اطالعات سوءاس��تفاده كرده اند، اما نكته مهم اين اس��ت كه اين نقص براي بيش از يك 

دهه وجود داشته و كسي متوجه آن نشده بود. 
مش��كل ياد شده مي تواند براي كاربران محصوالت و خدمات گوگل و فيس بوك هم 
مش��كل آفرين بوده باشد، زيرا اين ش��ركت ها هم قادر به تشخيص منشا واقعي كدهاي 
بدافزارهايي كه به اين شيوه توليد شده بودند، نبوده اند و آنها را نرم افزارهاي قانوني اپل 
دانسته اند. از سوي ديگر ممكن است برخي نرم افزارهاي ثبت شده توسط اين شركت ها 
در س��ايت اپل براي تاييد و فعال شدن به همين ش��يوه توسط هكرها مورد دستكاري 
قرار گرفته باشند. شركت اوكتا مي گويد: نخستين بار در فوريه سال ۲۰۱۸ اين مشكل 
را شناسايي كرده است و موضوع را به سرعت به اطالع اپل رسانده است. از جمله ديگر 
شركت هايي كه ممكن است به علت اين نقص امنيتي دچار مشكل شده باشند، مي توان 

به ويروس توتال، اوبجكتيو دولوپمنت، اف – سكيور- يلپ و كربن بالك اشاره كرد.

ورج|
گوگل يك بسته براي بارگذاري آفالين 
عرض��ه كرده كه با نصب آن روي گوش��ي، 
برنام��ه مترجم اين ش��ركت هوش��مندتر 
مي ش��ود. اي��ن بس��ته هم با گوش��ي هاي 
 iOS اندروي��دي و ه��م با سيس��تم عامل
شركت اپل س��ازگاري دارد. يكي از مزاياي 
نص��ب اين بس��ته ام��كان ترجم��ه دقيق 
نوش��ته ها و تابلوهايي است كه كاربر آنها را 

در اماكن عمومي مش��اهده مي كند. براي اين كار تنها كافي اس��ت كاربر دوربين گوشي را فعال 
كرده و در برابر نوش��ته هاي موجود بگيرد تا ترجمه آنها به زبان پيش فرض مد نظر وي صورت 
بگيرد. اين قابليت قبال نيز در مترجم گوگل فعال ش��ده بود، اما حتي در مورد ترجمه زبان هاي 
التين به يكديگر نيز به درستي عمل نمي كرد و ترجمه هاي مخدوشي ارائه مي كرد. با افزوده شدن 
هوش مصنوعي به حالت ترجمه آفالين مترجم گوگل مشكالت يادشده تا حدزيادي برطرف شده 
و حتي ترجمه از زبان هايي مانند چيني و روسي به شكل بهتري صورت مي گيرد. نسخه آفالين 
مترجم گوگل كه از قابليت هاي هوش مصنوعي برخوردار است، به ۵۹ زبان زنده دنيا در دسترس 
است كه از جمله آنها مي توان به فارسي، انگليسي، عربي، چيني، آلماني و هندي اشاره كرد. حجم 
اين بسته هوشمندساز براي هر زبان به ۳۵ مگابايت مي رسد. اين خدمات بر روي انواع گوشي هاي 
تلفن همراه در دسترس است. افزوده شدن اين خدمات به مترجم گوگل بطور تدريجي صورت 
مي پذيرد و قرار است تا دو روز ديگر عموم كاربران بتوانند از خدمات مذكور استفاده كنند. نكته 
قابل تامل اينكه بارگذاري برنامه مترجم گوگل از پلي اس��تور اين ش��ركت از داخل ايران ممكن 
نيست، اما با مراجعه به فروشگاه هاي آنالين داخلي مي توان اين برنامه را بارگذاري و نصب كرد. 

ديلي ميل|
ي��ك اس��تارت آپ فرانس��وي، نوعي 
پوش��ش روباتيك ابداع كرده كه با تقليد 
از راه رفتن انس��ان مي تواند به راه رفتن 

بيماران مبتال به فلج اندام كمك كند. 
يك استارت آپ فرانسوي، نوعي ابزار 
اس��كلتي طراحي كرده ك��ه مي تواند به 
بيماران مبتال به فلج سطح پايين كمك 
كند تا بدون نياز به عصا يا واكر راه بروند. 

اين ابزار موسوم به »آتاالنته« )Atalante(، يك پوشش روباتيك است كه در آن، از رايانه ها 
و موتورهاي پيچيده اس��تفاده شده تا از راه رفتن انسان تقليد كنند. شركت »واندركرفت« 
)Wandercraft( كه در پاريس واقع شده، سازنده اين ابزار است و اميد دارد به زودي آن 
را براي فروش عرضه كند. كاربران، اس��تفاده از اين ابزار را با نشس��تن در آن و حركت دادن 
مفاص��ل ران آغ��از مي كنند. اين كار، موتورهاي روي مفاص��ل ران، زانوها و مچ پا را به قرار 
گرفت��ن در حالت ايس��تاده وادار مي كند. آتالنته، دو پاي متح��رك و يك تكيه گاه دارد كه 
با تس��مه هايي كه به توزيع يكنواخت فشار كمك مي كنند، به بدن كاربر متصل مي شوند. 
كاربر، پاهايش را روي پدهاي فلزي كه دستگيره هاي الستيكي دارند، قرار مي دهد. تكيه گاه، 
به يك باتري و يك ميكرورايانه مجهز اس��ت كه چگونگي تعادل و راه رفتن ابزار را تنظيم 
مي كنند. كاربر مي تواند براي كنترل ابزار، از حالت هاي گوناگون بدن نيز استفاده كند يا يك 
فرد حرفه يي مي تواند با استفاده از برنامه هاي خاصي، به هدايت ابزار بپردازد. آتالنته، نسل 
چهارم اسكلت هاي بدن شركت واندركرفت است. اين ابزار كه وزن آن به ۱۳۰ پوند مي رسد، 
نسبتا آرام حركت مي كند؛ اما انتظار مي رود كه اين مورد در نسخه هاي بعدي اصالح شود. 

كاربران »اپل«، »گوگل« و »فيس بوك« در معرض خطر پوشش روباتيكي براي تقليد راه رفتن انسانبرنامه ترجمه »گوگل« با عكس گرفتن از متون

كاربر فراسودريچه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 راه ان�دازي تلويزي�ون اتوبوس�ي ج�ام جهان�ي
در گرگان

گرگان| رييس سازمان حمل و نقل شهرداري گرگان گفت: 
مجوزهاي الزم براي استقرار تلويزيون اتوبوسي جام  جهاني 
در ناهارخوران از مراجع ذي صالح كسب شده است. »احمد 
س��االري« در جمع خبرنگاران اظهار كرد: اين اتوبوس در 
نخستين بازي تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني يعني 
25خرداد ماه آغاز به كار مي كند. وي با اشاره به اينكه اين 
اق��دام با همكاري بخش خصوصي انجام مي ش��ود، افزود: 
اين اتوبوس با تصاوير لوگوي جام جهاني، تصوير بازيكنان 
تيم ملي فوتبال و برنامه بازي هاي ايران طراحي مي ش��ود. 
ساالري با بيان اينكه LED با ابعاد 2/5متر در 5 متر روي 
بدنه اتوبوس نصب مي ش��ود، گفت: مكان استقرار اتوبوس 
شهربازي سابق در نزديكي ميدان ناهارخوران است. رييس 
سازمان حمل و نقل شهرداري گرگان خاطرنشان كرد: در 
نظر داريم در طول برگزاري مس��ابقات براي تماشاچيان، 

مسابقه پيش بيني نتايج را برگزار كنيم. 
 حضور در جشنواره و نمايشگاه توانمندي هاي آب 

و فاضالب كشور
اراك| سومين جشنواره و نمايشگاه توانمندي هاي بهره برداري 
و نگهداري در صنعت آب و فاضالب كش��ور با هدف معرفي 
توانمندي ها و توليدات داخل و تبادل دس��تاوردهاي علمي و 
فني در نمايشگاه بين المللي ش��هر آفتاب تهران برگزار شد.  
اين ش��ركت ضمن حضور در سومين جش��نواره و نمايشگاه 
توانمندي هاي بهره برداري صنعت آب و فاضالب كش��ور كه 
به همت ش��ركت مهندسي آبفا كش��ور از تاريخ ۱5 الي ۱۹ 
ارديبهش��ت ماه در نمايش��گاه ش��هر آفتاب تهران دائر بوده، 
آخرين پژوهش ها، تحقيقات، دستاوردها و توانمندي هاي خود 

را در زمينه بهره برداري به نمايش گذاشت. 
 قدرداني ش�ركت توزيع نيروي ب�رق مازندران از 
پليس آگاهي استان مازندران در دستگيري سارقان

 مديريت ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران از فرماندهي 
محترم نيروي انتظامي اس��تان مازندران به خصوص رييس 
پليس آگاهي استان مازندران و پرسنل خدوم آن مجموعه 
بابت همكاري و اقدام مقتدرانه پليس آگاهي در دستگيري 
باند س��ارقان تجهيزات شبكه توزيع برق مازندران تشكر و 
قدرداني كردند. سرهنگ پهلواني رييس پليس آگاهي استان 
مازن��دران در اين ديدار بيان داش��ت: همزمان با چهاردهم 
خ��رداد مصادف با رحلت جانگداز رهب��ر كبير انقالب امام 
)ره( و ش��ب هاي قدر، سارقين با استفاده از ايامي كه مردم 
براي س��وگواري تا پاسي از ش��ب را به عزاداري و روزها به 
اس��تراحت مي پردازند، از اين فرصت استفاده كرده غافل از 
اينك��ه نيروهاي جان بركف نيروي انتظام��ي و در راس آن 
پليس آگاهي اس��تان با هماهنگي مراجع محترم قضايي و 
حراست شركت توزيع نيروي برق مازندران در يك عمليات 
منسجم و غافلگيرانه دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند. 

 آزادي ۱۵۰۰زنداني غير عمد در اصفهان
اصفهان| جش��ن گلريزان وي��ژه آزادي زندانيان غير عمد 
توسط ش��ركت فوالدمباركه اصفهان در محل باغ فردوس 

اصفهان برگزار شد. 
گس��ترش نيوز: جش��ن گلريزان ويژه آزادي زندانيان غير 
عمد توس��ط شركت فوالدمباركه اصفهان با حضور رييس 
كل دادگس��تري استان، رييس و اعضاي ستاد ديه استان، 
فرماندار شهرستان مباركه، مديرعامل شركت فوالدمباركه 
و جمعي از مديران شركت هاي تحت پوشش، پيمانكاران 
و ش��ركت هاي طرف قرارداد گ��روه فوالدمباركه در محل 
باغ فردوس اصفهان برگزار شد. بهرام سبحاني مديرعامل 
شركت فوالد مباركه اصفهان در ابتداي اين مراسم كه پس 
از اقامه نماز مغرب و عشاء و صرف افطاري شركت كنندگان 
در اين مراس��م در س��خناني به اهمي��ت كارهاي خير در 
جامعه اشاره كرد و گفت: قدم هاي خيري كه فوالدمباركه 
در جامعه داش��ته است موجب شده، اين صنعت بحمداهلل 
از خط��رات و بالياي غيرمترقبه مصون باش��د. او افزود: در 
فوالدمباركه كاركنان در دماي ب��االي ۱2۰۰درجه مذاب 
را منتقل مي كنند كه اصطالحا جهنمي از مذاب اس��ت و 

تاكنون از باليا مصون بوده اند.
 حكم نصب پارچه بر س�ر در ميوه فروش به دليل 

تخلف گرانفروشي اجرا شد
كرم�ان| مديركل تعزيرات حكومتي استان كرمان از اجراي 
حكم نصب پارچه بر س��ر درب واحد صنفي يك مغازه ميوه 
فروش��ي به دليل تكرار تخلف گرانفروشي خبر داد. ارسالن 
ميري، مديركل تعزيرات حكومتي اس��تان كرمان از اجراي 
حكم نصب پارچه بر س��ر در واحد صنف��ي يك مغازه ميوه 
فروش��ي به دليل تكرار تخلف گرانفروشي خبر داد. مديركل 
تعزيرات حكومتي استان كرمان گفت: بازرسان صنعت، معدن 
و تجارت در بررسي يك مغازه ميوه فروشي به دليل دريافت 
گزارش ه��اي مردمي مبني بر تخلف گرانفروش��ي، تخلف را 
محرز اعالم و گزارش را به تعزيرات حكومتي ارس��ال كردند. 
در نتيجه رس��يدگي شعبه تعزيرات حكومتي به اين پرونده 
با توجه به تخلفات متعدد و س��وابق زي��اد اين متهم، حكم 
ب��ه نصب پارچه به دو هفته بر س��ر در واحد و جزاي نقدي 
صادر شد كه حكم صادره توسط واحد اجراي احكام با حضور 

بازرسان صنعت، معدن و تجارت اجرايي شد. 
 اختص�اص ۱۱ ميلي�ارد توم�ان ب�ه پروژه ه�اي 

اشتغال زايي ماسال
رشت| فرماندار ماسال از اعطاي ۱۰ميليارد و ۹2۰ميليون 
تومان تسهيالت اشتغال زا به 65 طرح اشتغال زاي شهرستان 
در س��ال جاري خب��ر داد. »محمدجواد عامر« در جلس��ه 
كارگروه اش��تغال اين شهرس��تان با بي��ان اينكه ظرفيت 
خوبي براي اش��تغال زايي در شهرس��تان به ويژه در بخش 
گردشگري وجود دارد، افزود: امسال 65 طرح اشتغال زايي 
با اعتبار ۱۰ميليارد و ۹2۰ميليون تومان در قالب طرح هاي 
اشتغال فراگير و اشتغال روستايي جهت دريافت تسهيالت 
به بانك هاي عامل شهرستان معرفي شدند. رييس كارگروه 
اشتغال شهرستان ماسال، بوم گردي و گردشگري را يكي از 
ظرفيت هاي بس��يار تاثيرگذار جهت توسعه اقتصاد و ايجاد 
اشتغال براي جوانان شهرستان برشمرد و خاطرنشان كرد: 
در راستاي پذيرايي از ميهمانان كه هم دين و هم در ادبيات 
ما بسيار بر آن تاكيد شده است البته انتقادها و گله هايي نيز 
در زمينه رفتارهاي س��وء برخي گردشگران وجود دارد كه 
اين يك مشكل فرهنگي اس��ت و بايد راهكارهاي مناسب 

فرهنگي براي آن در نظر گرفته شود. 

اخبارشهرستانها

در نشست وزير كار با مديران ارشد بخش تعاون مطرح شد

تاكيد بر حفظ و زنجيره اي شدن تعاوني هاي كوچك

در مجمع سال مالي ۱396 شركت ايرانول اعالم شد

ركوردشكني ايرانول در توليد، فروش و صادرات روغن موتور و تقسيم سود 2۰۰۰ ميليارد ريالي

به مناسبت جام جهاني فوتبال

تعرفه رومينگ همراه اول در دو اپراتور مهم روسيه كاهش يافت

در نشست هم انديش��ي مديران ارشد بخش تعاون و 
اتاق هاي تعاون كشور با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و جمعي از نمايندگان مجلس دهم بر ضرورت گسترش 
تعاوني هاي كوچك و جلوگي��ري از انحالل تعاوني هاي 

سهام عدالت تاكيد شد. 
علي ربيعي در اين نشست با بيان اينكه بخش تعاون 
نبايد خود را دس��ت كم بگيرد، اظهار ك��رد: آنچه امروز 
بخ��ش تعاون از آن رنج مي برد، رنج ذهنيت اس��ت و ما 
نياز داريم ذهنيت ها نسبت به بخش تعاون را نه به عنوان 
يك ارزش ديني بلكه به عنوان نياز و متد جوامع نوين و 

كشورهاي پيشرفته تغيير دهيم. 
وي راه حل برون رفت كشور از مشكالت را در تقويت 
بخش تعاون دانست و افزود: در دوران تحريم هاي جديد 
هيچ نگاه جنگ جويانه يي عليه كشور وجود ندارد، ضمن 
اينك��ه تحريم كنندگان به هيچ وجه س��ناريوهاي جنگ 
نظامي عليه ايران ندارند و حتي نمي توانند به اين موضوع 
فك��ر كنند بلكه هدف آنها پاش��يدگي نظام اجتماعي و 
تش��ديد بي اعتم��ادي بين مردم ايران اس��ت كه در اين 
شرايط نوع پاسخ داده به اين تحريم ها، زندگي اجتماعي 
مبتني بر تعاون است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با 
اش��اره به هدف گذاري سهم 25درصدي بخش تعاون از 
اقتصاد ملي در قوانين باالدستي گفت: بايد نگاه واقع بينانه 
به شرايط و مش��كالت كشور داشته باشيم. در شرايطي 
كه مسووالن كش��ور در دوراني نتوانستند كيك اقتصاد 
را بزرگ كنند اما سهم 25درصدي را براي بخش تعاون 
بدون در نظر گرفتن محدوديت ها و مش��كالت پيش رو 
هدف گذاري كردن��د و امروز عدم تحقق اين هدف مورد 
نقد قرار گرفته است. ربيعي گسترش تعاوني هاي كوچك 
و ب��زرگ كردن تعاوني ها را دو هدف عمده س��ال جاري 
براي تقويت بخش تعاون عنوان كرد و گفت: زنجيره يي 
ش��دن تعاوني ها به عنوان يك��ي از برنامه هاي مهم اين 

بخش در دستور كار قرار دارد. 

 پيشنهاد عدم انحالل تعاوني هاي سهام عدالت
در ادامه بهمن عبدالهي رييس اتاق تعاون ايران عدم 
انحالل تعاوني هاي سهام عدالت را پيشنهاد كرد و گفت: 
در ح��ال حاضر با احتس��اب اعضاي تعاوني هاي س��هام 
عدالت، 5۰ميليون نفر از جمعيت كشور عضو تعاوني ها 
هس��تند. او گفت: در بخش تعاون به لحاظ ظرفيت هاي 
قانون��ي از جمله اهداف پيش بيني ش��ده در برنامه هاي 
توسعه يي، سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و 

همچنين سند توسعه بخش تعاون، هيچ كمبود قانوني 
وجود ندارد اما آنچه اين بخش را با مشكل جدي مواجه 
كرده عدم اجراي اين قوانين در حوزه تعاون اس��ت كه از 
نماين��دگان مجلس انتظار داريم در اين زمينه نظارت بر 

حسن اجراي اين قوانين را با جديت پيگيري كنند. 
رييس اتاق تعاون ايران با بيان اينكه اجراي درس��ت 
قوانين كمك بزرگي به توسعه بخش تعاون مي كند، ادامه 
داد: در ح��ال حاض��ر حدود ۱۷ميلي��ون نفر از جمعيت 
كشور عضو تعاوني ها هستند كه با احتساب تعاوني هاي 
سهام عدالت به حدود 5۰ميليون نفر يعني بيش از نيمي 

از جمعيت كشور مي رسند. 
او به هدف گذاري 25درصدي بخش تعاون از اقتصاد 
ملي اش��اره و اظهار كرد: با وجود آنكه فاصله زيادي بين 
سهم فعلي بخش تعاون از اقتصاد تا سهم پيش بيني شده 
وجود دارد اما طي سال هاي گذشته، اقدامات مهمي در 
زمينه افزايش اين سهم صورت گرفته است. بخش تعاون 
در طول حي��ات خود اثبات كرده كه در دوران س��خت 
توانسته نقطه اتكاي قابل توجهي براي حاكميت و نظام 
باش��د؛ بخش تعاون صرفا يك بخش اقتصادي نيس��ت 
بلك��ه متكي ب��ر زندگي اقتص��ادي، اجتماعي مبتني بر 
فعاليت هاي اقتصادي اس��ت. رييس اتاق تعاون ايران از 

نمايندگان مجلس خواست تا با توجه به موضوع تبديل 
تعاوني هاي سهام عدالت به صندوق هاي سرمايه گذاري به 
عدم انحالل آنها كمك كنند تا با ادامه فعاليت تعاوني هاي 
سهام عدالت س��هم بخش تعاون از اقتصاد ملي افزايش 
يابد. به گزارش ايس��نا، در حال حاضر اليحه آزادس��ازي 
س��هام عدالت در كميته تدوين مقررات سازمان بورس 
در حال بررسي است و به طور همزمان، بورس تهران نيز 
در حال فراهم كردن مقدمات معامله واحدهاي صندوق 
سهام عدالت است. در اين اليحه پيشنهاد شده تا سهام 
عدالت در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( مورد دادوس��تد قرار گيرد. هم  اكنون نزديك به 
5۰ميليون نفر عضو تعاوني هاي سهام عدالت هستند كه 
با گذش��ت ۱2سال از اجراي طرح س��هام عدالت دولت 
همچن��ان مديريت اين س��هام را برعه��ده دارد. بهمن 
عبداله��ي در اي��ن باره ب��ر ضرورت حفظ ش��ركت هاي 
سهامي عدالت تاكيد كرده و نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي را براي جلوگيري از انحالل تعاوني هاي سهام 
عدالت به كمك طلبيده اس��ت. اليحه ساماندهي سهام 
عدال��ت موض��وع اصالح م��واد ۳۴ تا ۳۸ قان��ون اجراي 
سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي دي 
ماه سال گذشته پس از تصويب هيات وزيران جهت طي 

تش��ريفات قانوني به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. 
موضوع اصلي اين مواد تبديل شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت به صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله )ETF( است. در صورت تصويب اليحه آزادسازي 
س��هام عدالت در مجلس، شركت هاي سهامي عدالت به 

صندوق هاي سرمايه گذاري تبديل مي شوند. 

 معافيت شركت هاي دانش بنيان
از پرداخت حق بيمه پيمانكاري

اما در جلس��ه ديگري كه با حضور ربيعي و س��تاري 
برگزار ش��د، بر اس��اس توافق معاونت علم��ي و فناوري 
رياس��ت جمهوري و وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
كليه قراردادهايي كه مجريان آن شركت هاي دانش بنيان 
باش��ند ب��ا تاييد معاونت علم��ي از محاس��به ضرايب و 

پرداخت حق بيمه پيمانكاري معاف مي شوند. 
براي تسهيل كس��ب وكارهاي دانش بنيان جلسه يي 
مش��ترك با حضور علي ربيعي وزير تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي و س��ورنا س��تاري مع��اون علم��ي و فناوري 
رييس جمهوري برگزار و تصميماتي براي رفع مشكالت و 

موانع كسب  وكارهاي دانش بنيان اتخاذ شد. 
طبق اعالم محمد حسن زاده معاون بيمه يي سازمان 

تامين اجتماعي بر اساس مصوبات اين نشست مشترك 
كليه قراردادهايي كه مجري آنها شركت هاي دانش بنيان 
باش��ند و در حوزه فعاليت هاي دانش بنيان آن شركت 
تعريف  شده باش��ند با معرفي و تاييد معاونت علمي از 
محاس��به ضراي��ب و پرداخت حق بيم��ه پيمان معاف 
خواهند بود و صدور مفاصاحس��اب منوط به اخذ تعهد 
حسابرسي از دفاتر خواهد بود. همچنين براي رسيدگي 
تخصصي ب��ه امور بيمه ي��ي ش��ركت هاي دانش بنيان 
ش��عبه هاي خاصي در تهران براي ثبت نام و رسيدگي 
به اعتراض��ات فعاالن اي��ن عرصه ايجاد خواهد ش��د. 
مع��اون علمي و فناوري رييس جمهوري در ابتداي اين 
نشس��ت در سخناني با اش��اره به اجراي قانون حمايت 
از ش��ركت هاي دانش بنيان گفت: تالش معاونت علمي 
و فناوري رياس��ت جمهوري همواره ب��ر پايه حمايت از 
كس��ب وكارهاي دانش بنيان بوده اس��ت. ستاري افزود: 
تاكنون با دستگاه هاي مختلفي همچون ماليات، گمرك 
و ستاد كل نيروهاي مسلح مسيرهاي خاص و ويژه يي 
براي گردش روان تر كار كس��ب  و كارهاي دانش بنيان 
طراحي و اجرا ش��ده است. ستاري نقش وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي و س��ازمان تامي��ن اجتماعي در 
تسهيل فضاي كسب وكار دانش بنيان را بسيار تاثيرگذار 
دانس��ت و خاطرنش��ان كرد: به دليل نوپ��ا بودن اغلب 
كس��ب وكارهاي دانش بني��ان، مش��كالتي در تعامل با 
س��ازمان تامين اجتماعي وج��ود دارد كه نيازمند ارائه 
راه حل هاي مناس��ب است. علي ربيعي وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي نيز در اين نشس��ت با تاكيد بر اهميت 
كسب  وكارهاي دانش بنيان گفت: موضوع اشتغال يكي 
از مس��ائل اصلي كشور است و بايد به صورت ويژه براي 
اشتغال فارغ التحصيالن در برنامه توسعه اشتغال فراگير و 
برنامه توسعه اشتغال روستايي و عشايري مسير ويژه يي 
را تدارك ديد. او با اش��اره به تجربيات گذش��ته كشور 
در زمينه توسعه اشتغال تاكيد كرد: بايد از زنجيره هاي 
صنعتي و توليدي و ش��ركت هاي بازاريابي و فروش در 
جهت ايجاد تحرك هرچه بيشتر بنگاه ها و افراد حمايت 
ك��رد. ربيعي آمادگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و س��ازمان تامين اجتماعي براي حمايت از شركت ها و 
موسسات دانش بنيان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در 
حوزه حق بيمه قرارداد و ايجاد ش��عبه تخصصي براي 
انجام كل امور بيمه يي شركت هاي دانش بنيان، دستور 
ويژه يي صادر خواهد ش��د و سعي مي شود مشكالت در 

اين زمينه با همكاري معاونت علمي به حداقل برسد. 

مجمع عمومي عادي ساالنه سال مالي منتهي به 
2۹ اس��فند ماه ۱۳۹6 شركت نفت ايرانول با حضور 
بيش از ۹۸درصد س��هامداران چهارشنبه بيست و 
سوم خرداد ماه در سالن تالش وزارت كار برگزار شد. 
 به گزارش »تعادل«، شركت نفت ايرانول با شناسايي 
به موقع ريس��ك هاي شركت، سيستم اقتصادي و بازار 
توليد روانكار و با پياده س��ازي برنامه استراتژيك خود 
توانست يكي از بهترين مجامع خود در سال هاي اخير 
 را برگزار كند و موفق ش��د لبخند رضايت و شادي را 

بر لبان سهامداران خرد و كالن خود بنشاند. 
 اي��ن مجمع ك��ه به رياس��ت خال��ق و نظارت 
آقايان ديانت و جاويد برگزار ش��د، عالوه بر تصويب 

صورت ه��اي مال��ي باتوج��ه ب��ه گ��زارش عملكرد 
مديرعامل ش��ركت با ثبت ركوردشكني ايرانول در 
توليد، فروش و صادرات روغن موتور همراه با رش��د 
س��هم بازار و باالترين رشد سود عملياتي به ميزان 
2۸درصد، ف��روش 2۰درص��د و افزايش ۷درصدي 
سود خالص سال نسبت به سال قبل از مبلغ ۱۹۷۸ 
ميليارد ريال در س��ال ۹5 ب��ه مبلغ 2۱2۱ ميليارد 
ريال در س��ال ۹6 كه ناش��ي از افزايش اساسي در 
فروش و س��ود عملياتي، كاهش هزينه هاي فروش، 
اداري و عموم��ي و تغيير در سياس��ت هاي فروش 
شركت از اعتباري به نقدي مي باشد، موجب تحقق 
EPS هر سهم به مبلغ ۱۰6۱ ريال گرديد و مصوب 

ش��د از مبلغ 2۱2۱ ميليارد ريال سود تحقق يافته 
)به ازاي هر س��هم ۱۰6۱ ريال( مبلغ 2۰۰۰ ميليارد 
ريال و به ازاي هر سهم ۱۰۰۰ ريال معادل ۹۴درصد 

از سود تحقق يافته بين سهامداران تقسيم شود. 
همچنين روزنامه دنياي اقتص��اد به عنوان روزنامه 
رس��مي شركت و موسسه حسابرس��ي هشيار بهمند 
به عنوان حس��ابرس و بازرس قانوني براي سال ۱۳۹۷ 
انتخاب ش��دند. مجمع ايرانول كه با استقبال بي نظير 
سهامداران برگزار شد، پس از طرح سواالت درخصوص 
عملكرد ش��ركت و پاسخ اعضاي هيات مديره، با تقدير 
سهامداران از عملكرد مديرعامل و اعضاي هيات مديره 

به پايان رسيد. 

تعرف��ه رومينگ بين المل��ل »مكالمه، پيام��ك و اينترنت 
همراه« مش��تركين هم��راه اول در دو اپراتور بزرگ روس��يه 

كاهش يافت. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
به مناس��بت آغاز بازي هاي جام جهاني و در جهت رفاه حال 
هموطناني كه به كشور روسيه سفر كرده اند، از روز چهارشنبه 
2۳ خرداد ماه تعرفه مكالمه، پيامك و اينترنت همراه اولي ها 
در دو اپراتور MTS و Tele2 روسيه حدود ۸۰درصد كاهش 
يافت. بر اين اس��اس، تعرفه مكالمه مش��تركين همراه اول با 

ايران از دقيقه ي��ي ۳6۹۰۰ تومان به دقيقه يي 2۸۰۰ تومان، 
مكالمه دريافتي از دقيقه يي ۱25۰۰ تومان به دقيقه يي ۱5۰۰ 
تومان، مكالمه با ش��ماره داخلي روس��يه از دقيقه يي22۰۰۰ 
توم��ان به دقيقه يي۱5۰۰ تومان، ارس��ال پيامك از دقيقه يي 
۳۱۰۰ تومان به دقيقه يي5۰۰ تومان كاهش يافت و اينترنت 
همراه براي اپراتور  Tele2 هر مگابايت 5۰۰ تومان محاسبه 

مي شود. دريافت پيامك نيز رايگان است. 
گفتني است، رومينگ بين الملل اپراتور اول از طريق 2۷۱ 

اپراتور در ۱۱2 كشور قابل استفاده است. 

مش��تركين هم��راه اول مي توانن��د از طري��ق ك��د #۱* از 
صورت حس��اب س��يم كارت هاي دايمي خود قبل از سفر، اطالع 
يافت��ه و با پرداخت بدهي صورت حس��اب خ��ود )حتي در حالت 
قطع س��يم كارت(، يا با افزايش موجودي )بس��تانكاري(، س��قف 
اعتبار س��يم كارت خود را افزايش داده و از قطع به دليل بدهي، 
به ويژه هنگام اس��تفاده از س��رويس رومين��گ، جلوگيري كنند. 
همراه اولي ها مي توانند جهت دريافت اطالعات تعرفه يي رومينگ 
بين الملل، به پرتال اين اپراتور به نشاني www.mci.ir مراجعه 

يا نام كشور مورد نظر را به شماره ۸۰۷۰ پيامك كنند. 

سمنان|
ريي��س جهاد كش��اورزي اس��تان 
س��منان با اش��اره به دالي��ل و چرايي 
افزاي��ش قيمت برخي م��واد پروتئني 
ازجمل��ه گوش��ت قرم��ز در كش��ور و 
استان گفت: در ماه هاي گذشته ميزان 
عرضه گوش��ت كاهش يافت و همين 
در افزايش قيمت اين كاالي اساس��ي موثر بود. به گزارش ايسنا، 
سيدحس��ن ميرعماد در حاشيه برنامه هاي هفته جهاد كشاورزي 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد: از طرف ديگر سياست ممنوعيت 
ورود دام نيز عامل ديگري بود كه در افزايش اخير قيمت گوشت 
قرمز موثر بوده اس��ت. همواره داليل ديگري هم مي تواند در كنار 
اين مولفه ها، در افزايش يا كاهش قيمت كاالها موثر باشند. او در 
پاس��خ به پرسشي درخصوص چرايي افزايش قيمت گوشت قرمز 
در كشور اظهار كرد: آنچه بيش از هر عامل ديگري در بازار قيمت 
يك كاال را تعيين مي كند ميزان عرضه و تقاضا و مناس��بت بين 
اين دو است. او با اشاره به نقش دامداران و عشاير در اين تغييرات 
قيمت گفت: برخالف محدود بارش ها خوشبختانه اين  بارندگي ها 
پراكنش تقريبا مناسبي داشتند و همين به بهبود مراتع و پوشش 
گياهي كمك كرد و در چنين ش��رايطي عشاير و دامداران رغبت 
بيش��تري به حفظ دام دارند و لذا اين مهم نيز عامل ديگري بوده 

كه بهاي گوشت قرمز در كشور را تحت تاثير قرار داد. 

 چند دليل براي افزايش 
قيمت گوشت در بازار

گيالن|
 ش��هردار رش��ت با اش��اره به اينكه

۱5 ميلي��ارد توم��ان بودجه از س��وي 
مجلس شوراي اسالمي براي راه اندازي 
ترام��وا ابالغ ش��د، گف��ت: در گام اول 
۱۰درصد از اين بودجه به صورت نقدي 
توسط س��ازمان برنامه و بودجه كشور 
تخصيص يافت. به گزارش ايلنا، شهردار رشت با اشاره به اينكه براى 
س��ال ۹۷ مبلغ ۱5 ميليارد تومان بودجه براي راه اندازي ترامواى 
ش��هر رشت ابالغ شده اس��ت، اظهار كرد: در گام اول ۱۰درصد از 
اين بودجه به صورت نقدي توس��ط سازمان برنامه و بودجه كشور 
تخصيص يافت. نصرتي افزود: بعد از تصويب بودجه تراموا توس��ط 
مجلس شوراي اسالمي با صدور ابالغى براى آقاي محمد محبتي 
به عنوان مدير پروژه زيرس��اخت و راه ان��دازي تراموا زمينه اجراي 
عمليات آغاز ش��د. شهردار رش��ت همچنين از تدوين اساسنامه و 
تش��كيل سازمان قطاري شهري رش��ت و حومه خبر داد و گفت: 
اين اساس��نامه در شوراي محترم اس��المي رشت مصوب شد و به 
فرمانداري شهرستان رشت ارسال شد تا درنهايت با حمايت آقاى 
اس��تاندار براى وزارت محترم كشور ارسال شود. او اعتبار مورد نياز 
براي راه اندازي تراموا را در سه فاز ۱2۰۰ ميليارد تومان اعالم كرد 
و افزود: همچنين از س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 

5۰۰ميليارد تومان تقاضاي اوراق مشاركت كرده ايم. 

اختصاص ۱۰درصد بودجه ترامواي رشت 
به صورت نقدي

سيستان وبلوچستان|
 مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
شهري سيستان وبلوچستان گفت: ۱6 
شهر بزرگ و مهم از مجموع ۳۷ شهر اين 
استان با جمعيت بيش از يك ميليون نفر 
با تنش آبي رو به رو هستند. به گزارش 
ايرنا، محسن ميرادي ديروز در نشست 
خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: سيستان وبلوچستان در حوزه 
آب و فاضالب شهري ۳۷ شهر با يك ميليون و 5۰۰ هزار نفر جمعيت 
را زير پوشش دارد. او با بيان اينكه خشكسالي، سيستان وبلوچستان 
 را به ش��دت تح��ت تاثي��ر ق��رار داده اس��ت، گف��ت: ني��از آب��ي

 ۱6 ش��هر دچار تنش آبي اس��تان حدود ۳ ه��زار و ۹۰۰ ليتر در 
ثانيه در زمان پيك مصرف اس��ت درحالي كه ت��وان توليد در اين 
ش��هرها 2 هزار و ۸5۰ ليتر اس��ت يعني حدود ه��زار و ۱۰۰ ليتر 
آب در اين ش��هرها كسري داريم. ميرادي بيان كرد: عمده كسري 
آب در سيستان وبلوچستان مربوط به شهرستان هاي زاهدان، چابهار، 
كنارك، شهرهاي جنوبي و برخي شهرهاي شرقي اين استان است. 
او بحراني ترين ش��هر سيستان وبلوچس��تان را از نظر كم آبي شهر 
سيركان ذكر كرد و افزود: در اين شهر هيچ منبع توليد آب به دليل 
خشك شدن منابع آبي وجود ندارد به طوري كه روزانه آب اين شهر 
از س��راوان با ۱۰۰ كيلومتر فاصله با تانكرهاي اين شركت و بخش 

خصوصي تامين مي شود. 

 ۱6 شهر سيستان وبلوچستان
دچار تنش آبي هستند

كردستان|
معاونت مس��كن و س��اختمان راه 
و شهرسازي اس��تان كردستان گفت: 
در موضوع عرضه و تقاضا نيز مس��كن 
حوزه يي اس��ت كه دولت نبايد به طور 
مس��تقيم به آن ورود پي��دا كند بلكه 
بايد با سياست گذاري هاي مشخصي در 
اين زمينه اقدام كند. خس��رو ويسي اظهار كرد: اگر دولت همانند 
طرح مسكن مهر خود را مستقيما درگير ساخت و ساز كند موفق 
نخواهد بود، بلكه س��اخت و س��از بايد توسط خود مردم و بخش 
خصوصي صورت گي��رد و دولت هم حمايت هاي الزم را به عمل 
آورد كه مهم ترين آن پرداخت تجهيزات است كه اكنون به خوبي 
پرداخت مي شود. او ادامه داد: در سال ۹۰ تا ۹2 همزمان با تورمي 
كه در بازار طال، سكه و ارز به وجود آمد قيمت مسكن هم افزايش 
سرس��ام آوري داش��ته است. از سال ۹2 به بعد ش��اهد بازار آرام و 
ساكني در حوزه مسكن بوديم به طوري كه مسكن وارد دوره ركود 
ش��د و معضالتي همچون بيكاري و موضوع��ات مرتبط به ركود 
در حوزه خود را موجب ش��د. معاونت مس��كن و ساختمان راه و 
شهرسازي استان كردستان، با تاكيد بر اينكه قيمت مسكن از سال 
۹2 به بعد افزايش نداشته است، افزود: طي دو، سه ماهه اخير كه 
باز شاهد افزايش قيمت ارز، دالر، سكه و طال هستيم بازار مسكن 

نيز متاثر از اين بازارها دچار تغييراتي شده است. 

 افزايش قيمت مسكن 
از پايتخت شروع شد
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اقتصاد اجتماعي12
 بحران حتمي نيرو

در آموزش و پرورش
ني��روي انس��اني موجود در آم��وزش و پرورش در 
پنج گروه معلمان، مديريت، كيفيت بخشي، سرايدار 
و خدمتگزار و گروه اداري تقسيم بندي مي شود و طبق 
آمار اعالمي اواخر س��ال گذشته ش��مار كاركنان اين 
وزارتخانه به بيش از ۹۲۸ هزار نفر مي رسد كه از اين 

تعداد، ۵۴درصد زن و مابقي مرد هستند. 
از مجموع كاركنان آم��وزش و پرورش، ۵۷۵ هزار 
نفر در گروه معلمان قرار دارند كه به تدريس مشغولند، 
۵۲ هزار نفر كاركنان اداري، بيش از ۱۶۰ هزار نيروي 
خدماتي و سرايدار، ۱۷۰ هزار نفر نيروي تخصصي در 
قالب مشاور، مربي پرورشي، تربيت بدني و... ۱۴۰هزار 
نفر ني��ز در گروه مديران قرار دارند كه ش��امل مدير، 

معاون آموزشي، پرورشي، فناوري و... مي شوند. 
اين در حالي اس��ت كه طي ۱۰ س��ال آتي حجم 
بااليي از كاركنان اين وزارتخانه به س��ن بازنشستگي 
رسيده و از سيستم خارج مي شوند. رقم بازنشستگان 
در ۱۰ س��ال آين��ده به ۶۴۰ هزار نفر مي رس��د و اگر 
وزارتخان��ه برنامه يي مدون و به موق��ع براي جذب و 
جايگزيني نيرو نداشته باشد، با چالش نيروي انساني 
در س��ال هاي آين��ده رو به رو خواهد ش��د. هرچند در 
اين س��ال ها جذب نيرو از طريق دانشگاه فرهنگيان و 
آزمون هاي استخدامي انجام شده اما اين ارقام تكافوي 
نياز آموزش و پرورش را نمي كند و به گفته چهاربند، 
رييس مركز منابع انس��اني آموزش و پرورش » از مهر 
۹۷ از آستانه تحمل عبور مي كنيم«. وي به اين واقعيت 
اشاره مي كند كه بايد ساالنه ۵۰ هزار نفر وارد سيستم 
كنيم تا جبران بازنشسته ها را كنند و مي گويد: در مهر 
۹۷ در مجموع با توجه به شاخص ها ۳۰۰هزار كمبود 
داري��م. مهر ماه حدود ۹۲۰۰ نف��ر از فارغ التحصيالن 
تعهد دبيري وارد مدارس مي شوند. مامورين خدمت به 
ساير دستگاه ها يا مشغولين به تحصيل حدود ۱۵ هزار 
نفرند كه در چرخه توليد خدمت ما نيستند اما در آمار 
نيروهاي ما قرار دارند. در سال۹۷ از ۳۰۰هزار كمبود 
ني��رو، ۱۹۴ هزار نفر را از طريق تعديل ش��اخص ها و 
ندادن معلم به مدارس و ۱۰۶ هزار نفر را از محل حق 
التدريس، استمرار خدمت بازنشسته ها و سربازمعلم ها 
و برون سپاري در شاخه كاردانش تامين مي كنيم. اين 
در حالي اس��ت كه طبق نرم ه��ا بايد به ازاي هر چهار 
دانش آموز يك ساعت مربي پرورشي به مدرسه بدهيم. 
يعني ه��ر ۹۶ دانش آموز يك مربي؛ اما فقط ۱۸ هزار 
مربي به مدارس اعزام مي كنيم، در حالي كه نياز واقعي 
۱۲۳ هزار مربي اس��ت. اگر اين رون��د ادامه يابد بايد 
دوس��ال ديگر به خصوص در حوزه آموزش ابتدايي و 

پرورشي بناي يادبود براي آموزش و پرورش بسازيم. 
ب��ا وجود آنكه آم��وزش و پرورش مرجع رس��مي 
اعالم آمار كاركنان آموزش و پرورش اس��ت هنوز هم 
تعارضات آماري در اظهارات مسووالن اين وزارتخانه و 
س��اير نهادهاي مربوط به چشم مي خورد كه مي تواند 
به خودي خود تبعاتي به همراه داش��ته باش��د و اين 
عدم شفافيت موجود در نهايت آموزش و پرورش را در 

جذب نيروي انساني دچار مشكل كند. 
وضعي��ت فعل��ي ني��روي انس��اني در آموزش و 
پرورش به گونه يي اس��ت كه اگر عزم ملي براي آن 
به وجود نيايد قطعا تاچند سال آينده چالش آفرين 
خواهد بود. حجت اله بنيادي پژوهشگر و كارشناس 
آموزش و پرورش، با اشاره به اظهارنظرهاي متفاوت 
از مي��زان كمب��ود معلم در س��ال تحصيلي آينده و 
وضعيت ساماندهي نيروي انساني در وزارت آموزش 
و پرورش به ايسنا گفت: اين امر از عدم وجود ساز و 
كار و ضوابط معين و شفاف براي تعيين ميزان نياز 

به معلم حكايت مي كند. 
او در واكن��ش ب��ه اظه��ارات اخي��ر حميدرض��ا 
حاجي بابايي، وزير اس��بق آموزش و پرورش مبني بر 
اينكه » زماني كه بن��ده وزارتخانه را تحويل دادم نرم 
تراكم دانش آموزي در هر كالس ۲۲.۵ بوده است، در 
حال��ي كه اكنون به عدد ۳۵ نزديك مي ش��ود. زماني 
كه بنده آموزش و پ��رورش را تحويل دادم ۹۳۰ هزار 
حقوق بگير داشتيم. از آن زمان تعدادي هم بازنشسته 
شده اند و به همان نس��بت جايگزين نشده اند. چطور 
ممكن اس��ت اكن��ون ۹۴۰ هزار حقوق بگير داش��ته 
باش��يم؟ ۹۴۰ هزار حقوق بگير نداريم.«گفت: مطابق 
آمار رسمي مركز آمار ايران، كل جمعيت دانش آموزي 
كش��ور )دولتي و غير دولتي( در سال تحصيلي ۹۲-
۱۳۹۱، ۱۲ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر اعالم شده است. 

اين پژوهشگر و كارشناس آموزش و پرورش افزود: 
با در نظر گرفتن نس��بت جميعت دانش آموزي اعالم 
ش��ده و آمار ۹۳۰ هزار نفري كاركنان در س��ال ۹۱ و 
ب��ا اين فرض كه ۷۰۰ هزار نفر از ۹۳۰ هزار نفر اعالم 
شده معلم هستند، نسبت دانش آموز به معلم )تراكم 
دانش آموزي( عددي نزديك به ۱۷ خواهد شد. تفاوت 
ميان تراكم اعالم شده ۲۲.۵ توسط وزير اسبق و تراكم 
محاس��به ش��ده ۱۷ جاي تامل دارد. تنها حالتي كه 
مي توان به تراكم ۲۲.۵ رسيد اين است كه از جمعيت 
۹۳۰ هزار نفري تنها ۵۶۴ هزار نفر آنها به عنوان معلم 
در كالس درس حضور داش��ته اند. بني��ادي ادامه داد: 
اش��تغال ۵۶۴ هزار نفر از جمعي��ت ۹۳۰ هزار نفري 
آموزش و پرورش به عنوان معلم؛ به اين معني اس��ت 
ك��ه تقريبا ۶۰ درصد نيروي آموزش و پرورش معلم و 
۴۰ درصد نيروهاي پش��تيباني بودند يا به عبارتي به 
ازاي هر ۳ معلم، ۲ نفر نيروي پشتيباني وجود داشت. 
مقايسه اين نسبت با نرم هاي جهاني و به خصوص نرم 

كشورهاي پيشرو در تعليم و تربيت جاي تامل دارد. 
او ب��ا اش��اره به اينك��ه وزارت آم��وزش و پرورش 
ط��ي نامه يي ب��ه مع��اون اول رييس جمهور جمعيت 
دانش آموزي كشور در سال جاري را حدود ۱۴ ميليون 
نفر و تعداد كاركنان آموزش��ي را ۷۵۸ هزار نفر اعالم 
كرده اند، گفت: با اين دو عدد نسبت دانش آموز به معلم 

عدد ۱۸.۴۶ محاسبه مي شود. 
در همين س��ال آمار حقوق بگيران وزارت آموزش 
و پرورش نيز توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه حدود 
۹۲۰ هزار نفر اعالم ش��ده اس��ت. با نسبت ۶۰ به ۴۰ 
معلم به كادر پش��تيباني، تع��داد معلمان از جمعيت 
۹۲۰ هزار نف��ري، ۵۵۲ هزار نفر خواهد ش��د. با اين 
ع��دد و جمعيت دانش آموزي س��ال ۱۳۹۷ تراكم در 
هر كالس به ۲۵.۳مي رس��د. با اين اوصاف اينكه وزير 
اسبق آموزش و پرورش، چگونه به عدد ۳۵ براي تراكم 

موجود رسيده جاي تامل دارد. 

گزارش

در پ��ي درخواس��ت وزارت صنعت و وزارت كش��ور براي صدور 
مج��وز جديد براي پالك گ��ذاري موتورس��يكلت هاي كاربراتوري، 
يك كارش��ناس حوزه آلودگ��ي هوا تاكيد كرد: تولي��د موتورهاي 
كاربراتوري نه به نفع اجتماع و نه به نفع اقتصاد كش��ور است بلكه 
تنها باعث سود ميلياردي واردكنندگان قطعات موتور مي شود.  بر 
اس��اس مصوبه هيات وزيران مبني بر »توقف توليد و شماره گذاري 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري از سال ۹۵« اقدام به توليد اين دستگاه 
فوق آالينده تخلف به حساب مي آيد اما با وجود اين مصوبه روشن و 
عمر دو سال و چند ماهه آن و در شرايطي كه صنعت كشور بايد در 
جهت توليد موتورسيكلت هاي انژكتوري يورو۳ و حتي يورو۴ تالش 
كند، تعدادي از شركت هاي سازنده موتورسيكلت، خواستار صدور 
مجوز ش��ماره گذاري ۱۰ هزار دستگاه »موتورسيكلت كاربراتوري« 

شده اند. 
مه��دي دوزندگان كه طي چند ماه گذش��ته بارها نس��بت به 
روند توليدات صنعتي كش��ور اعتراض داش��ته است و پيش از اين 
هم نسبت به آلودگي ناش��ي از موتورهاي كاربراتوري هشدار داده 
بود ضمن اعتراض به درخواست صدور مجوز شماره گذاري ۱۰هزار 
موتورسيكلت كاربراتوري اظهار كرد: توليد مجدد موتورسيكلت هاي 
كاربراتوري به عنوان يك دس��تگاه فوق آالين��ده به نفع اجتماع و 
اقتصاد كش��ور نيس��ت بلكه تنها منفعت واردكنندگان قطعات را 
تضمين مي كند و درس��ت نيس��ت كه براي قانون شكنان سياست 
تشويقي در نظر گرفته شود.  او با تاكيد بر اينكه صدور مجوز براي 
توليد مجدد موتورس��يكلت هاي كاربراتوري به ضرر اجتماع است، 
گفت: بايد بانيان اين پيشنهاد توضيح دهند كه ارائه فرصت مجدد 

به شركت هاي موتورسيكلت سازي كه صريحا قانون شكني كرده اند و 
مصوبه دولت را زير پا گذاشته اند، چه نفعي دارد؟ و چه كسي از اين 
فرصت مجدد سود مي برد؟اين فعال حوزه محيط زيست در مورد 
آسيب هاي زيست محيطي موتورسيكلت هاي كاربراتوري اظهار 
كرد: با يك محاس��به سرانگش��تي مي توان فهمي��د كه اگر اين 
۱۰هزار موتورس��يكلت كاربراتوري وارد بازار شوند و براي ۵سال 
حدود ۱۰۰هزار كيلومتر پيمايش كنند، اضافه انتش��ار آلودگي 
اين ناوگان نس��بت به نوع انژكتوري بالغ بر ۱۴۰هزار تن خواهد 
بود بنابراين ش��ماره گذاري مجدد موتورسيكلت هاي كاربراتوري 
به نفع اجتماع نيس��ت و بالعكس سالمتي شهروندان را به شدت 

تحت تاثير قرار مي دهد. 
دوزندگان با اشاره به اينكه من از توجيه وزارت صنعت مبني 
بر بي اطالعي برخي سازندگان موتورسيكلت از مصوبه ممنوعيت 
ش��ماره گذاري موتورهاي كاربراتوري تعجب مي كنم به ايس��نا 
گف��ت: مدت ها از ابالغ اين مصوب��ه دولت مي گذرد و ممنوعيت 
»ش��ماره گذاري موتوره��اي كاربراتوري« براي همگان روش��ن 
است. حال چطور ادعا مي ش��ود كه عده يي از آن بي خبر بودند. 
به همين علت بايد براي همگان روش��ن شود كه فرصت مجدد 
به اين قانون ش��كنان چه نفعي و براي چه كس��ي دارد؟  او در 
ادامه در پاسخ به اين موضوع كه وزارت صنعت اشتغال و مسائل 
كارگري را دليلي براي ضرورت صدور مجوز پالك گذاري مجدد 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري دانسته است، گفت: شماره گذاري 
مجدد موتورهاي كاربراتوري به نفع اشتغال و توليد هم نيست. 

برخي اتفاقات ناگوار در مدارس، لزوم توجه به آسيب هاي 
اجتماعي بي��ن دانش آموزان و حضور م��ددكار اجتماعي در 

مدارس را بيشتر كرده است. 
رييس انجمن مددكاران اجتماعي گفت: به جاي راه اندازي 
اورژانس اجتماعي در آموزش و پرورش كه باعث بي اعتمادي 
به مدارس مي ش��ود بايد زمينه حضور مددكاران اجتماعي را 

در مدارس فراهم كنيم. 
حسن موسوي چلك در مورد راه اندازي اورژانس اجتماعي 
در م��دارس گفت: با توجه به اتفاقات��ي كه چندي قبل براي 
دانش آموزان يكي از مدارس رخ داد، مساله وجود آسيب هاي 
اجتماع��ي در آموزش و پرورش براي خانواده ها و مس��ووالن 
و انديش��يدن راه چاره ي��ي براي كاهش آس��يب در مدارس 
جدي تر ش��د و در همين راس��تا برخي از مس��ووالن به فكر 
راه ان��دازي اورژانس اجتماعي در آم��وزش و پرورش افتادند، 
اين در حالي اس��ت كه اين وزارتخانه اورژانس نمي خواهد و 

نبايد يك اتفاق را به كل مدارس جامعه تعميم داد. 
او با اش��اره ب��ه اينكه آم��وزش و پرورش بهترين بس��تر 
براي پيش��گيري از آس��يب هاي اجتماعي و ارتقاي س��المت 
روان اس��ت، گفت: ارتباط دانش آموزان و خانواده هاي آنها با 
مدرسه، ارتباط اوليا با معلمان و خود دانش آموزان با هم سه 
ضلعي هس��تند كه با ارتباط موثر و مس��تمر مي توانند نقش 
مهمي در پيش��گيري از آسيب هاي اجتماعي داشته باشند و 
خانواده ها با اطمينان فرزند خود را به مدرس��ه ببرند، چراكه 

مدرسه سالم ترين محيط است. 

رييس انجمن مددكاران اجتماعي گفت: در سياس��ت هاي 
آموزش و پرورش به افزايش مهارت هاي اجتماعي و پيشگيري 
تاكيد شده اما نسبت دادن اين محيط اجتماعي تاثيرگذار به 
يك محيط آسيب زا و تدوين برنامه هاي غيركارشناسي براي 
مداخله در آس��يب هاي اين وزارتخانه جفا در حق آموزش و 
پرورش اس��ت. چلك اظهار كرد: اينك��ه بخواهيم در آموزش 
و پ��رورش اورژان��س اجتماع��ي راه بيندازيم تايي��د كانون 
آس��يب خيز بودن مدارس و آموزش و پرورش است كه امري 
اشتباه اس��ت و افرادي كه اين برنامه ها را دنبال مي كنند به 
فك��ر تخريب آموزش و پرورش هس��تند. او به مهر گفت: به 
ج��اي اورژانس اجتماعي بايد واحد مددكاري اجتماعي را در 
مدارس كشور راه اندازي كنيم تا مددكار با پيشگيري هم در 
نيازسنجي و هم در شناسايي دانش آموزان در معرض آسيب 
و آس��يب ديده و هم بهره گيري از ظرفي��ت منابع اجتماعي 
در بي��رون آموزش و پرورش براي حمايت از دانش آموزان در 

معرض آسيب و آسيب ديده اقدام كند و موثر باشد. 
چلك با اش��اره به اينكه شناسايي ظرفيت ها و استفاده از 
آنه��ا در مدارس بايد مورد تاكيد قرار بگيرد، گفت: آموزش و 
پرورش در طول اين چند س��ال يك مددكار اجتماعي جذب 

نكرده است و رويكرد اجتماعي در آن نهادينه نشده است. 
ب��ه گفت��ه او، ظرفيت آم��وزش و پرورش هزاران بيش��تر 
از چيزي اس��ت كه ام��روز كار مي كنن��د و اي كاش معاونت 
اجتماع��ي در آن ش��كل مي گرفت تا بتوانند تربيت و س��واد 

اجتماعي را در ميان دانش آموزان شكل دهند. 

موتورسيكلت هاي كاربراتوري به كام واردكنندگان؛  به ضرر مردم

الزام حضور مددكاران اجتماعي در مدارس

زمستان سال پيش بود كه به دنبال مرگ چند كولبر و انتشار 
خبرها و تصاويري از وضعيت كولبران شمال غرب كشور، موضوع 
بيمه كولبران در هيات دولت تصويب ش��د. اين اقدام كمكي به 
وضعيت اسفبار كساني بود كه براي مبلغي اندك، بارهاي سنگين 
را از مس��يرهاي صعب العبور وارد كشور مي كردند. اما اين وعده 
تا به حال به طور كامل عملي نش��ده اس��ت. عضو كميس��يون 
اجتماعي مجلس گفت: برخورد چكشي با معابر كولبري سبب 

بيكاري ۸ ميليون نفر مرزنشين مي شود. 
رس��ول خضري با انتقاد از قطع بيم��ه كولبران گفت: بيمه 
كولب��ران مصوب��ه دولت بود، متاس��فانه جاي تاس��ف دارد كه 
دولت مصوبات خود را هم اجرايي نمي كند؛ بنابراين بي ثباتي ها 
درسياست هاي مورد نظر براي حل مشكل كولبران به ويژه بيمه، 
بزرگ ترين ضربه به سياست هاي اصل سوم قانون اساسي است، 
طبق اين اصل همه آحاد جامعه بايد از مس��كن، ش��غل، بيمه، 

بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برخوردار باشند. 
نماينده سردشت و پيرانش��هر در مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به اينكه كولبران قش��ر كوچكي از جامعه هستند، افزود: 
نمي توان گفت كه چون كولبري شغل موقتي بوده و ثابت نيست 
پ��س هيچ بيمه يي به آن تعلق نمي گي��رد درحال حاضر وزارت 
تع��اون اعتبار مورد نظر براي بيمه كولبران را اختصاص داده اما 
متاس��فانه وزارت كشور در اختصاص س��هم خود در اين حوزه 
تعل��ل مي كند. وي با بيان اينكه از درآمد كولبري ۶۰ درصد به 
حساب هنگ مرزي و ۴۰درصد به وزارت كشور اختصاص پيدا 
مي كند به خانه ملت گفت: چرا وزارت كشور در اختصاص سهم 

خود براي اجراي بيمه كولبران شانه خالي مي كند به طور حتم 
نسبت به اين سياست اعتراض هاي بس��ياري وجود دارد؛ البته 
معابركولبري قانون مختص به خود داشته و پيوست امنيتي دارد 
چون معيشت مرزنش��ينان به صورت مستقيم در امنيت پايدار 

تاثيرگذار است. 

 افزايش بيكاري با برخورد چكشي 
خضري تاكيد كرد: برخورد چكش��ي با معابر كولبري تنها 
س��بب بيكاري ۸ ميليون نفر مرزنش��ين مي ش��ود همچنين 
۷۵هزار نفر ته لنجي نيز كار خود را از دست مي دهند؛ ضمن 
اينكه اش��تغال زايي براي يك ميلي��ون و ۹۰۰هزار نفر هم با 
اين سياس��ت ها همخواني ندارد، به ط��ور حتم بيمه كولبري 
مصوب��ه دولت بوده و بايد ت��ا پايان كار اجرايي ش��ود؛ البته 
معابر كولبري را هم بايد به صورت تدريجي ساماندهي كرد و 

نمي توان به يك باره مسدود كرد. 
عض��و كميس��يون اجتماع��ي با اش��اره به اينكه س��االنه 
براي ۱۰درصد كولبران بايد ش��غل ايجاد ش��ود، گفت: البته 
نمي ت��وان به طور كلي پيله وري را هم جايگزين كولبري كرد 
زي��را پيله وري از گمرك ب��وده و كولبري از معابر بوده و هيچ 
ارتباطي ميان اين دو وجود ندارد؛ ضمن اينكه نمي توان براي 
حل مشكالت كولبري صورت مساله را حل كرد. اگر دولت به 
دنبال حل مشكل كولبران است بايد هر ساله زيرساخت هاي 
توسعه را ايجاد كنند؛ يا اينكه ۱۰۰درصد مجوز ايجاد مناطق 

آزاد تجاري را اختصاص دهند. 

سرپرس��ت دفتر امور آس��يب هاي وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي با اشاره به اينكه از كودكان كار در محيط هاي غيرايمن 
و بهداشتي استفاده مي شود، گفت: ليست شركت هاي تفكيك 

زباله متخلف اعالم شده است. 
احمدرضا پرنده با بيان اين مطلب اظهار كرد: بررسي ها نشان 
مي دهد در يك سري از مشاغل درحال حاضر از افرادي كه سن 
آنها زير س��ن قانوني كار است، استفاده مي شود كه يكي از آنها 

زباله گردي و تفكيك زباله است. 
او افزود: طبق ماده ۷۹ قانون كار جمهوري اسالمي ايران به 
كارگيري افراد زير ۱۵سال ممنوعيت قانوني دارد همچنين طبق 
ماده ۸۰ اين قانون افرادي كه بين ۱۵تا ۱۸سال سن دارد، كارگر 
نوجوان محس��وب مي شوند كه آنها نبايد در مشاغل سخت كار 
كنند و زباله گردي نيز جزو مشاغل سخت است. وي ادامه داد: در 
اين راستا چهارمين نشست كارگروه بررسي وضعيت زباله گردي 
كودكان همزمان ب��ا ۱۲ژوئن كه به عنوان روز جهاني مبارزه با 
كار كودك نام گذاري ش��ده اس��ت با محوريت دفتر آسيب هاي 
اجتماع��ي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با حضور جمعي 
از مديران و نمايندگان سازمان هاي دولتي، سمن ها و موسسات 

مردم نهاد برگزار شد. 
سرپرس��ت دفتر امور آس��يب هاي وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي در ادامه به مهر گفت: در اين نشست مديركل بازرسي 
وزارت كار، مدي��ركل دبيرخانه مرجع ملي كنوانس��يون حقوق 
كودك، نمايندگاني از وزارت كش��ور، مركز سالمت محيط كار 
وزارت بهداش��ت، سازمان بهزيس��تي، ناجا، شهرداري، خدمات 

اجتماعي شهرداري تهران و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
استان تهران، اداره اشتغال اتباع خارجي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و نمايندگان چندين NGO و س��من هاي مردم نهاد 

فعال در بخش حقوق كودك دعوت حضور داشتند. 
پرن��ده اظه��ار كرد: در اين نشس��ت ليس��ت ش��ركت هاي 
پيمانكاري تفكيك زباله از شهرداري تهران گرفته و اعالم شد كه 
آنها به هيچ عنوان نبايد از كودكان به عنوان نيروي كار استفاده 
كنند. همچنين اين ليست در اختيار اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي استان تهران و اداره بازرسي اين وزارتخانه گذاشته شده 

تا بر شرايط ايمني آنها نيز نظارت شود. 
او تاكيد كرد: شهرداري بايد با پيمانكاراني قرارداد ببندد كه 
صالحيت آنها مورد تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشد 
و از ش��ركت هايي كه صالحيت ندارند، استفاده نشود كه در اين 
ص��ورت وزارت كار مي تواند صالحيت پيمان��كاران را به راحتي 
باطل كند. او با بيان اينكه مش��اهده مي شود كودكان كار براي 
افراد واسطي خدمت مي كنند كه اين افراد اقدام به تفكيك زباله 
مي كنند، خاطرنشان كرد: پيگيري ها نشان مي دهد افرادي وجود 
دارند كه اين كودكان را از اطراف تهران براي جمع آوري زباله به 

تهران مي آورند و پس از پايان كار مي برند. 
پرنده افزود: در اين راس��تا ما از شهرداري به عنوان متولي 
جمع آوري و تفكيك زباله خواس��تيم مكانيس��مي را داش��ته 
باش��ند كه امكان دسترسي افراد به زباله به اين راحتي نباشد 
همچني��ن از نمايندگان نيروي انتظامي خواس��تيم اقدامات 

قانوني به عمل بياورند. 

وزارت كشور سهم بيمه كولبران را پرداخت نمي كند

استفاده غيرقانوني ازكودكان در محيط هاي نا ايمن

صندوق ملي محيط زيست از صدور پروانه شكار، يك ميليارد تومان سود كرد 

جبران كمبود بودجه با خون بهاي حيات وحش
ريحانه جاويدي 

رنج��ور بودن محيط زيس��ت اي��ران ديگر بر 
كسي پوش��يده نيست. خشكس��الي ها زيستگاه 
حيات وحش را آس��يب ديده ت��ر از قبل كرده و 
گرس��نگي و تش��نگي به جان حيوانات افتاده اما 
با وجود چنين وضعيتي، سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت چند هفته پيش تصمي��م گرفت تا براي 
ش��كارچيان داخلي و خارج��ي در ازاي پرداخت 
مبلغي، پروانه شكار صادر كند. حاال از فروش اين 
پروانه ها، يك ميليارد تومان نصيب صندوق ملي 
محيط زيست شده اما سوال اصلي اينجاست كه 
چنين تصميم گيري چقدر به حيات وحش لطمه 
مي زند؟ حيات وحش��ي كه به واس��طه تغييرات 
اقليمي و طبيعي در س��ال هاي اخير، رنج بسيار 
را تحمل كرده و هر بار در راس تير ش��كارچيان 
غيرمجاز قرار داش��ته، اين بار قرار اس��ت با مجوز 
شكار شده و جانشان را از دست بدهند. در حالي 
كه حميد ظهرابي معاون محيط زيس��ت طبيعي 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت كشور، چنين 
تصميم گيري را به نوعي كمك به حيات وحش و 
طبيعت قلمداد مي كند اما كارشناسان معتقدند 
صدرو پروانه شكار آن هم در فصلي كه همزمان 
ب��ا زاد و ولد حيوانات اس��ت، در واقع نوعي قتل 
عام حيات وحش در ازاي جبران كس��ري بودجه 

به شمار مي رود. 

 شكار به سود جوامع محلي
از همان روزهاي نخست كه سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت كشور اعالم كرد در ازاي دريافت 
پ��ول، پروانه ش��كار ص��ادر مي كن��د، موجي از 
اعتراضات نس��بت ب��ه اين تصميم گيري ش��كل 
گرفت. با اين وجود بر خالف تمام اعتراض ها، بر 
اس��اس قراردادي كه صندوق ملي محيط زيست 
با شكارچيان انجام داده تاكنون ۱۲پروانه قرارداد 
بس��ته ش��ده و حدود ۴۰پروانه هم مورد توافق 
واقع ش��ده كه قرار اس��ت ۸۰درص��د اين درآمد 
صرف همان منطقه يي كه شكار انجام شده، شود 
و صندوق ملي محيط زيست مي تواند ۱۰درصد 
به عن��وان حق الزحم��ه ب��ردارد و ۱۰درصد هم 
هزين��ه بيمه و م��واردي از اين دس��ت و الباقي 
صرف همان منطقه خواهد ش��د. حميد ظهرابي 
معاون محيط زيس��ت طبيعي س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت كشور روز گذشته درباره جزئيات 
چنين تصميم گيري گفت: »۵۰س��ال اس��ت كه 

مناطق چهارگان��ه را حفاظت مي كنيم آيا موفق 
بوده ايم؟ جمعيت حيات وح��ش ما تا امروز چه 
شرايطي را داشته است؟ بايد جاذبه هايي را ايجاد 
كنيم كه بتوان از تنوع زيستي استفاده اقتصادي 
كرد به نحوي كه به نفع جوامع حاش��يه مناطق 
باش��د. قبال هم اعالم كرده ب��ودم كه در موضوع 
ش��كار هم به اين سمت حركت خواهيم كرد. اما 
ش��كار را بايد به ش��كلي انجام دهيم كه سودش 
صرف حفاظت از تنوع زيس��تي و جلب مشاركت 
مردم در حفاظت بش��ود. حفاظ��ت براي جوامع 
محلي تنها محدوديت به همراه داشت و موضوع 
بدتر از آن فصل شكار در مدت كوتاه دوماهه يي 
انجام مي گرفت كه بخش��ي فص��ل جفتگيري و 
بخشي فصل آبس��تني حيات وحش بود و فشار 
زي��ادي به حيات وح��ش وارد مي كرد. گاهي به 
دليل محدوديت زماني دو، س��ه گروه شكارچي 
همزمان وارد منطقه مي شدند و شكار مي كردند. 
از همكارانم خواستم راهي طراحي كنيم كه بازه 
زماني شكار افزايش پيدا كند و دوم اينكه منافع 
حاصل از شكار به نحوي به جوامع محلي برسد.«
او اف��زود: »پروان��ه ش��كار را با س��ه نرخ عرضه 
مي كنيم. يكي براي خارجي ها، يكي براي داخلي ها 

كه به قيمت ۱۰درصد افراد خارجي است و ديگري 
۲۰درصد س��هميه پروانه شكار است كه به قيمت 
۶۰۰ه��زار تومان تا يك ميلي��ون تومان به جوامع 
محلي اختصاص پيدا كرده است تا همه شكارچيان 
از منافع ش��كار بهره مند بش��وند. در قانون شكار و 
صيد در ماده ۶ براي ما تكليف ش��ده كه ش��رايط 
زيس��ت حيات وحش را فراهم كنيم و مانع شيوع 
بيماري شويم. همين االن در پناهگاه حيات وحش 
موت��ه باالي ۱۲هزار راس حي��ات وحش داريم. بر 
اس��اس سرشماري س��ال۱۳۹۶ حتما در مناطقي 
كه افزايش جمعيت داشته ايم در سال آينده پروانه 
صادر خواهيم كرد. االن در حيات وحش مش��كل 
گرگ داريم و ب��ا پديده يي به نام افزايش جمعيت 
گرگ مواجه شده ايم. در همين مناطقي كه پروانه 
ش��كار صادر شده تعداد نر و ماده يك به يك شده 
در حالي كه به طور طبيعي بايد به ازاي هر ۴ ماده 
يك نر داشته باشيم. اين يك اصل پذيرفته شده در 

مديريت حيات وحش است.«

 كشتن به وقت زاد و ولد
ك��ه  اس��ت  حال��ي  در  ظهراب��ي  اظه��ارات 
كارشناس��ان محيط زيست، چنين تصميم گيري 

را كام��ال مغاي��ر ب��ا حفاظ��ت از حي��ات وحش 
مي دانند و معتقدند اين سياست تنها راهي براي 
جبران كسري بودجه است. نرگس روحاني عضو 
انجمن ارزيابي محيط زيست درباره اين موضوع 
به »تع��ادل« مي گويد: » اگر س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت كش��ور پول ن��دارد، راه حل اين 
مش��كل فروختن حيات وحش نيست آن هم در 
فصل بهار كه همزمان با زاد و ولد حيوانات است. 
اق��ال اگر چنين تصميمي داش��تند بايد چند ماه 
به تعوي��ق مي انداختند. اي��ن تصميم گيري تنها 
باعث ايجاد نااميدي در محيط باناني مي شود كه 
با هزاران سختي تالش مي كنند، تعداد حيوانات 
بيش��تر ش��ود اما به ي��ك باره س��ازمان تصميم 
مي گيرد آنها را بفروش��د. مسووالن اين سازمان 
معتقدند چني��ن اقدامي به س��ود حيات وحش 
است اما در نظر نمي گيرند كه اين اقدامات براي 
محيط طبيعي اس��ت كه در ش��رايط استاندارد 
باش��د، نه مناطق حفاظت ش��ده اي��ران كه يا از 
دلش جاده رد كرده اند يا در مركزش پااليش��گاه 

ساخته اند.«
او افزود: »تصور مس��ووالن س��ازمان حفاظت 
محيط زيست بر اين است كه صدور مجوز شكار، 

از شكارچيان غيرمجاز كم مي كند اما در شرايط 
فعل��ي كه وضعيت حيات وحش ايران اس��فناك 
اس��ت و گونه هاي جانوري هر لحظه در حال كم 
شدن هستند، چنين تصميم گيري هايي راهگشا 
نيس��ت. اگر تعداد حيوانات مناس��ب بود،  حرفي 
در اي��ن تصميم گيري نبود اما در ش��رايط فعلي 
اين كار درس��ت نيس��ت. كش��ورهايي كه مجوز 
ش��كار صادر مي كنند، شرايط حيات وحش شان 
اس��تاندارد اس��ت م��ا نباي��د از اي��ن كش��ورها 

الگوبرداري كنيم چون شرايط آنها را نداريم.«
روحاني بيان كرد: »خشكسالي به اندازه كافي 
منابع آبي و غذايي حيوانات را از بين برده اس��ت 
و مس��ووالن محيط زيس��ت به جاي آنكه فكري 
به حال اين مش��كل كنند،  صورت مساله را پاك 
كرده و حيوانات را مي كش��ند. اگر آقاي ظهرابي 
اعتق��اد دارد گونه هايي مثل قوچ و كل در برخي 
مناطق زياد است، بايد توجه كند كه تعداد مازاد 
مي تواند غذاي پلنگ و يوزپلنگ باش��د نه شكار 

انسان.«

 گردشگري در مناطق حفاظت شده
از ط��رف ديگر حمي��د ظهرابي معاون محيط 
زيس��ت طبيع��ي س��ازمان حفاظ��ت محي��ط 
زيس��ت كش��ور در بخش ديگري از سخنان روز 
گذش��ته خ��ود از تهيه دس��تورالعمل هايي براي 
طبيعت گ��ردي در مناط��ق تح��ت مديريت اين 
سازمان خبر داد، موضوعي كه با توجه به تجربه 
تخريب ه��اي صورت گرفت��ه در مناطق ديگر  به 
مح��ل بح��ث و اختالف نظر كارشناس��ان تبديل 
شده اس��ت. روحاني درباره اين موضوع هم بيان 
ك��رد: » با توجه به كمبود محيط بان و نداش��تن 
بودجه الزم ب��راي حفاظ��ت از مناطق حفاظت 
شده، ورود گردشگر به مناطق حفاظ شده محيط 
زيست، مساوي اس��ت با تخريب اين مناطق. در 
ش��رايطي كه تجربه طبيعت گردي حكايت از آن 
دارد كه ما ش��اهد رش��د انواع و اقسام زباله ها در 
طبيع��ت هس��تيم، ايجاد فضاي گردش��گري در 
مناط��ق حفاظت ش��ده محيط زيس��ت در واقع 
سبب مي ش��ود تمام اين زباله ها به محل زندگي 
جانوران كش��يده ش��ود و از طرف ديگر اين امر 
چندين برابر ش��دن مسووليت كاري محيط بانان 
است در حالي كه قرار نيست در مقابل حقوقشان 
افزاي��ش يابد. تم��ام اي��ن تصميم گيري ها پاك 

كردن صورت مساله است.«
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»تعادل«پيامدهاياختصاص10ميليارددالربراينوسازيناوگانعموميرابررسيميكند

سوددهي نوسازي ناوگان پس از چند سال
زهرهعالمي|

مصوبه ش��وراي اقتصاد درباره س��رمايه گذاري 
۱۰ميليارد دالري براي جايگزيني و نوسازي ناوگان 
حمل و نقل درون ش��هري و برون ش��هري درحالي 
ابالغ شد كه پيش از اين رييس جمهوري در آخرين 
گفت وگ��وي تلويزيون��ي اش به مردم ق��ول داد كه 
نوسازي بافت فرسوده و همچنين نوسازي ناوگان 
حمل و نقل عموم��ي را در اولويت اقدامات دولت 

قرار مي دهد. 
در اي��ن مي��ان و ب��ا گذش��ت حدود 5 م��اه از 
زمان س��خنراني رييس جمهوري اقدامات مناسبي 
درراس��تاي تحق��ق اي��ن دو برنامه اجرايي ش��ده 
اس��ت و در شرايطي كه اواخر ارديبهشت ماه سال 
جاري معاون وزير راه و شهرسازي از موافقت بانك 
مركزي براي اختصاص يك ميليارد دالر از صندوق 
توس��عه ملي درراس��تاي اجراي ط��رح بازآفريني 
شهري و نوسازي بافت فرس��وده خبر داد، شوراي 
اقتص��اد مصوبه س��رمايه گذاري ۱۰ميليارد دالري 
براي نوس��ازي ناوگان حمل و نقل درون ش��هري و 
برون شهري را تصويب كرد و تصويبنامه آن از سوي 
محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور براي اجرا به 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد. 

اعتبارتخصيصيمناسباست
ام��ا حميد نج��ف كارش��ناس ح��وزه حمل و 
نق��ل درباره مصوبه جديد ش��وراي اقتص��اد براي 
س��رمايه گذاري ۱۰ميلي��ارد دالري در راس��تاي 
نوس��ازي ن��اوگان حمل و نق��ل درون ش��هري و 
برون ش��هري به »تعادل« مي گويد: مبلغ ذكر شده 
در مصوبه شوراي اقتصاد رقم مناسبي براي اجراي 
اين هدف اس��ت و اگر اين مبلغ از س��وي صندوق 
توس��عه ملي اختصاص يابد، مي توان به نوس��ازي 
تعداد بس��ياري از اتوبوس ها و كاميون هاي ناوگان 

حمل و نقل عمومي اميدوار بود. 
نجف مي افزايد: البته نوسازي ناوگان حمل و نقل 
درون شهري و برون شهري حتي با وجود اختصاص 
چنين سرمايه گذاري با مشكالتي مواجه است يكي 
از اين مش��كالت اين است كه با اعمال تحريم هاي 
امريكا عليه ايران و تهديد شركت هاي خارجي براي 
امضاي قرارداد و مش��اركت ممكن اس��ت فرآيند 

خريد ناوگان با مشكل مواجه شود. 
او ادام��ه مي دهد: يك��ي ديگر از مس��ائلي كه 
نوس��ازي ن��اوگان حمل و نق��ل درون ش��هري و 
برون شهري را تحت تاثير قرار مي دهد نوسانات نرخ 
ارز و تاثير آن بر اقتصاد كش��ور و همچنين واردات 
ناوگان و قطعات آن اس��ت. به گفته اين كارشناس 

حوزه حمل و نقل، تنها بخش��ي از ناوگان حمل و 
نقل كش��ور در داخل توليد مي ش��ود و ايران براي 
نوسازي ناوگان نياز به خريد اتوبوس، كاميون و... از 
س��اير كشورها دارد ضمن اينكه براي توليد ناوگان 
در داخ��ل هم نياز به تامين برخي قطعات از خارج 
كشور داريم. نجف اظهار مي كند: ايران در صنعت 
خودروسازي خودكفايي الزم را ندارد و هم درتامين 

قطعات و هم در خريد ناوگان نيازمند مش��اركت با 
طرف هاي خارجي هستيم. 

او بي��ان مي كند: مبلغ ۱۰ ميلي��ارد دالر براي 
آغاز نوس��ازي ناوگان حمل و نقل درون ش��هري و 
برون ش��هري رقم خوبي اس��ت اما اين مبلغ براي 
نوسازي كل ناوگان كافي نيست و در ادامه راه بايد 
حجم س��رمايه گذاري افزايش يابد. اين كارشناس 

حوزه حمل و نقل با بيان س��ود م��ادي حاصل از 
تحق��ق اين س��رمايه گذاري در بخش حمل و نقل 
مي گويد: نوسازي ناوگان حمل و نقل درون شهري 
و برون ش��هري عالوه بر اينكه موجب صرفه جويي 
در مصرف س��وخت مي ش��ود س��ود مادي هم به 
دنبال دارد همچنين اقدام مناسبي براي پاكيزگي 
محيط زيس��ت محس��وب مي ش��ود. نجف تصريح 

مي كند: هزينه به دست آمده از مابه التفاوت كاهش 
مصرف س��وخت ناشي از نوس��ازي ناوگان پس از 
چند سال عالوه بر بازگرداندن سرمايه گذاري اوليه، 

سودده هم باشد. 

صرفهجوييدرمصرفانرژي
براي بررس��ي س��وددهي اجراي طرح نوسازي 
ناوگان حمل و نقل درون ش��هري و برون ش��هري 
بايد وضعي��ت مصرف س��وخت ناوگان فرس��وده 
مورد بررس��ي قرار گيرد. براس��اس پيمايش��ي كه 
تنها در ش��هر تهران انجام شده از 77درصد منابع 
آلوده كننده  هواي تهران 25درصد به كاميون هاي 
درون ش��هري و 3۰درصد به اتوبوس هاي ش��ركت 
واحد اختصاص دارد، بنابراين ورود به اين موضوع، 
نقش بس��يار تعيين كننده يي در ارتباط با كاهش 

آلودگي هوا خواهد داشت. 
همچنين براس��اس گفته هاي عباس آخوندي 
وزير راه و شهرس��ازي، در صورت نوس��ازي ناوگان 
حم��ل و نقل جاده ي��ي، روزان��ه ۱3 ميليون ليتر 
سوخت در كشور كمتر مصرف مي شود كه در كنار 
كاهش آلودگي هوا، مي تواند صرفه جويي ارزي قابل 

تاملي براي كشور به همراه داشته باشد. 
اما چندي پيش بهمن عشقي كارشناس حمل 
و نقل درباره طرح نوس��ازي ن��اوگان حمل و نقل 
درون ش��هري و برون ش��هري در گفت وگو با پايگاه 
اطالع رس��اني دولت با اش��اره به برنامه دولت براي 
نوسازي 7۰ هزار خودرو تجاري در كشور به صورت 
ساالنه گفت بود: اين رقم انقالبي در نوسازي حمل 
و نقل جاده يي اس��ت كه با آن ابعاد صنعت خودرو 
تجاري نيز تغيي��ر مي كند و با اين نوس��ازي وارد 
فرآيند صنعتي شدن نيز مي شويم و قادر خواهيم 
ب��ود از تكنول��وژي نو بهره ببريم و ه��م آالينده ها 

كاهش پيدا مي كند. 
اين كارش��ناس حمل و نق��ل افزايش كيفيت 
س��وخت را از ديگر الزامات كاهش آلودگي هوا در 
كش��ور عنوان كرده و گفته بود: يكي از الزامات به 
ثمر نشس��تن طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل در 
كشور افزايش كيفيت سوخت است و بايد در نظر 
داش��ت كه در اين صورت مي توان اثرات نوس��ازي 

ناوگان حمل و نقل را مشاهده كرد. 
كاه��ش مص��رف س��وخت از ديگ��ر مزاي��اي 
ط��رح دولت براي نوس��ازي ن��اوگان حمل و نقل 
اس��ت كه عش��قي به آن اش��اره و اظهار كرده بود: 
پيش بيني مي ش��ود كه مصرف سوخت در كشور 
 ب��ا كاه��ش روزان��ه 3۰درص��دي و حتي بيش��تر 

رو به رو شود. 

هيچمجوزيبرايساخت
پالسكوصادرنشدهاست

معاون نظارت شوراي اسالمي شهر تهران نسبت 
به خبر كلنگ زني ساختمان جديد پالسكو واكنش 

نشان داد. 
به گزارش ايس��نا افش��ين حبيب زاده با اشاره به 
انتش��ار اخباري مبن��ي بر اينكه س��اختمان جديد 
پالس��كو در عيد فط��ر كلنگ زني مي ش��ود، اظهار 
ك��رد: از نظر مق��ررات هر گونه عملي��ات عمراني و 
ساختمان س��ازي بايد با كس��ب مجوز از شهرداري 

تهران باشد. 
وي با اشاره به اينكه بر اساس قانون هر كسي كه 
مي خواهد عمليات ساختماني انجام دهد،  بايد قبل 
از هر گونه عمليات مجوزهاي الزم را از ش��هرداري 
تهران بگيرد، خاطرنش��ان كرد: به صورت شفاهي از 
سرپرست س��ابق معاونت شهرسازي در مورد مجوز 
س��اخت پالسكو سوال پرس��يدم و وي عنوان كرده 
است كه هيچ مجوزي براي ساخت پالسكو يا حتي 

گودبرداري آن صادر نشده است. 
معاون نظارت ش��وراي اس��المي ش��هر تهران با 
بي��ان اينكه هر نوع كلنگ زني اگر به مفهوم ش��روع 
عمليات اجرايي باش��د، قطعا بايد مجوز شهرداري را 
داشته باشد، گفت : اما اگر كلنگ زني نمايشي باشد، 
مي توانند اين اق��دام را انجام دهند و فيلمبرداري و 
عكاسي كنند، اما عمليات اجرايي را نمي توانند بدون 

مجوز شهرداري آغاز كنند. 
وي ب��ا اش��اره به اينكه ب��ه ي��اد دارم در نظرآباد 
پروژه ي��ي براي كارگ��ران افتتاح كردي��م كه در آن 
زمان سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي بود، بيان  
كرد: با اينكه آقاي س��عيدي كيا تا نظرآباد آمدند، اما 
وقتي متوجه ش��د كه اين ساخت و ساز پروانه ندارد 
از كلنگ زن��ي آن امتن��اع كرد و ح��اال وي در بنياد 
مستضعفان است و مطمئن هستم كه اگر پروانه يي 

نداشته باشد، كلنگ زني نمي كنند. 
حبيب زاده در ادامه  ب��ا بيان اينكه چندي پيش 
شوراي اسالمي ش��هر تهران مصوبه يي در خصوص 
س��اختمان پالسكو داش��ت، اظهار كرد: ما در شورا 
تصوي��ب كرديم ك��ه حقوق مكتس��به همه مالكان 
بايد در س��اخت س��اختمان جديد پالس��كو لحاظ 
ش��ود و مالك مي تواند با هم��ان متراژ، همان زمين 
و با همان طبقات س��اختمان جديدي را بسازد، اما 
حاال اينكه بنياد قصد دارد زمين را گسترش دهد يا 
سطح اش��غال را افزايش دهد يا تعداد زيرزمين ها را 
افزايش دهد، اين بحث ديگري است و مطمئنا پروانه 

متناسب با مقررات ملي ساختمان صادر مي شود. 

خطرقناتهارا
نبايددستكمگرفت

جانشين ش��هردار در شوراي هماهنگي مديريت 
بحران گفت: خس��ارت ناش��ي از عدم مهار به موقع 
ش��ريان هاي حياتي در حوادث و سوانح بزرگ نبايد 

ناديده گرفته شود. 
به گزارش مهر، احمد صادقي جانش��ين شهردار 
در ش��وراي هماهنگي مديريت بحران با اش��اره به 
گس��تردگي ش��بكه انتقال آب و گاز و عب��ور آن از 
مناطق داراي گس��ل و قنات ه��اي زيرزميني گفت: 
خس��ارت ناش��ي از عدم مهار به موقع ش��ريان هاي 
حيات��ي در ح��وادث و س��وانح بزرگ نباي��د ناديده 
گرفته شود و اين موضوع به خصوص پس از حادثه 
شكستگي لوله انتقال گاز و آتش سوزي حاصل از آن 

در محله شهران مشخص شد. 
وي همچنين وج��ود پايگاه هاي مديريت بحران 
در مناطق را س��رمايه ارزش��مندي توصيف كرد كه 
بايد از س��وي س��تادهاي مديريت بحران به صورت 
فعال ت��ر در حوزه ماموريت اصلي خود فعاليت كنند 
و از اختصاص به كاربري هاي متفرقه خودداري شود. 

تحقيقوتفحصازوزارتراه
كليدخورد

عضو كميس��يون عمران مجلس با اش��اره به عدم 
هماهنگي تيم اقتصادي دولت، داليل نابس��اماني بازار 

مسكن را تشريح كرد. 
به گزارش تسنيم، محمدرضا ملكشاهي با انتقاد از 
تنش قيمتي موجود در بازار مس��كن اظهار كرد: عدم 
هماهنگي تيم اقتصادي در دولت نارضايتي هاي مردم 
از وضعيت اقتصادي را پررنگ تر كرده و به مش��كالت 

عديده يي منجر شده است. 
وي ب��ا بيان اينكه در ماه ه��اي اخير قيمت مصالح 
ساختماني رشد چندبرابري را تجربه كرده است، افزود: 
سرشكن شدن افزايش قيمت نهاده هاي ساختماني و 
تاثير پذيري آن از بازارهاي موازي از جمله سكه و ارز، 

وضعيت نابسامان فعلي را رقم زده است. 
وي با تاكيد بر اينكه متاسفانه اداره امور اقتصادي 
كشور از دس��ت دولت خارج شده است، تصريح كرد: 
دول��ت تمام ت��وان خود را معطوف به نوس��ازي بافت 
فرس��وده به عنوان تنها برنامه خود در حوزه مس��كن 

كرده كه سرنوشت آن هم مشخص نيست. 
عضو كميس��يون عمران مجلس در ادامه با اشاره 
به اينكه ب��اال بودن تعداد خانه هاي خالي در كش��ور 
نمونه بارز عدم توازن ميان عرضه و تقاضاست، گفت: 
متاس��فانه سياس��ت هاي دولت به تصميم گيري هاي 
يك ش��به منجر ش��ده كه نتيجه آن وضعيت فعلي و 
افزايش نارضايتي هاي اجتماعي اس��ت. حباب مسكن 
ام��روز به قدري بزرگ ش��ده كه امكان تهيه مس��كن 
حت��ي به عن��وان اجاره براي اقش��ار ضعي��ف جامعه 
 س��خت ش��ده اس��ت. ملكش��اهي با ابراز اينكه »بايد 
درخصوص مس��كن زمينه تحقيق و تفحص از وزارت 
راه و شهرسازي فراهم شود«، تصريح كرد: تجربه نشان 
داده جلساتي كه تاكنون در حوزه مسكن برگزار شده 
صرفا گفتار درماني كرده است. مجلس بايد بيشتر به 
موضوع نظارت اكتفا كرده و با ارائه پيشنهادات كارساز 
و راهگش��ا بهبود شرايط در حوزه مسكن را رقم بزند. 
به گفته وي، بهبود وضعيت بازار مسكن نيازمند اتحاد 
تيم اقتصادي دولت اس��ت تا در اين صورت نابساماني 
در اين بازار كاهش يافته و رونقي صورت بگيرد در اين 

راستا مجلس نيز بايد همسو باشد. 

ايرانشهر

باتوج��ه به اب��الغ مصوبه تخصيص ۱۰ ميليارد دالر براي نوس��ازي 
ناوگان حمل و نقل درون ش��هري و برون شهري نگاهي به وضعيت اين 
ناوگان در ش��فاف شدن اين تصميم بس��يار راهگشاست. براساس آمار 
پليس راهنمايي و رانندگي و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت بيش 
از 2۱ هزار اتوبوس درون شهري، بيش از ۱3 هزار اتوبوس برون شهري، 
۱9ه��زار كاميونت، 57 ه��زار ميني بوس و ون و 24۰ه��زار كاميون و 

كشنده فرسوده در كشور وجود دارد. 
 *ني��از ارزي براي خريد هر دس��تگاه اتوبوس برون ش��هري حدود
95 هزار يورو و با قيمت تمام ش��ده 9۰۰ميليون تومان است كه دوره 
بازپرداخت تس��هيالت ٦۰ ماهه با نرخ سود ۱٨درصد و اقساط ماهانه 

٦.5ميليون تومان براي اين وسيله نقليه درنظر گرفته شده است. 
* نياز ارزي براي خريد هر دستگاه كاميونت ۱5هزار و 5۰۰ يورو و 

قيمت تمام شده آن ۱2۰ ميليون تومان است كه از اين ميان ٦۰درصد 
به صورت ارزي، 25درصد آن در قالب تسهيالت از سوي نظام بانكي و 
۱5درصد هم به صورت پيش پرداخت از س��وي خريدار تامين مي شود. 
عالوه بر اين بازپرداخت اقس��اط تس��هيالت براي كاميونت 3٦ ماهه با 
نرخ س��ود ۱٨درصد و با اقس��اط ماهيانه ۱ ميلي��ون و۱۰۰هزار تومان 

خواهد بود. 
* ني��از ارزي ب��راي خريد ميني بوس، ۱٨ ه��زار يورو و قيمت تمام 
ش��ده ۱4۰ ميليون تومان است كه البته ۱5درصد قيمت تمام شده به 
صورت پيش پرداخت توسط خريدار و 3۰درصد از قيمت كل از طريق 

تسهيالت بانكي تامين مي شود. 
* دوره بازپرداخ��ت ب��راي تس��هيالت بانكي 3٦ ماه با نرخ س��ود 

۱٨درصد و قسط ماهانه يك ميليون و 4۰۰هزار تومان خواهد بود.

شرايطخريدناوگاننوبرايرانندگان

افشانيدرمراسمتوديعومعارفهدومعاونخودعنوانكرد

اولويتشهرداري،اتمامپروژههاينيمهتمام
شهردار تهران در مراسم معارفه معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران با تاكيد بر اولويت اتم��ام پروژه هاي نيمه تمام گفت: اولويت 
اتمام پروژه هاي نيمه تمام است و خوشبختانه من با جزييات كار در 

تهران آشنا هستم. 
به گزارش ايلنا، افش��اني دي��روز در آيين توديع پيروز حناچي و 
معارفه ايرج معزي به عنوان معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
ضم��ن تاكيد بر اولويت اتمام پروژه هاي نيمه تم��ام در اين حوزه از 

ضرورت كسب رضايت مردم سخن گفت. 
او در اين جلس��ه گفت: الزم مي دانم از زحمات و خدمات دكتر 
حناچي تش��كر كنم. با توجه به اينكه س��ابقه، شهرت و تحصيالت 
دكتر حناچي در حوزه شهرس��ازي اس��ت و با توجه به مش��ورت با 
خودشان، تصميم بر آن شد كه ايشان در پست معاونت شهرسازي 

مشغول شوند. 
وي افزود: جناب مهندس معزي تحصيالت و سوابقي مرتبط با 
حوزه عمران دارند. آخرين مسووليت ايشان مدير شركت سپهر در 
بانك صادرات بودند كه به زحمت توانستم رييس بانك را راضي كنم 

چون تازه فعاليت خود را آغاز كرده بود. 
شهردار تهران با اشاره  به اهميت معاونت عمراني گفت: اين تصور 
را نداش��ته باشيم كه تنها مديران فني متوجه تغييرات و روند يك 

پروژه هستند درحالي كه مردم بهتر پيگير هستند. مردم قبال روند 
ساخت پل ها و پروژه ها را ديدند و همه اينها شاخصي براي سنجش 
عملكرد مديران از نگاه مردم اس��ت. مردم بين هيچ دوره مديريتي 
تفاوتي قائل نيس��تند و معيار قضاوت خود را عملكرد مديران قرار 
مي دهند. افش��اني با اشاره به بيشتر بودن پروژه ها نسبت به اعتبار 
گف��ت: اولويتمان در حوزه عمراني را بايد اتمام پروژه هاي نيمه تمام 
قرار دهيم. هيچ پروژه يي نبايد تعطيل شود مگر اينكه مشخص شود، 

پروژه يي از اساس اشتباه تعريف شده بود. 
وي افزود: ما يك وظيفه اساس��ي داري��م و آن خدمت به مردم 

است. هدف اصلي ما ايجاد رضايت براي مردم است. 
شهردار تهران با اشاره به برنامه پيشنهادي خود براي شهرداري 
تهران كه پيش از اين به ش��وراي شهر ارائه شده بود، گفت: برنامه 
من دو محور اساس��ي داش��ت. ارتقاي كيفيت زندگي مردم و ايجاد 
رضايتمندي براي شهروندي كه اين شاخص معيار من براي سنجش 
عملكرد مديران است. من خوشبختانه با تمام جزييات كار در تهران 
آش��نا هس��تم. مي دانم دقيقا اوضاع و احوال شهرداري به جزييات 

چطور است. پس كاري كنيم كه رضايت مردم حاصل شود. 
در اين برنامه همچنين حناچي گزارش��ي از عملكرد خود ارائه 

كرد و معزي هم از برنامه هاي خود براي اين معاونت سخن گفت. 

انتخابرييسدفتربانگاهتوليدثروت
افشاني همچنين در تكريم معاون پيشين معماري و شهرسازي 
و معارف��ه پيروز حناچي با تاكيد بر ضرورت افزايش كيفيت زندگي 
ش��هروندان گفت: م��ا تنها يك وظيفه داري��م و آن ارتقاي كيفيت 

زندگي مردم با هدف رضايت مندي شهروندان است. 
وي در اي��ن جلس��ه گفت: خدم��ت به مردم تهران ب��ا توجه با 
اينكه پايتخت ايران اس��ت روي تمام كش��ور تاثيرگذار خواهد بود. 
من خدمت آقاي رييس جمهور هم كه رس��يدم، گفتم تهران مركز 
ثقل گرانيگاه ايران است. اگر پايتخت مورد توجه باشد، معنايش آن 
است كه تمام كشور مورد توجه است. وي افزود: هدف از اين جلسه 
تقدير و تش��كر از زحمات آقاي دكتر حجت و آقاي فرهادي است. 
البته آقاي حجت خودشان نخواستند، بمانند و گرنه من عالقه مند 
بودم كه به كارش��ان ادامه دهند. ش��هردار تهران با تشكر از كساني 
كه در دوره گذار در اين مجموعه زحمت كش��يدند، گفت: معموال 
بدترين دوره مديريتي، دوره گذار است كه يك تيم جديد جايگزين 
مي شود و چند ماه اول بخشي از زمان را صرف شناسايي و انتخاب 
هم��كاران قرار مي دهد. وقتي اين دوره كوتاه ش��ود، مردم آس��يب 
مي بينند. وي درخصوص اهميت معاونت شهرسازي گفت: قدم هايي 
كه اينجا برداشته مي شود و راهبردهايي كه لحاظ مي شود روي همه 
حوزه هاي ش��هرداري تاثيرگذار خواهد بود چراكه شهرسازي هدف 

اصلي و غايت نهايي شهرداري است. 

رتبهزيستپذيريتهران؟
او با اش��اره به عنوان برنامه خود يعني »ش��هر زيس��ت پذير، 
شهروند مشاركت پذير« يادآور شد: امروز اين طرح در دنيا بسيار 

مورد توجه بوده و داراي ش��اخص هايي اس��ت. به عنوان مثال در 
اين طرح وقتي درباره حمل و نقل صحبت مي ش��ود به محله ها و 
قدرت انتخاب آنها مي پردازد كه آيا هر فرد در محله هاي مختلف 
قدرت انتخاب انواع متفاوت وس��ايل حمل و نقل عمومي را دارد. 
آي��ا موضوع حمل و نقل براي اين فرد هيچ قدرت انتخابي لحاظ 

كرده يا نه؟ در ديگر حوزه ها هم به همين صورت است. 
وي افزود: براساس اين شاخص ها، شهرها رتبه بندي مي شوند 
ك��ه من در برنام��ه ام به اين رتبه بندي اش��اره ك��ردم كه از بين 
2۰٦ش��هر بزرگ، تهران رتب��ه ۱9۰را دارد؛ يعني تهران وضعيت 
خوب��ي ن��دارد كه بايد در اي��ن زمينه فعالي��ت دقيق تر و بهتري 
داش��ته باشيم. افش��اني با اش��اره به ضرورت بهبود شاخص هاي 
زيست پذيري گفت: شاخص هاي زيست پذيري را بايد در محالت 
تعريف كنيم و بررسي ش��ود كه وضعيت زيست پذيري هر محله 
در چه شرايطي است. شهردار تهران با اشاره به نقش تعيين كننده 
معاونت شهرس��ازي در س��اخت ش��هر تهران افزود: اين نقش به 
منابعي كه بايد تعيين ش��ود، بازمي گردد. اينجا يكي از مهم ترين 
معاونت ه��ا و حوزه هايي اس��ت كه روي تامي��ن درآمد تاثيرگذار 
اس��ت. من حتي رييس دفترم را با نگاه توليد ثروت براي ش��هر 
انتخاب كردم چراكه مديرعامل يك هلدينگ بود. ش��ما هم بايد 

همكاري كنيد كه كار مردم زمين نماند. 
وي در ادامه خطاب به مجموعه معاونت شهرسازي يادآور شد: 
شما يك وظيفه بيشتر نداريد و آن وظيفه ارتقاي كيفيت زندگي 
مردم اس��ت تا رضايت مندي ايجاد ش��ود و افزايش يابد. شاخص 
رضايت مندي شهروندان، معيار دايمي من براي سنجش عملكرد 

همكاران است. 

۵0درصدپروازهايحجراسعوديهاانجامميدهند
معاون عمليات هوانوردي س��ازمان هواپيمايي با اشاره به برگزاري 
جلسه هماهنگي عمليات حج در اين سازمان گفت: تمام بخش هاي 

درگير در عمليات حج اقدامات اوليه خود را آغاز كرده اند. 
به گزارش مهر، مرتضي دهقان از برگزاري جلسه هماهنگي عمليات 
حج در اين س��ازمان خبر داد و گفت: در اين جلس��ه رييس سازمان 
هواپيمايي كشوري، رييس سازمان حج و زيارت، نمايندگاني از شركت 
فرودگاه ها، فرودگاه امام خميني )ره( و ش��ركت هواپيمايي جمهوري 

اسالمي ايران حضور داشتند. 
وي ادامه داد: در اين جلس��ه مقرر شد، فرودگاه ها زيرساخت هاي 
فرودگاهي خود را براي انجام هرچه بهتر عمليات حج آماده و جلسه  
كميته هاي تسهيالتي ويژه پروازهاي حج را با مشاركت همه ذي نفعان 

از جمله نمايندگان حج و زيارت در استان ها برگزار كنند. 
دهقان افزود: از ش��ركت هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران هم 
خواسته شد كه بخشي از ناوگان خود را براي اين امر اختصاص دهد. 
همچنين مقرر شد س��ازمان حج و زيارت برنامه هاي پروازي را كه با 
هماهنگي شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران و طرف سعودي 

آماده مي كند، در اختيار بخش هاي مختلف قرار دهد. 
معاون عمليات هوانوردي س��ازمان هواپيمايي كش��وري از سهم 
5۰درصدي هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران در پروازهاي حج خبر 
داد و گفت: امس��ال 5۰ درصد سهميه انتقال حجاج براي هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران و 5۰درصد براي طرف سعودي است. سازمان 
ح��ج و زيارت بايد با ه��ر دو طرف قراردادهاي خود را منعقد كند كه 

كارهاي اوليه آن انجام شده است. 
دهقان افزود: هواپيمايي س��عودي اقدامات اوليه خود را براي اخذ 
مجوز پرواز به ايران ش��روع كرده اس��ت. ايران اير نيز در هر دو كشور 

مكاتبه كرده و پيگير مجوزهاي پروازي اس��ت. اين مقام مس��وول در 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري برنامه ريزي براي انجام عمليات حج را 
دش��وار دانس��ت و گفت: در پروازهاي حج بايد در بازه زماني كوتاهي 
تعداد زيادي پرواز حج برگزار شود. اين اتفاق به خاطر محدوديتي كه 
در فرودگاه هاي جده و مدينه براي شركت هاي هواپيمايي در گرفتن 
زمان پرواز يا »اسالت« ايجاد مي كنند، رخ مي دهد. اين محدوديت ها 
مختص ايران نيست و به خاطر حجم زياد پروازها در اين دو فرودگاه 

درباره همه كشورها صادق است. 
وي اف��زود: ب��راي اخ��ذ اس��الت در فرودگاه هاي ج��ده و مدينه 
محدوديت هاي��ي وج��ود دارد و م��ا باي��د بتواني��م خودم��ان را ب��ا 

محدوديت هايي كه كشور عربستان ايجاد مي كند، تطبيق دهيم. 
دهق��ان همزماني پروازهاي حج با پروازهاي تابس��تاني را از ديگر 
علل حس��اس بودن اين عمليات برشمرد و گفت: حج تمتع امسال با 
پروازهاي تابستاني مصادف اس��ت. بنابراين الزم است كه فرودگاه ها، 
ش��ركت هاي هواپيمايي و هم ساير س��رويس دهندگان مانند پليس 
فرودگاه ها، سپاه حفاظت هواپيمايي، واحد سوختگيري، هندلينگ و... 
خود را به صورت مضاعف آماده كرده تا بتوانند به زائران بيت اهلل حرام 

خدمت رساني كنند. 

نامهانبوهسازانبهجهانگيري:وامنوسازيبافت
فرسوده۸0ميليونشود

رييس كانون سراس��ري انبوه سازان ايران در نامه يي به معاون اول 
رييس جمهوري خواس��تار افزايش سقف تس��هيالت مشاركت مدني 

ساخت و وديعه مسكن در محدوده بافت فرسوده شد. 
به گزارش مهر، جمشيد برزگر رييس كانون سراسري انبوه سازان 
اي��ران ط��ي نامه يي خط��اب به اس��حاق جهانگي��ري مع��اون اول 

رييس جمهوري خواستار افزايش سقف تسهيالت اختصاص يافته به 
بخش نوسازي و وديعه مسكن در بافت فرسوده شهرها شد. 

وي در اين نامه با اش��اره به گذش��ت چهار س��ال از مصوبه هيات 
دولت عنوان كرده اس��ت: اگرچه در قالب مصوبه هيات دولت يازدهم، 
سقف تسهيالت نوس��ازي و وديعه مسكن در محدوده بافت فرسوده 
در كالن شهرها به ترتيب به 5۰ميليون و 2۰ميليون تومان و در ساير 
شهرها به ترتيب به 4۰ميليون و ۱5 ميليون تومان افزايش پيدا كرده 
اما طي چهار سال اخير هزينه هاي مربوط به ساخت، ترهين و اجاره 

مسكن با رشد قابل توجهي مواجه بوده است. 
برزگر در ادامه اين نامه به ناهمخواني تسهيالت در نظر گرفته شده 
و نياز مالي س��اكنان فعلي و بخش عرضه اشاره كرد و افزود: در زمان 
حاضر اين تسهيالت نه تنها نمي تواند پاسخگوي نياز ساكنان و تامين 
منابع مالي مناس��ب براي آنها باش��د بلكه فعاالن ساختماني مايل به 
سرمايه گذاري در محدوده بافت فرسوده نيز امكان تامين مالي مناسب 

براي حضور در طرح بازآفريني را از دست خواهند داد. 
رييس كانون سراس��ري انبوه س��ازان ايران با اش��اره به مشكالت 
موج��ود براي تامين منابع مالي بخش عرضه و س��اكنان فعلي بافت 
قديمي شهرها پيش��نهاد داد كه سقف تسهيالت نوسازي مسكن در 
محدوده بافت فرس��وده براي كالن شهرها از 5۰ميليون تومان كنوني 
به ٨۰ميليون تومان و در س��اير ش��هرها از 4۰ميليون تومان فعلي به 

7۰ميليون تومان افزايش پيدا كند. 
وي در عين حال خواستار افزايش سقف تسهيالت وديعه مسكن 
براي حمايت از س��اكنان بافت فرسوده نيز شد و افزود: در اين بخش 
نيز خواس��تار افزايش سقف تسهيالت وديعه مسكن در اين محدوده 
در كالن شهرها از 2۰ميليون به 3۰ميليون تومان و در ساير شهرها از 

۱5ميليون تومان به 2۰ميليون تومان هستيم. 

ايرانايروآسماندرصدرتاخيرپروازهايارديبهشت
مطابق آمار س��ازمان هواپيمايي كشوري در ارديبهشت امسال 
ايران  اي��ر با 4۱۰پرواز و آس��مان ب��ا 337پرواز در صدر فهرس��ت 
بيشترين پروازهاي تاخيردار قرار گرفته اند، كمترين پرواز تاخيردار 
مربوط به پويااير با 5 پرواز بوده اس��ت. به گزارش تس��نيم، مطابق 
آمار منتش��ر شده از سوي سازمان هواپيمايي كشور در ارديبهشت 
ماه امس��ال ۱5 ايرالين داخل��ي مجموعا 57٨٦پ��رواز از فرودگاه 
مهرآب��اد انجام داده اند كه 2259پ��رواز آن يعني حدود 4۰ درصد 

با تاخير انجام شده است. 
بر اين اساس هواپيمايي آسمان با 5۰درصد بيشترين تاخير پروازي 
را به خود اختصاص داده است؛ اين ايرالين در دومين ماه بهار ٦77پرواز 
انجام داده كه سهم پروازهاي تاخيردار 337پرواز بوده است. پس از اين 
ايرالين هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران و آتا اير قرار دارند. اين دو 
شركت هر يك 49درصد پرواز تاخيردار داشته اند. اما در تعداد پروازها 
ايران اير با 4۱۰پرواز تاخيردار از مجموع ٨4۰پرواز در صدر فهرس��ت 

بيشترين پروازهاي تاخيردار ارديبهشت ماه قرار گرفته است. 
آتااير نيز در ماهي كه گذشت 559پرواز از فرودگاه مهرآباد داشته 
كه از اين تعداد 275پرواز تاخيردار بوده است. هواپيمايي تابان در ماه 
گذشته سهم پروازهاي تاخيردار خود را از 49 به 4۱درصد، ايران اير از 
57 به 49درصد، زاگرس از 43 به 4۰ درصد، معراج از 2۱ به ۱7درصد، 
كاسپين از 3٨ به 35درصد و قشم اير از 3٨ به 3٦درصد كاهش داده اند. 
در اي��ن بين پروازهاي تاخي��ردار هواپيمايي كيش اير از 25درصد 
فروردين ماه به 32درصد، سپهران از 29 به 43درصد، ساها از ۱۰ به 

2۱درصد و كارون نيز از 4۰ به 5۰درصد افزايش يافته است. 
بر اس��اس جدول سازمان هواپيمايي كشوري هواپيمايي ماهان با 
5٦٦ پرواز بيشترين پرواز به موقع در ارديبهشت ماه را انجام داده است.

اخبار
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صنعت، معدن و جتارت14
خودرو

صنعت و معدن

براساس بررسي دو نهاد بين المللي معرفي شد

برندگان تجارت جهاني
گروه تجارت  

كش��ورهاي مختلف چق��در از تجارت جهاني و 
روند جهاني ش��دن نفع مي برند؟ اين پرسش براي 
امريكايي هاي��ي كه به دونالد ترام��پ راي دادند و 
بريتانيايي هايي كه به خروج اين كش��ور از اتحاديه 
اروپا راي دادند، اهميتي اساسي داشت. شهروندان 
اين دو كشور معتقد بودند جهاني شدن به ضرر آنها 
تمام ش��ده، اما بررسي هاي دو موسسه بين المللي 
»KOF« و »برتلزمان« نشان مي دهد، اين كشورها 
اتفاقا از منافع جهاني شدن نفع برده اند. به طوري كه 
براس��اس گزارش موسس��ه »KOF« ابعاد جهاني 
شدن از سه بعد »اقتصادي، سياسي و اجتماعي« بر 
وضعيت 185 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته 
است. نتايج اين تحليل در سال 2018 رتبه ايران را 
جايگاه 148 گزارش مي كند. از سوي ديگر، گزارش 
موسسه »برتلزمان« وضعيت 42 كشور منتخب در 
فاصله س��ال هاي 1990 تا 2016 را نشان مي دهد 
كه براس��اس نتايج به دس��ت آمده، »س��وييس« 
بيش��ترين منفعت اقتصادي ناشي از جهاني شدن 
را در قالب افزايش س��رانه تولي��د ناخالص داخلي 
به خود اختصاص داده اس��ت. كشورهاي »فنالند، 
ايرلند، اسراييل و آلمان« نيز در رتبه هاي بعدي قرار 
مي گيرند. براساس اين گزارش، رتبه هاي پايين تر به 
اقتصادهاي نوظهور تعلق دارد. اگرچه اين اقتصادها 
از صادرات قوي برخوردارند اما در مقايس��ه با ساير 
اقتصادها، منفعت كمتري از جهاني ش��دن نصيب 
آنها شده؛ ازجمله »چين« كه برخالف انتظار رتبه 

خوبي ندارد. 
  

يك��ي از چالش هاي مهم در رابط��ه با موضوع 
جهاني ش��دن، عدم انتفاع برابر اقتصادهاي جهان 
به ويژه جوامع آنها از عوايد ناشي از اين اتفاق است. 
طي 26سال گذشته پيشرفت هاي قابل توجهي در 
برخي از كشورها در حوزه هاي گوناگون اقتصادي، 
اجتماعي و سياس��ي حاصل شده و منجر به رشد 
درآمد سرانه آنها شده اما مشخص نيست چه ميزان 
از اين دستاوردها ناشي از جهاني شدن بوده است. 
گزارش بنياد آلماني »برتلزمان« مي كوش��د به اين 
پرسش پاسخ دهد كه جهاني شدن و افزايش ميزان 
فوايد تجارت براي كشورهاي مختلف چه سهمي در 

اين بهبود داشته است؟

 شاخص جهاني شدن KOF و جايگاه ايران
ب��ه گ��زارش معاون��ت بررس��ي هاي اقتصادي 
 ات��اق ته��ران در س��ال 2006 مطالعه يي توس��ط

»اكس��ل دره��ر« در انس��تيتو اقتص��ادي فدرال 
س��وييس)KOF( در رابطه با بررسي تاثير جهاني 
ش��دن بر رشد اقتصادي كشورها انجام شد. در اين 
مطالعه ش��اخص جديدي تحت عنوان»ش��اخص 
جهاني شدن« تعريف شد كه با استفاده از داده هاي 
گوناگون مربوط به 123كش��ور در فاصله سال هاي 
1970تا 2000 اين شاخص براي كشورها تعيين و 
ارتباط تغيير آن با رشد اقتصادي آنها بررسي شد. 
نتيجه اين مطالعه حاكي از تاثير مثبت جهاني شدن 
بر رشد اقتصادي كشورها بود. اصول اصلي حاكم بر 
اين ش��اخص محاس��به 3 بعد جهاني شدن شامل 
جهاني ش��دن اقتصادي، جهاني شدن اجتماعي و 
جهاني شدن سياسي با استفاده از 42 متغير است. 
آخرين اطالعات مربوط به اين ش��اخص مربوط به 
سال 2018و بر مبناي اس��تفاده از داده هاي سال 

2015 كشورهاي جهان است. 
ش��اخص كل��ي جهان��ي ش��دن KOF براي 
185كشور جهان ازجمله ايران محاسبه شده است. 
براس��اس اين داده ها، ميانگين امتياز كش��ورهاي 
مورد بررس��ي 61.1 است كه ايران با كسب امتياز 
به مراتب كمتر از ميانگين يعني 48.7 رتبه 147را 
به خود اختصاص داده اس��ت. اگرچه اين شاخص 
براي ايران در مقايسه با سال 2017 با 12پله بهبود 
همراه بوده ولي در مقايسه با وضعيت ساير كشورها 
همچنان فاصله معناداري با بسياري از اقتصادهاي 
جهان به ويژه اقتصاده��اي نوظهور دارد. اطالعات 
مربوط به ايران در رابطه با اين ش��اخص در جدول 
ش��ماره يك زير ارائه شده است. اين درحالي است 
 KOF كه در مقايسه با گزارش قبلي جهاني شدن
ايران صرفا در بعد اقتصادي با كاهش امتياز مواجه 
بوده و در بعد اجتماع��ي نيز با وجود بهبود امتياز 
با تضعيف رتبه مواجه بوده اس��ت. بيشترين تحول 
مثبت ايران مربوط به زيرش��اخص »بعد سياسي« 

است. 

 منافع اقتصادي تجارت در سطح جهاني
بنياد آلمان��ي »برتلزمان« نيز گزارش��ي را در 
رابطه با بررس��ي منافع حاصل از جهاني شدن در 
42 اقتص��اد منتخب كه در مجم��وع 90درصد از 
اقتصاد جهان را تش��كيل مي دهند، تهيه و منتشر 
كرده است. در اين گزارش با استفاده از چارچوبي 
مشابه گزارش جهاني ش��دن انستيتو KOF و با 

بهره ب��رداري از برخي از متغيرهاي آن ش��اخص 
جدي��د جهاني ش��دن را معرفي كرده س��پس با 
بررسي رابطه تغيير اين شاخص با رشد اقتصادي 
و در نهاي��ت اثرات مثبت تجارت و جهاني ش��دن 
بر تغيير س��رانه توليد ناخالص داخلي كشورها را 

تعيين كرده است. 
اي��ن گزارش كه در مقاط��ع زماني منظم تهيه 
و منتش��ر مي ش��ود به بررس��ي و مطالعه توسعه 
شبكه هاي بين المللي با استفاده از داده هاي جامع 
اطالعاتي پرداخته اس��ت. مهم ترين دستاوردهاي 
گزارش 2018 جهاني ش��دن به اين ش��رح است: 
باالتري��ن منفعت مربوط به س��رانه توليد ناخالص 
داخلي ناش��ي از جهاني شدن در فاصله سال هاي 
1990تا 2016 توس��ط كش��ور س��وييس كسب 
ش��ده و اي��ن كش��ور را مي توان قهرم��ان جهاني 
شدن دانست. بعد از سوييس، كشورهاي »فنالند، 
ايرلند، اسراييل و آلمان« قرار مي گيرند. رتبه هاي 
پايين ت��ر به اقتصادهاي نوظهور تعلق دارد. اگرچه 
اين اقتصاده��ا از صادرات ق��وي برخوردارند ولي 
در مقايس��ه با س��اير اقتصادها، منفعت كمتري از 
جهاني شدن نصيب آنها شده است. نكته دوم هم 
آنك��ه اقتصادهاي نوظهور به دليل توليد اقتصادي 
كمتر در س��ال پايه از حيث منافع مطلق حاصله 
از جهاني ش��دن، موقعيت ضعيف��ي دارند. اين را 
هم بايد در نظر داش��ت زماني كه مبناي مقايسه 
به منافع نسبي تغيير مي يابد، رتبه بندي هم تغيير 
مي كن��د. در اين حالت منافع تجمعي عايد ش��ده 
توسط اقتصاد چين يا همان سرانه توليد ناخالص 
داخلي از جهاني ش��دن در بازه 1990تا 2016 به 
سرانه توليد ناخالص داخلي در سال 1990 معادل 
518 درصد است درحالي كه اين رقم براي آلمان 

148درصد و براي امريكا فقط 39درصد است. 
ش��اخص جهاني ش��دن كه ارتباط نزديكي با 
ش��اخص جهان��ي ش��دن KOF دارد، جنبه هاي 
گوناگوني را مورد بررس��ي ق��رار مي دهد. در واقع 
اين ش��اخص هم مش��ابه ش��اخص جهاني شدن 
انس��تيتو اقتصادي س��وييس، 3 بع��د اقتصادي، 
سياس��ي و اجتماعي البته با تعداد متغير كمتري 
 را بررسي مي كند كه ضريب اهميت بعد اقتصادي

60 درصد و دو بعد ديگر هر كدام 20درصد است. 
اين درحالي اس��ت كه بعد اقتص��ادي متغيرهايي 
مانن��د روابط برون م��رزي در زمين��ه تجارت كاال 
و خدم��ات همچني��ن دس��تمزدها و جريان��ات 
س��رمايه را در برمي گيرد. در رابطه با مبادالت هم 
محدوديت ه��اي مبادالتي و كنترل هاي س��رمايه 
بررسي مي ش��وند. بعد اجتماعي متغيرهايي را از 
حيث نزديكي فرهنگي و ارتباطات شخصي شامل 
مي ش��ود. بعد سياس��ي هم به جنبه ه��اي روابط 
بين المللي و مش��اركت در سازمان هاي بين المللي 

توجه دارد. 
3 كش��ور برتر داراي باالترين امتياز مربوط به 
ش��اخص در گزارش جهاني شدن 2018 »ايرلند، 
هلند و بلژيك« هس��تند كه به خصوص در زمينه 
شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي امتيازات باالتري 
را كس��ب كرده اند. از لحاظ بعد اقتصادي باالترين 
امتياز متعلق به كشور ايرلند، از حيث بعد اجتماعي 
متعلق به س��وييس و از حيث بعد سياسي متعلق 
به كش��ور فرانسه است. دو كش��ور هلند و بلژيك 
در رابطه با ش��اخص سياس��ي ه��م امتياز خوبي 
دارند. اين 3 كشور جزو اقتصادهايي هستند كه از 
سطح باالي توسعه يافتگي برخوردار بوده و ضمن 
ارتباط خوب با س��اير جهان جزو كشورهاي نسبتا 

كوچك اروپا هم محس��وب مي شوند. 10موقعيت 
برتر ش��اخص به اقتصادهاي اروپايي تعلق دارد و 
دو كش��ور غيراروپايي كانادا و استراليا در رده هاي 
11و 21 ق��رار دارن��د. دو اقتص��اد ب��زرگ امريكا 
و ژاپن ه��م به ترتيب در موقعي��ت 28 ام و 33 ام 
ق��رار گرفته اند. ضعيف ترين امتيازها هم به ترتيب 
متعلق به 5كش��ور »هند، آرژانتين، برزيل، چين و 
مكزيك« اس��ت كه رتبه هاي 38تا 42 را به خود 

اختصاص داده اند. 

 مورد عجيب »اژدهاي زرد«
روند تغيير ش��اخص جهاني ش��دن براي اكثر 
كش��ورها تقريبا صعودي اس��ت. نكته قابل توجه 
ديگر اينكه ش��اخص جهاني ش��دن س��ه اقتصاد 
نوظهور »روس��يه، چين و هند« در س��ال 2016 
در مح��دوده 31 ت��ا 47 ق��رار دارد كه فاصله قابل 
توجهي با ارقام دو كشور ايرلند )73( و هلند )74( 
در س��ال پاي��ه 1990 دارد. در واقع با وجود اينكه 
سرعت رش��د جهاني شدن در اقتصادهاي نوظهور 
بيشتر از س��رعت رش��د اقتصادهاي توسعه يافته 
بوده ولي هنوز فاصله معناداري بين سطح جهاني 
شدن كشورهايي مانند چين و هند با اقتصادهاي 

پيشرفته وجود دارد. 
اقتصادهاي ب��زرگ نوظهور اغلب موقعيت هاي 
به س��مت پايين را در رده بندي ش��اخص جهاني 
شدن دارا هس��تند. در نگاه اول ممكن است كمي 
عجيب به نظر برس��د كه اقتصادي مانند چين كه 
ضربان ساز جهاني شدن است در رده هاي پايين قرار 
بگيرد. در بسياري از اقتصادهاي نوظهور بازارهاي 
مالي و سرمايه از پيوستگي و درآميختگي كمتري 
در مقايس��ه با اقتصادهاي توسعه يافته برخوردارند. 

مطالع��ات تجرب��ي نش��ان مي دهد كه پيوس��تن 
اقتصادهاي نوظهور به بازارهاي مالي جهان كندتر 

از پيوستن آنها به بازارهاي تجاري است. 
يك��ي از داليل عنوان ش��ده در گ��زارش براي 
قرار گرفت��ن اقتصادي مانند چي��ن در رده پايين 
رتبه بندي، باز شدن ديرتر اين اقتصادها در مقايسه 
با بس��ياري از اقتصادهاي صنعتي اس��ت. به عالوه 
همچنان بس��ياري از موانع ورود به بازار و تجارت 
در اين اقتصادها وجود دارد كه مانع از كسب امتياز 
باالتر توسط آنها شده است. عالوه بر اين بايد توجه 
داش��ت كه اس��تاندارد كردن متغيرهاي مربوط به 
مبادالت در زيرش��اخص اقتصادي از طريق تعديل 
بر اساس اندازه اقتصاد، باعث ظهور موقعيت بدتري 
براي كش��ورهاي بزرگ تر مي ش��ود. از منظر ارقام 
مطلق به عنوان مثال كشور چين قهرمان صادرات 
اس��ت ولي در مقايسه با اندازه اين اقتصاد، بدترين 
موقعيت را از لحاظ شاخص هاي تجاري داراست. در 
حوزه مربوط به محدوديت هاي تجاري، كشور چين 
وضعي��ت خوبي ندارد و همي��ن وضعيت بر ارزش 
كل ش��اخص جهاني شدن آن اثر منفي مي گذارد. 
محدوديت هاي بازار س��رمايه در چين زياد است و 
در مقايسه با ساير كشورهاي توسعه يافته از تعرفه 
واردات بااليي برخوردار است. جذب سرمايه گذاري 
خارجي چين هم حدود 23درصد از توليد ناخالص 
داخلي آن اس��ت كه در رتب��ه 41 قرار گرفته و در 
زمينه تج��ارت خدمات هم كه 6درص��د از توليد 
ناخالص داخلي اين كش��ور را تشكيل مي دهد، در 
رتبه 40 كش��ورهاي منتخب قرار گرفته است. در 
حوزه تجارت هم چين به دليل دارا بودن صادراتي 
معادل 31درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور 
در رتب��ه 38 ام قرار دارد. اين در حالي اس��ت كه از 
حيث ارق��ام مطلق با ارزش تج��ارت 3.5تريليون 
دالري بعد از امريكا، دومين رتبه جهاني را داراست. 
يك��ي ديگر از نكات بارز اين گزارش آن اس��ت 
كه عقب نشيني از جهاني ش��دن و روي آوردن به 
فضاهاي ملي به خصوص در كشورهاي صنعتي در 
حال رواج است. نتايج انتخابات در ميان شهروندان 
واش��نگتن و برلين ب��ه خوبي نگراني م��ردم را از 
پيامدهاي منفي جهاني شدن نشان مي دهد. با اين 
حال گزارش جهاني شدن 2018 نشان مي دهد كه 
برندگان واقعي جهاني شدن كشورهايي هستند كه 
صداي انتقاد از جهاني ش��دن در آنجا بلندتر است؛ 
يعني كش��ورهاي صنعتي. اين در حالي اس��ت كه 
مردم اقتصادهاي صنعتي بيشترين منافع را از رشد 
جهاني شدن كس��ب كرده اند. نقطه آغاز محاسبه 
منافع حاصل از جهاني ش��دن بر اساس استفاده از 
شاخص جهاني شدن استوار است. در اين گزارش 
امتيازات باال توسط اقتصادهاي صنعتي و امتيازت 
كمتر توسط اقتصادهاي نوظهوري از جمله چين و 

هند كسب شده است. 

 WTO و كاهش آسيب هاي جهاني شدن
يك��ي از مس��ائل بنيادي در رابط��ه با جهاني 
ش��دن، توزيع نابرابر منافع آن در بين كشورهاي 
صنعت��ي و نوظه��ور و حتي در بي��ن ايالت ها و 
استان هاي آنهاست. كش��ورهاي صنعتي همواره 
عملك��رد اقتصادي بهتري داش��ته اند و براي اين 
كش��ورها، منافع مطلق جهاني شدن به طور قابل 
توجهي باالتر بوده اس��ت. به اين ترتيب رسيدن 
به سطح اين كش��ورها براي اقتصادهاي نوظهور 

دشوار است. 
روش��ن اس��ت ك��ه جهان��ي ش��دن مي تواند 
دس��تاوردهاي رفاه��ي خل��ق كن��د. طب��ق نظر 
كارشناس��ان بنياد »برتلزم��ان« حمايت گرايي در 
مس��ير درس��تي قرار ندارد و جهاني شدن بايد در 
چارچوب��ي با تمركز بر مردم ق��رار بگيرد. اين تنها 
روشي است كه مي تواند به وعده موفقيت آميز بودن 
فعاليت هاي انجام شده در راستاي افزايش جهاني 
ش��دن جامه عمل بپوش��اند. از جمله توصيه هايي 
كه براي كاهش نابرابري مزبور توسط كارشناسان 
بنياد »برتلزمان« ارائه ش��ده، مي توان به توس��عه 
استفاده از روش هاي استاندارد و قواعد بين المللي 
از جمله سازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از 
اعمال نفوذ كش��ورهاي پرقدرت ضمن بازتركردن 
اقتصادهاي نوظهور و كاهش يارانه ها در اقتصادهاي 

جهان اشاره كرد. 
در اقتصادهاي صنعتي هم نياز اس��ت تا ضمن 
روشن تر كردن منافع مشهود جهاني شدن از توزيع 
اين منافع در بين كل شهروندان اطمينان حاصل 
شود. بر اساس نتايج حاصل از گزارش، جهاني شدن 
منافع قابل توجهي را براي اقتصادها در برداشته كه 
الزم است آگاهي مردم به ويژه جامعه اقتصادهاي 
صنعتي نس��بت به اين موض��وع ارتقا يابد و به اين 
موضوع توجه شود كه پيوستن به اقتصاد جهاني در 
صورتي كه بر اساس پايبندي به قواعد و استانداردها 
باش��د، بدون ترديد منافعي را ب��راي اقتصادها به 

ارمغان مي آورد. 

 از خودرو نپرسيد!
ايس�نا  قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در 
بخش توليد از پاسخگويي درباره وضعيت اين روزهاي 
بازار خودرو امتناع كرد و گفت: بهتر است اين موارد را 
از معاون امور صنايع بپرسيد. رضا رحماني در پاسخ به 
اين سوال كه در روزهاي گذشته بازار خودرو به حالت 
بحراني درآمده، آيا از س��وي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در گذش��ته پيش بيني چنين شرايطي شده 
بود و برنامه ريزي خاصي براي ش��رايط فعلي صورت 
گرفته است؟ اظهار كرد: بهتر است، موضوعات مرتبط 
با خودرو را از معاونت امور صنايع بپرسيد. معاون طرح 
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به 
اين سوال كه آيا در اين زمينه برنامه ريزي خاصي در 
معاونت طرح و برنامه صورت نگرفته اس��ت؟ توضيح 
داد: ما استراتژي هاي صنعت را بر اساس دستور وزير 
صنعت، معدن و تجارت تدوين كرده ايم و راهبردهاي 
صنعت نيز براي س��ال هاي آينده تدوين شده است. 
او اف��زود: خودرو صنعت بزرگي اس��ت كه لكوموتيو 
صنايع محسوب مي شود و در سال هاي آتي مي توان 
از ظرفيت داخلي موجود در اين بخش استفاده كرد. 
رحمان��ي اظهار كرد: صنعت خودرو م��ا تا اين اندازه 
مزي��ت دارد، اما درباره مباحث مربوط به قيمت بهتر 

است موضوع از آقاي صالحي نيا پيگيري شود. 

 قيمت خودروها به قبل 
بازگردد

تس�نيم  عض��و كميس��يون صناي��ع و مع��ادن 
مجلس شوراي اس��المي گفت: طرحي با 200 امضا 
براي س��اماندهي ب��ازار خودرو به مجلس ارائه ش��ده 
كه بر اس��اس بخش��ي از اين طرح، نرخ خودروهاي 
زي��ر 45ميلي��ون تومان باي��د به س��ال 96 بازگردد. 
س��يد مهدي مقدس��ي اظهار داش��ت: طرحي به  نام 
س��اماندهي خودرو با 200 امضا به مجلس ارائه شده 
كه يك فوريت آن به تصويب صحن علني رسيده است. 
البته اين طرح مخالفان و موافقاني هم داشت. او ادامه 
داد: هنوز نتوانسته ايم در حوزه خودرو، نظر متقاضيان 
و مشتريان را جلب كنيم و دولت با افزايش بي منطق 
تعرفه نرخ خودرو نتوانس��ته است اقدام موثري انجام 
ده��د، حتي در م��ورد خودروه��اي هيبريدي كه در 
ديگر كش��ورها مشمول مش��وق هايي مي شود هنوز 
زيرساختي فراهم نكرده ايم.  مقدسي گفت: نابساماني 
كنوني پذيرفتني نيست و دستگاه هاي مسوول بايد بر 
اين بي ساماني نظارت و به آن رسيدگي كنند. او ادامه 
داد: بخش��ي از طرح ساماندهي خودرو به خودروهاي 
زير 45ميليون تومان اشاره دارد، در اين خصوص آمده 
است كه نرخ اين خودروها بايد به سال 96 بازگردد در 
اين صورت رقابت هم دوباره ايجاد خواهد ش��د. عضو 
كميسيون صنايع مجلس افزود: خودروسازهاي داخلي 
نبايد فقدان مديريتشان را به بازار خودرو مربوط كنند. 

 بازنگري دولت در سهميه هاي 
جديد كارخانجات سيمان

مهر  رييس انجمن كارفرمايان صنعت س��يمان از 
بازنگري دولت در سهميه هاي جديد توليد كارخانجات 
س��يمان خبر داد و گف��ت: با اين اقدام، ش��اهد تداوم 
توليد در صنعت س��يمان خواهيم بود. محمد اتابك از 
بازنگري دولت در سهميه هاي جديد توليد كارخانه هاي 
سيمان خبر داد و گفت: با مجموعه تدابيري كه دولت 
در راس��تاي حمايت از توليدكنندگان سيمان در نظر 
گرفته است، اين اميدواري وجود دارد كه شاهد تداوم 
توليد در صنعت سيمان باشيم، اين در حالي است كه 
دولت در سهميه هاي جديد توليد كارخانجات بازنگري 
كرده است. رييس انجمن كارفرمايان صنعت سيمان از 
دريافت وجه ريالي صادرات س��يمان خبر داد و افزود: 
ب��ا پايين آمدن حجم مصرف داخلي، هزينه هاي ثابت 
همچنان وجود دارند و بنابراين قيمت تمام  ش��ده باال 
مي رود؛ به همين دليل به نظر مي رس��د كه دولت بايد 
در اين زمينه با وسواس بيشتري تصميم گيري كند، به 
نحوي كه ش��رايطي فراهم آورده شود كه كارخانجات 
امكان تداوم توليد با لحاظ كردن مجموعه هزينه هايي 
كه به آنها تحميل مي ش��ود را داشته باشند. او تصريح 
كرد: س��ود بس��ياري از كارخانجات سيمان در بورس 
تقليل پيدا كرده اما با بازنگري جديدي كه در سهميه ها 
صورت گرفته، به طور قطع مي توان شرايط مهياتري را 

براي توليد شاهد بود.  

  رشد 27درصدي
توليد فوالد ايران

ف��والد انجم��ن جهان��ي  آم��ار  طب��ق   ايرن�ا  
)World Steel Association(، در 4ماه��ه اول 
س��ال ميالدي2018، ايران 8 ميلي��ون و 127 هزار 
تن فوالد خام توليد كرد كه در مقايسه با توليد سال 
گذش��ته )6 ميلي��ون و 369 هزار ت��ن( 27.6درصد 
رشد نشان مي دهد. اهرم هاي مقابله با ركود مسكن، 
مقاصد صادراتي ايران، گسترش همكاري هاي صنعت 
پتروش��يمي ايران و س��وييس و افزاي��ش معامالت 
مسكن طي هفته گذشته در صدر خبرهاي مطبوعات 
اقتصادي كشور قرار گرفت. در 4ماهه اول سال ميالدي 
2018، فوالد مباركه با توليد 2ميليون و 276هزار تن، 
فوالد هرمزگان با توليد 505 هزار تن و مجتمع فوالد 
س��با با توليد 388 هزار تن به ترتيب رش��د 12 و 6 
و 70درصدي را به ثبت رس��اندند. به گزارش انجمن 
جهاني ف��والد )World Steel Association( در 
مدت مذكور، ايران 8 ميلي��ون و 127هزار تن فوالد 
خام توليد كرد كه در مقايس��ه با توليد سال گذشته 
)6 ميليون و 369 هزار تن( 27.6درصد رش��د نشان 
مي ده��د. اين گزارش حاكي اس��ت، توليد فوالد خام 
ايران در آوريل 2018 با رش��د 12.4درصدي به يك 
ميليون و 950هزار تن رس��يد. اين در حالي است كه 
اين رقم در مدت مش��ابه سال گذشته يك ميليون و 

735 هزار تن بود. 

رييس شوراي رقابت در پي افزايش قيمت برخي خودروها گفت

برخورد مي كنيم!
رييس شوراي رقابت گفت: اگر افزايش قيمت  خودروها به دليل 
كاهش توليد باشد، ش��وراي رقابت به موضوع ورود پيدا مي كند و 
برخوردهاي الزم را با خودروسازان انجام مي دهد. رضا شيوا در مورد 
آشفته بازار خودرو گفت: وقتي شوراي رقابت ميزان افزايش قيمت 
خودروهاي مش��مول قيمت گذاري توليد داخلي را اعالم مي كند، 
ش��ركت مربوطه مجاز به افزايش قيمت بيش از مجوز اعالم شده، 
نيست. رييس شوراي رقابت با بيان اينكه بايد دليل افزايش قيمت 
خودرو بررسي شود، گفت: اگر افزايش قيمت خودرو به دليل داللي 
باش��د، بايد رصد شود كه اين داللي ناشي از كمبود توليد است يا 
مس��ائل ديگري در آن اثرگذار است كه قطعا اگر افزايش قيمت ها 
به دليل كاهش توليد باش��د، ش��وراي رقابت به موضوع ورود پيدا 
مي كند و برخوردهاي الزم را با خودروسازان انجام مي دهد. او افزود: 
اما هيچ خودروس��ازي حاضر به كاهش توليد نيس��ت و قطعا براي 

كس��ب درآمد بيشتر تمايل به توليد بيشتر هم دارد. شيوا با اشاره 
به خروج ترامپ از برجام بيان داشت: متاسفانه با وقوع اين مساله، 
برخي س��ودجويان و دارندگان نقدينگي سرگردان با ورود به بازار 
خودرو، تقاضاي كاذب ايجاد كرده اند و بخش��ي از افزايش قيمت ها 
هم ناشي از اين مسائل اس��ت. رييس شوراي رقابت اظهار داشت: 
پس از ورود سرمايه سرگردان به سمت بازارهاي سكه و ارز اكنون 
اين سرمايه هاي سرگردان وارد بازار خودرو شده و بازار هم از تعادل 
خارج شده است. او با تاكيد بر اينكه اين وضعيت كوتاه مدت است، 
بيان داش��ت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابيري انديشيده تا 
اي��ن وضعيت به حالت عادي بازگردد. ش��يوا، با بيان اينكه اكنون 
در ش��رايط اضطراري قرار داريم، گفت: م��ردم براي خريد خودرو 
عجله نكنند و دس��ت به دس��ت هم بدهند تا اين ش��رايط كنترل 
ش��ود. او با اشاره به ميزان تعيين شده براي افزايش قيمت خودرو 

گفت: تا خرداد سال آينده هيچ گونه افزايش قيمتي در خودروهاي با 
قيمت زير 45 ميليون تومان نخواهيم داشت و مردم با خيال راحت 
مي توانند اقدام به خريد خودرو كنند. شيوا، در پاسخ به اين سوال 
كه براي كنترل آش��فته بازار خودرو چه بايد كرد، اظهار داشت: در 
هر جاي دنيا و حتي كشورهاي توسعه يافته و صنعتي اگر به صورت 
ناگهان��ي تقاضا براي كااليي افزايش ياب��د و تعادل عرضه و تقاضا 
به هم بخورد، افزايش قيمت صورت مي گيرد. رييس شوراي رقابت 
اظهار داشت: بنابراين تا زماني كه تقاضاي كاذب وجود داشته باشد 
و نتوان عرضه را به اندازه تقاضا رس��اند، كنترل بازار بسيار سخت 
است. شيوا اظهار داشت: به هرحال با خروج خودروسازان خارجي از 
ايران شركت هاي مربوطه براساس قرارداد ها يا بايد پول متقاضيان 
پيش خريد خودرو را پس بدهند يا به آنها خسارت پرداخت كنند. او 
 همچنين در مورد چگونگي ميزان افزايش قيمت در نظر گرفته شده 
3 ش��ركت خودروسازي داخلي توسط شوراي رقابت اظهار داشت: 
در چند س��ال اخير ش��وراي رقاب��ت مس��ووليت دارد، در رابطه با 
خودروهاي انحصاري دستورالعمل تنظيم قيمت صادر كند و براي 
خودروهاي��ي كه در ب��ازار رقيب ندارند و قيمت آنها كمتر از 45 تا 
50 ميليون تومان اس��ت، دس��تورالعمل صادر كند. رييس شوراي 
رقابت با بيان اينكه شوراي رقابت سال گذشته در خرداد ماه آخرين 

قيمت گذاري را در مورد خودروهاي مش��مول انج��ام داد، افزود: از 
خرداد ماه سال گذش��ته تاكنون هيچ گونه افزايش قيمتي صورت 
نگرفته، اما با تشكيل اين جلسه براساس سه متغير مجوز افزايش 
قيمت س��ه خودروساز صادر ش��د. او با اشاره به اينكه براساس سه 
متغير كه از بانك مركزي، شركت كيفيت استاندارد و برنامه ششم 
به��ره وري ميزان افزاي��ش قيمت خودروها اعالم مي ش��ود، گفت: 
براساس محاسبات مركز ملي رقابت، ميزان حداكثر افزايش قيمت 
خودروهاي سايپا 7.01درصد، محصوالت ايران خودرو 7.18درصد 
و مديران خودرو 5.62درصد اعالم ش��د. شيوا با بيان اينكه شايعات 
در رابطه با اينكه ش��وراي رقابت افزايش 20 تا 30درصدي قيمت 
خ��ودرو را اعالم مي كند، مطرح بود، گف��ت: با اعالم مجوز افزايش 
قيمت سقف افزايش قيمت سه خودروساز داخلي تعيين شد، ضمن 
اينكه خودروس��ازان مجاز هستند كه افزايش قيمت كمتري را هم 
اعمال كنن��د. او در مورد مجوز افزايش 9.6درصدي قيمت خودرو 
توس��ط وزير صنعت گفت: آن رقم براي افزايش قيمت خودروهاي 
بيش از 45 ميلي��ون تومان و خودروهايي كه به صورت تركيبي و 
رقابتي توليد مي شوند، اعالم شد. رييس شوراي رقابت اظهار داشت: 
افزايش قيمت اعالم شده توسط شوراي رقابت مربوط به خودروهاي 

كوچك و سايز متوسط از قبيل پژو، پرايد و سمند است. 

شاخص جهاني شدن بنياد برتلزمان و متغيرهاي آن
توضيحشاخص ها

متغيرهاي مبادالتي
)GDP نسبت درصد كل صادرات و واردات كاال به توليد ناخالص داخليتجارت كاال )درصد از

)GDP نسبت درصد كل صادرات و واردات خدمات به توليد ناخالص داخليتجارت خدمات )درصد از
سرمايه گذاري مستقيم خارجي )درصد 

)GDP نسبت درصد كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي دريافت و پرداخت شده به توليد ناخالص داخلياز

)GDP تراز نقدي پرتفوي سرمايه گذاري: نسبت درصد كل دارايي ها و بدهي ها به توليد ناخالص داخليپرتفوي سرمايه گذاري )درصد از

)GDP نسبت درصد كل دستمزد پرداخت شده به كاركنان خارجي و بازده سرمايه به توليد ناخالص داخلي- درآمد ناشي از پرداخت هاي خارجي )درصد از
دارايي هاي نامشهود را شامل نمي شود.

محدوديت هاي مبادالتي

ميانگين نرخ تعرفه
براساس سوال مندرج در گزارش رقابت پذيري جهاني: در كشور شما تا چه ميزان موانع غيرتعرفه اي توان شما را براي 

واردات كاال در رقابت با بازار داخلي محدود كرده است؟ ارزش هاي باالتر اين شاخص به معني پايين تر بودن ميانگين نرخ 
تعرفه است.

متغيري بين صفر و يك است كه ارقام باالتر به معني كمتر بودن عوارض واردات است. رقم صفر به معني متوسط موانع موانع تجاري غيرتعرفه اي
غيرتعرفه اي تجاري به ميزان 50 درصد است.

ماليات بر تجارت بين المللي )درصد از 
درآمد مالياتي(

ماليات بر تجارت بين الملل شامل عوارض واردات و صادرات سود حاصله از انحصارات، منفعت حاصل از تغيير نرخ ارز و 
ماليات بر عوايد ناشي از آن است.

شاخص مشتمل بر دو جزء با وزن يكسان است؛ 1(متغير مبتني بر سوالي در گزارش رقابت پذيري جهاني؛ تا چه ميزان كنترل هاي سرمايه
مالكيت خارجي در كشور شما مرسوم است؟ 2(شاخص يكپارچگي صندوق بين المللي پول شامل 13 نوع كنترل سرمايه

وضعيت ايران از منظر شاخص جهاني شدن 2018 بر اساس داده هاي سال هاي 2014 و 2015
تغيير رتبهتغيير امتياز2018- رتبه2018- امتياز2017- رتبه2017- امتيازشاخص

12 رتبه بهبود42.115548.71436.6شاخص جهاني شدن
15 رتبه تضعيف6.2-31.115924.9174بعد اقتصادي
26 رتبه تضعيف6.2+34.714240.9168بعد اجتماعي
45 رتبه بهبود13.7+66.310180.056بعد سياسي
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15 نفت و انرژي
80 درصد سد دوستي

آب ندارد
ــورت گرفته در حال  ــاس برآورد ص پاون  بر اس
حاضر تنها 20 درصد سد پر بوده و داراي منابع آبي 

است. 
ــد دوستي از ابتداي سال  حجم آب ورودي به س
آبي جاري تاكنون 47 ميليون مترمكعب بوده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افت 84درصدي 

پيدا كرده است. 
ــتي در مرز ايران و تركمنستان روي  ــد دوس س
رودخانه مرزي هريرود در 75كيلومتري شهرستان 
سرخس در شمال شرق خراسان رضوي احداث شده 
 است و بخش مهمي از آب آشاميدني شهر مشهد را 

تامين مي كند. 
ــد از ابتداي سال  كل حجم آب ورودي به اين س
ــون 47 ميليون  ــاه) جاري تاكن ــي (ابتداي مهرم آب
ــال گذشته  ــت كه اين رقم در س مترمكعب بوده اس
به 291 ميليون مترمكعب رسيده بود. بر اين اساس 
ــه با مدت  ــازه در مقايس حجم آب ورودي به اين س
مشابه سال پيشين افت 84 درصدي پيدا كرده است. 
ــده آب در اين سد هم امسال به  حجم ذخيره ش
ــت كه در مقايسه با حجم  240 ميليون رسيده اس
453 ميليون مترمكعبي اين سازه در سال گذشته، 
ــبت به مدت مشابه  ــد دوستي نس ذخيره آب در س

سال گذشته كاهش 47درصدي داشته است. 

افتتاح كريدور گازي تاناپ
در تركيه

ــم راه اندازي خط لوله  ايسـنا  روز گذشته مراس
ــاپ» از آذربايجان تا اروپا در  گازي جديد با نام «تان
ــم كه الهام علي اف  ــد. در اين مراس تركيه برگزار ش
رييس جمهور آذربايجان، پترو پروشنكو رييس جمهور 
اوكراين، الكساندر ووچيچ رييس جمهور صربستان، 
ــورها و مديران شركت هاي  وزراي انرژي برخي كش
ــب اردوغان  ــب طي ــتند، رج ــور داش ــرژي حض ان
رييس جمهور تركيه تاكيد كرد: كشور ما قادر است 
پيش از زمان در نظر گرفته شده، ساخت اين پروژه را 
تكميل كند. وي افزود: ما قول مي دهيم كه نخستين 
محموله گازي به اتحاديه اروپا از طريق اين خط لوله 

در ماه ژوئن 2019 ميالدي انجام شود. 
ــن گفت: كي اف  ــن رييس جمهور اوكراي همچني
ــيله خط  ــان دريافت گاز مصرفي خود به وس خواه
ــت كه از بلغارستان و روماني به شبكه  لوله تاناپ اس
گازي ما متصل شود. وي همچنين از ايجاد اين خط 
لوله گازي آلترناتيو كه زمينه انتقال گاز از جمهوري 
ــن فراهم مي كند،  ــه را به اوكراي ــان و تركي آذربايج

قدرداني كرد. 
ــروژه به تامين  ــنكو اجراي اين پ به گفته پروش

امنيت انرژي در منطقه كمك مي كند. 
ــاپ به عنوان  ــط لوله جديد گازي تان احداث خ
ــيه به اروپا به شمار  جايگزيني براي عرضه گاز روس

مي رود و خاك روسيه را دور مي زند. 

افزايش 10 درصدي
خريد نفت هند از ايران

ــاس آمارهاي  تسـنيم  به گزارش رويترز بر اس
منابع كشتيراني و صنعتي با وجود تحريم هاي جديد 
ــكا، خريد نفت هند از ايران در ماه مه  به حدود  امري
ــكه در روز افزايش يافته كه بيشترين  705 هزار بش

رقم از اكتبر 2016 تاكنون بوده است. 
از ماه ژوئن ممكن است، خريد نفت هند از ايران 
ــگاه هندي  ــش پيدا كند، زيرا حداقل 2 پااليش كاه
ــدودا 5 ميليون  ــدود 35 درصد از ظرفيت ح كه ح
بشكه يي پااليشگاهي هند را تشكيل مي دهند، اعالم 
ــدن  كرده اند كه به خاطر تحريم ها در حال آماده ش

براي كاهش خريد نفت از ايران هستند. 
ــاه مه  با ــد از ايران در م ــد نفت هن ــزان خري مي

ــاه قبل و حدود  ــبت به م ــد افزايش نس 10,2 درص
45درصد رشد نسبت به يك سال قبل مواجه شده 
است. بر اساس آمار وزارت نفت ايران، صادرات نفت 
ــكه در  ــور در ماه مه  به رقم 2,7ميليون بش اين كش
ــيد كه از زمان لغو تحريم ها در سال 2016  روز رس
ــابقه بوده است. ميزان خريد نفت هند از ايران  بي س
ــالدي با حدود  ــال 2018مي ــت س در 5 ماهه نخس
ــد نسبت به مدت مشابه سال قبل به  6,5درصد رش
583 هزار و 500 بشكه در روز رسيده است. ايران در 
ماه گذشته ميالدي پس از عراق و عربستان همچنان 
ــومين تامين كننده بزرگ نفت هند بود، در حالي  س
كه امارات جاي ونزوئال را در رده چهارم گرفته است. 

كاهش دما، مصرف برق را
كم كرد

ــزارش روابط عمومي  باشـگاه خبرنگاران  به گ
ــنبه،  ــك مصرف برق در روز سه ش ــرو، پي وزارت ني
ــه اوج مصرف برق در  ــزار و 985مگاوات بود ك 47ه
سال گذشته در همين زمان برابر با 49 هزار و 319 

مگاوات ثبت شده است. 
اين اختالف مصرف، نسبت مستقيمي با كاهش 
ــته و بارش هاي  ــاي گذش ــوس دما در روزه محس

پراكنده در نيمه شمالي كشور دارد. 
ــت كه ميزان مصرف برق صنايع نيز  گفتني اس
در روز سه شنبه 3هزار و 694مگاوات بود كه نسبت 
به دوشنبه كه ميزان آن 3هزار و 903مگاوات بوده، 
ــته  ــرق اين بخش تغييرات آنچناني نداش مصرف ب
ــركت مديريت شبكه  ــاس گزارش ش ــت. بر اس اس
ــنبه 22  برق ايران، ميزان مبادالت برق در روز سه ش
ــزار و 848 مگاوات بوده كه  ــاه برابر با يك ه خردادم
سهم صادرات از اين ميزان يك هزار و 239مگاوات و 

واردات برق نيز 609 مگاوات بوده است. 
ــتان  ــورهاي تركمنس ــم  اكنون از كش ــران ه اي
ــورهاي  ــه كش ــرق دارد و ب ــان واردات ب و آذربايج
ــادر مي كند.  ــتان و عراق برق ص ــتان، پاكس افغانس
ــور ارمنستان نيز به صورت تهاتري  همچنين با كش

گاز و برق ارتباط دوسويه دارد. 

كوتاه از دنياي انرژي

«تعادل» گزارش 2 ديده بان بازار نفت را بررسي كرد

سناريوي IEA درباره اثر تحريم نفتي بر ايران

مسكو پيشنهادي جديد براي نحوه پايان دادن به طرح كاهش توليد دارد
افتتاحيه نفتي جام جهاني 2018

گروه انرژي  
روز جمعه فقط طرفداران فوتبال نيستند كه به 
بازي افتتاحيه ميان روسيه و عربستان سعودي چشم 
ــه جام جهاني 2018 ميان 2  بدوزند. بازي افتتاحي
ــت خام جهان براي بازار نفت  توليدكننده بزرگ نف
نيز هيجاناتي را به همراه دارد. خالد الفالح وزير انرژي 
عربستان سعودي و الكساندر نواك وزير انرژي روسيه 
ــيه اين بازي ديداري با يكديگر  ــت در حاش قرار اس
داشته باشند. ديداري كه در آستانه نشست ماه ژوئن 
ــت فراواني دارد.  ــك براي فعاالن بازار نفت اهمي اوپ
در تازه ترين خبر منتشر شده در خصوص سرنوشت 
ــرگ به نقل از يك  ــق اوپك و غيراوپك، بلومب تواف
ــكو نوشت كه روسيه قصد  منبع آگاه نزديك به مس
ــنهادي را مطرح كند كه طبق آن اوپك  دارد، پيش
ــاه، نه به صورت  ــوند طي 3 م و متحدانش مجاز ش
ناگهاني بلكه تدريجي بخشي از نفت خام را كه طي 

ــده بود، عرضه  برنامه كاهش توليد از بازار جمع ش
كنند. اين شخص كه با توجه به عمومي نبودن اين 
ــته است، نامش فاش شود در ادامه  اطالعات نخواس
ــركت كننده در طرح  ــت كه كشورهاي ش گفته اس
كاهش توليد از ماه جوالي سهم خود از محدوديت 
توليد 1,8 ميليون بشكه در روز را به تدريج كاهش 
ــد داد. اما افزايش واقعي عرضه در بازار كمتر  خواهن
خواهد بود، چرا كه كشورهايي مانند ونزوئال، آنگوال و 
مكزيك توان افزايش توليد نفت خام در حال حاضر 
ــعودي كه رهبران  ــيه و عربستان س را ندارند. روس
گروه متشكل از 24 توليدكننده نفت خام هستند، 
همين حاال نيز پيشنهاد كردند كه براي جلوگيري 
از رشد بيشتر قيمت ها و آسيب ديدن تقاضا، توليد 
نفت خام افزايش پيدا كند. پيشنهاد جديد مسكو از 
ــه و در واقع به كاهش توليد همه  اين نيز فراتر رفت
ــتري توليد  كنند،  ــورهايي كه قادرند نفت بيش كش

پايان مي دهد. چنين اقدامي بايد از سوي ساير اعضا 
كه تعداد متعددي از آنها پيش از اين ابراز مخالفت 
كرده اند، مورد موافقت قرار گيرد. پس از آنكه ايران 
ــك براي موضع گيري  ــت از اوپ و ونزوئال با درخواس
مقابل تحريم هاي امريكا، مخالفت خود با توقف طرح 
افزايش توليد نفت خام را نشان دادند، جباراللعيبي 
وزير نفت عراق نيز در بيانيه يي شديداللحن گفت كه 
قيمت نفت همچنان نيازمند حمايت و ثبات است 
ــدگان «نبايد در مورد نياز بازار به عرضه  و توليد كنن
بيشتر در وضعيت فعلي اغراق كنند، چرا كه عرضه 
بيشتر مي تواند به وارد آمدن آسيب عمده به بازارهاي 
جهاني منجر شود». به گفته اللعيبي «چنين اقدامي 
ممكن است از سوي سفته بازان و مصرف كنندگان به 
ــت تعبير شود و به كاهش قابل توجه  صورت نادرس
ــود كه براي ما غيرقابل قبول  قيمت نفت منجر ش
ــكو در خصوص افزايش  خواهد بود.» پيشنهاد مس

توليد طي 3 ماه ممكن است، نخستين پيشنهاد از 
مجموع پيشنهادها و آلترناتيوهاي آنها باشد و ممكن 

است در جريان مذاكرات تغيير پيدا كند. 
به گفته تحليلگران گروه مالي سيتي، با توجه به 
حمايت دو توليدكننده بزرگ مشاركت كننده در اين 
توافق، افزايش توليد اجتناب ناپذير به نظر مي رسد با 
اين حال اين بانك پيش بيني كرده ميزان كمتري در 
حدود 500 هزاربشكه مورد توافق اعضا براي افزايش 

توليد قرار خواهد گرفت. 
ــراه گروهي از توليدكنندگان خارج  اوپك به هم
ــامل روسيه با هدف كاهش مازاد  از اين سازمان ش
ــال  ــت قيمت ها از ژانويه س ــه جهاني و تقوي عرض
ــكه  ــش توليد به ميزان 1,8ميليون بش 2017 كاه
ــورها توليد را  ــياري از كش در روز را آغاز كردند. بس
ــد بودند، كاهش  ــتر از ميزاني كه به آن متعه بيش
دادند. به عنوان نمونه عربستان سعودي براي اينكه 
الگوي سايرين باشد كاهش توليد بيشتري را انجام 
ــايرين به خصوص ونزوئال به دليل مشكالت  داد. س
ــت غيرمنتظره يي را تجربه  در صنايع نفتي خود اف
كرده اند. مجموع كاهش توليد اين گروه در آوريل به 

حدود 2,5 ميليون بشكه در روز رسيد. 
ــكو معتقد است، توافق جديد در دوره يي كه  مس

تقاضاي بااليي در تابستان نيم كره شمالي وجود دارد، 
ثبات براي بازار نفت به همراه خواهد آورد. اين كشور 
همچنين از ادامه اتحاد ميان توليدكنندگان اوپك و 
غيراوپك در سال 2019 با سهميه يا بدون سهميه 

جديد با توجه به شرايط بازار حمايت مي كند. 
ــت روز  ــرار اس ــعودي ق ــيه و عربستان س روس
ــابقه  ــور در مس ــنبه كه تيم هاي اين دو كش پنج ش
افتتاحيه جام جهاني فوتبال در مسكو ديدار مي كنند 
درباره سياست نفتي گفت وگو كنند. والديمير پوتين 
رييس جمهور روسيه نيز ميزبان محمد بن سلمان، 
ــود، در حالي  ــعودي خواهد ب ــد عربستان س وليعه
ــعودي نيز با  كه خالد الفالح وزير انرژي عربستان س
الكساندر نواك همتاي روسي خود ديدار خواهد كرد. 
ــه منبع آگاه در اين خصوص كه آيا اين وزرا در  البت
خصوص پيشنهاد روسيه نيز مذاكره خواهند كرد يا 

خير، اطالعاتي را به بلومبرگ نداده است. 
روز دوشنبه يك منبع آگاه به بلومبرگ گفته بود 
ــيه توليد نفت خام خود را در هفته نخست  كه روس
ژوئن به باالترين سطح 14 ماه گذشته رسانده است. 
در واقع برخي شركت هاي روسي پيش از فرا رسيدن 
نشست اوپك و تصميم گيري در خصوص سرنوشت 

طرح كاهش توليد، آن را نقض كرده اند. 

گروه انرژي  نادي صبوري-عليرضا كياني  
طبق سنت هميشگي، اوپك و IEA گزارش خود 
ــت خام را به فاصله يك  ــت ماهانه بازار نف از وضعي
ــزارش از اين جهت  ــر كردند. اين دو گ روز منتش
حايزاهميت است كه آخرين ديدگاه اين دو سازمان 
را پيش از برگزاري نشست حساس اوپك كه كمتر 
ــت، نشان  از 10 روز به برگزاري آن باقي مانده اس
مي دهد. IEA در گزارش خود به وضوح به موضوع 
ــران و ونزوئال تحت  ــادرات نفت خام اي كاهش ص
سايه تحريم كه ممكن است در نشست اوپك مورد 
بحث قرار گيرد، اشاره كرده است. اين آژانس گفته 
است كه نه تحت يك «پيش بيني» بلكه تحت يك 
«سناريو» با پيش فرض هايي كه ممكن است تغيير 
كند، انتظار دارد عرضه نفت خام ايران و ونزوئال تا 
ــال 2019 معادل 5,1 ميليون بشكه در  انتهاي س
ــا گزارش خود را چندان  روز كاهش يابد. اوپك ام
متفاوت از ديگر ماه ها تهيه نكرده است. اين سازمان 
درخصوص آينده عرضه از سوي دو عضو خود ايران 
ــي  ــكوت اختيار كرده و صرفا در بخش و ونزوئال س
ــت كه فضاي «عدم  از گزارش خود اعالم كرده اس
اطمينان» بر نيمه دوم سال 2018 حكمفرماست. 

اگر بخواهيم گزارش منتشر شده از سوي اوپك 
ــه وقايع بازار نفت  ــس بين المللي انرژي را ك و آژان
در ماه مه  را تحليل كرده، با يكديگر مقايسه كنيم 
ــاله اشاره كرد كه اوپك  بايد در گام اول به اين مس
ــي محافظه كارانه و IEA گزارشي متهورانه  گزارش

تهيه كرده است.
ــاي اوپك  ــه مخالفت ها ميان اعض ــي ك درحال
درخصوص سرنوشت طرح كاهش توليد كم كم در 
ــدن به تنش است، اين سازمان در  حال تبديل ش
گزارش خود هيچ اشاره يي به اين موضوع نكرده و 
حتي در برآوردهاي احتمالي خود از عرضه و تقاضا 

نيز ماجرا را مسكوت گذاشته است. 
 اوپك پيش بيني كرده كه رشد تقاضاي نفت در 
سال 2017 را روي يك ميليون و 650 هزار بشكه 
ــت تا تقاضاي روزانه  در روز بدون تغيير باقي گذاش
نفت نيز بدون تغيير نسبت به گزارش ماه گذشته 

97 ميليون و 200 هزار بشكه در روز بماند. 
اين سازمان، رشد تقاضا در سال جاري ميالدي 
ــات در اطالعات  ــي اصالح ــود بعض ــز با وج را ني
ــورهاي OECD و غير OECD بدون تغيير  كش

باقي گذاشت. 
ــته است:  ــي از گزارش خود نوش اوپك در بخش
ــال حاضر پيش بيني ها از اين حكايت دارند  «در ح
ــال  ــد تقاضاي جهاني براي نفت خام در س كه رش
ــكه در روز نسبت  جاري ميالدي 1,65 ميليون بش
به سال گذشته افزايش يافته و به رقم 98 ميليون و 

86 هزار بشكه در روز برسد.» در ادامه اين گزارش 
ــت: «برآوردها نشان مي دهند كه مصرف  آمده اس
ــورهاي OECD در سال 2018 معادل 400  كش
ــن مقدار 200 هزار  ــكه افزايش يابد كه اي هزار بش
بشكه بيشتر از رقم ذكر شده در گزارش قبل است. 
ــورهاي  اين افزايش به خاطر اصالح داده هاي كش
ــت. در همين حال،  ــي عضو OECD اس امريكاي
ــمت  ــكه يي به س ــا با اصالح 20 هزار بش برآورده
ــبت به ارزيابي ماه گذشته، از رشد روزانه  پايين نس
يك ميليون و 270 هزار بشكه يي تقاضاي نفت در 
ــورهاي غير OECD خبر مي دهند. درحالي  كش
ــاي نفت چين و ديگر  كه بازنگري اطالعات تقاض
ــان دهنده افزايش تقاضا در  كشورهاي آسيايي نش
ــطه كاهش  ــور بود كه اين افزايش به واس اين كش

تقاضا در امريكاي التين و خاورميانه جبران شد.»
ــا جهت گيري  ــرژي ام ــي ان ــس بين الملل آژان
ــمت سال بعدي ميالدي  برآوردهاي خود را به س
ــتين پيش بيني ها براي اين سال را در  برده و نخس
ــر كرده است. اقدامي كه  گزارش ديروز خود منتش
ــت اوپك مي تواند  ــه دليل نزديك بودن به نشس ب

پيام هايي را در دل خود داشته باشد. 
ــي از مهم ترين بخش هاي گزارش  IEA در يك
ــوي  ــرآورد از افزايش توليد نفت خام از س ــود ب خ
كشورهاي غيراوپكي را نسبت به گزارش قبلي خود 
ــاري ميالدي دو  ــال ج افزايش داده و آن را در س
ــكه در روز اعالم كرده است. مساله يي  ميليون بش
كه ممكن است روي نحوه مذاكرات در نشست وين 
و طرح موضوع مازاد عرضه در بازار نفت خام تاثير 
بگذارد. هر چند اوپك نيز در تازه ترين گزارش خود 
ــال جاري  در برآورد خود از عرضه غيراوپك در س
ميالدي، تجديدنظر كرده و آن را افزايش داده است 
ــت.  ــرآورد اوپك كمتر از آژانس اس اما همچنان ب
اوپكي ها پيش بيني كرده اند كه عرضه غيراوپك در 
سال جاري ميالدي يك ميليون و 860 هزار بشكه 

در روز افزايش يابد. 
ــدي  ــال بعدي ميالدي نيز رش ــراي س IEA ب
7,1ميليون بشكه يي در روز براي عرضه غيراوپك 
ــت كه  ــت. آژانس اعالم كرده اس درنظر گرفته اس
ــهم را از اين افزايش  ــترين س امريكا با فاصله بيش

عرضه خواهد داشت. 
ــته است  ــي از گزارش خود نوش اوپك در بخش
ــال 2018، توليد نفت خام اوپك  كه در ماه مه س
ــكه در روز افزايش يافت تا اين سازمان  35هزار بش
روزانه به طور متوسط 31 ميليون و 87 هزار بشكه 

در روز نفت توليد كرده باشد. 
اين سازمان همچنين عنوان كرده كه برآوردها 
ــان مي دهد تقاضا براي نفت خام اوپك در سال  نش

ــكه افزايش نسبت به سال  2017 با 700 هزار بش
ــته، به 33 ميليون و 100 هزار بشكه رسيده  گذش

است. 
ــت خام  ــده نف ــورهاي صادركنن ــازمان كش س
ــا براي نفت خام  ــرآورد كرده كه تقاض همچنين ب
كشورهاي عضو اين سازمان در سال جاري ميالدي 
ــد.  ــكه در روز برس به 32 ميليون و 700 هزار بش
ــه جزئيات اينچنيني  ــس اما بدون پرداختن ب آژان
درخصوص تقاضا، پيش بيني كرده است كه تقاضاي 
ــال آينده ميالدي يك  جهاني براي نفت خام در س
ميليون و 400هزار بشكه در روز افزايش يابد. اين 
پيش بيني هم سطح افزايش تقاضا براي سال جاري 
ــت. درحالي كه برخي طرفداران توقف  ميالدي اس
طرح كاهش توليد بر اين مساله تاكيد مي كنند كه 
قيمت باالي نفت خام موجب مي شود رشد تقاضا 

كند شود. 
ــاال بايد مالحظات  ــا برخالف اوپك كه احتم ام
اعضاي خود را درنظر داشته باشد، IEA به وضوح 
ــك و از آن مهم تر آينده  ــت بعدي اوپ درباره نشس
ــال اظهارنظر كرده  ــام ايران و ونزوئ عرضه نفت خ
است. در گزارش آژانس آمده است كه اين احتمال 
ــدگان بزرگ نفت  ــود دارد زماني كه توليد كنن وج
ــاه ژوئن در وين گرد هم آيند، موضوع  در انتهاي م

صادرات ايران و ونزوئال بر نشست حاكم شود. 

ــت: «ما  ــته اس ــا نوش ــه صراحت IEA در ادام
ــد، نداريم اما  ــش خواهد آم ــرآوردي از آنچه پي ب
به عنوان يك «سناريو» تا انتهاي سال آينده ممكن 
ــور دو ميليون و 500 هزار  است توليد اين دو كش
بشكه در روز نسبت به موقعيت كنوني كاهش يابد. 
در مورد ايران انتظار داريم كه صادرات نفت تقريبا 

به اندازه تحريم هاي دور پيش كاهش يابد.»
ــرژي در ادامه اضافه كرده  ــس بين المللي ان آژان
است: «با وجود اين مي دانيم كه اين مساله قطعي 
ــياري از حاالت محتمل است. در اين  نيست و بس
مورد كه چه كشوري توليد خود را كاهش دهد هيچ 
قضاوتي نمي كنيم. در مورد ونزوئال، فكر نمي كنيم 
ــقوط عرضه نفت كه در همين دو سال گذشته  س
روزانه يك ميليون بشكه نفت را از بازار دريغ كرده 
لحظه يي متوقف شود.» آژانس در واقع اعتقاد دارد 
تحريم خواهد توانست 30درصد از عرضه نفت خام 

ونزوئال و ايران را متاثر كند. 
ــان مي دهد كه  ــزارش اوپك نش ــه هر روي گ ب
ــين ميالدي با 5  توليد نفت خام ايران در ماه پيش
ــوده و به 3 ميليون و  ــكه افزايش روبه رو ب هزار بش
ــيده است. همچنين  ــكه در روز رس 829 هزار بش
ــعودي با بيش از 85 هزار بشكه در روز  عربستان س
افزايش در توليد بيشترين افزايش عرضه در ميان 

كشورهاي اوپك را داشته است. 

ــر روز بيش از  ــز در ه ــت ونزوئال ني ــد نف تولي
42هزار بشكه كاهش يافته تا بيشترين افت توليد 
را به نام خود ثبت كند. آمار دقيق مربوط به توليد 
كشورهاي اوپك نيز در جدول قابل مشاهده است. 

 تحليل اوپك از نوسانات قيمت تحليل اوپك از نوسانات قيمت 
ــع اوپك افزايش  ــبد مرج در ماه مه، قيمت س
ماهانه 5,8درصدي را ثبت كرد تا به متوسط قيمت 
ــنت در هر بشكه برسد. از ابتداي  74دالر و 11 س
سال تاكنون، قيمت سبد مرجع اوپك 7,31درصد 
ــته افزايش  ــابه در سال گذش ــبت به زمان مش نس
ــكه برسد.  يافت تا به قيمت 48,67دالر در هر بش
نگراني هاي ژئوپليتيك، كاهش هاي شديد در حجم 
ــت. با  ذخاير امريكا هنوز بر بازار نفت حكمفرماس
وجود اين، در انتهاي ماه مه و در پي صحبت هايي 
مبني بر تسهيل توافق كاهش توليد ميان اوپك و 
متحدانش، قيمت  نفت كاهش يافت. بهاي معامالت 
ــته  ــبت به ماه گذش ــي برنت در بازار لندن نس آت
ــادل 3,7درصدي  ــنتي مع افزايش 5 دالر و 25 س
ــكه به  ــنت در هر بش ــت و 77 دالر و يك س داش
ــت تگزاس  ــن حال، وس ــيد. در همي ــروش رس ف
اينترمدييت نيز در بازار نايمكس نيويورك 3 دالر 
و 66سنت معادل 5,5درصد نسبت به ماه گذشته 
ــت تا متوسط  در چنين روزي افزايش قيمت داش
قيمت 69دالر و 98 سنت را به ازاي هر بشكه ثبت 
كند. از سال گذشته تا به امروز، قيمت فيوچرهاي 
برنت 6,30درصد رشد داشته است و به قيمت 70 
ــنت در هر بشكه رسيد و فيوچرهاي  دالر و 22س
وست  تگزاس اينترمدييت نيز 7,27درصد افزايش 
ــت 65 دالر و 9  ــرده و به قيم ــت را تجربه ك قيم
سنت در هر بشكه رسيد. همچنين بازار شاهد اين 
بود كه شكاف قيمت ميان فيوچرهاي دو شاخص 
ــنت  اصلي نفت جهان در ماه مه يك دالر و 54 س
ــده و به 7 دالر و 2 سنت برسد كه اين  عميق تر ش
ــت.  امر به دليل افزايش توليد نفت امريكا بوده اس
ــالت آتي نفت خام،  ــود افزايش قيمت معام با وج
سفته بازان كمتري موقعيت خريد اتخاذ كردند. در 
بازار دوبي، هر قيمت لحظه يي نفت باالتر از قيمت 
آتي آن بسته شد. اين درحالي بود كه برنت شرايط 
ــت و وست تگزاس اينترمدييت نيز  مساعدي داش
ــكاف قيمت ميان نفت  ــاهد نبود. ش تغييري را ش
ــيرين و نيز در اروپا و آسيا كاهش يافت؛  ترش و ش
اين در حالي بود كه تفاوت قيمت اين دو گونه نفت 
ــت قيمت سبد  در امريكا افزايش يافت. گفتني اس
ــوم به Iran heavy در ماه مه  با  نفتي ايران موس
ــه 72 دالر و 15  ــمگير 4,8درصدي ب افزايش چش

سنت در هر بشكه رسيده است. 

ايرنا 
ــي در  ــر توماس هربرت» جهانگرد انگليس «س
ــري(دوره صفويه)  ــال 1108قم ــفرنامه خود س س
ــقف توصيف كرده است  بازارهاي تهران را فاقد س
ــه ويژه در  ــا در دوره هاي مختلف ب ــا اين بازاره ام
ــت محدود و متمركزتر  ــان قاجار به تدريج حال زم
در قالب تيمچه ها و داالن هاي كنوني بازار به خود 
ــقف شدند تا امروز كه به عنوان قلب  گرفتند و مس
ــور از آن ياد مي شود. قلب اقتصادي،  اقتصادي كش
ــت زيرا اگر  ــازار تهران اس ــبي براي ب تعبير مناس
ــات در آن هم  ــاالي كاال و خدم ــادل حجم ب از تب
بگذريم، وقتي وارد داالن هاي بازار مي شوي، كافي 
ــرت را باال بگيري و سقف را ببيني، رشته  است س
رشته سيم هاي خاك گرفته و به هم چسبيده برق 
دركنار كنتورهايي كه به هر چيزي شبيه است جز 
كنتور برق به مويرگ هاي قلب انسان مي ماند. اين 
سيم ها شريان انرژي برق را به حجره هاي چند صد 
ميليوني كه روزانه صدها ميليارد تومان پول در آنها 
ــود، انتقال مي دهند و در همه اين  رد و بدل مي ش
سال ها هيچ كس نپرسيده چرا وضعيت انشعاب هاي 
برق اين مكان تجاري بزرگ كه صاحبانشان دغدغه 
مالي ندارند بايد اينچنين اسفناك باشد. دردناك تر 
وقتي است كه نماينده شركت برق تهران مي گويد، 
ــازي كنتورهاي برق بازار كه  كسبه بايد براي نوس

ــدام بين 1,5تا دو ميليون تومان هزينه دارد،  هر ك
همراهي كنند. شاه بيت اين درخواست اين نماينده 
دولت يعني عمده حجره داران و كسبه بازار تاكنون 
ــازه، اموال،  ــن امنيت جاني خود، مغ ــا براي تامي ي
ــتقر در بازار و حيات اقتصادي  بناهاي تاريخي مس
كشور كوچك ترين اهميت و حساسيتي نداشته اند 
ــي براي آن نكرده اند يا اينكه متولي براي  و هزينه ي
اين ساماندهي وجود نداشته است. در يك حساب 
سرانگشتي، هزينه دو ميليون توماني انشعاب كنتور 
برق براي بازاريان تهران در برابر سرمايه هاي موجود 
در مغازه ها و انبارهايشان افزون بر چند صد ميليون 
برآورد مي شود، چقدر است كه طي همه سال هاي 
گذشته اين ساماندهي و تغييرات انجام نشده است؟ 

 5151 هزار انشعاب غيرايمن  هزار انشعاب غيرايمن 
ــعاب  ــمي 51 هزار انش ــاس آمارهاي رس براس
ــود دارد كه هر  ــازار تهران وج ــن برق در ب غيرايم
كدام از آنها مستعد وقوع جرقه هاي انفجاري برق و 
بروز حوادث تلخ است؛ حوادثي كه در آخرين مورد 
ــاختمان پالسكو هيچ كس  آن را با عنوان فاجعه س
ــكو كه  ــاختمان تجاري پالس فراموش نمي كند. س
ــاك شهره بود در ضلع  بيشتر به محل عرضه پوش
ــرقي چهارراه استانبول تهران قرار داشت  شمال ش
و صبح روز پنج شنبه 30دي ماه سال 1395 دچار 

ــاعت 11 همان روز به   آتش سوزي شد و حدود س
ــاخت آن  ــكو كه س طور كامل فرور يخت؛ از پالس
ــتين  ــت به عنوان نخس ــال 1341 برمي گش به س
ــدرن خاورميانه ياد  ــاختمان م ــمانخراش و س آس

مي شد. 

 پيگيري ويژه استاندار تهرانپيگيري ويژه استاندار تهران
محمدحسين مقيمي كه از مهر سال گذشته به 
ــتاندار تهران مشغول فعاليت شده است،  عنوان اس
اسفند ماه پارسال جلسه يي با حضور متوليان بازار 
ــد در يك مهلت 3ماهه،  تهران گذاشت و مقرر ش
موضوع ايمن سازي بازار به ويژه بحث انشعاب هاي 
برق در دستور كار قرار گيرد. براساس آنچه گزارش 
شده در جلسه اسفند سال گذشته به شركت توزيع 
برق تهران فرصتي 3ماهه داده شده بود تا از طريق 
ــتركان، مشكالت شبكه برق 25هزار  اخطار به مش
ــود. در موعد اين مهلت  ــد اين مكان مرتفع ش واح
ــه ديگري براي پيگيري  3ماهه، روز گذشته جلس
ــد و مصوباتي  ــفند برگزار ش ــه اس مصوبات جلس
ــران در يك  ــتاندار ته ــت. به گزارش ايرنا، اس داش
ــتور خطاب به اعضا گفت: در كارگروهي كه با  دس
حضور اداره برق، شهرداري، اوقاف و نماينده اصناف 
تشكيل خواهد شد بايد تا آخر امسال حدود 6 هزار 
ــازي  ــور اضطراري بازار تهران اصالح و ايمن س كنت

ــود. نكته قابل تاملي كه در اين نشست نماينده  ش
ــركت توزيع برق تهران در تشريح گزارش خود  ش
ــبكه برق  ــرد اين بود كه «هزينه اصالح ش بيان ك
ــع كنتورهاي برق  ــازار با تجمي ــترك در ب هر مش
ــت كه به همراهي  مبلغ 1.5تا دو ميليون تومان اس
ــت و ديد كه  ــبه نياز دارد» و بايد منتظر نشس كس
آيا علت وضع موجود فقط ميزان هزينه اجراي اين 
انشعاب هاست يا مشكالت ديگري هم وجود دارد؟

 دستور فوري براي اصالحدستور فوري براي اصالح
درحالي به گفته استاندار تهران حدود نيمي از 
ــعاب غيرايمن برق بازار، فرسوده و 6  51 هزار انش
هزار مورد آن در وضعيت اضطراري قرار دارد كه وي 

دستور داده اين مهم بايد با قيد فوريت اصالح شود. 
ــال مردم براي  ــان اينكه جان و م مقيمي با بي
ــتانداري عزيز است، خاطرنشان كرد:  مسووالن اس
ــته از كاالهاي قابل اشتعال  بازار بزرگ تهران انباش
ــت و نبايد اجازه دهيم فاجعه پالسكو بار ديگر  اس
ــود. بازار بزرگ تهران در محدوده مركزي  تكرار ش
ــهر تهران (منطقه 12شهرداري) مركز مبادالت  ش
ــي رود؛ وجود  ــمار م ــور به ش ــم اقتصادي كش مه
ــعاب هاي  ــوده، انش ــاختمان هاي قديمي و فرس س
ــكلي بسيار نامناسب  ــتاندارد برق كه به ش غيراس
ــاله دسترسي براي خودروهاي  كشيده شده و مس
ــراري در اين مكان همواره  ــدادي در مواقع اضط ام

محل انتقاد بوده است. 

بازاري ها براي ترميم شبكه پرريسك برق محل كار خود همكاري كنند 
بي اعتنايي كسبه بازار به مخاطرات پوسيدگي سيم هاي برق 

تغييرات توليد كشورهاي عضو اوپك (هزار بشكه در روز)
تغييرات مه آوريل كشور

39 1,031 992 الجزاير
14 1,525 1,511 ْآنگوال
0٫6 519 518 اكوادور
3 130 127 گينه استوايى

1,8 189 187 گابن
5,6 3,829 3,823 ايران

27,7 4,445 4,427 عراق
-5,7 2,701 2,707 كويت
-24,3 955 979 ليبى
-53,5 1711 1,764 نيجريه
-9,5 585 594 قطر
85,5 9,987 9,901 عربستان
-6,3 2,865 2,871 امارات متحده عربى

-42,5 1,392 1,434 ونزوئال
35,4 31,869 31,834 كل اوپك



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R Thu. Jun  14. 2018  1124   پنج شنبه 24  خرداد 1397     29   رمضان 1439  شماره   

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحب امتیاز: موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الياسحضرتي
 سردبیر: منصوربيطرف

 نشانی: خيابانستارخان-خيابانكوثردوم-بنبستمينو
 تلفن: 66420769-نمابر: 66420417         

  چاپ: روزتاب-توزيع: نشرگسترامروز-تلفن: 61933000
سازمان شهرستان ها: 66126088

 اذانصبحفردا:04:08 اذانمغرب:20:42 اذانظهر:13:04

عكسروز

عكس:ايرنا اردویآمادگيتيممليواليبالنشستهبرایحضوردرمسابقاتجهانیهلند

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

اللهّمَغّشنیبالّرْحَمِةواْرُزْقنیفيِهالّتوفيِقوالِعْصَمِةوَطّهْر
ْهَمِةيارحيماًبِعباِدِهالمؤِمنين. قْلبیمنَغياِهِبالتُّ

خداي�ابپوش�اندرآنبامه�رورحمتوروزیكنم�رادرآنتوفيقو
خودداریوپاکكندلمراازتيرگیهاوگرفتگیهایتهمت،ایمهربان

بهبندگانباايمانخود.

دعايروزبيستونهمماهمبارکرمضان

بازارهنر

»درستايشتئاتر«ازتماشاگررايگيريميكند
كارگردان »در ستايش تئاتر و تهران 
و تله كامیونیكیشن« اين نمايش را يك 
اج��راي مولت��ي مديا و تركی��ب تئاتر، 
واقعیت افزوده و اجراي مجازي آنالين 
دانس��ت كه در آن با مخاطبان تعامل 

صورت مي گیرد. 
نیما دهقاني كه نمايش »در ستايش 
تئاتر و تهران و تله كامیونیكیش��ن« را 
در تئاتر مس��تقل ته��ران روي صحنه 

دارد درب��اره تاثی��ري كه تحصی��ل در امريكا روي 
ش��كل گیري اين نمايش داشته است به مهر گفت: 
من در امريكا فوق لیس��انس هنرهاي زيبا با تمركز 
بر ديجیت��ال آرت و پرفورمنس گرفت��ه ام و به هر 
ح��ال تحصیالتم روي اج��راي اين نمايش بي تاثیر 
نبوده اس��ت چون من تمركزم روي ديجیتال مديا 
و تكنول��وژي در تئاتر ب��وده و البته قبل از اينكه به 
امريكا بروم هم همین تجربیات را كس��ب مي كردم 
ام��ا در اين نماي��ش چه از لحاظ نرم اف��زاري و چه 
س��خت افزاري از خیلي از تكنیك هاي جديدي كه 
ياد گرفتم و تجربه كردم استفاده شده است و اينكه 
چطور مي توانیم از تكنولوژي، برنامه نويسي، ويديو و 

پلتفرم هاي مجازي در تئاتر استفاده كنیم. 
او درباره ويژگي هاي اي��ن اجرا توضیح داد: اين 
نماي��ش يك اج��راي مولتي مدي��ا و تركیب تئاتر، 
واقعیت افزوده و اجراي مجازي آنالين اس��ت و كل 

كار در 3 بس��تر به صورت موازي انجام 
مي ش��ود؛ يكي بستر روي صحنه اتفاق 
مي افتد كه كامال يك تئاتر مونولوگ با 
بازي علیرضا كي منش را شاهد هستیم 
و در واق��ع 3 مونول��وگ در س��تايس 
تئاتر، ته��ران و تله كامیونیكیش��ن با 
اجرا مي ش��ود.  تكنیك ه��اي مختلف 
نكت��ه مه��م اج��را اين اس��ت كه يك 
اپلیكیشن براي آن نوشته شده است كه 
تماشاگران مي توانند از طريق آن و توسط موبايلشان 
اج��را را نگاه كنند و بخش زيادي از طراحي صحنه 
نمايش درون آن اپلیكیش��ن واقعیت افزوده اتفاق 
مي افتد و مخاطبان از اين طريق يك س��ري اشیا و 
افرادي كه درون صحنه نیستند را به صورت مجازي 

مشاهده مي كنند. 
وي ادامه داد: بخش ديگري از كار كه نمايش را 
به ش��كل مشاركتي درمي آورد، سوال و جواب هايي 
است كه در طول اجرا از تماشاگران مي شود كه اين 
س��واالت مي تواند در جريان كار تاثیرگذار باشد كه 
البته اين تاثیرات فعال محدود است. در اين بخش با 
توجه به نظر تماشاگران راي گیري مي شود كه مثال 
صحنه يي دوباره تكرار ش��ود يا نه يا از پروجكش��ن 
اس��تفاده كنند يا خیر به همین دلیل زمان نمايش 
با توجه به نظر تماشاگران شكل مي گیرد كه امكان 

دارد بین 3۰تا ۱۸۰دقیقه به طول بینجامد.

نظر»كاليدرمن«دربارهاجرايكنسرتدرايران
پیانیس��ت و موزيس��ین ش��ناخته 
 ش��ده جه��ان در نخس��تین اظهارات 
رسمي خود از عشق و عالقه اش براي 

اجراي زنده در ايران سخن گفت. 
ريچارد كاليدرمن كه قرار است در 
روزهاي 3۱خرداد و يكم تا ششم تیر 
ماه و در 6 س��انس در س��الن وزارت 
كش��ور روي صحنه برود در نخستین 
اظهارنظر رس��مي كه به صورت فايل 

ويدئويي در اختیار رس��انه هاي اي��ران قرار داده 
است، متذكر شده كه همیشه هدفش از موسیقي 

ارائه صلح و عشق در جهان است. 
كاليدرم��ن در اين باره گفته است:»س��الم به 
دوس��تان عزيزم از ايران. من ريچ��ارد كاليدرمن 
هس��تم كه با شما صحبت مي كنم. مي خواستم به 
شما بگويم كه چقدر خوشحال هستم كه در پايان 
ماه ژوئن براي نخستین بار به كشور بزرگ و زيباي 

شما براي اجراي كنسرت مي آيم. بیش 
از 2۰سال آرزوي من بود كه براي شما 
اجرا كن��م و در نهاي��ت روياي من به 
واقعیت تبديل خواهد شد.« كاليدرمن 
در ادامه توضیح داده اس��ت:»به مدت 
4۰س��ال، من با موس��یقي ام به همه 
جاي دنیا سفر كرده ام و تنها هدف من 
ارائه ش��ادي، زيبايي، احساسات زيبا، 
اخالق مداري و به ويژه صلح و عش��ق 
اس��ت. اين همه  چیزي است كه من مي خواهم به 
ش��ما در كنسرت هايم در كش��ورتان ارائه دهم. به 
زودي مي بینمت��ان.«  در روزهاي گذش��ته برخي 
رس��انه هاي مخالف دولت، مخالف��ت خود را براي 
اجراي ريچارد كاليدرمن در ايران ابراز كرده بودند. 
كاليدرمن در نخس��تین اجراي رس��مي خود 
در ايران قرار اس��ت قطع��ه »اي ايران« را با پیانو 

بنوازد. 

هيس!پسرهافريادنميزنندمجوزگرفت
پروانه س��اخت فیلم »هیس پسرها 
فرياد نمي زنند« پوران درخشنده صادر 
ش��د. اين كارگردان مدتي قبل و پس از 
اتفاق تلخ يكي از مدرس��ه هاي پس��رانه 
ته��ران در زمینه تعرض ناظم مدرس��ه 
به دانش آموزان در گفت وگويي با ايسنا 
از انتظ��ار براي صدور مج��وز فیلمي با 
نام »پس��رها گريه نمي كنند« خبر داده 
و تاكی��د كرده بود: وقت��ي اين ماجراها 

پی��ش مي آيد بیش��تر ناراحت مي ش��وم. چون من 
رس��التي داشتم كه اين فیلم را براي جامعه  خود كه 
اذعان دارم، خانواده ام هستند و از طرف آنها سفارش 
ساخت اين فیلم را گرفته بودم، بسازم.  او گفته بود: 
فیلمنامه را پس از تحقیقات زياد میداني، كارشناسي 
و كتابخانه يي نوشتم و سال گذشته به وزارت ارشاد 
تحويل دادم اما اين فیلمنامه همراه با دو اثر ديگر رد 
ش��دند كه بعدها آن دو فیلمنامه براي ساخته شدن 
مجوز گرفتند.  درخش��نده توضیح داده بود: قبل از 
اينكه فیلم »هیس! دخترها فرياد نمي زنند« را بسازم، 
قصد داشتم »پس��رها گريه نمي كنند« را بسازم كه 

ش��رايط آن مهیا نش��د اما ب��ا توجه به 
درخواستي كه از سوي مخاطبان زيادي 
داش��تم، مي دانستم بايد حتما براي اين 
موضوع)تجاوز( كاري انجام دهم چراكه 
اين مساله پس از نمايش فیلم »هیس! 
دختره��ا... « از طريق افراد مختلفي كه 
به نحوي مورد تعرض قرار گرفته بودند، 
بار س��نگیني را روي دوش من قرار داد.  
با اين حال گويا پروانه ساخت اين فیلم 
با نام »هیس پس��رها فرياد نمي زنند« صادر شده و 
طبق اعالم روابط عمومي سازمان سینمايي، شوراي 
صدور پروانه ساخت فیلم هاي سینمايي با 3 فیلمنامه 
موافقت كرده؛ بر اين اساس پروانه ساخت فیلمنامه  
»هیس پس��رها فرياد نمي زنن��د« به تهیه كنندگي، 
كارگرداني و نويس��ندگي پوران درخش��نده در ژانر 
اجتماع��ي، »دبیت« به تهیه كنندگ��ي و كارگرداني 
ابوالفضل صفاري و نويسندگي مهدي علي میرزايي 
در ژان��ر كم��دي و »آهوي پیش��وني س��فید 3« به 
تهیه كنندگي، كارگرداني و نويس��ندگي س��یدجواد 

هاشمي در ژانر كودك و نوجوان صادر شده است. 

جدالبساست!
تايمز

ترامپ  دونال��د  ديدار 
امري��كا  ريیس جمه��ور 
اون  جون��گ  كی��م  و 
روز  كره ش��مالي  رهب��ر 
گذش��ته تیتر يك برخي 
روزنامه ه��اي دنیا بود. هر 
ي��ك از اين رس��انه ها از 
زاويه ديد خود به تحلیل 
اين مذاكره پرداخته و به 

يك نكته آن توجه داش��ته است. روزنامه تايمز در 
تیتر يك خود با عنوان »جدال بس اس��ت. ترامپ 
مس��یر صلح را به كیم داد« اين مذاكره را با نوعي 
پايان بازي هاي تهديدآمیز اين دو كش��ور علیه هم 
دانس��ت و اين نشست را به نوعي حركت به سمت 
صلح قلم��داد كرد. اين روزنام��ه در گزارش اصلي 
خود درباره اين ديدار نوشت: »ريیس جمهور امريكا 
دس��تور داد كه تمرينات نظامي علیه كره ش��مالي 
تعطیل شود كه اين تصمیم گیري شامل نیروهاي 
مستقر در شبه جزيره كره هم مي شود. ترامپ پس 
از نخس��تین ديدار با كی��م جونگ اون از به تعويق 
افتادن بازي جنگ متقابل میان دو كشور خبر داد.«

اين روزنامه در ادامه مي نويس��د: »اين نشست 
در حالي اس��ت كه رهبران دو كش��ور از آغاز عصر 
جديد همكاري ها س��خن مي گويند. آنها در پايان 
نشست سنگاپور به توافق چهارجانبه دست يافتند 
كه طبق آن طرفین تعهد مي كنند كه به س��مت 
خلع سالح كامل هسته يي شبه  جزيره كره حركت 
كنند و در عین حال اياالت متحده متعهد مي شود 

به كره شمالي ضمانت هاي امنیتي بدهد.«
آن طور كه اين روزنامه نوشته است، چهار نكته 
اصلي در سند همكاري رهبران امريكا و كره شمالي 
عبارتند از: تعهد دو كشور به برقراري مناسبات تازه، 
تالش مشترك دو كشور براي برقراري صلح باثبات 
و ماندگار در ش��به جزيره كره، تعهد كره شمالي به 
تالش در راه غیراتمي شدن كامل اين شبه  جزيره و 
تعهد امريكا به اعطاي ضمانت هاي امنیتي و تعهد 
دو كش��ور به يافتن و تبادل بقاياي اجس��اد اسرا و 

زندانیان جنگ كره. 

ديليتلگراف
روزنامه ديلي تلگراف 
به يك��ي از ابع��اد كمتر 
مورد توجه ديدار ترامپ 
و اون پرداخت��ه اس��ت، 
روزنام��ه در يكي  اي��ن 
خ��ود  گزارش ه��اي  از 
اس��ت  ك��رده  تحلی��ل 
ك��ه چرا »كی��م جونگ 
كره ش��مالي  رهبر  اون« 

مت��ن توافقنامه را با خ��ودكار خودش امضا كرد 
ن��ه با خودكاري كه تی��م امريكايي براي امضا به 
او داد. اي��ن روزنامه در گزارش خود نوش��ت: »با 
وجود همگرايي بي س��ابقه يي ك��ه میان امريكا و 
كره شمالي برقرار شده، اما مسووالن كره شمالي 
همچن��ان تدابیر امنیتي ش��ديدي را براي رهبر 
خ��ود اجرا مي كنن��د. اما با وجود اي��ن »اون« با 
ويژگي پارانويا يا بدگماني شديد شناخته مي شود 
و دوست ندارد، هیچ گونه اطالعات بیولوژيكي از 
خود در س��فرهاي خارجي برجاي بگذارد. حتي 
او توالت ش��خصي اش را در سفرهاي خارجي با 
خود مي برد تا هیچ گونه مدركي كه با بررسي و 
آزمايش آن بتوان به وضعیت سالمت او پي برد، 
از خ��ود بر جاي نگذارد و ش��ايد به همین دلیل 
است كه توافقنامه را با خودكار شخصي خودش 

امضا كرد.«
ديل��ي تلگراف در ادامه نوش��ت: »اين جنون 
باعث شده كه او هیچ نمونه يي از دي. ان. اي خود 
در سفرها باقي نگذارد و اين ويژگي تنها مختص 
او نیس��ت و پدرش، كیم جونگ ايل نیز همواره 
توالت شخصي اش را همراه خود مي برده است.« 

كيوسك

تاريخنگاري

اعتراض عمومي به نخست وزيري هژير
بیس��ت و چهارم خرداد ۱327 پس از انتشار 
خبر نخست وزيري عبدالحسین هژير، قشرهاي 
مختلف مردم تظاهرات گس��ترده يي در بسیاري 
از ش��هرهاي ايران برگزار كردند، در تهران اين 

تجمع در میدان بهارستان صورت گرفت. 
انتخ��اب هژير با اعتراض آيت اهلل كاش��اني با 
چالش عمده يي روبه رو ش��د. م��ردم مغازه ها را 
بستند و در حمايت از آيت اهلل كاشاني در میدان 
بهارستان تجمع كرده و با پلیس درگیر شدند. 

س��ردار فاخر حكمت ريیس مجلس، كاشاني 
را در اي��ن حادث��ه مقص��ر قلمداد ك��رد و به او 
پیش��نهاد كرد اگر با نخست وزيري هژير مخالف 
ب��ود، بهتر ب��ود به جاي اعتصاب ب��ا نمايندگان 

مجلس وارد مذاكره و گفت وگو شود. 
درگی��ري مردم با نیروه��اي دولتي چند روز 
ادام��ه پیدا كرد، به ط��وري ك��ه در روز چهارم 
درگیري ه��ا چندين ه��زار نفر از م��ردم اعم از 
روحانیون، كس��به ب��ازار و... در حالي كه قرآن 
به س��ر گرفته بودن��د، به رهبري س��ید مجتبي 

نواب صف��وي رهبر فدايیان اس��الم جلو مجلس 
تجم��ع كرده و عزل هژير را خواس��تار ش��دند. 
در جريان زد و خورد اين روز و آتش گش��ودن 
نیروهاي پلیس به سوي مردم، ده ها نفر زخمي 

شدند. 
غیر از روحانیون، مطبوع��ات نیز هژير را در 
دوره نخس��ت وزيري آس��وده نگذاشتند. هر روز 
دولت هژير در س��یبل حمله مطبوعات مخالف 
به ويژه نشريات نزديك به حزب توده قرار داشت 
تا جايي كه دولت او زير همه اين فش��ارها بیش 
از پن��ج م��اه دوام نی��اورد و در پنج��م آبان ماه 

۱327 استعفا داد و دولتش سقوط كرد. 
هژير پس از كناره گی��ري نقش عمده يي در 
تقلب در انتخابات مجلس موسس��ان داش��ت و 
2۸ تیرم��اه ۱32۸ پاداش اي��ن كار را گرفت و 
به سمت وزارت دربار برگزيده شد. اما او در روز 
۱3 آبان ماه همان سال به ضرب گلوله فدايیان 
اس��الم در مجلس عزاداري مسجد سپهساالر از 

پاي درآمد. 

محسنقراييبهمونيخميرود
فیلم »س��د معبر« به كارگرداني محس��ن قرايي به عنوان يكي از فیلم هاي بخش »مس��تقل هاي بین الملل« جشنواره فیلم مونیخ 

آلمان انتخاب شد. 
اين فیلم به تهیه كنندگي بهمن كامیار به عنوان نماينده سینماي ايران در بخش »مستقل هاي بین الملل« ويژه فیلم هايي از سراسر 
جهان با موضوعاتي جديد و مهیج روي پرده مي رود. ساخته محسن قرايي پیش از اين جايزه بهترين فیلم جشنواره بوسان را نیز به 

صورت مش��ترك با فیلم »پس از مرگم« به كارگرداني »كیم يو س��ئوك« از كره جنوبي كسب كرده و در جوايز گلدن گلوبال مالزي نیز جايزه بهترين بازيگر 
مرد را براي حامد بهداد به ارمغان آورده بود.

چهرهروز

نگاهيبهسهمدورقيباصليدرسرمايهگذاريهايمربوطبههوشمصنوعي

سبقتچيناز»سيليكونولي«
گ�روهگوناگ�ون طب��ق تاز ه ترين 
كارشناسان  منتشر شده،  گزارش هاي 
امريكايي ادعا كرده اند كه سطح هشدار 
جامعه دفاعي اين كش��ور در زمینه رشد چین به 
عنوان يك  ابرقدرت هوش مصنوعي افزايش يافته 
اس��ت. آن طور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته 
ش��ده، هوش مصنوعي يك��ي از پديده هاي جديد 
دنیاي تكنولوژي است كه با سرعت زيادي درحال 
رش��د و توسعه در زمینه هاي مختلف است. به اين 
ترتیب كارشناسان انتظار دارند، كسب وكارها و به 
طور كلي تجارت وابس��ته ب��ه هوش مصنوعي هم 
در س��ال هاي آينده رشد قابل  قبولي داشته باشد. 
همچنین گفته ش��ده كه بررس��ي هاي انجام شده 
از س��وي گارتنر نش��ان مي دهد، روند رشد ارزش 
تجارت هوش مصنوعي در سراس��ر جهان در سال 
2۰۱۸ به اوج خود رسیده است. همانطور كه گفته 
ش��د، چین درحال تبديل ش��دن به  يك ابرقدرت 
هوش مصنوعي اس��ت. اين موض��وع درحالي بیان 
شده كه پیش از اين سیلیكون ولي يكي از مهم ترين 
مناط��ق جهان در زمینه تكنول��وژي، فناوري هاي 
ديجیتال و هوش مصنوعي به  ش��مار مي رفت كه 
درحال حاضر برخي از سرمايه گذارن سیلیكون ولي 
معتقدن��د كه چین ب��ه زودي از اياالت متحده در 
بخش هايي مانند هوش مصنوعي و وس��ايل نقلیه 
خودران س��بقت خواهد گرفت. آن طور كه گفته 
ش��ده، يكي از داليلي كه احتمال پیشتازي چین 
را تقويت مي كند، اين اس��ت كه اين كشور قوانین 
را براي به  كارگیري ماش��ین هاي خودران و هوش 
 مصنوعي در صنايع متفاوت همچنین در پیشبرد 
فناوري اطالعات تس��هیل كرده و در تالش اس��ت 
كه رش��د اتوماس��یون را افزايش دهد. آن طور كه 
گفته شده عالوه بر پیشرفت چین در به  كارگیري 
ه��وش  مصنوعي اين كش��ور س��رمايه گذاري هاي 
بس��یاري در راه اندازي و تولید اين صنعت داشته 
و در اين زمینه نیز در سال 2۰۱7 از امريكا پیشي 
گرفته است. براساس تازه ترين گزارش هاي منتشر 
شده، چین برنامه هاي جديدي را ارائه كرده كه به 
واس��طه آن قصد دارد تا س��ال 2۰25 رهبر هوش 

مصنوع��ي در جهان ش��ود. همچنین گفته ش��ده 
كه نزديك ب��ه نیمي از س��رمايه گذاري جهان در 
زمین��ه هوش مصنوعي مربوط به س��رمايه گذاران 
چیني بود. آن طور كه گفته شده، چین قصد دارد 
سرمايه گذاري در زمینه استفاده از هوش مصنوعي 
را تا سال 2۰25 به 6۰ میلیارد دالر افزايش دهد. 
طرح پك��ن ب��راي پیش��رفت در زمینه هوش 
مصنوع��ي درحالي ارائه ش��ده كه امري��كا نیز در 
اين زمینه و با نگراني از اينكه كش��ورهايي مانند 
چی��ن بتوانند به فناوري هاي نظامي اس��تراتژيك 
دس��ت پیدا كنند، برنامه هايي را ارائه كرده است 
اما چین قصد دارد با پیش��ي گرفتن از اين كشور 
ب��ه قطب هوش مصنوعي در جهان تبديل ش��ود. 
بر اين اساس چین نخس��تین كشوري نیست كه 
طرح هايي را براي ي��ك پروژه هوش مصنوعي در 
س��طح ملي اعالم مي كند. امريكا نیز برنامه هايي 
را در اين زمینه اعالم كرده و س��رمايه گذاري هاي 
بس��یاري داش��ته اس��ت. همانطور كه گفته شد، 
حركت ب��راي پیش��رفت در فناوري ه��اي هوش 
مصنوعي داراي اهمیت بس��یاري براي دولت هاي 
سراس��ر جهان بوده و س��رمايه گذاري هاي مهمي 
در اين زمینه صورت گرفته است؛ طبق تازه ترين 

گزارش هاي منتش��ر شده در س��ال 2۰۱7 حدود 
3۸درص��د از مجموع اي��ن س��رمايه گذاري ها به 
امري��كا اختصاص دارد. درح��ال حاضر هر يك از 
شركت هاي بزرگ فناوري امريكايي به طور جدي 
روي مقوله هوش مصنوعي و يادگیري ماش��یني 

سرمايه گذاري كرده اند. 
همانط��ور ك��ه گفت��ه ش��د، چی��ن و امري��كا 
درح��ال حاضر دو رقی��ب قدرتمند در توس��عه و 
س��رمايه گذاري هوش مصنوعي به  شمار مي روند. 
همچنین گفته شد كه چین در اين صنعت درحال 
پیش��ي گرفتن از امريكاس��ت. به گفت��ه برخي از 
تحلیلگران بي توجهي ترامپ به سرمايه گذاري در 
صنعت هوش مصنوع��ي دلیلي براي عقب  افتادن 
امريكا در اين صنعت است. آن طور كه گفته شده 
سیستم مديريتي ترامپ، سیستم هاي هوشمند و 
ه��وش مصنوعي را در اولوي��ت كارهاي خود قرار 
نداده اس��ت. بر اين اس��اس بودجه تعیین شده از 
سوي ترامپ به برنامه هاي تحقیقاتي تحت حمايت 

دولت امريكا كاهش يافته است. 
طبق آمار منتش��ر شده، سهم س��اير كشورها 
در س��رمايه گذاري هاي مرتبط به هوش مصنوعي 

حدود ۱3درصد اعالم شده است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

»سيلوستراستالونه«باجكيچانبازينميكند
جان س��نا جايگزين سیلوستر استالونه 
ش��د تا در كنار جكي چ��ان در يك تريلر 
اكشن جلو دوربین برود. به گزارش ورايتي، 
جان س��نا به جكي چان ملحق مي ش��ود 
تا در يك تريلر اكش��ن مس��تقل با عنوان 
»پروژه ايكس« كه در خاورمیانه مي گذرد، 

نقش آفريني كند.  س��نا در اين فیلم كه به كارگرداني اسكات وا، سازنده »جنون 
سرعت« و بر مبناي فیلمنامه يي از آرش عامل ساخته مي شود، جايگزين سیلوستر 
اس��تالونه شده است. آرش عامل، فیلمنامه نويس و تهیه كننده ايراني- بريتانیايي 
هالی��وود اس��ت. وي در ولز به دنیا آم��ده و فیلمنامه فیلم »گري��س موناكو« را 
نوش��ته اس��ت.  در اين فیلم جكي چان در نقش يك مامور امنیتي چیني بازي 
مي كند كه وظیفه اش حفظ امنیت كارگراني اس��ت كه كارش��ان استخراج نفت 
در يك پااليش��گاه اس��ت.  او با يك مامور دريايي سابق امريكا كه نقشش را سنا 
بازي خواهد كرد، همراه و متوجه مي شود كه قصد اصلي مهاجمان سرقت نفت 
اس��ت. قبال از سیلوس��تر اس��تالونه به عنوان بازيگر نقش همراه جكي چان خبر 
داده ش��ده بود و درحال حاضر دلیلي براي جايگزين شدن وي ارائه نشده است. 
جكي چان از تهیه كنندگان فیلم »پروژه ايكس« نیز اس��ت.  سنا پیش از اين در 
فیلم »بالك كنندگان« بازي كرد و به زودي در فیلم »زنبور عس��ل« و »رهنمود 
جانسون« ظاهر خواهد ش��د.  جكي چان نیز كه از دهه ۱۹6۰روي پرده  سینما 
ديده شده در بیش از ۱5۰فیلم بازي كرده است. جديدترين فیلمي كه از وي ديده 
شد »بیگانه« محصول 2۰۱7 بود كه در برابر پیرس برازنان جلو دوربین رفت. از 
فیلم »پروژه ايكس« پیش تر با عنوان »پروژه بغداد« ياد شده بود و هنوز تاريخي 

براي اكران آن تعیین نشده است. 

تاريخمسجدجامعاروميهتغييركرد
برخالف تص��ور برخ��ي صاحب نظران، 
گنبدخانه مس��جد تاريخ��ي ارومیه، بناي 
اولیه مسجد نیست، احتماال اين بنا در دوره 
ايلخاني روي بناي چهلستون ساخته شده 
اس��ت. كیومرث حاجي محمدي سرپرست 
هی��ات باستان شناس��ي مس��جد ارومیه با 

تاكید بر اين مطلب مي گويد: گمانه زني با هدف شناخت اليه زيرين مسجد جامع 
ارومیه نش��ان داد، گنبدخانه مسجد برخالف نظر بسیاري از صاحب نظران بناي 
اولیه مسجد نیست و احتماال بناي گنبدخانه در دوره يي متاخرتر )ايلخاني( روي 
بناي چهلستون ساخته شده است.  او پاسخ به پرسش هايي مانند چگونگي توالي 
اليه هاي زيرين گنبدخانه بر اس��اس منابع تاريخي و مكتوب و همچنین امكان 
به دس��ت آوردن بقايا و ش��واهدي از بناهاي دوران پیش از اسالم در زير مسجد 
جامع را از داليل گمانه زني براي ش��ناخت اليه زيرين مسجد جامع ارومیه اعالم 
كرد.  او با توجه به تاريخ بناي مسجد جامع ارومیه و كاربري آن و احتمال تعیین 
توالي در اليه  هاي زيرين را فرضیه نخست اجراي طرح اعالم كرد و افزود: فرضیه 
دوم اي��ن ب��ود كه با بهره  گیري از منابع تاريخ��ي و مكتوب و همچنین داده  هاي 
باستان شناختي، احتماال بتوان به وجود ساختارهاي پیش از بناي مسجد جامع 
در زيربناي اصلي مسجد )گنبدخانه( پي برد. اين باستان شناس كاوش و مطالعه 
اليه ها و س��اختارهاي محتمل زيرين بناي اصلي مس��جد جامع، پديدارس��ازي 
كف  هاي زيرين و قديمي تر بنا و مطالعه و شناخت كاركردهاي احتمالي بنا، قبل 
از دوران اسالمي را از اهداف گمانه زني مسجد جامع ارومیه اعالم كرد.  او  گفت: 
كف فضاي گنبدخانه مسجد جامع ارومیه سطح وسیعي را در برمي  گیرد كه در 

صورت امكان كاوش در آن مي  توان به نتايج حايز اهمیتي دست يافت. 
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