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   در اطالعيه مشترك سازمان  حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان و تعزيرات حكومتي اعالم شد

افزايش قيمت كاالهاي اساسي متاثر از نرخ 
ارز وجاهت قانوني ندارد 

سازمان هاي حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تعزيرات حكومتي با 
صدور اطالعيه مشتركي اعالم كردند كه ارز تخصيصي به كاالهاي اساسي همان 
نرخ قبلي بوده و هر گونه افزايش قيمتي در اين كاالها متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت 

قانوني است. 
به گزارش شاتا، اين اطالعيه به اين شرح است:»با توجه به نوسانات و افزايش 
غيرمتعارف نرخ ارز و لزوم س��اماندهي و مديريت بازار، هيات وزيران در جلس��ه 
22فروردين ماه امس��ال نرخ ارز را براي همه مصارف قانوني و تعريف ش��ده هر 
دالر 42هزار ريال تعيين كرد. متعاقب آن دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي از 
ناحيه بانك مركزي ابالغ ش��د و بر اين اساس ارز تخصيصي به كاالهاي اساسي 
همان نرخ قبلي به ازاي هر دالر 38هزار ريال بوده و مابه التفاوت آن نيز از منابع 
پيش بيني ش��ده دولتي تامين مي شود و با اين وصف در حوزه كاالهاي اساسي 
هر گونه افزايش قيمتي متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانوني است. در مورد ديگر 
كااله��ا و خدمات نيز به لحاظ تامين كاف��ي و به موقع به ازاي هر دالر 42هزار 
ريال و كاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضي قبل از مصوبه و مستند 
به اعالم بانك مركزي و اقدام سيستم بانكي در تخصيص و پرداخت سريع آن و 
عدم وجود تقاضاي معطل واجد شرايط هر گونه افزايش قيمت كاال و خدمات به 
بهانه تغيير ارز غيرقابل پذيرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام 
خواهد شد. با اغتنام فرصت و تشكر از مديران بنگاه هاي اقتصادي صحيح العمل 
ب��ه لحاظ التزام به قوانين و مقررات، بديهي اس��ت ه��ر گونه افزايش قيمت در 
مورد كاال و خدمات مس��تلزم انجام فرآيند مصرح در مصوبه6 تير ماه 94 ستاد 
هدفمندي يارانه هاس��ت. از مردم عزيز در خواس��ت مي كنيم با اطالع رساني به 
هنگام، خدمتگزاران خود را در انجام به هنگام و شايسته وظايف و مسووليت هاي 

محول ياري رسانند«.

   نشست فراكسيون مستقلين با وزير ارتباطات
تاكيد آذري جهرمي بر نبود انحصار در پيام رسان هاي داخلي و خارجي

يك عضو شوراي مركزي فراكسيون مستقلين واليي با اشاره به جلسه اين 
فراكس��يون با وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: در اين جلس��ه آذري 
جهرم��ي تاكيد كرد كه دول��ت و اين وزارتخانه معتقد اس��ت كه نبايد هيچ 
انحصاري بين پيام رس��ان هاي داخلي و خارجي وجود داشته باشد. اين بدان 

معناست كه بايد تمامي پيام رسان ها در يك فضاي رقابتي فعاليت كنند. 
كم��ال دهقان��ي در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: در اين جلس��ه آذري 
جهرمي نظر دولت را درباره تلگرام و پيام رس��ان هاي داخلي مطرح و گزارش 
كاملي از مس��ائل مربوط به زيرساخت هاي كش��ور و برخي مشكالت مرتبط 
با اين حوزه را بيان كرد. وي افزود: مش��خصا درباره پيام رسان هاي داخلي و 
خارجي اش��اره داش��ت كه دولت به انحصاري بودن فضاي مجازي اعتقادي 
نداش��ته و ندارد. اين يعني اگر بنابه وجود هر پيام رساني در كشور باشد بايد 
در فضاي رقابتي فعاليت كنند نه اينكه مثال كل فضا در اختيار تلگرام باشد. 
دهقاني ادامه داد: به طور كلي نظر مشترك ما و وزير ارتباطات اين بود كه 
بايد درباره پيام رس��ان ها و رسانه هاي نوين تكليف قانون مشخص شود قانون 

مدوني وجود داشته باشد. 
در اين رابطه كشورهاي ديگر از ما جلوتر هستند. 

وي در خص��وص حكم دادس��تاني براي فيلترينگ تلگ��رام گفت: در اين 
ب��اره نيز مطرح ش��د كه قوه قضايي��ه طبق قوانين جاري اي��ن حكم را داده 
اس��ت. آن هم چون شكاياتي درباره تلگرام مرتبط با امنيت ملي و آسيب هاي 

حيثيتي و مالي وارد شده به افراد شده بود.
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ارديبهش��ت م��اه مان��ده، اما به يك ب��اره ترامپ 
تصمي��م مي گي��رد موضع خود را درب��اره توافق 
هس��ته يي زودتر از موعد علن��ي كند. تصميمي 
كه دليلش ش��ايد فرار از فش��ار عقالي امريكايي 
ي��ا پيروزي هاي پ��ي در پي متح��دان ايران در 
كش��ورهاي منطق��ه يا حتي جلب  توجه باش��د، 
ب��ا اي��ن ح��ال كس��ي نمي توان��د از تصميمات 
رييس جمه��ور امري��كا س��ر در آورد. او ك��ه در 
تبليغات انتخاباتي خود وع��ده برهم زدن توافق 
هس��ته يي را داده بود، از روزي كه بر كاخ سفيد 
حاكم ش��د، هر روز وعده خ��روج از اين توافق را 
داد تا ه��م اعتماد به دولت امري��كا را به چالش 
بكش��د، هم متحدان اروپاي��ي اش را از خود دور 
كن��د. آنچنان كه فرانس��ه، آلم��ان و بريتانيا در 
آخري��ن موضع گيري خ��ود صراحتا اعالم كردند 
چه امريكا در برجام بماند، چه خارج ش��ود، آنها 
به توافق هس��ته يي پايبن��د مي مانند. اين موضع 
را پيش ت��ر بارها بيان كرده بودند، روز دوش��نبه 
هم وزراي خارجه آلمان و فرانس��ه در كنفرانس 

خبري مشترك بر آن تاكيد كردند. 
ژان ايو لودريان وزير خارجه فرانس��ه گفت كه 
»بدون توجه به تصميم گيري رييس جمهور امريكا 
درباره برجام س��ه كش��ور طرف توافق هسته يي 
)فرانس��ه، آلمان و بريتانيا( به آن پايبند خواهند 
مان��د«، هايكو ماس وزير ام��ور خارجه آلمان هم 
تاكيد ك��رد كه دولتش خواس��تار حف��ظ توافق 
هس��ته يي 6 قدرت جهاني با جمهوري اسالمي و 
ادامه اجراي برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( 
اس��ت، چرا كه ب��ه اعتقاد او در غي��ر اين صورت 

مناقشه ها تشديد و جهان ناامن تر مي شود. 
اظهاراتي كه نشان مي دهد اروپا منافع ماندن 
در برجام را براي امنيت خود مهم تر از گسس��ت 
احتمالي در رابطه اش با امريكا مي داند. اروپايي ها 
ب��ر هم خوردن اي��ن توافق را ج��دا از ضرر هاي 
اقتص��ادي، خطري براي امنيت خ��ود مي دانند. 
آنچنان كه روز گذش��ته ه��م »فلورانس پارلي« 
 )RTL( وزير دفاع فرانس��ه در گفت وگو با راديو
نتيجه تضعي��ف برجام را وخيم تر ش��دن اوضاع 
تنش آلود خاورميانه دانس��ت و خواهان حفظ آن 
ش��د. به نظر مي رس��د، اروپا پايان برجام را آغاز 
يك نبرد هسته يي مي داند. اين اعتراف وزير امور 
خارجه فرانسه است كه گفته بود؛ »حفظ توافق 
هس��ته يي بهترين راه براي جلوگي��ري از تكثير 

هسته يي است.« 
اما خروج امريكا از برجام سياس��ت جلوگيري 
از آنچ��ه لودري��ان تكثي��ر هس��ته يي مي خواند 
را ب��ه شكس��ت خواه��د كش��اند؟ تحليلگران و 
سياس��تمداران اروپايي كه چني��ن نظري دارند. 
به خصوص آنكه پس از س��ال ها كشمكش ميان 
جامعه جهاني و كره ش��مالي، اين كش��ور شرقي 

براي مذاكره درباره توان هسته يي اش چراغ سبز 
نش��ان داده است. در حالي كه پاره كردن برجام 
توسط امريكا كه سه سالگي خود را هم به پايان 
نرس��انده، رهبر كره شمالي را براي توافق با غرب 
ب��ا ترديد جدي روبه رو خواهد كرد. كره ش��مالي 
كه يك بار طعم عهدش��كني غربي ها را چش��يده 
اس��ت و خروج امريكا از برجام مي تواند ش��انس 
تواف��ق دو ك��ره و غرب را به حداقل برس��اند. از 
س��وي ديگر خريد هاي نظامي نجومي عربستان 
در كنار پيش��برد برنامه هاي هس��ته يي، نگراني 
جامع��ه بين الملل��ي را درباره ش��عله ور ش��دن 
جن��گ هس��ته يي در خاورميان��ه در بر داش��ته 
اس��ت. تحليلگ��ران غربي اين پرس��ش را مطرح 
مي كنند كه بر هم خوردن برجام و از س��ر گيري 
فعاليت هاي هسته يي ايران، در عين حال خروج 
از ان پي تي، چه مقدار بر رقابت هاي هسته يي در 

خاورميانه تاثير مي گذارد. 
آنها احتم��ال مي دهند كش��ورهايي همچون 
عربس��تان س��عودي از اين فرصت استفاده كرده 
و ب��ه بهان��ه دف��اع از خود به س��وي هس��ته يي 
ش��دن با كارب��رد نظامي روي آورن��د. همه اينها 
اروپايي ه��ا را بر آن داش��ته ت��ا در جهت حفظ 
برجام بكوش��ند. آن طور كه از اظهارات مقامات 
ايران بر مي آيد، آنها هم به  شدت خواهان حيات 

توافق هسته يي هس��تند؛ حتي اگر امريكا از آن 
خارج ش��ود. همان طور كه روحاني در سخنراني 
روز دوشنبه خود در مشهد تاكيد كرد يا آنچه از 
برجام مي خواهيم توسط غيرامريكا )اروپا( تامين 
مي ش��ود و )در تواف��ق مي مانيم( ي��ا اگر ببينيم 
آنچه مورد نظر ما در برجام اس��ت، تامين نشده 

راه و برنامه خود را خواهيم داشت. 
ب��ا اي��ن حال ب��ه نظ��ر مي رس��د، ترامپ در 
محاس��بات خود توجهي به نگراني ه��اي اروپا و 
جامعه بين الملل ندارد. آنچه او مي خواهد كاهش 
نفوذ ايران در كشورهاي منطقه و كسب رضايت 
هم پيمانان��ش در خاورميانه همچون اس��راييل و 

عربستان است. 
ش��ايد براي همين اس��ت ك��ه رييس جمهور 
امريكا درس��ت پ��س از پيروزي ح��زب اهلل، هم 
پيم��ان منطقه يي اي��ران در انتخاب��ات پارلماني 
لبنان و همچنين تسليم شدن گروه هاي مخالف 
دولت اس��د در حومه ش��مالي حم��ص و حومه 
جنوبي حماه و تحويل سالح هاي سنگين و نيمه 
س��نگين خود به دولت سوريه و روسيه، تصميم 
مي گي��رد زودتر از ضرب االجل 22 ارديبهش��ت، 
موضعش درباره برجام را اعالم كند، به اين اميد 
كه ايران را در موضع ضعف قرار داده و از نفوذش 

در منطقه بكاهد. 

اخبار سخن نخست

   درمان دردي مشترك ! 

تصميم امريكا در مورد برجام هر چه كه باش��د)از خروج كامل تا حالت هاي كژدار 
و مريز و معافيت دادن به اروپاييان براي تبادالت اقتصادي با كش��ورمان( الزم اس��ت 
سياست هايي در قبال آن اتخاذ شود كه همه خود را موظف به اجراي آن بدانند. اين 
حس هم زماني ايجاد مي شود كه بازيگران اين عرصه به فراخور جايگاهشان شريك و 
سهيم در تصميم گيري ها باشند. اهميت اين امر به خصوص در زماني است كه دولتي 
بر سر كار است كه وجه تمايز آن پشتوانه مردمي اش است. دولتي كه همچنين برخالف 
دوران تحريم قبل از برجام يعني س��ال هاي 90تا 92 خوش��بختانه درك و ش��ناخت 
عميق��ي از موضوع و عزم و توان فكري و اجرايي بيش��تري براي مقابله با چالش ها و 
دش��واري ها دارد. چنانكه رييس جمهوري در سفر به مشهد از »وجود برنامه براي هر 

تصميم ترامپ« سخن گفت و اينكه دشواري خاصي وجود نخواهد داشت. 
 يك تفاوت اساسي اين سال ها با سال هاي اوايل دهه 90 و سال هاي قبل از برجام، 
ابرچالش هايي است كه عمدتا به سبب عملكرد دولت هاي نهم و دهم گريبانگير كشور 
شده و امكانات دولت براي مقابله با دشواري ها را تحليل برده است. لذا عزم و اراده ملي 
براي تخفيف اين ابرچالش ها ضرورت بيشتري مي يابد. ابرچالش هاي بانكي و بودجه يي، 
صندوق هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي، بيكاري جوانان و آب و محيط زيست و... 

كه با شدت گيري فشارهاي خارجي بهبود وضعيت آنها مشكل تر هم مي شود. 
 آنچ��ه اما دولت براي مقابله با بحران هاي آتي بايد بدان بس��يار توجه كند، جلب 
مش��اركت اجتماعي و طرح مسائل با مردم به ويژه فعاالن و نهادهاي بخش خصوصي 
است كه موضوع اين يادداشت به خصوص جلب نظر اين مجموعه است.  در واقع امروز 
نه دولت مي تواند و نه به صالح اس��ت كه تصميم گير صرف باش��د و بدون همكاري و 
مشورت خواهي فعاالن اقتصادي و تشكل هاي آنان سياست ها و راهكارهاي منطقي و 
عملي براي حل مس��ائل و چالش هاي بزرگ اقتصادي آتي تدبير نمايد و توقع داشته 
باش��د، بخش خصوصي صرفا مجري اين دس��تورات و سياس��ت ها باش��د. روشي كه 
متاسفانه در تعيين سياست هاي جديد ارزي واقع شد و نارضايتي بخش خصوصي را 
نيز در پي داشت. بايد در نظر داشت كه اين بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي اند كه بايد 
بيش��ترين فشار ناشي از مشكالت آتي را تحمل كنند و بار سنگين اداره بنگاه خود و 
مسووليت خطير تامين مايحتاج و خدمات دهي به مردم را بر دوش بكشند پس الزم 
است در اتخاذ تصميمات آتي شريك و سهيم باشند. بخش خصوصي كشور در همين 
س��ال ها و بيش��تر از آن در دولت هاي قبل با مشكالت بس��ياري اعم از افزايش هزينه 
مبادالتي، بي ثباتي و غيرقابل پيش بيني بودن نرخ ارز و قيمت ها، تعيين نرخ دستوري 
سود بانكي و روش هاي غيرمنصفانه دريافت ماليات و بيمه تامين اجتماعي و قاچاق و 
فس��اد و... مواجه بوده و كمتر طرف مشورت و سهيم در تصميم گيري ها.  البته دولت 
طي اين س��ال ها س��عي كرده اس��ت كه بعضا با نظرخواهي يا اقدامات حمايتي نظير 
تزريق تس��هيالت كم بهره بانكي و... بخش��ي از ناماليمات مبتالبه بنگاه ها را كاهش 
دهد. حمايت هايي كه متاس��فانه كمتر منجر به افزايش رقابت پذيري بنگاه ها ش��ده و 
عمدتا به منزله پاداش��ي بوده به بنگاه هاي ناكارآمد و ضعيف و گس��ترش بساط رانت. 
اين درحالي اس��ت كه دولت طي اين س��ال ها بهتر بود كه به وظايف اصلي خود كه 
مهم ترين آنها بهبود فضاي كسب وكار كه محور اصلي آن ثبات اقتصاد كالن است و 
نيز اصالح نهادهاي توسعه يي و دستگاه اداري كه همين يكي دو روز اخير صداي معاون 
اول رييس جمهوري را نيز در آورده اس��ت و »ترمز توس��عه كشور« لقب گرفته است، 
مي پرداخ��ت و از اين طريق امكان حضور محصوالت ايراني را در بازارهاي بين المللي 
فراه��م مي ك��رد. حضوري كه مي توانس��ت در اين روزها به كار آي��د و البي اقتصادي 
كشورمان در مذاكرات با طرف هاي گفت وگو باشد.  در مجموع آنكه اگر امروز قرار است 
در مقابله با بحران افكني هاي رييس جمهور نابخرد امريكا صف و سياست واحدي اتخاذ 
ش��ود بدون همكاري و مش��ورت خواهي از بخش خصوصي و به حاشيه راندن و صرفا 
مجري اوامر دانستن اين بخش ميسر نمي شود. بخش خصوصي غريبه نيست »محور 
توس��عه اقتصادي« است چنانكه شعار آن بارها از سوي دولتيان داده شده است! پس 
بهتر آن است كه اين بخش را خودي بدانيم و در تصميم گيري ها در اين روزهاي سخت 

به بازي بگيريم چراكه اين درد مشترك، هرگز جدا جدا درمان نمي شود !
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»تعادل« از آخرين موضع گيري ترامپ گزارش مي دهد

تصويري از برجام بدون امريكا
 همين صفحه  

 صفحه 2 

جهان

»مودي« رويايي دشوار 
را دنبال مي كند

7

 »تعادل« از آخرين موضع گيري ترامپ گزارش مي دهد

تصويري از برجام بدون امريكا

رنا
: اي

س
عك

 تصمي��م امريكا در مورد برجام هر چه كه باش��د
)از خ��روج كامل تا حالت هاي كژدار و مريز و معافيت 
دادن به اروپاييان براي تبادالت اقتصادي با كشورمان( 
الزم اس��ت سياس��ت هايي در قبال آن اتخاذ شود كه 
همه خود را موظف به اجراي آن بدانند. اين حس هم 
زماني ايجاد مي شود كه بازيگران اين عرصه به فراخور 
جايگاهشان شريك و سهيم در تصميم گيري ها باشند. 
اهميت اين امر به خصوص در زماني است كه دولتي 
بر سر كار است كه وجه تمايز آن پشتوانه مردمي اش 
است. دولتي كه همچنين برخالف دوران تحريم قبل 
از برجام يعني س��ال هاي 90تا 92 خوشبختانه درك 
و ش��ناخت عميقي از موضوع و ع��زم و توان فكري و 
اجرايي بيشتري براي مقابله با چالش ها و دشواري ها 

دارد ...

گروه انرژي  نادي صبوري 
توييتي كه دونالد ترامپ عصر روز دوش��نبه 
 منتش��ر كرد، تقريبا تمام فضاي تجاري ايران را
در اختيار خود گرفت. بيست و سومين نمايشگاه 
نفت، گاز و پتروشيمي نيز از اين قضيه مستثني 
نبود. در ميان راهروهاي س��الن ها، حاضران در 
ح��ال گپ و گف��ت پيرامون تصمي��م احتمالي 
ترامپ بودند كه به طور قطع فضاي صنعت نفت 
ايران را كم و بيش متاثر خواهد كرد. اما در اين 
مي��ان، افرادي نيز به فعالي��ت در ايران و آينده 
صنعت نفت خوش بين هستند. ساموئل موريون 
مديرعام��ل عمليات زيمنس در ايران كه ديروز 
براي بازديد به نمايشگاه آمده بود يكي از همين 

افراد است ...

درمان دردي مشترك !

به صنعت نفت ايران خوش بين هستم

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 15  

بانك و بيمه

4

 114هزار و 463 نفر
7 ميليون سكه خريدند 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
به دنب��ال اع��الم برنام��ه عرض��ه س��كه هاي 
پيش فروش ش��ده در ماه هاي قب��ل كه مديركل 
ريال��ي بانك مركزي خب��ر از عرضه يك ميليون 
س��كه در 3 روز اول داده بود، س��خنگوي بانك 
مركزي نيز جزئيات عرضه س��كه تا پايان سال را 
اعالم كرد و افزود: بيش از 5 ميليون و 900هزار 
قطعه سكه تا پايان سال جاري وارد بازار مي شود 
كه موع��د تحويل 799هزار قطعه از س��كه هاي 
پيش خريد ش��ده در ارديبهشت ماه جاري است 

و توزيع آن از فردا آغاز مي شود. 
به گزارش»تعادل« محمدعلي كريمي با اعالم 
اينك��ه در مجموع حدود 7ميلي��ون و 650 هزار 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي پيش فروش ش��ده 
اس��ت، گفت: از اين تعداد 5 ميليون و 900هزار 
قطع��ه س��كه در س��ال 1397، ي��ك ميليون و 
340هزار س��كه در سال 1398 و 408هزار سكه 

در سال 1399 تحويل مشتريان مي شود. 

 حسين حقگو   

 حسين حقگو     
تحليلگر اقتصادي

رييس  جمهوري در جريان بازديد از نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پااليش و پتروشيمي

 اساس سياست ما 
تعامل سازنده با دنياست

    در نشستي با حضور عراقچي

اتحاديه اروپا بر اجراي كامل برجام تاكيد كرد
  پي��ش از اعالم تصميم دول��ت امريكا درباره 
برجام، اتحاديه اروپا و 3 كش��ور آلمان، فرانس��ه 
و انگليس روز سه ش��نبه در جلسه رايزني درباره 
توافق هس��ته يي در بروكس��ل ب��ا حضور عباس 
عراقچي مع��اون وزير امور خارجه ايران، حمايت 
خ��ود از اجراي كامل برج��ام را مورد تاكيد قرار 

دادند. 
ب��ه گزارش ايرنا، س��خنگوي س��رويس اقدام 
خارجي اتحادي��ه اروپا در بيانيه ي��ي اعالم كرد: 
جلس��ه رايزني اتحاديه اروپا و 3 كش��ور اروپايي 
درب��اره تواف��ق هس��ته يي برنام��ه جام��ع اقدام 
مشترك )برجام( روز سه شنبه 18 ارديبهشت در 

بروكسل برگزار شد. 
اين بيانيه مي افزايد: اين جلسه به رياست هلگا 
اشميد دبيركل س��رويس اقدام خارجي اتحاديه 
اروپا و با شركت نمايندگان 3 كشور فرانسه، آلمان 
و انگليس در سطح مديران سياسي و سيدعباس 
عراقچي مع��اون وزي��ر امور خارج��ه جمهوري 
اس��المي ايران برگزار ش��د.  در بياني��ه اتحاديه 
 اروپا آمده است: اتحاديه اروپا و 3 كشور اروپايي

)E3/EU( از اي��ن فرص��ت اس��تفاده كردن��د و 

حماي��ت خ��ود را از ادامه اجراي كام��ل و موثر 
برجام توسط همه طرف ها مورد تاكيد قرار دادند. 
محمدج��واد ظريف وزير ام��ور خارجه ايران 
پنج شنبه گذش��ته در يك پيام تصويري گفت: 
در طول تقريبا يك سال گذشته شنيده مي شود 
كه رييس جمهوري ترامپ از اين توافق ناراضي 
اس��ت و اكنون به نظر مي رس��د واكنش برخي 
كش��ورهاي اروپاي��ي اين ب��وده كه ب��ه امريكا 
امتيازات بيش��تري دهن��د، البت��ه از جيب ما. 
وي تصريح كرد: اين چشم پوش��ي مش��تمل بر 
وعده هايي براي دس��تيابي به يك توافق جديد 
است كه موضوع هايي را شامل مي شود كه همه 
ما در ابتداي مذاكرات هس��ته يي بر س��ر حذف 
آنها به توافق رسيده بوديم، از جمله قابليت هاي 
دفاعي و نفوذ منطقه ي��ي ايران؛ ولي بايد توجه 
داش��ته باش��يد كه در هر دو موضوع اين ايران 
اس��ت و نه غ��رب ك��ه دلخوري ه��اي جدي و 
طلب ه��اي بس��يار دارد. ظري��ف و عراقچي در 
روزه��اي اخير تاكيد كردند ك��ه اروپا بايد براي 
حفظ برجام و انجام تعهدات واش��نگتن بيشتر 

تالش كند. 



 اليح�ه اص�اح بخش�ي از س�اختار دولت در 
كميسيون مشترك راي نياورد- خانه ملت| سخنگوي 
كميسيون مشترك اصالح بخشي از ساختار دولت گفت: 
پس از برگزاري ۷ جلسه، اليحه اصالح بخشي از ساختار 
دولت در كميس��يون مش��ترك راي الزم را كسب نكرد. 
قاس��م ميرزايي نيكو در خصوص وضعي��ت اليحه اصالح 
بخشي از س��اختار دولت اظهار داش��ت: بعد از اظهارنظر 
موافقان و مخالفان اليحه اصالح بخش��ي از ساختار دولت 
و برگزاري ۷ جلس��ه، اين موضوع در كميسيون مشترك 
اصالح بخش��ي از س��اختار دولت راي الزم را كسب نكرد. 
سخنگوي كميسيون مش��ترك اصالح بخشي از ساختار 
دولت در مجلس گفت: اليحه اصالح بخش��ي از س��اختار 
دولت به دليل اينكه دو فوريتي است به صحن مي آيد و اگر 
صحن در زمينه اين اليحه نظر بدهد، موضوع به كميسيون 

مشترك بر مي گردد. 
  ديدار ظريف و معاونانش از گروه صنعتي مپنا- 
سخنگو| وزير امور خارجه كشورمان صبح ديروز به همراه 
معاونان و مديران ارشد وزارت خارجه از گروه صنعتي مپنا 
بازدي��د ك��رد. وزير امور خارجه در اي��ن بازديد در جريان 
فعاليت هاي گروه صنعتي مپنا قرار گرفت. شركت بزرگ 
مپنا متش��كل از ش��ركت مادر و 41 شركت وابسته است 
كه در حوزه توليد برق، س��اخت نيروگاه، انواع توربين و... 
فعاليت دارد. اين شركت موفق ايراني 1۷درصد پروژه هاي 
نيروگاهي جهان را در اختيار دارد و در كشورهاي مختلف 
س��رمايه گذاري كرده اس��ت. مپناي ايران با شركت هاي 
بزرگ��ي چون زيمنس آلمان و جن��رال الكترونيك امريكا 

رقابت مي كند. 
 دوس�وم امريكايي ها مخالف خ�روج امريكا از 
برجام هستند- ايسنا| بنا بر نظرسنجي شبكه سي ان اني، 
تقريبا دوسوم از امريكايي ها )۶۳درصد( معتقدند كه امريكا 
نباي��د از توافق هس��ته يي با اي��ران خارج ش��ود. بنا بر اين 
نظرسنجي، تنها ۲۹درصد از شركت كنندگان موافق خروج 
امريكا از برجام بودند. بيشترين تعداد موافقان خروج امريكا 
از برجام )۵1درص��د( از جمهوري خواهان بودند، همچنين 
)4۷درصد( از محافظه كاران نيز با اين اقدام موافقت خود را 
اعالم كردند. حمايت اكثر شركت كنندگان در اين نظرسنجي 
در حالي است كه ۶۲درصد از آنها معتقدند ايران مفاد برجام 
را نقض كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه تنها 1۹درصد 
اعالم كرده اند كه ايران به همه مفاد برجام پايبند بوده است. 
1۹درصد ديگر نيز اعالم كردند كه نظري در اين باره ندارند. 
 س�وال نماينده مش�هد از ظريف درباره باند 
نيويوركي اعام وصول شد- ايرنا| محمدعلي وكيلي 
در جلس��ه علني ديروز سه شنبه مجلس اعالم كرد: طرح 
الح��اق يك تبصره به م��اده 104 قانون آيين نامه داخلي 
مجلس، طرح تمديد قانون مجازات اسالمي، طرح تمديد 
قانون آيين دادرس��ي كيفري، طرح تمديد آيين دادرسي 
جرايم نيروهاي مس��لح و دادرس��ي الكترونيكي و طرح 
دايمي شدن قانون استخدام ناجا اعالم وصول شد. او اظهار 
داشت: همچنين سيد فريد موسوي نماينده تهران از سوال 
خود از عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور انصراف داد. 
وكيلي همچنين وصول سوال ملي جواد كريمي قدوسي 
از محمدجواد ظريف وزير امور خارجه درباره ماهيت باند 

نيويوركي را نيز اعالم كرد. 
 روحاني قهرماني تيم هاي كشتي دانش آموزي 
را تبريك گفت- پاد| رييس جمهوري در پيامي قهرماني 
تيم هاي كش��تي آزاد و فرنگي دانش آموزان در بازي هاي 
جهاني دانش آم��وزي را تبريك گفت و تاكي��د كرد: اين 
س��رافرازي بيانگر اهميت ورزش دانش آم��وزي به عنوان 

پشتوانه حقيقي ورزش ملي است. 
در بخش��ي از پيام روحاني آمده است:»اين سرافرازي 
بيانگر ظهور اس��تعداد، همت و شايستگي فرزندان رشيد 
اين مرز و بوم در عرصه هاي مختلف جهاني و نشان دهنده 
اهمي��ت ورزش دانش آموزي به عنوان پش��توانه حقيقي 
ورزش مل��ي اس��ت. ب��ه همي��ن لحاظ مس��ووليت همه 
متوليان ورزش كش��ور را در ش��كوفا كردن استعدادهاي 
ورزش��ي بالقوه كودكان و نوجوانان دانش آموز س��نگين تر 
مي كند. رييس جمهوري يادآور ش��د: تق��ارن اين افتخار 
با هفته بزرگداش��ت مقام معلم ايجاب مي كند كه مراتب 
قدرشناس��ي خود را از معلمان، مربيان، دس��ت اندركاران 
ورزش آموزش��گاهي، دانش آموزان قهرمان و خانواده هاي 
ايشان ابراز كرده و سربلندي روزافزون نوجوانان و جوانان 

عزيز ايران را از خداوند منان مسألت نمايم«.
 توصي�ه آش�نا ب�ه ترام�پ- تع�ادل| مش��اور 
رييس جمهور با اش��اره به اع��الم ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا براي بيان تصميم خود درباره توافق هسته يي ايران 
گفت: اگر ]ترامپ[ قدر عافيت بداند به جاي تحريم و تحقير 
و تهديد از تصديق و تكريم تش��ويق سخن خواهد گفت. 
حس��ام الدين آش��نا، رييس مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري در صفحه شخصي خود در توييتر با اشاره 
به اع��الم دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا براي بيان 
تصميم خود درباره توافق هسته يي ايران نوشت:»اگر قدر 
عافي��ت بداند به جاي تحريم و تحقير و تهديد از تصديق 
و تكريم تشويق سخن خواهد گفت؛ ولي اگر اين ته مانده 
آبروي امريكا در جهان را هم پاره كند به آتش اقتدار ايران 

و مصيبت بي اعتمادي جهانيان گرفتار خواهد آمد«.
 مس�ووالن حق غفل�ت ندارند- ايس�نا| وزير 
دادگستري گفت: همه ما مس��ووالن و مديران كشور در 
موقعيت س��خت و خاص مسووليت پذيرفته ايم؛ لذا حق 
نداريم غفلت كنيم. س��يدعليرضا آوايي دوشنبه شب در 
ش��وراي اداري شهرستان فريمان استان خراسان رضوي 
گف��ت: حق نداري��م زمان را ب��ا دعوا ك��ردن با همديگر 
بگذرانيم؛ چراكه زمان نداريم و دنيا به س��رعت پيشرفت 
مي كند و از سوي ديگر دشمنان در پي نابودي ما هستند.  
او اظهار كرد: دشمنان با ما شوخي ندارند؛ زيرا با كشوري 
كه مدافع مظلومان است، دشمني دارند.او گفت: مسائل و 
موضوعات اخالقي از مهم ترين و مبرم ترين نيازهاي امروز 

در جامعه است. 
 آخرين جلس�ه دادگاه داعش�ي ها در تهران- 
تسنيم| در جريان هفتمين جلسه رسيدگي به اتهامات 
عوامل حادثه تروريستي مجلس مشخص شد، تروريست ها 
از طريق تلگ��رام به تبادل اطالعات براي انتقال مهمات و 
نيرو به داخل ايران مبادرت كردند. هفتمين جلسه محاكمه 
متهمان حادثه تروريستي مجلس و حرم حضرت امام)ره( 
پيش ازظه��ر ديروز در ش��عبه 1۵ دادگاه انقالب تهران به 
رياست قاضي صلواتي برگزار شد. در اين جلسه كه تعدادي 
از خانواده هاي شهداي تروريستي مجلس حضور داشتند 
ابتدا دو نفر از شاكيان و شاهدان عيني اين حادثه به طرح 
شكايت و مشاهدات خود پرداخته سپس اتهامات متهمان 
رديف هاي هفتم و هش��تم پرونده از س��وي قاضي به آنها 

تفهيم و دفاعيات آنها شنيده شد. 

روي موج خبر

رييس  جمهوري در جريان بازديد از نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پااليش و پتروشيمي:

اساس سياست ما تعامل سازنده با دنياست
چاره اي جز ريسك كردن نداريم

مجلس به لوايح مالي دولت راي مثبت داد

گام اول خروج از ليست سياه
مسير براي خروج از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي )FATF( با 
تصويب كليات دو اليحه اصالح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و 
پولشويي در مجلس هموار شد. روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي پس از مدت ها به دو اليحه مالي دولت كه ماه ها در مجلس 
خ��اك خورده بود، راي مثبت دادند؛ لوايحي كه بخش��ي از آن براي 
جلب نظر FATF به مجلس ارس��ال شد، اما تصويب آن با مقاومت 
مخالفان طوالني شده بود. مخالفاني كه اعتقاد دارند تصويب اين لوايح 
استقالل كش��ور را زير سوال مي برد. هر چند آنان براي تاييد ادعاي 
خود استداللي ندارند و همان ادعاهايي را مطرح مي كنند كه پيش تر 
درباره برجام و ديگر اقدامات دولت روحاني عنوان كرده بودند. آنچنان 
كه نقوي حس��يني نماينده اصولگراي مجلس مي گويد: اصالحات در 
اليحه مبارزه با تامين مالي تروريسم خواسته FATF و مغاير قانون 
اساس��ي است، اس��تداللش هم به حذف يك تبصره از اين قانون در 
اصالحيه دولت است. نقوي حسيني معتقد است؛ حذف تبصره ۲ ماده 
1 با اصل 1۵4 قانون اساس��ي مغاي��رت دارد، چرا كه به گفته او »بر 
اساس اين اصل جمهوري اسالمي ايران سعادت انسان در كل جامعه 
بشري را آرمان خود مي داند و استقالل و آزادي و حكومت حق و عدل 

را حق همه مردم جهان مي شناسد.« محمدجواد ابطحي ديگر نماينده 
اصولگراي مجلس هم در نطق خود در مخالفت با اين اليحه به حذف 
اي��ن تبصره ايراد گرفت و گفت: »چرا تبصره ۲ قانون قبلي مبارزه با 
تروريسم در اليحه مذكور حذف شده است، در اين تبصره فكر شده 
بود كه اگر سازمان هاي آزادي بخش فعاليت كنند به عنوان تروريسم 
محسوب نمي شوند. به خوشايند كدام رژيم استكباري اين تبصره از 

قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم حذف شد.«
 تبصره مورد اش��اره نمايندگان مخالف دولت كه در قانون مبارزه با 
تامين مالي تروريسم مصوب مجلس پيشين آمده، به تفكيك گروه هاي 
آزادي بخش از گروه هاي تروريستي مي پردازد. در اين تبصره آمده است: 
»اعمال��ي كه افراد، ملت ها يا گروه ها يا س��ازمان هاي آزادي بخش براي 
اموري از قبيل س��لطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي اش انجام 
مي دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي اين قانون نيست.« در ادامه اين 
تبصره قانون فعلي آمده كه تعيين مصاديق بر عهده شوراي عالي امنيت 
ملي اس��ت. اما دولت اين تبصره را حذف كرده و به جاي آن آورده كه 
»اسامي افراد، گروه ها يا سازمان هاي تروريستي موضوع اين ماده اعم از 
داخلي و بين المللي با رعايت اصل يكصد و پنجاه و چهارم قانون اساسي 

جمهوري اسالمي ايران به پيشنهاد شوراي عالي مبارزه با پولشويي به 
تصويب ش��وراي عالي امنيت ملي مي رسد.« اصالحيه يي كه بر خالف 
ادعاي مخالفان اين اليحه اس��ت. در حالي آن��ان حذف تبصره ۲ ماده 
1 اصالحيه قانون مبارزه با تامين مالي تروريس��م را مغاير با اصل 1۵4 
قانون اساس��ي مي دانند كه در اصالحيه به صراحت بر رعايت اين اصل 
قانون اساسي و تصميم گيري شوراي عالي مبارزه با پولشويي و شوراي 
عالي امنيت ملي بر اس��اس آن اشاره شده است. »اجازه حق تحفظ به 
ايران«، » ماهيت قضايي اليحه« و چند ايراد ريز و درش��ت ديگر نيز از 
س��وي مخالفان مطرح ش��د كه مقامات دولتي حاضر در مجلس به آن 
پاسخ دادند. معاون پارلماني رييس جمهور در همين رابطه و در واكنش 
به ادعاي برخي نمايندگان مبني بر وجود اشكاالت قضايي و امنيتي در 
اليحه گفت: »اليحه اصالح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم به تاييد 
رييس قوه قضاييه و شوراي عالي امنيت ملي رسيده است.« حسينعلي 
اميري كه در صحن مجلس و در دفاع از لوايح دولت نطق مي كرد، افزود: 
مجلس در سال ۹4 قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را تصويب كرد 
كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيد كه دو سال از زمان اجرايي شدن 
آن مي گذرد. در اين دو سال مجريان قانون ايرادهايي را مشاهده كردند 

كه در اين اليحه تالش شده اين ايرادات اصالح شود. 
او ضرورت مشخص ش��دن دايره جرايم تروريستي بين المللي را 
از جمل��ه اصالحات اين اليحه عنوان و اظهار كرد: مجريان در قانون 
حدود و مرز دايره جرايم تروريستي را نداشتند كه بر اساس آن عمل 
كنند. به گفته اميري »تفكيك سازمان هاي تروريستي از جنبش هاي 

آزادي بخش تعيين مصاديق افراد، گروه ها و س��ازمان هاي تروريستي 
بين الملل��ي و ايجاد س��ازوكار قانون��ي براي توقيف تروريس��ت هاي 
بين المللي از ديگر اصالحات انجام ش��ده در اين اليحه است.« اشاره 
معاون پارلماني رييس جمهور به ايجاد س��ازوكار قانوني براي توقيف 
تروريست ها به تبصره ۳ اليحه اصالحيه قانون تامين مالي تروريسم 
اش��اره دارد. بر اس��اس اين تبصره »براي تعقي��ب تامين كننده مالي 
اقدامات تروريس��تي عليه افراد حقيقي و حقوقي صرف نظر از محل 
ارتكاب جرم، تابعيت و محل اقامت مجرم، مفاد اين قانون اجرا خواهد 
شد. « همچنين تاكيد شده در مواردي كه بين ايران با ديگر كشورها 
توافقنامه معاضدت قضاي��ي يا هر توافقنامه ديگري در زمينه تامين 
مالي تروريس��م وجود داشته باش��د، همكاري بر اساس آن توافقنامه 
انجام مي شود؛ در غير اين صورت عمل قضايي و ساير امور مربوط به 

تامين مالي تروريسم بر اساس عمل متقابل صورت مي گيرد. 
سرانجام پس از پايان نطق هاي موافق و مخالف، اكثريت نمايندگان 
توضيحات دولت و نمايندگان موافق را قانع كننده تر ديدند و به كليات 
دو اليحه اصالحيه قانون مبارزه با تامين مالي تروريس��م و پولشويي 
راي مثبت دادند. اليحه اصالح قانون مبارزه با تامين مالي تروريس��م 
با 1۲۹راي موافق، ۷۳راي مخالف و ۷راي ممتنع از مجموع ۲۲۳راي 
و اليحه اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي هم با 1۳۹راي موافق، ۵۵ 
راي مخالف، ۲راي ممتنع از ۲۲۶ نماينده حاضر به تصويب رسيد تا 
پس از ارائه گزارش كميسيون حقوقي، نمايندگان در روزهاي آينده 

به جزئيات اين دو اليحه بپردازند. 

ايران|
در روزهاي��ي كه موضوع خروج ترامپ از برجام در 
راس اخبار و تحليل هاي رسانه هاي داخلي و خارجي 
ق��رار گرفته و تب فرجام برجام به باالترين درجه خود 
رسيده؛ روحاني در شمايل يك ديپلمات كاركشته يك 
 بار ديگر از راهبرد بنيادي��ن دولتش در تنش زدايي با 
جهان پيراموني دفاع مي كند و اس��اس سياست هاي 
دولتش را »تنش زدايي« با كشورهاي مختلف ارزيابي 
مي كند تا از طريق اي��ن ديالوگ هاي دوجانبه و چند 
جانبه زمينه رفع سوءتفاهم ها و رسيدن به يك نقطه 
مشترك فراهم شود. راهبردي مبتني بر تنش زدايي كه 
روحاني از س��ال ۹۲ با بهره مندي از آن توانست يكي 
از پيچيده ترين پرونده هاي نظام بين الملل را به سمت 
حل و فصل ش��دن سوق دهد و با ظهور برجام به يك 

دستاورد حقوقي قوام يافته با كشورهاي 1+۵ برسد. 
در اي��ن رابط��ه روز گذش��ته روحان��ي در جريان 
بازديد از نمايش��گاه نفت، گاز و پااليش و پتروشيمي 
بار ديگر تالش كرد با اس��تفاده از راهبرد تنش زدايي 
و بهره مندي از منطق گفت وگو برجام را از ميان آتش 
ماجراجويي هاي ترامپ به س��احل س��المت برس��اند 
و اع��الم كند ايران چ��ه با برجام و چه ب��دون برجام 
سياس��ت تنش زدايي را دنبال مي كند؛ در مس��ير اين 
راهبرد بنيادين است كه رييس جمهور اعالم مي كند: 

»اساس سياست ما تعامل سازنده با دنياست.«
در كنار موض��وع تنش زدايي؛ روحان��ي با ارزيابي 
تحليلي راهب��رد نفتي ايران ت��الش مي كند تا توجه 
فعاالن اين بخش را ب��ه موضوع درون زايي در صنعت 
نف��ت جلب كند. روحاني با ترس��يم برنامه هاي دولت 
ب��راي حمايت از فعاالن ح��وزه نفت مي گويد:»كمك 
بزرگي كه دول��ت براي فعاالن حوزه نفتي مي كند در 
ظاهر ايجاد تسهيالت مالي و خريد توليدات آنهاست 
اما اقدام مهم تر آن است كه دولت فضاي مناسب براي 
كار و فعاليت را براي اين شركت ها ايجاد كند. در اين 
زمينه اگر رابطه ما با همسايگان خوب و با دنيا رابطه 

حساب شده نباشد با مشكالتي مواجه خواهيم شد«.
رييس جمهوري پس از بازديد از بيست و س��ومين 
نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پااليش و پتروشيمي 
در جلس��ه يي با حضور مديران دولتي و فعاالن بخش 
خصوصي حوزه نفت ب��ا بيان اينكه نفت به طور كلي 
صنعت��ي كامال راهبردي ب��راي ما، منطق��ه و دنياي 
صنعتي اس��ت، اظهار ك��رد: هي��چ گاه در ايران نفت 
يك مس��اله اقتصادي نبوده بلكه ابت��دا به عنوان يك 
موضوع سياسي مطرح بوده و در مراحل بعدي مسائل 
اقتصادي، اجتماعي و ديگر مس��ائل را در پي داش��ته 

اس��ت. ممكن است صنايع مهم و ارزشمند ديگري در 
كشور وجود داشته باشد اما نفت داراي جايگاه ويژه يي 
است. امروز بس��ياري از مسائل حتي نان روزانه مردم 
نيز وابس��ته به انرژي اس��ت و اگر روزي مشكلي براي 
گاز پيش بيايد، نانوايي ها نيز با مشكل مواجه خواهند 
شد. نفت صنعتي ويژه و مهم براي ديپلماسي و قدرت 
ملي ماس��ت و كشوري كه بتواند نفت و پتروشيمي و 

فرآورده هاي نفتي صادر كند داراي قدرت است. 
روحاني با اش��اره ب��ه بازديد خود از نمايش��گاه 
نف��ت و برخ��ي غرفه ه��اي متعلق به ش��ركت هاي 
داخل��ي در حوزه نفت��ي و با بيان اينك��ه در بعضي 
از حوزه ه��ا در پيش��برد امور چاره يي جز ريس��ك 
ك��ردن نداريم، اظهار كرد: كار مش��ترك با فناوري 
خارجي س��پس دستيابي به اس��تقالل كامل راهي 
ميا نبر اس��ت. مشاركت با ش��ركت هاي معروف قابل 
اعتم��اد و اتكاي خارجي در آغاز اقدامات حس��اس 
راهي ميانبر اس��ت كه ممكن است ما را سريع تر به 
نتيجه مطلوب برس��اند. ش��ركت هاي داخلي بايد به 
 اي��ن اعتماد كنند كه دولت و دس��تگاه هاي اجرايي 
هر جا بدانند س��اخت داخلي مطمئن ايجاد ش��ده، 
خري��د خارجي را در آن زمين��ه قطع خواهند كرد. 

حتي اگر جنسي كه در داخل ساخته مي شود داراي 
عمري كمتر و قيمتي بيش��تر از مورد خارجي باشد 
باز هم حتما قابل قبول خواهد بود چراكه غير از اين 
روش نمي توان صنعت داخلي را متحول كرد و آن را 

روي ريل سرعت انداخت. 

  طرح هاي مهم دولت در حوزه 
نفت، گاز و انرژي

رييس جمهوري در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با اشاره به طرح هاي مهم دولت در حوزه نفت، 
گاز و ان��رژي خاطرنش��ان كرد: حفظ و حراس��ت و 
نگهداري از ميدان ها و منابع نفتي و گازي و استفاده 
بهت��ر و حداكث��ري از اين ميادين ب��ه جاي صرف 
زمان و هزينه براي انجام اكتش��افات جديد ازجمله 
طرح هاي در دس��ت دول��ت در حوزه نفت اس��ت. 
براس��اس اعالم وزير نفت، س��رمايه گذاري جديدي 
كه در حوزه نفت انجام ش��ده عمدتا براي آن است 
كه بتوانيم ميزان توليد همه بخش ها و مخازن مورد 
اس��تفاده را افزايش دهيم. اين اقدام عالوه بر منابع 
و س��رمايه، مديريت و تكنولوژي م��ورد نياز خود را 
مي خواه��د و اگر بتوانيم برنامه يي دقيق و مديريتي 

صحيح در اين زمينه داشته باشيم، باالترين قدرت 
نرم و تكنولوژي را در اختيار خواهيم داشت. روحاني 
با اش��اره به امكان جذب راحت تر سرمايه داخلي و 
خارجي در بخ��ش نفت گفت: يكي از امتيازاتي كه 
نفت دارد اين اس��ت كه نس��بت به س��اير بخش ها 
راحت تر س��رمايه داخلي و خارجي را جذب مي كند 
و مورد اعتماد قرار مي گيرد. ش��ركت هاي ملي نفت 
و گاز به دليل اعتباري ك��ه دارند و اعتمادي كه به 
آنها مي ش��ود، مي توانند با امضاي خود سرمايه هاي 

بسياري را جذب كنند. 
او همچني��ن با اش��اره به نحوه حماي��ت دولت از 
بخش خصوص��ي حوزه نفت خاطرنش��ان كرد: ايجاد 
فضاي مناسب براي س��رمايه گذاري در داخل و خارج 
از كش��ور از كارهاي مهم دولت است. اين دولت از روز 
اول مبناي برنامه اش بر اين بوده كه تعاملي درس��ت، 
صحيح و سازنده و موثر و به تعبير خودمان برد- برد با 
دنيا داشته باشد. ممكن است شرايطي استثنايي در هر 
زماني پيش بيايد و آدم خاصي در كشور حاكم شود اما 
اي��ن موضوع همواره در دنيا بوده و االن عبور خواهيم 
كرد. ممكن است ۲ماه يا ۳ماه درگير آن مشكل باشيم 

اما از آن عبور خواهيم كرد. 

  تعامل با دنيا
رييس جمهوري تصريح كرد: اس��اس سياست 
ما اين است كه با دنيا كار كنيم و تعامل سازنده 
داش��ته باش��يم يك نمونه از اجراي اين سياست 
كار مشتركي اس��ت كه مي خواهيم با آذربايجان 
انج��ام دهي��م. در اين زمينه براي نخس��تين بار 
با يك كش��ور همس��ايه روي يك مخزن دريايي 
درحال س��رمايه گذاري و كار مش��ترك هستيم. 
ممكن است اين كار را با همسايگان ديگر ازجمله 
تركمنستان نيز انجام دهيم. در بسياري از موارد 
ما داراي منابعي مش��ترك با همسايگان هستيم 
كه براي مردم بسيار مهم است كه در اين زمينه 
سرمايه گذاري ها با س��رعت بيشتري انجام شود. 
درح��ال حاضر در بخش غ��رب كارون همچنين 
پارس جنوبي بايد با سرعت بيشتري تالش كنيم 

تا از منابع مشترك استفاده بيشتري ببريم. 
رييس جمه��وري تامي��ن مال��ي م��ورد ني��از 
پروژه هاي نفتي را از ديگر اقدامات در دس��تور كار 
وزارت نفت عنوان كرد و گفت: اس��تفاده از منابع 
بانك ها همچنين صندوق توسعه ملي از روش هاي 
تامي��ن نياز مالي پروژه هاي نفتي اس��ت اما امروز 
بخش نفت خ��ود مي تواند با ايج��اد يك صندوق 
از م��ردم و بخ��ش خصوصي براي مش��اركت در 
پروژه ها دعوت كند. براس��اس گفته وزير نفت اگر 
۵0 درصد از درآمد اين پول ها مورد اس��تفاده قرار 
بگيرد، س��رمايه اوليه ۳ساله بازمي گردد. بر همين 
اساس وزارت نفت ابتدا بايد روي پاي خود بايستد 
و صن��دوق مورد نظر خود را تش��كيل دهد اما اگر 
باز هم به سرمايه نياز داشت از جانب بانك ها مورد 

حمايت قرار خواهد گرفت. 
او با تاكيد بر اهميت حوزه هاي پايين دستي نفت 
خاطرنشان كرد: مهم ترين موضوع پايين دستي نفت 
بخش پتروش��يمي است. اين بخش به لحاظ درآمد 
همچنين فعال ش��دن صنايع پايين دس��تي خود و 
اش��تغالي كه به همراه دارد از اهميت بسيار بااليي 

برخوردار است. 
روحاني در پايان با اش��اره ب��ه طرح وزارت نفت 
براي گازرس��اني به روستاها با تاكيد بر اينكه با اين 
اقدام عالوه بر ايجاد اشتغال و توجه به مسائل زيست 
محيط��ي رفاه مردم نيز مورد توج��ه قرار مي گيرد، 
خاطرنش��ان كرد: تا پايان س��ال جاري روزانه بيش 
از 10روس��تا و در مجموع ۵ هزار روستاي ديگر به 
روس��تاهاي داراي گاز كشور اضافه مي شود كه اين 

اتفاقي بسيار ارزشمند و مهم است. 
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ايران2

چهرهها

رييس فراكسيون اميد با بيان اينكه 
فراموش نكنيم كه مجلس دهم در چه 
شرايطي شكل گرفت و چه كساني با 
ليست اميد وارد مجلس شدند و برخي 
از آنها بع��د از ورود ب��ه مجلس به ما 
پش��ت كردند، يادآور ش��د: در جريان 
نخس��تين دور انتخابات هيات رييسه 
مجلس دهم كس��اني كه مقابل ما ايستادند از اصولگرايان نبودند 
بلك��ه برخي از اعض��اي كابينه عمال در هداي��ت انتخابات هيات 

رييسه در مقابل ما عمل كردند. 
به گزارش برنا، محمدرضا عارف با اش��اره ب��ه انتقاد تعدادي 
از حاضران در جلس��ه از عملكرد فراكس��يون اميد با بيان اينكه 
اعضاي فراكس��يون اميد نجيبانه و صبوران��ه انتقادها را به جان 
مي خرند و شخصا هم مس��ووليت برخي كوتاهي ها را مي پذيرم، 
گفت: نمي خواهم بگويم عملكرد فراكس��يون اميد بي نقص است 
اما بسياري از فعاليت هاي ما در فراكسيون اميد بعضا تحت الشعاع 

برخي مسائل حاشيه يي قرار مي گيرد. 
رييس فراكسيون اميد با ذكر مصاديقي از عملكرد فراكسيون 
متبوع خود خاطرنش��ان ك��رد: در جريان انتخابات ش��وراها اگر 
اكثريت اعضاي هيات نظارت بر انتخابات ش��وراها از فراكسيون 
اميد نبودند آيا اصالح طلبان مي توانستند در كالن شهرها ليست 
كام��ال اصالح طلبانه ارائه دهند و به پيروزي قاطعي دس��ت پيدا 
كنند؟ اگر اعضاي فراكسيون اميد در كميسيون ماده 10 احزاب 
حضور نداشتند آيا امكان صدور مجوز فعاليت چند حزب مطرح 
اصالح طل��ب فراهم بود؟ آيا حضور نماينده فراكس��يون اميد در 

هيات نظارت بر مطبوعات مانع از تهديد مطبوعات نشد؟

 برخي اعضاي كابينه در هدايت انتخاب 
هيات رييسه مجلس در مقابل ما عمل كردند

نايب ريي��س دوم مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: اگر اروپايي ها ضمانت 
مس��تحكمي به ايران بدهن��د كه در 
ايس��تادگي  امريكا  مقابل فش��ارهاي 
مي كنند، بهتر است در برجام بمانيم. 

عل��ي مطهري در حاش��يه جلس��ه 
علني ديروز مجلس در جمع خبرنگاران 
درباره آينده برجام بدون امريكا گفت: اين ضمانت بايد ش��امل آن 
باش��د كه اروپايي ها در مقابل جريمه ه��اي احتمالي امريكايي ها 
ايس��تادگي و از بانك هايشان حمايت كنند. او تاكيد كرد: اگر اين 
اتفاق بيفتد، ماند نمان در برجام ارزش دارد، اين يك پيروزي براي 
ايران اس��ت چون توانسته ش��كافي بين اروپا و امريكا ايجاد كند. 
مطهري افزود: البته به نظرم بايد مهلت يك يا دو ماهه به اروپا براي 
دادن ضمانت قوي به ايران بدهيم تا آنها خسارت هاي احتمالي وارد 
شده به ايران را هم جبران كنند. البته اگر از طرف ديگر اروپايي ها 
بخواهند ما را دو، سه سال معطل و بين زمين و آسمان معلق نگه 
دارند به نظرم بهتر است ظرف يكي دو ماهه از برجام خارج شويم. 
در ادامه خبرنگاري از مطهري پرس��يد كه آيا توان موش��كي قابل 
مذاكره است؟ گفت: به هيچ وجه توان موشكي قابل مذاكره نيست 
البته به نظرم اش��كالي ندارد كه در مس��ائل منطقه مذاكره كنيم، 
همان طور كه اكنون مذاكره درباره يمن در جريان است و تاكنون 
درباره سوريه هم مذاكره كرديم، اين مساله مهمي نيست چون ما 
در منطقه دست برتر را داريم. او ادامه داد: در ادامه راه بايد ضمن 
پذيرش مذاكره در منطقه ب��ه اروپايي ها مهلت دهيم كه ضمانت 
واقعي به ما بدهند كه واقعا مقابل امريكا ايس��تادگي مي كنند، اگر 

اين اتفاق رخ نداد، بهتر است از برجام خارج شويم. 

 اگر اروپا تضمين دهد، بهتر است
در برجام بمانيم

رييس س��تاد كل نيروهاي مس��لح 
امني��ت پاي��دار و ق��درت دفاعي باالي 
جمهوري اس��المي را مانع هر تهديدي 
دانس��ت و گفت: هماهنگ��ي نيروهاي 
مس��لح در مرزه��اي كش��ور به ويژه در 
خوزس��تان امنيت پايداري را در مرزها 
برقرار ك��رده و مردم نگران هيچ تهديد 
نباشند. به گزارش ايرنا، سرلشكر محمدحسين باقري ديروز در جمع 
خبرنگاران در محل ستاد فرماندهي انتظامي خوزستان اظهار كرد: 
مي توان به مردم اين تضمين را داد كه نيروهاي مسلح در تمام ابعاد 
ماموريت هاي خود را به خوبي انجام داده و هيچ تهديدي ما را نگران 
نمي كند. نيروي انتظامي خوزستان جزو نيروهاي موفق كشور بوده 
و در ابعاد مختلف ماموريت هاي راهور، آگاهي، امنيت و به ويژه در 
بحث اغتشاشات به خوبي انجام وظيفه كرده است. او گفت: تاكنون 
كش��فيات خوبي در زمينه مواد مخدر و س��رقت ها در خوزس��تان 
صورت گرفته و يگان هاي ويژه نيروي انتظامي به عنوان يگان هاي 
زبده امنيتي كش��ور در اين استان از آمادگي بااليي برخوردار است. 
نيروي انتظامي در تمامي كش��ور رويكرد كامال مردمي داش��ته و 
به صورت هماهنگ با تمامي مس��ووالن و مردم در حركت اس��ت. 
نيروي انتظامي در خوزس��تان با س��پاه، ارت��ش، وزارت اطالعات و 
اس��تانداري هماهنگي باالي��ي دارد و ماموريت هاي خود را با تكيه 
بر اين هماهنگي به خوبي انجام مي دهد. سرلشكر باقري همچنين 
به برنامه هاي سفر س��ه روزه خود به خوزستان اشاره كرد و گفت: 
برنامه ها و بازديدهاي خوبي در اين سه روز از يگان هاي ارتش، سپاه 
و نيروي انتظامي داشتيم و مالقات هاي مفيدي نيز با نماينده ولي 

فقيه و استاندار خوزستان و ساير مقامات اين استان داشتيم.

 قدرت دفاعي ايران
مانع هر تهديدي است

در ش��رايطي كه برخي دش��منان 
كش��ور سعي مي كنند از طريق تحريم 
و ايجاد محدوديت بر سر راه پيشرفت 
كشور سنگ اندازي كنند، عضو مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
محدوديت ها اثري بر ملت ايران ندارد، 
گف��ت: موفقيت صنايع بزرگ كش��ور 

نظير چادرملو نشان از قدرت ايران در برابر تحريم هاست. 
علي اكبر ناطق نوري در حاش��يه بازديد از مجتمع صنعتي و 
معدني چادرملو اردكان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: تاسيس 
چند بخ��ش مهم اين كارخان��ه در دوره تحريم ها انجام ش��ده 
كه داراي پيام هايي براي دوس��تان و دش��منان انقالب است. او 
افزود: يكي از اين پيام ها اين اس��ت كه ب��ا تحريم ها مي توان از 
مشكالت عبور كرد و ما را مصمم تر مي كند و نشان مي دهد كه 
محدوديت ها اثري بر ملت ما ندارد. اين عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام پيام ايجاد اين مجموعه را در زمينه آلودگي مهم 
ارزياب��ي ك��رد و گفت: در اين مجموعه همت ش��ده تا كمترين 
آاليندگ��ي زيس��ت محيطي در اين كارخانجات ب��ه وجود  آيد و 
ب��ا احداث نيروگاه س��يكل تركيبي باعث تامي��ن برق و كاهش 
مصرف انرژي نيز گرديده اس��ت. ناطق نوري در ادامه با تاكيد بر 
بحران آب در كش��ور به ويژه استان يزد تصريح كرد: مديران اين 
مجتمع عظيم با تكنولوژي هاي پيش��رفته براي كاهش مصرف 
آب و نيز استفاده از مصرف پساب فاضالب شهري تالش كردند 
و در اين مس��ير همچنين با انتقال آب خليج فارس، مصرف آب 
فعلي را كاهش دهند. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 

به اشتغال زايي مجتمع صنعتي و معدني چادرملو تاكيد كرد.

 محدوديت ها
اثري بر ملت ايران ندارد
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3 كالن
   شرايط ترخيص كاالهاي وارداتي 

به روش بدون انتقال ارز
گم�رك اي�ران|  ش��رايط ترخي��ص كااله��اي واردات��ي 
به صورت بدون انتقال ارز را براس��اس دستورالعمل ساماندهي و 
مديريت بازار ارز اعالم كرد.در راس��تاي بند ۳ مصوبات جلس��ه 
كارگ��روه ماده ۱۴ و جلس��ه كارشناس��ي صورت گرفته س��وم 
 ارديبهشت ماه س��ال جاري درخصوص كاالهاي وارداتي قبل از 
۲۲ فروردي��ن ماه ي��ا داراي بارنامه حمل قب��ل از تاريخ مزبور، 
ترخيص كاالهاي موصوف از نظر ارائه ثبت سفارش بدون انتقال 
ارز با رعايت س��اير مقررات بالمانع اس��ت. بنا ب��ر اين گزارش، 
مشمولين استفاده از اين بند  بايد از تاريخ 8 ارديبهشت به مدت 
۱۵ روز نس��بت به اخذ مجوز ثبت س��فارش از سازمان توسعه 
تجارت اقدام نمايند. اعتبار ثبت سفارش مشمول اين بند جهت 
ترخيص كاال صرفا تا تاريخ اول تيرماه س��ال جاري خواهد بود و 
اين تاريخ قابل تمديد نيست. همچنين مقرر شده براي ترخيص 
كاالهاي وارداتي به صورت بدون انتقال ارز شماره، تاريخ و تصوير 
بارنامه در اطالعات ثبت سفارش از طريق سازمان توسعه تجارت 
به طور سيستمي در اختيار گمرك قرار داده شود. در صورت ارائه 
ثبت س��فارش مشمول اين بند به گمركات از طريق سيستمي، 
كارشناس��ان موظف خواهند بود ضمن كنترل ش��ماره و تاريخ 
بارنامه مندرج در ثبت س��فارش و اطالعات بارنامه اظهاري، در 
صورت مطابق از هر نوع نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام 
كنند. دس��تورالعمل چگونگي ثبت س��فارش، واردات، گشايش 
اعتبار اسنادي و برگشت ارز صادراتي پيش از اين در بخشنامه يي 
از سوي مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گمرك 

به گمركات سراسر كشور ابالغ شده است. 

    نشست مالياتي مجلس 
با صندوق بين المللي پول

ايبنا| رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: از تجارب 
كش��ورهاي موفق براي ارتقاي جايگاه ماليات در اقتصاد ايران 
استفاده مي ش��ود. محمدرضا پورابراهيمي داوراني درخصوص 
نشس��ت اعضاي كميس��يون اقتصادي با نماين��دگان صندوق 
بين المللي پول )IMF( گفت: در اين نشس��ت مسائل مربوط 
ب��ه وضعيت ماليات در ايران و س��هم ماليات نس��بت به توليد 
ناخالص داخلي مورد بررس��ي قرار گرفت. رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس گفت: از تجارب كشورهاي موفق براي ارتقاي 
جايگاه ماليات در اقتصاد ايران استفاده مي شود. وي ادامه داد: 
همچنين در اين جلس��ه تجارب كشورهاي موفق درخصوص 
درآمدهاي مالياتي مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي كميسيون 
اقتصادي نيز نظرات كارشناسي خود را ارائه دادند. پورابراهيمي 
داوراني افزود: كميسيون اقتصادي در حال بررسي اليحه اصالح 
قانون ماليات بر ارزش افزوده اس��ت و مقرر ش��د در اين رابطه 
از تجارب كش��ورهاي موفق استفاده شود و صندوق بين المللي 
پول اطالعات الزم را به كميس��يون اقتصادي ارائه كند. رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: در هر 
صورت از تجارب جهاني براي ارتقاي جايگاه ماليات در اقتصاد 

ايران استفاده خواهد شد. 

اخباركالن

اقتصاددانان 2 طيف نهادگرا و بازار آزاد به مناظره نشستند

مچ اندازي با دستان نامريي
گروه اقتصادكالن |

امكان شكل گيري گفت وگو در ميان ديدگاه هاي 
كام��ال متضاد بس��يار ب��ه ندرت ش��كل مي گيرد، 
عدم امكاني كه عمدتا از تفاوت هاي ريش��ه يي در 
مباني هس��تي، انسان و معرفت ش��ناختي نشات 
مي گيرد. در اقتص��اد مصداق اين گزاره را در ميان 
دو طي��ف نهادگراي��ي و ب��ازار آزاد مي توان به طور 
عيني مش��اهده كرد؛ امكان گفت وگويي كه برخي 
با اميد ش��كل گيري يك رويكرد مياني و تفاهمي 
نظري و عمليات��ي از آن حمايت مي كنند. فارغ از 
امكان شكل گيري اين رويكرد متعادل خروجي هاي 
ديالكتيك اين مس��ير مي تواند بسيار پيش برنده 
باشد. روز گذشته اين امكان فراهم شد كه دو طيف 
نهادگ��را و ليبرال اقتصادي در يك همنش��يني به 
س��خنان و نقدهاي يكديگر گوش فرا دهند. محور 
اصلي اين نشست نقد ديدگاه هاي توسعه يي مسعود 
نيلي بود كه از نظر منتقدان وي بسيار مركزگرا، ضد 
فقر و خصوصي محور اس��ت. نيلي طبق اصول بازار 
آزادي خود رفع مس��اله فقر را در گرو افزايش رشد 
مي بيند در حالي كه منتقدان اين نگاه را مكانيكي، 

پوزيتيويستي و تك بعدي مي دانند. 

 كم  توجهي نيلي به مساله فقر
س��ومين نشس��ت گفت وگوهاي توسعه به نقد 
و بررس��ي آثار مش��اور اقتص��ادي رييس جمهور، 
مس��عود نيلي اختصاص داشت. اين نشست كه در 
محل پژوهش��كده اقتصاد دانش��گاه تربيت مدرس 
تهران برگزار ش��د، با س��خنراني مسعود نيلي آغاز 
و با صحبت هاي انتقادي اقتصادداناني مانند بايزيد 
مردوخ��ي، عل��ي ديني تركماني، بحريني��ان ادامه 
يافت. مديريت علمي اين جلس��ه را محسن رناني 
عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه اصفهان بر عهده 

داشت. 
مس��عود نيل��ي پيرام��ون نف��س گفت وگوها و 
ارزش��مندي آن گفت: »گفت وگو باعث مي ش��ود 
كه س��وءتفاهم ها بر طرف ش��ده و اصطكاكاتي كه 
در نتيج��ه عدم ارتباط ش��كل مي گي��رد، برطرف 
شود. هيچ اشكالي هم ندارد كه در پايان گفت وگو 
معلوم ش��ود كه دو تفكر در اين زمينه ها با يكديگر 
متفاوتند. ولي مادامي كه گفت وگو ش��كل نگيرد، 
باعث مي ش��ود ك��ه س��وءتفاهم ها و اصطكاك ها 

جايگزين شود. «

در ادامه اين نشست بايزيد مردوخي در نقد آثار 
مس��عود نيلي به كم  توجهي وي به موضوع »فقر« 
و »مركزم��داري« وي در بيان نظرات خود و تقريبا 
ناديده گرفتن نقش س��اير استان ها در حل مسائل 
كش��ور اشاره كرد و گفت: در نظرات نيلي كمتر به 
استان ها و مناطق توجه ش��ده است. نيلي از آغاز، 
بيشتر يك اقتصاددان مركزي و مركزمدار بوده  و من 
بسيار كم در آثارش ديده ام كه به مساله مشاركت 
اس��تان ها چه در برنامه ريزي و چه در بودجه ريزي 
به مس��اله فقر به طور گذرا پرداخته باشد. دليل آن 
هم روشن است، چون گفتمان اصلي اش، اقتصادي 
است كه براي فعاالن بخش غيردولتي آزاد باشد و 
بر اثر توسعه اقتصادي است كه فقر از بين مي رود؛ 
نه اينكه ما مستقال منابع را صرف سياست هاي رفع 

فقر از طريق يارانه يا ساير اقدامات كنيم. 
وي در ادامه توجه به »مشاركت مردمي« را حايز 
اهميت دانست و اشاره كرد: »اگر ما بتوانيم بيشتر بر 
مشاركت مردم به ويژه مشاركت مناطق و مشاركت 
روستاييان و مش��اركت فقرا در تصميم گيري هاي 
اقتصادي دولتي توجه كنيم، مي تواند مكمل نظارت 

نيلي براي نيل به يك توسعه مناسب باشد.« 
در ادام��ه نيلي درباره فق��ر گفت: »من راجع به 
رفع فقر تعريفي دارم كه فكر مي كنم روي آن وفاق 
داشته باشيم و آن هم اين است كه به نظر من رفع 
فقر از دو طريق حاصل مي شود، يكي اين است كه 
براي برطرف ك��ردن فقر، كيك اقتصاد بايد بزرگ 
شود. اگر كسي بگويد كه ما به كيك اقتصاد توجه 
نداري��م و فقط راجع به توزي��ع فكر مي كنيم؛ اين 
همان توزيع عادالنه فقر مي شود كه هيچ كس از آن 
دفاع نمي كند. وجه دوم رفع فقر، سياست هاي رفع 
فقر است. سياست هايي كه شما در جهت بازتوزيع 
در اقتصاد دخالت مي كنيد. بنابراين من كامال قائل 
به وجه دوم هستم و برآن هم تاكيد و فكر مي كنم 
كه اخت��الف من با برخي همكاران بر س��ر ابزاري 
اس��ت كه براي اين هدف به  كار گرفته مي ش��ود. 
من معتقد هس��تم كه مالي��ات و پرداخت مواهب 
حاصل از ماليات به صورت هدفدار و مش��خص به 
گروه هاي كم درآمد؛ آن هم در جهت توانمندسازي 
و نه در جهت صدقه دادن اس��ت كه مي تواند براي 
رفع فقر مناسب باشد. پس اگر كسي تصور كند كه 

من مي گويم با مكانيسم بازار، فقر برطرف مي شود؛ 
ديدگاه من چنين نيس��ت و اگر كس��ي بگويد كه 
بدون كاركرد مكانيسم بازار مي تواند فقر را برطرف 

كرد؛ اين هم ديدگاه من نيست. 
نيلي در پاسخ به موضوع »مركزمداري« مطرح 
شده توس��ط مردوخي، ضمن تاييد نقد وي گفت: 
مردوخي درس��ت مي گويد در نوش��ته ها و مطالب 
م��ن كمتر به اين موضوع پرداخت��ه ام. اما علت آن 
اين نبوده است كه فكر نمي كنم اين مساله مهمي 
است. من اخيرا بيشتر به اين موضوع توجه مي كنم. 
ولي يك نكته هم وجود دارد و آن اين اس��ت كه تا 
قواعد مركزي درست نش��ود، درست كردن قواعد 

در سطوح استاني خيلي كارايي نخواهد داشت. «

 رويكرد اثبات گرايانه بازار آزاد
منظ��ر  از  ديني تركمان��ي  عل��ي  ادام��ه  در 
نظري و روش ش��ناختي به ن��گاه اثبات گرايانه و 
پوزيتيويس��تي نيلي ايراد گرف��ت و از اين منظر 
روشي به عنوان رويكردي »باريك بينانه« نام برد 
كه بس��ياري از متغيرهاي توس��عه يي )كيفي( را 

به نحوي كنار مي گذارد. ديني معتقد اس��ت اين 
ديدگاه باعث مرزبندي بين علوم انس��اني شده كه 
در دهه هاي اخير نگاه هاي بين رش��ته يي توس��عه 
يافته است. همچنين ديني تاكيد كرد كه با وجود 
اينكه نيلي توسعه به معناي كلي را قبول ندارد، اما 
مباحث تمايز »دولت« و »حكومت«، مبحث تمايز 
»تحول سياس��ي« و »توس��عه سياسي« و موضوع 
»تعارض ن��رم« را خود نيلي جدي��دا مطرح كرده 
كه از جنس توسعه  است. ديني تركماني در بخش 
بعدي انتقادات خود ضمن تاييد ابهام در مفهوم و 
معناي توسعه )كه ريشه در نگاه پوزيتيويستي نيلي 
دارد( ب��ه اين موضوع پرداخت كه رش��د اقتصادي 
فراگي��ر و پايداري كه نيلي آن را براي برون رفت از 
مش��كالت يا همان »ابرچالش ها« مطرح مي كند 
نيز داراي ابهام اس��ت و از زاويه »كفايت مفهومي 
و نظ��ري« خال��ي از نقد نيس��ت و رضايت خاطر، 
ش��ادماني و لذت از زندگي تنها را رش��د اقتصادي 
تامين نمي شود و بايد به آنها نيز توجه كرد. ديني 
به مثلث آكادميسين، سياستمدار و بروكرات بيان 
شده توسط نيلي اش��كال گرفت، به اين خاطر كه 
نيلي از منظ��ر خود يعن��ي از »درون« به موضوع 
توج��ه دارد و جاي��ي ب��راي »روش��نفكران« باقي 
نمي گذارد. وي درباره مس��اله رشد اقتصادي و تاثر 
آن بر فقرزدايي گفت: نكته مهم اين است كه رشد 
پايدار بايد همراه با يك بازتوزيع باشد. يعني اينكه 
وقتي كيك اقتصاد بزرگ مي ش��ود، مهم است كه 
ميوه آن را چه كساني مي چينند و از آن برخوردار 
مي شوند. همچنين مولفه هاي سياسي و مولفه هاي 
اجتماعي رش��د هم مه��م هس��تند. بنابراين االن 
وقتي تئوري هاي رشد را مشاهده مي كنيم، بسيار 

گسترش پيدا كرده است. «
نيلي در ادامه »استفاده صرف از اصول توسعه 
كش��ورهاي غربي« اذعان داش��ت ك��ه طراحي 
نس��خه هاي مختلف ب��راي پديده ه��اي مختلف 
الزم، قطع��ي و امري بديهي اس��ت. ام��ا تجويز 
نس��خه متفاوت براي كشورهاي مختلف نشان از 
ضعف علم نيس��ت و باعث نمي شود ما اصل علم 
را كنار گذاشته و از راهكارهاي ابتكاري استفاده 
كني��م، بلكه خاصيت علم اين اس��ت كه با توجه 
به ش��رايط متفاوت كشورها )مش��ابه بيماران(، 
نس��خه هاي متفاوتي را تجويز مي كند، ولي خود 

علم ثابت است.
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لزومبهروزرساني
نرمافزارهمراهبانكملت

بان��ك ملت از مش��تريان خود درخواس��ت كرد، 
نس��خه نرم افزار همراه بانك خود را از طريق سايت 
اينترنت��ي اين بانك به روزرس��اني كنند. به گزارش 
رواب��ط عمومي بانك ملت با توج��ه به پايان مهلت 
به روزرس��اني نس��خه جديد س��امانه هم��راه بانك، 
مشتريان در صورت عدم اجراي نرم افزار همراه بانك 
خود بايد با مراجعه به سايت همراه بانك ملت آخرين 
نسخه)5.1.1 اندرويد يا 6.0.1 آيفون( را نصب كنند. 
اين به روزرساني براي ارائه خدمات بهتر به مشتريان 

و كاربران نرم افزار همراه بانك صورت گرفته است. 

FATFشرطالزمبراي
برقراريروابطبانكياست

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران 
گفت: انجام تعهدات مورد نظر FATF ش��رط الزم 
براي برقراري روابط مالي و بانكي با ساير كشورهاست 
كه بدون آن امكان پيشروي در اين حوزه را نداريم. 
تيمور رحماني در گفت وگو با ايبنا با اشاره به بررسي 
اليح��ه اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي در مجلس 
اظهار داش��ت: با توجه به اينكه ايران كشوري است 
ك��ه روابط مالي و تجاري گس��ترده با دني��ا دارد و 
كش��وري با اقتصاد بسته محسوب نمي شود، به طور 
طبيعي پيروي از شيوه ها و مقرراتي كه بر نظام بانكي 
و مالي جهان حاكم است، اين امكان را به ما مي دهد 
ك��ه در پي اين روابط منافعي را كس��ب كنيم.  وي 
افزود: البته اين موضوع مي تواند هزينه هايي نيز براي 
ما ايجاد كند و نيازمند آن هستيم كه شفافيت نظام 
مال��ي و بانكي را افزايش دهيم و مس��ائل نظارتي را 
بهبود ببخشيم. عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد 
دانشگاه تهران ادامه داد: به طور كلي اگر مي خواهيم 
در اقتصاد جهاني ادغام ش��ويم و از اين اقتصاد سهم 
داش��ته باشيم انجام چنين اقداماتي ضروري خواهد 
ب��ود و تصويب اين اليحه گامي مثبت در راس��تاي 
كس��ب ب��ازار از اقتصاد دني��ا تلقي مي ش��ود.  اين 
اقتصاددان درباره آمادگ��ي نظام بانكي براي اجراي 
اين قانون نيز گفت: با توجه به اينكه در اين سال ها 
وضعيت نظام بانكي با دش��واري ش��ديد همراه بوده 
انجام اصالحات در اين ش��رايط سخت خواهد بود، 
اينكه بخواهيم هم مشكالت بانكي را حل كنيم و هم 
به مطالبات FATF پاسخ دهيم در شرايط موجود 
كار را دش��وار كرده و به نظر نمي رسد هنوز در نظام 
بانكي به اندازه يي پيش رفته باشيم كه بتوانيم خود 
را با اي��ن الزامات به طور كامل تطبيق دهيم و جاي 

كار در اين زمينه زياد است.   

ارزشداردبرجامبدونامريكا
حفظشود

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، خروج امريكا 
از برجام را بر ش��رايط اقتصادي ايران به ويژه نقل و 
انتق��االت مالي بدون تاثير عنوان كرد و افزود: ارزش 
دارد كه برجام را بدون امريكا هم حفظ كنيم. اسداهلل 
عسگراوالدي در گفت وگو با ايبنا درباره اينكه دونالد 
ترام��پ رييس جمهوري امريكا موضع خود را درباره 
برجام اعالم خواهد كرد، گفت: خروج امريكا از برجام 
هيچ اتفاقي را در بر ندارد؛ البته بر مش��كالت نقل و 
انتقال پول اضافه مي ش��ود كه كم نمي شود ولي ما 
ديگر به اين مش��كالت عادت كرده ايم.  رييس اتاق 
مش��ترك بازرگاني ايران و چي��ن تاكيد كرد: نقل و 
انتقال پول از س��رمايه براي ما مهم اس��ت؛ در حال 
حاضر ما نقل و انتقال پول نداريم؛ يا بايد مسير دوبي 
ب��راي نقل و انتقال پول باز ش��ود يا ب��ا اين بانك ها 
كار كنيم. در صورتي كه مس��ير نق��ل و انتقال پول 
از دوبي باز ش��ود، ديگر نياز به كس��ي نداريم.  وي 
درباره اينك��ه در صورت تعليق دوب��اره تحريم ها از 
س��وي ترامپ چه امتيازي حاصل خواهد شد، اظهار 
داش��ت: تعليق تحريم ها فرصتي را در اختيار ما قرار 
مي دهد تا بتوانيم با ديگ��ر اعضاي جامعه جهاني و 
اعضاي ديگر 1+5 مذاكره كنيم. رييس اتاق مشترك 
بازرگان��ي ايران و چين افزود: به نظر من راي ترامپ 
بيش��تر تعليق تحريم ها خواهد بود ت��ا خروج از آن.  
عس��گراوالدي درباره موضع چين در اين رابطه نيز 
گفت: سفير چين به من گفت كه پكن معتقد است 
برجام بايد حفظ شود و از حفظ آن حمايت مي كند؛ 

اروپا نيز چنين موضعي دارد. 

همكاريبانكيايران
باشرقآسيا

اكب��ر كميجان��ي در ديدار با س��فير فيليپين و 
هيات سرمايه گذاري مشترك از كشورهاي فيليپين 
و چين گفت: با دس��تيابي به توافق برجام در سال 
1395، دول��ت و بان��ك مرك��زي توانس��ت اثرات 
سياس��ت هاي اقتصادي خود را طي 4 س��ال قبل 
از آن، در رش��د اقتصادي كش��ور مشاهده كند. به 
بيان ديگر يكي از نتايج توافق برجام، افزايش رشد 
اقتصادي و دس��تيابي به رش��د حدود 12.5درصد 
اس��ت كه البته بخ��ش عمده اين رش��د حاصل از 
درآمد نفت بوده اس��ت. در مجموع، عالوه بر رشد 
بخش نفت و گاز، س��اير بخش ه��اي اقتصادي نيز 
داراي رشد مثبت بوده اند.  به گزارش روابط عمومي 
بان��ك مركزي، قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه 
اقتص��اد ايران پيش از دس��تيابي به توافق برجام از 
دستاوردهاي اين مذاكرات بهره مند شده بود، گفت: 
در اين راس��تا تورم از نزديك به س��طح 40درصد 
در ماه ه��اي آغاز ب��ه كار دولت يازدهم به س��طح 
تك رقمي و به حدود 9درصد در دو س��ال گذشته 
رس��يده است.  قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه 
در دوران پس��ابرجام، اقتصاد اي��ران از ركود فاصله 
گرفته اس��ت، اظه��ار كرد: خوش��بختانه با اجرايي 
شدن برجام، اقتصاد كشورمان از ركود و رشد منفي 
اقتصادي سال هاي آغاز به كار دولت يازدهم فاصله 
گرفته و در اين مدت ش��اخص هاي اقتصادي مانند 
رش��د اقتصادي، تورم و تراز پرداخت هاي كشور در 

شرايط مطلوب و مناسبي قرار دارند. 

اخبار

آخرينآمارسكههايپيشفروششدهاعالمشد

114هزار و 463 نفر، 7 ميليون سكه خريدند 
معاوناقتصاديبانكمركزي:ترازمنفيحسابسرمايهبهمعنايخروجارزنيست عرضه799هزارقطعهسكهدرارديبهشتبهبازار

شرايطبخششمعوقاتبانكيتوليدكنندگاناعالمشد
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وزي��ر اقتص��اد از تش��كيل كميته يي ب��ا حضور 
كميس��يون اقتص��ادي مجلس براي تس��ويه بدهي 
واحدهاي توليدي خبر داد. به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، براي تش��ويق توليدكنندگان و تسويه 
مطالبات بانك ها و موسسات مالي و اعتباري چنانچه 
مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال 1396 
سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريور 
ماه 139۷ تس��ويه كنند، بانك ها و موسسات مالي و 
اعتباري مكلفند اصل و س��ود خود را مطابق قرارداد 
اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه كنند. 
برخي از تكاليف ش��بكه بانكي كشور مقرر در قانون 
بودجه سال 139۷ كل كشور به شرح زير توسط بانك 

مركزي به شبكه بانكي ابالغ شد: 
براساس جزء 1 ذيل بند ح تبصره 12 دستگاه هاي 
مش��مول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 

5 قانون مديريت خدمات كشوري مجاز به دريافت 
س��ود از حس��اب هاي بانكي شامل حس��اب جاري، 
پش��تيبان، س��پرده گذاري كوتاه م��دت و بلندمدت 
مفت��وح در بانك هاي دولتي و غيردولتي نيس��تند. 
در اج��راي اين حكم بانك ه��اي دولتي و غيردولتي 
نيز مجاز به پرداخت س��ود به حس��اب دستگاه هاي 
اجرايي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود 
هستند، نيستند. بانك ها، شركت هاي بيمه دولتي، 
سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاه ها 
و موسس��ات پژوهشي و دستگاه هاي مأذون از مقام 
معظم رهبري و هر يك از دستگاه هاي اجرايي كه در 
قوانين و مقررات يا اساس��نامه مجاز به دريافت سود 
هستند از شمول اين حكم مستثنا هستند. همچنين 
طبق بند و تبصره 16 براي تشويق توليدكنندگان و 
تسويه مطالبات بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
چنانچه مش��تريان بدهي معوق خود را كه تا پايان 

سال 1396 سررس��يد شده باشد از تاريخ سررسيد 
تا پايان ش��هريور ماه 139۷ تسويه كنند، بانك ها و 
موسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را 
مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت 
و تسويه كنند. از سوي ديگر براساس بند الف تبصره 
20 در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي 
دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت 
خدم��ات كش��وري ازجمله بانك ها و ش��ركت هاي 
دولتي مكلفند در س��ال 139۷ نسبت  به استقرار يا 
تكميل سامانه سيستم حسابداري قيمت  تمام شده، 

اقدام كنند. 

تصميمگيريدربارهبدهيواحدها
از س��وي ديگ��ر مس��عود كرباس��يان، وزير 
اقتصاد از تشكيل كميته يي با حضور كميسيون 
اقتصادي مجلس، بخش خصوصي و دستگاه هاي 

ذي ربط براي حمايت از بخش توليد خبر داد. 
مسعود كرباسيان درخصوص حضور در جلسه 
كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: در نشست 
كميسيون بند)و( تبصره 16 قانون بودجه سال 
9۷ كه درخصوص نحوه تس��ويه مطالبات بانكي 
واحدهاي توليدي است مورد بررسي قرار گرفت 
تا به نحوي اين موضوع س��امان يابد كه در سال 

9۷ به بخش توليد كمك شود. 
وزير اقتصاد ادامه داد: تبصره فوق با ابهاماتي 
روب��ه رو ب��ود و بايد زم��ان و نوع ش��ركت هايي 
كه بايد با ش��رايط لحاظ ش��ده در بودجه اقدام 
به تس��ويه حس��اب مي كردند، مش��خص شود 
همچني��ن تاثيرات��ي كه اين موض��وع روي تراز 

بانكي و بازار سرمايه دارد، لحاظ شود. 
كرباسيان افزود: مقرر شد، كميته يي متشكل 
از اعضاي كميسيون اقتصادي، بخش خصوصي 

و ساير دستگاه هاي ذي ربط در جهت حمايت از 
بخش توليد تش��كيل ش��ود تا از همين ماه هاي 

ابتداي سال 9۷ به بخش توليد كمك شود. 
وي ادام��ه داد: از مجل��س، ق��وه قضايي��ه، 
دول��ت و دبيرخانه ش��وراي عال��ي امنيت ملي 
درخص��وص توجه به اليحه مبارزه با پولش��ويي 
قدرداني مي كنم چراك��ه تصويب كليات اليحه 
مبارزه با پولش��ويي و اليحه مبارزه با تروريسم 
به دنيا اعالم كرد، ايران نسبت به حل مشكالت 
داخلي خود توجه دارد. وزير اقتصاد يادآور شد: 
درخصوص مبارزه با پولشويي و تروريسم قبال در 
مجلس مصوباتي ارائه شده اما براساس ضرورت 
باي��د اصالحات صورت مي گرفت كه اين مهم با 
همكاري مجلس انجام شده و به دنيا اعالم كرد 
كه سيس��تم بانكي ما يك سيستم شفاف است 

كه در مبارزه با پولشويي عزم جدي دارد. 

گروهبانكوبيمهمحسنشمشيري
به دنبال اعالم برنامه عرضه سكه هاي پيش فروش 
شده در ماه هاي قبل كه مديركل ريالي بانك مركزي 
خبر از عرضه يك ميليون س��كه در 3 روز اول داده 
بود، سخنگوي بانك مركزي نيز جزئيات عرضه سكه 
تا پايان سال را اعالم كرد و افزود: بيش از 5 ميليون 
و 900هزار قطعه سكه تا پايان سال جاري وارد بازار 
مي شود كه موعد تحويل ۷99هزار قطعه از سكه هاي 
پيش خريد ش��ده در ارديبهش��ت ماه جاري است و 

توزيع آن از فردا آغاز مي شود. 
به گزارش»تعادل« محمدعل��ي كريمي با اعالم 
اينكه در مجموع حدود ۷ميليون و 650 هزار قطعه 
سكه تمام بهار آزادي پيش فروش شده است، گفت: 
از اي��ن تعداد 5 ميليون و 900هزار قطعه س��كه در 
س��ال 139۷، يك ميليون و 340هزار سكه در سال 
1398 و 408ه��زار س��كه در س��ال 1399 تحويل 

مشتريان مي شود. 
مدي��ر روابط عمومي بانك مرك��زي درخصوص 
سكه هاي تحويلي در س��ال 139۷ گفت: ۷99هزار 
قطعه سكه در ارديبهشت ماه، 666 هزار و 500 قطعه 
در تير ماه، 292ه��زار قطعه در مرداد ماه، 336هزار 
قطعه در شهريور ماه، يك ميليون و 28۷هزار قطعه 
سكه در مهر ماه، 90۷هزار قطعه در آبان ماه، ۷0هزار 
قطع��ه در دي ماه، 865 ه��زار قطعه در بهمن ماه و 
6۷۷ هزار قطعه در اس��فند ماه س��ال جاري تحويل 

خريداران مي شود. 
كريمي درب��اره يك ميلي��ون و 340هزار قطعه 
سكه تحويل س��ال 1398 گفت: از اين تعداد حدود 
882 هزار قطعه در فروردين ماه، 389هزار قطعه در 
ارديبهش��ت ماه، 23هزار و 500 قطعه در مهر ماه و 
حدود 42هزار قطعه سكه نيز در آبان ماه در اختيار 

ثبت نام كنندگان قرار خواهد گرفت. 
وي، آمار پيش فروش س��كه س��ال 1399 را 
408ه��زار قطعه اعالم كرد و اف��زود: 148هزار 
قطعه س��كه در فروردين م��اه و 260هزار قطعه 
س��كه نير در ارديبهشت ماه سال 1399 تحويل 

مش��تريان خواهد ش��د. 
مدير روابط عمومي بان��ك مركزي با بيان اينكه 
بيشترين ميزان پيش خريد سكه در استان تهران و 
اصفهان انجام شده است، افزود: سكه هاي پيش خريد 
ش��ده توس��ط 114هزار و 463 نفر انجام ش��ده كه 

ميانگين تعداد براي هر نفر 6۷ سكه است. 
به گزارش »تعادل« با وجود اينكه حدود يك 
هفته به سررسيد سكه هاي يك ماهه پيش فروش 
ش��ده باقي مانده طبق دستور بانك مركزي اين 
س��كه ها از روز چهارشنبه 19 ارديبهشت تحويل 
مي ش��ود. در دور جدي��د پيش ف��روش س��كه كه 
با ۷سررس��يد از ح��دود 26فروردين ماه ش��روع 
ش��د، پيش فروش س��كه هاي ي��ك ماه��ه نيز به 
سررس��يدهاي قبل��ي اضافه و با اس��تقبال خوبي 
همراه ش��د به طوري ك��ه در فرصت كمتر از يك 
هفته حدود ي��ك ميليون س��كه يك ماهه فروش 
رفت و با پر ش��دن ظرفيت، فروش اين سررس��يد 
پايان يافت. در ادامه نيز سررسيدهاي 3 و 6 ماهه 
بسته شد تا اينكه از روز گذشته يك شنبه به طور 

كلي پيش فروش سكه پايان يافت. 
سكه هاي پيش فروش شده با سررسيد يك ماهه 
از روز چهارش��نبه همزمان با 19 ارديبهشت ماه در 
اس��تان تهران تحويل مي شود و براي ساير استان ها 
نيز از روز ش��نبه 22 ارديبهشت ماه در شعب بانك 
ملي توزيع خواهد شد. در روال معمول سكه هاي يك 
ماهه بايد از 26 ارديبهشت ماه تحويل مي شدند. با اين 
حال در مورد تحويل سكه هاي 3ماهه و سررسيدهاي 

بعدي فعال تصميم بر همان زمان سررس��يد بوده و 
تحويل زودتر از موعد پيش بيني نشده است. 

كاهشقيمتسكهوطال
از سوي ديگر به دنبال اعالم اخبار مرتبط با عرضه 
سكه هاي پيش فروش شده، كاهش اونس جهاني به 
1310دالر، قيم��ت طال و س��كه كاهش يافت و هر 
گ��رم طالي 18عيار نيز با افت 5 هزار و 300توماني 
به قيمت 189هزار و 300تومان ارزش گذاري ش��د. 
اما كارشناسان معتقدند كه واكنش بازار طال و سكه 
نس��بت به اع��الم موضع ترامپ در م��ورد چگونگي 
حضور امريكا در برجام با توجه به ساعت اعالم مواضع 
امريكا كه 10ش��ب به وقت تهران اعالم شده در روز 

چهارشنبه مشخص خواهد شد. 
به گزارش»تعادل« قيمت هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جدي��د در بازار تهران با 13هزار و 500 
تومان افزايش بين 2ميليون و 24هزار تا 2ميليون و 
100هزار تومان معامله شد. همچنين هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 61 هزار تومان افت 
يك ميليون و 924هزار تومان داد و ستد اعالم شد. 
همچني��ن ه��ر قطعه نيم س��كه به��ار آزادي با 
21ه��زار تومان كاهش يك ميليون و 12هزار تومان 
و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 32هزار تومان افت 
در مدت مش��ابه 593 هزار تومان معامله ش��د و هر 
قطعه سكه گرمي با كاهش 1۷هزار توماني به قيمت 

366هزار تومان معامله شد. 
در بازار ارز رسمي نيز براساس اعالم بانك مركزي 
قيمت هر دالر امريكا بدون تغيير نسبت به روزهاي 
گذش��ته 4هزار و 200تومان تعيين ش��ده اس��ت. 
همچنين نرخ يورو با 23تومان كاهش نسبت به روز 
گذشته 5 هزار و 6 تومان و هر پوند نيز با يك تومان 

افت 5 هزار و 694 تومان تعيين شد. 

جلسهغيرعلنيمجلسودولت
همچني��ن س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس با 
تش��ريح جزييات نشس��ت غيرعلني روز سه ش��نبه 
مجلس از برگزاري جلسه غيرعلني مجلس و دولت 
براي بررسي مشكالت ارزي در هفته آينده خبر داد 
و افزود: در اين نشس��ت درباره موضوعات مختلفي 
ازجمل��ه برج��ام، تصميم گيري ه��اي امريكايي ها و 

سناريوهاي مختلف ايران در اين زمينه مورد بررسي 
قرار گرفت و مقرر ش��د دولت، مجلس و قوه قضاييه 
جلسات مشتركي را براي رفع مشكالت برگزار كنند. 
درباره موضوع ارز گله مندي هايي وجود دارد؛ بنابراين 
قرار ش��د كه هفته آينده يكي از اركان اصلي دولت 
مهمان مجلس شده و در يك جلسه غيرعلني در اين 

خصوص صحبت شود. 

ترازمنفيحسابسرمايه
بهمعنايخروجارزنيست

از س��وي ديگر به دنبال اظهارنظرهاي مختلف 
در م��ورد رابطه خ��روج ارز با تراز منفي حس��اب 
س��رمايه، پيمان قربان��ي معاون اقتص��ادي بانك 
مرك��زي در گفت وگو با فارس گف��ت: عدد منفي 
در تراز »حساب مالي و سرمايه« به معناي خروج 
ارز از كش��ور نيس��ت بلكه صرفا ي��ك طبقه بندي 
حس��ابداري بوده و ب��ه معناي افزاي��ش مطالبات 

اقتصاد كشور از دنياي خارج است. 
وي تصري��ح ك��رد: در توضي��ح ماهيت منفي 
تراز »حس��اب مالي و س��رمايه« در ج��دول تراز 
پرداخت ه��اي خارج��ي باي��د گف��ت ك��ه طبق 
دس��تورالعمل پردازش، تراز پرداخت هاي خارجي 
كه از س��وي صندوق بين المللي پول ابالغ شده و 
مبناي پردازش اطالعات در تمامي كشورهاس��ت، 
كش��وري كه داراي مازاد حس��اب جاري است به 
طور طبيعي داراي تراز »حس��اب مالي و سرمايه« 
منفي خواهد بود. عدد منفي در تراز »حساب مالي 
و سرمايه« صرفا يك طبقه بندي حسابداري بوده و 
به معناي افزايش مطالبات اقتصاد كشور از دنياي 

خارج است و نه به معناي خروج ارز. 
قرباني با طرح اين نكته كه در تحليل آمارهاي 
تراز پرداخت هاي خارجي بايد به اين موضوع توجه 
داش��ت كه منفي ب��ودن خالص »حس��اب مالي و 
س��رمايه« و فرار س��رمايه )Capital Flight( دو 
مفه��وم كامال متفاوت اس��ت، گف��ت: منفي بودن 
»حس��اب مال��ي و س��رمايه« به معن��اي افزايش 
مطالبات از دنياي خارج )مطالبه از دنياي خارجي 
در نتيجه افزايش مازاد حس��اب جاري( است و به 
اين معني نيس��ت كه ارز از كشور خارج شده و به 
اقتصاد داخلي برنخواهد گش��ت. در حالي كه فرار 

سرمايه به معناي خروج س��رمايه و عدم بازگشت 
قطعي آن به چرخه اقتصاد داخلي اس��ت. بنابراين 
رقم تراز »حس��اب مالي و سرمايه« در جدول تراز 
پرداخت هاي خارجي كه در برخي مصاحبه ها مورد 
استناد قرار مي گيرد اساسا نمي تواند مبناي برآورد 

رقم فرار سرمايه از كشور باشد. 
مع��اون اقتصادي بان��ك مركزي با اش��اره به 
مصاحبه هاي يكي از نمايندگان مجلس گفت: در 
يكي از مصاحبه ها، ايشان سياست هاي اخير بانك 
مركزي در حوزه بازار ارز را زمينه س��از بروز وقفه 
در اقتص��اد معرفي كرده و ضمن اش��اره به عدم 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به كشور، منفي 
ش��دن »حس��اب مالي و س��رمايه« را به معناي 
خروج ارز از كشور تلقي كرده و اين امر را نتيجه 
ع��دم نظارت ج��دي و برنامه ري��زي دقيق بانك 

مركزي در حوزه ارز دانسته اند. 
قرباني در زمينه بخش اول انتقادات مطرح شده 
نس��بت به نتايج اجراي سياس��ت هاي اخير بانك 
مركزي و ايجاد وقف��ه در فعاليت هاي اقتصادي از 
اين محل، گفت: اساسا منشا وقفه در اقتصاد متاثر 
از التهاب و نااطميناني فعاالن اقتصادي اس��ت كه 
التهاب��ات ارزي اخير نيز از مصادي��ق اصلي آن به 
ش��مار مي آيد، اين درحالي است كه سياست هاي 
اخير بانك مركزي در حوزه بازار ارز دقيقا با رويكرد 
التهاب زدايي و شفاف س��ازي و با هدف پاسخگويي 

به نيازهاي اساسي و موجه ارز طراحي شده اند. 
وي ادام��ه داد: عالوه بر اي��ن، درخصوص عدم 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد نيز بايد 
ب��ه اين نكته اش��اره كرد كه يك��ي از كاركردهاي 
اصل��ي ترتيبات جديد ارزي، ايجاد س��ازوكار الزم 
براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات بوده كه اين 
كاركرد مهم از طريق طراحي و پياده سازي سامانه 
»نيم��ا« و تلقي قاچ��اق براي معام��الت خارج از 

سامانه مزبور، پيگيري و اجرا شده است. 
قرباني اظهار داش��ت: اگرچه ايشان در سخنان 
خود س��امانه »نيم��ا« را نيز هم��ان پورتال ارزي 
قلمداد كرده اند، اما سامانه نظام يكپارچه معادالت 
ارزي )نيما( س��امانه يي جهت انجام عمليات ارزي 
صادركنن��دگان و صرافي ه��ا و بانك ه��ا و تكميل 
سامانه هاي پيشين بانك مركزي است؛ به طوري كه 

بانك ها از طريق »پورتال ارزي«، صرافي ها از طريق 
سامانه »س��نا« و بازرگانان از طريق سامانه جامع 
تجارت وارد س��امانه )نيما( جهت انجام معامالت 
ارزي مي ش��وند و كليه امور مربوط ب��ه واردات و 
شناس��ايي مشتريان توسط بانك ها انجام مي شود؛ 
لذا سامانه »نيما« در تكميل اقدامات پيشين بانك 
مركزي، شفافيت مبادالت ارزي كشور را به ميزان 

قابل توجهي افزايش مي دهد. 
مع��اون اقتصادي بان��ك مرك��زي درخصوص 
بخش دوم انتقادات مطروحه گفت: متاس��فانه اين 
نخستين باري نيست كه رقم خالص »حساب مالي و 
سرمايه« كه در اطالعات تراز پرداخت هاي خارجي 
بانك مركزي منعكس مي ش��ود، در مصاحبه ها به 
عنوان خروج ارز از كشور يا نگهداري ارز نزد مردم 
عنوان مي ش��ود. در بحران ارزي اوايل دهه 1390 
نيز رقم منفي تراز »حس��اب مالي و س��رمايه« از 
سوي برخي كارشناسان و رسانه ها به عنوان خروج 

سرمايه از كشور تفسير و تعبير مي شد. 
ط��ي ماه هاي اخي��ر، با اقدام��ات دولت امريكا 
كه همواره رويكرد غيرس��ازنده يي در مسير برجام 
داش��ته و مس��تمرا در حال ايجاد مانع جهت عدم 
بهره برداري اي��ران از ظرفيت هاي اقتصادي برجام 
ب��وده، در كنار برخي تحري��كات داخلي در زمينه 
انتظارات افزايش نرخ ارز، نگراني هايي در بازار ارز 
شكل گرفت و گس��ترش فعاليت هاي سوداگرانه، 
منجر به بروز التهابات در بازار ارز و خروج نرخ  ارز 

از مسير طبيعي خود شد. 
وي با اش��اره به تصميمات دولت در حوزه بازار 
ارز عن��وان كرد: تي��م اقتصادي دول��ت با تحليل 
شرايط و ريشه يابي تحوالت و ارزيابي و پيش بيني 
روندهاي آتي تصمي��م گرفت ترتيبات جديدي را 
در راس��تاي التهاب زدايي از ب��ازار ارز و صيانت از 
ثب��ات و آرامش اقتصاد به اج��را در آورد كه از آن 
جمله مي توان به راه اندازي سامانه نيما، تغيير ارز 
گزارشگري از دالر به يورو و تمركز مبادالت ارزي 
در سيس��تم بانكي اش��اره كرد كه البته ترتيبات 
مذك��ور نيازمند بازبيني و تصحيح بخش��نامه ها و 
مقررات مربوطه و اجراي صحيح است كه اين امر 
توسط همكاران حوزه معاونت ارزي بانك مركزي 

در دست اقدام قرار دارد. 
معاون اقتصادي بانك مرك��زي افزود: مطمئنا 
باتوجه به جديد بودن اي��ن ترتيبات، اظهارنظرها 
و نقدهاي��ي نيز در اين خصوص مطرح مي ش��ود 
كه بدون ش��ك در صورت صحيح و سازنده بودن، 
موجب رفع اش��كاالت اجرايي و پياده س��ازي بهتر 

سياست هاي موردنظر خواهند شد. 
وي ادام��ه داد: در اينجا الزم اس��ت به اين نكته 
تاكيد كنم كه سياس��ت هاي اقتص��ادي باتوجه به 
ش��رايط و محدوديت ها و فض��اي پيراموني و با علم 
به تب��ادل )Trade-off( بين اهداف مختلف اجرا 
مي ش��وند، اما سياس��ت گذار بايد ب��ه نحوي عمل 
كند كه كليت اقتصاد از اجراي سياس��ت اقتصادي 
منتفع شود. لذا نگاه تك بعدي و انتقاد به بخشي از 
سياست هاي متخذه بدون توجه به شرايط و اهداف 
دنبال ش��ده در س��اير ابعاد، عمال كمكي به بهبود 

شرايط نمي كند. 
به گفت��ه وي، بالطب��ع در ش��رايط ويژه نظير 
وضعيت كنوني بازار ارز، الزم اس��ت سياست هايي 
متفاوت از رويه هاي قابل توصيه در ش��رايط عادي 
و باثبات طراحي و اجرا شوند، بديهي است كه پس 
از حصول به اهداف و بازگش��ت ثبات به بازار ارز و 
اقتصاد، اين سياست ها متناسب با تحوالت امكان 

بازبيني خواهند داشت. 

بازار بيمه باتوجه به نوسانات نرخ دالر تحت تاثير قرار گرفته 
و نخس��تين اثر آن اين است كه بيمه گران بايد افزايش سرمايه 
بدهند. به عبارتي، موجودي آنها ممكن اس��ت با دالر 3800 تا 
4000 تومان ارزيابي ش��ده باش��د و كفايت موردنظر را داشته 
باش��د اما اگر بخواهن��د با ارزش روز دالر و ق��درت خريد آن را 
محاسبه كنند بايد سرمايه خود را با دالر6100 يا 6200 و باالتر 
ارزيابي كنند تا بتوانند در صورت خسارت، تعهدات بين المللي 
خود را پوشش دهند و در مقابل نيز بايد موجودي كارخانه ها و 

ماشين آالت كه از خارج بايد تهيه شود را نيز بايد با رقم باالتر حق بيمه پوشش دهند.  
در حال حاضر ارز تك نرخي شده اما در بازار غيررسمي همچنان نوسانات نرخ ارز مشهود 
است و مشخص نيس��ت كه تعهدات خارجي شركت هاي بيمه آيا با نرخ 4200 تومان 
تامين خواهد شد يا اينكه بايد از بازار غيررسمي تهيه كنند. در نتيجه نوسان نرخ ارز نه 
تنها بر موجودي مواد اوليه كارخانجات بلكه بر تمام دارايي هاي آنها نيز تاثير مي گذارد 
يعني به صورت اتوماتيك اگر اغراق نكرده باش��يم حدود 100درصد سرمايه بيمه شده 
در كارخانج��ات بايد با افزايش حق بيمه و پوش��ش بيمه يي مواجه ش��ود.   اين اثرات 
درخصوص بيمه هاي باربري نيز مشهود است و نوسانات نرخ دالر به شدت روي تعهداتي 
كه در اين رشته بايد ايفا شود، احساس مي شود چراكه نوسانات نرخ دالر روي خودرو، 
بدنه، بيمه آتش س��وزي كارخانجات، بيمه هاي باربري، كاالي وارد ش��ده و مواد اوليه و 
كااله��اي آماده عرضه تاثير دارد.  درباره اثرات نوس��ان ن��رخ ارز اگر بخواهيم به صورت 

منطقي عمل كنيم بايد بين 60 تا 65درصد افزايش پرتفوي داشته باشيم. زيرا نوسان 
نرخ ارز روي مواد اوليه نيز اثر دارد و در نتيجه، درصد بهره يي هم كه س��رمايه دار بايد 
از آن ببرد تغيير مي كند، چون وقتي كاال بخواهد عرضه ش��ود دقيقا بايد به قيمت روز 
حساب شود و درنظر بگيريد كه سرمايه دار براي آنكه بتواند منافع خودش را حفظ كند 
بايد كاال يا خدمات را به ارزش روز بياورد نه به قيمت تمام شده و نه به ارزش دفتري، 
بلكه به ارزش جايگزيني.  نگراني اينجاست كه بيمه گران باتوجه به شرايط متالطم بازار 
ارز اگر در ميزان پرتفوي و قيمت سرمايه بيمه شده در بيمه نامه هايي مانند آتش سوزي 
و باربري تغيير ايجاد نكنند در اين صورت ممكن است در زمان وقوع خسارت در زمينه 
ايفاي تعهدات دچار مشكل شوند.  بنابراين بيمه گران باتوجه به شرايط بازار ارز اگر در 
ميزان پرتفوي و قيمت سرمايه بيمه شده برخي بيمه نامه ها تغيير ايجاد نكنند، ممكن 

است در زمان وقوع خسارت در زمينه ايفاي تعهدات دچار مشكل شوند.

آثار نوسان نرخ ارز بر بازار بيمه

عليرضابيانيان
كارشناسبيمه
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5 بورس و فرابورس
 تعديل مثبت »قصفها«: ش��ركت قند اصفهان 
اطالع��ات و صورت هاي مال��ي 12ماهه منتهي به 
29 اس��فندماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه 
معادل 195هزار ميليون ريال منتشر كرد. عالوه بر 
اين، ش��ركت با انتشار عملكرد 12ماهه سال مالي 
96 معادل 295 ميليارد و 525 ميليون ريال سود 
خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و 
516ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه 
در مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 
71درصد افزايش داش��ت. همچنين »قصفها« در 
س��ال مالي 95 به ازاي هر س��هم 889 ريال سود 
محقق كرده بود. اين در حالي اس��ت كه به س��ود 
خالص دوره نيز به سود انباشته ابتداي سال اضافه 
ش��د و در نهايت مبلغ 298ميليارد و 237 ميليون 
ريال سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين 
ش��ركت منظور ش��د. افزون بر اين قن��د اصفهان 
داليل تغييرات واقعي دوره منتهي به پايان اسفند 
96 را نس��بت به اطالعيه قبلي اين گونه اعالم كرد: 
عل��ت افزاي��ش 79درصدي س��ود ناخالص مربوط 
به افزاي��ش 23درصدي جذب چغن��در و افزايش 
69درصدي سهميه ش��كرخام مالكيتي و استفاده 
بهين��ه از ظرفيت ه��اي بالاس��تفاده توليد اس��ت. 
همچنين علت افزايش س��اير هزينه هاي عملياتي 
مربوط به اعمال عوارض مازاد از محل واردات سال 
94 اس��ت. اين ش��ركت اعالم كرده است، افزايش 
هزينه ه��اي عموم��ي و اداري مربوط ب��ه افزايش 
فعالي��ت واحدهاي مربوطه به عل��ت افزايش زمان 
بهره ب��رداري و افزايش ف��روش داخلي و صادراتي 

بوده است. 
 نگاهي به عملكرد »قچار«: شركت فرآورده هاي 
غذايي و قند چهارمحال و بختياري با سرمايه ثبت 
ش��ده 140ه��زار ميليون ري��ال گ��زارش فعاليت 
يك ماهه منتهي به پايان اسفندماه را منتشر كرد. 
همچنين ش��ركت در اسفند ماه سال گذشته فقط 
800 تن تفاله خش��ك توليد كرد. در س��وي ديگر 
اين ش��ركت در ماه مورد بررس��ي 221ميليارد و 
857ميليون ريال انواع محصول را به فروش رساند. 
همچنين س��ال مالي شركت فرآورده هاي غذايي و 
قند چهارمحال و بختياري پايان اس��فند ماه سال 
96 اس��ت و اين شركت در 12ماهه سال مالي 96 
بي��ش از 128هزار تن انواع محصول توليد كرد كه 
ش��كر توليدي از چغندرقند با تولي��د 33هزار تن 
بيش��ترين حجم تولي��د را در ميان محصوالت اين 
شركت داشت. بر اساس اين گزارش، »قچار« اعالم 
كرده است در 12ماهه منتهي به پايان اسفند سال 
گذش��ته يك هزار و 214ميلي��ارد و 680 ميليون 

ريال انواع محصول را به فروش رسانده است. 
 افزايش عملكرد يك ساله چرخشگر: شركت 
چرخشگر اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 
12ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي 
نشده و با سرمايه معادل 952ميليارد و 95ميليون 
ريال منتش��ر كرد. افزون بر اين ش��ركت با انتشار 
عملكرد يك ساله مالي 96 خود اعالم كرد در دوره 
12ماهه ياد ش��ده مبلغ 32ميليارد و 426ميليون 
ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
34ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داد كه 
در مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 
79درصد افزايش داش��ت. همچنين »خچرخش« 
در دوره 12ماه��ه مش��ابه س��ال مال��ي قبل مبلغ 
19ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. 
با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتداي 
سال در نهايت مبلغ 81 ميليارد و 26ميليون ريال 
سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 بررسي عملكرد سال 96 »فسرب«: شركت 
ملي س��رب و روي ايران صورت هاي مالي 12ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي نشده 
و با س��رمايه معادل 322ميليارد ريال منتشر كرد. 
ع��الوه بر اين، ش��ركت در س��ال مال��ي 96 مبلغ 
97ميليارد و 758ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 304 ريال سود به ازاي 
هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه 
سال مالي قبل روند رو به رشدي را نشان مي دهد. 
افزون بر اين، »فس��رب« در س��ال مالي 95 مبلغ 
14ريال زيان به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. 
همچنين از س��ود خالص دوره نيز زيان انباش��ته 
ابتداي سال كسر شد و در نهايت مبلغ 38 ميليارد 
و 23 ميلي��ون ريال زيان انباش��ته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 افزاي�ش 56درص�دي س�ود مجتم�ع فوالد 
خراسان: شركت مجتمع فوالد خراسان صورت هاي 
مال��ي 12 ماه��ه منتهي به 29 اس��فند م��اه 96 را 
حسابرسي نش��ده و با سرمايه معادل 8هزار ميليارد 
ريال منتشر كرد. افزون بر اين، شركت در سال مالي 
96 مبل��غ يك هزار و 625 ميلي��ارد و 675 ميليون 
ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 
203 ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاشت كه 
در مقايس��ه با دوره مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 
56درصد افزايش داش��ت. در سوي ديگر »فخاس« 
در س��ال مالي 95 مبلغ 130ريال س��ود به ازاي هر 
س��هم اختصاص داده بود. براس��اس اين گزارش، به 
س��ود خالص دوره نيز س��ود انباش��ته ابتداي سال 
اضافه شد و در نهايت مبلغ يك هزار و 745 ميليارد 
و 861ميليون ريال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاهي بر صورت هاي مالي »س�فار«: شركت 
سيمان فارس صورت هاي مالي 12ماهه منتهي به 
29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي شده و با سرمايه 
مع��ادل 233 ميليارد ريال منتش��ر كرد. عالوه بر 
اين، ش��ركت در س��ال مالي 96 مبلغ 85 ميليارد 
و 905 ميلي��ون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و 
بر اين اس��اس مبلغ 369 ريال س��ود به ازاي هر 
سهم كنار گذاش��ت كه در مقايسه با دوره مشابه 
س��ال مالي قبل معادل 7 درصد كاهش داش��ت. 
اين در حالي اس��ت كه »سفار« در سال مالي 95 
مبلغ 395ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص 
داده بود. همچنين به س��ود خالص دوره نيز سود 
انباشته ابتداي س��ال اضافه شد و در نهايت مبلغ 
129ميليارد و 693 ميليون ريال س��ود انباش��ته 
پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

»تعادل« ديدگاه هاي متفاوت در حوزه برجام را در گفت وگو با صاحب نظران اقتصادي بررسي مي كند

بورسسرمايهسازميشودياسرمايهسوز؟
گروه بورس  مسعود كريمي 

ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
معامالت روز هاي دوشنبه و سه شنبه تغيير روند 
محسوس��ي را تجربه كرد و در مجموع با افزايش 
بيش از 750واحدي به��ار بورس را رقم زد. اين 
در حالي اس��ت كه، همزمان با تغيير زمان اعالم 
مواضع اياالت متحده امريكا در حوزه برنامه جامع 
اقدام مشترك س��هامداران بورس كشور سوار بر 
موج خوش بيني شدند و جريان معامالتي در تاالر 
شيش��ه يي برخالف چند وقت اخير پيگيري شد. 
در همين ح��ال، ديد گاه ها و نظرات متفاوتي در 
راس��تاي ماندگاري يا لغو برجام ارائه مي شود كه 
برخي صاحب نظران بازار س��رمايه بر اين باورند، 
مان��دگاري در برج��ام همانند گذش��ته نه تنها 
سودي براي اقتصاد كش��ور ندارد بلكه در كالن 
اقتص��ادي موجب ضرر و زيان هم مي ش��ود. اين 
در حالي است كه ديگر كارشناسان بازار  سرمايه 
نيز معتقدند كه لغو برجام بازار موازي س��هام را 
تقويت كرده و س��رمايه ها را به آن س��مت سوق 
 مي ده��د و به نوعي بازار س��فته بازان با نرخ هاي 
غيررس��مي همچن��ان داغ دنب��ال خواهد ش��د. 
به ه��ر حال، همان طور ك��ه در گزارش هاي چند 
روز اخير روزنامه »تعادل« مطرح ش��د، خروج يا 
مان��دگاري دونالد ترامپ در برنام��ه جامع اقدام 
مشترك به 2 س��ناريو منتهي مي ش��ود. بر اين 
اساس، در صورتي كه برجام لغو شود بازار سهام 
با يك ش��وك منفي به صورت كوتاه مدت همراه 
خواهد ش��د و در ادامه به دليل اينكه پتانس��يل 
افزايش قيمت س��هام به داليل بنيادي در اغلب 
صنايع و شركت ها همچنان وجود دارد، ورق داد 
و س��تد ها به س��مت مثبت باز خواهد گشت. در 
همين حال، در صورت پايبندي امريكا به برجام 
ه��م مي توان چش��م انداز بهتري را ب��راي آينده 
معامالت بورس كشور ترسيم كرد. بر اين اساس، 
با چنين ش��رايطي به طور قط��ع نمي توان بر اين 
نكته تاكيد داش��ت كه بازار سرمايه ايران پس از 

لغو برجام سرمايه سوز مي شود. 

 گزينه مناسب لغو برجام
فردي��ن آقا بزرگي مدير عام��ل كارگزاري بانك 
دي درخصوص داليل رشد بيش از 750 واحدي 
ش��اخص بورس طي 2 روز اخي��ر در گفت وگو با 
»تع��ادل« عن��وان كرد: دليل رش��د ش��اخص را 
مي توان در افت 3.7درصدي بازار از ابتداي سال 
97 تا كنون مشاهده كرد. به اين معنا  كه حركت 
سينوس��ي، متداول و معقول بورس در تمام دنيا 
به چنين شكلي ظاهر خواهد شد، زيرا زماني كه 
نماگر بازار سهام به طور پياپي روندي صعودي يا 
نزول��ي را تجربه كند طبيعتا يك اصالح حتي در 
بازه زماني كوتاه م��دت را در روند معامالتي خود 
سپري خواهد كرد. وي خاطرنشان كرد: افزايشي 
كه طي روز هاي دوشنبه و سه شنبه در بازار سهام 
اتف��اق افتاد به معني تغيي��ر مولفه هاي اقتصادي 
اثر گذار بر وضعيت اقتصادي و بورس نيست. اين 

كارشناس بازار س��رمايه گفت: مذاكرات سياسي 
در حوزه لغو ي��ا ماندگاري برجام در كنار كاهش 
قيم��ت نفت ك��ه مي توانس��ت ناش��ي از كاهش 
تنش ه��اي بين المللي باش��د چني��ن ذهنيتي را 
ايجاد كرد كه س��ايه مسائل سياسي كمرنگ تر از 
گذشته شده است. مدير عامل كارگزاري بانك دي 
با اش��اره به تحوالت برنامه جامع اقدام مش��ترك 
تصري��ح كرد: در صورتي ك��ه موضوع برجام را به 
ش��كلي ماهوي بررسي كنيم مش��اهده مي شود 
اگ��ر ش��كل ظاهري برج��ام به ترتيب��ي كه طي 
س��ال هاي گذشته وجود داش��ت ادامه  پيدا كند، 
كه از جمله مهم ترين آن دسترس��ي به مبادالت 
بين الملل��ي ارزي، رف��ع كامل تحريم ها و س��اير 
محدوديت هايي اس��ت كه متاس��فانه رفع نشده 
اس��ت، برجام نه تنها هيچ دس��تاوردي ندارد چه 
بس��ا حضور و وجود اين موضوع بيشتر به اقتصاد 
كش��ور آس��يب وارد مي كند. فردي��ن آقا بزرگي 
اظهار داش��ت: در ش��رايطي ك��ه برجامي وجود 
نداش��ت س��اختار اقتصاد تا حدود زيادي شكل  
گرفت��ه بود و آم��وزش الزم در كنار تحريم هايي 
كه طي 30 الي 40 س��ال گذش��ته وضع شده را 
كسب كرده بوديم. اين در حالي است كه، اتكاي 
بي��ش از حد به حضور و عدم حض��ور در برجام 
آس��يب رواني خودساخته يي ارزيابي مي شود كه 
به نوعي بزرگ ترين آس��يب براي بازار س��رمايه 
و ب��ورس اس��ت. وي معتق��د اس��ت: در بهترين 
ش��كل ممكن ش��رايط امروز در مبادالت بانكي، 
مبادالت ارزي، تعيين س��هميه هاي فروش نفت 
و... ادامه دار خواهد بود. اين تحليلگر بازار سرمايه 
اذعان داش��ت: س��هامداران در بازار سرمايه بايد 
متكي ب��ه ماندگاري و عدم ماندگاري كش��وري 

در برجام نباش��ند چراكه به طور كلي بالتكليفي 
بزرگ ترين ضربه را به اقتصاد كشور وارد خواهد 
ك��رد. مدير عام��ل كارگزاري بان��ك دي تصريح 
ك��رد: زماني كه حماي��ت از كاالي ايراني مطرح 
مي ش��ود به اين معني خواهد بود كه بايد از اتكا 
به س��اير كش��ور ها خودداري كرد و با صرف نظر 
ك��ردن از آنها و ات��كا به داخل كش��ور مي توان 
وضعيت اقتص��ادي مناس��ب تري را تجربه كرد. 
فردين آقا بزرگي در پاس��خ به اينك��ه اگر برجام 
ماندگار باشد ش��رايط بورس چگونه خواهد بود، 
ني��ز گف��ت: در صورتي كه برجام ماندگار باش��د 
ش��وك اين موضوع از لح��اظ رواني تاثير مثبتي 
را در معامالت سهام خواهد داشت و در يك بازه 
زماني بسيار كوتاه اهالي بازار متوجه خواهند شد 
كه هيچ تفاوتي ب��ا حالت قبل از تهديد ها وجود 
ندارد. وي درخصوص اينكه اگر برجام لغو ش��ود 
نيز عنوان ك��رد: در كوتاه مدت اثر منفي در بازار 
ايجاد خواهد كرد ام��ا در ميان مدت و بلندمدت 
به طور قطع به نفع بازار س��رمايه و بورس تهران 

خواهد بود. 

 جاي نگراني نيست
در س��ويي ديگر، حامد ستاك كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به تحوالت مثبت اخير بازار سهام 
در گفت وگو با »تعادل« گفت: براي هر صعود يا 
نزول جزئي بازار س��هام نمي ت��وان دليل منطقي 
بلندمدت پيدا ك��رد. در بازه هاي زماني متفاوت 
صعود هايي كه صورت مي گيرد به داليل مختلف 
از جمله، ريزش هاي سنگيني بوده كه در گذشته 
تجربه شده يا بهانه هاي موقتي كه باعث مي شود 
س��رمايه گذاران احس��اس كنند بايد طرف تقاضا 

را افزاي��ش دهن��د. وي خاطرنش��ان كرد: صعود 
جديد بازار همانند نزول چند وقت اخير رخ داد. 
باتوجه به اتفاقاتي ازجمله افزايش نرخ ارز و ساير 
مسائل انتظار نمي رفت بازار حداقل ريزشي باشد 
و در صورتي كه برآيند تمام اتفاقات سياس��ي يا 
افزايش نرخ دالر با يكديگر تهاتر مي ش��د شرايط 
بازار س��هام  بايد در حالت س��كون باقي مي ماند. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه عنوان كرد: در 2 روز 
گذش��ته باتوجه به ثبت قيمت هاي جديدي كه 
به ندرت س��هم ها چني��ن قيمت هايي را به خود 
اختص��اص مي دادن��د، مش��اهده مي ش��ود بازار 
مقداري تغيير روند داده است. اين در حالي است 
كه اگر كليت بازار سرمايه را با معيار ارزي مورد 
محاس��به قرار دهيم در مي يابيم كه حجم واقعي 
بازار س��رمايه به شكل ارزي كاهش محسوسي را 
تجربه كرده است بنابراين چنين عاملي مي تواند 
دليل افزايش اخير بازار محس��وب ش��ود. حامد 
ستاك با اشاره به واكنش بازار سرمايه به موضوع 
برنامه جامع اقدام مشترك نيز تصريح كرد: بازار 
سرمايه تمام پارامتر ها و اثرات در موضوع برجام و 
اخباري كه در راستاي لغو يا تعليقي كه درنهايت 
جايگزين آن شده است را تجربه كرده، در نتيجه 
هيچ گون��ه نگران��ي وج��ود ندارد. اي��ن در حالي 
است كه حجم معامالت گوياي چنين موضوعي 
خواه��د ب��ود چراكه در قيمت ه��اي فعلي حجم 
فروش��نده ها قابل مالحظه نيست و اين موضوع 
نشان گر اين است كه قيمت  سهام شركت ها ميل 
به ريزش بيشتر حداقل با حجم بزرگ تر ندارند و 
به نظر نمي رس��د اتفاق خاص و ويژه يي رخ دهد. 
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: لغو برجام خبر 
خوبي نيس��ت و مي تواند تاثير منفي در معامالت 

داش��ته باش��د اما اين تاثير گذاري در بازار بزرگ 
نيس��ت و به صورت كوتاه مدت خواهد بود چراكه 
در گذش��ته تاثير اي��ن مهم در بازار ديده ش��ده 
است. وي افزود: پيش بيني مي شود كه ماندگاري 
برجام هم با ش��روط متفاوت همراه باش��د و اين 
مه��م تاثير خاصي در روند بازار نخواهد داش��ت. 
اين در حالي اس��ت كه ش��رايط فعلي بازار سهام 

ادامه دار خواهد بود. 

 خوش بيني بورس
افزون بر اين، هاش��م باروتي كارش��ناس بازار 
سرمايه درباره داليل افزايش شاخص كل بورس 
اوراق به��ادار ته��ران در معامالت 2 روز اخير در 
گفت وگ��و ب��ا »تع��ادل« عنوان ك��رد: طي چند 
روز گذشته بازار س��هام به صورت خوشبينانه با 
موض��وع برجام رفتار كرد. وي خاطرنش��ان كرد: 
فعال شدن بازار هاي موازي و رقيب بازار سرمايه 
مانند بازار ارز و س��كه تاثير بس��زايي در جريان 
معامالت��ي ب��ورس دارد. در صورتي ك��ه امريكا 
در برج��ام باقي بماند، نوس��اناتي كه در بازار ارز 
و ط��ال تجرب��ه كرديم به طور قط��ع كاهش پيدا 
خواهد كرد. اين كارش��ناس بازار سرمايه تصريح 
ك��رد: با توجه به مواضعي كه س��اير كش��ور هاي 
اروپايي از جمله فرانس��ه و آلم��ان در ماندن در 
برجام دارند، بورس در معامالت روز هاي دوشنبه 
و سه ش��نبه پيش بيني كرد ك��ه ترامپ از برجام 
خارج نمي ش��ود در نتيجه نماگر هاي بازار سهام 
وارد روند صعودي ش��دند. هاش��م باروتي اذعان 
داش��ت: قيمت سهام اكثر ش��ركت ها با توجه به 
ريزش ه��اي پ��ي در پي  به حداق��ل قيمتي خود 
رسيده اند، بنابراين بازار در معامالت 2 روز اخير 
با موج خوش��بيني همراه ش��د و عمال به سمت 
ثبات نس��بي در وضعي��ت بين المللي و اقتصادي 
حركت كرد. اين تحليلگر بازار سرمايه افزود: در 
صورتي كه برجام لغو ش��ود قيمت ارز با نوسانات 
بيش��تر افزايش خواهد كرد. اين در حالي اس��ت 
كه دولت هم عمال نش��ان داده توانايي اداره بازار 
ارز را ن��دارد. وي افزود: تف��اوت نرخي كه ايجاد 
شده است بين نرخ اعالمي 4200 توماني دولت 
و نرخي كه تا ح��دود 6500 تومان افزايش پيدا 
كرد، در صورتي كه اين نوس��انات ادامه پيدا كند 
بطور قطع نابساماني اي كه در وضعيت اقتصادي 
و حوزه هاي مختلف ايجاد ش��ده است، ادامه دار 
خواهد ش��د و عمال هزينه هاي زيادي به كش��ور 

تحميل مي شود.
اين در حالي اس��ت كه اي��ن موضوع در بازار 
س��هام تاثيرگذار اس��ت چرا كه س��رمايه گذاران 
به س��مت نقد كردن، تبديل ري��ال، ارز ها و طال 
حرك��ت مي كنند ك��ه در نتيجه ب��ه نفع اقتصاد 
نخواهد بود. هاش��م باروتي تاكي��د كرد: بنابراين 
در چني��ن  حالتي به جاي اينكه عمده س��رمايه 
در توليد و خدمات استفاده شود به سمت خروج 
از كش��ور و تبديل ش��دن آنها ب��ه كاالهايي كه 

سرمايه يي نيستند حركت خواهد كرد. 

گروه بورس 
در جري��ان داد و س��تد  هاي روز سه ش��نبه ب��ورس ته��ران 
ش��اخص كل با افزايش 439واحدي همراه ش��د و رقم 93هزار 
و 605 واح��دي را به خود اختص��اص داد. عالوه بر اين، در داد 
 و س��تدهاي روز گذش��ته س��رمايه گذاران بورس تهران بيش از 
843 ميلي��ون برگ��ه س��هم، ح��ق تق��دم و س��اير دارايي هاي 
مال��ي را دس��ت به دس��ت كردن��د ك��ه ارزش اي��ن مبادالت 
در  و  ب��ود  ري��ال  ميلي��ارد   875 و  ه��زار  ي��ك  از   بي��ش 
48 ه��زار نوب��ت معامالت��ي انجام ش��د. همچني��ن، در داد و 
س��تدهاي ديروز نمادهاي ملي م��س، پااليش نفت بندرعباس، 
ف��والد خراس��ان، س��ايپا، پاالي��ش نف��ت اصفه��ان، گل گهر و 
پتروش��يمي خارك با بيش��ترين تاثير مثبت بر ش��اخص باعث 
رش��د دس��ته جمعي همه ش��اخص هاي منتخب بورسي شدند. 
ش��اخص هاي بازار اول و دوم نيز ب��ه ترتيب 383 و 557 واحد 
ب��اال رفتند. عالوه ب��ر اين، گروه ه��اي فلزات اساس��ي، خودرو 

و فرآورده ه��اي نفتي با بيش��ترين حج��م و ارزش معامالت در 
ص��در برترين گروه هاي صنعت��ي قرار گرفتند. بر اين اس��اس، 
صدرنش��يني بازار نيز با بيش��ترين رش��د قيمت متعلق به نماد 
فرآورده هاي نس��وز آذر، قند ش��يرين خراس��ان، گروه صنعتي 
س��پاهان، فوالد خراس��ان، س��رمايه گذاري صنعت بيمه، لوله و 
ماشين س��ازي ايران و آلومينيوم ايران ب��ود. در مقابل نمادهاي 
س��يمان كردستان، س��يمان فارس نو، داروسازي اكسير، كارت 
اعتباري ايران كيش، سبحان دارو، صنايع پتروشيمي كرمانشاه 
و س��رمايه گذاري بهمن با بيش��ترين كاه��ش قيمت در انتهاي 
جدول معامالت نشستند. به گزارش سنا، سرمايه گذاران بورسي 
براي خريد اوراق مش��اركت شهرداري س��بزوار، اوراق صكوك 
سايپا، سهام سرمايه گذاري صنعت بيمه، سهام آلومينيوم ايران، 
اوراق مش��اركت شهرداري ش��يراز و اوراق مشاركت شهرداري 
مش��هد بيش��ترين تقاضا را ثبت كردند. در مقابل سنگين ترين 
صف ه��اي ف��روش در نمادهاي اوراق صكوك س��ايپا، س��هام 
كنتورس��ازي و اوراق مش��اركت ش��هرداري تهران ثبت شد. 
براس��اس اين گزارش، در پايان معامالت روز گذشته پااليش 
 نفت اصفهان با معامله بلوكي 68 ميليون س��همي و به ارزش 
298 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش معامالت را ثبت كرد. 

 بازگشايي 4 نماد در فرابورس
از  بي��ش  آيفك��س  سه ش��نبه  روز  ديگ��ر،  س��ويي  در 
واح��دي   1078 از  باالت��ر  ارتف��اع  در  افزاي��ش  واح��د   7
 ايس��تاد و حج��م معام��الت در بازار ه��اي 9 گان��ه بي��ش از 
217 ميليون ورقه و ارزش آن به بيش از 2 هزار و 752ميليارد 
ريال رس��يد. عالوه بر اين، معامالت فرابورس ايران ديروز در 
حالي پاي��ان يافت كه براي چندمين روز متوالي رنگ س��بز 
شاخص كل حفظ شد و در جريان معامالت 4 بازگشايي نماد 
نيز رقم خورد. به اين ترتيب در بازار دوم نماد هاي »فزرين« 
»وگ��ردش« و »كت��وكا« و در ب��ازار ش��ركت هاي كوچك و 
متوسط نماد معامالتي »غگز« بازگشايي شدند. همچنين در 
معامالت روزي كه گذش��ت در مجم��وع بازار هاي اول و دوم 
ش��اهد جا به جايي بالغ بر 75ميليون س��هم به ارزش بيش از 
190 ميلي��ارد ريال بوديم كه در اين ميان نماد »زاگرس« با 
بيش از 38ميليارد ريال ارزش، بيش��ترين ارزش معامالتي و 
س��هامي ذوب آهن اصفهان با بي��ش از 22ميليون جابه جايي 
س��هم، بيش��ترين حجم معامالتي را در ميان اين دو بازار به 
خ��ود اختصاص دادن��د. از طرف ديگر، ديروز س��ه تابلو بازار 
پاي��ه ميزبان جابه جايي بيش از 137ميليون س��هم به ارزش 

بي��ش از 128 ميليارد ري��ال قرار گرفت. اف��زون بر اين، در 
ب��ازار اوراق با درآمد ثابت ني��ز بيش از 2 ميليون ورقه بهادار 
با ارزش��ي بيش از 2هزار و 346 ميليارد ريال جابه جا ش��د؛ 
با تغيي��ر مالكيت بيش از يك ميلي��ون ورق بهادار به ارزش 
يك هزار و 305 ميليارد ريال، »اش��اد94« بيش��ترين حجم 
و ارزش را در معام��الت دي��روز اين بازار ب��ه خود اختصاص 
داد. در همي��ن ح��ال معامله بيش از 2ميلي��ون ورقه بهادار 
 )ETF( متعل��ق به صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله
ب��ه ارزش افزون ب��ر 27 ميليارد ريال رقم خ��ورد. نگاهي به 
معامالت تابلو تسهيالت مسكن نيز نشان مي دهد كه بيش از 
82 هزار ورقه تس��ه با ارزشي بالغ بر 58 ميليارد ريال معامله 
ش��د كه امتياز تسهيالت مسكن مهر 96 با پشت سر گذاشتن 
تس��ه فروردي��ن 97 و تغيير مالكيت بي��ش از 27 هزار ورقه 
بهادار به ارزش بيش از 17 ميليارد ريال، بيش��ترين حجم و 
ارزش را در معام��الت امروز به خود اختصاص داد. براس��اس 
اين گزارش، ديروز نماد هاي »ذوب«، »زاگرس« و »وگردش« 
به ترتيب پر بيننده ترين نماد ها بودند و نماد  هاي »ميدكو« و 
»سرچش��مه« در مجموع با بيش از 4 واحد، بيش��ترين تاثير 

مثبت را بر آيفكس بر جاي گذاشتند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

نماگرهايسبزبورس

 انتق�ال تجربه ب�ورس اي�ران به گرجس�تان: وزير 
دارايي گرجس��تان خواهان انتقال تجربيات بورس ايران ش��د 
و وزي��ر اقتصاد ايران از برنامه واگ��ذاري 900واحدي صنعتي 
دولتي طي س��ال ج��اري خبر داد. به گزارش س��نا، دميتري 
كومسيش��ويلي وزير دارايي گرجستان در ديدار با وزير اقتصاد 
ايران در تهران گفت: فعاليت بورس گرجس��تان در مقايس��ه 
با بازار س��رمايه ايران بسيار اندك اس��ت. وي خواهان انتقال 
تجربيات بورس ايران و اس��تفاده از آن در توسعه ظرفيت هاي 

بازار سرمايه گرجستان شد. 
 بازار س�هام دانمارك، منفي ترين ب�ازار اروپا: بازارهاي 
اروپايي در پي نگراني از سخنراني دونالد ترامپ بدون تغيير و گاهي 
با روند منفي به معامالت ادامه دادند. به گزارش س��نا، س��خنراني 
ترام��پ تاثير بس��يار زيادي بر بازار نفت خواهد داش��ت و اين امر 
موجب نگراني بازارها و افت ش��اخص ها در بازار اغلب كش��ورهاي 
بزرگ ش��د. بر اساس اين گزارش، ش��اخص يورواستاكس با افت 
0.05درصدي رو به رو شد. در اين ميان بيشترين افت در بازارهاي 
اروپا به بازار س��هام دانمارك و به خصوص سهم شركت تجهيزات 
پزشكي ويليام دمنت تعلق گرفت كه با افت بيش از 10 درصدي 
سهام اين شركت رو به رو شد. از سوي ديگر در بازار آلمان شركت 
پس��ت دوبچه با ارائه گزارش منفي عملكرد افت 6.7درصدي را از 

آن خود كرد. قيمت س��هام شركت يونيلور با ارائه گزارش عملكرد 
مثبت توانس��ت 1.9درصد افزايش را به ثبت برساند. قيمت سهام 
شركت داروسازي شاير با افزايش 2.8 درصدي قيمت سهام در بازار 
لندن رو به رو ش��د و شركت دارويي تاكداي ژاپن براي خريد سهام 
اين شركت بريتانيايي به مبلغ 61.5ميليارد دالر موافقت كرد. در 
بازار ارز قيمت روپيه اندونزي با ضعيف ترين عملكرد خود نسبت به 
سال 2015 ميالدي رو به رو شد در حالي كه اوراق قرضه اين كشور 

نيز با كاهش قيمت رو به رو شد. 
 بهب�ود مديريت بازار با عرضه س�كه در بورس  كاال: 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس عرضه س��كه از طريق 
بورس كاال را باعث بهبود مديريت بانك مركزي بر بازار دانست. 
به گزارش سنا حسينعلي حاجي دليگاني عضو كميسيون برنامه 
و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي عنوان كرد: بورس 
فضاي شفافي است كه هر گونه سرمايه گذاري، مبادالت تجاري، 
عرضه و خريد كاالها و واريز و جمع آوري س��رمايه در اين بازار 
به نفع اقتصاد كش��ور اس��ت. حاجي دليگاني گفت: حجم باالي 
نقدينگ��ي كه در كش��ور وجود دارد، اگر به س��مت بازار بورس 
س��وق پيدا مي كرد اين همه گرفتاري در كشور ايجاد نمي شد؛ 
مهم آن اس��ت افرادي كه پول در اختيار دارند را به جاي ورود 
ب��ه بازارهايي چون ارز و س��كه و ايجاد اخت��الل در اقتصاد، به 
بازار س��رمايه هدايت كنيم. عضو كميس��يون برنامه و بودجه و 
محاس��بات مجلس اف��زود: بايد اين حجم زي��اد از نقدينگي را 
با برنامه ري��زي و اعتماد به بازار س��رمايه، راهي ابزارهاي مالي 

كنيم، چراكه اين ابزارها هم مولد بوده و هم بدون لطمه زدن به 
بازارهاي واقعي، سود مناسبي را نصيب سرمايه گذاران مي كند. 
وي به احتمال آغاز عرضه س��كه در ب��ورس كاال به جاي طرح 
پيش فروش بانك مركزي گفت: معامالت بورس كاال براي همه 
قابل رصد و ش��فاف است و عرضه سكه در بورس كاال مي تواند 
به پايان التهاب هاي كنوني و آينده كمك كند. همچنين امكان 
مديريت بازار از سوي بانك مركزي نيز با عرضه سكه در بورس 
به مراتب راحت تر از ش��يوه هاي قبلي مي شود و انجام اين اقدام 
به سود كشور خواهد بود. گفتني است، محمود احمدي دبيركل 
بان��ك مركزي نيز به تازگي اع��الم كرد كه اين بانك قصد دارد 
ب��ا توجه به امكانات بورس كاال، حراج س��كه را از حالت عرضه 

انحصاري خارج كند. 
 فع�االن بزرگ زعف�ران در معامالت آتي پيش قدم 
مي ش�وند: يك توليدكننده عمده زعفران گفت: با راه اندازي 
قرارداد آتي زعفران در بورس كاال، كش��اورز نس��بت به قيمت 
محصول خ��ود اطمينان پي��دا مي كند. به گ��زارش كاالخبر، 
منوچهر مالكي در خصوص اس��تفاده از اين نوع معامالت براي 
پيش بيني قيمت در آينده گفت: بورس كاال نهادي اس��ت كه 
كش��ف قيمت و شفافيت را براي كش��اورزان به همراه دارد و 
ب��ر مبناي ابزارهايي همچون معامالت آتي، كش��اورز مي تواند 
براي توليد آينده خود برنامه ريزي كرده و نسبت به قيمت هاي 
احتمالي برآورد داش��ته باشد. وي افزود: با اين امكان كشاورز 
نس��بت به قيمت آت��ي محصول خود اطمين��ان پيدا مي كند؛ 

گرچه ممكن اس��ت مدتي طول بكشد، كشاورزان با اين روش 
معامالتي به درس��تي آشنا شوند و به آن عادت كنند اما اينكه 
قرارداد آتي زعفران به زودي در بورس كاال راه اندازي مي شود، 
جاي خوش��حالي دارد. وي تاكيد كرد: كشاورز بايد ابتدا روش 
انج��ام معامالت آتي زعفران را آموزش دي��ده و تجربه كند و 
قطعا پس از آش��نايي از آن نيز استقبال خواهد كرد. از اين رو 
الزم اس��ت، توليدكنندگان و تاجران بزرگ زعفران براي ورود 
به معامالت آتي پيش��رو باشند تا بقيه توليدكنندگان خرد نيز 
آش��نايي الزم را پيدا كرده و به س��مت اس��تفاده از ابزارهاي 
نوي��ن مالي در حوزه كش��اورزي حركت كنن��د. وي به تجربه 
موفق بورس كاال براي اجراي طرح خريد توافقي زعفران اشاره 
كرد و گفت: پيش از اجراي اين طرح نيز كش��اورزان نس��بت 
به چگونگي آن نگراني داش��تند، ام��ا در حال حاضر همگي از 
اجراي آن اس��تقبال مي كنند، چرا كه فرآيند تسويه آن بسيار 
خ��وب بود و زعفرانكاران پ��ول حاصل از فروش محصول خود 
را س��ريع دريافت كردن��د و در اين رابطه دولت نقش بس��يار 
خوب��ي از خود ايفا كرد. اين توليدكننده زعفران در بيان ديگر 
نقاط قوت و مزاياي اجراي اين طرح به كمك مكانيسم شفاف 
ب��ورس كاال گف��ت: با توجه ب��ه اينكه در اج��راي طرح خريد 
توافقي، كش��اورزان زعفران خود را به مباش��ران رسمي دولت 
تحوي��ل دادند، محصول در انبارهاي پذيرش ش��ده در بورس 
بدون تقلب و طبق استانداردهاي مشخص مورد آزمايش قرار 

گرفت و گريدبندي شد.

نگاهيبهتحوالتبازار

بازار سرمايه



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Wed. May  09. 2018  1097   چهار شنبه 19  ارديبهشت 1397     22 شعبان 1439  شماره 

تصميم ارزي دولت، تكرار 
تجربه ناموفق گذشته است

فعاالن اقتصادي پس از گذش��ت حدود يك ماه 
از تصمي��م ارزي دول��ت مبني ب��ر تك نرخي كردن 
ارز، هن��وز با ابهامات��ي رو به رو هس��تند كه تجارت 
آنه��ا را تحت تاثير قرار داده اس��ت. توليدكنندگان 
نمي دانند توليد در ش��رايط فعلي به صرفه هست يا 
نه، واردكنندگان نمي دانند فروش محصوالتش��ان با 
چه نرخي بايد رقم بخورد و براي پرداخت هزينه به 
شركت هاي خارجي با مشكل مواجه شده اند، از سوي 
ديگر صادركنندگان هنوز سازوكار بازگشت پول شان 
به كشور را نمي دانند. همه اين عوامل دست به دست 
هم داده تا تجارت كشور براي مدتي به كما فرو برود. 
بهرام شكوري رييس كميسيون معدن و صنايع 
معدن��ي اتاق اي��ران درباره تصمي��م ارزي دولت به 
»پايگاه خب��ري اتاق اي��ران« مي گويد: اين تصميم 
تجربه ناموفقي بود كه در دولت هاي قبلي نيز انجام 
شد و نهايتا شكست خورده است. آزموده را آزمودن 
خطاست و بنا نيست تجربه ناموفق پيشين را مجددا 

تكرار كنيم. 
او معتقد است اكثر روساي جمهور در نخستين 
دوره خود براي جلب آراي مردم در دوره بعد، دالر را 
ثاب��ت نگه مي دارند، اما در دوره بعدي آن را به حال 

خود رها مي كنند. 
رييس كميس��يون معدن و صناي��ع معدني اتاق 
ايران مشكل فعاالن اقتصادي را بي ثباتي ارز دانست 
و اف��زود: ما موافق افزايش منطقي نرخ ارز هس��تيم 
ام��ا نه به اين صورت كه اتفاق افتاده اس��ت. فعاالن 
اقتصادي عالقه مندند همه ساله متناسب با نرخ تورم 

جامعه، نرخ ارز نيز با شيب ماليم افزايش يابد. 
اي��ن فعال اقتصادي تصريح كرد: اگر نرخ تورم را 
در چهارساله دولت يازدهم متوسط 15درصد درنظر 
بگيري��م، در صورتي كه هر س��ال 15درصد نرخ ارز 
را افزاي��ش مي داديم قطعا ن��رخ آن از 4200 تومان 
فعلي بيش��تر مي ش��د اما به قيمت هاي آزاد در بازار 

نيز نمي رسيد. 
ش��كوري با بيان اينكه كاه��ش ارزش پول ملي 
س��بب توس��عه صادرات و از س��وي ديگر كم شدن 
واردات به كشور مي شود، ادامه داد: فعاالن اقتصادي 
عالقه مند هس��تند ارز خود را به ايران بازگردانده و 
به ريال تبديل كنند تا بتوانند بخشي از هزينه هاي 
جاري خود را تامين كنند اما در ش��رايط فعلي اين 

غيرممكن شده است. 
رييس كميس��يون معدن و صناي��ع معدني اتاق 
اي��ران ضمن گالي��ه از تصمي��م ارزي دولت گفت: 
دولت دس��ت كم فعاالن اقتصادي و صادركنندگان 
بخش خصوصي را از اين تصميم مستثني كند و آن را 
براي صادرات نفتي و شركت هاي دولتي اعمال كند. 

 منطقه اوراسيا
در دسترس تجار ايراني

عبداله مهاجر دارابي با اش��اره به ارتقاي س��طح 
تعامالت تجاري ايران و روسيه گفت: حضور رييس 
مجلس دوما در تهران، فروردين ماه 97 نشان از عزم 
جدي براي تحول در سطح تعامالت دو كشور دارد؛ 
قراردادهاي به امضا رسيده در اين ميان براي رسيدن 
به مرحله عملياتي نيازمند تلنگر و يادآوري مكرر به 

طرف روسي است. 
 مهاجر اذعان داش��ت: اس��تان مازندران ظرفيت 
الزم براي توسعه صادرات به اتحاديه اوراسيا را دارد 
و قراردادهاي ذكر ش��ده در مورد اعمال تعرفه هاي 
ترجيحي براي محصوالت صادراتي جمهوري اسالمي 
ايران مي تواند در اين مسير وضعيت صادراتي منطقه 

را به طرز چشمگيري متحول كند. 
مهاجر ب��ا تاكيد بر اينكه كاه��ش تعرفه واردات 
و حقوق گمركي يكي از روش هاي مهم گس��ترش 
مب��ادالت تجاري و رون��ق اقتصادي اس��ت، گفت: 
براس��اس توافق صورت گرفته با روس��يه تعدادي از 
كااله��اي مهم از كاهش يا تخفيف عوارض گمركي 
برخوردار مي شوند كه عرضه كاال با قيمت مناسب تر 
به بازار هدف و ق��درت رقابت پذيري آن را به دنبال 

خواهد داشت. 
گفتني اس��ت ايران و پنج كش��ور عضو اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا س��ال گذش��ته درخصوص 530 
قل��م كاالي صنعتي كه ش��امل تعرف��ه ترجيحي يا 
س��ود بازرگاني صفر براي واردات مي شود در ايروان 
پايتخت ارمنستان به توافق رسيدند كه پيش نويس 
اين توافق به امضا مجتبي خس��روتاج قائم مقام وزير 
صنعت، معدن و تجارت و »ورونيكا نيكيشينا« وزير 

تجارت اتحاديه اوراسيا رسيد. 
رييس اتاق بازرگاني س��اري با اش��اره به نشست 
اعضا اتحاديه ارواس��يا در قرقيزستان ارديبهشت ماه 
جاري در قزاقستان برگزار مي شود گفت: از مهم ترين 
برنامه هاي نشس��ت ذكر ش��ده موضوع نهايي شدن 
موافقتنامه تعرفه ترجيحي ايران و اوراس��يا اس��ت؛ 
اجرايي ش��دن عضويت اي��ران در اتحاديه اقتصادي 
اوراس��يا، در روان س��ازي تج��ارت منطقه ي��ي تاثير 

چشمگيري مي گذارد. 
عبداله مهاجر دارابي تحقق هدفگذاري سه ميليارد 
دالري صادرات استان را مستلزم برنامه ريزي دقيق و 
حساب شده دانس��ت و گفت: تعرفه ترجيحي براي 
صادرات قيمت تمام شده كاالي ايراني را كاهش داده 
و راه را ب��راي حضور در بازار رقابتي اوراس��يا هموار 
مي كن��د.  وي با تاكيد بر برنامه ريزي هماهنگ بين 
اتاق بازرگاني و س��اير نهاده��اي ذي ربط در تحقق 
اه��داف صادراتي اس��تان گفت: از عمده مش��كالت 
صادركنندگان اس��تان مي توان به نب��ود نقدينگي 
كافي، خأل زيرساخت هاي كافي براي تعامالت بانكي 
از جمله خطوط اعتباري كافي و باال بودن نرخ سود 

بانكي و ماليات بر ارزش افزوده نام برد. 
عبداله مهاجر دارابي گفت: در ش��رايطي كه نرخ 
تورم در كش��ور از س��وي بانك مرك��زي 10درصد 
تخمين زده مي شود، دريافت نرخ سود 18درصدي 
باعث گرانتر ش��دن محصوالت توليدي ايراني و كم 
شدن قدرت رقابت آنها مي شود. باتوجه به شعار سال 
97 در حماي��ت از كاالي ايراني، خواهان تجديدنظر 

در زمينه نرخ سود بانكي و ارزش افزوده هستيم. 

اخبار

آثار انفعال در تصميمات اقتصادي 

سايه سنگين سياست بر تجارت
مسائل سياسي و اقتصادي ايران هميشه مانند 
اكثر كشورها بر همديگر تاثير داشت اما در ماه هاي 
اخير اين اثرات بس��يار بيشتر شده است. به ادعاي 
بس��ياري از دولتمردان، اتفاقات ب��ازار ارز به دليل 
مس��ائل سياس��ي اس��ت هر چند كه اين اتفاقات 
سياسي تشديد كننده داليل اقتصادي آن است. از 
س��وي ديگر دولت براي كنترل شرايط تصميماتي 
گرفته كه مس��تقيما بر تجارت خارجي كشور اثر 
گذاشته اس��ت. از طرفي تصميم گيري هاي دولت 
تحت تاثير سياس��ت هاي خارجي كشورهاي ديگر 
ب��ه وي��ژه اياالت متح��ده ق��رار دارد و درخصوص 
بسياري از تصميمات دولت منتظر مشخص شدن 
سياس��ت هاي ترامپ اس��ت. در حقيقت سياست 
خارجي ايران با يك واس��طه به نام ارز مس��تقيما 
بر تجارت خارجي كش��ور اثر گذاشته و يك حالت 
بالتكليفي براي تجار ايجاد كرده است. با وجود اين 
اگر دولت س��ناريوهاي مختل��ف را از پيش تعيين 
مي كرد و در اختيار فعاالن اقتصادي مي گذاش��ت، 
فعاالن اقتصادي به جاي تعليق در تجارت خارجي 

بنا به سناريوها تصميمات الزم را اتخاذ مي كردند.
 

 نسخه روسي
قدير قيافه، عض��و هيات مديره كنفدراس��يون 
صادرات و عضو هيات انجمن سنگ آهن ايران در 
اي��ن خصوص مي گويد: به نظ��ر من هر اتفاقي كه 
بيفتد  هيچ تغييري در ش��رايط كش��ور رخ نداده و 
ممكن است اتفاقات بسيار كوچكي همچون تغيير 
ش��رايط نقل و انتقاالت مالي با كشورهاي اروپايي 
رخ ده��د و احتماال مبادالت مالي كمي س��خت تر 
از اكنون ش��ود. وي افزود: نباي��د فراموش كرد كه 
ملت ايران تحت سخت ترين شرايط تحريم بوده اند 
و در اين سال ها به روش هاي زيادي براي دور زدن 

تحريم ها و استقالل اقتصادي دست يافته اند. 
قيافه تصري��ح كرد: دس��تاوردها و تجربيات ما 
در حوزه شكس��ت تحريم ها تا ح��دي پيش رفته 
كه روس��يه هم اكنون از تجربيات ما براي مقابله با 

تحريم هاي خود بهره مي برد. 
عضو هيات مديره كنفدراس��يون صادرات گفت: 
بايد توجه داش��ته باشيم كه هر اتفاقي بيفتد هيچ 
تاثيري بر ادامه روند اقتصادي و سياس��ي كش��ور 
نخواهد داشت زيرا دولت و نظام جمهوري اسالمي 
ايران سياس��ت هاي مناس��بي براي مقابل��ه با هر 

شرايطي اتخاذ مي كنند. 
وي تاكيد كرد: اكنون ش��اهديم كه برخي افراد 
و گروه ها در رس��انه هاي عمومي همچنين فضاي 
مجازي به دنبال سياه نمايي شرايط موجود هستند 
و برخي از سر بي اطالعاتي و كم سوادي اين اخبار 

منفي را بازنشر مي كنند. 
عضو انجمن س��نگ  آهن اي��ران اضافه كرد: به 
نظر مي رسد دولت در صورتي كه با مردم صادقانه 
در اين قضيه برخورد كند و از تجربيات و مشورت 
بخش خصوصي بهره بب��رد، مي تواند به راحتي از 
ش��رايط كنوني عبور كرده و كش��ور را به سالمتي 
از اين مرحله بگذراند. وي اظهار كرد: هرچند گذر 
از اي��ن ش��رايط نياز به همدلي و اتح��اد بين تمام 
قوا، دولت، مجلس ش��وراي اسالمي و مردم دارد و 
ب��ا توجه به آراي عموم��ي و تجارب همه بخش ها 
مي توان اميدوار بود كه تغييرات در برجام تاثيري بر 

مسائل اقتصادي و بين المللي كشور نگذارد. 
قدير قيافه تصريح كرد: نكته  ديگر اين است كه 
نگران��ي در جامعه از ارز حاص��ل از صادرات وجود 
دارد و اين موضوع موجب ش��ده تا صادر كنندگان 

كه تحت تاثير قيمت ارز در داخل و خارج كش��ور 
هستند دچار نگراني از حوادثي كه در مورد برجام 

اتفاق مي افتد، باشند. 
كارش��ناس تجارت يادآور ش��د: در صورتي كه 
دول��ت بتواند قيمت ارز را كنترل ك��رده و به بازار 
اس��كناس هاي خارجي ثبات تزريق كند، مي توان 
امي��دوار بود كه اين نگران��ي نيز به راحتي برطرف 
ش��ود. قدير قيافه اظهار كرد:  از آنجا كه اقتصاد ما 
مستقل از كشورهايي همچون امريكاست تاثيرات 
تصميم گي��ري ترام��پ بر مس��ائل داخل��ي ايران 
بس��يار ضعيف ب��وده و اين نظرات كارشناس��ي و 
سياست گذاري هاي مس��ووالن داخلي كشور است 
كه مي تواند تاثير مستقيم بر بازار و شرايط اقتصادي 

داخلي كشور بگذارد. 
وي تصري��ح كرد: اگر وضعيت ارزي كش��ور در 
ش��رايط كنوني اس��ت به دليل اقدامات نادرستي 
همچون تزريق ارز مصنوع��ي به بازار براي كنترل 
قيمت دالر بوده در نتيجه اين موضوع موجب ايجاد 

تقاضاي كاذب در بازار داخلي شده است. 
عضو انجمن س��نگ  آهن ايران در پايان تاكيد 
كرد: به نظر مي رس��د بهترين راهكار دولت، مردم 
و سياست گذاران كشور براي كاهش تنش در چند 
هفته آينده، كنترل نرخ ارز و نظارت دقيق در بازار 

كشور باشد. 

 مساله ارز و تعليق شرايط
طبيعتا اثر اوليه هر تصميمي بر بازارهاي پولي 
بس��يار س��ريع تر از بازارهاي كااليي خود را نشان 
مي دهد. اثر اتفاقات سياس��ي نيز مستقيما بر نرخ 
ارز اثر خود را نش��ان داد و ب��ا توجه به تنش هايي 

كه تهديده��اي ترامپ ايجاد كرد، ب��ازار ارز ايران 
كه پتانسيل ايجاد بحران را داشت دچار مشكالت 
جدي تري ش��د. اما در اين ميان تصميمات دولت 
مزيد انتقال اين مش��كالت به بخ��ش تجارت بود. 
احمد حاتمي يزد، كارش��ناس بازار پولي مي گويد 
گرچه نرخ ارز توس��ط دولت يكسان سازي شده اما 
هنوز كسي نمي داند قرار است دولت چه اقداماتي 
براي حفظ اين تصميم خود انجام دهد و به همين 
واس��طه همه  چيز براي مصرف كنندگان ارز مبهم 
اس��ت و نرخ هاي متفرقه براي ارز نيز با اثرپذيري 
از اين وضعيت و بدون هيچ منطق اقتصادي باال و 

پايين مي شوند. 
احم��د حاتمي يزد معتقد اس��ت: وقتي فعاالن 
اقتص��ادي مي توانند براي فعاليت هاي اقتصاد خود 
برنامه ريزي كنند كه بدانند دالر 4200توماني يك 
واقعيت مطلق است و عملياتي مي شود درحالي كه 
هنوز اطالعاتي از مبادالت ارزي بر مبناي نرخ هاي 
مصوب منتش��ر نش��ده و فرضا كسي نمي داند چه 

ميزان ال سي با نرخ دولتي باز شده است. 
حاتمي ي��زد مي افزاي��د: از س��وي ديگ��ر تا 22 
ارديبهش��ت و ف��را رس��يدن زمان اع��الم موضع 
رييس جمه��ور امريكا در م��ورد برجام نيز نوعي از 
ابهام، ياس و بالتكليفي بر فضاي اقتصادي كشور به  
ويژه در حوزه ارز حاكم است كه فعاليت بسياري از 

فعاالن اقتصادي را به تعويق انداخته است. 
او با اش��اره به اينكه با وجود مصوبه دولت براي 
يكسان سازي نرخ ارز هنوز نرخ هاي متفرقه و بااليي 
ب��راي ارزهاي راي��ج وج��ود دارد، تصريح مي كند: 
تصميم گي��ري ب��راي كار روي اي��ن نرخ ها تقريبا 
غيرممكن اس��ت؛ چراكه نه بازار كش��ش دارد و نه 

اقتص��ادي مي تواند با اي��ن نرخ ها بچرخد هر چند 
احتماال با اس��تقبال برخي از صادراتچي ها مواجه 
مي شود. كارشناس ارشد مس��ائل بانكي و ارزي با 
اعتقاد به اينكه احتماال پس از اعالم موضع ترامپ، 
وضع موجود ادامه مي ياب��د، اظهار مي كند: برجام 
معاهده يي بين دو نفر نيست كه به  راحتي و با يك 
بله يا خير تمام ش��ود بلكه قراردادي پيچيده بين 
6 قدرت جهاني و ايران اس��ت و اگر يك كش��ور از 
آن خارج شود، ديگر كشورها بايد براي نحوه تداوم 
آن تصميم بگيرند و عادي ش��دن وضعيت اقتصاد 
سياس��ي ايران به اين مس��اله بستگي دارد كه اين 

تصميم گيري چقدر به طول بينجامد. 

 دولت نيازمند كنترل جو رواني
همچنين حس��ين محمودي اصل، كارش��ناس 
اقتص��ادي مي گويد تنش هاي كنون��ي موجود در 
جامعه ب��ه بحث هاي رواني مربوط اس��ت و زماني 
بحث هاي رواني تش��ديد مي شود كه مردم سوابق 
ذهني گذشته را در خود مرور مي كنند و در نتيجه 
ب��ه دليل عدم ثبات در برخ��ي برهه هاي تاريخي، 

تشنج و نگراني در جامعه تشديد مي شود. 
وي اضافه كرد: در گذشته نيز مشكالت در حوزه 
ارز وجود داشت اما هميشه دولت توانسته با منابع 
ارزي خ��ود همه فعاليت هاي اقتصادي را پوش��ش 
دهد و به نظر مي رس��د نبايد در اين حوزه نگراني 

براي مردم وجود داشته باشد. 
محمودي اصل تصريح ك��رد: اما اكنون با پيش 
آمدن بحث برجام همه رس��انه هاي خارجي متحد 
شدند كه جنگ رواني عليه دولت و ملت ايران به راه 
بيندازند و افكار مردم را متشنج كنند.اين كارشناس 

اقتصادي يادآور ش��د:  اكنون زمان آن رس��يده كه 
همه مردم و مسووالن دست در دست هم دهند و 
تالش كنند تا جايي كه ممكن است جو جامعه را 

به آرامش نزديك كنند. 
وي تاكيد كرد: معموال افرادي كه جزو ذي نفعان 
به حس��اب مي آيند يا داراي كاال و ارز دپو ش��ده، 
هستند اقدام به التهاب دانسته بازار ارز مي كنند تا 

از اين راه سود بيشتري را عايد خود كنند. 
محمودي اص��ل ادامه داد: ملتهب ك��ردن بازار 
در نتيجه تبليغات منفي ي��ا حتي از طريق دهان 
به دهان ش��دن در فضاي مجازي اتفاق مي افتد و 
همين موضوع به شايعات دامن زده و اوضاع را بدتر 

مي كند. 
كارش��ناس اقتصادي تاكيد كرد: ما در سال 91 
تجربه ش��روع تحريم هاي بسيار سختي را داشتيم 
و ع��الوه بر آن چندي��ن قطعنام��ه مختلف عليه 
كش��ورمان در سازمان ملل متحد مطرح شد و جو 
رواني اروپا و بيشتر كشورهاي جهان عليه ايران بود. 
وي اضاف��ه كرد:  اما اكنون ش��رايط اصال قابل 
مقايس��ه با آن س��ال نيس��ت و هيچ قطعنامه يي 
در س��ازمان ملل متحد عليه ايران تصويب نشده 
و اروپا نيز نش��ان داده كه در موضوع تحريم هاي 
جدي��د عليه ايران با امريكا همس��و نب��وده و در 
صورتي كه برجام به هم بخورد احتماال كشورهاي 
اروپايي به بسياري از تعهدات خود در قبال ايران 

عمل خواهند كرد. 
كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در صورتي كه 
برجام پاره شود اين امريكاست كه در جهان منزوي 
ش��ده و افكار عمومي جهاني را عليه خود تحريك 
كرده اس��ت زيرا ايران نشان داد كه به مفاد برجام 
پايبند بوده و به هيچ وجه تمايلي به بر هم زدن اين 
توافقنامه ندارد. وي ابراز كرد: متاسفانه برخي افراد 
در داخل كش��ور با ايجاد شرايط رواني، جو جامعه 
را منفي مي كنند و برخي ش��بكه هاي خارجي به 
اي��ن موضوع دامن مي زنند ت��ا بتوانند بازار داخلي 
را ملتهب كنند. كارش��ناس اقتصادي تصريح كرد: 
اكنون سودجويان در تالشند تا قيمت گذاري ارز را 
در بازاره��اي زيرزميني انجام داده و با اين اقدام به 

تغيير قيمت ها دامن بزنند. 
محمودي اص��ل تصري��ح كرد: خوش��بختانه به 
نظر مي رس��د، دولت توانايي كامل و 100درصدي 
مديريت بازار و تثبيت قيمت ارز در شرايط كنوني 
را دارد و تقاضاي مازاد بازار هم عدد سنگيني نيست 

كه بتواند بازار را دچار مشكل كند. 
وي بيان كرد: عده يي در تالشند تا دالرها را دپو 
كرده و قيمت بازار را تحت تاثير قرار دهند تا بتوانند 

قيمت ارز را باال ببرند. 
كارشناس اقتصادي ادامه داد: با توجه به سابقه 
عملكرد اقتصادي كشور، ما 97ميليارد دالر درآمد 
ارزي از حوزه نفت، ميعانات و كاالهاي ديگر داريم و 
كل نياز كشور 54 ميليارد دالر براي واردات است و 
12.5ميليارد دالر در قاچاق هزينه مي شود بنابراين 
كمبود ارزي براي تامين ساير امور كشور كه حدود 
20ميليارد دالر است، نداريم و اگر مواردي همچون 
ارز مس��افرتي يا ارز مورد نياز بيماران به وجود آيد 
دولت مي تواند همه موارد را به راحتي پوشش دهد. 
محمودي اصل تاكيد كرد: در صورتي كه امريكا 
از برجام خارج ش��ود، فروش نفت براي ما سخت تر 
ش��ده و ميزان صادراتم��ان پايين تر خواهد آمد اما 
كنار گذاشتن برجام توسط امريكا موجب باال رفتن 
قيمت نفت در جهان ش��ده و همين موضوع سبب 
مي شود تا بتوانيم كمبود صادرات را جبران كنيم. 

يكسان س��ازي نرخ رسمي ارز و بازار آزاد ارز با هدف تقويت 
ارزش پول ملي كش��ور يكي از مهم ترين تصميم هاي دولت در 
ماه هاي اخير بوده است؛ اقدامي كه هرچند به گفته برخي هنوز 
عملياتي نشده و راهكاري كوتاه مدت دولت نيز صرفا براي آرام 
كردن جو رواني دنبال شده است. بسياري اما معتقدند باالخره 
بايد برنامه دولت به روش صحيح اجرا ش��ود. با هدف عملياتي 
ش��دن اين موضوع، اقدامات متعددي از سوي دولت و به ويژه 
بانك مركزي به عنوان متولي حفظ ارزش پول ملي كشور انجام 
ش��ده است. رونمايي از »س��امانه نيما« با هدف تسهيل تامين 
ارز ب��راي بازيگران ارز يكي از مهم ترين اين اقدامات اس��ت كه 
مخالف��ان و موافقان خود را دارد. موافقان اجراي چنين طرحي 
در كش��ور معتقدند كه اين س��امانه مي تواند ب��ا كنترل دقيق 
معامالت ارزي و حذف واسطه ها، ثبات را در بازار ايجاد كند؛ در 
حالي كه مخالفان معتقدند عدم اطالع دقيق فعاالن اقتصادي 
از نحوه استفاده اين سامانه و مشخص نبودن ساز و كار اجرايي 
آن، آش��فتگي بازار را دوبرابر خواهد ك��رد. مجيدرضا حريري 
نايب رييس اتاق مشترك ايران و چين، برخالف ديگران از آثار 
مثب��ت تصميم جديد بانك مركزي مي گويد. به گفته حريري، 
ضرورت ايجاد سامانه يي يكپارچه براي كنترل و پايش معامالت 
ارزي و ريال��ي، از مدت هاي پيش احس��اس ش��ده بود و دولت 
كمي دير به فكر ايجاد اين سامانه و كنترل بازار افتاد. حريري 
خاطرنش��ان مي كند: اين نوع سيستم پايش معامالت در همه 

جاي دنيا وجود دارد و ما هم از اين سياست حمايت مي كنيم، 
ام��ا نقدهايي به روند اجراي آن داري��م.  او مي گويد: زماني كه 
اعالم مي ش��ود 27 ميليارد دالر ارز از كش��ور خارج شده، بايد 
مش��خص ش��ود كه ورودي و خروجي ارز كش��ور به چه شكل 
صورت مي گيرد. اين مردم عادي نيس��تند ك��ه اقدام به خارج 
كردن س��رمايه از كشور مي كنند. بلكه مساله فراتر از اينهاست 
و پاي باندهاي بزرگ اقتصادي در ميان است. نايب رييس اتاق 
مشترك ايران و چين معتقد است: بخش عمده يي از صادرات 
غيرنفتي و ارز حاصل از آن توسط شركت هاي بزرگ خصولتي و 
دولتي صورت مي گيرد؛ بدون آنكه پول آنها به چرخه اقتصادي 
كشور برگردد. به همين دليل ضروري است تا تمام تراكنش هاي 
مالي افراد پايش شود. حريري با بيان اينكه اگر اقتصاد ما شفاف، 
رقابتي و آزاد باش��د، شاهد بروز چنين مشكالتي نخواهيم بود، 
مي گويد: به جاي همه مطالباتمان، خواستار اقتصاد شفاف، آزاد 
و رقابتي هس��تيم. در اين صورت ديگر نيازي به يافتن راه حل 
براي رفع مشكالت نيست.اميدواريم كه مشكالت فعلي به زودي 
حل ش��ود و ادامه دار نباشد. چون روند فعلي، به هيچ وجه براي 
اقتصاد ايران مطلوب نيس��ت. حريري پيش��نهاد مي دهد: بايد 
بتوانيم با همفكري همه كساني كه دلشان براي اقتصاد كشور 
مي سوزد، مسير اقتصاد كشور را به سمت شفافيت ببريم. اقتصاد 
كشور آنقدر قوي نيست كه با هر تكاني از خارج، بخواهد آزمون 

و خطا كند. 

عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران به 
مش��كالت به وجود آمده بعد از دستورالعمل بانك 
مرك��زي مبني بر عدم خروج ارز همراه مس��افر به 
ميزان 10هزار دالر گفت: اين دستورالعمل، بازرگانان 
و تجار كش��ور را با مش��كل جدي مواجه كرده چرا 
كه ارز مورد نياز اين بخش به دليل مس��افرت هاي 
كاري و رفت و آمده��اي متعدد براي انجام مذاكرات 
تج��اري، بيش از رقم مصوب بانك مركزي اس��ت. 
حس��ين سليمي خاطرنش��ان كرد: محدوديت هاي 
ارزي بدون تعيين تكليف صنايع، عوارض جدي در 
پي خواهد داشت و ضروريست دستورالعمل ويژه يي 
براي تس��هيل خروج مديران بنگاه هاي اقتصادي و 

بازرگانان از س��وي بانك مركزي طراحي شود. وي 
افزود: اين محدوديت ها بخش��ي از فعاالن اقتصادي 
را مجب��ور مي كند براي تامين ارز م��ورد نياز خود 
وارد پروس��ه هاي غيرقانون��ي ش��وند و اين چيزي 
نيس��ت كه مطلوب دولت و فعاالن اقتصادي باشد؛ 
به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
در هفته گذشته بخش��نامه هاي دولت در خصوص 
تخصيص ارز به حوزه هاي مختلف منتش��ر شده اما 
در ليست منتشر شده كلي گويي شده كه البته به 
نظر مي رسد بانك مركزي به مرور با بخشنامه هاي 
مجزا سعي در روشن كردن جزئيات تخصيص دارد. 
نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران 

در اين باره به ابالغ دس��تورالعمل بانك مركزي به 
هم��ه بانك ها براي خريد ارز صادراتي در راس��تاي 
تعديل محدوديت ها اش��اره كرد و گفت: بر اس��اس 
اي��ن ابالغيه همه بانك ها و برخي صرافي ها مجازند 
ارز حاص��ل از ص��ادرات را خريداري كنند و صنايع 
مي توانن��د نقل و انتق��ال ارز را از طريق LC انجام 
دهند و اين به معناي رفع بخشي از ابهامات در اين 
بخش است. سليمي بالتكليفي مديران اقتصادي در 
رفع نياز ارز مسافرتي را از مسائل الينحل اين روزها 
دانس��ت و گفت: مديري كه به فراخور نوع فعاليت 
خود نيازمند سفرهاي متعدد است بايد رسيد خريد 
ارز هم��راه، بيش از 10 هزار دالر يا معادل آن را در 
فرودگاه ارائه كنند كه اين كار با توجه به خريدهاي 
گذش��ته ارز كه صورت گرفته، عمال ناممكن است. 
ضمن اينكه پرداخت يك بار ارز مس��افرتي در سال 
به مي��زان 1000 يورو براي فعاالن اقتصادي كفاف 

هزينه هاي س��فر را نمي دهد و مشخص نشده است 
تجار و بازرگاناني كه مسافرت هاي كاري متعدد در 
طول سال دارند بايد از چه شيوه يي ارز خود را تامين 
كنند. وي در ادامه گف��ت: اتاق هاي بازرگاني نيز با 
اين رويه در برنامه ريزي براي سفر هيات هاي تجاري 
به مشكل بر خواهند خورد. عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد داد كارگروهي با حضور 
نمايندگان��ي از اتاق هاي بازرگان��ي و بانك مركزي 
تش��كيل ش��ود تا در اين خصوص با بررس��ي هاي 
كارشناس��ي و تمهي��دات ويژه ارز م��ورد نياز براي 
مدي��ران اقتصادي را تخصيص دهند. س��ليمي در 
پاس��خ به اين س��وال كه »آيا س��از و كار الزم براي 
شناسايي افراد براي دريافت ارز را دراين حوزه وجود 
دارد؟« گف��ت: اتاق هاي بازرگاني ب��ا اطالعاتي كه 
در دس��ت دارند و مستنداتي كه مي توان براي اين 
منظور تهيه ديد به فرآيند شناسايي فعاالن اقتصادي 

نيازمند به ارز مسافرتي به اين پروسه كمك كنند؛ با 
روش هاي اصولي و دقيق مي توان از رانت و فساد در 
اين باره جلوگيري كرد و جلوي ايجاد بازار س��ياه و 
رجوع افراد به ارز قاچاق را گرفت. وي اذعان داشت: 
هرچند تهيه ي��ك الگوي مناس��ب و درخور براي 
تخصيص ارز صادراتي به فعاالن اقتصادي نمي تواند 
به دور از خطا باش��د ام��ا منفعت حمايت از صنايع 
بيش��تر از خطاهاي احتمالي است و نبايد اجازه داد 
محدوديت هاي ارزي مانع توس��عه تعامالت تجاري 
خصوصا در بخش خصوصي گردد. به گفته سليمي 
اتاق بازرگاني و بانك مركزي بايد به راهكاري موثر 
دست يابد تا شركت ها، اعضا هيات مديره و مديراني 
كه براي حضور در نمايشگاه ها، صادرات و خريد مواد 
اوليه واحدهاي توليدي خود و نيز مذاكرات تجاري 
در رفت و آمد هس��تند از عوارض محدوديت ارزي 

در امان بمانند. 

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين عنوان كرد

راه اندازي سامانه نيما؛ ديرهنگام اما ضروري

نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران پيشنهاد داد 

رفع محدوديت هاي ارزي براي بازرگانان

سال گذشته براي واحدهاي توليدكننده مرغ و تخم مرغ ايران 
به دليل شيوع آنفلوآنزاي مرغي سال سختي بود. اين بيماري در 
دو سال گذشته بيش از 480 مرغداري در كشورمان را درگير و 
از بين برد هرچند بنا بر آمار جهاني نه تنها ايران بلكه 66 كشور 
ديگ��ر در دنيا هم درگير اين بيماري بودند. دولت تالش كرد به 
دليل تش��ديد شيوع و افزايش تلفات ناش��ي از آنفلوآنزا بيش از 
گذش��ته از اين حوزه استراتژيك حمايت كند. به گفته قائم مقام 
بيمه صندوق كش��اورزي، آنفلوآنزاي پرندگان در س��ال هاي 95 
و 96 نزديك به 300 ميليارد تومان خس��ارت ب��ه بار آورده كه 
صندوق ب��راي حمايت از مرغداران آن را پرداخت كرده اس��ت. 
آنفلوآنزاي پرندگان در دو س��ال گذشته واحدهاي مرغداري اعم 
از گوش��تي، نيمچه گوشتي، تخم گذار و مادر تخم گذار را درگير 
كرد كه البته در اين بين س��هم مرغ هاي تخم گذار در ش��يوع و 
تلفات اين بيماري بيش��تر بوده است. به گفته رييس كميسيون 
كش��اورزي اتاق تهران شدت شيوع و خس��ارات اين بيماري در 
س��ال 95 در مقايسه با س��ال 96 كمتر بوده است و كانون هاي 
محدودت��ري نيز در كش��ور با اين بيماري درگي��ر بوده اند اما از 
مهرماه س��ال 96 تا پايان همان س��ال اين بيماري 793 كانون 
پرورش مرغ در كش��ور را آلوده كرد و تلفاتي بالغ بر 23 ميليون 
قطعه را روي دست صنعت مرغداري كشور برجاي گذاشت.بيشتر 
تلفات )حدود 28درصد( از ميان جمعيت مرغ تخم گذار و پولت 
و حدود 11درصد مرغ مادر گوش��تي و تخم گ��ذار بوده اند. اين 

مس��اله افزايش قيمت تخم مرغ و مرغ در بازار را در پي داشت و 
باعث شد دولت براي جلوگيري از نوسان بازار به واردات تخم مرغ 
روي بي��اورد. مهدي معصومي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
و از فعاالن اين صنعت در گفت وگو با س��ايت خبري اتاق تهران 
وضعيت كنوني توليد را مثبت ارزيابي كرد. او معتقد است واردات 
تخم مرغ سهم جدي در كنترل بازار نداشته و واحدهاي توليدي 
به چرخ��ه بازگش��ته اند. معصومي گفت: خوش��بختانه بيماري 
آنفلوآنزا در ايران كمرنگ شده است. در مناطق آلوده نيز دوباره 
جوجه ريزي انجام ش��ده و وضعيت توليد مرغ و تخم مرغ خوب 
اس��ت اما اخيرا به دليل افزايش قيمت جهاني غالت قيمت مرغ 
و تخم مرغ هم افزايش پيدا كرد. قيمت ها در ادامه س��ال افزايش 
پي��دا نمي كند هر چند در مقاطعي از س��ال مثل ماه رمضان به 
دليل افزايش يا كاهش مصرف بازار نوسان خواهد داشت. به گفته 
معصومي دولت تالش كرده عالوه بر جبران خسارت مرغداري ها 
واردات نهاده ها را تسهيل كند. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
گفت: در هفته جاري با كمك وزارت جهاد كشاورزي دالر 3 هزار 
و 800 توماني به واردات نهاده هاي دامي اختصاص داده شد. دالر 
ثبت سفارش شده و فعاالن اقتصادي آن را دريافت كرده اند. ابتدا 
ق��رار بود واردكنندگان ارز 4 هزار و 200 توماني دريافت كنند و 
400 توم��ان مابه التفاوت اين ارز ب��ا نرخي كه دولت اعالم كرده 
بازگردانده شود اما اكنون وضعيت اعتبار حل شده يا دست كم راه 

براي دريافت ارز 3 هزار و 800 توماني باز شده است. 

رييس كميسيون كشاورزي اتاق تهران مطرح كرد

ارز 3 هزار و 800 توماني براي واردات نهاده هاي دامي
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 ترامپ اعمال تعرفه واردات فلزات
را به تعويق انداخت

 تحريم هاي امريكا عليه ونزوئال
در آستانه انتخابات

 رهبر مخالفان ارمنستان
 نخست وزير شد

گروه جهان   
مع��اون رييس جمهوري امريكا از ونزوئال  خواس��ته برگ��زاري انتخابات ۲۰ماه 
مه س��ال جاري ميالدي را به تعويق بيندازد؛ اين در حالي اس��ت كه واش��نگتن 
تحريم ه��اي جدي��دي را علي��ه دولت كاراكاس وض��ع كرده اس��ت.  به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، مايك پنس مع��اون دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در 
سخنراني براي سازمان كش��ورهاي امريكايي انتخابات قريب الوقوع در ونزوئال را 
محكوم كرد و گفت: »ما از نيكالس مادورو، رييس جمهوري اين كش��ور امريكاي 
التي��ن مي خواهيم تا اي��ن انتخابات را به تعويق بيندازد و ي��ك انتخابات واقعي 
برگزار كند.« مادورو نيز به اين صحبت ها پاسخ داده و گفت: »دولت كاراكاس و 
مردم ونزوئال از دستورات امريكا پيروي نمي كنند. آيا بايد به امپرياليست ها گوش 
دهيم؟ نه هرگز. مردم ونزوئال يكش��نبه ۲۰ماه مه پاي صندوق هاي راي مي روند 
و رييس جمه��ور خود را انتخاب مي كنند.« اظهارات مايك پنس در حالي مطرح 
شده كه امريكا تحريم هايي را عليه ۲۰ شركت، ۱۶مورد در ونزوئال و چهار مورد 
در پاناما وضع كرده و همچنين س��ه ش��خصيت حقيقي ونزوئاليي شامل يكي از 
مقام هاي ارش��د س��ابق اطالعاتي را كه به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به 
امريكا متهم است، در فهرست تحريم هاي جديد خود قرار داده است. مايك پنس 
همچنين از اعضاي سازمان كشورهاي امريكايي خواسته تا عضويت ونزوئال را در 
اين س��ازمان 35عضوي به حالت تعليق در آورند. خبر اعمال تحريم هاي جديد 
نيز از س��وي مايك پنس در جريان س��خنراني  او در نشست سازمان كشورهاي 
امريكايي اعالم شد. اعمال اين تحريم ها گام ديگري در راستاي سياست افزايش 

فشارها بر نيكالس مادورو است. 

گروه جهان    
رييس جمهوري اياالت متحده تنها س��اعاتي پيش از انقضاي معافيت موقت برخي 
كشورها اعمال تعرفه واردات فلزات را به تعويق انداخت. كاخ  سفيد با انتشار بيانيه يي 
اعالم كرده جزئيات توافق با برزيل، آرژانتين و اس��تراليا نيز به زودي نهايي مي ش��ود. 
اطالعات بيش��تري در اين باره منتش��ر نش��ده اس��ت.  به گزارش رويترز، كاخ  سفيد 
همچنين اعالم كرده دول��ت ترامپ مذاكرات با كانادا، مكزيك و اتحاديه اروپا را براي 
3۰ روز تمديد كرده است. در تمام اين مذاكرات، دولت روي سهميه هايي كه واردات ها 
را مح��دود مي كند، مانع از انتقال مي ش��ود و از منافع ملي حفاظت مي كند، متمركز 
اس��ت. رييس جمهوري امريكا ۲3مارس تعرفه ۲5درصدي براي واردات فوالد و تعرفه 
۱۰درص��دي براي آلومينيوم اعمال كرد اما به ص��ورت موقت كانادا، مكزيك، برزيل، 
اتحاديه اروپا، استراليا و آرژانتين را معاف كرد. ترامپ همچنين كره جنوبي را به صورت 
دايم معاف از تعرفه كرد و اين بخشي از بازنگري در معاهده تجارت آزاد بود كه ترامپ 
به  ش��دت با آن مخالف اس��ت. پيش از اين كره جنوبي پذيرفته ب��ود در ازاي كاهش 
3۰درصدي صادرات صنايع فوالد و آلومينيوم خود به امريكا از تعرفه هاي جديد معاف 
ش��ود. اتحاديه اروپا از جمله ش��ركاي تجاري امريكاست كه بر معافيت كامل و بدون 
ش��رط صادرات فوالد و آلومينيوم به امريكا تاكيد دارد. سفرهاي اخير امانوئل ماكرون 
و آنگال مركل، رهبران فرانسه و آلمان در اين باره نتيجه ملموسي نداشته است. تقريبا 
3۲هزار فرصت شغلي در اتحاديه اروپا به صنايع فوالد و آلومينيوم وابسته است. ارزش 
صادرات ساالنه اين صنايع اتحاديه اروپا به امريكا 7.7ميليارد دالر است. اتحاديه اروپا 
قصد دارد در صورت ع��دم دريافت معافيت هاي صادراتي ۲.8ميليارد دالر از صادرات 

امريكا را شامل تعرفه هاي جديد كند.

گروه جهان   
پارلمان ارمنس��تان در دومين جلسه براي انتخاب نخست وزير، نيكول پاشينيان 
رهبر مخالفان اين كش��ور را براي اين سمت برگزيد. به گزارش روسيااليوم، پارلمان 
ارمنس��تان با 5۹راي موافق نيكول پاش��ينيان را به عنوان نخس��ت وزير اين كشور 
برگزيد. بحران سياس��ي ارمنستان اخيرا به  ش��دت باال گرفته بود. سرژ سركيسيان 
كه در طول يك دهه گذشته رييس جمهوري ارمنستان بود، به سمت نخست وزيري 
انتخاب شد؛ اما نهايتا با فشار مخالفان از سمت خود استعفا كرد. اين تحول پس از 
۱۱روز اعتراضات سراس��ري به رهبري جنبش تحت رهبري نيكول پاش��ينيان رخ 
داد و اين سياس��تمدار اپوزيسيون پس از رايزني با مقام ها براي گذار سياسي نرم در 
ارمنس��تان سرانجام براي پست نخست وزيري نامزد ش��د و به پيروزي دست يافت. 
اقدام سركيس��يان از ديد منتقدان راهي براي ماندن در قدرت ديده مي ش��د. طبق 
همه پرسي ۲۰۱5 كه با تخلفاتي همراه بود، ارمنستان قدرت را از رياست جمهوري به 
سمت نظام پارلماني حركت داد. اعتراض ها تحت رهبري پاشينيان در ايروان پيش 
از آن آغاز ش��ده بود كه سركيس��يان نخست وزير ش��ود. او ۲۲ آوريل با سركيسيان 
ديدار كرد، اما با فروپاش��ي مذاكرات بازداشت شد. روز بعد او آزاد شد و سركيسيان 
از سمت نخست وزيري استعفا داد.  پارلمان ارمنستان كه تحت كنترل حزب حاكم 
جمهوري خواه اس��ت، اول ماه مه نامزدي پاشينيان را به عنوان نخست وزير رد كرد. 
پس از آن، اعتراضات سراس��ري از سر گرفته شد و نهايتا قانونگذاران جمهوري خواه 
با تعيين روز هش��تم ماه مه براي راي گيري مج��دد موافقت كردند. قيام صلح آميز 
ارمنستان عليه حاكميت تك حزبي در اين عضو سابق اتحاد جماهير شوروي امري 

بي سابقه شمرده مي شود. روسيه در ارمنستان پايگاه نظامي دارد.

 چشم انداز روابط بروكسل
و مسكو پس از تحليف پوتين 
گروه جهان  مراسم اداي سوگند والديمير پوتين 
براي يك دوره ۶ ساله ديگر به عنوان رييس جمهوري 
روس��يه با حضور مهمانان خارجي برگزار شد. وي 
در انتخابات هجدهم مارس با كس��ب 7۰درصد آرا 
برنده انتخابات رياست جمهوري شد. اين چهارمين 
دوره يي است كه پوتين رياست جمهوري را برعهده 
مي گيرد. پ��س از جوزف اس��تالين، وي تنها رهبر 
سياس��ي تاريخ معاصر روس��يه اس��ت كه به مدت 
طوالني  و براي س��ال هاي متم��ادي در قدرت بوده 
است. يورونيوز نوشته: »پوتين پس از اداي سوگند 
مجددا ديميتري مدودف را به عنوان نامزد پس��ت 
نخس��ت وزيري معرف��ي كرده اس��ت. م��دودف از 
۲۰۱۲ نخس��ت وزير روس��يه بوده و انتخاب مجدد 
او نش��انه ادام��ه روند كنوني در حاكميت اس��ت.« 
برخي ناظران احتم��ال مي دادند پوتين براي انجام 
اصالحات اقتصادي و احياي س��رمايه هاي خارجي 

فرد ديگري را به عنوان نخست وزير انتخاب كند. 
پوتي��ن در ش��رايطي س��وگند ي��اد ك��رده كه 
پرس��ش هايي درباره روابط آينده مسكو و بروكسل 
ايجاد شده؛ به  ويژه اينكه روابط روسيه و بريتانيا در 
دو م��اه اخير پس از اتهام زني هاي لندن به مس��كو 
در پرونده مس��موميت جاسوس پيشين روس تيره 
شده است. سرگئي اس��كريپال سرهنگ بازنشسته 
اطالعات ارتش روس��يه و دخترش يوليا چهارم ماه 
مارس در يك رس��توران در لندن مس��موم شدند. 
مقام هاي بريتانيا مي گويند اين مسموميت با عامل 
اعص��اب صورت گرفته كه در روس��يه توليد ش��ده 
است. جودي دمپسي كارش��ناس روابط بين الملل 
مي گوي��د: »روابط پوتين با اروپا و تحوالت آن تنها 
به اطرافيان رييس جمهوري روس��يه در 4سال آتي 
بستگي دارد. پوتين در سخنراني اخير خود پس از 
به دست گرفتن دولت سخن مهمي درباره تغيير و 
تحوالت رابطه كش��ورش با اروپا در آينده نگفت اما 
به نظر مي رس��د اروپا )حداقل تا اين لحظه( تالش 
كرده ب��ا قاطعيت تحريم ها علي��ه كرملين را ادامه 
دهد اما واقعيت اين اس��ت ك��ه دير يا زود به  دليل 
وابستگي هاي ش��ديد به انرژي هاي فسيلي روسيه 
ناگزير خواهد ش��د تا راهي براي مذاكره با روس��يه 
بيابد.« البته كشورهايي چون مجارستان معتقدند، 
روس��يه يك��ي از بزرگ ترين دوس��تان آنهاس��ت. 
بروكس��ل با يك چالش جدي ديگ��ر نيز در روابط 
با روس��يه روبه روس��ت: محبوبيت پوتين در ميان 
اح��زاب راس��ت گراي اروپايي. بس��ياري از رهبران 
راست گراي اروپايي ازجمله مارين لوپن رهبر جبهه 
ملي معتقدند همچون پوتين از ارزش هاي مشترك 

به ويژه ميراث مسيحي اروپا دفاع مي كنند. 

دميرتاش: شگفتي ساز 
خواهيم شد 

نام��زد ح��زب دموكراتيك خل��ق در انتخابات 
زودهنگام ۲4 ژوئن تركي��ه درحالي كه در زندان 
به س��ر مي برد، گفته: »اگر انتخاب��ات به دور دوم 
بكش��د از محرم اينج��ه )كانديداي ح��زب مردم 
جمهوري خ��واه(، مرال آكش��نر )كانديداي حزب 
خ��وب( و تم��ل كرم اهلل اوغل��و )كاندي��داي حزب 
س��عادت( درخواس��ت خواه��م ك��رد ك��ه از من 
حمايت كنن��د.« به گزارش حري��ت، صالح الدين 
دميرتاش گفته اعضاي حزب و ميليون ها جوان به 
نمايندگي از او، كمپين انتخاباتي را پيش خواهند 
ب��رد. دميرتاش تاكيد كرده حزب��ش در انتخابات 

شگفتي ساز خواهد بود.«

 نيروي هوايي افغانستان
۳۰ كودك را كشته است

نيروي هوايي افغانستان آوريل گذشته با موشك 
و مسلس��ل به جش��ني مذهبي حمله كرده و باعث 
كشته ش��دن 3۰ كودك شده اس��ت. سازمان ملل 
گفته افغانستان به اصول مقرر درباره جنگ اهميت 
نمي دهد. حمله هوايي ارتش افغانس��تان به جشني 
مذهب��ي در واليت قن��دوز در منطقه دش��ت ارچي 
صورت گرفته كه از كانون هاي طالبان به شمار مي آيد. 

اعالم تاريخ انتخابات 
پارلماني كردستان عراق 

 نيچروان بارزاني نخست وزير اقليم كردستان عراق 
3۰ سپتامبر ۲۰۱8 را زمان برگزاري انتخابات پارلمان 
كردستان تعيين كرد. به گزارش سومريه نيوز، قرار بود 
انتخابات پارلماني كردس��تان عراق اول نوامبر ۲۰۱7 
برگزار شود اما بعد از اينكه پارلمان كردستان تصميم به 
تمديد دوره كنوني پارلمان به مدت 8 ماه گرفت، اين 
انتخابات به تعويق افتاد. علت اين تعويق فضاي حاكم 
بر اقليم در پي همه پرسي استقالل كردستان عراق بود. 

 كمك 1۳ ميليون دالري
قطر به غزه

رييس كميته بازس��ازي قطر در ن��وار غزه از ارائه 
كمك مالي فوري به نوار غزه به ارزش ۱3.7 ميليون 
دالر خبر داده اس��ت. به گزارش فلسطين اليوم، اين 
كمك مالي به مناسبت فرارسيدن ماه رمضان به ويژه 
در س��ايه شرايط سخت غزه و توقف پرداخت حقوق 
كارمندان، بسته شدن گذرگاه ها و از بين رفتن ارائه 
برخي خدمات در غزه صورت گرفته اس��ت. نماينده 
قطر گفته اين كمك به بخش هاي آموزش، بهداشت 
و مسكن خواهد بود. غزه كه در آن بيش از ۲ميليون 
نفر زندگ��ي مي كنن��د، به دليل محاصره ۱۱س��اله 
اسراييل از شرايط معيشتي بد و نامناسب رنج مي برد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

طرح جاه طلبانه خدمات بهداشتي در هند

»مودي« رويايي دشوار را دنبال مي كند

ايتاليا در آستانه برگزاري انتخابات مجدد قرار گرفت
نافرماني احزاب و بن بست سياسي در رم

گروه جهان  
دو ماه پس از انتخابات سراسري در ايتاليا احزاب 
اين كشور هنوز هم نتوانسته اند بر سر تشكيل دولت 
به توافق برس��ند. حال رييس جمهوري اين كش��ور 
تش��كيل يك دولت بي طرف را مطرح كرده اس��ت. 
اما درخوس��ت او با پاسخ منفي دو جريان قدرتمند 
سياسي يعني جنبش پنج ستاره و حزب ليگ مواجه 
ش��ده اس��ت.  به گزارش دويچه وله، سرجيو ماتارال 
رييس جمهوري ايتاليا، واپسين دور گفت وگوها بر سر 

تشكيل دولت را نيز شكست خورده اعالم كرده است. 
گويا احزاب مختلف به رييس جمهوري فهمانده اند كه 
حاضر به ائتالف با يكديگر نيستند. اين در حالي است 
كه ماتارال از ابتدا تشكيل دولت اقليت را منتفي اعالم 
كرده بود. حال رييس جمه��وري ايتاليا در نظر دارد 
»دولت��ي بي طرف« را تا پايان س��ال جاري ميالدي 
)۲۰۱8( به كار گيرد تا اين دولت دس��ت كم بتواند 
بودجه س��ال آينده را تصوي��ب كند. به گفته او يك 
دولت بي طرف مسووليت دارد تا بودجه سال ۲۰۱۹ 

را با هدف پرهيز از ركود در پي اجراي برنامه معرفي 
ماليات ه��اي تازه بر فروش اجناس بنويس��د. ماتارال 
تمام��ي احزاب را فراخوانده ت��ا از اين راه حل موقت 
حمايت كنند، وگرنه او مجبور به برگزاري انتخابات 
مجدد خواهد بود. تاكنون هي��چ نامي براي اعضاي 
دولت بي طرف ذكر نشده اما رييس جمهوري ايتاليا 
تاكيد كرده اعضاي كابينه اين دولت اجازه نخواهند 

داشت در انتخابات سال آينده شركت كنند. 

 امتناع از همكاري
س��ه اردوگاه سياس��ي در ايتالي��ا ب��ه ش��كلي 
آشتي ناپذير در برابر يكديگر قرار گرفته اند به طوري 
كه نه تنها هيچ يك از آنها اكثريت الزم براي تشكيل 
دول��ت را ندارند بلكه گويا اراده يي هم براي توافق و 
همكاري با هم ندارند. آراي حزب دموكراتيك ايتاليا، 
متش��كل از سوس��يال دموكرات هاي اين كشور كه 
تاكن��ون حزب حاكم بوده، حت��ي به ۱۹ درصد هم 
نرس��يده است. اين حزب از ابتدا هم نمي خواست با 

هيچ يك از برندگان انتخابات همكاري كند. 
حزب پوپوليس��ت جنبش پنج س��تاره با بيش از 
3۲درص��د آرا پيروز اصلي انتخابات م��اه مارس بود، 
نتيجه يي كه حزب را به نيرومندترين جريان سياسي 
ايتاليا تبديل كرده اس��ت. ائتالف احزاب راست ميانه 
كه در كنار ماتئو س��الويني رهبر جريان راست گراي 
پوپوليس��تي ليگ، ح��زب »فورزا ايتالي��ا« )ايتاليا به 
پيش( به رهبري سيلويو برلوسكني نخست وزير اسبق 
ايتاليا و نيز حزب »برادران ايتاليا« در آن هستند، در 
انتخابات پارلماني به حدود 37 درصد آرا دست يافت.  
جنبش پنج ستاره همكاري خود با ائتالف راست ميانه 
را مش��روط به كنار گذاشتن برلوس��كني كرده كه با 

اتهام كالهبرداري مالياتي روبه رو است. اين ائتالف اما 
در برابر خواس��ته جنبش پنج ستاره مقاومت كرده و 
حاضر به پذيرش آن نشده است. در اين ميان سوسيال 
دموكرات ها و جنبش پنج س��تاره نيز گفت وگوهايي 
براي تش��كيل احتمالي دولت داش��ته اند. اين هم اما 
نافرجام مانده است. گفته شده، لوئيجي دي مايو رهبر 
»جنبش پنج ستاره« و ماتئو رنتزي نخست وزير سابق 
ايتاليا، هفته گذشته در جدالي لفظي توانايي يكديگر 

در تشكيل دولت را زيرسوال برده اند. 

 تداوم زورآزمايي
به دليل وجود چنين وضعيتي، »دولت بي طرف« 
ترجيح و البته آخرين امكان ماتارال رييس جمهوري 
ايتاليا بوده است. به اعتقاد ناظران، رييس جمهوري 
ايتالي��ا با چنين پيش��نهادي عالوه ب��ر تالش براي 
جلوگي��ري از برگ��زاري انتخاب��ات مج��دد و تكرار 
وضعيت موجود، ت��الش دارد تا از پيروزي احتمالي 
پوپوليس��ت ها در انتخابات مج��دد جلوگيري كند، 
تهديدي كه چندان بعيد نيز به نظر نمي رسد. گذشته 
از آن، دولت ايتاليا بايد دست كم اليحه مهم بودجه 
سال ۲۰۱۹ و در صورت امكان قانون جديد انتخابات 
را تصوي��ب كند. افزون براي��ن، در ماه ژوئن اجالس 
مهمي در بروكس��ل در رابطه با بحران پناهجويي و 
اصالحات در حوزه يورو تشكيل خواهد شد كه براي 
شركت فعال در آن تشكيل دولت ضروري است. اما 
»ليگ« و جنبش پنج س��تاره اع��الم كرده اند كه از 
دولت بي طرف م��ورد نظر رييس جمهوري حمايت 
نخواهن��د كرد. آنه��ا در مقابل خواس��تار برگزاري 
انتخابات مجدد هشتم ژوئيه آينده هستند.  يورونيوز 
با اشاره به بن بست سياسي در ايتاليا نوشته: »ضعف 

اقتصادي دولت هاي پيشين ميانه رو بهانه خوبي براي 
احزاب پوپوليست بوده تا با شعارهاي عوام پسند جاي 
بيشتري براي خود در ميان افكار عمومي باز كنند. 
اقتصاد ايتاليا در حال حاضر بيمار اس��ت و حتي با 
اندك رشدي هم كه دارد نتوانسته معضل بزرگ بازار 
كار را برطرف كند. نرخ بيكاري در ايتاليا هم اكنون 
۱۰.8درصد است، در حالي كه ميانگين كنوني نرخ 
بيكاري در اتحاديه اروپا از 7.3درصد تجاوز نمي كند. 
با استفاده از همين شرايط است كه پوپوليست ها به 
راحتي توانسته اند با شعارهاي عوام پسندانه فرآيند 

تشكيل دولت در ايتاليا را مختل كنند.« 
بلومب��رگ نيز سه ش��نبه با هش��دار نس��بت به 
قدرت گيري بيشتر پوپوليست ها در صورت برگزاري 
انتخابات مجدد در اين كشور مي نويسد: »انتخابات 
زودهنگام مي تواند چشم انداز خطر سياسي را تغيير 
دهد چرا كه ظهور يك دولت ضدسيستم متشكل از 
جنبش پنج س��تاره و حزب ليگ اصال دور از انتظار 
نيست.«  لوييجي دي مايو رهبر جنبش پنج ستاره 
سه ش��نبه با عالم اينكه در روزه��اي آينده آمادگي 
دارد تا با حزب ليگ براي تش��كيل دولت گفت وگو 
كند، گفته اس��ت: »اگر كس��ي آماده است تا در راه 
خير و صالح كش��ور گام بردارد ما ه��م آماده ايم.« 
دي ماي��و احتم��ال ائتالف ب��ا حزب راس��ت گراي 
پوپوليس��ت »لي��گ« را رد نكرده و گفت��ه اين امر 
امكان پذير اس��ت اگر كه ح��زب ليگ از همكاري با 
حزب برلوسكني دس��ت بردارد.  در صورت تصميم 
رييس جمهوري مبني بر برگ��زاري انتخابات جديد 
سياسي، هجدهمين پارلمان ايتاليا كه كمي بيش از 
دو ماه عمر دارد، منحل خواهد شد كه در تاريخ اين 

كشور بي سابقه است. 

گروه جهان  طال تسليمي 
دولت هند در تالش براي رس��يدگي به مش��كل 
ش��ديد بخش خدمات بهداش��ت و درمان اين كشور 
از طرح جديدي پرده برداش��ته ك��ه به معناي بيمه 
ميليون ه��ا هن��دي و پرداخت هزينه ه��اي درماني 
آنهاست. اين در حالي است كه توجه اندك دولت به 
بهداشت و درمان عمومي تالش ها براي نجات مردم 
از فق��ر و ثبات در وضعيت اقتصادي طبقه متوس��ط 
آسيب پذير را دش��وار و در مواردي با شكست مواجه 
كرده اس��ت. نزديك به 7۰درص��د از كل هزينه هاي 
بهداش��ت و درمان به طور مس��تقيم از جيب خانواده 
بيماران خرج مي ش��ود كه اين مس��اله بار سنگيني 
بر بودجه خانواده هاس��ت و به ميزان قابل توجهي در 
دسترسي به خدمات درماني نابرابري ايجاد مي كند. 
اما نارندرا مودي نخس��ت وزير هند، معتقد است كه 
وعده حماي��ت دولتي از ش��هروندان و ارائه خدمات 
درمان��ي در بيمارس��تان هاي خصوصي چش��م انداز 
خدمات بهداش��ت و درمان هن��د را تغيير مي دهد. 
ناگفته نماند كه با توجه به نزديكي انتخابات سراسري 
هند در س��ال آينده، اين برنام��ه در صورت موفقيت 
مي توان��د ب��ه نفع مودي باش��د و ش��انس او را براي 

رسيدن به دوره دوم نخست وزيري افزايش دهد. 

 نياز روزافزون هند
به گ��زارش فايننش��ال تايمز، م��ودي اخيرا از 
برنامه  جاه طلبانه براي رسيدگي به بحران خدمات 
بهداش��ت و درمان در اين كش��ور س��خن گفته و 
دولت در حال آماده س��ازي كليات طرح محافظت 
بهداش��تي ملي اس��ت؛ برنامه يي كه ه��دف از آن 
فراهم  آوردن بيمه خدمات درماني تا س��قف 5۰۰ 
هزار روپيه براي ۱۰۰ميلي��ون خانوار فقير هندي 
)حدود 5۰۰ ميليون نفر( عنوان ش��ده اس��ت. اين 
برنامه  كه رسانه هاي هند آن را »خدمات درماني« 
ناميده اند، احتماال از اواخر امسال اجرايي خواهد شد 
و اي��ن امكان را براي ذي نفعان فراهم مي آورد تا در 
بيمارس��تان هاي دولتي يا درمانگاه هاي مورد تاييد 
دولت خدمات درماني »غيرنقدي« دريافت كنند. 
طبق اين برنامه، نرخ مشخصي از هزينه درمان براي 
بيماري هاي گوناگون توسط دولت پرداخت خواهد 
شد. دولت اين طرح را »بزرگ ترين برنامه خدمات 
بهداش��ت و درم��ان دولت��ي در جه��ان« توصيف 

كرده اس��ت. اين برنامه در حالي به اجرا درمي آيد 
كه هن��د با افزايش ب��روز بيماري ه��اي غيرواگير 
همچون ديابت، بيماري هاي قلبي، سرطان و موارد 
قابل توجهي از بيماري هاي عفوني دست و پنجه نرم 
مي كن��د. نياليا وارما رييس برنامه خدمات درماني 
هن��د گفت: »اين چيزي اس��ت كه كش��ور به آن 
ني��از دارد. وقتي ميليون ها نفر به دليل مش��كالت 
بهداش��ت و درمان دچ��ار فقر مي ش��وند و دولت 
نمي تواند خدماتي به آنها ارائه كند، نمي توان خود 
را يك كشور نوظهور يا توسعه يافته ناميد.« با وجود 
تجربه چندين دهه رش��د ب��االي اقتصادي، دولت 

هند همچنان در رس��يدگي به نيازهاي بهداش��ت 
و درمان ش��هروندان اين كش��ور خيلي عقب تر از 
ديگر كشورهاي توسعه  يافته همچون چين، برزيل 
و تايلند اس��ت. به دليل اين سهل انگاري، عملكرد 
هند در ش��اخص هايي همچون مرگ و مير نوزاد و 
مادر بس��يار پايين تر از كشورهايي در سطح مشابه 

توسعه يافتگي يا پايين تر است. 
جزئيات درباره چگونگي اجراي برنامه و هزينه 
آن هنوز مشخص نيس��ت. برآوردهاي اوليه دولت 
از هزينه ي��ي ۱.7 ميليارد دالري در دو س��ال اول 
اجرايي شدن برنامه حكايت دارد؛ اما بسياري بر اين 

باورند كه هزينه برنامه خدمات درماني بسيار باالتر 
از برآورده��اي دولت خواهد بود و به مرور زمان نيز 

بيشتر خواهد شد. 

 چالش ها در اجرا 
دهلي نو تخمين زده دس��ت كم ۶3 ميليون نفر 
از قشر متوس��ط آس��يب پذير جامعه هند )حدود 
5درصد جمعيت اين كش��ور( هر س��اله در نتيجه 
مواجهه با هزينه  فوريت هاي پزشكي و بيماري هاي 
غيرمنتظره به قش��ر فقير بازمي گردند. دكترهاي 
بيمارس��تان هريتج به اين مساله اشاره كرده اند كه 

بيم��اران معموال پيش از بهبود كامل درخواس��ت 
مرخص��ي مي كنند ب��ه اين دليل ك��ه بودجه آنها 
كفاف مخارج بيمارس��تان را نمي دهد. با اين حال، 
بسياري از كارشناس��ان معتقدند كه ارائه خدمات 
مناسب براي شمار زيادي از مردم هند بسيار فراتر 
از فراهم كردن پوشش هزينه بيمارستاني در صورت 
بروز بحران هاي س��المت است. شاميكا راوي يكي 
از اعضاي ش��وراي مش��اوره اقتصادي نخست وزير 
هن��د در اين ب��اره گفت: »بيم��ه درماني تنها يك 
ابزار مالي اس��ت و نه بيشتر. تنها براي مشتريان يا 
بيماراني ارزشمند خواهد بود كه نياز به مراقبت در 

بيمارستان دارند.«
نظام بهداش��ت و درمان هند مشكالت زيادي 
دارد ك��ه از مهم تري��ن آنها مي ت��وان به كمبود 
نيروي ماهر و بيمارس��تان اش��اره ك��رد. در هند 
ب��ه ازاي ه��ر ۱۶۰۰ نف��ر يك دكتر وج��ود دارد 
كه بس��يار پايين تر از س��طح موردنظر س��ازمان 
بهداشت جهاني اس��ت. هند همچنين با كمبود 
ش��ديد متخصصان و جراحان مواجه اس��ت. در 
بس��ياري از موارد، نبود خدمات درماني مناسب 
ازجمله تشخيص زودهنگام بيماري هاي مزمن و 
درمان زمان بر جراحات كوچ��ك، به بحران هاي 

جدي تر و پرهزينه تر مي انجامد. 
با اين حال، دولت انتظار دارد كه اين طرح با 
افزايش سرمايه گذاري در بخش خدمات درماني 
همراه ش��ود. ام��ا مخاطراتي هم وج��ود دارد. با 
رون��د فزاينده مراجعت ها براي درمان، بس��ياري 
از كارشناس��ان هش��دار داده اند ك��ه هزينه هاي 
خدمات بهداش��ت و درمان ني��ز ناگزير افزايش 
خواه��د يافت و به باري ب��ر دوش دولت تبديل 

خواهد شد. 
تجربي��ات هن��د در زمينه طرح ه��اي بيمه در 
س��طحي بس��يار كوچك تر از چالش هاي پيش رو 
در اج��راي برنامه كنوني پ��رده برمي دارد. دهلي نو 
در س��ال ۲۰۰8 برنامه يي را براي پوشش خدمات 
درماني تا سقف 3۰هزار روپيه يي براي خانواده هاي 
فقير ازجمله كارگران غيررسمي معرفي كرد. امروز 
حدود 3۶ميليون خانوار تحت اين پوشش بيمه قرار 
دارند. اما با وجود گذشت سال ها از اجراي اين طرح، 
هنوز بسياري از ذي نفعان نمي دانند كه چگونه و در 

كجا مي توانند از درمان مجاني استفاده كنند. 

ارزش روپيه هند به ش��دت سقوط كرده اس��ت. به گزارش سي ان بي سي، 
ارزش روپي��ه هند از آغ��از ۲۰۱8 تاكنون روندي نزولي داش��ته تا جايي كه 
هر دالر امريكا به ۶7.۱3 روپيه رس��يده كه بيشترين سقوط در ۱5 ماه اخير 

بوده اس��ت. ب��ا معرفي ماليات بر كاال و خدم��ات و افزايش ميزان بدهي هاي 
معوق بخش بانكي، رشد اقتصادي هند در سال گذشته كند شد و روپيه را با 
مشكالتي مواجه كرد كه از فشار بر سومين اقتصاد بزرگ آسيا حكايت دارد. 

كاهش كم سابقه ارزش پول هند
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پرونده8
دولت به وعده شفافيت 

بودجه اي عمل كرد
جلب اعتماد و افزايش مشاركت عمومي، آگاهي 
بخش��ي و احقاق حقوق ش��هروندي جزو مهم ترين 
دستاوردهاي ايجاد شفافيت در بودجه و اسناد مالي 
كشور است كه به نظر مي رسد دولت دوازدهم امسال 
نشان داد به وعده هاي اقتصادي خود از جمله مبارزه 
با رانت و بازگش��ايي مسير دسترس��ي به اطالعات 

پايبند است. 
بودجه س��ال 97 را مي توان نسبت به برنامه هاي 
بودجه س��ال هاي گذشته متفاوت تر دانست. چيزي 
ك��ه باع��ث تمايز برنامه بودجه امس��ال نس��بت به 
دوره هاي گذش��ته شد، شفافيت در بودجه ريزي بود 
كه در نهايت انضباط مالي بيشتر مهم ترين سند مالي 
براي دولت را به ارمغان آورد. بررسي اليحه بودجه يي 
ك��ه دولت به مجل��س تقديم كرد نش��ان مي دهد، 
340 دستگاه و رديف ملي و صددرصد دستگاه هاي 
استاني در راستاي استقرار كامل بودجه ريزي مبتني 
برعملكرد، اعتبارات هزينه يي خود را بر مبناي بهاي 

تمام شده فعاليت خود ارائه كرده اند. 
همچني��ن براي ايجاد ش��فافيت و انضباط مالي 
دولت نسبت به كاهش رديف هاي متفرقه از 337 به 
138 رديف، حذف يا انتقال 199 رديف متفرقه اقدام 
كرد. حذف انتقال يا ادغام 45 رديف، كاهش س��هم 
اعتبارات متفرقه از 20 درصد در سال 1396 به 11.8 
درصد تنها بخشي از تصميمات بودجه يي دولت براي 
تحقق ش��عار ش��فافيت در اقتصاد بوده است. البته 
ايجاد ش��فافيت به تمام بخش هاي اقتصادي كشور 
و دستگاه هاي تصميم سازي تعميم پيدا مي كند اما 
شفافيت بودجه اي، به دليل اينكه بودجه مهم ترين 
سند مالي كشور است، اهميت بيشتري پيدا مي كند. 
بط��ور قطع يكي از داليل اش��اعه رانت و فس��اد 
در بخش هاي اقتصادي نبود ش��فافيت در اطالعات 
اس��ت حال اينكه دولت ب��راي عملياتي كردن يكي 
از وعده هاي اقتصادي خود مبني بر مبارزه با فساد، 
اقدام به انتش��ار جزئيات همه فهم اطالعات بودجه 
97 كرد كه البته حواش��ي و مخالفاني را هم در پي 
داشت اما طبق گفته كارشناسان اقتصادي مهم ترين 
ارمغان شفاف سازي در حوزه اقتصادي، جلب اعتماد 
و آگاهي عمومي است. »بهمن آرمان« در گفت وگو 
با ايرن��ا درباره ضرورت ش��فافيت در بودجه ريزي و 
نتايج آن گفت: هر چند كه وجود شفافيت در بودجه 
مي تواند پيامدهاي مثبت قابل توجهي در پي داشته 
باش��د اما معتقدم موضوع مهم تر از شفافيت وجود 
ضمانت اجرايي براي مصوبه هاي مجلس اس��ت. وي 
گف��ت: پيش از اينكه بخواهيم از لزوم ش��فافيت در 
بودج��ه صحبت كنيم بايد ب��ه موضوع ضمانت هاي 
اجراي��ي مصوبه هاي مجل��س از جمله قانون بودجه 
بپردازيم. اين كارش��ناس اقتصادي تصريح كرد: در 
حالي كه س��ال گذشته اعالم ش��د، بودجه عمراني 
كش��ور برابر با 370 هزار ميليارد ريال اس��ت اما در 
عمل ح��دود 100 ه��زار ميليارد ري��ال از اين رقم 
محقق شد، از اين رو بايد بودجه يي تصويب شود كه 
قابليت اجرا داشته باشد. آرمان با بيان اينكه در جهان 
امروز وظايف س��نتي دولت ها ديگر مطرح نيست و 
آنها كوچك تر شده و در حد سياست گذاري ها عمل 
مي كنند، تاكي��د كرد: در برنام��ه بودجه بايد بطور 
ش��فاف براي نهادهاي كليدي اقتص��ادي و عمراني 
از جمل��ه وزارت اقتص��اد، نفت، راه و شهرس��ازي، 
صنع��ت، معدن و تجارت تكاليف عملياتي و اجرايي 
مشخص ش��ود. اين كارشناس اقتصادي افزود: براي 
مث��ال به جاي اينكه بودجه در بخش عمران، وزارت 
راه و شهرسازي را به ساخت 500 كيلومتر در سال 
مكل��ف كند اين تكليف با تمام جزئيات و به صورت 
شفاف از جمله مسير هاي ساخت، منبع تامين مالي 
و غيره به تصويب برس��د. وي با بيان اين جمله كه 
يكي از مزاياي شفافيت در بودجه، آگاهي بخشي به 
مردم جامعه اس��ت، گفت: همين كه دولت در سال 
گذشته اقدام به انتشار جزئيات بودجه سال 97 كرد 
و جزئيات پرداخت ها در ماه فروردين اعالم عمومي 
شد اقدامي در جهت شفاف سازي بودجه بود. آرمان 
با اشاره براينكه ايجاد شفافيت در بودجه بايد منتج 
به حل مس��ائل و مش��كالت اقتصادي شود، گفت: 
منظور از شفافيت در بودجه اين است كه بطور واضح 
مشخص ش��ود چه مقداري اعتبارات دولتي به چه 
نهاد و دس��تگاهي بابت چه اقداماتي ارائه شده است 
از اين رو يكي ديگر از مزايا و نتايج شفاف س��ازي در 

بودجه ايجاد اعتماد بين مردم و دولت است. 
اين كارشناس اقتصادي افزود: مثال واضح و روشن 
اعتماد بين م��ردم و دولت يك كش��ور را در پرداخت 
ماليات ديد. در كشورهاي توسعه يافته و اروپايي مردم 
اين اطمينان را كس��ب كرده ان��د مالياتي كه پرداخت 
مي كنند صرف توسعه زيرساخت ها مي شود اما همين 
پرداخت ماليات در ايران به مثابه خراج اس��ت چرا كه 
دولت نسبت به اطالع رساني و شفاف سازي در اين باره 
كه ماليات در چه بخشي هزينه مي شود، اقدام نمي كند. 
وي تاكيد كرد: در هيچ كشوري شرايط ايده آل اقتصادي 
وجود ندارد در كشور ما هم هر چند اين شرايط فراهم 
نيست اما دولت مي تواند در كنار كاهش تصدي گري ها 
و دخالت نكردن در هر حوزه و كوچك سازي در مسير 

ايجاد شفافيت در اقتصاد قدم بردارد. 
يكي از حقوق شهروندان در حوزه اقتصاد اين است 
كه دسترس��ي آزاد به داده هاي بودجه يي داشته باشند 
و مفاهي��م اين داده ها توس��ط دس��تگاه هاي اقتصادي 
برنامه ريز آس��ان و همه فهم ش��ود. يك��ي از اقدامات 
دولت در تنظيم بودجه س��ال جاري و انتش��ار آن هم 
عملياتي سازي همين حق شهروندي بود كه اين اقدام 
دولت را در حذف اعتبارات بودجه جدول ش��ماره 17 
كه متعلق به برخي از نهادهاي فرهنگي بود، مش��اهده 
مي ش��ود. هر چند اين تصميم و اقدام دولت حواش��ي 
بس��ياري را به دنبال داش��ت اما نش��ان داد كه دولت 
در جاي��گاه مطالبه گري از نهادهاي وابس��ته به بودجه 
ق��راردارد، بودجه يي كه همه مردم در آن س��هم دارند 
از اي��ن رو هر نهادي كه از بودج��ه ارتزاق مي كند بايد 
در برابر دولت درباره عملكرد خود پاسخگو باشد. دولت 
تنها زماني مي تواند از مردم انتظار مش��اركت عمومي 
داش��ته باشد كه اصل ش��فافيت و حق دسترسي آزاد 
ب��ه اطالعات در تمام بخش ها ب��ه ويژه اقتصاد در تمام 

سطوح را رعايت و در احقاق اين حق فروگذار نباشد. 

گزارش

فناوري هاي اعتيادساز

هرگز خودت را معتاد نكن!
چرا اربابان رسانه هاي اجتماعي از رسانه هاي اجتماعي استفاده نمي كنند؟

مولف| الكس هرن|
مترجم| محمد معماريان|

گاردين|
م��ارك زاكرب��رگ از فيس بوك مثل ش��ما يا من 
اس��تفاده نمي كن��د. بنا به گ��زارش بلومب��رگ، اين 
مديرعامل سي وسه س��اله يك تيم 12 نفره ناظر دارد 
تا كامنت ه��ا و هرزنامه ها را از صفحه اش پاك كنند. 
او يك »مش��ت« كارمن��د هم دارد كه ب��ه او كمك 
مي كنند پس��ت ها و س��خنراني هايش را بنويس��د و 
تعدادي عكاس حرفه يي كه وقتي با كهنه سربازها در 
كنتاكي، مالكان كس��ب وكارهاي كوچك در ميزوري 
يا فروشندگان چيزاستيك در فيالدلفيا ديدار مي كند 
تصويرهاي صحنه چيني شده بي نقص از او مي اندازند. 
به خاطر ماهيت بسته فيس بوك، آدم ها نمي توانند 
پست هاي خصوصي تايم الين زاكربرگ را ببينند، اما 
بعيد است او وارد بحث و جدل درباره يك كاريكاتور 
ضدمهاجرت ش��ود كه يكي از آشنايان نژادپرستش 
منتش��ر ك��رده اس��ت. اين ه��م مخت��ص زاكربرگ 
نيس��ت. هيچ يك از مديران كليدي شركت، حضوري 
»نرم��ال« در فيس بوك ندارد. ش��ما نمي توانيد آنها 
را ب��ه دوس��تانتان اضافه كنيد، آنها به ندرت پس��ت 
عمومي مي گذارند، و برخي از اطالعاتي را خصوصي 
نگه مي دارند كه پلتفرم پيش��نهاد مي دهد به صورت 
پيش فرض عمومي باش��ند، اطالعاتي از قبيل تعداد 

دوستاني كه دارند. 
در توييتر هم ماجرا همين است. از 9 مدير ارشد 
ش��ركت، فقط چهار نفر به طور متوسط بيش از يك 
توييت در روز داش��ته اند. ند سگال، مدير ارشد مالي 
شركت، بيش از شش سال در توييتر بوده و كمتر از 
دو توييت در ماه فرس��تاده است. جك دورسي، يكي 
از بنيان گذاران شركت كه توييتري نسبتا پركارتري 
اس��ت، از زمان تاسيس سايت حدود 23 هزار توييت 
فرستاده است، اما اين هم بسيار كمتر از آن مقداري 
اس��ت كه حتي كارب��ران نيمه درگير در همين مدت 
فرس��تاده اند. دورس��ي به ندرت ب��ه غريبه ها جواب 
مي دهد و از بحث يا جدل در س��ايت پرهيز مي كند. 
او تويي��ت زن��ده از برنامه هاي تلويزيوني يا ورزش��ي 
نمي فرستد. در حقيقت، او از توييتر واقعا »استفاده« 

نمي كند؛ فقط هر از گاهي يك توييت مي زند. 
چني��ن الگوي��ي در كل اي��ن بخ��ش از اقتص��اد 
صادق اس��ت. با وجود آن همه ش��عار »خودت هم از 
هم��ان چيزي كه مي پ��زي بخ��ور« در اين صنعت، 
سرسخت ترين كاربران رسانه هاي اجتماعي به ندرت 

آن هايي اند كه بر كرسي هاي قدرت تكيه زده اند. 
من يك كاربر وسواسي رسانه هاي اجتماعي ام. از 
آوريل 2007 كه به توييتر پيوستم، حدود 140 هزار 
توييت فرستاده ام، يعني شش برابر جك دورسي. هر 
روز از اينستاگرام، اسنپ چت و رديت استفاده مي كنم. 
همچنين در اِلو، پيچ و ماستودون هم حساب كاربري 
دارم. )اينها را يادتان مي آيد؟ نه؟ جاي نگراني نيست( 
. سه سال پيش توانس��تم فيس بوك را كنار بگذارم. 
آن را يك ب��اره ت��رك كردم: يك لحظه كه هوش��يار 
شدم تا ببينم مرا به چه احساس ها و اعمالي واداشته 
است، حسابم را حذف كردم و يك باره تركش كردم. 
هرگز از اين كارم تاسف نخورده ام، اما نتوانسته ام اين 

شيرين كاري را يك بار ديگر هم پياده كنم. 
عادت كرده بودم كه روساي شبكه هاي اجتماعي 
را دنبال كنم و از اينكه آنها وب س��ايت هاي خودشان 
را درك نمي كنن��د مي رنجي��دم. كارب��ران دايمي با 
خطاها، سوءاس��تفاده ها ي��ا طراحي هاي نادرس��تي 
روبرو مي ش��وند كه مديران بدون استفاده شخصي از 
وب س��ايت هرگز نمي توانند درك كنند. برايم سوال 
بود كه اگ��ر آنها مثل مردم عادي از شبكه هايش��ان 
اس��تفاده نكنند، چگونه مي توانن��د بهترين خدمات 

ممكن را ارائه دهند؟
اكنون چيز ديگري برايم سوال شده است: آنها چه 

چيزهايي مي دانند كه ما نمي دانيم؟
ش��ان پاركر، رييس بنيان گ��ذار فيس بوك، اكتبر 
س��ال گذش��ته اين عه��د رازداري را شكس��ت و در 
همايش��ي در فيالدلفيا گفت كه او »از روي وجدان، 

تقريبا معترض« رسانه هاي اجتماعي است. 
پارك��ر گفت: »آن خط فكري كه صرف س��اختن 
اين برنامه ها، و قبل از همه شان خود فيس بوك، شد... 
حول اين محور بود: چگونه مي توانيم حداكثر ممكن 
از زمان و توجه هوشيارانه شما را مصرف كنيم؟ اين 
يعني هرازگاهي بايد يك جورهايي يك كمي نشئگي 
دوپامي��ن به ش��ما بدهيم، چون مثال كس��ي عكس 
ش��ما را اليك كرده يا روي يك عكس نظر گذاشته 
ي��ا چيزهايي از اين قبيل. و همين مي تواند ش��ما را 

وادار كند كه محتواي بيش��تري بيافرينيد كه آن هم 
برايتان... اليك ها و نظرهاي بيشتري مي آورد«. 

»اين فرآيند يك حلق��ه بازخورد تاييد اجتماعي 
مي س��ازد... دقيقا از جنس همان ايده يي كه به ذهِن 
هك��ري مثل من مي رس��د، چون با اي��ن كار از يك 
ضعف در روان شناسي بش��ر بهره برده ايم. مخترعان 
و سازندگان )من، مارك ]زاكربرگ[، كوين سيستروم 
در اينستاگرام، همه اين آدم ها( آگاهانه از اين موضوع 

خبر داشتند. و بااين حال، اين كار را كرديم«. 
ي��ك ماه بعد، يكي ديگ��ر از معترضان فيس بوك 
هم به پاركر پيوست: چامات پاليهاپيتيا، معاون سابق 
رش��د كاربران. او در همايشي در استنفورد در ايالت 
كاليفرنيا گفت: »آن حلقه هاي بازخورد كوتاه مدت و 
مبتني بر دوپامين كه ما س��اخته ايم، دارند سازوكار 
جامعه را ناب��ود مي كنند. نه خبري از گفتمان مدني 
اس��ت و نه از همكاري؛ فقط اطالع رس��اني نادرست 
اس��ت و ناحقيقت... مس��اله تبليغاِت روس ها نيست، 
بلكه مساله يي جهاني اس��ت. اين مشكل، بنيان هاي 
محك��ِم نحوه رفت��ار مردم با هم و مي��ان همديگر را 
مي فرسايد. من مي توانم تصميم هايم را كنترل كنم، 
يعني از آن مزخرف اس��تفاده نمي كنم. من مي توانم 
تصميِم بچه هاي��م را كنترل كنم، يعن��ي آنها اجازه 

ندارند از آن مزخرف استفاده كنند«. 
را  فيس ب��وك  چن��ان  پاليهاپيتي��ا  گفته ه��اي 
آش��فته كرد كه با صدور يك پاس��خ، ب��ه خطاهاي 
گذش��ته اش اعتراف ك��رد. )اين حركتي ن��ادر بود از 
جانب كس��ب وكاري كه با وج��ود ماموريت »متصل 
كردن مردم«، به اين بدنامي ش��هره است كه درباره 
نقص هايش سكوت پيشه مي كند( . خانم سخن گوي 
ش��ركت گفت: »وقتي چام��ات در فيس بوك بود، ما 
روي خل��ق تجربه ه��اي جديد در رس��انه اجتماعي 
و رش��د فيس بوك در سراس��ر دنيا تمركز داشتيم... 
فيس بوك در آن زمان شركت بسيار متفاوتي بود... به 
موازات رشدمان، فهميده ايم كه مسووليت هايمان نيز 
رشد كرده اند. ما نقش مان را بسيار جدي مي گيريم و 

سخت مي كوشيم كه بهبود پيدا كنيم«. 
چن��د روز بع��د، س��ايت ي��ك حرك��ت جالب تر 
زد و نتاي��ج تحقيق��ي را منتش��ر كرد ك��ه مي گفت 
فيس بوك كاري مي كرده اس��ت كه كاربران احساس 
بدي پي��دا كنند؛ البت��ه كاربراني كه ب��ه قدر كافي 
پس��ت نمي گذاش��تند. دو محقق فيس بوك در مرور 
ادبيات پژوهش��ي موجود، گفتند: »بطور كلي، وقتي 
افراد مدت��ي طوالني را به مص��رف منفعل اطالعات 
مي گذرانن��د، يعني مي خوانند اما ب��ا ديگران تعامل 
نمي كنند، پس از آن مي گويند كه احس��اس بدتري 
پيدا كرده اند«. ولي در س��وي ديگر، »تعامل فعال با 
ديگران، به ويژه همخوان كردن پيغام ها و پس��ت ها و 
نظرها با دوستان و يادآوري تعامالِت سابق، با بهبود 

حال خوب پيوند دارد«. چقدر هم سهل و ساده. 
ب��ه نظ��ر آدام آلت��ر، روان شناس��ي ك��ه كت��اب 

مقاومت ناپذي��ر را در بررس��ي اعتي��اد ب��ه فن��اوري 
نوش��ته است، اينكه آيا رس��انه هاي اجتماعي شما را 
در كوتاه مدت ش��اد يا غمگين مي كنند، اصل مساله 
نيس��ت. مساله عميق تر اين اس��ت كه استفاده شما، 

وسواسي است؛ يا حتي اعتيادي. 
آلت��ر مي گويد: »در مقايس��ه با آنچه ش��ايد فكر 
مي كرده ايم، مفهوم اعتياد گس��ترده تر است و درباره 
رفتارهاي بسيار بيشتري صدق مي كند، و لذا درباره 
افراد بيش��تري از جامعه صادق است. حدودا نيمي از 
بزرگ س��االن، حداقل يك اعتياد رفتاري دارند. رقم 
معتادان به مواد ميان ما زياد نيس��ت، اما با سازوكار 
فعلي دنيا، رفتارهاي بس��يار زي��ادي وجود دارند كه 
مقاومت در برابرش��ان براي ما دشوار است، و كثيري 
از ما تعلق خاطري نسبت به آن رفتارها پيدا مي كنيم 
كه تيش��ه به ريشه مان مي زند و كم از اعتياد ندارد يا 

اعتياد مي شود«. 
آلتر استدالل مي كند كه اين اعتيادها تصادفا رخ 
نداده اند. بلكه آنها نتيجه مس��تقيم نيت شركت هايي 
مثل فيس ب��وك و توييتر براي س��اخت محصوالتي 
»چسبناك« هس��تند، محصوالتي كه ما مي خواهيم 
بارها و بارها دوباره سراغشان برويم. »شركت هايي كه 
اين محصوالت را توليد مي كنند، به ويژه شركت هاي 
بسيار بزرگ فناوري، با اين نيت آنها را مي سازند كه 
به قالبشان گير كنيم. آنها تمام تالششان را مي كنند، 
ام��ا نه براي حفظ بهروزي ما، بلكه براي اينكه هرچه 
مي توانيم بيش��تر وقت روي محصوالت و برنامه ها و 
اپ هاي آنها صرف كنيم. هدف كليدي ش��ان همين 
است: هدفشان ساختن محصولي نيست كه مردم از 
آن لذت ببرند و در نتيجه سودآور باشد، بلكه ساختن 
محصولي است كه مردم نتوانند از استفاده اش دست 

بكشند و به اين دليل سودآور شود«. 
»آنچه پارك��ر و پاليهاپيتيا مي گويند اين اس��ت 
كه اين شركت ها، ش��ركت هايي كه آنها در باالترين 
س��طوح و از همان آغاز با كارشان آش��نا بوده اند، بر 
مبناي اين اصول بنيان گذاري ش��ده اند: اينكه ما بايد 
هركاري از دس��تمان برمي آيد بكنيم تا روان شناسي 
انس��ان را هك كنيم، تا بفهميم چه چيزي انسان ها 
را درگي��ر نگ��ه م��ي دارد، و از آن تكنيك ها نه براي 
حداكثر ك��ردن بهروزي، بلكه ب��راي حداكثر كردن 
درگيري اس��تفاده كنيم. و اين آش��كارا همان كاري 

است كه مي كنند«. 
در ميان س��اكنان س��يليكون ولي، فق��ط پاركر و 
پاليهاپيتي��ا نيس��تند كه ناراحتي خ��ود را از ماهيت 
عادت س��از فناوري م��درن علنا اب��راز كرده اند. بنا به 
گ��زارش گاردي��ن در ماه اكتبر، تع��داد روزافزوني از 
برنامه نويسان و طراحان هم كار خود را ترك مي كنند 
چون از فحواي كارشان سرخورده شده اند. از كريس 
مارسلينو )يكي از مبدعان سيستم نوتيفيكيشن پوش 
براي اپل كه اين صنعت را ترك كرد تا درس جراحي 
اعص��اب بخواند( تا لورن بريكتر )كه حركت رفرش با 

كشيدن را خلق كرد، يعني همان حركتي كه بسياري 
از اپ ه��ا را به ماش��ين هاي ژتون گير تك دس��ته يي 
تبديل كرده اس��ت، و اكنون وقتش را صرف ساختن 
خانه يي در نيوجرسي مي كند(، بسياري از كاركناني 
كه روي طراحي واسطه هاي كاربري كار مي كرده اند 

اكنون نظر ديگري دارند. 
ديگران��ي ه��م بوده اند كه به اين درك رس��يدند 
ام��ا تصميم گرفتند با اين وضعيت ناخوش��ايند كنار 
بيايند؛ از جمله يك ش��ركت »مشاوره نگهداري« به 
نام دوپامين لبز كه در لس آنجلس مس��تقر است. اين 
ش��ركت يك س��رويس پالگين ارائه مي دهد كه در 
برنامه هاي اس��تفاده كننده از آن، »لحظه هاي لذت« 
را شخصي س��ازي مي كند. اين شركت به مشتريانش 
وعده مي دهد: »كاربرانتان مش��تاقش خواهند بود و 

مشتاق شما خواهند شد«. 
اگر اين گونه باش��د، مديران رسانه هاي اجتماعي 
هم صرفا تابع همان قانوني اند كه همه دست فروش ها 
و قاچاقچي ها رعايت مي كنند، يعني چهارمين مورد 
از »ده فرمان مواد« كه رپر امريكايي نوتوريوس بي. اي. 
جي خوانده است: »هرگز با مواد خودت نشئه نشو!«

آلتر مي گويد: »بسياري از غول هاي فناوري درباره 
استفاده خصوصي و شخصي ش��ان از فناوري، اينكه 
اجازه چه اس��تفاده يي را به بچه هايشان مي دهند، و 
تا چه حد به بچه هايشان اجازه مي دهند به صفحات 
و اپ ها و برنامه هاي مختلف دسترسي داشته باشند، 
بسيار بس��يار محتاط اند. آنها، حداقل برخي هايشان، 
روي صحنه مي آيند و چيزي از اين جنس مي گويند 
ك��ه: اي��ن بزرگ ترين محص��ول دوران ماس��ت. اما 
وقتي كن��دوكاو كنيد مي بينيد كه مانع دسترس��ي 

بچه هايشان به همان محصول مي شوند«. 
هفته گذش��ته، مديرعام��ل اپل، تي��م كوك، به 
گاردين گفت: »من بچه ندارم، اما خواهرزاده يي دارم 
كه برايش حد و حدودي گذاشته ام. چيزهايي هست 
كه اجازه ش��ان را نمي دهم. نمي خواهم آنها عضو يك 

شبكه اجتماعي باشند«. 
او اضاف��ه كرد: »فن��اوري في نفس��ه نمي خواهد 
خوب باشد، و نمي خواهد هم بد باشد. براي تضمين 
استفاده درس��ت، پاي انسان ها وس��ط است. و براي 
تضمين اينكه خلق آن محصول هم كار خوبي است، 
باز پاي انس��ان ها در فرآيند طراحي و توس��عه وسط 

است«. 
آلت��ر مي گويد مصداق كالس��يك اي��ن رويكرد، 
رييس ماقبل كوك اس��ت، يعني استيو جابز »كه از 
فضايل آيپد حرف مي زد اما نمي گذاش��ت بچه هايش 
نزديك آن شوند«. )جابز چند ماه پس از عرضه آيپد 
به بازار، به يك گزارشگر نيويورك تايمز گفت: »آن ها 
از آيپد اس��تفاده نكرده اند. ما در خانه ميزان استفاده 

بچه هايمان از فناوري را محدود مي كنيم«(. 
فقط هم بچه ها نيستند. آلتر مي گويد: »مي توانيد 
اين را در رفتار خودش��ان هم ببينيد. جك دورسي، 

در ش��يوه اس��تفاده اش از توييتر، گويا بسيار مراقب 
اس��ت كه چقدر وقت صرف مي كند. مش��خص است 
كه س��ر او خيلي ش��لوغ اس��ت و خيلي پركار است، 
در نتيجه احتماال خيلي چيزهاي ديگر حواس��ش را 
پ��رت مي كنند و مي تواند خ��ودش را از اين پلت فرم 

جدا كند«. 
»ولي اي��ن درباره هم��ه كارب��ران توييتر صادق 
نيس��ت. بنا به تعبير مصطلح، خيلي از آنها مي گويند 
كه معتادند. خواه اين اعتياد از جنس باليني باشد يا 
نه، احساسش��ان اين اس��ت كه مي خواهند آن را كم 
كنند چون تيشه به ريشه بهروزي شان مي زند. و من 
فكر مي كنم كه اين قطعا درست است: براي بسياري 
از كاربران توييتر، آنجا يك جور س��ياه چاله است كه 
ش��ما را به درون خودش مي مكد و قطع اس��تفاده از 

اين برنامه خيلي سخت است«. 
بي ترديد من نسبت به توييتر همين حس را دارم. 
پ��س از اينكه متوجه ش��دم چقدر وق��ت براي مرور 
آن في��دي مي گذارم كه پر از كلمات قصار اس��ت، از 
توييت هاي نسبتا مفرح تا آنهايي كه تراژدي مبهمي 
درون خود دارند، س��عي كردم مصرف��م را كم كنم. 
من 133 هزار توييتم را پاك كردم؛ با اين كار س��عي 
داشتم اين احساس را كم كنم كه توان كنار گذاشتن 
چيزي را كه اين همه برايش وقت گذاش��ته ام ندارم. 
برنامه اش را از گوش��ي هم��راه و رايانه ام حذف كردم 
تا هم��ه كارها را از طريق مرورگ��ر وب انجام بدهم. 
چندين بار هم از آن فاصله گرفته ام. ولي هربار دوباره 

سراغش برمي گردم. 
اينكه بچه يي با پدر و مادري سخت گير باشي كه 
فن��اوري را از تو دور نگه مي دارند، يك بحث اس��ت. 
ول��ي اينكه خ��ودت مثل يك مدير فن��اوري زندگي 
كني، و تالش مش��ترك هزاران نف��ر از باهوش ترين 
افراد دني��ا براي تزريق اش��تياِق باز ك��ردن هرروزه 
برنامه را شكست بدهي، يك بحث ديگر است. در اين 

كشمكش، من تنها نيستم. 
كوي��ن هول��ش، ي��ك ط��راح آزادكار برنامه هاي 
كاربردي، از كساني است كه سعي كرده مصرفش را 
كم كند. او برنامه يي به اس��م مومنت )لحظه( نوشته 
است كه رصد مي كند هر روز چقدر از وقتتان صرف 
نگاه به گوشي مي شود. براي يك كاربر متوسط، اين 
رقم بيشتر از سه ساعت در روز است. آمارهاي هولش 
كافي بود تا درونش انگيزه تغيير ايجاد ش��ود. »وقتي 
آماره��ا را ديدم، خود اين آمارها به من كمك كردند 
كه كمتر از گوش��ي ام استفاده كنم. از آن زمان چند 
قدمي در اين مس��ير برداش��ته ام، اما مي دانستم كه 
ديدن آن عدد و رقم خودش نصف راه اس��ت. ديدن 
آن رقم واقعا رويكردم را عوض كرد... من هر روز يك 
س��اعت فقط وقتم را تلف مي كردم بي آنكه هيچ كار 

مفيدي بكنم«. 
هول��ش در نهاي��ت همه ش��بكه هاي اجتماعي و 
حس��اب ايميل كاري اش را از گوشي اش حذف كرد. 
»اي��ن همان قدمي اس��ت كه بي��ش از همه به من 
كمك كرد، همين كه دسترس��ي نداش��ته باشم. در 
ابتدا ماموريتم اين ب��ود: ببينم چقدر وقت گذراندن 
با گوش��ي، شما را شاد مي كند. اما در رويكرد فعلي ام 
يك ق��دري پيش تر رفت��ه ام، اآلن كمتر نس��بت به 
محتواي خبري يا اينك��ه عمويم چيزي جنجالي در 
فيس بوك گذاشته است، استرس دارم. متوجه شده ام 
كه با روش هاي قديمي تر، بهتر مي توانم ارتباط برقرار 

كنم«. 
آلت��ر مي گويد قدرت اراده مي تواند تا حدي مفيد 
باش��د، ولي كنار گذاشتن اين برنامه ها براي استفاده 
تفنني و تفريحي بيش��تر مفيد است. ولي در نهايت، 

سخت مي شود به تنهايي بر اعتيادها غلبه كرد. 
»ممكن است 20 سال ديگر به نسل فعلي بچه ها 
نگاه كنيم و بگوييم: »ببينيد، اينها از لحاظ اجتماعي 
با همه نس��ل هاي قبلي بشر فرق دارند و لذا اين يك 
مشكل عظيم است و شايد بايد اين رفتارها را تنظيم 
و كنترل كنيم.« يا ش��ايد هم ن��گاه كنيم و بگوييم: 
»نمي دانم اين همه سروصدا بابت چه چيز بود، چون 
نمي فهمم چرا اينق��در دلواپس بوديم.« تا زماني كه 
ش��واهد تجربي نداشته باش��يم، تا زماني كه چيزي 
ملموس در دستمان نباش��د، به نظرم واداشتن توده 

مردم به تغيير رفتارشان دشوار است«. 
اگ��ر نمي تواني��د خودت��ان را به كاه��ش مصرف 
رسانه هاي اجتماعي متقاعد كنيد، مي توانيد از الگوي 
زاكربرگ پيروي كنيد و يك تيم 12 نفره اس��تخدام 
كني��د تا اين كار را برايتان بكنند. ش��ايد اين كار به 
ارزاني و سادگي حذف فيس بوك نباشد، اما رعايتش 

ساده تر است. 

چندماه پس از عرضه آيپد به بازار، استيو جابز در گفت وگو با نيويورك تايمز گفت كه بچه هايش هنوز به آيپد دست 
نزده اند، چون او و همسرش استفاده از فناوري را براي بچه هايشان محدود كرده اند. همين ماجرا در زندگي شخصي بسياري 

از مديران شركت هاي عظيم فناوري صادق است. آنها نه خودشان از محصوالت خودشان استفاده مي كنند و نه اجازه 
مي دهند نزديكانشان چنين كاري كنند. به نظرتان اين كار معناي خاصي ندارد؟

                                                                                                                                                                                                         

وزيرجهاد گفت: قيمت كاالهاي اساس��ي كشاورزي كه پيش از 
اي��ن ارز مبادله يي دريافت مي كردن��د باپرداخت مابه التفاوت 400 
توماني واختصاص ارز3800توماني ازس��وي دول��ت نبايد افزايش 

قيمتي در بازار داشته باشند. 
محمود حجتي در مراس��م معارفه مديرعامل س��ازمان مركزي 
تعاون روستايي ايران كه ديروز با حضور جمعي از مديران ارشد اين 
وزارت و اتحاديه ها و تشكل هاي توليدي بخش كشاورزي برگزار شد، 
فعاليت تعاوني ها را پيش از اقتصادي بودن، فعاليتي اجتماعي عنوان 
ك��رد و افزود: در فرهنگ عموم��ي، روحيه اجتماعي نياز به تقويت 
دارد و به خاطر همين مساله معموال در كارهاي تيمي كمتر موفق 
هستيم؛ به ويژه در مسائل مالي، افراد منافع خود را بر منافع جمع 
ترجيح مي دهند. به گزارش مهر، وي با اشاره به اينكه ضعف روحيه 
جمعي يكي از داليل عدم موفقيت تعاوني ها در كشور است، يادآور 
ش��د: اين در حالي است كه پيش��ينيان ما در گذشته در موضوعي 
مانند قنات منافع جمعي را بر منفعت فردي ترجيح مي دادند. وي 

تش��كل هاي توليدي و بخش خصوصي را موتور محركه و سازمان 
تعاون روس��تايي را بسترساز حركت آنان دانست و با تاكيد بر لزوم 
بهره گيري از ظرفيت صندوق هاي توس��عه كشاورزي، تصريح كرد: 
يك��ي از ماموريت هاي اين صندوق ها، اس��تفاده از منابع مالي براي 
تامين نهاده ها و خدمات در هنگام و پس از توليد نظير كش��تارگاه، 
برندسازي و بازاررساني است و اتحاديه ها و تعاوني هاي توليدي بايد 
به جاي اعطاي وام هاي خرد به اعضا، نس��بت به تامين اقالم مورد 
نياز توليدكنندگان براي كاهش هزينه ها و قيمت تمام شده و حذف 
واس��طه ها اقدام كنند. وزير جهاد كشاورزي با اشاره به افتتاح پروژه 
فرآوري س��يب زميني در س��فر اخير رييس جمهوري به خراسان 
رضوي اظهار داش��ت: در اين پروژه، كارآفري��ن »زنجيره توليد« را 
از مرحله توليد بذر تا عرضه فرآوري ش��ده محصول س��يب زميني 
در بازارهاي داخلي و صادراتي با مش��اركت كشاورزان منطقه ايجاد 
كرده و با اين اقدام ضمن فراهم كردن زمينه اش��تغال براي نزديك 
ب��ه يك هزار نفر، از ارزش افزوده حاصل از كاهش هزينه هاي توليد، 

حذف واس��طه ها و همچنين كاهش ضايعات بهره مند شده است و 
اين موضوع بايد در همه زيربخش هاي كشاورزي كشور تسري يابد. 
حجتي در بخش ديگري از اين مراس��م به سياست هاي جديد 
ارزي دولت اشاره كرد و گفت: در پي يكسان سازي نرخ ارز با قيمت 
4200 تومان، دولت براي پايداري توليدات كشاورزي به ويژه صنعت 
طيور و دام صنعتي و همچنين كاهش تاثير پذيري مصرف كنندگان 
از اين تغييرات، 3هزار ميليارد تومان يارانه ارزي به كاالهاي اساسي 
و دارو اختص��اص داد كه نزديك به 2ه��زار ميليارد تومان آن براي 

تامين كاالهاي اساسي بخش كشاورزي در نظر گرفته شده است. 
وي با بيان اينكه قيمت كاالهاي اساس��ي كشاورزي كه پيش 
از اي��ن ارز مبادله يي دريافت مي كردند ب��ا پرداخت مابه التفاوت 
400 تومان��ي و اختصاص ارز 3800 توماني از س��وي دولت نبايد 
افزايش قيمتي در بازار داشته باشند، اظهارداشت: اجراي سياست 
ارزي دولت نيازمند تهيه و تصويب قوانين و مقررات جديد و طي 
تشريفات اداري و همچنين طراحي سازوكارها و سامانه هايي توسط 

بانك مركزي و بانك هاي عامل بود كه از هفته گذشته اختصاص 
ارز 3800 توماني به واردكنندگان آغاز ش��ده است. حجتي ادامه 
داد: ب��راي تس��ريع در امور ب��ا هماهنگي بانك مرك��زي طوري 
برنامه ريزي شده است كه تامين كنندگان نهاده هاي كشاورزي به 
جاي پرداخت ارز 4200 توماني و دريافت 400 تومان مابه التفاوت 
آن، مي توانند با پرداخت ارز 3800 توماني نسبت ترخيص كاالها 
اق��دام كنند و پرداخت 400 تومان به بانك عامل را بانك مركزي 
برعهده گرفته اس��ت. در اين مراس��م، مديرعامل سازمان مركزي 
تعاون روس��تايي ايران با اش��اره به تاكيدات وزير جهاد كشاورزي 
مبني بر توانمندسازي تشكل ها و اتحاديه هاي تعاوني، اين مهم را از 
ماموريت هاي اصلي اين سازمان عنوان كرد.  حسين شيرزاد گفت: 
تعاوني هاي روستايي ميراث 70ساله كشور هستند و ضمن حفظ 
جايگاه اين نهاد بايد با استفاده از روش ها و ابزارهاي نوين نسبت به 
نظام بخشي و افزايش نقش آفريني و اثرگذاري تعاوني ها در توسعه 

بخش كشاورزي اهتمام نماييم. 

حجتي: افزايش قيمت براي كاالهايي با ارز ۳۸۰۰ توماني ممنوع شد
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»تعادل«،تبعاتبرداشتيكميليارددالريازصندوقتوسعهمليبرايتسهيالتمسكنرابررسيميكند

هشدار درباره آثار تورمي تزريق منابع جديد به بازار مسكن

تداومروشهايقبليباشيوهجديد
پيش��نهاد جدي��د وزارت راه و شهرس��ازي 
مخالفان بس��ياري درميان كارشناسان و فعاالن 
حوزه مسكن دارد. يكي از منتقدان اين پيشنهاد 
فرهاد بيضايي، مديرگروه سياست گذاري مسكن 
دانش��گاه علم و صنعت اس��ت. بيضاي��ي درباره 
پيش��نهاد وزير راه و شهرس��ازي به دولت براي 
پرداخ��ت يك ميلي��ارد دالردول��ت درصندوق 
پس انداز مس��كن از محل صندوق توس��عه ملي 
ب��ه تعادل مي گويد: دليل وزيرراه و شهرس��ازي 
براي ارائه چنين پيش��نهادي، عدم اجراي شيوه 
قديمي و پرداخت يارانه س��ود به تسهيالت بود، 

اگرچه اين روش همان روش قبلي است. 
او مي افزايد: برهمين اساس آخوندي به دولت 
پيش��نهاد داد كه دولت حدود يك ميليارد دالر 
در بانك مسكن سرمايه گذاري كند درحالي كه 
سرمايه گذاري به اين صورت تداوم همان شيوه 

پرداخت يارانه سود به تسهيالت است. 
اين كارش��ناس ارش��د بخش مس��كن ادامه 
مي ده��د: درش��يوه يارانه- س��ود دولت منابعي 
را در اختي��ار بان��ك عامل )بانك مس��كن( قرار 
مي ده��د و بان��ك عامل بايد به صورت س��االنه 
مبلغي را به صندوق توسعه ملي پرداخت كند و 
در اين ش��رايط دولت مي تواند با سود حاصل از 
سرمايه گذاري به شكل يارانه- سود به تسهيالت 

معرفي شده، كمك مي كند. 
ب��ه گفت��ه بيضاي��ي، مكانيزم اجراي ش��يوه 
ش��بيه  شهرس��ازي  و  راه  وزارت  پيش��نهادي 
مكانيزم يارانه- س��ود اس��ت و فقط تاحدودي 

مدل شيوه يارانه - سود تغيير كرده است. 
مديرگروه سياس��ت گذاري مس��كن دانشگاه 
عل��م و صنعت با اش��اره به اينكه بانك مس��كن 
ني��ازي به تزري��ق چني��ن منابع مال��ي ندارد، 
مي گويد: هم اكنون بانك مسكن منابع بازگشتي 
مس��كن مهر را دراختي��ار دارد و بانك مركزي 
استمهال داده و بانك مسكن هم زمان بازگشت 
منابع مس��كن مهر را به تعويق انداخته اس��ت. 
درحال��ي ك��ه منابع مالي كنوني بانك مس��كن 
مي توانن��د درحوزه ه��اي ديگر س��رمايه گذاري 

شوند. 
او اظهار مي كند: در برنامه بودجه س��ال 96 
براي افزايش دارايي هاي بانك مس��كن حدود 5 
هزار ميليارد تومان زمي��ن در اختيار اين بانك 
قرار گرفت و پرداخت چنين مبالغي در شرايطي 
بوده كه س��اختار بانك مسكن اصالح شده و از 
بانكي تجاري به بانكي توسعه يي تبديل شود اما 

چنين اقدامي رخ نداده است. 
بيضاي��ي با اش��اره ب��ه اينك��ه پرداخت يك 
ميلي��ارد دالر به بانك مس��كن يعني حفظ اين 
بانك به عن��وان بانكي تج��اري اضافه مي كند: 
تصويب چنين پيشنهادي و اجراي آن در تضاد 

با توسعه يي شدن بانك مسكن است. 
مديرگروه سياس��ت گذاري مس��كن دانشگاه 
عل��م و صنعت ادامه مي ده��د: نكته ديگري كه 
پرداخت چنين س��رمايه يي به بانك مس��كن را 
زير س��وال مي برد، اين اس��ت كه بانك مسكن 
ب��ا وجود مناب��ع زيادي ك��ه دول��ت يازدهم و 
دوازدهم دراختيارش قرارداده حجم و ش��رايط 
تس��هيالت دهي خ��ود را تغيير چندان��ي نداده 

است. 
او اضافه مي كند: عدم تغييرتس��هيالت دهي 
بانك مس��كن درحالي است كه امكان پرداخت 
تسهيالت قرض الحس��نه به متقاضيان از سوي 
اي��ن بانك وج��ود دارد و منابع ب��ه اندازه كافي 
دراختي��ار اين بانك قراردارد. اما بانك مس��كن 
همچنان وام هايي با س��ود 18 درصد را با دوره 
بازپرداخت 15 س��اله به تس��هيالت گيرندگان 
پرداخ��ت مي كند و اين به معناي آن اس��ت كه 
بانك مس��كن تصميمي براي تبديل ش��دن به 

بانك توسعه يي ندارد. 
اين كارشناس ارش��د بخش مسكن با تاكيد 
برآنكه قانون بودجه درباره بانك مسكن اجرايي 
نشده است، مي گويد: قانون، اين بانك را مكلف 
ك��رده ب��ود كه اساس��نامه اش را تغيي��ر داده و 

براس��اس اليحه يي در دولت به تصويب برسد و 
اجرايي شود به گونه يي كه بانك مسكن تبديل 

به بانكي توسعه يي تبديل شود. 
بيضايي مي افزايد: براس��اس قانون، اين بانك 
نبايد س��ودمحور نباش��د و بر نظامي سودمحور 
متكي نباشد. درحالي كه همچنان بانك مسكن 
تس��هيالت را ب��ا نرخ س��ود تج��اري در اختيار 

متقاضيان قرار مي دهد. 
او اضافه مي كند: در چنين شرايطي پرداخت 
مجدد منابع مالي به بانك مسكن از سوي دولت 
فرار به جلو اس��ت. اين درحالي اس��ت كه بانك 
مس��كن به تعهدات گذش��ته اش پايبند نبوده و 
قانون را اجرايي نكرده و ش��رايط را تغيير نداده 
است و به بانكي توسعه يي تبديل نشده بنابراين 
لزوم��ي ب��راي اختصاص منابع��ي جديد به اين 
بان��ك وجود ندارد و پرداخت منابع به اين بانك 

نقض غرض است. 

مديرگ��روه سياس��ت گذاري دانش��گاه علم و 
صنعت با اش��اره به اينكه تخصيص يك ميليارد 
دالر به بانك مس��كن خالف توسعه يي شدن اين 
بانك اس��ت، بيان مي كند: با پرداخت اين مبلغ، 
بانك مس��كن براي اجراي مدل وجوه اداره شده، 
 اين بانك بايدهمچنان برخي فعاليت هاي خود را 
به ش��كل تجاري ادامه دهد و بايد تسهيالت را با 
نرخ س��ود تجاري در اختيار متقاضيان قرار دهد 
و س��ودآوري الزم براي يك ميليارد دالر داشته 
باش��د كه اين موضوع با فلس��فه توسعه يي شدن 

بانك مسكن درتناقض است. 
بيضاي��ي ادام��ه مي ده��د: بانك توس��عه يي 
مي تواند محور توسعه باشند به شرطي كه با نرخ 
توس��عه اي، در نظام بانكي حضور داشته باشند و 

تسهيالت در اختيار مردم قراردهند. 
او اظه��ار مي كن��د: نبايد به بانك مس��كن با 
مناب��ع زياد مالي ك��ه دراختي��ار آن قرارداده ايم 
)منابع بازگشتي مسكن مهر، ارائه زمين به مبلغ 
5 هزار ميليارد تومان و س��اير دارايي ها( منابعي 
ارزي پرداخت كنيم تا ازاين طريق توان وقدرت 

تسهيالت دهي اين بانك را افزايش دهيم. 
اين كارشناس ارشد بخش مسكن، به كارنامه 
بانك مسكن طي سال هاي گذشته اشاره مي كند 
و مي گوي��د: هي��چ تضمين��ي براي اج��راي اين 
تصميمات از س��وي بانك مس��كن وج��ود ندارد 
و اقدام��ات اين بانك در گذش��ته و عدم اجراي 
تعهداتش به خوبي اين موضوع را اثبات مي كند. 
بيضاي��ي اضاف��ه مي كن��د: بانك مس��كن در 
س��اليان گذشته نشان داده اس��ت كه با افزايش 
منابع مالي از س��وي دول��ت و بانك مركزي، اين 
مناب��ع مالي را براي پرداخت تس��هيالت تجاري 
مورد استفاده قرارداده است و در چنين شرايطي 
منطقي به نظر نمي رسد كه دولت منابع جديدي 

را به بانك مسكن تزريق كند. 
او ادام��ه مي ده��د: بانك مس��كن بايد به اين 
س��وال پاس��خگو باش��د از منابعي كه در اختيار 
داش��ته است چه اقداماتي انجام داده است؟ ارائه 
100 هزار وام در سال به متقاضيان خريد مسكن 
در بافت فرس��وده در چه مرحله يي اس��ت و آيا 
اي��ن وام ها پرداخت ش��ده اس��ت و اگر پرداخت 
ش��ده تعداد آن چق��در بوده اس��ت؟ 100 هزار 
وامي كه براي صندوق پس انداز مسكن يكمي ها 

در چ��ه مرحله يي اس��ت؟ به گفت��ه مدير گروه 
سياس��ت گذاري مسكن دانش��گاه علم و صنعت 
بيان مي كند: درحوزه خريد و س��اخت مس��كن 
تس��هيالت چه تغييري ك��رده و آيا اين تغييرات 
اجرايي ش��ده اس��ت؟ و بانك مسكن در گام اول 
بايد به اين سواالت پاسخگو باشد و سپس درگام 
بعدي و در صورتي كه كارنامه اين بانك درزمينه 
بهره مندي مناسب از منابع مالي قابل قبول بود 
سپس درباره پرداخت مبلغ يكهزار ميليارد دالر 

تصميم گيري شود. 

اولويتاصالحساختاريبهتزريقمنابعمالي
مس��ووالن عاليرتبه وزارت راه و شهرسازي و 
به ويژه عباس آخوندي در اظهارنظرهاي مختلف 
برتوس��عه يي ش��دن بانك مس��كن و اهميت آن 
تاكيد داشته اند اما به گفته كارشناسان پيشنهاد 
جدي��د وزارت راه و شهرس��ازي ب��ه دولت براي 
تزريق منابع مالي تازه به بانك مس��كن متضاد با 

توسعه يي شدن اين بانك است. 
بيضايي در اين باره مي گويد: پيشنهاد جديد 
وزارتخان��ه با توج��ه به عملكرد نامناس��ب بانك 
مسكن درسال هاي گذش��ته، متناقض با اهداف 
درنظرگرفته ش��ده براي اين بانك در قانون است 
و با ش��عار و اظهارنظر براي تبديل بانك مسكن 
به بانك توسعه يي نمي توان اهداف در نظر گرفته 

شده براي اين بانك را اجرايي كرد. 
او ادام��ه مي دهد: آخوندي ب��ه عنوان رييس 
مجمع بانك مس��كن، اختيارات تام و تمام دراين 
بان��ك دارد و كنت��رل كامل بر ع��زل و نصب ها 
دارد ضم��ن اينكه اين اختي��ار را هم دارد كه با 
بهره گيري از موقعيت خ��ود در اين بانك، بانك 
مسكن را به سمت و سوي توسعه يي شدن سوق 

دهد. 
به گفته اين كارش��ناس ارشد بخش مسكن، 
درحال حاضر مهم ترين نياز بانك مسكن، اصالح 
س��اختاري اين بانك است و آخوندي بايد پيش 
از هر اقدامي س��اختار بانك مس��كن،  استرات ژي 
و هدفگذاري ه��ا را تصحيح كن��د و تزريق منابع 
جديد نمي تواند كمكي به بهبود فعاليت هاي اين 

بانك و همچنين رونق بخش مسكن كند. 
بيضايي اضاف��ه مي كند: تصميم جديد وزارت 
راه و شهرس��ازي براي تزريق ي��ك هزار ميليارد 
دالر مناب��ع مال��ي به اين بانك مانند اين اس��ت 
كه س��وخت را دراختيار خودرويي قراردهيم كه 
مسيررا اش��تباه مي رود و افزايش حجم سوخت 
ارائه ش��ده به اين خودرو مساوي است با انحراف 
بيش��تر اين خودرو از مس��ير اصلي،  ضمن اينكه 

بازگشت به مسيراصلي هم سخت تر مي شود. 

نرخسود،قرضالحسنهشود
با توجه به اهميت اصالح ساختار بانك مسكن 
اين سوال به ذهن متبادر مي شود كه چه اقداماتي 
ب��راي اين اص��الح بايد انجام ش��ود؟ مدير گروه 
سياست گذاري مس��كن دانشگاه علم و صنعت با 
اش��اره به تاثيرات منفي تزريق منابع مالي جديد 
به بانك مس��كن اظهار مي كن��د: مهم ترين اقدام 
اين است كه بايد پرداخت تسهيالت تجاري اين 
بانك متوقف شود، دوره بازگشت اقساط افزايش 
يابد و نرخ س��ود تس��هيالت قرض الحسنه شود 
و متناس��ب با نياز بازار مس��كن، تس��هيالتش را 

پرداخت كند. 
بيضايي ادامه مي دهد: براي برقراري تناس��ب 
ميان تس��هيالت با نياز بازار، بايد تسهيالتي كه 
اين بانك به مس��كن روس��تايي، بافت فرس��وده 
و... پرداخ��ت مي كند با توج��ه به نياز متقاضيان 
باش��د ضم��ن اينكه تس��هيالت پرداخت��ي بايد 
درجه��ت اس��تراتژي هاي درنظرگرفته ش��ده و 

سياست گذاري هاي دولتي باشد. 

تناقضباتوسعهايشدنبانكمسكن
س��والي كه پس از ابراز نگراني كارشناس��ان 
اقتص��ادي درباره اج��راي اين پيش��نهاد مطرح 
مي ش��ود اين اس��ت ك��ه آيا اي��ن تصميم عالوه 
براينكه درخالف جهت توس��عه يي ش��دن بانك 

مسكن است يا تبعات منفي ديگري هم به همراه 
دارد؟  اين كارش��ناس ارش��د بخش مس��كن در 
اين باره مي گوي��د: پرداخت منابع مالي به بانك 
مسكن درش��رايطي كه ساختار اين بانك اصالح 
نشده اس��ت مي تواند مخالف با اهداف اصلي اين 

بانك و همچنين بخش مسكن باشد. 
بيضاي��ي ادام��ه مي ده��د: افزاي��ش قدرت 
وام دهي بانك مس��كن، موجب ش��ده است كه 
اين بان��ك به جاي پرداخت تس��هيالت مبتني 
برس��پرده و كاهش نرخ سود،  تسهيالت را بدون 
س��پرده در اختيار متقاضي��ان قراردهد كه اين 
تصميم آثار تورمي بس��ياري براي بانك مسكن 

به همراه دارد. 
او اضافه مي كند: يكي از طرح هايي كه مطرح 
شده اين اس��ت كه تس��هيالت بدون سپرده در 
اختي��ار متقاضيان قرارگيرد كه اين تس��هيالت 
كس��ري منابع به هم��راه دارد و بانك براي حل 
مشكل كس��ري منابع يا بايد از منابع اينچنيني 
يعني تزريق از سوي دولت استفاده كند يا اينكه 
از بانك مركزي استقراض كند كه در هردوحالت 

آثار تورمي در بازارمسكن به همراه دارد. 
مديرگروه سياست گذاري مسكن دانشگاه علم 
و صنعت با اش��اره به اينكه تزريق منابع مالي به 
بانك مس��كن موجب تداوم سياست هاي اشتباه 
دراين بانك شده اس��ت، اظهار مي كند: بنابراين 
تزريق منابع جديد به اين بانك در ش��رايطي كه 
س��اختار اين بانك اصالح نشده است؛ اشتباهي 

بزرگ است. 
بيضاي��ي مي افزاي��د: اجراي تصمي��م جديد 
وزارت راه و شهرس��ازي و ميزان تاثير منفي آن 
بربازار مسكن، بستگي به نحوه اجراي آن دارد. 

او تصري��ح مي كن��د: آث��ار تورم��ي اج��راي 
سياس��ت هاي تحري��ك تقاض��ا از س��وي دولت 
تاكن��ون به دلي��ل فراهم نبودن ش��رايط و نبود 
قدرت كافي ازسوي متقاضيان تاحدودي نمايان 
شده است اما هم اكنون شرايط بازار مسكن براي 
تاثير چنين تصميم هايي مس��اعد اس��ت و تداوم 
اين شرايط با اجراي اين تصميم مي تواند موجب 

تورم دراين بازار شود. 

به گفته اين كارش��ناس ارشد بخش مسكن، 
تجرب��ه افزايش منابع و تورم دربازار در گذش��ته 
هم مش��اهده ش��ده اس��ت به عنوان نمونه سال 
گذش��ته پ��س از افزايش دارايي بانك مس��كن، 
بازار مس��كن تحت تاثير قرارگرفت و پيش بيني 
مي ش��ود كه تزريق يكهزار ميليارد دالر به بانك 
مسكن، افزايش تورم و افزايش قيمت را به همراه 

خواهد داشت. 

داليلتزريقمنابعماليبهبانكمسكن
درحال��ي كه فرهاد بيضاي��ي تزريق يك هزار 
ميليارد دالر به بانك مس��كن براي اجراي مدل 
وجوه اداره ش��ده را مخالف قانون و خالف منافع 
متقاضي��ان خريد مس��كن مي دان��د، وزيرراه و 
شهرس��ازي داليلي براي ارائه اين پيش��نهاد به 
دولت دارد ك��ه مهم ترين آن بازگش��ت اعتماد 
م��ردم ب��ه دول��ت و بانك هاس��ت. آخوندي در 
اظهارات��ي كه در نخس��تين جلس��ه صميمانه با 
اعضاي كميس��يون عم��ران مجلس داش��ت، با 
اشاره به افزايش نسبت وام به ارزش از ۷ درصد 
به ۴5 تا 50 درص��د مي گويد: متقاضي توانمند 

ش��ده و مي تواند با توان بيشتري وارد بازار شود 
اما بزرگ ترين مش��كل اين مدل امكان پيش��ي 
گرفتن ميزان تعهدات دولت از ميزان پس انداز 
است واين مساله مي تواند پاشنه آشيل اين مدل 

باشد. 
آخوندي اعالم مي كند: براي رفع اين مشكل، 
به رييس جمهور پيش��نهاد داده شد كه دولت از 
محل صندوق توس��عه ملي يك ميليارد دالر در 

بانك مسكن سپرده گذاري كند. 
او اضاف��ه مي كند: قانون س��ه روش براي حل 
پيش��ي گرفتن مي��زان تعهدات دول��ت از ميزان 
پس ان��داز پيش بيني كرده اس��ت ك��ه عبارتند 
از س��پرده گذاري صندوق توس��عه ملي، افزايش 
سرمايه بانك مس��كن و انتشار اوراق مشاركت با 
نرخ ۲ درصد، كه اين اوراق براي استفاده توسط 
بانك ه��ا و ارائه به بانك مركزي به جاي س��پرده 
قانوني پيش بيني ش��ده اس��ت و بانك مركزي با 

اجراي اين قانون موافق نيست. 
به گفته وزيرراه و شهرسازي، سياست گذاري 
برس��ود و ب��ر مدت توق��ف س��پرده در بانك دو 
اب��زار دولت براي كنترل بخش تقاضاي مس��كن 
هس��تند و اين راهكار دول��ت براي كنترل بخش 
تقاضا اس��ت و تصور مي ش��ود كه ب��ا اين روش 
بخش مسكن داراي برنامه مي شود، برنامه يي كه 
هم خانوار و هم دولت روي آن حس��اب كنند و 

هزينه يي را متوجه بودجه نكند. 
آخوندي به س��ابقه حمايت از جانب تقاضاي 
مس��كن در دوره هاي پيش��ين اش��اره مي كند و 
مي گوي��د: براي آنكه ق��درت خريد باال رود چند 
مدل در ايران تجربه ش��ده اس��ت، يك مدل كه 
هنوز هم رواج دارد، يارانه بر سود است. يارانه بر 
سود بزرگ ترين مشكلي كه دارد آن است كه بار 

مالي آن براي دولت بسيار زياد است. 
او اظهار مي كند: ادعاي بانك مركزي تا س��ال 
گذش��ته ۲۲ هزار ميليارد تومان مطالبه از دولت 
براي يارانه بر سود است كه دولت همچين پولي 
ن��دارد و در بودج��ه 9۷ بودجه يي براي پرداخت 

اين بدهي در نظر گرفته شده است. 
وزيرراه و شهرسازي ادامه مي دهد: بدهي هاي 
دولت به بانك مركزي صرفا وارد حس��اب شده، 
حس��ابداري مي ش��ود و طل��ب بان��ك مركزي و 
بانك ه��ا از دولت افزايش پي��دا مي كند و نتيجه 
اين اس��ت كه بانك ه��ا ترجي��ح مي دهند اصال 
تس��هيالت ندهد و در عمل بي اعتمادي گسترده 

بانك ها نسبت به دولت ايجاد مي شود. 
آخوندي به مثالي براي روش��ن تر شدن دليل 
پيش��نهاد جديدش ب��ه دولت اش��اره مي كند و 
مي گويد: در بحث تسهيالت براي نوسازي بافت 
فرس��وده مصوبه يي وج��ود دارد كه 10 درصد از 
س��ود را دولت يارانه بدهد و بانك ها از پرداخت 

نشدن اين يارانه شكايت داشتند. 
او اش��اره مي كن��د: باتوجه به اين ش��كايات، 
آيين نامه يي تصويب شد كه بانك ها تسهيالت با 
س��ود 18 درصدي ارائه دهن��د و دولت يارانه را 
مس��تقيم به مردم پرداخت كن��د و نتيجه اينكه 
بودجه يي براي اين منظور تامين نشد و يارانه يي 
به مردم پرداخت نشد ومردم شكايت دارند مدام 

در شهرهاي مختلف تجمع مي كنند. 
وزي��رراه و شهرس��ازي اش��اره مي كند: دولت 
تالش مي كند با توج��ه به توانايي هايي كه دارد، 
راهكارهاي��ي را اتخ��اذ كند كه متك��ي به يارانه 
نباش��د چرا ك��ه تاكنون هم��ه روش هاي متكي 
به يارانه شكس��ت خورده و بي اعتمادي گسترده 

ايجاد كرده اند. 
آخون��دي با اش��اره به ديگر داليل پيش��نهاد 
جدي��دش بيان مي كن��د: با اج��راي راهكارهاي 
متك��ي ب��ه يارانه س��هم بخ��ش مس��كن از كل 
تس��هيالت بانكي به زي��ر 1۳ درصد كاهش پيدا 
كرد و به ۷ درصد رس��يد اين درحالي اس��ت كه 
اي��ن رقم معموال بين ۲۲ درصد تا ۲6 درصد بود 

و بانك ها از بخش مسكن خارج شدند. 
او ادامه مي دهد: از س��وي ديگر اگر بخواهيم 
مث��ل تجرب��ه مس��كن مهر پ��ول چ��اپ كنيم، 

مشكالت ديگري پديد مي آيد. 

كاركرداصليبانكتوسعهاي
بيش از چهار س��ال است كه مسووالن اقتصادي و 
بانكي كش��ور بر اهميت توسعه يي شدن بانك مسكن 
تاكيد مي كنند و بارها ه��م در موضع گيري هاي خود 
اعالم كرده اند كه مس��ير حركت بانك مس��كن براي 
تبديل ش��دن به بانكي توسعه يي ش��فاف بوده و اين 
اقدام امكان پذير اس��ت اما با وجود اين، عزمي جدي 
براي تبديل بانك مس��كن به بانكي توسعه يي درميان 
مسووالن مش��اهده نمي ش��ود. در اين ميان و فارغ از 
تالش يا عدم تالش مسووالن براي تبديل بانك مسكن 
از بانكي تجاري به توسعه اي، اين سوال مطرح مي شود 
كه چرا كارشناسان اقتصادي به اين تبديل اصرار دارند 
و مش��تريان اين بانك پس از اين تغيير از چه مزايايي 
برخوردار مي ش��وند؟ اهميت تبديل بانك مس��كن به 
بانكي توسعه يي و ضرورت آن با توجه به اينكه جزييات 
آن در اليحه بودجه س��ال 95 آمده است، بهانه يي شد 
تا روزنامه تعادل گزارش��ي از كاركردهاي اصلي بانك 

توسعه يي، مزاياي آن و... تهيه كند. 
 نهادهاي مالي توس��عه يي در دهه هاي گذش��ته 
براي دنبال كردن اهداف مختلفي تش��كيل شدند. در 
كشورهاي جنگ  زده براي بازسازي ويراني هاي جنگ 
جهاني، عقاليي كردن فعاليت صنايع و رفع آثار ناشي 
از بحران هاي اقتص��ادي و در اقتصاد بازارهاي نوظهور 
به عن��وان منبع اصلي اعتب��ارات بلندمدت و ضمانت 
تس��هيالت و با هدف ارائه خدمات مالي به بخش هاي 

استراتژيك اقتصاد شكل گرفتند. 
 كاركردهاي اصلي بانك مسكن در صورت تبديل 
ب��ه بانك توس��عه يي با كاركردهاي كنون��ي اين بانك 
متف��اوت خواهد بود، به عن��وان نمونه اين بانك منابع 
بلندم��دت و كم  هزينه را براي گس��ترش رفاه و توليد 
بيش��تر مس��كن به منزله يك كاالي عمومي تجهيز 

مي كند. 
 بانك توسعه يي مسكن براي موارد شكست بازار 
ه��م چاره  جويي مي كند و در مواق��ع لزوم مي تواند به 
جاي اينكه صرفا نظاره گر تحوالت بازار مس��كن باشد، 

در چرخه بازار نقش ضد نوسان ايفا كند. 
 بانك توس��عه يي با ابزارهايي كه در اختيار دارد، 
مي تواند نقش موثري براي مديريت رواني بازار ايفا كند. 
 بانك توسعه يي مسكن مي تواند با در اولويت قرار 
دادن حمايت از توليد ناب )س��اخت مسكن با هزينه و 
زمان كمتر و عمر بناي بيشتر( سازندگان را به استفاده 

از تكنولوژي روزآمد ترغيب كند. 
 ب��ه گفته كارشناس��ان اقتص��ادي، تبديل بانك 
مس��كن به يك نهاد مالي توسعه يي زمينه  ساز توسعه 

بازار رهن خواهد بود. 
 بانك  مس��كن در ص��ورت تبديل ب��ه نهاد مالي 
توس��عه يي هر جاي بازار مس��كن كه نقصاني را رصد 
و ني��از به س��رمايه گذاري در آن بخش را براي كنترل 
قيمت يا ب��ه هر دليل ديگري ض��روري ارزيابي كند، 
مي تواند از طريق تعيين ميزان، نرخ و ش��رايط اعطاي 

تسهيالت به متقاضيان، به بازار سيگنال ارسال كند. 
 در حال حاضر سبد تسهيالت بانك مسكن ناقص 
بوده و سقف تسهيالت قابل پرداخت صرفا براي تملك 
امالك مس��كوني ارزان  قيمت كفايت مي كند، اين در 
حالي اس��ت كه با تبديل بانك مس��كن به يك بانك 
توس��عه يي بايد تخصيص منابع به صورت دو سطحي 
صورت گيرد و عالوه بر تس��هيالت اقش��ار كم  درآمد، 
گزينه هايي ب��راي كمك به تامين اعتبار خريد امالك 
مسكوني، تجاري و اداري با قيمت هاي متوسط به باال 
متناسب با بضاعت اقش��ار ميان  درآمد و پر درآمد هم 

پيش  بيني شود. 
 بانك مسكن در صورت تبديل به يك نهاد مالي 
توس��عه يي مي تواند نس��بت به اس��تفاده از روش هاي 
مهندس��ي مالي همچون افزايش نقدشوندگي )تبديل 
به اوراق بهادار كردن(، معامله  پذير كردن )بسته  بندي 
مج��دد دارايي ه��ا( و حل معضل كاه��ش درآمدزايي 
دارايي ها )ايجاد صندوق اجاره واحدها( اقدام كند و به 
اين ترتيب مان��ع از حبس نقدينگي در بخش هايي از 

بازار مسكن شود. 
 مالكيت بانك توسعه يي مي تواند در اختيار دولت 
مركزي، دول��ت محلي، نهاده��اي بين المللي و حتي 
بخش خصوصي باشد اگرچه آمارها حاكي از اين است 
كه ۷۳ درصد از بانك هاي توسعه يي در مالكيت بخش 

دولتي قرار دارد. 
 بانك هاي توسعه يي اغلب به صورت شركتي اداره 
مي ش��وند و حاكميت شركتي در بانك هاي توسعه يي 
موجب ش��فافيت در سياس��ت هاي اعطاي تسهيالت، 
تالش براي استقرار چارچوب حسابرسي مستقل و نيز 

استقرار شيوه هاي مديريت ريسك مي شود. 
 بر اس��اس گ��زارش بانك جهان��ي، ۷6درصد از 
بانك هاي توس��عه يي تحت نظارت همان مقام ناظري 
هستند كه بر بانك هاي تجاري هم نظارت دارد، به اين 
ترتيب در صورت تبديل بانك  مسكن به يك نهاد مالي 
توس��عه اي، خللي در نظارت بانك مركزي رخ نخواهد 

داد. 
 وابستگي به منابع دولتي در بانك هاي توسعه يي 
انواع مختلفي دارد، بانك توسعه يي ممكن است تمام 
منابع خود را از بودجه دريافت كند و با نرخ بهره معيني 
به سرمايه گذاران تسهيالت دهد، در مقابل ممكن است 
مناب��ع دولتي صرف تامين يارانه نرخ بهره بخش��ي از 

تسهيالت اعطايي بانك شود. 
 شش منبع تامين اعتبار در بانك هاي توسعه يي 
ش��امل دريافت پس  انداز و س��پرده از عموم، استفاده 
از س��ود سهم  الش��ركه در طرح هاي احداثي، دريافت 
بودجه از دولت، دريافت خطوط اعتباري و اس��تقراض 
از بازارهاي پ��ول داخلي و خارجي، تخصيص از محل 
منابع ذخي��ره دولت نظير صندوق توس��عه ملي و در 
نهايت انتشار اوراق بهادار در بازارهاي سرمايه داخلي و 
خارجي مي تواند منابع مورد نياز بانك توسعه يي مسكن 

را فراهم كند. 
 اقدامات الزم براي تبديل بانك مس��كن به بانك 
توسعه يي چيست؟ در گام اول بايد نسبت به بازطراحي 
نظام تجهيز منابع و طراحي س��پرده ها، محصوالت و 

خدمات جديد بانكي اقدام شود. 
 از ديگر تكاليف بانك مس��كن در صورت تبديل 
به يك بانك توس��عه يي، تبديل مسكن به يك كاالي 
معامله  پذير اس��ت و براي اين منظور بايد به س��مت 
مكانيسم هاي شفاف  س��ازي هزينه هاي ساخت پيش 

برود.

گزارش

پرداخت يك ميليارد دالر به بانك 
مسكن يعني حفظ اين بانك به عنوان 

بانكي تجاري و تصويب چنين پيشنهادي 
و اجراي آن در تضاد با توسعه يي شدن 

بانك مسكن است، نكته ديگري كه 
پرداخت چنين سرمايه يي به بانك مسكن 

را زير سوال مي برد، اين است كه بانك 
مسكن با وجود منابع زيادي كه دولت 

يازدهم و دوازدهم دراختيارش قرارداده 
حجم و شرايط تسهيالت دهي خود را 

تغيير چنداني نداده است



بانك مسكن در ساليان گذشته نشان داده 
است كه با افزايش منابع مالي از سوي 

دولت و بانك مركزي، اين منابع را براي 
پرداخت تسهيالت تجاري مورد استفاده 

قرارداده است و در چنين شرايطي منطقي 
به نظر نمي رسد كه دولت منابع جديدي 

را به بانك مسكن تزريق كند، ضمن 
اينكه بانك مسكن بايد به اين سوال 
پاسخگو باشد با منابعي كه در اختيار 

داشته است چه اقداماتي انجام داده است؟



گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي
اوايلارديبهش�تم�اهس�الجاري،
وزيرراهوشهرس�ازيازارائهپيشنهادي
بهرييسجمهوربرايس�پردهگذارييك
ميليارددالريدولتدرصندوقپسانداز
مسكنازمحلصندوقتوسعهمليخبر
داد،.عباسآخونديدليلاصليارائهاين
پيش�نهادراآثارمثبتاي�نتزريقمالي
دانستوگفت:بااينروشبخشمسكن
دارايبرنامهميش�ودوهزينهييمتوجه
بودجهدولتنميشود.دراينميان،اگرچه
ارائهپيشنهادپرداختمنابعماليبهبانك
مس�كنازس�ويوزارتراهوشهرسازي
راهيبرايافزايشقدرتخريدخانوارها،
كاهشبدهيه�ايدولتبهبانكمركزي
و...معرفيش�دام�اكارشناس�انحوزه
مس�كنباارائهاي�نپيش�نهادواجراي
آنمخال�فهس�تند.آنه�امعتقدندكه
ايناقدامدرامتدادهمانش�يوهيارانه-
سوداس�تضمناينكهموجبدورشدن
بانكمس�كنازهدفاصل�يخوديعني
تبديلب�هبانكيتوس�عهييميش�ودو

همي�نحركتدرخالفجه�تميتواند
ب�هضررمتقاضي�انخريدمس�كنتمام
ش�ود.كارشناساناينحوزهمعتقدندكه
كارنامهناموفقبانكمسكندرسالهاي
گذشتهنشاندادهكهافزايشمنابعمالي
اينبانكهم�وارهموجبت�ورمدربازار
مسكنشدهاس�توپيشبينيميشود
بااجرايپيش�نهادجدي�دآخونديهم
بازارمس�كندچارتورمش�ود.پرداخت
اينمنابعماليازصندوقتوس�عهمليبه
بانكمسكندرحاليپيشنهادميشودكه
درسال93وباتصويبنظامنامهضوابطو
ش�رايطاعطايتس�هيالتارزيصندوق
توس�عهمليفعاليتهايقابلقبولبراي
پرداختمنابعارزيازسوياينصندوق
اعالمش�دندكهعبارتن�دازفعاليتهاي
س�رمايهگذارياولوي�تداردربخشهاو
زيربخشهايتوليديوصنعتي،معدني،
نف�ت،گاز،پتروش�يمي،آب،برق،انرژي،
مس�كنوساختمان،كش�اورزيومنابع
طبيعيو...كهپرداختمنابعماليبهبانك

مسكنهمدراينزمرهقرارميگيرد.
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دانشوفن10
 ثبت شكايت 

براساس موقعيت مكاني
مهر| س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از 
راه اندازي س��امانه جديد ثبت و پاس��خگويي به شكايات 
مشتركان خدمات ارتباطي)ICT( مبتني بر مكان نماي 

جغرافيايي خبر داد. 
مجيد حقي، معاون نظارت و اعمال مقررات س��ازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديوي��ي در اين باره گفت: 
س��امانه جديد ثبت و پاس��خگويي به ش��كايات خدمات 
ارتباطي ب��ا هدف بهره مندي از نظرات مش��تركان براي 
ارتق��اي بهبود كيفي��ت ارائه خدمات، نظ��ارت موثرتر بر 
عملك��رد ارائه دهن��دگان خدمات، س��رعت دادن به رفع 
اشكاالت ش��بكه هاي ارتباطي، فناوري اطالعات و پستي 
راه اندازي شده است. وي درباره ويژگي هاي سامانه جديد 
ثبت و پاسخگويي به ش��كايات حوزه ICT تصريح كرد: 
در س��امانه جديد امكان ثبت شكايات براساس موقعيت 
جغرافيايي مكان، نوع سرويس هاي متداول و به تفكيك 

ارائه دهندگان خدمات وجود دارد. 
حق��ي تصريح كرد: همچنين در اين س��امانه قابليت 
افزودن مستندات شامل تصوير و صوت و امكان پيگيري 
شكايات با دريافت كد رهگيري و امكان اعالم شكايات با 
روش هاي مختلف شامل تماس تلفني، پست الكترونيكي 
و پيامك پيش بيني ش��ده است. معاون رگوالتوري افزود: 
براي سرعت دادن به رفع ش��كايات از سوي اپراتورها در 
اين س��امانه، امكان مشاهده ش��كايات  ساير مشتركان از 
ارائه دهن��دگان خدمات به صورت مكان نماي جغرافيايي 
و همچنين مش��اهده نقطه نظرات فني ناظران س��ازمان 
در م��ورد ش��كايت مش��تركان وج��ود دارد. مش��تركان 
سرويس هاي ارتباطي، پستي و فناوري اطالعات مي توانند 
از اينجا به س��امانه جديد ثبت و پاس��خگويي به شكايت 

مشتركان دسترسي داشته باشند. 

كاهش ۵۰ درصدي بازديد 
پست هاي تلگرامي

ايسنا| رييس سازمان فناوري اطالعات با بيان اينكه 
ميزان ترافيك بين المللي پيام رسان ها با كاهش برآوردي 
۶۷ درصد مواجه ش��ده اس��ت، گفت: تاكنون ۲۲ميليون 
نصب پيام رسان هاي داخلي داشتيم كه از اين تعداد 8.5 

ميليون كاربر فعال هستند. 
رسول سراييان با اعالم اينكه ميزان ترافيك بين الملل 
پيام رسان ها با كاهش برآوردي ۶۷ درصدي مواجه شده 
است، گفت: ميزان پست هاي ارسالي در كانال هاي تلگرام 

كاهش ۴۰درصدي را نمايش مي دهد. 
وي افزود: ميزان بازديد از پست هاي تلگرامي مجموعا 
كاهش��ي ۷۰درصدي از زمان آغاز مهاجرت داش��ته كه 
5۰ درصد آن مربوط به زمان فيلتر ش��دن اين پيام رسان 
است. سراييان با اشاره به اينكه داخلي ها مجموعا تاكنون 
۲۲ميليون نصب داشته اند، اظهار كرد: از اين تعداد حدود 
8.5 ميليون كاربر فعال هس��تند و تاكنون پهناي باندي 
مع��ادل ۴۰گيگ را به خود ج��ذب كرده اند. معاون وزير 
ارتباطات خاطرنش��ان كرد: با فيلتر ش��دن تلگرام شاهد 
مهاجرت معنادار به سمت ساير پيام رسان هاي خارجي نيز 
نبوديم. برآوردها نيز نش��ان مي دهد يك ميليون نفر هم 

كامال اين پيام رسان را حذف كرده اند. 

 نقشه راه »اينترنت اشيا«
ترسيم شد

مه�ر| رگوالتورهاي ۹ كش��ور جنوب ش��رق آس��يا 
و اقيانوس��يه در نشس��تي در ته��ران مس��ائل مربوط به 
مقررات گذاري و سياس��ت گذاري اينترنت اشيا)IOT( و 

نسل پنجم موبايل)5G( را بررسي مي كنند. 
نشست رگوالتوري هاي جنوب شرق آسيا و اقيانوسيه 
)SATRC( ب��ا موضوع فناوري ه��ا و روندهاي اخير در 
حوزه نسل پنجم موبايل)5G( و اينترنت اشيا)IOT( از 

روز گذشته به ميزباني ايران در تهران آغاز به  كار كرد. 
اين نشست با حضور نمايندگان ۹ كشور نپال، بوتان، 
بنگالدش، پاكستان، مالديو، سريالنكا، افغانستان، هند و 
ايران درحال برگزاري اس��ت. در اين نشس��ت كه از ۱۷تا 
۱۹ ارديبهشت ماه سال جاري برگزار مي شود، موضوعات 
 ،IOT 5، چشم انداز تكنولوژيG چشم انداز فني فناوري
پيش بيني نقش��ه راه اين تكنولوژي در آينده، استراتژي 
طي��ف در 5G و مس��ائل مرب��وط به سياس��ت گذاري و 
مقررات گذاري 5G و IOT مورد بررس��ي قرار مي گيرد. 
در نشس��ت رگوالتوري هاي آس��يا و اقيانوسيه به غير از 
نمايندگان ۹كش��ور، رييس س��ازمان تنظي��م مقررات و 
ارتباطات راديويي، معاونان و مديران كل اين س��ازمان و 
برخي از نمايندگان اپراتورهاي تلفن همراه و ارائه كنندگان 

خدمات اينترنتي نيز حضور دارند. 

اضافه شدن ارسال پيام هاي 
رمزنگاري شده به »توييتر«

فون آرنا| به نظر مي رسد كه شبكه اجتماعي توييتر 
ني��ز مي خواهد براي افزايش امنيت س��ايبري كاربرانش، 
بخش پيام هاي رمزنگاري شده را به پلتفرم خود بيفزايد. 

 مانچون وانگ، دانش��جوي رش��ته علوم كامپيوتر كه 
پيشتر از قابليت هاي منتشر نشده، اينستاگرام پرده برداري 
ك��رده بود حاال اعالم كرده اس��ت كه گويا توييتر درحال 
آزمايش و نهايي سازي قابليت ارسال پيام هاي رمزنگاري 
ش��ده و كامال اختصاصي و امن است تا به كاربرانش اين 
امكان را بدهد تا بتوانند با خيال آس��وده پيام هاي خود را 
در قسمتي اختصاصي و جداگانه همچون يك پيام رسان 
براي دوس��تان و آش��نايان خود بفرستند. اين طور كه به 
نظر مي رس��د، شبكه اجتماعي توييتر قصد دارد شباهت 
بيشتري به پيام رسان هايي همچون واتس اپ و تلگرام پيدا 
كند تا به نيازهاي خيل عظيمي از كاربرانش پاسخ بدهد. 
هنوز مشخص نيست كه توييتر چه زماني مي خواهد اين 
قابلي��ت را به پلت فرم خود اضافه كند اما طبق گفته هاي 
اين متخصص فعال در زمينه فناوري اطالعات و اسناد و 
مداركي كه ارائه كرده، اين قابليت طراحي شده است و در 
مراحل نهايي انتشار و ارائه قرار دارد. شبكه هاي اجتماعي 
بس��ياري همچ��ون توييتر در ماه هاي اخير تحت فش��ار 
دولت ه��اي متعددي در جهان قرار گرفته اند و توييتر نيز 
تاكنون براي جلوگيري از انتشار محتواي نامناسب، حساب 
كاربري بسياري از كاربرانش را مسدود كرده و محتواي به 

اشتراك گذاشته شده آنها را حذف كرده است. 

اخبار

مركز ملي فضاي مجازي اعالم كرد

استقبال كاربران ايراني از موتور جست وجوي بومي
گروه دانش و فن|

س��نجش ذائقه كاربران ايراني در استفاده از موتور 
جس��ت وجوي اينترنتي، نش��ان مي دهد كه كاربران، 
موتور جس��ت وجوي بومي را به عنوان دومين گزينه 

خود انتخاب كردند. 
 طرح ملي راه اندازي موتور جس��ت وجوي بومي در 
كشور با هدف توسعه خدمات فضاي مجازي مطابق با 
نيازهاي بومي و محل��ي، افزايش درآمد ملي از طريق 
كسب درآمد جويشگر بومي، ترويج و گسترش فرهنگ 
ايراني اسالمي در فضاي مجازي و نيز كمك به ايجاد 
مزيت رقابتي براي جويش��گر بومي نس��بت به رقباي 

غيربومي تعريف شد. 
در همين حال توسعه زيرساخت هاي توليد و ارائه 
خدمات و محتواي جويش��گر بومي، توس��عه دانش و 
فناوري جويش��گر و نيز حفاظت از اطالعات و ارتقاي 
امنيت ملي در فضاي مجازي از ضرورت هاي اين پروژه 

ملي عنوان شد. 
در اين راس��تا مركز ملي فض��اي مجازي با تعريف 
سياس��ت هاي مدنظر براي توسعه موتور جست وجوي 
بومي در كش��ور، ميزان ذائقه كارب��ران ايراني در بهره 
مندي از موتور جست وجوي بومي را سنجيده و آخرين 
وضعيت استفاده از اين سرويس را در كشور در مقايسه 

آن با نمونه هاي خارجي اعالم كرده است. 

 سهم موتورهاي جست وجو در جذب كاربر
مطاب��ق ب��ا بررس��ي هاي ص��ورت گرفت��ه، موتور 
جس��ت وجوي »گ��وگل« از كش��ور امريكا ب��ا ۲۲5 
س��رويس و ۷5 ميليارد دالر درآمد نخس��تين موتور 
جست وجو محسوب مي شود كه روزانه ۴ميليارد پرس 
وجو از طريق آن انجام مي ش��ود؛ با وجود اين اما اين 
موتورجس��ت وجو در امريكا فقط ۷۰درصد س��هم در 

جذب كاربر دارد. 
دومين موتور جست وجوي مطرح در دنيا »بايدو« 
كشور چين اس��ت كه ۱5۰س��رويس ارائه مي دهد و 
بيش از ۱۰ميلي��ارد دالر درآمد دارد. حدود ۳ميليارد 
جست وجو در روز از طريق اين سرويس دهنده صورت 
مي گيرد و 8۰ درصد كاربران چيني، بايدو را به گوگل 

ترجيح مي دهند. 
سومين موتور جست وجوي مهم در ميان كاربران 
كشورهاي مختلف به موتور جست وجوي كره جنوبي 

با عنوان »نيور« اختصاص دارد كه با ۷5س��رويس، 
۳ميليارد دالر درآمد داشته و ۲85ميليون پرس وجو 
از طريق اين س��رويس دهنده انجام مي شود. در كره 
جنوبي ۷۳درصد كاربران از اين موتور جس��ت وجو 
به��ره مي برند. در مي��ان موتورهاي جس��ت وجوي 
بررسي ش��ده، موتور روس��ي »ياندكس« داراي 55 
سرويس است كه در كشور روسيه ۶5 درصد كاربران 
از اي��ن موتور جس��ت وجو اس��تفاده مي كنند و اين 
سرويس دهنده درآمد يك ميلياردي با ۱5۰ميليون 

پرس وجو در روز را به خود اختصاص داده است. 
درهمين حال موتور جس��ت وجوي »س��زنم« 
متعلق به كش��ور چك نيز در اي��ن رده بندي ديده 
مي شود. اين موتور جست وجو 5۰ درصد سهم بازار 
را در كشور چك به خود اختصاص داده و ۱۳ دهم 
ميليارد درآمد براي آن تخمين زده شده است. اين 
سرويس دهنده داراي ۱5سرويس و 8 ميليون پرس 

و جو طي يك روز است. 

 فروش اطالعات كاربران
ش��واهد نش��ان مي دهد كه يك��ي از اقداماتي كه 
موتورهاي جس��ت وجوي خارجي براي كسب درآمد 
انج��ام مي دهند ف��روش اطالعات كاربران اس��ت. به 
نحوي كه در س��ال ۲۰۱5 نزديك به ۴۰هزار بار، افراد 
دولتي كشورهاي مختلف از گوگل درخواست اطالعات 
كاربران را داش��ته اند كه حتي نسبت به مدت پيشين 

۳۰درصد رشد را نشان مي دهد. 
از س��وي ديگر دولت امريكا در سال ۲۰۱5 بالغ بر 
۱۷هزار و 5۷۷ درخواست براي اطالعات حساب هاي 
۲۶هزار كاربر ارائه داده است. مايكروسافت نيز ۳5هزار 
درخواست براي انتشار اطالعات شخصي كاربران خود 
از دولت هاي مختلف سراسر جهان دريافت كرده است. 
اي��ن درحال��ي اس��ت ك��ه ب��ر مبناي گ��زارش 
easycounter امنيت جويش��گرهاي بومي در ايران 
)پارس��ي جو و يوز( تضمين شده و كاربران مي توانند 
اطمينان كاملي از اين سرويس در حفظ اطالعاتشان 

داشته باش��ند. ارزيابي مركز ملي فضاي مجازي از دو 
موتور جس��ت وجوگر فارسي »پارس��ي جو« و »يوز« 
حاكي از آن اس��ت كه موتور »پارسي جو« با پوشش 
۴ميليارد صفحه و ۱5سرويس، توانايي پاسخگويي به 
۲ميليون پرس وجو در روز دارد و كيفيت جست وجو 
در آن 8۰ درصد اعالم ش��ده اس��ت. روزانه ۹۰۰هزار 

كاربر از اين موتور جست وجو بازديد مي كنند. 
از س��وي ديگر موتور جس��ت وجوگر »ي��وز« نيز 
با پوش��ش ۴ميليارد صفح��ه و ۲۶س��رويس، امكان 
پاسخگويي به ۳ ميليون پرس و جو در روز را داشته و 
كيفيت جست وجو از طريق اين موتور جست وجو نيز 

8۰ درصد عنوان شده است. 
با اين حال نتايج ارزيابي كيفيت جويش فارس��ي 
از نظر كاربران ايراني در جويش��گرها، نش��ان مي دهد 
كه بعد از گوگل، موتور جس��ت وجوي »پارس��ي جو« 
در رده دوم انتخ��اب كاربران ايران��ي قرار دارد. در اين 
بررس��ي ها كاربران ايراني از موتور جست وجوي بينگ 

نيز اس��تفاده مي كنند و اين سرويس در ميان ۳موتور 
جست وجو براي كاربران ايراني قرار گرفته است. موتور 
جست وجوي »يوز« هم در اين فهرست چهارم است. 

 مصوبات اجرايي جويشگرهاي بومي 
به گزارش مهر، مطابق با سياس��ت هاي و اقدامات 
مصوب كميس��يون عالي تنظيم مق��ررات مركز ملي 
فض��اي مجازي، بالغ بر ۶ دس��تگاه در كش��ور متولي 
اجراي ضرورت هاي مربوط به طرح جويشگر بومي در 
كش��ور هستند كه بايد وظايف خود را به صورت ميان 

مدت و كوتاه مدت اجرايي كنند. 
 در نخستين مصوبه نشر و گسترش فرهنگ ايراني 
اس��المي با اتكا بر توانمندي هاي جويش��گر بومي و با 
تاكيد بر لزوم تفهيم جايگاه اين سرويس به نهادهاي 
فرهنگ��ي اجتماعي برعهده وزارت ارش��اد گذاش��ته 
ش��ده و وزارتخانه هاي ارتباط��ات و آموزش و پرورش 
و س��ازمان هايي چون صدا و س��يما، سازمان تبليغات 

اسالمي و دانشگاه ها در اين زمينه دخيل هستند. 
همچنين در راس��تاي ترويج و گسترش استفاده از 
خدمات و محتواي جويش��گر، وزارت ارتباطات متولي 
كاه��ش هزينه هاي دسترس��ي كاربران ب��ه خدمات و 
محتواي داخلي است و تشكيل كميته يي براي مديريت 
خ��زش جويش��گرهاي غيربومي به مرك��ز ملي فضاي 
مجازي واگذار شده است. اين درحالي است كه مطابق 
سياس��ت هاي مدنظر اين سرويس بايد در سازمان هاي 
دولت��ي به  كار گرفته ش��ود و از اس��تفاده از موتورهاي 
جس��ت وجوي غيربومي ممانعت به عمل آيد.  افزايش 
اعتماد و آگاهي عمومي در قبال اس��تفاده از خدمات و 
محتواي جويش��گر بومي در سطوح مختلف به سازمان 
صدا وسيما و ساير نهادهاي آموزشي تبليغي كشور محول 
ش��ده و متولي اس��تفاده از اين خدمات در شبكه رشد 
مدارس، وزارت آموزش و پرورش اس��ت. توسعه زيست 
بوم و فضاي تجاري جويشگرهاي بومي در جهت رقابت 
با جويشگرهاي خارجي نيز كه نيازمند تدوين مقررات 
الزم براي جلوگيري از انحصار و ايجاد فرصت هاي برابر 
است به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات واگذار شده 
اس��ت. از س��وي ديگر وزارت ارتباطات نيز بايد ش��بكه 
آزمايش��گاهي كارآم��دي با هم��كاري وزارت صنعت و 
وزارت عل��وم براي ارزيابي كيفي��ت خدمات موتورهاي 

جست وجوگر بومي و رتبه بندي آنها ايجاد كند. 

مك مورس|
گزارش هاي منتش��ره بسياري از سوي كاربران گوشي آيفون ۱۰ حاكي است كه سيستم 

تشخيص چهره تعدادي از اين گوشي ها مشكل دارد. 
اي��ن روزها خبرهايي از س��وي كاربران مبني بر مش��كل دار بودن برخ��ي از قابليت هاي 
سختافزاري و نرم افزاري گوش هاي مختلف ازجمله آيفون در فضاي مجازي شنيده مي شود. 

چندي پيش بود كه بس��ياري از كاربران از مشكل ميكروفون و قطع ناگهاني صدا هنگام 
تماس تلفني در آيفون ۷ و ۷ پالس خبر دادند. حاال هم كاربران بسيار ديگري در سراسر جهان 

از باگ ديگري در آيفون ۱۰ پرده برداري كردند. 
اين مشكل جديد در رابطه با مشكل Face ID يا تشخيص چهره هوشمند آيفون ۱۰ است 
كه بسياري از كاربران را با مشكل ورود به گوشي خود مواجه كرده است. اين طور كه به نظر 
مي رسد مشكل تشخيص چهره و احراز هويت اين گوشي به دوربين اصلي گوشي مرتبط است 
چراكه اپل به متخصصان موجود در نمايندگي هاي مجاز خود توصيه كرده است كه در ابتدا به 
عيب يابي و تعمير دوربين اصلي بپردازند ولي اگر مشكل برطرف نشد، گوشي كاربر موردنظر 

را در صورت تمايل را با يك گوشي ديگر تعويض كنند. 

ديجيتال ترندز|
مايكروس��افت از يك اپليكيش��ن جديد تحت عنوان »Your Phone« رونمايي كرد كه 

مي تواند پل ارتباطي و آساني ميان گوشي هوشمند و رايانه كاربران باشد. 
كنفرانس توسعه دهندگان مايكروسافت موسوم به مراسم بيلد ۲۰۱8 كه هر ساله در شهر 
س��ياتل اياالت متحده امريكا برگزار مي ش��ود، امسال ميزبان مايكروسافت و خيل عظيمي از 

سهامداران، بازديدكنندگان و دست اندركاران فعال در حوزه تكنولوژي بود. 
 مايكروس��افت در اين رويداد، از يك اپليكيش��ن جديد تحت عنوان » گوش��ي ش��ما « يا 
Your Phone رونمايي كرد تا كاربران بتوانند محتويات گوشي هوشمند خود را با سرعت و 

به آساني به رايانه يا لپ تاپ خود منتقل كرده و ارتباط مستقيم برقرار كنند. 
البته الزم به ذكر است كه اين اپليكيشن تنها براي كاربراني كه نسخه سيستم عامل خود 
را به ويندوز ۱۰ ارتقا داده و به روزرس��اني كرده اند، قابل دسترس��ي و اجرا خواهد بود و آنها 
مي توانند تمامي تصاوير، متن ها و ويديوهاي ذخيره ش��ده در رايانه يا گوشي خود را جابه جا 
كنند. اين اپليكيشن در اصل براي جلوگيري از استفاده كاربران از اپليكيشن هاي مشابه ديگري 

كه شايد چندان معتبر و امن نباشد، توسعه داده و رونمايي شده است. 

تك كرانچ|
 تعداد كاربران سيستم عامل جديد ويندوز ۱۰ به بيش از ۷۰۰ميليون نفر رسيده است. 

 مايكروس��افت عالوه بر معرفي ابزار، اپليكيش��ن و قابليت هاي جديدي كه درحال توسعه 
آنهاست، از رشد قابل توجه تعداد كاربران ويندوز ۱۰ خبر داد. ويندوز ۱۰ كه نسخه بعد از 8.۱ 
به شمار مي رود، در سپتامبر سال ۲۰۱۴ميالدي رونمايي شد و سپس در اختيار و قابل دسترس 
عموم كاربران قرار گرفت. به گفته بسياري از تحليلگران و منتقدان با اينكه مدت تقريبا زيادي 
از معرفي و عرضه نخستين نسخه از اين سيستم عامل جديد مي گذرد، هنوز مهاجرت كاربران 
به سمت جديدترين نسخه از ويندوز به طور كامل رخ نداده است. بر اساس گزارش هاي منتشر 
شده از سوي موسسه تحقيقاتي StatCounter، تعداد كاربران ويندوز ۱۰ شاهد يك رشد و 
افزايش ۱.۰۹درصدي بوده است، به گونه يي كه از ۴۱.۶۹درصد در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ به 
۴۲.۷8درصد در ژانويه س��ال ۲۰۱8 رسيده است. بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه تعداد 
كاربران ويندوز ۱۰ از كاربران ويندوز ۷ پيشي گرفته است و اين رقم هم اكنون به ۷۰۰ميليون 
نفر رسيده است. نزديك به يك سال پيش، آمار نشان مي داد كه كاربران ويندوز ۱۰ تنها 5۰۰ 

ميليون نفر بودند ولي حاال با ۲۰۰ميليون كاربر افزايش شاهد رشد چشمگيري بوده است. 

سيستم تشخيص چهره »آيفون ۱۰« مشكل دار شد »ويندوز ۱۰« ميزبان ۷۰۰ ميليون كاربر در جهانرونمايي از اپليكيشن رابط ميان گوشي و رايانه

دريچه  فراسورويداد

اسپوتنيك نيوز|
براساس تازه ترين يافته هاي متخصصان علم پزشكي و فناوري، 
استفاده باالي ۱۰سال از گوشي همراه و تلفن هاي بي سيم مي تواند 
احتم��ال ابتالي كارب��ران موبايل به تومورهاي مغ��زي را به طور 

معناداري افزايش دهد. 
 بس��ياري از پزش��كان و متخصصان علم پزش��كي در كش��ور 
انگلستان اعالم كرده اند كه ميزان ابتالي مردم به تومورهاي مغزي 
در دو دهه اخير به دو برابر رش��د پيدا كرده اس��ت و اين امر زنگ 

خطر بزرگي براي جامعه پزشكان و مردم به شمار مي رود. 
سال هاس��ت از معرفي و عرضه گوشي هاي همراه مي گذرد اما 
هنوز محققان و پژوهشگران به جمع بندي و توافق يكسان و قطعي 
بر س��ر خطرناك بودن اين وس��ائل الكترونيكي پركاربرد دس��ت 

نيافته اند. 
بس��ياري از محققان بر اين باورند ك��ه خطرناك بودن امواج و 
تشعش��عات موبايل قطعي اس��ت و بارها به اثبات رسيده است اما 
دولت ها براي متضرر نشدن غول هاي تكنولوژي از انتشار اين اخبار 
جلوگي��ري به عمل مي آورند. دانش��مندان به تازگي در موسس��ه 
پژوهش��ي و س��المتي »امواج و محيط« به اين نتيجه رسيدند كه 
اس��تفاده طوالني مدت از گوش��ي هاي همراه و تلفن هاي بي سيم 
مي توان��د خطر ابتال به تومورهاي بدخيم و س��رطاني در مغز را به 

ميزان بسيار قابل توجهي افزايش دهد. 
پرفسور دنيس هنشاو، رييس بخش علمي در پژوهشكده اطفال 
و س��رطان در انگلس��تان در اين باره مي گويد: بدون شك، امواج و 
تشعشعاتي كه از سوي موبايل ها ساطع و منتشر مي شود، خطرناك 

هس��تند و موجب بروز مش��كالت و تومورهاي مغزي مي شوند اما 
چي��زي كه هنوز محققان بر س��ر آن با هم به توافق نرس��يده اند، 
ميزان تاثيرگذاري آن اس��ت. وي در ادامه افزود: خطر ابتال به اين 
مشكل با افزايش سن، زياد مي شود به گونه يي كه بيشتر مبتاليان 

به تومورهاي مغزي را سنين ۶۰ تا 8۰ سال تشكيل مي دهند. 
وي تاكي��د كرد با توجه به نتايج بررس��ي هاي م��ا، كاربران در 
صورتي كه ۲۰ الي ۳۰س��ال از موبايل استفاده كرده يا در معرض 
امواج از راه نزديك آن قرار گرفته اند احتمال بس��يار بيشتري براي 

ابتال به تومورهاي مغزي وجود دارد. 
پروفس��ور هنش��او در آخر خطاب ب��ه پدر و م��ادر كودكان و 
نوجوان��ان از آنها درخواس��ت كرد كه براي حفاظت از س��المتي 
فرزندانش��ان و جلوگيري از ابت��الي آنها به بيماري هاي خطرناك، 
براي آنها گوشي موبايل تهيه نكنند و در صورت خريداري، ميزان 

استفاده كودكان از گوشي همراه را به حداقل برسانند. 

گوشي هاي هوشمند آسيب پذير را مي توان با فريب دادن كاربران 
به بازديد از يك وب س��ايت ميزباني يك برنامه مخرب مخرب مورد 
ه��دف قرار داد و ي��ك بهره برداري موفق موجب مي ش��ود، كدهاي 

مخرب در دستگاه  اجرا شوند. 
محقق��ان دانش��گاه Vrije Universiteit در آمس��تردام ثابت 
كرده ان��د كه اس��تفاده از يك حمل��ه Rowhammer براي از بين 
 ،Rowhammer بردن تلفن هاي اندرويدي امكان پذير است. حمله
طراحي حافظه RAM را هدف قرار مي دهد. بخش CERT موسسه 
مهندسي نرم افزار)SEI( در دانشگاه كارنيگي ملون به اختصار توضيح 
داد كه در سيس��تمي كه DRAM بطور كافي احيا نش��ده اس��ت، 
عمليات هاي هدفمند در يك س��طر از حافظه RAM ممكن است 

قادر به نفوذ بر ارزش حافظه در رديف هاي مجاور باشد. 
نتيجه اين حمله اين اس��ت كه مقدار يك يا چند بيت در حافظه 
فيزيك��ي)در اين مورد حافظه GPU( برگردانده مي ش��ود و ممكن 

است، امكان دسترسي جديد به سيستم هدف را فراهم كند. 
حمالت Rowhammer موفق قبال عليه ماش��ين هاي محلي، 
ماشين هاي دوردست و ماشين هاي مجازي لينوكس روي سرورهاي 
 »glitch« ابري به نمايش گذاش��ته ش��ده اند. محققان اين حمله را
ناميده اند، چون WebGL، يك API JavaScript براي ترس��يم 
گرافي��ك رايانه ي��ي در مرورگرهاي وب، ب��راي تعيين طرح فيزيكي 
حافظه RAM قبل از ش��روع حمل��ه Rowhammer هدف قرار 
داده اس��ت. گوشي هاي هوش��مند آس��يب پذير را مي توان با فريب 
دادن كاربران به بازديد از يك وب س��ايت ميزباني يك برنامه مخرب 
مخرب مورد هدف قرار داد. يك بهره برداري موفق موجب مي ش��ود، 

كدهاي مخرب در دس��تگاه ها اجرا ش��وند اما فقط در اختيار مرورگر 
قرار مي گيرند، به اين معني كه سازش كاملي از دستگاه امكان پذير 
نيست اما سرقت رمز عبور است. تاثير تركيب هر دو حمله به كانال 
و حمل��ه rowhammer ب��راي دور زدن Firefox روي پلتف��رم 
اندرويد نش��ان داده شده است. براس��اس اطالعات سايت پليس فتا، 
حمله glitch تنها در تلفن 5Nexus نش��ان داده  شده كه در سال 
۲۰۱۳ منتش��ر شد. 5Nexus آخرين نس��خه امنيتي نرم افزار خود 
را در اكتبر ۲۰۱5 دريافت كرد و بنابراين استفاده از آن يك دستگاه 
ناامن است. چندين تلفن ديگر كه در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، مورد 
آزمايش قرار گرفتند، اما نتوانستند با حمله glitch مورد حمله قرار 
بگيرند. نرخ موفقيت در تلفن هاي جديدتر از مدل هاي س��ال ۲۰۱۳ 
ارائه نشده است. دستگاه هاي Non نيز مورد آزمايش قرار نگرفتند. 
در اين ب��اره محققان گفته اند كه اين حمل��ه را مي توان براي هدف 
قرار دادن معماري هاي مختلف تلفن و مرورگرهاي ديگري تغيير داد.

استفاده از يك حمله براي از بين بردن تلفن هاي اندرويديكاربران موبايل در معرض ابتال به تومور مغزي

سايبركاربر
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چهره هاي استاني

 بازآفريني خاطرات اصفهاني ها با نصب مجدد 
تنديس كاوه آهنگر

اصفه�ان| مديريت ش��هري اصفهان پس از س��ال ها 
خواس��ته م��ردم، فعاالن مدن��ي، اصفهان شناس��ان و 
دوستداران فرهنگ اصفهان را در خصوص نصب مجدد 
تنديس كاوه آهنگر در ميدان آزادي محقق كرد؛ اتفاقي 
كه شب گذشته با دستور ش��هردار اصفهان و اعضاي 
شوراي شهر انجام ش��د و عالوه بر مردم، هنردوستان 
و فرهيختگان زيادي را خوشحال كرد. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه يي ش��هرداري اصفهان، تنديس كاوه 
آهنگ��ر كه به دليل عمليات عمران��ي مترو در ميدان 
آزادي برچيده شده و سال ها به انبار رفته بود، با پايان 
عمليات احداث ايس��تگاه مترو دوب��اره در اين ميدان 
نصب ش��د تا ش��هروندان اصفهاني و گردشگران، پس 
از بيش از 10س��ال اين تنديس كه نماد آزادي خواهي 
ايرانيان است را در ميدان آزادي مشاهده كنند. نصب 
اين تنديس، شب گذشته موجي از بازآفريني خاطرات 
و نوس��تالژي اصفهاني ها را به دنبال داشت و به همين 
دليل از همان نيمه شب با استقبال شهروندان روبه رو 
شد. سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان در حاشيه 
نص��ب تنديس كاوه آهنگ��ر در مي��دان آزادي گفت: 
ش��هروندان اصفهاني از شب گذشته تاكنون استقبال 
پرش��وري از اين اقدام داش��تند، با اين تنديس عكس 
يادگاري مي گرفتند و از مديران شهري بابت اين اقدام 

تشكر مي كردند. 
 كاهش 45درصدي حجم گاز تخليه ش�ده در 

سطح منطقه 9
س�اري| رسول داودي نژاد با اعالم اين خبر اظهار كرد: 
حجم گاز تخليه شده از خطوط لوله و تاسيسات منطقه 
حدود 14ميليون مترمكعب بود كه در س��ال گذشته 
حجم آن به 7/7 ميليون مترمكعب رس��يده اس��ت. او 
ب��ا بيان اينكه حجم گاز تخليه ش��ده از خطوط لوله و 
تاسيس��ات با كنترل امور هماهنگي و نظارت بر انتقال 
 HSE گاز منطق��ه و همچنين رعايت كام��ل الزامات
صورت گرفته است، افزود: اين حجم گاز نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته به ميزان 45درصد كاهش يافته 
اس��ت.  مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز، كاهش 45 
درصدي حجم گاز تخليه شده منطقه در سال گذشته 
را صرفه جويي اقتصاد مطلوبي در ش��بكه گاز كش��ور 
عنوان كرد و يادآور شد: از تالش ها و اقدامات موثر تمام 
كاركنان منطقه 9 تشكر مي كنم، اميد است كه با همت 
و تالش��ي مضاعف در سال جديد نيز درراستاي تحقق 
اهداف ش��ركت انتقال گاز ايران به صورت مس��تمر در 

انتقال گاز، گام هاي شايسته يي  برداريم. 
 توزي�ع 59ميلي�ون و ۷۰۰ه�زار ليت�ر ان�واع 

فرآورده هاي نفتي در اردبيل
اردبيل| مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه اردبيل از توزيع 59ميليون و 700هزار ليتر انواع 
فرآورده ه��اي نفتي طي فروردين ماه س��ال جاري در 
استان اردبيل خبر داد.  سيد حجت مدني مدير منطقه 
اردبي��ل در خصوص تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي 
بيان كرد: بي��ش از 59 ميليون و 700 هزار ليتر انواع 
فرآورده ه��اي نفتي در اس��تان اردبيل در فروردين ماه 
سال جاري تامين و توزيع شده كه در مقايسه با مدت 
مشابه س��ال قبل ۶,۶درصد رشد داشته است. وي در 
ادامه ابراز داشت: از مقدار آمار اشاره شده، ۳۶ ميليون 
ليتر بنزين با رش��د ۲0درصد و ۲ميليون ليتر با رشد 
منفي 19درصد نفت س��فيد )به لحاظ توسعه خطوط 
لوله گاز در روستا ها( و همچنين مقدار ۲1ميليون نفت 
گاز با رشد منفي 5درصد در سطح استان اردبيل تامين 

و توزيع شده است. 
گل محم�دي كش�ت  افزاي�ش 5۰درص�دي   

در همدان
همدان| مدير امور باغباني س��ازمان جهاد كشاورزي 
افزاي��ش 50درص��دي كش��ت  از  اس��تان هم��دان 
گل محمدي در اين اس��تان خبر داد و گفت: امس��ال 
14۳هكتار گل محمدي در استان همدان كشت شده 
اس��ت كه نسبت به سال گذشته افزايش 50 درصدي 
دارد. حجت اهلل شهبازي با اشاره به اينكه سال گذشته 
11۶ هكتار گل محمدي در استان همدان كشت شده 
بود، افزود: بيش��ترين سطح كش��ت اين محصول در 
شهرستان مالير با 80 هكتار سطح زيركشت است. او با 
بيان اينكه سال گذشته 109تن گل محمدي در استان 
همدان توليد ش��د، تصريح كرد: پيش بيني مي ش��ود، 
ميزان توليد اين محصول در استان به 1۳0 تن و سطح 
آن به 150هكتار برسد. ش��هبازي با اشاره به فرآوري 
سنتي گل محمدي در استان همدان خاطرنشان كرد: 
محصوالت فرآوري ش��ده گل محمدي شامل گالب و 
گل خش��ك اس��ت و به علت اينكه فرآوري آن سنتي 

است، توليد اسانس از اين محصول وجود ندارد. 
 انهدام باند سرقت از مغازه ها در البرز

كرج| رييس پليس آگاهي اس��تان البرز از انهدام يك 
باند سه نفره سرقت از مغازه ها خبر داد. سرهنگ جواد 
صفايي ديروز در نشس��ت خبري با اصحاب رسانه كه 
در اداره پليس آگاهي اس��تان برگزار ش��د، اظهار كرد: 
در پي وقوع و افزايش س��رقت باتري خودرو در سطح 
اس��تان و ايجاد ناامني و نارضايتي شهروندان، موضوع 
در دس��تور كار ماموران پليس آگاهي اين استان قرار 
گرفت. او در ادامه با بيان اينكه طبق اقدامات موشكافانه 
مام��وران پليس آگاهي اس��تان الب��رز از دوربين هاي 
مداربسته موجود در محل هاي مورد سرقت قرار گرفته 
مشخص شد كه سارقان سه نفر هستند، افزود: سارقان، 
سرقت ها را با استفاده از سه خودرو پژو پارس، زانتيا و 
پ��ژو 405 انجام مي دادند اما پالك هاي خودروها را به 

طرز ماهرانه يي با گل والي استتار مي كردند. 
 كشت گياهان دارويي در خراسان شمالي

بجن�ورد| گياهان داروي��ي در ه��زار و 700هكتار از 
عرصه هاي طبيعي خراسان شمالي كشت شد. مديركل 
مناب��ع طبيعي و آبخيزداري اس��تان گفت: مس��احت 
عرصه ه��اي طبيعي كش��ت گياهان داروي��ي در هزار 
و 700هكت��ار از عرصه هاي طبيعي خراسان ش��مالي 
۲ميليون و ۳۳هزار هكتار اس��ت ك��ه در هزار و 700 
هكتار آن گياه دارويي كش��ت شد. حسن وحيد افزود: 
ع��الوه برآن تاكنون ۳90هزار اصل��ه گياهان درختي، 
درختچه يي و مرتعي نيز در طرح بيابان زدايي كاش��ته 
ش��د. او گفت: تا س��ال 9۶، ۲50هزار هكتار از مراتع و 
عرصه هاي طبيعي خراسان شمالي به بخش خصوصي 
بازگردانده شد. استان خراسان شمالي 4۳۳هزار هكتار 
جن��گل دارد كه ۲5هزار هكتار آن بل��وط و 418هزار 

هكتار نيز جنگل هاي اُرس است. 

اخبارشهرستانها

سخنگوي دولت در اصفهان:

وضع ارزي كشور خوب است
استاندار اصفهان: »بروكراسي« درد ريشه دار اقتصاد ايران است

معاون اقتصادي وزير خارجه مطرح كرد

توسعه روابط با همسايگان در مسير توسعه صادرات

گروه بنگاه ها 
»اوضاع ارزي كش��ور خوب است.« اين عباراتي 
است كه سخنگوي دولت و معاون رييس جمهوري 
در جريان س��فر به اصفهان در جمع اهالي اقتصاد 
اين استان آن را مطرح كرده است؛ مطالبي كه هر 
چند ش��ايد در بدو امر به نظر برس��د كه با برخي 
نشانه هاي ميداني ارزي همخواني ندارد، اما نوبخت 
معتقد اس��ت كه اين اظهارات را نه براي فضاسازي 
به نفع راهبردهاي اقتص��ادي دولت دوازدهم بلكه 
براس��اس اعداد و ارقام و آمار مس��تند آن را مطرح 

مي كند. 
مدلي كه استفاده از آن نوبخت را به اين نتيجه 
عيني رسانده كه وضع ارزي كشور خوب است، تراز 
تجاري و ميزان صادرات و واردات كلي كشور است 
كه نوبخت اين عدد را از درآمدهاي ارزي كشور كم 
مي كند و با استناد به رقم باقي مانده از درآمدهاي 
نفتي به اين نتيجه مي ر س��د كه وضع ارزي كشور 
در حالت نرمال قرار دارد و نوس��اناتي كه اخيرا در 
بازار مشاهده شده است، نه به دليل عدم تعادل ارزي 
بلكه به دليل فضاسازي هاي رواني خاصي است كه 
دشمنان كشورمان با استفاده از آنها تالش مي كنند 
وضعيت كالن اقتصاد كشورمان را نامطلوب جلوه 
دهند. س��خنگوي دولت و رييس سازمان برنامه و 
بودج��ه مي گويد: وضع ارزي كش��ور خوب و بنا به 
 اعالم صندوق بين المللي پول ذخاير ارزي ايران از 
95 ميليارد دالر به 108 ميليارد دالر افزايش يافته 
است. نوبخت ديروز در جلسه ستاد راهبري و مديريت 
 اقتصاد مقاومتي اس��تان اصفهان اف��زود: از اول تا 
15 ارديبهشت نيز توانستيم 4 ميليارد و ۶50ميليون 
دالر ثبت س��فارش براي كاالهاي اساس��ي، دارو، 
لوكس و غيرضروري داش��ته باش��يم و تراز تجاري 
كشور در فروردين امسال ۶00 ميليون دالر مثبت 
بود. او تاكيد كرد: هدف مش��ترك دولت و مجلس 
در برنامه ششم كشور، رشد اقتصادي است كه بايد 
براي رس��يدن به اين هدف شرايط سرمايه گذاري 
فراهم ش��ود تا آثار آن را در توليد ملي و اش��تغال 
مش��اهده كنيم. اما محس��ن مهرعليزاده استاندار 
اصفهان در شمايل ميزبان معاون رييس جمهوري و 
شخصي كه سال ها در حوزه اجرايي صاحب تجربه 
است در اين جلس��ه از ضرورت تفويض اختيارات 
بيش��تر به اس��تان ها صحب��ت ك��رد و از نوبخت 
خواس��ت كه زمينه اختيارات بيشتر استان ها براي 

تصميم سازي هاي اساسي كشور را فراهم كند. 

 دو مسير براي رسيدن به يك هدف
معاون رييس جمهوري و رييس سازمان برنامه 
و بودجه خاطرنشان كرد: در سال گذشته و امسال 
از دو مسير، س��رمايه گذاري ترسيم شده كه يكي 
از طريق اس��تفاده از امكان��ات غيردولتي و ديگري 
استفاده از اعتبارات دولتي است. در بخش استفاده 

از امكانات غيردولتي، بانك ها بايد وارد عمل شوند 
و س��رمايه الزم را دراختيار واحده��اي توليدي و 
صنعتي نيازمند به س��رمايه در گردش قرار دهند 
كه اين كار در سال گذشته در قالب تسهيالت رفع 

موانع توليد صورت گرفت. 
بانك ها در سال گذشته 18 هزار و 500ميليارد 
تومان تسهيالت به بيش از ۲۶ هزار واحد صنعتي و 
توليدي كوچك و متوسط از مجموع 80 هزار واحد 
پرداخت كردند. مس��ير دوم براي س��رمايه گذاري، 
استفاده از اعتبارات دولتي است كه خزانه بايد وارد 
عمل ش��ود و به اين منظور سال گذشته 4۲ هزار 
و 500ميليارد توم��ان از رديف تملك دارايي هاي 

سرمايه يي براي طرح ها اختصاص يافت. 
نوبخ��ت همچني��ن ب��ه اختصاص يك ه��زار و 
۲00ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني در سال 
 گذشته اشاره كرد و گفت: صندوق توسعه ملي ۶ هزار و 
700 ميلي��ارد تومان براي احياي 550 هزار هكتار 
از زمين هاي خوزستان و ايالم در اختيار دولت قرار 
داد. سخنگوي دولت با اشاره به موضوع مهار آب هاي 
مرزي گفت: رهبر معظم انقالب براي مديريت منابع 
آب با برداش��ت 8 ميليارد دالر از صندوق توس��عه 
 ملي به ازاي هر سال ۲ ميليارد دالر موافقت كردند. 
797 هزار نفر از مجموع ۳ ميليون و ۲00 هزار نفر 
جوياي كار در س��ال گذشته وارد بازار كار شدند و 
از س��وي ديگر 7 هزار نفر نيز كار خود را از دس��ت 
دادند. او به كاهش ن��رخ بيكاري از 1۲,4درصد به 
1۲,1درصد اش��اره كرد و گفت: ميزان اشتغال در 
س��ال جديد افزايش مي يابد زيرا ميزان تسهيالت 
بانكي از 18هزار و 500 ميليارد تومان به 7۳ هزار و 

400ميليارد تومان افزايش يافته است. 

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به 
سخنان رييس جمهوري امريكا براي خروج از برجام 
گفت: ما براي هر اتفاقي آماده هس��تيم و از پيش 
براي آن برنامه ريزي و پيش بيني بودجه مي كنيم. 

 اختيارات بيشتري به استان ها بدهيد
اس��تاندار اصفهان گفت: اگر اختيارات بيشتري 
به اس��تان ها و دستگاه ها داده نش��ود، نمي توان از 

پتانسيل واقعي استان استفاده كرد. 
به گزارش ايس��نا، محسن مهرعليزاده ديروز در 
جلسه س��تاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي 
اس��تان اصفهان با بي��ان اينكه اس��تان اصفهان از 
ابعاد مختلفي چون نيروي انساني، سابقه فرهنگي 
و تاريخي، اقتصادي، اجتماعي و... همواره به عنوان 
استاني سرآمد در كش��ور مطرح است، اظهار كرد: 
بدون تع��ارف اصفهان مي تواند ب��ه عنوان مركز و 
الگوي كشور انتخاب شود و براي نمونه در مسائل 
زيربنايي همچون آب كه كشور درگير خشكسالي 
اس��ت، اگر بنا باش��د طرحي اجرا ش��ود، اصفهان 

بهترين منطقه است. 
او با اشاره به اينكه در بخش تكنولوژي، فناوري، 
گردش��گري و... بخش قابل توجه��ي از درآمدهاي 
كش��ور از اس��تان اصفهان تامين مي ش��ود، گفت: 
اصفهان داراي امكانات تاريخي، زيربنايي، فرودگاه 
و... اس��ت، البته نياز به پيش��رفت نيز وجود دارد و 
از دولت مي خواهيم هر جا قصد توسعه يي دارد، ما 
آماده ايم تا به صورت پايلوت از اصفهان اجرا شود. 

اس��تاندار اصفهان موضوع آب، محيط زيست و 
اشتغال را سه مشكل مهم اين استان دانست و افزود: 
مشكل آب امسال ويژه است؛ امسال ورودي آب به 

حوض��ه آبريز زاين��ده رود ۳80 ميليون مترمكعب 
اس��ت كه در مقايسه با برنامه ريزي قبل كه حدود 
1,5ميليارد مترمكعب بود و حتي سال گذشته كه 
نزديك به ميانگي��ن و 1,۲ ميليارد مترمكعب بود، 

اكنون به يك پنجم كاهش يافته است. 
او تاكيد كرد: اصفهان امس��ال به طور استثنايي 
درگير خشكس��الي و بي آبي است كه در 47 سال 
اخي��ر در رتبه چهل و هفتم قرار دارد و با اين رتبه 
۲5درصد عقب تر هس��تيم و ميزان بارش ها در اين 

حوضه، ۶4درصد منفي است. 
مهرعليزاده با تاكي��د بر اينكه به همت مديران 
اس��تان و حمايت رييس جمهور ايده س��ازگاري با 
كم آبي و تش��كيل كارگ��روه آن و همچنين تغيير 
برخي ديدگاه هاي آبي در دس��تور كار قرار گرفته 
اس��ت، اظهار كرد: تش��كيل كارگروه س��ازگاري با 
كميابي، به جاي پيدا كردن منابع جديد آب، نحوه 
مصرف را تغيير مي دهد. كشاورزان سال گذشته آب 
دريافت نكردند امسال نيز دريافت نمي كنند البته 
قرار بود اواخر ش��هريور آب به كشاورزان اختصاص 
دهيم، اما با شرايط موجود اين امكان وجود ندارد. 

وي با بيان اينكه در اين ش��رايط صنايع استان 
همچون فوالد مباركه و ذوب آهن روي صرفه جويي 
در مصرف آب و اس��تفاده از پساب شهرستان هاي 
اط��راف برنامه ريزي كرده اند، گفت: به كش��اورزان 
گفته ايم اگر ش��ده ب��ا آبپاش و تانك��ر براي حفظ 
باغ ه��اي آنها آب خواهي��م آورد، اما باغ ها حاصلي 
نخواهيم داش��ت، درخصوص پروژه هاي اس��تفاده 
بهينه از پس��اب نيز از منابع استان و بخش صنعت 
پرداخت مي كنيم تا باري از لحاظ هزينه به دولت 

تحميل نكنيم. 

 بروكراسي درد ريشه دار
استاندار اصفهان در ادامه مشكل ديگر اصفهان 
را از ابتداي فعاليت خود در اين استان، بروكراسي 
اداري عن��وان ك��رد و افزود: متاس��فانه نمونه بارز 
بروكراس��ي اداري در اصفه��ان دي��ده مي ش��ود و 
در م��ورد بي��كاري نيز يكي از مش��كالت موجود، 
بروكراسي پيچيده يي اس��ت، البته با صحبت هاي 
انجام ش��ده تا ح��د قابل قبولي اي��ن رويه را بهبود 
بخش��يده ايم. او با تاكيد بر اينكه بروكراسي عامل 
مهم س��رمايه گريزي از اصفهان است، تصريح كرد: 
بانك ها نيز عامل ديگر س��رمايه گريزي از اصفهان 
هس��تند و در حالي كه از نظ��ر معرفي طرح هاي 
اشتغال در رتبه هاي دوم و سوم هستيم، اما از نظر 
جذب منابع بانك��ي در رديف هاي مياني و پاييني 
كشور قرار داريم. مهرعليزاده با بيان اينكه بانك ها به 
منزله جريان خون در كالبد اقتصاد كشور هستند، 
تاكيد كرد: با وجود اين بانك ها يكي از چالش هاي 
كشور هستند و اگر بنا بر حضور بانك ها در جلسات 
اس��ت، بايد اختيار عمل داش��ته باشند. او به ركود 
حاكم بر بخش توليد و صنعت اش��اره و خطاب به 
نوبخت، گفت: هر اس��تان مزيت هاي خاص خود را 
دارد، اگر اختيارات بيشتري به استان ها و دستگاه ها 
داده نش��ود، نمي توان از پتانس��يل واقعي اس��تان 
استفاده كرد. استاندار اصفهان افزود: بي اعتمادي به 
مديريت و توان استان ها موجب كند شدن حركت 
و كاهش اعتماد به نفس آنها و همچنين وابستگي 
بيش��تر آنها به اعتبارات دولتي مي ش��ود، بنابراين 
دولت بايد جهت گيري خود را تغيير دهد و به جاي 
پمپاژ پول نفت به استان ها، موجب درآمدزايي آنها 

و تزريق اعتبارات از استان ها به دولت شود. 

معاون اقتصادي وزير امور خارجه گفت: توسعه 
روابط بازرگاني با كشورهاي همسايه به ويژه عراق 

از اهداف اصلي اين معاونت است. 
به گ��زارش ايرن��ا، غالمرضا انص��اري ديروز در 
گفت وگو با خبرنگاران در مرز بين المللي ش��لمچه 
خوزس��تان اظهار كرد: يكي از كش��ورهايي كه در 
اولوي��ت باالي توس��عه پيونده��اي دو جانبه قرار 
دارد، عراق اس��ت. وي افزود: براي توسعه صادرات 
به عراق تالش داريم ت��ا پيوندهاي اقتصادي را در 
كنار روابط سياسي گسترش دهيم. انصاري گفت: 
براي تحقق اين مهم ش��تاب و تس��هيل در رفت و 
آمد مس��افر بين ۲كش��ور به ويژه زائ��ران ايراني و 

عراقي، توسعه روابط اقتصادي با محوريت تجارت 
و توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي به عراق 
در دس��تور كار قرار دارد. انصاري آش��نايي با موانع 
و مش��كالت صادر كنندگان و بررسي راهكارهايي 
براي توس��عه صادرات به كشور عراق را هدف سفر 
خود به ۲مرز شلمچه و چزابه در خوزستان عنوان 
و اظهار كرد: در اين س��فر از نزديك با تالش هايي 
كه در مرزهاي تجاري ايران و عراق در خوزس��تان 
قرار دارد، آشنا و مشكالت توسعه تجارت با عراق را 
بررسي و پيشنهادهاي بازرگانان بخش خصوصي و 
دولتي را براي افزايش صادرات و رفت آمد مس��افر 
م��ورد ارزيابي ق��رار مي دهيم. سركنس��ول ايران 

در بص��ره، معاون اقتصادي اس��تاندار خوزس��تان، 
قائم مقام س��ازمان منطق��ه آزاد ارون��د، فرماندار 
خرمشهر و جمعي از مسووالن اقتصادي خوزستان 
معاون اقتص��ادي وزير امور خارجه را در س��فر به 
ش��لمچه همراهي كردند. پايانه مرزي شلمچه در 
1۶كيلومتري غرب خرمش��هر قرار دارد و هر سال 
در ايام اربعين پذيراي هزاران زائر حس��يني است. 
روزان��ه به  طور ميانگين 100تا 150كاميون حامل 
كاالي غيرنفت��ي از مرز ش��لمچه به كش��ور عراق 
صادر مي ش��ود اما اكنون به دليل برخي مشكالت 
و بخشنامه هاي صادره از سوي مقام هاي عراقي اين 

رقم به 10تا ۳0كاميون كاهش يافته است. 

اردبي�ل| ب��ا حض��ور مس��ووالن 
استاني و كشوري نادر فالحي به عنوان 
مديركل جديد ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردشگري اس��تان اردبيل 
معرفي ش��د. به گزارش »تعادل« در 
اردبيل به نقل از مركز روابط عمومي و 
اطالع رساني اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل، در آيين توديع و معارفه 
مديران كل ميراث فرهنگي استان اردبيل، مديركل سابق ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل به ادغام سه 
حوزه در س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
اش��اره كرد. كريم حاج��ي زاده اضافه كرد: صنعت گردش��گري 
متفاوت با س��اير حوزه ها بوده و در كشور نيز اقتصاد گردشگري 
مبتني بر توانمندي هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي كشور است. 
او تاكيد كرد: بر همين اساس سه حوزه طبيعت، تاريخ و فرهنگ 
س��رمايه هاي بنيادين تلقي شده و نخستين وظيفه تعريف شده 
س��ازمان نيز حفاظت ويژه از هر س��ه حوزه است. در عين حال 
اجازه سوءاس��تفاده به احدي را در س��ال هاي اخير نداديم. او از 
فعاليت هاي ش��اخص در حوزه ميراث��ي را نجات مجموعه بقعه 
ش��يخ صفي الدين اردبيلي از وضعيت نامطلوب اش��اره و تاكيد 
كرد: اقدامات صورت گرفته منجر به اخذ رتبه نخس��ت در بين 
۳1 پايگاه ملي و بين المللي شده است. در اين جلسه همچنين 

حاجي زاده به فرابخشي بودن حوزه گردشگري تاكيد كرد. 

مديركل جديد ميراث فرهنگي استان اردبيل 
معرفي شد

كارگ��روه  ريي��س  مازن�دران| 
پيش��گيري و مقابل��ه ب��ا قاچ��اق و 
عرضه خارج از ش��بكه فرآورده هاي 
نفتي اس��تان مازندران ب��ا تاكيد بر 
پيش بين��ي و پيش��گيري از قاچاق 
فرآورده ه��اي نفتي، گف��ت: نهمين 
كارگروه پيشگيري و مقابله با قاچاق 
فرآورده هاي نفتي با محوريت رس��يدگي به وضعيت چاه هاي 
غيرمجاز در استان تشكيل جلس��ه داد. به گزارش »تعادل«، 
حسينعلي طالبي رييس كارگروه پيشگيري و مقابله با قاچاق 
و عرضه خارج از ش��بكه فرآورده هاي نفتي اس��تان مازندران 
گفت: اين كارگروه براي ايجاد هماهنگي، پشتيباني و پيگيري 
عمليات اجرايي تش��كيل و در اين جلس��ه وضعيت چاه هاي 
غيرمج��از و مديريت س��وخت به چاه هاي فاق��د پروانه مورد 
بررسي قرار گرفت. حسينعلي طالبي باتوجه به ارائه آمارهاي 
ادارات متولي از چاه هاي اس��تان افزود: از كارهاي بسيار موثر 
كه در س��ال گذشته انجام شد تغيير الگوي كشت است كه با 
مديريت مصرف آب و س��وخت به نتيجه رس��يد و همچنين 
پالك گذاري تراكتورها نيز در مديريت س��وخت موثر بوده اند. 
اين مسوول در ارتباط با سوخت چاه هاي كشاورزي استان كه 
تعدادي از آنها فاقد مجوز است، تاكيد كرد: در حوزه عملياتي 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري بيش از 
50 هزار چاه كشاورزي فاقد مجوز در حال بهره  برداري است. 

 تشكيل كارگروه پيشگيري و مقابله
با قاچاق فرآورده هاي نفتي در ساري

مركزي| ش��هرداري اراك به دنبال 
اين است كه در سايه تعامل و همكاري 
عقب ماندگي هاي شهر اراك را در مدت 
كوتاه جبران نمايد. نخس��تين جلسه 
هم انديشي شهرداري با سرمايه گذاران 
ش��هر اراك با حضور آقازاده اس��تاندار 
اس��تان مركزي، زنديه وكيلي معاون 
هماهنگي امور عمراني استانداري، رييس و اعضاي شوراي شهر و 
شهردار اراك، مديران و مسووالن استاني و جمعي از سرمايه گذاران 
شهر اراك در محل استانداري مركزي برگزار شد. در ابتداي اين 
جلسه تاجران شهردار كالن شهر اراك ضمن خيرمقدم به حاضران 
در جلس��ه بيان داشت: در شهرداري اراك با رويكرد جديدي كه 
اعضاي ش��وراي ش��هر مبني بر شكس��تن چارچوب و قالب هاي 
گذشته داشتند كار شروع شد و در ابتداي امر مديريت شهري به 
دنبال دلجويي از شهروندان اراكي بابت سختي ها و دست اندازهاي 
اداري بود و تالش شد تا حد امكان جهت تسريع امور شهروندان 
تحوالتي ايجاد ش��ود. وي در ادامه مطلب فوق افزود: در راستاي 
ايجاد تحوالت مديريت شهري، مديران جوان با تخصص هاي الزم 
و همچنين دلسوز شروع به كار نمودند و سعي بر ايجاد يك رابطه 
عاطفي بين شهرداري و شهروندان در برنامه كاري شهرداري قرار 
گرفت تا شهروندان ش��هرداري را خانه خود بدانند. تاجران بيان 
داش��ت: بايد گفت كه حال و هواي امروز شهرداري اراك حال و 

هواي كار و سهولت در انجام امور است.

 تالش و حركت براي آباداني شهر اراك
آغاز شده است

نايب ريي��س  خراس�ان رضوي| 
اتحاديه هت��ل  آپارتمان داران مش��هد 
مي گوي��د كه از مجموع��ه ۳10 هتل  
آپارتم��ان دار ك��ه در مش��هد فعاليت 
مي كنن��د 75 درص��د آمادگي فروش 
واحدهاي اقامتي خود را دارند. مهدي 
آجيليان در گفت وگو با ايس��نا، اظهار 
كرد: به دليل سياست هاي غلطي كه در ارتباط با اعطاي مجوز به 
خانه مسافرها در پيش گرفته شده فعاليت براي هتل آپارتمان داران 
سخت شده است. او درباره قيمت واحدهاي هتل  آپارتمان در مشهد 
نيز گفت: قيمت اين واحدها با حدود پنج س��ال گذش��ته تفاوتي 
زيادي نكرده است. آجيليان درباره اين مطلب كه به نظر نمي رسد 
هتل آپارتمان داران در موضوع فروش خيلي جدي باش��ند، گفت: 
ش��ايد علت عدم جديت آنها در اين امر اين اس��ت كه آنها هراس 
دارند كه اگر ملك خود را بفروش��ند با سرمايه خود چه اقدامي را 
انجام دهند كه توجيه اقتصادي داش��ته باشد و دچار زيان نشوند 
اما بسياري از آنها قطعا آمادگي فروش را دارند. نايب رييس اتحاديه 
هتل آپارتمان داران مشهد ادامه داد: برخي از هتل آپارتمان داران در 
مشهد به دنبال تعويض ملك خود با ملك مسكوني هستند تا در 
قالب خانه  مس��افر آن را اجاره دهند، آنان تصور مي كنند كه اين 
اقدام براي آنها س��ودمندتر است باتوجه به اينكه هتل آپارتمان ها 
بايد استانداردها و ضوابطي كه اعالم شده را رعايت كنند و براساس 

همان  استانداردها، گواهي فعاليت و كسب وكار بگيرند. 

 آمادگي هتل  آپارتمان داران مشهدي
براي فروش ملك
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اقتصاد اجتماعي12
آمپولايمنكننده

»هپاتيتB«نايابشد
در حالي امس��ال ش��عار كنترل وي��روس هپاتيت در 
كشور به عنوان شعار هفته سالمت گوارش انتخاب شده 
اس��ت كه بنا بر اعالم رييس شبكه هپاتيت ايران، آمپول 
ايمونوگلوبولين كه جني��ن را در برابر اين بيماري ايمن 
مي ك��رد، در بازار ناياب ش��ده و مادران ب��اردار مبتال به 

هپاتيت B را نگران سالمت فرزندشان كرده است. 
مويد علويان درباره اين خبر گفت: »بيماري هپاتيت 
» B « قبال از راه مادر به نوزاد هنگام تولد منتقل مي شد، 
اما با اقداماتي كه وزارت بهداشت در زمينه واكسيناسيون 
ن��وزادان از س��ال ۱۳۷۳ انجام داد، ش��يوع اين بيماري 
كاهش پيدا كرد؛ در نتيجه مي توان گفت امروز هپاتيت 
» B« در افراد زير ۲۴ س��ال تقريبا وجود ندارد و بس��يار 

نادر است.«
وي افزود: عالوه بر تزريق واكس��ن هپاتيت به نوزاد، 
يكي از راه هاي جلوگي��ري از انتقال اين بيماري از مادر 
به نوزاد استفاده از آمپول ايمونوگلوبين است. بيش از ۲۵ 
س��ال است كه در كشور از اين آمپول استفاده مي شود و 

هيچ وقت در اين زمينه تحريم نبوده ايم. 
وي افزود: اين دارو گران نيست، اما به دليل سوءتدبير، 
االن مادران مبتال به هپاتيت » B « نمي توانند آن را تهيه 
كنن��د. اين درحالي اس��ت كه ۱.۵درص��د از زنان باردار 
ب��ه اين بيماري مبتال هس��تند؛ باتوجه ب��ه اين موضوع 
م��ا با خطر تولد ن��وزاد مبتال به هپاتيت B  به دليل نبود 
ايمونوگلوبين روبه رو هستيم. رييس شبكه هپاتيت ايران 
در ادامه با اشاره به ارسال نامه يي به وزير بهداشت درباره 
ناياب ش��دن اين دارو، تاكيد كرد: در اين نامه آمده است 
كه فقدان آمپول ايمونوگلوبين سبب سرگرداني و نگراني 
مادران باردار مبتال و آسيب به برنامه كنترل هپاتيت در 
كشور شده است. ضرورت تلقيح اين آمپول به نوزادان اين 
مادران امري جدي اس��ت؛ به طوري كه عدم تلقيح آن تا 
۱۰درصد خطر انتقال بيماري به نوزادان را به همراه دارد. 
هزينه تهيه اين دارو نيز بس��يار پايين تر از هزينه كنترل 

هپاتيت B  در طوالني مدت است.

اشتغال60هزارمددجوي
بهزيستي

رييس سازمان بهزيستي از اشتغال ۶۰ هزار مددجوي 
تحت پوش��ش بهزيستي در سال جاري خبر داد و گفت: 

معلوالن در اولويت قرار دارند. 
انوش��يروان محس��ني بندپي افزود: اش��تغال يكي از 
مهم تري��ن برنامه هاي بهزيس��تي در س��ال ۹۷ اس��ت 
به طوري كه در اين خصوص برنامه هاي ويژه يي در دستور 
كار ق��رار دارد كه آيين نامه هاي اجرايي آن به اس��تان ها 
ابالغ ش��ده اس��ت. وي گفت: باتوجه به اينكه معلوالن از 
توانمندي هاي بااليي برخوردار هس��تند به همين دليل 
اش��تغال اين افراد در اولويت قرار دارد. رييس س��ازمان 
بهزيس��تي از اش��تغال ۶۰ هزار مددج��و و معلول تحت 
پوش��ش اين سازمان در س��ال جاري خبر داد و به مهر 
گفت: زمينه ها و برنامه ريزي هاي الزم براي رس��يدن به 
اين آم��ار در حال انجام اس��ت و اميدواريم با تخصيص 
اعتب��ارات و بودجه به موقع بتوانيم نس��بت به تحقق آن 
اقدام كنيم. به گفته بندپي، س��ال قبل زمينه اش��تغال 
۵۳ هزار مددجو از طريق وام هاي اش��تغال با س��ود كم 
و همچنين توانمندسازي و ارائه آموزش هاي الزم، فراهم 
شد. وي در مورد افزايش مستمري مددجويان بهزيستي 
در س��ال جاري افزود: در سال ۹۷ مستمري مددجويان 
تحت پوشش ۱۴درصد افزايش پيدا مي كند كه به زودي 

به حساب مددجويان پرداخت مي شود. 

آزمونپايههفتممدارس
»سمپاد«برگزارنميشود

رييس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش، گفت: 
آزمون ورودي پايه هفتم مدارس سمپاد برگزار نمي شود 
و مدارس مذكور ب��ا روش هاي جايگزين دانش آموزان را 

پذيرش مي كنند. 
عبدالرس��ول عمادي اظهار كرد: آزمون سمپاد براي 
ورود به پايه دهم مانند س��ال هاي قبل برگزار مي ش��ود 
اما براساس دستور وزارت آموزش و پرورش هيچ آزموني 
ب��راي ورود دانش آموزان به پايه هفتم برگزار نمي ش��ود، 
ام��ا با روش ه��اي جايگزين مانند مصاحب��ه و گفت وگو 
دانش آم��وزان جذب مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان 
مي ش��وند. وي افزود: در راس��تاي سياس��ت هاي جديد 
آموزش و پرورش، در س��ال ۹۷، هيچ آزموني براي ورود 
دانش آموزان ب��ه پايه هفتم برگزار نمي ش��ود، اما اينكه 
دانش آموزان با چه روش��ي جذب مدارس اس��تعدادهاي 
درخشان شوند، در روزهاي آينده از سوي وزارتخانه اعالم 
مي ش��ود. به گزارش مركز اطالع  رساني و روابط عمومي 
وزارت آموزش و پرورش، عمادي تصريح كرد: طبق آنچه 
آموزش و پرورش به مناطق ابالغ كرده اس��ت، برگزاري 
آزمون براي ورود به مدارس ممنوع است و ادارت آموزش 
و پ��رورش مناطق بر اين موض��وع مراقبت مي كنند، اما 
ممكن است مدارس با روش هاي ديگري اقدام به پذيرش 
دانش آموز كنند. گفتني است روز گذشته در خبر ساعت 
۱۴ ش��بكه يك س��يما، خبر نادرستي مبني بر برگزاري 

آزمون پايه هفتم منتشر شده بود. 

اخبار

معاوناولرييسجمهوري:

بيش از هر زمان ديگري به گفت وگو نياز داريم

درياچهاروميهتاشهريورفرصتداردزندهبماند
نزدي��ك ب��ه پنج س��ال از آغاز كار س��تاد احياي 
درياچه اروميه مي گذرد، ستادي كه اميد را به درياچه 
بازگرداند، كارشناسان مختلف را از تمام دنيا به حركت 
وا داشت تا دست همكاري براي احياي دومين درياچه 
آب ش��ور جهان دراز كنند ام��ا در نهايت چراغ اميد 
از داخل خانه خاموش مي شود، بدقولي وزارتخانه هاي 
جهاد كش��اورزي و ني��رو در تخصيص حقابه محيط 
زيستي، كمبود بودجه كه سرعت حركت پروژه را كند 
كرد و چندين و چند مشكل ريز و درشت ديگر چوب 
الي چ��رخ احياي آن گذاش��ت. تا جايي كه ش��واهد 
نشان مي دهد، تا زماني كه ميان سازمان هاي مرتبط 
با احياي درياچه اجماع و همكاري ش��كل نگيرد، نه 
كمك چيني ها فايده دارد، نه حضور آلماني ها اثر گذار 
است و نه پيشنهاد استفاده از ۳ميليارد دالر فاينانس 
خارجي گره يي را ب��از مي كند اما در ميدان عمل هر 
وزارتخانه يي كار را ب��ه گردن ديگري مي اندازد و اين 
ميان درياچه اروميه است كه قرباني مي شود،  بطوري 
كه بنابر اعالم مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق س��تاد 
احياي درياچه اروميه اگر تا شهروير امسال آب تازه به 

درياچه نرسد، درياچه اروميه مي ميرد. 

كمكهايداخليوخارجيبراينجاتدرياچه
در روزهاي ابتدايي ش��كل گرفتن ستاد احياي 
درياچ��ه اروميه، ه��ر روز خبرهاي خ��وش درباره 
احياي درياچه مرده به گوش مي رسيد. ستادي كه 
در رده نخستين وعده هاي انتخاباتي رييس جمهور، 
جام��ه عمل به خود گرفت و بدون از دس��ت دادن 
وقت براي احياي درياچه اروميه گام برداشت. عبور 
آب هرچن��د اندك به داخل درياچه خبر خوش��ي 
بود كه مردم را ش��اد كرد اما به مروز زمان گره كار 

كورتر ش��د، دست اندازها يكي پس از ديگري مانع 
از آن ش��د كه خبرهاي خوش ادامه داش��ته باشد 
و تعدادش��ان هر روز كمتر و كمتر ش��د. نخستين 
نشانه هاي نگران كننده درباره طرح احياي درياچه 
ارومي��ه، زماني عيان ش��د كه تيرم��اه ۹۶، روح اهلل 
حضرت پور، نماينده مردم اروميه در مجلس اعالم 
ك��رد: »تراز س��طح آب درياچه اروميه نس��بت به 
 س��ال گذشته حدود ۲۰ سانتي متر كم شده است. 
در حقيق��ت حجم آب درياچه در ش��رايط كنوني 
۱۴۰ ميليون مترمكعب نس��بت به  س��ال گذشته 
كمتر شده اس��ت.« اين در حالي است كه عيسي 
كالنتري، رييس كنوني س��ازمان محيط زيس��ت و 
مسوول س��تاد احياي درياچه اروميه هم گفته بود 
كه تنها ۳۵درصد از بودجه س��تاد احياي درياچه 
 اروميه در  س��ال ۹۵ اختصاص يافته اما در صورت 
تخصي��ص كامل بودج��ه احياي درياچه ۷  س��ال 
طول مي كش��د. چنين وضعيتي در حالي است كه 
طرح هاي پيش��نهادي فائو براي هم��كاري ژاپن با 
ايران هم سرعت چنداني نداشت، بطوري كه بنابر 
اظهارات حس��ين شاهباز، مسوول روابط بين الملل 
ستاد احياي درياچه اروميه، يك  سال و نيم بود كه 
قرارداد اجراي اين طرح با فائو امضا ش��د اما طرح 
اجرايي آن آذر سال گذشته به ستاد احياي درياچه 
ارومي��ه ارائه ش��د. طرحي كه اعتب��ار ۳.٨ ميليون 
دالريش توس��ط دولت ژاپن تامين شده، قرار است 
كه ب��ه صورت پايلوت در ۳ منطقه اجرايي ش��ود. 
اين پروژه  قصد دارد با ارائه راهنمايي و كمك هاي 
فن��ي به تالش هاي دولت اي��ران در جهت كاهش 
۴۰ درصدي مصرف آب طي چهار  س��ال )۲۰۲۰-

۲۰۱۶( و معكوس ك��ردن فرآين��د خشك ش��دن 

درياچه اروميه ياري برس��اند. فائ��و احياي درياچه 
اروميه را به  عنوان يك مساله اجتماعي – اقتصادي 
قلم��داد كرده و يك چارچوب يكپارچه پيش��نهاد 
مي كند كه راه حل هاي فني منطقي را با گزينه هايي 
كه از منظر اقتصادي ارزشمند و از نظر اجتماعي، 

نهادي پذيرفته شده هستند، تلفيق مي كند. 

چاههاييكهمسدودشدنينيست
تمام اين ش��رايط در حالي اس��ت كه مسووالن 
وزارت ني��رو، معتقدن��د برداش��ت هاي بي رويه از 
چاه ها بح��ران درياچه اروميه را ش��ديدتر كرده و 
تم��ام هزينه هاي��ي كه براي نجات آن مي ش��ود را 
ه��در مي دهد،  هداي��ت فهمي، كارش��ناس منابع 
آب وزارت ني��رو درب��اره اي��ن موض��وع مي گويد: 
»هنوز تمام��ي چاه هاي غيرمجاز اط��راف درياچه 
اروميه مسدود نشده اس��ت. او با بيان اينكه ۴۰ تا 
۵۰ ه��زار چاه غيرمجاز در اين محدوده وجود دارد، 
مي گويد؛ شناس��ايي برخ��ي از اين چاه ها بس��يار 
دشوار اس��ت، ضمن اينكه اعتبار الزم براي انسداد 
چاه هاي غيرمجاز امس��ال، تامين نشده است.« او 
معتقد اس��ت: بايد معيش��ت جايگزين براي مردم 
كش��ور خود تعريف كنيم، درحال��ي  كه اقتصاد در 
روستاهاي كشور ما نبايد به كشاورزي وابسته باشد، 
۹۰ درصد مردم روس��تاها با كشاورزي روزگار خود 

را مي گذرانند. 

درياچهاروميهتاشهريورفرصتدارد
با اين وجود درياچه اروميه تا ش��هريور فرصت 
دارد ت��ا زنده بماند. چرا ك��ه درياچه نيازمند آب 
جديد اس��ت و حقابه هايي كه در اين س��ال ها از 

آن دريغ شده بايد به اروميه سرازير شود. مسعود 
تجريش��ي، مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد 
احياي درياچه اروميه درباره اين موضوع بيان كرد: 
»۵۰ درصد س��طح درياچ��ه االن آب دارد. از نظر 
حجم هم از ۱۴ ميليارد مترمكعب آب مورد نياز، 
۲ميليارد مترمكعب آب دارد. البته سطح درياچه 
اهميتش از حجم مهم تر اس��ت. ميزان تبخير آب 
درياچه اروميه ٨۰ س��انتي متر اس��ت كه اگر آب 
شيرين تر باشد به يك متر هم مي رسد. ۶۰ درصد 
سطح درياچه عمقش كمتر از ۶۰ سانتي متر است 
يعني اگر آب جديد وارد درياچه نشود همان آب 
موجود هم تبخير مي شود. وزارت جهاد كشاورزي 
و وزارت ني��رو با هم به توافق رس��يده اند كه آب 
را ب��ه صورت حجم��ي به كش��اورز تحويل دهند 
و كش��اورزان بر مبن��اي حج��م آب دريافتي اش 
برنامه ري��زي كنند. ام��ا همين تواف��ق هم عمل 

نمي شود و اين وزارتخانه گردن آن يكي مي اندازد 
و بالعك��س. اگر وزارت نيرو و جهادكش��اورزي به 
سمت هماهنگي با هم حركت نكنند آب جديدي 
به درياچه نمي رس��د. االن تراز درياچه ۷۳/۱۲۷۰ 
است كه بايد ۳۰ سانتي متر ديگر آب وارد درياچه 
ش��ود. بارش ها زياد بوده اما اين تيپ درياچه ها با 
س��يالب پر مي ش��وند. ما االن دو سال از برنامه ها 
عقب هس��تيم. منابع مالي ۴۰ درصد محقق شده 
اس��ت. دس��تگاه هاي اجرايي نيامده ان��د پاي كار. 
خيلي داليل را مطرح كرده اند از جمله كمبود پول 
ك��ه به اعتقاد من بهانه اس��ت. ۵ اقدام را به آقاي 
روحاني پيشنهاد داديم و ايشان هم به وزارتخانه ها 
ابالغ كرده ان��د. از جمله ممنوعيت خروج چغندر 
قند از استان آذربايجان غربي، تحويل حجمي آب 
به كش��اورزان، ممنوعيت توسعه سطح زير كشت 

آبي و... كه اجرا نشده اند.«

دوس��االنه »اقتصاد كشاورزي« كش��ور و بحث 
درباره اقتصاد و كش��اورزي، كه چالش عمده دولت 
اس��ت، بهانه معاون اول رييس جمهوري براي طرح 
»گفت وگو« به منظور حل چالش هاي كشور بود: »به 
اعتقاد من كشور امروز بيش از هر زمان ديگري براي 
حل چالش ها به گفت وگو نياز دارد، بايد با گفت وگو 
افق هاي تازه يي در مس��ائل آن��ي و روزمره و آتي و 

بلندمدت بازكنيم.«
اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور با 
تاكيد بر اينكه كشور بيش از هر زمان ديگري براي 
حل چالش ها به گفت وگو نياز دارد، گفت: اميداريم 
كنفرانس اقتصاد كشاورزي براي كشور دستاوردهاي 
خوبي داش��ته باش��د. چراك��ه در آن ب��راي اقتصاد 

گفت وگو مي شود. 
او افزود: س��ه نهاد كه امروز در اين جمع حضور 
دارند يكي نمادي از تسريع در پيشرفت كشور يعني 
دانشگاه به عنوان مغز متفكر و مسوول اصلي توسعه 
عل��م و تربيت نيروي انس��اني اس��ت. در طرح هاي 

توسعه كشور بايد به دانشگاه توجه شود. 
جهانگيري ادامه داد: نهادهاي مدني بدون ترديد 
پاي ثابت هر اقدام براي توس��عه هس��تند و دولت و 

دستگاه هاي اجرايي. 
مع��اون اول رييس جمهور اف��زود: گاهي ممكن 
است در نقش دولت براي توسعه زياده روي شود به 
دليل نقش پررنگ دولت اين تصور ايجاد ش��ود كه 
دولت همه كاره است، اما واقعيت اين است كه دولت، 
نهاده��اي تخصصي و دانش��گاه ها به همراه يكديگر 
بايد يه چالش هاس پيش رو بپردازند. اين مس��وول 
ب��ا بيان اينكه در اين راس��تا گفت وگو مهم ترين راه 
پرداختن به اين مسائل است، افزود: مهم ترين پيام 
اين كنفرانس هم اين بايد باش��د ك��ه براي اقتصاد 
كش��اورزي گفت وگو مي شود و اميدواريم نتيجه آن 

در قالب يك تفاهم به اطالع جامعه برسد. 
جهانگيري اظهار كرد: به اعتقاد من كشور امروز 
بي��ش از هر زم��ان ديگري براي ح��ل چالش ها به 
گفت وگو نياز دارد، بايد با گفت وگو افق هاي تازه يي 
در مسائل آني و روزمره و آتي و بلندمدت بازكنيم. 

او افزود: به همين دليل تش��كيل جلس��ات هم 
انديش��ي علم��ي و تخصصي مانند ام��روز از جمله 

ضرورت هاي حياتي كشور است. 
جهانگي��ري در ادامه با بيان اينك��ه امروز بايد با 
همفكري به راه حل هاي نو در حل مشكالت برسيم 
گفت: اين بايدها، بايدهايي دلسوزانه از طرف كسي 
اس��ت كه در جريان مسائل كش��ور است و مي داند 
چه چالش هاي بزرگي پيش روي كشور است. معاون 
اول رييس جمهور ادامه داد: امروز مسائل كشور ديگر 
تك بعدي نيس��ت، برخي از مسائل به دليل طوالني 
ش��دن پيچيده و چندوجهي شده است. جهانگيري 

اضافه كرد: مثال اينگونه نيست كه به مساله آب فكر 
كنيم كه اين مساله فقط يه يك بخش تعلق دارد. 

او افزود: در اين وضعيت وقتي به مس��ائل اصلي 
نگاه مي كنيم متوجه مي ش��ويم كه برجس��ته ترين 
مس��ائل كشور سياس��ي اس��ت. جهانگيري با بيان 
اينكه براي حل مش��كالت بايد به فهمي درست از 
مسائل و تفاهمي مشترك براي حل آن برسيم ادامه 
داد: در اين مس��ير حتما ابعاد سياسي بيش از بقيه 
خود را نش��ان خواهد داد. معاون اول رييس جمهور 
اظهار كرد: در بخش اقتصادي نيز ما بايد فهرس��تي 
از مسائل و مشكالت داشته باشيم، ما در اين بخش 
چالش هايي جدي همچون بيكاري، سرمايه گذاري، 

معيشت مردم و... داريم. 

آبوريزگرد،مسائلجديمحيطزيست
وي اف��زود: در ح��وزه محيط زيس��ت هم امروز 
ريزگردها و مس��اله آب به مس��اله يي جدي تبديل 
شده است. جهانگيري با اشاره به تهديدهاي جديد 
منطقه يي و بين المللي تصريح كرد: هيچ كدام از اين 
مسائل راه حل تك بعدي ندارد و براي حل آنها بايد 
گفت وگو كرد ت��ا راه حلي مورد اتفاق همه بخش ها 
براي آن يافت. اين مس��وول با بيان اينكه سياس��ت 
يعني افق جديدي پيش روي جامعه باز كنيم اظهار 
كرد: با جامعه يي مايوس نسبت به آينده نمي توان به 

سمت پيشرفت حركت كرد. 

جهانگيري در ادامه ب��ا بيان اينكه امروز عده يي 
در كش��ور تالش مي كنند، شرايط و آينده كشور را 
بحراني جلوه دهند، گفت: اين مساله هم به اقتصاد 
هم به سياست و هم به اجتماع لطمه وارد مي كند و 

هزينه حل مشكالت را باال مي برد. 
او ادامه داد: كشور ها تالش دارند مشكالت بزرگ 
خود را كوچك كنند، اما در كشور ما برخي به خاطر 
رقابت سياس��ي سعي مي كنند مشكالت كوچك را 
بزرگ جلوه دهند. اين مس��وول افزود: امروز جريان 
مخالف نظام جمهوري اسالمي كه همواره به دنبال 
براندازي بوده اند س��عي دارد به جامعه اين موضوع 
را القا كند كه جامع��ه دولت ندارد و بي دولتي را به 

مردم القا كند. 
جهانگيري اظهار ك��رد: من با صراحت مي گويم 
امروز كش��ور بيش از آنكه با مش��كالت روبرو باشد 
ب��ا بزرگنمايي مش��كالت روبروس��ت و بزرگنمايي 
مشكالت به دستور كار همه كساني كه مي خواهند 
ب��ه ايران ضربه بزنن��د و از حاكمي��ت قانون نگران 

هستند، تبديل شده است. 
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: هيچ كش��ور 
مقتدري نيس��ت كه در مقطعي با مشكالت مواجه 
نباش��د، امريكا، اروپا و شرق آس��يا هم در مقاطعي 
مش��كالت داش��ته اند. او افزود: بنابراين مش��كالت 
اجتماعي و اقتصادي هيچ ملتي را متزلزل نمي كند 
آن هم ملتي چون ايران كه از حوادث بزرگ سربلند 

بيرون آمده است. جهانگيري اضافه كرد: آن چيزي 
كه موجب آسيب زدن به يك ملت مي شود تخريب و 
تضعيف سرمايه هاي اجتماعي و اميد مردم نسبت به 
آينده است. او اظهار كرد: ما براي عبور از چالش هاي 
پيش رو بايد با وحدت و انس��جام با مشاركت همه 

ذي نفعان براي يافتن راه حل گفت وگو كنيم. 
جهانگيري با بيان اينكه امروز كش��ور قادر است 
مسائل و مشكالت خود را حل كند، گفت: عملكرد 
چند سال اخير نش��ان از ظرفيت باالي كشور براي 

حل مشكالت دارد. 
او از فضايي كه پيش��تر عليه اي��ران و ايراني در 
جهان درست شده بود گفت و اظهار كرد: در چنين 
ش��رايطي ما پشت ميز مذاكره نشستيم و در مقابل 

همه قدرت ها از منطق خود دفاع كرديم. 

برجامنمايانگرقدرتايرانبود
جهانگي��ري افزود: برج��ام از اين منظر نمايانگر 
ق��درت اي��ران بود، حال ه��م كه امري��كا مي گويد 
در اي��ن توافق كاله س��ر ما رفته اس��ت. معاون اول 
رييس جمه��ور ادامه داد: ما به توافقي رس��يديم كه 
حز افتخارات ديپلماسي دنياست و امروز بزرگ ترين 
قدرت دنيا فرياد مي زند كه آن را قبول ندارد، اينكه 
آنها با اين توافق چه كار كنند با خودشان است ولي 
كشوري كه اينگونه عمل كند بايد افراد ساده لوحي 
باش��ند كه بپذيرند با چنين كشوري وارد گفت وگو 

شوند. جهانگيري افزود: ما براي اداره كشور در همه 
ش��رايط آمادگي و برنامه داريم، اين شعار نيست و 
اين برنامه هاي تنظيم شده را اجرا خواهيم كرد ولي 
براي آنها روس��ياهي در تاريخ ثبت خواهد ش��د. او 
اظهار ك��رد: ما در دوران تحري��م يك ميليون و در 
برخي مواقع كمتر از يك ميليون بشكه نفت در روز 
مي فروختيم اما در همان زمان موفق ش��ديم رشد 

اقتصادي را مثبت كنيم و تورم را كاهش دهيم. 
وي اف��زود: در آن ش��رايط جهت گيري توس��عه 
اقتصادي را در مسير درست قرار داديم. جهانگيري 
با بيان اينكه امروز هيچكدام از ش��اخص هاي اصلي 
اقتص��اد كش��ور نگران كننده نيس��ت اف��زود: ما در 
س��ال ۹۶ پس از يك دوره پنج س��اله رش��د منفي 
سرمايه گذاري اين رشد را مثبت كرديم، در اين سال 
رشد اقتصادي كشور نيز به مثبت چهار و نيم درصد 

رسيد. 
او ادامه داد: در ميزان برداشت از ميدان مشترك 
پارس جنوبي امروز ما كمي بيش��تر از قطر برداشت 
مي كنيم. جهانگيري با بيان اينكه ما در بخش آب و 
خاك هم كارهاي مهمي انجام داده ايم گفت: با يك 
تصميم گيري در بخش آب استان هاي غربي هشت 
ميليارد دالر س��رمايه گذاري كرديم، تونلي به طول 
۴۵ كيلومتر را تكمي��ل كرديم كه با آن چند وقت 
ديگر دشت هاي كرمانشاه و ايالم زير كشت خواهد 
رفت. وي افزود: كار بزرگ ديگر سرمايه گذاري يك 
و نيم ميليارد دالري براب تس��طيح و آبرس��اني به 
۳۰۰ هزار هكتار از اراضي خوزستان است، در دشت 
سيستان به ۴۶ هزار هكتار از اراضي با سيستم هاي 

مدرن آبرساني شده است. 
جهانگيري گفت: اينها نش��ان مي دهد كه كشور 
ظرفيت انجام كارهاي بزرگ را دارد فقط براي انجام 

آنها به اتحاد نياز است. 
اودر بخش ديگري از صحبت هاي خود به موضوع 
كشاورزي اشاره و اعالم كرد: طي شش دهه گذشته 
اهدافي كه براي بخش كشاورزي تعيين شده تكرار 
ش��ده است. جهانگيري افزود: افزايش بهره وري كه 
امروز هم مهم ترين مس��اله در دس��تور كار است و 
ارتق��اء امنيت غذايي از جمله اين اهداف اس��ت. او 
ادام��ه داد: در بحث امنيت غذايي خوش��بختانه ما 
در توليد گندم خودكفا ش��ده ايم در توليد شكر نيز 
امس��ال به واردات نيازي نخواهيم داشت يا اگر نياز 

داشته باشيم بسيار اندك خواهد بود. 
جهانگيري در پايان به مشكالتي كه در روستاهاي 
كشور وجود دارد نيز اشاره و اعالم كرد: ما در دولت 
يازدهم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ روس��تا گازرساني كرديم 
تا جمعيت روستايي برخوردار از گاز از ۵۵ درصد به 
٨۶ درصد برس��د اما با وجود اين جمعيت همواره از 

روستا به سمت شهر مي آيد. 

متوليگردشگريسالمتمعلومنيست
نماينده مردم فسا در مجلس شوراي اسالمي، اعالم 
كرد، حوزه گردش��گري س��المت متولي خاص ندارد و 
هنوز مش��خص نيس��ت كه وزارت بهداشت يا سازمان 
مي��راث فرهنگي و گردش��گري مس��ووليت نظارت بر 
اين بخ��ش را دارند. محمدجواد جمالي نوبندگاني، در 
واكنش به اظهارنظر رييس انجمن گردشگري سالمت 
مبني بر اينكه ايران مي تواند ساالنه هفت ميليارد دالر 
در حوزه گردشگري سالمت درآمد داشته باشد، اما در 
حال حاضر يك هفتم اين درآمد و حتي كمتر از آن را 
به دس��ت مي آورد، گفت: »هم اكنون حوزه بهداشت و 
درمان يكي از مزيت هاي نسبي كشور است، كما اينكه 
حتي از بسياري از كشورهاي توسعه يافته براي ليزيك 
چشم و پيوند قرنيه به ايران سفر مي كنند، ضمن اينكه 
دانشگاه هاي علوم پزشكي همچون شيراز، شهيد بهشتي 
و دانشگاه تهران از جمله شاخص هاي منطقه هستند. 

البته دانش��گاه علوم پزشكي ش��يراز سوابقي از قبل در 
مورد درمان مردم كش��ورهاي حاش��يه جنوبي خليج 
ف��ارس نيز دارد. او افزود: »ايران از نظر توليد تجهيزات 
پزش��كي نيز از جمله برترين كشورها است، بنابراين ما 
كشوري هس��تيم كه از مزيت هاي نس��بي بهداشت و 
درمان برخوردار هستيم، از سوي ديگر بناهاي تاريخي، 
مراكز س��ياحتي و زيارتي بس��ياري داري��م كه كمتر 

كشوري در منطقه از اين امتيازها برخوردار است. 
جمال��ي نوبندگاني بيان كرد: »متاس��فانه با وجود 
ظرفيت هاي خوبي كه در حوزه بهداشت و درمان ايران 
وجود دارد ما نتوانسته ايم به خوبي از آنها استفاده كنيم، 
چرا كه ديدگاهي براي توس��عه اين حوزه وجود ندارد، 
همچنين فرهنگ اين مهم در كش��ور نهادينه نش��ده 
است و اين در حالي است كه وقتي تصميم داريم حوزه 
گردشگري سالمت را توسعه بخشيم بايد از راننده هاي 

تاكس��ي، حراس��ت بيمارس��تان ها، پذيرش هتل ها و 
پرستاران از نحوه برخورد صحيح با گردشگران اين حوزه 
آگاه باشند و تمام اقدامات شان در جهت تامين رضايت 
آنها باشد.« وي تاكيد كرد: البته قيمت هاي خدمات ارائه 
شده به گردشگران سالمت نيز بايد قابل رقابت بوده و از 
ثبات الزم برخوردار باشد، ضمن اينكه دست واسطه ها 
و دالالن نيز كوتاه ش��ود و دانشگاه هاي علوم پزشكي و 
بيمارستان ها هم در زمينه جذب گردشگر حوزه سالمت 
با هم رقابت نكنند، بلكه هر كدام در رش��ته تخصصي 
كه تبحر دارند به ارائه خدمات به گردش��گران سالمت 
بپردازند. يكي ديگر از نواقصي كه در زمينه عدم موفقيت 
كشور در حوزه گردشگري س��المت وجود داشته اين 
است كه متولي خاص ندارد و هنوز مشخص نيست كه 
وزارت بهداشت يا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 

مسووليت نظارت بر اين بخش را برعهده دارد. 
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پارلمان شهري پايتخت ديروز »افشاني« و »حسيني مكارم« را به عنوان دو گزينه اصلي معرفي كرد

راند آخر انتخاب شهردار تهران، يك شنبه آينده
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

سيدمحمدعلي افشاني و سميع اهلل حسيني مكارم 
ديروز به عنوان دو نامزد اصلي تصدي شهرداري تهران 
انتخاب شدند.  به گزارش »تعادل« روز گذشته قرار بود 
از بين 5 كانديداي تصدي شهرداري تهران دو نفر انتخاب 
شوند كه با استعفاي حجت ميرزايي يكي از نامزدهاي 
 تصدي ش��هرداري تهران،  اعضاي شوراي شهر از بين

4 نفر باقيمانده دو گزينه اصلي را انتخاب كردند. بر اين 
اساس محمدعلي افشاني با كسب 15راي بيشترين آرا 
را به خود اختصاص داد و س��ميع اهلل حس��يني مكارم 
11راي و پيروز حناچ��ي 10راي را به خود اختصاص 

دادند. تعداد آراي سيدمحمود حسيني اعالم نشد. 
بعد از اس��تعفاي نجفي در اس��فند سال گذشته، 
اعضاي ش��وراي ش��هر از ابتداي ارديبهشت با انتخاب 
28گزين��ه روند انتخاب ش��هردار را آغ��از كردند. اين 
روند تقريبا ش��بيه روند قبلي بود كه منجر به انتخاب 
نجفي شد. از نكات قابل توجه ليست 28نفره، حضور 
نام محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در آن 
بود. هر چند هاش��مي به ليس��ت 7نفره هم راه يافت 
اما حضور وي به عنوان كانديداي تصدي ش��هرداري 
در همي��ن جا خاتمه يافت. هر چند اعضاي ش��وراي 
ش��هر عنوان كردند به دليل پايبندي به ميثاق نامه يي 
كه به هن��گام آغاز به كار امضا كردند، ش��ورا را ترك 
نكنند به محس��ن هاش��مي راي نداده اند اما نمي توان 
بازي هاي سياس��ي احزاب اصالح طلب را در اين مورد 

ناديده گرفت. 
در ادامه، انتخاب ش��هردار ب��ا انتخاب 7نفر از بين 
28نف��ر وارد مرحله جديدي ش��د كه از اين تعداد نيز 
3نفر انصراف دادند و در نهايت روز گذش��ته دو گزينه 
اصلي ش��هرداري انتخاب شدند. انصاري الري، محمود 
حجت��ي و حج��ت اهلل ميرزايي كس��اني بودن��د كه از 
كانديداتوري براي پس��ت ش��هرداري تهران انصراف 
دادند و س��يدمحمدعلي افش��اني و حسيني مكارم به 
مرحله نهايي انتخاب شهردار تهران راه پيدا كردند. روز 
يك شنبه 23 ارديبهشت نيز شهردار تهران از بين اين 
دو نفر انتخاب مي شود.  براساس برنامه ريزي هاي انجام 
شده اين دو كانديدا بايد برنامه هاي خود همچنين تيم 
عملياتي خود را در كميس��يون هاي تخصصي شوراي 
ش��هر تهران تش��ريح و معرفي كنند. در جلسه ديروز 

با وجود اينكه تعداد آراي 3 نفر از كانديداها مشخص 
شد اما محسن هاشمي، رييس شوراي شهر در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد كه در مورد آراء صحبتي نشده 
و اس��امي صرفا براس��اس حروف الفبا اعالم ش��ده اما 
مي توانيد در اين مورد سوال بپرسيد. اما من به شخصه 
اعداد را نمي گويم.  هاشمي با بيان اينكه براي انتخاب 
ش��هردار تهران 4 ش��اخص در نظر گرفته شده است، 
افزود: كارايي شهردار، توانايي در برقراري انسجام بين 
شورا و شهرداري، نمايندگي بخش اصالح طلب جامعه 
از نظر سياسي همچنين عدم نظر منفي دولت و نظام 

در مورد كانديداها مهم است. 
او ب��ا بيان اينك��ه نهايتا يكي از گزينه ه��ا از درون 
ش��هرداري و يكي ديگر از بيرون ش��هرداري انتخاب 
ش��د، گفت: همه اعضا مسووليت افرادي كه به عنوان 
كاندي��دا معرفي كرده اند را پذيرفته اند و داليل افرادي 
ك��ه انصراف داده اند به غير از حجت ميرزايي كه صبح 

امروز انصراف داد، مشخص است. 

رييس ش��وراي شهر در پاس��خ به اينكه آيا ممكن 
است از ميان اين دو نفر يك نفر انصراف دهد، تصريح 
كرد: نمي توانم در مورد احتمال كناره گيري پيشگويي 
كنم. در جلس��ه هم انديش��ي اخير با كس��ب 14رأي 
تصويب شد كه ديگر الزم نيست، گزينه هاي شهرداري 

معاونان خود را به شوراي شهر معرفي كنند. 
رييس ش��وراي شهر تهران با بيان اينكه همان روز 
اول مش��خصات هر 7 نفر را به وزارت كش��ور داده ايم، 
اظهار كرد: اميدواريم بتوانند دو گزينه نهايي به صورت 

100درصد تاييديه نظام را بگيرند. 
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اظهار شگفتي 
اعضاي شورا از انتخاب اين دو نفر گفت: بعيد مي دانم 
شايد در مورد يكي از آنها دچار شگفتي شده باشند اما 
آراي خودش��ان است.  هاشمي در پاسخ به اين سوال 
كه افرادي اميدوارند ش��ما شهردار شويد، افزود: من از 
آنها تشكر مي كنم و مي گويم كه آرزو بر جوانان عيب 

نيست و اميدوارم به آرزويشان برسند. 

 بازگشت پرونده باغات 
به گزارش »تعادل« در جلسه روز گذشته شوراي 
ش��هر مباحث ديگري ه��م پيگيري ش��د. 4 پرونده 
مربوط به باغات ش��هر تهران كه مقرر بود در جلس��ه 
امروز شوراي شهر تهران در دستور كار قرار گيرد بعد 
از بحث و بررس��ي اعضا و با رأي آنها به كميس��يون 
تخصص��ي يعني كميس��يون شهرس��ازي و معماري 

شوراي شهر تهران بازگردانده شد. 
در بررس��ي اين پرونده ها اعت��راض مالكان به نظر 
كميس��يون ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده يكم قانون 
اصالح اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز بود 
كه پس از بررسي اعضاي شورا، ابهاماتي در آن وجود 
داشت مبني بر اينكه اين امالك به عنوان باغ شناخته 
شوند كه در نهايت اعضا تصميم گرفتند اين 4 پرونده 
را از دستور كار خارج كنند. اعضاي شوراي شهر تهران 
ب��ا 12رأي موافق و 14رأي مخال��ف اين 4 پرونده را 
براي بررسي كارشناسي به كميسيون تخصصي يعني 

كميس��يون معماري و شهرسازي بازگرداندند. پس از 
اتخاذ اين تصميم ش��هربانو اماني با انتقاد از اينكه در 
ماه هاي اخي��ر در چند مورد بررس��ي پرونده باغات، 
س��بك و سياق به ش��كلي قرار گرفته كه پرونده ها از 
دستور كار خارج مي شود، افزود: متاسفانه در چندين 
نوبت اس��ت كه پرونده باغات در دس��تور كار ش��ورا 
قرار مي گيرد اما به نتيجه نمي رس��د و به كميسيون 
بازگردانده مي شود. وقت شورا اهميت ويژه يي دارد و 

بايد به صورت بهينه يي از آن استفاده كرد. 
به گزارش ايس��نا در جريان بررسي پرونده باغات 
محم��د س��االري، رييس كميس��يون شهرس��ازي و 
معماري نيز گفت: در يك زميني به وسعت 110هزار 
مترمربع كه كاربري آن تثبيت ش��ده و ورزشي است 
137 اصل��ه درخت مثمر و غيرمثمر وجود دارد كه با 
توجه به بازديدي كه از اين ملك انجام ش��ده تمامي 

درختان آن سالم هستند. 
در ادامه اين جلسه، حسن رسولي در اظهارنظري 
درخصوص پرونده باغات گفت: بايد فرآيند تشخيص 
باغات در صحن علني به صورت مشخص توضيح داده 
ش��ود چراكه پول هايي ميلياردي درخصوص پرونده 
باغات جابه جا مي ش��ود و ممكن است حقوق افراد در 

جريان اين بررسي ها تضييع شود. 
ساالري بار ديگر در پاسخ به اظهارنظر رسولي در 
صحن علني ش��ورا گفت: اين پرونده  در سال گذشته 
در ش��ورا مطرح شد و در كميسيون ماده 7 نيز مورد 
بررس��ي قرار گرفت و باغ شناخته شد در صورتي كه 
براساس بررس��ي هايي كه ما داشته ايم اين مجموعه 
فضاي ورزشي اس��ت و هيچ گونه ساخت و سازي جز 

ورزشي در آن انجام نشده است. 
در ادام��ه بحث و گفت وگوي اعضا در مورد پرونده 
باغات، محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران نيز 
با توجه به اعتراضات برخي از اعضاي ش��ورا مبني بر 
ش��فاف ش��دن پرونده باغات گفت: بهتر است پرونده 
باغات از دس��تور خارج و در جلس��ه آينده و با حضور 
مختاري، مديرعامل س��ازمان پارك هاي ش��هرداري 
ته��ران و ب��ا ارائه توضيح��ات الزم درخص��وص اين 

پرونده ها تصميم گيري شود. 
به اين ترتيب اين 4 پرونده از دس��تور كار ش��ورا 

خارج و به كميسيون تخصصي ارجاع شد. 

وزي��ر راه و شهرس��ازي با درخواس��ت رييس 
سازمان نظام مهندسي مبني بر برگزاري نشست 
مشترك موافقت و تاكيد كرد: هر گونه همفكري 
و مش��اركت نيازمند اصولي اس��ت كه بايد بدان 
پايبن��د ب��ود. بر همي��ن مبنا او 6 اص��ل را براي 
همكاري وزارت راه با نظام مهندس��ي به معاون 

خود ابالغ كرد. 
و  راه   وزارت  خب��ري  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
شهرسازي، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي 
طي ابالغي پيرو درخواست رجبي رييس سازمان 
نظام مهندس��ي به حام��د مظاهريان معاون امور 
مسكن و س��اختمان وزارتخانه با برگزاري جلسه 
مش��ترك با اين س��ازمان موافقت ك��رد. در اين 
ابالغ وزير راه و شهرسازي با اعالم خط مشي هاي 
وزارتخان��ه تاكيد ك��رد تا در طراح��ي فرآيندها 
ضمن رعايت همه جوانب از شكل گيري هرگونه 

فساد در همان ابتداي كار جلوگيري شود. 
در نام��ه آخوندي به مظاهريان آمده اس��ت: 
»به پيوس��ت نامه جناب آق��اي مهندس رجبي 

رييس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان مورخ 
10 ارديبهشت 97 مبني بر درخواست گفت وگو 
درب��اره ش��يوه نامه كنت��رل س��اختمان ارس��ال 
مي گردد. مبنا و مش��ي اين وزارتخانه همفكري، 
گفت وگو و مش��اركت با سازمان ها و انجمن هاي 
حرفه يي براي همگرايي حداكثري است. بنابراين 

با اين درخواست موافقت مي شود. «
در بخ��ش ديگ��ري از اين نامه تصريح ش��ده 
است: با اين وجود هر گونه همفكري و مشاركت 
نيازمند اصولي اس��ت كه بايد بدان پايبند بود. از 
اي��ن رو اصول زير براي رعاي��ت در همكاري هاي 
حرفه يي در حوزه س��اختمان چ��ه در ارتباط با 
يكديگر و چه در س��اير موقعيت هاي ديگري كه 

پيش مي آيد، ابالغ مي گردد. 
1- ه��ر فعاليت حرفه يي در حوزه مهندس��ي 
س��اختمان باي��د توس��ط مهندس��ان ذي صالح 
ص��ورت گيرد. س��ازمان هاي نظام مهندس��ي به 
صفت س��ازمان بودن صرفا مس��ووليت تنس��يق 
امور مهندس��ان را در چارچوب��ي كه قانون براي 

آنه��ا تعيين كرده بر عه��ده دارند و تحت عنوان 
س��ازمان صالحي��ت و حق پذي��رش تعهد انجام 

خدمات مهندسي را تحت هيچ عنواني ندارند. 
و  مهندس��ان  بي��ن  واس��طه يي  هي��چ   -2
كارفرمايان نبايد وجود داشته باشد. كارفرمايان 
ح��ق دارن��د و آزادند ك��ه خدمات مهندس��ي 
مورد درخواس��ت خود را از طريق هر مهندس 
ذي ص��الح و واجد ش��رايط كه خ��ود انتخاب 
مي كنن��د، انج��ام دهن��د و مهندس��ان نيز در 
پذيرش تعه��د و قبول انجام كار مختارند. هيچ 
شخص و س��ازماني حق ارجاع كار و هيچ گونه 

تحميل به طرفين را ندارد. 
3- هرگون��ه ارتباط بي��ن كارفرما و مهندس 
بايد بر اس��اس قرارداد مش��خص و معين بوده و 
مهندس بايد مس��ووليت خدم��ات حرفه يي كه 
انجام مي دهد را در چارچوب صالحيت و شرايط 

مقررات الزامي بپذيرد. 
4- مسووليت كنترل ساختمان در شهرها بنا 
به قانون و تاكيد معاونت حقوقي رياست جمهوري 

صرفا بر عهده شهرداري هاس��ت و براساس قانون 
قاب��ل تفويض به هيچ دس��تگاه ديگري از جمله 
س��ازمان هاي نظام مهندسي نيست. شهرداري ها 
مي توانند كنترل نقشه ها، مدارك فني و مقررات 
س��اختماني را صرف��ا به مهندس��ان با صالحيت 
بازرس��ي و با رعايت ساير ش��رايط از جمله عدم 

پذيرش منافع متعارض برون سپاري كنند. 
5- فرآيندهاي به  كارگيري اش��خاص حقيقي 
و حقوق��ي كار باي��د ب��ر مبن��اي رقاب��ت آزاد و 
منصفانه بين مهندس��ان و ح��ق آزادي انتخاب 

طراحي شود. 
6- پذيرش منافع متعارض ريشه فساد است. 
بنابراين در طراح��ي فرآيندها ضمن رعايت اين 
موض��وع بايد مراقب امكان ش��كل گيري هرگونه 
فساد بود و در همان آغاز بايد جلو آن را سد كرد. 
فرج اهلل رجبي رييس س��ازمان نظام مهندسي 
نيز در تاريخ 10 ارديبهش��ت 97 خطاب به وزير 
راه و شهرس��ازي نوشته بود: »در پي التهابات به 
وجود آمده در جامعه مهندسي و دغدغه و نگراني 
اعض��اي محترم ش��وراي مركزي س��ازمان نظام 
مهندسي س��اختمان كشور در خصوص اتفاقاتي 
كه پيرامون مكاتبات فيمابين و ش��يوه نامه اخير 

وزارت متب��وع ب��ه وجود آمد، موجب ش��د تا در 
جلس��ه 226 ش��وراي مركزي موض��وع بحث و 
بررس��ي بخشنامه هاي منتهي به سال 1396 آن 
وزارتخانه در دس��تور كار ق��رار گيرد كه پس از 
بحث و بررس��ي و اعالم نظر تمام اعضاي شوراي 
مركزي حاضر در جلسه مذكور، پيشنهاد مطرح 
ش��ده توس��ط آقاي مهندس خرم در راس��تاي 
تعام��ل و همكاري طرفين براي رس��يدن به يك 
تفاهم مش��ترك ارائه ش��د و به اتف��اق آرا مورد 

تصويب اعضاي شوراي مركزي قرار گرفت.
در اين مصوبه مقرر ش��د: كميته يي متش��كل 
از آقاي��ان: مهن��دس بيطرف و مهن��دس خرم از 
س��ازمان نظام مهندسي اس��تان تهران و آقايان 
مهندس كوسه غراوي و دكتر جواهري از شوراي 
مركزي به همراه رياست محترم سازمان اقدام به 
برگزاري جلس��ه يي با جناب آقاي دكتر آخوندي 
وزير محت��رم راه و شهرس��ازي جهت گفت وگو، 
تعامل و هم انديش��ي به  منظور بررس��ي مسائل 
پيش رو و سياس��ت گذاري مشترك در خصوص 
اصالح يا تغيير آيين نامه اجرايي ماده )33( قانون 
و موارد مرتبط ديگر بين وزارت راه و شهرسازي 

و سازمان نظام مهندسي كشور كنند.«

 هشدار نسبت به
لرزه خيزي جنوب تهران 

مهدي زارع دبي��ر كميته علمي كنفرانس ملي 
زلزله و مديريت ريس��ك گفت: در حوزه ريس��ك 
زلزل��ه، خطر زلزل��ه براي جنوب تهران بيش��تر از 
بخش هاي ديگر آن اس��ت و بافت مركزي، جنوب 
غ��رب و جنوب ش��رق و ش��رق تهران بيش��ترين 

آسيب پذيري را دارا هستند. 
به گزارش روابط عموم��ي مركز تحقيقات راه، 
مس��كن و شهرس��ازي، مه��دي زارع دبير كميته 
علم��ي كنفرانس مل��ي زلزله و مديريت ريس��ك 
در آيي��ن افتتاح كنفرانس مل��ي زلزله و مديريت 
ريس��ك با اش��اره به مختصات كلي زلزله رخ داده 
در كرمانش��اه به تشريح وضعيت كشور با تاكيد بر 

تهران از لحاظ لرزه خيزي پرداخت. 
او در اين خصوص گفت: در حوزه ريسك زلزله، 
خطر زلزله براي جنوب تهران بيشتر از بخش هاي 
ديگ��ر آن اس��ت و بافت مركزي، جن��وب غرب و 
جنوب شرق و شرق تهران بيشترين آسيب پذيري 

را دارا هستند. 
دبي��ر كميت��ه علم��ي كنفرانس مل��ي زلزله و 
مديريت ريس��ك ادامه داد: اين در حالي است كه 
بيش��ترين جمعيت تهران در مناطق آس��يب پذير 
س��اكن هس��تند و بيشترين ريس��ك آتش سوزي 
ه��م در مناط��ق مركزي، جنوب ش��رق،  جنوب و 
ش��رق تهران خواهد بود. نكته مهم اينجاست كه 
اگر در معرض آس��يب حتي زلزله 5.5 يا 6ريشتر 
قرار بگيريم، ريسك آتش سوزي قابل مالحظه يي را 

شاهد خواهيم بود. 

 معترضان امروز
مخالف خريد هواپيما بودند

مش��اور وزير راه و شهرس��ازي در امور بين الملل 
با بي��ان اينكه عده يي كه امروز معت��رض تاخير در 
تحويل هواپيماهاي جديد هس��تند در زمان انعقاد 
قرارداد ها، مخالف خريد هواپيما بودند، گفت: قرارداد 
با شركت هاي سازنده قابليت انعطاف بر اساس تغيير 
ش��رايط را دارد و دور بع��دي مذاكرات با بويينگ به 

زودي انجام مي شود. 
به گزارش ايلنا، اصغر فخريه كاش��ان با اش��اره به 
دور بعدي مذاكرات با بويينگ براي تحويل سفارش 
ايران اير گف��ت: مذاكرات براي بويينگ پس از اعالم 

تصميم امريكا درباره برجام موكول مي شود. 
مش��اور وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به يكي از 
مزاياي قرارداد با ش��ركت هاي بويين��گ، ايرباس و 
ATR گفت: يكي از مزيت قراردادها اين اس��ت كه 

قابليت انعطاف بر اساس زمان و شرايط دارد. 
او افزود: از آنجايي كه نمي توانستيم به طور دقيق 
شرايط آينده را پيش بيني كنيم و احتماالت زيادي 
را پيش رو داش��تيم، اين انعطاف پذيري را در قرارداد 
ايج��اد كرديم كه ه��رگاه يك ش��رايط تغيير كرد، 
برنامه جايگزيني داشته باشيم. تمام اين موضوعات 
به امض��اي دو طرف رس��يده و از مهم ترين مزاياي 

قراردادهاي ما با شركت هاي سازنده هواپيماست. 
فخريه كاشان همچنين درباره يكي از موضوعات 
قرارداد با اين ش��ركت هاي سازنده هواپيما مبني بر 
انتقال تكنولوژي ساخت برخي قطعات هواپيما گفت: 
وزارت راه و شهرس��ازي مس��وول اجراي اين بند از 
قرارداد نيس��ت و ما اين بس��تر را براي دستگاه هاي 
مربوطه ايجاد كرديم و اين دس��تگاه ها مس��ووليت 
پيگيري اين بند از قرارداد را بر عهده گرفتند و آنها 

بايد از اين بستر استفاده مي كردند. 
او ادام��ه داد: در وزارت راه و شهرس��ازي قرارداد 
برقي سازي راه آهن تهران- مشهد، قرارداد برقي سازي 
راه آهن اينچه برون- گرمسار، قرارداد راه آهن چابهار، 
ق��رارداد قطار سريع الس��ير تهران- ق��م- اصفهان، 
قرارداد برقي ش��دن راه آهن ته��ران- تبريز، قرارداد 
با شركت هاي س��ازنده داخلي براي توليد كاميون و 

نوسازي ناوگان باري جاده يي امضا شد. 

ايرانشهر

مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري تهران گفت: نخس��تين 
گزارش ه��ا از تغييرات ترافيك پس از اجراي طرح ترافيك جديد نش��ان 
مي ده��د كه در 3روز ابتدايي اجراي اين طرح، ترافيك در محدوده طرح 
ترافي��ك حداقل 10درصد و در محدوده زوج و فرد 5 درصد كاهش پيدا 
كرده اس��ت. زمان رس��يدن اتوبوس ها به ايس��تگاه ها نيز به طور متوسط 

3دقيقه كاهش يافته است. 
به گزارش ايسنا، محسن پورسيدآقايي در جلسه شوراي مديران معاونت 
حمل و نقل با اشاره به ارزيابي هاي صورت  گرفته درخصوص تغييرات تردد 
خودروها در س��طح ش��هر تاكيد كرد كه ترافيك مح��دوده مركزي تهران 
در 3روز اخير كاهش ملموس��ي داش��ته و ابراز اميدواري كرد كه اين روند 
تثبيت ش��ود. در اين جلسه، گزارش مركز كنترل ترافيك تهران از كاهش 
8 درصدي زمان رس��يدن اتوبوس ها در مسيرهاي منتهي به محدوده طرح 
ترافيك اعالم ش��د و مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني هم از كاهش 
3دقيقه يي زمان رسيدن اتوبوس هاي اين محدوده به ايستگاه ها خبر داد. 

آمارهاي گرفته  ش��ده از سيس��تم كنترل مرك��زي چراغ هاي راهنمايي 
هوشمند نيز نشان مي دهد كه طول صف پشت چراغ به ميزان 3تا 5 درصد 
كاهش پيدا كرده و باعث عبوردهي بهتر و روان تر به خودروها شده است. 
پورسيدآقايي به مديران حوزه حمل و نقل تاكيد كرد كه پس از اين بايد 
مراقب كنترل گرايش به اس��تفاده از موتورس��يكلت باشيم تا دستاوردهاي 

پيش رو براي كاهش تدريجي آلودگي هوا از دست نرود. 
مديرعامل س��ازمان تاكس��يراني هم در اين جلس��ه با تاكيد بر ضرورت 
احياي سرويس ادارات به عنوان يكي از راه هاي مكمل طرح ترافيك جديد 
از اعالم تاكسيراني براي همكاري با ادارات مختلف در اين زمينه خبر داد. 
معاون ش��هردار تهران همچنين در اين جلس��ه با دريافت گزارش هاي 
مربوط به ترافيك ناش��ي از برگزاري نمايش��گاه كت��اب در مصالي تهران 
از مه��ار ترافي��ك در معابر اطراف نمايش��گاه خبر داد و بر ادامه سياس��ت 
راهبردي حوزه حمل و نقل شهرداري در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي 

و تشويق به استفاده كمتر از خودرو شخصي تاكيد كرد. 
براس��اس گزارش ها، سياست ش��هرداري براي كاهش فضاي پاركينگ 
در مجاورت نمايش��گاه و در عوض افزايش س��طح س��رويس حمل و نقل 
عمومي باعث كاهش ترافيك در اين محدوده ش��ده اس��ت. به طوري  كه 
به گفته مديركل امور مناطق حوزه حمل و نقل روز گذش��ته تقريبا هيچ 
ترافيكي در خيابان قنبرزاده وجود نداش��ته اس��ت. معاون حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران در اين جلسه از مديران حوزه و مسووالن پليس 

راهور خواس��ت در روز پنج ش��نبه هفته جاري كه براي نخس��تين بار در 
روز پنج ش��نبه طرح ترافيك برقرار نيس��ت و همزمان نمايشگاه كتاب به 
روزهاي پاياني مي رس��د، تدابير ويژه يي براي مديريت ترافيك در اين روز 

اعمال كنند. 
پورس��يدآقايي گف��ت: تجربه برگزاري نمايش��گاه كتاب امس��ال از بعد 
ترافيكي نش��ان مي دهد كه سياست انتقال نمايش��گاه ها به خارج از شهر، 
سياس��ت غلطي بوده و در صورتي كه ترافيك به درس��تي مديريت شود و 
به جاي تش��ويق به اس��تفاده از خودرو شخصي بر افزايش ظرفيت حمل و 
نقل عمومي تاكيد ش��ود، مي توان ترافيك نمايشگاه را حتي در مركز شهر 
مديريت كرد تا هم نمايشگاه به خوبي برگزار شود و هم مردم اذيت نشوند. 
براس��اس گزارش معاونت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران وي 
افزود: سياست قطعي حوزه حمل و نقل و ترافيك اين است كه در محدوده 
مركزي شهر اجازه ساخت پاركينگ عمومي را ندهيم و به جاي آن ظرفيت 

و سطح سرويس حمل و نقل عمومي را تا حد امكان افزايش دهيم.

3 اثر مثبت اجراي طرح ترافيك جديد در پايتخت

دادنامه
پرونده كالس��ه 9609988603700433 ش��عبه 37 حقوقی مجتمع ش��ورای حل اختالف ش��هيد بهش��تی 

شهرستان كرمانشاه تصميم نهايی شماره 9709978603700065
خواهان: آقای خليل فتحی حسين آباد فرزند منصور به نشانی كرمانشاه- مسكن بلوار مطهری روبروی مدرسه 

دانش مبلمان پرنيا 
خواندگان: 1- آقای يزدان خش��نود هرس��ينی فرزند فرج اله 2- آقای شاهرخ خشنود فرزند هوشنگ همگی به 

نشانی مجهول المكان
خواسته: مطالبه وجه چك

بتاريخ 97/1/29 وقت فوق العاده جلس��ه ش��عبه 37 شورای حل اختالف كرمانش��اه به تصدی امضاكننده ذيل 
تش��كيل اس��ت پرونده فوق تحت نظر اس��ت با توجه به مس��تندات ابرازی و نظريه اعضای شورا با اعالم ختم 

رسيدگی بشرح ذيل مبادرت بصدور رای مي نمايد.
رای شورا

در خصوص دادخواست آقای خليل فتحی حسين آباد به طرفيت آقايان 1- يزدان خشنود هرسينی 2- شاهرخ 
خشنود به خواسته مطالبه مبلغ 99/000/000 ريال وجه سه فقره چك به شماره های 756603/25- 96/7/5، 
756604/62- 96/11/5 و 756602/39- 96/3/5 با احتس��اب هزينه های دادرسی و خسارت تاخير تاديه نظر 
به محتويات پرونده اظهارات خواهان در دادخواست تقديمی و جلسه دادرسی و وجود اصل چك در يد وی كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و وجود طلب داشته و خوانده نيز عليرغم ابالغ اخطاريه و اطالع از وقت در جلسه 
دادرسی حاضر نشده و اليحه ای نيز در دفاع ايراد و يا انكار دعوی ارسال نداشته و دعوی مصون از تعرض باقی 
مانده ش��ورا با اس��تصحاب بقاء دين دعوی را وارد تش��خيص و به استناد مواد 314و 315 قانون تجارت و ماده 
228 قان��ون مدنی و مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئين دادرس��ی مدنی حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ99/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تاخير تاديه براساس شاخص ساليانه تورم از 
تاريخ چك ها لغايت اجرای حكم و مبلغ 3/210/000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
مي نمايد. رای صادره غيابی و ظرف بيس��ت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين ش��عبه و بيست روز پس از 

آن قابل تجديدنظر در محاكم عمومی استان كرمانشاه مي باشد.
محمد قيطاسی – قاضی شورای حل اختالف كرمانشاه 

6 پيش شرط آخوندي براي برگزاري نشست با نظام مهندسي 
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در نشست ارديبهشت ماه هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح و بررسي شد

خواسته ارزي فعاالن اقتصادي از دولت
تعادل|

اعض��اي هي��ات نماين��دگان ات��اق ته��ران روز 
گذش��ته در خيابان وزرا گردهم آمدند تا در نشست 
ارديبهشت ماه سال 97 خود به ارائه و تشريح ليست 
درخواست هايشان از دولت به ويژه طرح ارزي جديد 
بپردازند. »اهميت اصالح نظام بانكي از برجام كمتر 
نيست.« اين موضوعي بود كه روز گذشته از تريبون 
بخش خصوصي با اش��اره به گ��زارش اخير صندوق 
بين المللي پول مورد اشاره گرفت، چراكه تحليل هاي 
جهاني نشان مي دهد، هرگونه بازنگري و اصالحاتي 
در نظام بانكي مي تواند در رونق كسب وكار و اقتصاد 
ايران بس��يار اثرگذار باش��د. البته ب��ا وجود احتمال 
خ��روج »دونالدترامپ« از برجام اين موضوع اهميت 
بيشتري پيدا مي كند. از همين رو دولتمردان چنانچه 
مي خواهن��د، اقتص��اد ايران را از ش��كنندگي نجات 
دهند بايد سه محور مهم »اصالح ساختار اقتصادي، 
قاعده مند كردن سياس��ت مالي و يكسان سازي نرخ 
ارز« را در اولوي��ت  كاري خود قرار دهند. حال از آن 
س��و فعاالن بخ��ش خصوصي كه اين روزها بيش��تر 
نگران اقتصاد ايران هستند، برخي مسائل اقتصادي 
از جمل��ه »مس��اله ارز« را كه ط��ي هفته هاي اخير 
بيش��ترين اخبار را تحت الشعاع خود قرار داده، مورد 
واكاوي قرار دادند. به ب��اور بخش خصوصي، اگرچه 
اقدامات دولت در تصميمات اخير ارزي و محدوديت 
فعاليت صرافي ها براي شفاف سازي در مبادالت ارزي 
صورت گرفته، اما بازار ثانويه شكل گرفته و قيمت ارز 
حباب زيادي دارد. از اين رو خواستار اصالح اين روند 
و تعيين تكليف ارزهاي صادراتي شدند. به گفته آنها 
دولت بايد اجازه ده��د ارز صادرات با قيمت توافقي 
بين خريدار و فروش��نده در صرافي ها مبادله و البته 
به صورت ش��فاف ثبت ش��ود. نتيجه چنين اقدامي 
از نگاه فع��االن اقتصادي را مي ت��وان كاهش فاصله 
قيمت ارز رس��مي با قيمت ارزي كه در بازار مبادله 
مي شود، دانست. خواسته ديگر آنها از تيم اقتصادي 
دولت بازنگري در ليست اختصاص ارز بود؛ زيرا يك 
س��ري از اقالم مانند »ارز مسافري« در اين فهرست 
گنجانده نشده و از طرفي، مراجعه كنندگان به سايت 
ثبت سفارش يا به در بس��ته خوردند يا ارزي به آنها 
داده نشده است. با اين حال اما رييس اتاق تهران از 
فعاالن بخش خصوصي خواس��تار شد تا رفع التهاب 

در بازار ارز كمي صبوري كنند. 

 اولويت نخست؛ اصالح نظام بانكي
بخ��ش خصوصي در تازه ترين نشس��ت خود در 
محل اتاق تهران به واكاوي مهم ترين مس��ائل روز 
اقتص��اد پرداختن��د. رييس اتاق تهران با اش��اره به 
گ��زارش اخير صندوق بين المللي پول تحت عنوان 
»چشم انداز اقتصادي كشورهاي خاورميانه و شمال 
آفريق��ا )منا(« و گزارش معاونت بررس��ي هاي اتاق 
ته��ران گفت: در گزارش صن��دوق بين المللي پول، 
اص��الح نظام بانك��ي به عن��وان اصلي ترين اولويت 
سياس��ت گذاري اقتصادي در ايران مطرح ش��ده و 
چنين عنوان ش��ده كه اهمي��ت اصالح نظام بانكي 
كمتر از برجام نيس��ت. اين نهاد بين المللي، دولت 
را ب��ه اقدام س��ريع نس��بت به اصالح نظ��ام بانكي 
توصيه كرده است. مسعود خوانساري افزود: در اين 
گزارش همچنين با اشاره به احتمال خروج ترامپ 
از برجام به اين نكته اش��اره شده كه ايران بايد سه 
اولويت »اصالح ساختار اقتصادي، قاعده مند كردن 
سياست مالي و يكسان سازي نرخ ارز« را در دستور 

كار قرار دهد. او به رش��د نقدينگي در اقتصاد ايران 
اش��اره كرد و گفت: محاس��بات سرانگش��تي نشان 
 مي دهد كه روزان��ه حدود يك ه��زار ميليارد تومان 
ب��ه نقدينگي افزوده  مي ش��ود كه اين رقم در س��ال 
به 360هزار ميليارد تومان  مي رسد كه نشان دهنده 
رش��د 23.5درصدي اس��ت. حال آنكه اين نرخ رشد 
بيش از ميانگين 9 درصدي در منطقه و 9برابر بيش 
از عربستان است. رييس اتاق تهران در محور بعدي 
س��خنان خود »بحران صندوق هاي بازنشس��تگي و 
وابستگي اين صندوق ها به بودجه دولت« را به عنوان 
يكي ديگر از مس��ائل مهم اقتصاد ايران مورد اش��اره 
ق��رار داد. به گفته او، اگرچه ق��رار بود صندوق هاي 
بازنشستگي خودكفا اداره شوند و از محل درآمدهاي 
خود پرداختي داشته باشند، اما اكنون به عنوان يكي 
از اركان كش��ور، يك سوم بودجه كش��ور را به خود 

اختصاص مي دهند. 
»مس��اله ارز« سومين محوري بود كه خوانساري 
به آن پرداخت. اكنون مهم ترين مساله در اقتصاد روز 
ايران، ارز اس��ت و با وجود آنكه دولت در اين زمينه 
تصميماتي را اتخاذ كرده، اما هنوز مش��كالت زيادي 
وج��ود دارد و تصميمات اخير ارزي دولت با ابهامات 
بس��ياري رو به روست. از اين رو بنا به اظهارات رييس 
اتاق تهران در موضوع ارز، بحث ذخاير بانك مركزي 
و اتصال مستقيم بانك ها به آن، يك چالش به شمار 
م��ي رود و اگر بانك مركزي تزريق پول به بانك ها را 
حتي دو س��اعت قطع كند، معلوم نيست چه اتفاقي 

خواهد افتاد. 
خوانس��اري با بيان اينكه بخش��ي از بحران ارزي 
كنوني ناش��ي از خروج س��رمايه اس��ت كه از سال 
1395 آغ��از ش��ده، گفت: دولت ن��رخ ارز را 4200 
تومان اعالم كرده، كه اين تصميم كارشناسي به نظر 
نمي  رس��د و نياز بود كه در مورد آن بيش��تر مطالعه 
صورت گيرد. رييس اتاق تهران با اشاره به ريشه يابي 
بحران ارزي گفت: از سال 95 اين بحران شروع شد 
كه ابتدا در حوزه فعال ش��دن FATF و نيز ارزهاي 
پتروش��يمي هاي ايران در چين بود كه با اشكاالتي 
مواجه شد، ضمن اينكه قسمت عمده يي از مبادالت 

ارزي م��ا در دوبي صورت مي گرف��ت كه با توجه به 
برخي شرايط، اين نقل و انتقاالت بسيار كمرنگ شد 
و پس از آن هم توافقنامه يي ميان وزارت خزانه داري 
امريكا، عربستان سعودي و ابوظبي در رابطه با مبارزه 
با تروريسم صورت گرفت كه بانك هاي امارات، نقل 
و انتقال را با مش��كل مواجه كردند. به گفته او، پس 
از آن بحث دريافت ماليات بر ارزش افزوده در امارات 
نيز مشكل آفرين شد كه با توجه به اينكه حدود 70 
تا 80 درصد جابه جايي پ��ول ايران از طريق امارات 
صورت مي گرف��ت، بعد از اينكه ماليات وضع ش��د، 
هزينه ها به  ش��دت باال رفت، چ��را كه تا پيش از آن 
بسياري از نقل و انتقاالت از سوي بنگاه هايي صورت 
مي گرفت كه صرافي نبودند. يكي از اين پيشنهادات 
به روايت خوانساري اين بود كه نرخ متناسب با نرخ 
تورم تعديل ش��ود. او همچنين با اشاره به اينكه در 
ش��رايط كنوني بزرگ ترين مس��اله نقل و انتقال ارز 
است، ادامه داد: در سيستم جديد، فعاليت صرافي ها 
محدود ش��ده و انتظار اين اس��ت كه به صرافي هاي 
مجاز اجازه فعاليت داده ش��ود. ضمن آنكه وجوهي 
كه اكنون در چين، اروپا يا تركيه وجود دارد، داراي 
قيمت هاي متفاوتي است و با نرخ 4200 تومان قابل 
انتقال نيستند. بنابراين بايد اجازه مبادله به صرافي ها 

داده شود. 
از س��وي ديگر خوانس��اري همچنين از ضرورت 
بازنگري در فهرس��ت اختصاص ارز س��خن گفت و 
تصريح كرد: دول��ت اعالم كرده كه به تمام نيازهاي 
ارزي پاسخ  مي دهد اما بسياري از مراجعاتي كه طي 
دو هفت��ه اخير ب��ه دولت براي درياف��ت ارز صورت 
گرفته با بس��ته بودن ثبت س��فارش مواجه شده يا 
اينك��ه ارزي به آنها داده نش��ده ك��ه اين بالتكليفي 
بايد برطرف ش��ود. در عين حال يك س��ري از اقالم 
مانند ارز مس��افري در اين فهرس��ت لحاظ نش��ده 
اس��ت. در عين حال خوانس��اري انتقاد كرد: يكي از 
مسووالن گفته است كه مردم مسافرت نروند كه اين 
با منشور حقوق ش��هروندي كه رييس جمهور آن را 
منتشر كرده در تضاد است. او در ادامه اين پيشنهاد 
را مط��رح كرد كه تخصيص ارز كاالهاي اساس��ي و 

واسطه يي از ساير اقالم جدا شود و دولت اجازه دهد 
براي اقالم ديگر م��ردم بتوانند خريد و فروش كرده 
و از حق طبيعي ش��هروندي خود بهره مند شوند. در 
عين حال دول��ت اجازه دهد كه ارزهاي صادراتي به 
قيم��ت توافقي مي��ان خريدار و فروش��نده از طريق 
صرافي ها به طور ش��فاف مبادله شود تا هم صادرات 
رش��د كند و ه��م نيازهايي كه پيش بيني نش��ده از 
طريق صرافي ها تامين شود. به گفته خوانساري اين 
راه حل ه��ا  مي تواند فاصله ميان نرخ رس��مي و بازار 
آزاد را كاهش دهد. او با اش��اره به اينكه دولت اعالم 
 مي كند كه ارز تك نرخي اس��ت اما بايد پذيرفت كه 
بازار ثانويه ش��كل گرفته و قيمت حباب زيادي دارد 
چراكه خريد و فروش آن قاچاق محس��وب مي شود، 
اگر اجازه داده ش��ود صرافي ها با ش��فافيت فعاليت 
كنن��د، قيمت ارز نيز كاهش  مي يابد. او اين  بار روي 
س��خن خود را خطاب به فعاالن اقتصادي قرار داد و 
با بيان اينكه قيمت كنوني واقعي نيست، گفت: قطعا 
اگر صبر كنيم و دولت هم تدبير بيش��تري به خرج 

 دهد به ثبات دست پيدا  مي كنيم. 

 تعلل 6 ساله در اجراي قانون كسب و كار
نماين��دگان بخ��ش خصوصي در ادامه نشس��ت 
ارديبهش��ت ماه خود، گزارش پاي��ش اجراي قانون 
بهبود مستمر محيط كسب وكار را مورد واكاوي قرار 
دادند. فعاالن اقتصادي در اين زمينه به انحراف هاي 
اجراي��ي قانون��ي پرداختن��د كه چند س��ال قبل به 
تصوي��ب و ابالغش اميد فراواني بس��ته بودند و حاال 
مش��خص ش��ده كه بنده��اي زي��ادي از آن به اجرا 

درنيامده يا ناقص اجرا شده است. 
در همي��ن راس��تا عض��و هي��ات علم��ي مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي گزارشي از 
عملك��رد قانون بهبود مس��تمر فضاي كس��ب  وكار 
ارائه داد. بنابه اظهارات احمد مركز مالميري درحال 
حاضر و پس از گذشت نزديك به 6 سال از تصويب 
قانون بهبود مس��تمر فضاي كس��ب وكار از مجموع 
53 حك��م موجود در اي��ن قانون تنه��ا 6 حكم به 
طور كامل اجرا ش��ده است. درحالي كه 19حكم به 

صورت ناقص و 25حكم نيز اصال اجرا نش��ده است. 
بررس��ي هاي مركز پژوهش ه��اي مجلس بيانگر آن 
است كه پس از گذشت حدود 5 سال ونيم از تصويب 
قانون بهبود مس��تمر محيط كسب وكار صرفا حدود 
يك پنج��م از مفاد قانون مذكور اجرا ش��ده و حدود 
نيمي از احكام قانون مذكور اساسا اجرا نشده است. 
ناصر رياحي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
نيز در اي��ن رابطه گفت: اتاق بازرگاني درخصوص 
قانون تجارت، قانون چ��ك و نيز ماليات بر ارزش 
اف��زوده نظ��رات و ديدگاه هاي كارشناس��ي را به 
دول��ت و مجلس ارائه ك��رد اما م��ورد توجه قرار 
نگرفت. در واقع يكي از  جدي ترين مش��كالت در 
كشور، نحوه قانونگذاري است. از سوي ديگر حسن 
عابدي جعفري، يكي از نمايندگان دولت در هيات 
نمايندگان اتاق تهران با اش��اره ب��ه اينكه يكي از 
وظايف جدي مجلس تنقيح قوانين اس��ت، گفت: 
مجلس بايد طي گزارشي اعالم كند كه روي تنقيح 
قوانين چه اقداماتي را تاكنون صورت داده اس��ت. 
در ادامه مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت 
و معدن اتاق تهران نيز تاكيد كرد كه مش��ورت با 
بخش خصوصي در اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي 
كشور از طرف دولت صورت نمي گيرد و اين اتفاق 
منجر به آن ش��ده كه ش��اهد بحران هاي مستمر 
در حوزه اقتصادي كش��ور باش��يم. اما از آن س��و 
حميدرضا صالحي، ديگر عض��و هيات نمايندگان 
ات��اق ته��ران هم خطاب ب��ه پژوهش��گران مركز 
پژوهش هاي مجلس گفت: پيامي كه از س��خنان 
شما دريافت كرديم اين است كه طرح محور بودن 
قوانين منجر به اجراي ناقص آنها  مي ش��ود. ريشه 
عدم اجراي قوانين��ي كه ما در مجلس به تصويب 
رسانده ايم نيز ظاهرا همين است. مساله اين است 
ك��ه بخش خصوص��ي از  طريق چ��ه راهكارهايي 
 مي تواند  دول��ت را به تمكين از اين قوانين مجبور 

كند. 
از ديگر سو س��هيال جلودارزاده، نماينده تهران 
در مجلس شوراي اسالمي كه در بررسي عملكرد 
قان��ون بهبود مس��تمر فضاي كس��ب  وكار نقش 
داش��ته است، گفت: اين بررسي نشان  مي دهد كه 
ظرفيت هاي قانوني خوب��ي  براي  بخش خصوصي 
در نظر گرفته ش��ده اما متاسفانه بخش خصوصي 
از  ظرفيت ش��وراي  گفت وگو  در روند  قانونگذاري، 
اجرا و س��رعت  بخش��يدن به امور دولتي استفاده 
نكرده اس��ت. حس��ن فروزان فرد ديگر عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران هم با اش��اره به مباحثي كه 
در مورد بررس��ي قانون تجارت در مجلس  مطرح 
شد، پيش��نهاد كرد كه اتاق يك كارگروه حقوقي 
ويژه براي بررسي اين طرح بگمارد؛ چراكه به  زعم 
او اين قانون آثار مس��تقيمي بر فضاي كسب وكار 

خواهد گذاشت. 
در بخش ديگري از نشس��ت روز گذشته فعاالن 
اقتصادي، رييس مركز خدمات س��رمايه گذاري اتاق 
تهران گزارش��ي از اقدامات انجام شده و برنامه هاي 
در دس��ت اجراي اين مركز ارائه داد. فريال مستوفي 
با بي��ان اينكه از زمان تش��كيل اين مرك��ز در اتاق 
تهران، پروژه هاي تحقيقات��ي در ارتباط با چگونگي 
تسهيل در سرمايه گذاري طرح هاي اقتصادي كشور 
در دس��تور كار قرار گرفت، افزود: در اين مركز روي 
حدود 5 هزار طرح و پروژه اقتصادي در كشور پايش 
صورت گرفته و مكانيسم جذب سرمايه گذاري براي 

اين طرح ها تدوين شده است. 

افت ۳۱درصدي 
سرمايه گذاري خارجي

ايسنا| حجم كل س��رمايه گذاري خارجي در 
بخش صنعت، معدن و تجارت طي س��ال 1396 
نسبت به سال 1395 با رشد منفي 31.4درصدي 
روبه رو ش��ده اس��ت. اگرچه وضعي��ت طرح هاي 
صنعت��ي، معدن��ي و تج��اري مص��وب در هيات 
سرمايه گذاري خارجي به گونه يي است كه تعداد 
اين طرح ها تا پايان س��ال ج��اري برابر 88 مورد 
ب��وده ك��ه در قياس با 71 طرح مصوب در س��ال 
1395 ب��ا رش��د 23.9درصدي در تع��داد همراه 
شده اس��ت. اما حجم كل سرمايه گذاري خارجي 
مصوب در هيات س��رمايه گذاري خارجي در سال 
1396 معادل 3.5ميليارد دالر بوده كه نسبت به 
5.1 ميليارد دالر س��رمايه گذاري خارجي صورت 
گرفته در مدت مش��ابه سال 1395 با رشد منفي 
31.4درصدي مواجه ش��ده اس��ت. گفتني است، 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي )با نماد اختصاري 
FDI( عبارت است از سرمايه گذاري يك شركت 
يا شخص حقيقي در كشوري ديگر جهت تجارت 
يا توليد؛ از منظر علم اقتصاد، اين فعاليت در نقطه 
مقابل سرمايه گذاري در س��هام قرار مي گيرد كه 
س��رمايه گذاري اي تاثيرپذير از ش��رايط اقتصادي 

كشور هدف محسوب مي شود. 

وزارت صنعت مخالف واگذاري 
سهام خودروسازان نيست

ايرنا| معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: وزير صنعت از خصوصي سازي و 
واگذاري سهام شركت هاي خودرو سازي سايپا و 
ايران خودرو حمايت مي كند. محسن صالحي نيا 
اظه��ار كرد: خبر برخي رس��انه ها به نقل از وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت مبني ب��ر اينكه امكان 
واگذاري سهام خودرو سازان داخلي به ويژه ايران 
خودرو خراسان به بخش خصوصي وجود ندارد، 
صحيح نيست و آقاي شريعتمداري همچنان بر 
واگذاري س��هام 17درصدي دولتي خودروسازان 

بزرگ به بخش خصوصي تاكيد دارد. 
او تصريح كرد: ش��ركتي مانن��د ايران خودرو 
خراس��ان تحت عنوان يك��ي از زيرمجموعه هاي 
ايران خ��ودرو فعاليت مي كند و از لحاظ توليد و 
تامين، واردات، فروش و بازار به صورت يكپارچه 
از سوي ايران خودرو مديريت مي شود. صالحي نيا 
ادامه داد: در صورتي كه اين شركت به طور كامل 
به بخش خصوصي واگذار شود، ارتباطش با ايران 
خودرو قطع مي ش��ود و اين گونه شركت ها پس 
از جدا ش��دن ديگر محصولي براي توليد ندارند. 
به گفته او راهكار اين اس��ت ك��ه براي واگذاري 
ش��ركت هاي زيرمجموعه ايران خودرو و س��ايپا 
بايد س��هام ش��ركت مادر را طب��ق قاعده يي كه 
وجود دارد به س��مت خصوصي سازي پيش برد. 
صالحي نيا اظهار كرد: ادامه واگذاري س��هام هم 
به اين صورت اس��ت كه بر اس��اس روال معقول، 
ش��ركت هاي توانمن��دي مثل قطعه س��ازان در 
 عرضه س��هام خودروس��ازان ش��ركت و سهام را 

خريداري كنند. 
صالحي نيا در بخش ديگ��ري از صحبت هاي 
خ��ود اظه��ار ك��رد: همكاري ه��اي خودروي��ي 
ش��ركت هاي ايراني ب��ا ش��ركت هاي خارجي از 
جمله »پژو و رنو« همچنان پابرجاس��ت و ادامه 

خواهد يافت.
او با بي��ان اينكه اكنون برخي خودروس��ازان 
داخل��ي ب��ا خودروس��ازان خارج��ي در ح��ال 
مذاكره ان��د، گفت: تاثير خ��روج احتمالي امريكا 
از برجام در اي��ن همكاري ها به چگونگي بيرون 
رفت��ن ترامپ از اين توافق بس��تگي دارد. معاون 
وزي��ر صنع��ت اضافه ك��رد: جس��ته و گريخته 
مشاهده مي كنيم، برخي كشورها اعالم مي كنند 
ك��ه در صورت خروج امري��كا از برجام همكاري 
خ��ود را با ايران ادامه مي دهند؛ بنابراين در مورد 
همكاري هاي آت��ي خودرويي بايد منتظر ماند و 

ببينيم چه شرايطي ايجاد مي شود. 

 توليدكنندگان و تجار
گاليه ارزي خود را به اتاق ببرند

ريي��س كميس��يون وي��ژه توليد مل��ي گفت: 
انجمن ه��ا و فع��االن اقتصادي مش��كالت خود را 
درباره تامين ارز در اختيار اتاق بازرگاني و مجلس 
شوراي اس��المي قرار دهند تا با انجام جمع بندي 
براي اصالح س��امانه نيما ب��ه بانك مركزي منتقل 
ش��ود. حميدرضا فوالدگر رييس كميس��يون ويژه 
تولي��د مل��ي و نظارت ب��ر اجراي اص��ل 44قانون 
اساسي در ارتباط با مشكالت توليد كنندگان براي 
واردات موارد اوليه و تامين ارز مورد نظر تجار اظهار 
كرد: جلس��ه  مشترك كميسيون ويژه توليد ملي و 
نظارت بر اجراي اص��ل44 قانون مجلس با رييس 
بانك مركزي و وزير اقتصاد برگزار ش��د و سيف در 
اين جلسه اذعان كرد كه »سامانه نيما« مشكالتي 
دارد كه بايد رفع ش��ود. او افزود: بر اين اساس قرار 
ش��د تا نظرات بخش خصوص جمع آوري ش��ود و 
در اختيار اتاق بازرگاني قرار داده ش��ود، همچنين 
كميسيون هاي ويژه توليد ملي، اقتصادي و صنايع 
نيز نظارت خود را ارائه مي دهند تا جمع بندي آنها 
در اختيار بانك مركزي براي تكميل س��امانه نيما 

قرار گيرد. 
به گفته فوالدگر انجمن ه��ا و فعاالن اقتصادي 
مي توانن��د مش��كالت خ��ود را در اختي��ار ات��اق 
بازرگاني و مجلس ش��وراي اسالمي قرار دهند تا با 
جمع بندي براي اصالح سامانه نيما در اختيار بانك 

مركزي قرار گيرد. 
او اظهار كرد: توليدكنندگان و تجار چنين اعالم 
مي كنند كه نه تنها دالر3800 توماني براي واردات 
اختص��اص نمي يابد بلكه دالر 4200 نيز در اختيار 
آنها نيس��ت، براي اينكه توليد آنها متوقف نش��ود 
مجبور هس��تند، دالر مورد نياز خود را از بازار آزاد 

)قاچاق( تهيه كنند. 

معاون وزير اقتصاد در همايش تجاري ايران و كرواسي خبر داد 

راه اتصال تجارت ايران به اروپا
همايش تجاري ايران و كرواس��ي روز گذش��ته 
در تهران برگزار ش��د و پتانس��يل تجارت ميان دو 
كش��وري كه حداكثر مراوده تج��اري تاريخ آنها در 
سال 2000ميالدي به 300ميليون دالر رسيده بود 
مورد بررسي قرار گرفت. در اين همايش وزير اقتصاد 
كرواس��ي كه همزمان معاون نخست وزير اين كشور 
هم هست با رييس اتاق ايران ديدار و گفت وگو كرد. 
مارتينا داليچ، گفت كشورش همكاري هاي اقتصادي 
خوبي با ايران داش��ته و ازجمله به يكي از بانك هاي 
اين كش��ور اش��اره كرد كه در نقل و انتقاالت مالي 
به بخش خصوصي ايران كمك كرده اس��ت. محمد 
خزاعي، معاون وزير اقتصاد ايران نيز در اين نشست 
به از س��رگيري خريد نفت ايران از س��وي كرواسي 
اش��اره كرد. خزاعي با اش��اره به جايگاه كرواسي در 
نقشه تجاري ايران، نقبي هم به گشايش قريب الوقوع 
كريدورهاي شمال- جنوب و شرق- غرب زد و اينكه 
به اين ترتيب س��واحل خليج فارس به اروپا متصل 

خواهد شد. 
مارتينا داليچ، معاون نخس��ت وزير و وزير اقتصاد 
كرواس��ي با غالمحسين ش��افعي، رييس اتاق ايران 
ديدار و درباره تقويت روابط اقتصادي گفت وگو كرد. 
شافعي در اين ديدار با اشاره به روابط مثبت سياسي 
بين دو كش��ور گفت: اميدواريم در روابط اقتصادي 
نيز تحوالتي هماهنگ با روابط سياسي ايجاد شود. 
طي چند سال گذشته اين اميدواري به وجود آمده 
ك��ه مي توانيم در توس��عه مناس��بات اقتصادي دو 
كش��ور گام هاي خوبي  برداريم. رييس اتاق ايران با 
اشاره به سفر خود به كرواس��ي ادامه داد: مذاكرات 
خوبي با اتاق اقتصاد كرواس��ي انجام ش��د و شاهد 
اثرات قابل  توجهي در فعاليت هاي اقتصادي بخش 
خصوصي دو كش��ور هس��تيم. در س��فري كه سال 
گذشته به كرواس��ي داشتيم 3 بانك خصوصي نيز 
حضور داشتند و پيشنهاد ايجاد شعب بانكي ايران در 
زاگرب مطرح شد كه اميدوارم دولت كرواسي از اين 

تصميم حمايت كند. 

او همچنين به س��فر وزير امور خارج��ه ايران به 
كرواسي و مذاكرات انجام ش��ده، اشاره كرد و گفت: 
درب��اره كشتي س��ازي مذاكرات خوبي انجام ش��د و 
هيات هايي از كرواس��ي براي ادامه مذاكرات در ايران 
حض��ور يافتند. ما در درياي خزر نيز دنبال توس��عه 
كش��تيراني هس��تم و مذاكرات اولي��ه در اين زمينه 
اميدواركننده بوده اس��ت. او اب��راز اميدواري كرد كه 
موضوع نوس��ازي و توسعه كشتي سازي از جانب هر 
دو كش��ور حمايت ش��ود. به گفته شافعي از آنجا كه 
حمل و نقل ريل��ي از موضوعات مورد توجه جمهوري 
اسالمي ايران است، كرواسي در زمينه همكاري هاي 
دوجانب��ه در اين رابط��ه اهميت زيادي ب��راي ايران 
دارد. ريي��س پارلمان بخش خصوص��ي درباره ديگر 
زمينه ه��اي قابل هم��كاري بين دو كش��ور توضيح 
داد: بخ��ش خصوصي هر دو كش��ور تالش مي كنند 
در زمينه نفت و گاز و پتروش��يمي به نقطه مطلوب 

همكاري برسند. 
او همچنين با اش��اره به تشكيل كميته مشترك 
بارزگان��ي بي��ن ايران و كرواس��ي افزود: تع��دادي از 
اتاق هاي اس��تاني به عنوان استان هاي معين در اين 
كميته انتخاب شده اند و اميدواريم فعاليت هاي كميته 
بتواند تحوالت جدي در روابط دو كش��ور ايجاد كند. 
ش��افعي مساله س��رمايه گذاري مش��ترك را يكي از 
اهداف مهم بين دو كشور اعالم كرد و گفت: اطمينان 
مي دهم اگر دولت هاي دو كش��ور مسيرهاي حركت 
اقتصادي را هموار كنند، بخش خصوصي دو طرف با 

سرعت ادامه مسير مي دهند. 

 كم�ك بانك ه�اي ايتالياي�ي ب�ه بخش 
خصوصي ايران

مارتين��ا داليچ، وزي��ر اقتصاد كرواس��ي نيز طي 
س��خناني هدف از اين سفر را توسعه روابط اقتصادي 
بين دو كش��ور عن��وان كرد و گف��ت: درحال حاضر 
شركت مپنا و شركت ساخت وساز اينگراي كرواسي 

درحال مذاكره هستند كه اتفاق مهمي است. 

دالي��چ ضمن اش��اره به ديدار خ��ود با رييس كل 
بانك مرك��زي درباره روابط بانكي دو كش��ور گفت: 
براي توسعه روابط اقتصادي دو كشور به رابطه بانكي 
با پش��توانه قوي نياز اس��ت. خوب اس��ت كه بخش 
خصوصي توانس��ته راه هايي براي حل مسائل بانكي 
مانند انتقال پول از طريق بانك هاي ايتاليا پيدا كند. 
وزير اقتصاد كرواس��ي ادامه داد: در كرواس��ي بيشتر 
بانك ها خارجي ازجمله اتريش��ي و ايتاليايي هستند 
كه بايد از قوانين كشور مبدا خود پيروي كنند، باقي 
بانك ها، بانك هاي كوچكي هستند كه نمي توان انتظار 
كارهاي بزرگ از آنها داشت. او در عين حال گفت كه 
بانك مركزي كرواسي مانعي بر سر راه ارتباط بانكي 
ميان بانك هاي خصوصي كرواسي و ايران قرار نداده و 
انتظار مي رود به زودي بانك هاي كرواسي وارد ارتباط 

با بانك هاي ايراني شوند. 
معاون وزير اقتصاد ايران نيز كه در اين نشس��ت 
حضور داش��ت در مورد تجارت ميان ايران و كرواسي 
گف��ت: ما آماده هر گونه همكاري براي تحقق اهداف 
س��فر وزير اقتصاد كرواس��ي به كشورمان همچنين 
هي��ات تجاري همراه وي هس��تيم. محمد خزاعي با 
بيان اينكه طي صحبت هاي انجام  شده با وزير اقتصاد 
كرواسي به نظر مي رس��د راه هاي همكاري بيشتري 
بين بانك هاي دو كش��ور تحقق يابد، افزود: با تالش  
ص��ورت گرفته يك همكاري بي��ن يكي از بانك هاي 
كرواسي كه با بانك هاي اروپايي و ايتاليايي همكاري 
دارند، صورت گرفته است. او افزود: نفت و گاز، انرژي، 
كشتي س��ازي ازجمله زمينه هاي هم��كاري بين دو 
كش��ور اس��ت. خزاعي اظهار كرد: با اقدامات صورت 
گرفته و اقداماتي كه تا چند ماه آينده انجام مي شود 
تقريبا از خليج فارس تا آذربايجان و روسيه و اروپا به 
هم متصل مي ش��وند و خط انتقالي شمال- جنوب- 
شمال و شرق- غرب زمينه هاي فراواني براي استفاده 
ايران و گس��ترش هم��كاري با كش��ورهاي منطقه، 
حوزه بالكان و اروپا را به وجود آورده اس��ت، بنابراين 
دسترسي كرواس��ي و كشورهاي اروپايي به بازارهاي 

منطقه با استفاده از خطوط حمل و نقل و امكاناتي كه 
در شمال و جنوب كشور وجود دارد، فرصت مغتنمي 
اس��ت. معاون وزير اقتصاد با اش��اره به آغاز همكاري 
تهران و زاگرب از سال 71 با تاسيس سفارت ايران در 
كشور كرواسي گفت: اوج روابط تجاري بين دو كشور 
در س��ال 2000 حدود 300ميليون دالر بود درحالي 
كه اي��ن رقم به داليل مختلف بس��يار كاهش يافت 
اما در س��ال گذش��ته ميزان تجارت بين دو كشور با 
احتساب تجارت نفتي و غيرنفتي به رقم 100ميليون 

دالر رسيد. 
او با اشاره به اينكه كرواسي بعد از سال ها اقدام به 
خريد نفت از ايران كرد، بيان داشت: البته تراز تجاري 
ما بين ايران و كرواسي بدون احتساب نفت حدود 54 
ميليون دالر و به نفع كرواس��ي است ولي با محاسبه 
نفت تقريب��اً تراز تجاري بين دو كش��ور وجود دارد. 
رييس س��ازمان سرمايه گذاري كش��ور با بيان اينكه 
كرواسي اقتصادي رو به رشد دارد، اظهار كرد: درآمد 
سرانه كرواس��ي باالي 22هزار دالر در سال است كه 
نشان مي دهد اقتصاد اين كشور، اقتصادي شكوفاست. 
خزاعي گفت: كرواس��ي و كش��ورهاي مشابه آن 
در ح��وزه ورود ب��ه اروپا به ش��مار مي روند و يكي از 
سياست هاي مهم خارجي و اقتصادي ما همكاري با 
كشورهايي مثل كرواسي، جمهوري چك و اسلواكي 

است زيرا اين كشورها پتانسيل هاي بسيار ارزشمندي 
در غرب اروپا به ش��مار مي روند. او در ادامه به انعقاد 
3 موافقتنام��ه بي��ن ايران و كرواس��ي اش��اره كرد و 
گف��ت: موافقتنامه اجتناب از اخ��ذ ماليات مضاعف 
بين دو كش��ور چندين س��ال اس��ت كه الزم االجرا 
شده و س��رمايه گذاران و تجار دو كشور مي توانند از 
آن بهره مند ش��وند. خزاعي اظهار ك��رد: موافقتنامه 
تش��ويق به حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دو 
كش��ور نهايي و آماده امضاست و در آينده يي نزديك 
با مس��اعدت وزير اقتصاد كشور كرواسي پيش بيني 

مي شود تا آخرين مراحل آن طي شود. 
مع��اون وزير اقتصاد گف��ت: موافقتنامه همكاري 
گمركي بين دو كشور ايران و كرواسي قبال الزم االجرا 
ب��ود اما نيازمند اصالحاتي اس��ت ك��ه اميدواريم باز 
هم به زودي ش��اهد نهايي شدن آن باشيم. او افزود: 
گفت وگوهاي خوبي با يكي از بانك هاي همراه هيات 
تجاري كرواس��ي با بانك هاي ايراني و بانك مركزي 
ايران صورت گرفته است. خزاعي اظهار كرد: چندين 
شركت كنسرس��يومي تش��كيل داده اند تا در حوزه 
پتروشيمي در جمهوري اسالمي ايران سرمايه گذاري 
كنند و در س��فر هيات تجاري كرواس��ي ب��ه ايران 
مباحث بس��يار جدي در مورد اكتش��افات نفت هم 

انجام شده است. 
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15 نفت و انرژي
 پاداش در ازاي

خاموشي موتور برق
ايرن�ا  بنا بر اعالم مع��اون دفتر مديريت مصرف 
شركت توانير اگر كشاورزان به ميزان چهار ساعت در 
زمان اوج بار، پمپ هاي آب خود را خاموش كنند، در 
20ساعت باقي مانده شبانه روز از برق رايگان برخوردار 
مي شوند. عليرضا احمدي يزدي، روز گذشته اظهار 
كرد: وزارت نيرو براي جبران كمبود برق در زمان اوج 
مصرف، مشوق هايي را درنظر گرفته است. در بخش 
كش��اورزي، تفاهمنامه يي با مش��تركان كشاورزي 
امضا مي ش��ود كه برمبناي آن، اگر كشاورزان در 4 
س��اعت اوج بار روزانه يعني در ساعت هاي 12 تا 16 
هر روز، پمپ هاي آب خود را خاموش كنند، در 20 
ساعت باقي مانده شبانه روز، مي توانند از برق رايگان 
اس��تفاده نمايند. وي ادامه داد: كش��اورزان فرصت 
دارن��د تا 15 خ��رداد با امضاي قرارداد ب��ا اداره هاي 
برق شهرس��تان خود، در طرح مديريت مصرف برق 
در بخش كش��اورزي همكاري داشته باشند. معاون 
دفت��ر مديريت مصرف برق ش��ركت توانير با تاكيد 
بر اينكه مشتركان كش��اورزي در سال هاي گذشته 
از اين طرح اس��تقبال خوبي داش��ته اند، گفت: ما از 
مشتركان كشاورزي نمي خواهيم 100درصد مصرف 
ب��رق خود را قطع كند و در حد مصرف لوازمي مثل 
چراغ، يخچال و  تلويزيون داخل اتاق نگهباني مجاز به 
مصرف برق خواهند بود. احمدي يزدي زمان اجراي 

اين طرح را 15 خرداد تا 15 شهريور اعالم كرد. 

 توليد ميدان نفتي كركوك
3 برابر مي شود

ايسنا  شركت نفت دولتي »شمال عراق« توافقي 
را با ش��ركت BP براي سه برابر كردن توليد ميادين 
كركوك امضا كرد. جباراللعيبي وزير نفت عراق، محل 
امضاي اين توافق را ش��هر بصره اعالم و اظهار كرد: 
تحت اين توافق، شركت BP ظرفيت توليد 6 ميدان 
نفتي در منطق��ه كركوك را به بيش از يك ميليون 
بشكه در روز افزايش خواهد داد كه سه برابر ظرفيت 
فعلي اين منطقه است. ميادين نفتي كركوك در ماه 
اكتبر با اقدام نيروهاي دولت مركزي عراق براي پس 
گرفت��ن كنترل اين منطق��ه از نيروهاي كرد، تحت 
كنترل بغداد درآمد و چند روز پس از آن، مذاكرات 
با BP آغاز شد. صادرات نفت از اين منطقه، از طريق 
خط لوله عب��وري از تركيه انجام مي گرفت، اما پس 
از عمليات ارتش عراق متوقف ش��د. عراق قصد دارد 
صادرات نفت كركوك را از طريق تانكرهاي نفتكش 
به ايران آغاز كند، اما جاده به سوي مرز هنوز به طور 
كامل از وجود نيروهاي تروريستي داعش پاكسازي 
نش��ده اس��ت. طبق اع��الم BP، كرك��وك يكي از 
بزرگ ترين و قديمي ترين ميادين نفتي در خاورميانه 
اس��ت كه برآورد شده حدود ۹ ميليارد بشكه ذخاير 

نفت قابل استخراج داشته باشد. 

 اصفهان در تكاپوي
تامين آب شرب

ايلنا   مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان 
گف��ت: به دليل كم آب��ي تدابير ويژه يي ب��راي حفر 
چاه هاي اضطراري براي تامين آب شرب اتخاذ شده 
و همچنين آغاز ذخيره آب در مخازن اس��تراتژيك 
آب در بخش هاي مختلف، اعالم شده است. منصور 
شيشه فروش با اشاره به اينكه كم آبي كنوني، شايد در 
۷0 س��ال گذشته بي سابقه بوده است، اظهار داشت: 
حجم س��دهاي مخزن��ي، ۸0درص��د و بارندگي نيز 
نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۷0درصد كاهش 
داشته است. اين مقام مسوول با بيان اينكه در حال 
حاضر به دليل عدم بارش مس��تمر، اكثر چشمه ها و 
قنوات خش��ك و كم آب ش��ده اند، اف��زود: مديريت 
بحران استان، جلسات متعددي را تشكيل داده و در 
نخستين اقدام، مصرف بهينه آب در همه بخش ها در 
دستور كار قرار گرفت. در بخش فضاي سبز، حذف 
چمن را اعالم كرديم و از طرفي ديگر بر آبياري شبانه 
و آموزش به كارگران و نيز جداس��ازي آب شرب از 
آب فضاي س��بز و كشت گونه هاي مقاوم به خشكي 
تاكيد شد. وي با بيان اينكه تدابير ويژه يي براي حفر 
چاه هاي اضطراري براي آب شرب اتخاذ شده است، 
تصريح كرد: در حال حاضر زاينده رود خش��ك است 
و حجم س��د فقط 10درص��د آب دارد و وزارت نيرو 
درنظر دارد كه با همين مقدار آب بخش هاي مختلف 

را مديريت كند. 

كوتاه از دنياي انرژي

مديرعامل عمليات زيمنس در ايران در پاسخ به »تعادل«:

به صنعت نفت ايران خوش بين هستم 

گروه انرژي  
س��رمايه گذاران منتظ��ر ش��نيدن تصميم روز 
سه ش��نبه دونالد ترامپ در مورد آينده توافق اتمي 
ب��ا ايران در مورد اعمال مجدد تحريم ها عليه ايران 
هستند. همزمان قيمت نفت كه در هفته گذشته به 
حداكثر مقدار خود در سه سال و نيم گذشته رسيده 
بود ظهر روز سه شنبه اندكي كاهش يافت. از طرف 
ديگر بلوكه شدن قسمتي از دارايي هاي شركت ملي 
نفت ونزوئال )پي.دي.وي.اس. اي( از طرف ش��ركت 
امريكايي كونوكو فيليپس در واكنش به ملي شدن 
پروژه اين شركت در كاراييب باعث شده تا نگراني ها 
درباره  آينده توليد اين كشور و ميزان عرضه جهاني 
نفت ب��اال بگيرد. به گ��زارش رويت��رز، اگر ترامپ 
اياالت متح��ده را از تواف��ق چندجانبه بين المللي 
روي برنامه هس��ته يي تهران خ��ارج كند، صادرات 
نفت ايران ممكن اس��ت آسيب ببيند. تحليلگران 
معتقدند كه اين حركت امريكا ممكن اس��ت آتش 
تنش هاي ژئوپليتيك را در خاورميانه كه يك سوم 
تولي��د روزان��ه نفت جه��ان را به  خ��ود اختصاص 
مي دهد، ش��عله ور كند. در س��اعت ۹:10 صبح به 
وقت گرينويچ، قيمت فيوچرهاي برنت با كاهشي 
6۹ سنتي به ۷5دالر و 4۸سنت در هر بشكه رسيد. 
فيوچرهاي هر بشكه نفت وست تگزاس اينترمدييت 
نيز ۸6 س��نت كاهش قيمت داشت تا 6۹.۸۷ دالر 
در هر بشكه معامله شود. ويرندرا چوهان، تحليلگر 
شركت انرژي اسپكتس در سنگاپور در اين باره به 
رويترز گفت:»تا زماني كه درك بهتري نس��بت به 
نيات ترامپ حاصل نشود، قيمت ها احتماال افزايش 
نخواهن��د يافت.« او ادامه داد: »اگر تصور كنيم كه 

ترامپ بخواهد اوضاع را به س��ال 2012 بازگرداند 
براس��اس ارقام صادرات ايران، تخمين ما اين است 
كه ما از 0.4ميليون بش��كه نفت اين كشور محروم 
خواهيم شد هر مقداري بيش از 0.4ميليون بشكه، 
فراتر از انتظارات ما خواهد بود«. در گزارش منتشره 
توسط تحليلگران ش��ركت خدمات مالي باراكليز 
آمده اس��ت كه انتظار م��ي رود، ترامپ يا از تعليق 
دوباره تحريم هاي ايران سر باز زند يا اينكه مخالفت 
خود با توافق اتمي با ايران را تكرار كند. همچنين 
اين گ��زارش اضافه مي كند:»عواق��ب ژئوپليتيك 
كنار گذاش��تن برجام ممكن است تاثيري پايدار و 
بلند مدت روي قيمت نفت داشته باشد و قيمت را 
به سطوحي باالتر برس��اند.« رويترز اضافه مي كند 
كه اگر ترامپ تحريم هاي اصلي عليه ايران را از سر 
گيرد، آنگاه طبق قانون اياالت متحده بايد 1۸0روز 
صبر كن��د تا قدم ديگري را برداش��ته و بانك هاي 
كشورهايي كه نتوانس��ته اند به مقدار چشمگيري 
خري��د نفت خود از اي��ران را كاهش دهند، تحريم 
كند. بيارنه شيلدتروپ، مدير تحقيقات كاال در بانك 
اس اي بي در اي��ن رابطه به رويترز گفت:»اگر تمام 
كشورهايي كه از ايران نفت وارد مي كنند، تقاضاي 
مستثنا شدن از تحريم هاي امريكا را ارائه داده و به 
واردات نفت از اين كش��ور ادامه دهند، آنها باز هم 
بايد واردات نفت خ��ود از ايران را هر 1۸0روز يك  
بار معادل 20درصد كاهش دهند«. وي افزود:»اين 
امر تاثير چنداني روي توازن بازار در س��ال 201۸ 
نخواهد داش��ت چراكه بازگش��ت تحريم ها زمانبر 
خواهد ب��ود. با اين همه خبر بازگش��ت تحريم ها، 
س��رمايه گذاري روي منابع نفتي اي��ران را كاهش 

مي دهد و اين مساله هم بالطبع به تنگناي بيشتر 
در آينده بازار عرضه منجر مي ش��ود«.طبق توافق 
اتمي با ايران كه به صورت رسمي برنامه جامع اقدام 
مشترك يا برجام خوانده مي شود، اياالت متحده با 

تعليق بعضي تحريم ها عليه ايران موافقت كرد. 

 ونزوئال ضلع ديگر تنگناي بازار
هر چند برخي تحليلگ��ران، افزايش بهاي نفت 
در چن��د روز گذش��ته را ناش��ي از احتمال خروج 
دول��ت امري��كا از برجام و اعم��ال مجدد تحريم ها 
عليه ايران دانس��ته اند اما اين روند افزايش��ي علت 
ديگري هم داش��ت. تنش هاي جديد بين شركت 
نفتي دولتي پي. دي. وي. اس. اي ونزوئال و ش��ركت 
امريكايي كونوكو فيليپس مس��اله يي بود كه باعث 
اعمال فش��ار بر توليد و صادرات نفت ونزوئال شده 
است. شركت نفتي امريكايي كونوكو فيليپس براي 
اجراي حك��م غرامت 2ميلي��ارد دالري بابت ملي 
ش��دن پروژه اين شركت در ونزوئال اقدام به تصرف 
دارايي هاي شركت نفتي دولتي پي. دي. وي. اس. اي 
در كاراييب كرده اس��ت. رويترز در گزارشي در اين 
باره نوش��ت كه ش��ركت امريكايي تاسيس��اتي در 
جزاير كوراكائو، بون اير و سنتاوس��تاتيوس را هدف 
گرفته است؛ تاسيس��اتي كه تقريب در يك چهارم 
از ص��ادرات نفت س��ال گذش��ته ونزوئال س��هيم 
بوده ان��د. اين 3جزي��ره نقش مهم��ي در فرآوري، 
ذخيره س��ازي و بلندينگ)مخلوط س��ازي( نف��ت 
ش��ركت نفتي پي. دي. وي. اس. اي ب��راي صادرات 
دارند. پي. دي. وي. اس. اي در 3ماهه اول سال جاري 
ميالدي روزانه يك ميليون و 1۹0هزار بشكه نفت 

از اس��كله هاي ونزوئال و منطقه كاراييب صادر كرد 
اما اين 2۹درصد كمتر از ميزان صادرات ش��ركت 
در مدت مش��ابه سال گذش��ته بوده است. شركت 
امريكايي، حكم دادگاه براي بلوكه كردن دارايي هاي 
ش��ركت ونزوئاليي را دريافت كرده و احتمال دارد 
اين دارايي ها را به فروش بگذارد. با اين حال، چند 
ساعت پيش از اعالم تصميم رييس جمهوري امريكا 

درباره توافق هسته يي با ايران، بازار نفت، وضعيتي 
ش��بيه به آرامش قبل از توفان را تجربه مي كند. با 
وج��ود كاهش قيمت نفت در روز گذش��ته به نظر 
مي رسد، بازار نفت درحال تثبيت وضعيت با هدف 
دورخيز براي قيمت هاي جديد بعد از اعالم موضع 
ترامپ)س��اعت 14 به وقت محلي امريكا و22:30 

امشب به وقت تهران( درباره برجام است. 

گروه انرژي  نادي صبوري 
توييتي ك��ه دونالد ترامپ عصر روز دوش��نبه 
 منتش��ر كرد، تقريبا تمام فضاي تج��اري ايران را
در اختيار خود گرفت. بيست و سومين نمايشگاه 
نفت، گاز و پتروش��يمي نيز از اين قضيه مستثني 
نبود. در مي��ان راهروهاي س��الن ها، حاضران در 
ح��ال گ��پ و گفت پيرام��ون تصمي��م احتمالي 
ترام��پ بودن��د كه به ط��ور قطع فض��اي صنعت 
نف��ت اي��ران را كم و بيش متاث��ر خواهد كرد. اما 
در اين مي��ان، افرادي نيز به فعالي��ت در ايران و 
آينده صنعت نفت خوش بين هس��تند. س��اموئل 
موري��ون مديرعامل عمليات زيمنس در ايران كه 
ديروز براي بازديد به نمايش��گاه آمده بود يكي از 
همين افراد اس��ت. موريون در گفت وگويي كوتاه 
با »تعادل« عنوان كرد كه به آنچه در نمايش��گاه 
نفت مي بيند »خوش بين« است. البته سومين روز 
بيست و سومين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي، 
بيش از هر چيز تحت تاثير بازديد حس��ن روحاني 
رييس جمهوري از اين نمايش��گاه ق��رار گرفت. از 
س��ويي حميدرضا عراقي مديرعامل شركت ملي 
گاز نيز نشس��تي خبري را در اين روز برگزار كرد. 
گ��زارش پيش رو، مجموع��ي از چند گفت وگوي 
كوت��اه با حاضران در نمايش��گاه از يك س��و و 2 

نشست خبري از سوي ديگر است. 
روز گذش��ته و پس از آنكه نمايشگاه نفت، گاز 
و پتروش��يمي، از حواش��ي بازديد حسن روحاني 
رياست جمهوري فارغ شد، مديرعامل شركت ملي 
گاز ايران نشستي خبري را برگزار كرد. حميدرضا 
عراقي كه در سفر حسن روحاني رييس جمهوري 
به استان خراسان رضوي سفر كرده بود، گزارشي 
را ك��ه به ريي��س دولت دوازدهم ارائ��ه كرده، در 
جمع خبرنگاران نيز تكرار كرد. او در ادامه عنوان 
كرد: »اكثر فعاليت هاي اقتصادي كشور منوط به 
پاي��داري گاز طبيعي اس��ت و ما باي��د به مردم و 
صنعتگ��ران براي تولي��د گاز اطمينان دهيم. اين 
اطمينان بايد به دولت و به مشتريان خارجي گاز 
ايران نيز داده شود.« او در ادامه عنوان كرد: »كار 
م��ا اطمينان دادن به م��ردم، صنعتگران، دولت و 
به مش��تريان خارجي اس��ت كه گاز پايدار داريم. 
ب��راي اين كار امكان ندارد ش��ركتي بدون اهداف 
و ماموريت اداره كرد. ما بحث تاب آوري در شبكه 
انتقال گاز يا نشس��ت زمين يا زلزله يا اين موارد 

را داريم.«
اما موضوع قطع آبونمان و از دست رفتن منبع 
درآمدي 1000 ميليارد توماني از شركت ملي گاز 
يكي از پرس��وال ترين مس��ائل نشست خبري روز 
گذشته عراقي بود. حميدرضا عراقي ابتدا خود در 
اين زمينه گفت: »قطع آبونمان ما را بيچاره كرده 
است البته ما توقف ممنوع را به محدوديت ممنوع 

تبديل مي كنيم و از حركت باز نمي ايستيم.«

 قطعا مساله را حل مي كنيم 
حميدرض��ا عراقي در پاس��خ به اين پرس��ش 
»تعادل« كه چرا سهم پرداخت آبونمان را از طرف 
نيروگاه و پتروش��يمي ها افزايش نمي دهيد، عنوان 
كرد: »در حال حاضر ني��ز ۷5درصد از اين 1000 
ميليارد تومان از س��وي اين بخش تامين مي ش��د 
و م��ردم تنه��ا 25درصد از اين اعتب��ار را پرداخت 

مي كردند.«
معاون وزير نفت در پاس��خ به اين پرسش كه 
آي��ا انگيزه يا افراد خاصي را پش��ت ماجراي قطع 
آبونم��ان مي بيند، عنوان كرد: »از نظر ما اين يك 
س��وءتفاهم حقوقي است. مردم بايد بدانند منافع 

ش��ركت ملي گاز منافع مردم است. ما پولي كه از 
مردم مي گيريم 50درص��د به هدفمندي يارانه ها 
مي رود و درنهايت تنها 30درصد براي شركت ملي 
گاز باق��ي مي ماند كه حقوق كارگران و كارمندان 

خود را از اين طريق پرداخت مي كند.«
مديرعام��ل ش��ركت مل��ي گاز در ادامه گفت: 
»خواسته ما از ديوان عدالت اداري اين نيست كه 
چيز اضافه يي به ما بدهند، خواس��ته ما اين است 
چيزي كه بوده را به ما بازگردانيد. من اصال شك 
ندارم كه مس��اله قطع درآمد ش��ركت ملي گاز را 

قطع كنيم.«
موضوع مقاوم سازي ش��بكه گاز در برابر زلزله 
نيز ديگر پرسش »تعادل« از مديران شركت ملي 
گاز بود. س��عيد مومني مدير گازرس��اني شركت 
ملي گاز با ارائه توضيحات��ي در اين زمينه عنوان 
كرد: »از گذشته اقداماتي درخصوص مقاوم سازي 
انجام ش��ده بود. اما در 2 سال اخير مصوبه كميته 
زيرساخت هيات وزيران درخصوص مقاوم سازي در 
برابر زلزله را گرفتيم و از س��ال گذش��ته اقدامات 
جدي در اين زمينه در استان تهران و چند استان 

ديگر آغاز شده است.«
او در ادام��ه عن��وان ك��رد: »در ته��ران ك��ه 
م��ا 11ه��زار كيلومت��ر ش��بكه گاز داري��م، كل 
ش��بكه را به 2 س��وپر بلوك و 15 بل��وك مياني 
تقس��يم كرده اي��م ك��ه بلوك هاي كوچ��ك نيز 
درون اي��ن بلوك ه��ا ق��رار دارد. از مجموع 400 
 ايس��تگاه تقوي��ت فش��ار در ته��ران ني��ز تعداد 
۸0 ايس��تگاه به ش��يرهايي كه فرمان قطع را در 

زمان زلزله صادر مي كنند، متصل شده اند.«

 نفت و گاز پرشيا؛ تنبل ترين در متقاضيان 
آزادگان 

نورالدي��ن ش��هنازي زاده مديرعامل ش��ركت 
مهندسي و توسعه نفت خام كه عمده فعاليت ها 
در ميدان ه��اي مهم نفتي غ��رب كارون در اين 
شركت انجام مي گيرد نيز ديروز نشستي خبري 
را برگزار كرد. وي در جريان اين نشس��ت عنوان 
كرد كه در س��ال 13۹۷ معادل 455 هزار بشكه 
در روز تولي��د از ميادي��ن غ��رب كارون وج��ود 
خواهد داش��ت. او در بخش��ي از نشست خبري 
خ��ود به موض��وع كمت��ر پرداخته ش��ده تامين 
برق براي ميدان هاي غرب كارون اش��اره كرده و 
گفت: »تامين برق در غرب كارون اكنون بس��يار 
گران قيمت براي ما تمام مي ش��ود كه قرار است 
ي��ك نيروگاه 500 مگاواتي س��اخته ش��ود. اين 
پروژه مقداري عقب بود اما با برگزاري جلسات با 
شركت مپنا اميدواريم كه تا پايان تير ماه شاهد 
افتتاح واحد 150 مگاواتي اين نيروگاه باشيم كه 

كل فازها را تامين برق مي كند.«
شهنازي زاده در پاسخ به اين پرسش »تعادل« 
ك��ه دليل عقب بودن اين پروژه چه بوده اس��ت، 
گفت: »ش��ايد من نتوانم اين را دقيق اعالم كنم 
چون قرارداد در زمان مديريت من انعقاد نش��ده 
اس��ت. اما م��ا از زماني كه متوج��ه اهميت اين 
پروژه شديم سعي در پيشبرد آن داشتيم و امروز 

وضعيت پروژه رو به جلو است.«
مديرعامل ش��ركت مهندس��ي و توسعه نفت 
متقاض��ي  ش��ركت هاي  وضعي��ت  درخص��وص 
مناقص��ه ميدان نفت��ي آزادگان عنوان كرد: »در 
ميان ش��ركت هاي مختلف شركت شل و شركت 
پترون��اس گزارش خ��ود را ب��راي كل ميدان به 
ص��ورت يكپارچه ارائه كرده اند. توتال فرانس��ه و 
اينپك��س ژاپن گزارش خود را در بخش آزادگان 

جنوب��ي ارائه ك��رده و در ح��ال كار كردن روي 
گزارش آزادگان ش��مالي هس��تند.« او در ادامه 
عن��وان كرد: »ش��ركت نفت و گاز پرش��يا هنوز 

جلسه يي را در اين زمينه تشكيل نداده است.«

 از البه الي غرفه ها 
 اما مش��خص ش��دن اوضاع نس��بي وضعيت 
توليدكنن��دگان داخل��ي در نمايش��گاه، فرصتي 
را ب��راي ارزيابي حضور كمپاني ه��اي بين المللي 
ايج��اد كرد. غي��ر از ش��ركت هايي چ��ون توتال 
فرانس��ه كه عموم��ا تمايلي به انج��ام مصاحبه  با 
خبرنگاران ندارند، ش��ركت هاي مط��رح ديگري 
نيز در س��الن خليج فارس حاضر هستند. كمپاني 
آلماني وينترش��ل كه اكنون زيرش��اخه ش��ركت 
»ب.ا.س.ف« ب��وده و بزرگ ترين توليدكننده گاز 
در آلمان به ش��مار مي رود يكي از اين موارد است. 
نماين��دگان حاضر در غرفه اين ش��ركت البته از 
ارائه جزئيات درخصوص سطح فعاليت وينترشل 
در ايران خ��ودداري كردند. اما آن طور كه يكي از 
اين نمايندگان به »تعادل« گفت وينترشل اكنون 
در حال مذاكره با ش��ركت مل��ي نفت ايران براي 
فعاليت در بخش هاي متنوعي از صنعت نفت است 
كه لزوما محدود به باالدست اين صنعت نمي شود.

عمده فعاليت اين ش��ركت مط��رح آلماني در 
خاورميانه تاكنون در ابوظبي بوده است. وينترشل 
تاكنون چند چاه اكتشافي نفت و گاز را در ابوظبي 
احداث كرده است. اين شركت آوريل سال 2016 
نيز تفاهمنامه يي با ش��ركت ملي نفت ايران براي 

افزايش همكاري ها در آينده انعقاد كرد. 
شركت روس��ي »تات نفت« كه در واقع مربوط 
به منطقه تاتارس��تان روس��يه مي ش��ود از ديگر 
كمپاني هاي��ي اس��ت ك��ه در س��الن خليج فارس 
غرفه ي��ي را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. نكته 
غرفه اين شركت در محسور بودن بخش زيادي از 
فضاي غرفه است كه حتي ديد بازديدكنندگان نيز 
به داخل آنها به س��ختي ممكن مي شود. تات نفت 
بخشي از محصوالت توليدي در واحدهاي صنعتي 
خ��ود از جمل��ه نف��ت منطق��ه تاتارس��تان را در 
بطري هاي كوچكي روي ميز گذاشته و اين تقريبا 
تنها راه ارتباط با اين غرفه محسوب مي شود. البته 
يكي از ايرانيان نزديك به اين كمپاني در پاسخ به 
»تع��ادل« عنوان كرد كه تات نفت به دنبال حضور 
در ميدان ه��اي نفتي ايران اس��ت و ميدان نفتي 
آزادگان جنوبي در غرب كارون نيز يكي از مقاصد 

فعاليت اين شركت به حساب مي آيد. 
البته، بخش اعظمي از حضور افراد و شركت ها 
از كش��ورهاي مختلف در نمايشگاه نفت، نه براي 
س��رمايه گذاري بلكه براي فروش كاالست. فرانكا 
گيزي و جورجيو نائودي كه از ايتاليا براي بازديد 
از نمايش��گاه عازم تهران شده اند، از همين دسته 
محسوب مي ش��وند. فرانكا و جورجيو كه به دليل 
لب��اس صورتي رنگ و زيباي فرانكا توجه بيش��تر 
حاض��ران را به خود جلب كرده اند از درخواس��ت 
ي��ك گپ كوت��اه اس��تقبال كرده و ب��ه »تعادل« 
مي گويند كه براي س��ومين بار است در نمايشگاه 
نفت، گاز و پتروشيمي شركت كرده و به نظرشان 

اين بار بهتر از سال هاي گذشته است. 
فران��كا مدير فروش و جورجيو مس��وول واحد 
 O. M. S SALLERI S. P.« تج��اري ش��ركت
Al« هستند كه طبق اطالعاتي كه در وب سايت 
آن ديده مي ش��ود 120 سال س��ابقه فعاليت در 
صنعت نفت داشته و تمركز آن بر توليد »ولوهاي 

صنعتي« مورد استفاده در نفت است. 

فرانكا مي گويد كه آنها براي بازديد از وضعيت 
شركاي ش��ان در ايران عازم نمايش��گاه شده اند. او 
و جورجي��و هر دو در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
وضعي��ت تجارت ش��ان با اي��ران تا چه ان��دازه به 
تصميم ترامپ درخصوص برجام وابس��ته اس��ت، 
مي گويند كه واقعا بايد ديد كه چطور مي شود، هر 
چند آنها در امريكا فروش ندارند و ايران براي شان 

بازار بسيار مهمي است. 
جورجيو مي گويد: »ما كس��ب و كار با ايران را 
چند س��ال پيش آغاز كرديم و اكنون به وضعيت 
خوبي در اين زمينه رسيده ايم. ما به دنبال افزايش 
فروش ول��و به صنعت نف��ت ايران هس��تيم.« او 
مي گويد: »ما قبل از توافق ايران و غرب به سختي 
مي توانس��تيم با ايران همكاري داش��ته باش��يم و 
اميدواريم كه در اين مس��ير گشايش ايجاد شود. 
ما در گذش��ته باي��د از كانال ه��اي مختلفي وارد 

مي شديم كه از آنها منع شده بوديم.«
فران��كا در پاي��ان مي گويد: »مثل بس��ياري از 
كمپاني ه��اي نفتي كه در اين نمايش��گاه حضور 
دارند منتظر امشب هستيم تا ببينيم چه تصميمي 

از سوي كاخ سفيد اعالم مي شود.«
 اما ديروز س��الن خليج فارس كه در واقع محل 
حضور اكثر كمپاني هاي مط��رح در حوزه نفت و 
گاز اس��ت، ميزبان اتفاق ديگري نيز بود. ساموئل 
موري��ون مديرعامل عمليات ش��ركت زيمنس در 
اي��ران ديروز براي بازديد از نمايش��گاه و اطالع از 
وضعيت همكاران شركت زيمنس در صنعت نفت 
ايران در محل نمايش��گاه حضور يافت. س��اموئل 
موريون 45س��اله از اول آگوس��ت 201۷ به اين 

عنوان منصوب شد. 
 حض��ور او اين فرص��ت را فراهم آورد كه گپي 
كوتاه در خص��وص فعاليت هاي زيمنس در ايران 
داشته باشيم. موريون كه از 10مرداد سال گذشته 
فعالي��ت خود تح��ت عن��وان مديرعامل زيمنس 
در اي��ران را آغاز كرد، در پاس��خ به اين پرس��ش 
»تعادل« كه آي��ا زيمنس برنامه يي را براي حالت 

خروج ترامپ از برجام در نظر دارد، عنوان كرد كه 
صحبت درباره اين بخش از سياست هاي كمپاني 
زيمنس از دس��ت من خارج است، من نمي توانم 
در اي��ن زمين��ه نظري بگ��ذارم.  موريون كه پس 
از محس��ن نايب زاده عهده دار س��مت مديرعاملي 
زيمنس در ايران ش��د درخص��وص ارزيابي اش از 
بيست و سومين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي 
در قياس با س��ال هاي اخير عن��وان كرد: »اينجا 
اف��راد زياد و اراده ش��گفت آوري ب��راي انجام كار 
ديده مي شود، پويايي قابل توجهي اينجا به چشم 
مي خورد. من امروز در ديدار با ش��ركاي زيمنس 
اين نكته را عنوان كردم كه واقعا به نظر مي رس��د 

تحركاتي در حال رخ دادن است. 
م��ن با توجه به اينكه اي��ران در زمينه افزايش 
توليدات نفت و گاز در س��ال گذش��ته چه كاري 
را انج��ام داده اس��ت و با توجه ب��ه آن چيزي كه 
ايراني ه��ا در اي��ن نمايش��گاه به عرص��ه نمايش 

گذاشته اند، بسيار خوش بين هستم.«
او در ادامه عنوان كرد: »وراي اين مس��ائل نيز 
ما هر س��ال در اين نمايشگاه ش��ركت كرده و به 
 شدت افتخار مي كنيم كه اينجا هستيم و از ايران 

حمايت مي كنيم.«
مديرعامل عمليات زيمنس در ايران همچنين 
در پاس��خ به اين پرس��ش »تعادل« كه همكاري 
اين ش��ركت با گروه مپنا در خصوص توربين هاي 
كالس F در چه وضعيت��ي قرار دارد، عنوان كرد: 
»مپنا يك شريك قابل اتكا براي ما در ايران است. 
ما بس��يار مفتخر به انجام بيزينس با اين شريك 
در حوزه توربين هس��تيم. مپن��ا در ايران نيز يك 
بازيگر قابل توجه محسوب مي شود و ما همكاري 

بلندمدتي با آنها خواهيم داشت.«
موري��ون در پايان عنوان كرد: »همه بايد چند 
روزي منتظر باش��يم.« اظهارنظ��ري كه در واقع 
نش��ان دهنده جو كلي حاكم بر نمايش��گاه نفت، 
گاز و پتروش��يمي تنها چند ساعت مانده به اعالم 

تصميم امريكا در خصوص برجام بود. 

قيمت نفت در كانال 75 دالر ماند

آرامش پيش از توفان در بازار نفت
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عكسروز

عكس:ايلنا مسابقاتانتخابیتيمملی»وودبال«

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

اصغرفرهادي:مسووليتمنفيلمخوبساختناست
كارگردان ايراني كه با فیلم هاي »درباره الي«، »گذشته«، »جدايي« و »فروشنده« در جهان شناخته شده است در حاشیه نمايش 
فیلم جديدش با نام »همه مي دانند« در افتتاحیه جشنواره فیلم كن به خبرنگار لوموند گفت: مسوولیت من اين است كه كار خودم 
را كه ساختن فیلم است به بهترين راه ممكن انجام دهم. او افزود: اين انتظار وجود دارد كه من وظايفي سنگین و سنگین تر دارم 
زيرا مردم زيادي فیلم هاي مرا مي بینند اما من به اين به عنوان چیزي غني تر نگاه مي كنم؛ اين واقعیت كه هر فیلمي كه بسازم موجب 
توجه و ديالوگ و اش��تیاقي مي ش��ود كه حتي شامل مردمي كه فیلم را دوست ندارند هم مي شود و اين براي من موفقیت است. 
فرهادي همچنین گفت: من از فرهنگي مي آيم كه همه زبانش را از شاعري به نام فردوسي وام گرفته است. در داستان حماسي او 
در قرن ۱۰ میالدي دو قهرمان با هم نبرد مي كنند. وقتي فردوسي آنها را توصیف مي كند، هیچ كدام را بیشتر از ديگري تحسین 

نمي كند. هر دو آنها با همه پیچیدگي هاي شان تصوير مي شوند. شايد نگاه من ريشه در چنین چیزهايي داشته باشد. 

چهرهروز

نگاهيبهتعيينبودجهاتحاديهاروپادرسالهاي2014تا2021

مقصدپولهاياتحاديهاروپا
گروهگوناگون

در هفته  گذش��ته، كمیس��یون اروپا 
اليحه بودجه پیش��نهادي خ��ود براي 
س��ال هاي ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ را ارائه داد. پیش از اين 
نیز، گفته ش��ده بود كه كمیسیون اروپا براي تعیین 
بودجه بلندمدت اين نهاد پس از سال ۲۰۲۰ تشكیل 
جلس��ه مي دهد. هر چند كه پیش از اين، در س��ال 
۲۰۱3، بودجه اين اتحاديه براي ۷س��ال )از س��ال 
۲۰۱4 ت��ا ۲۰۲۰( تصويب ش��ده بود، اما هر س��ال 
نیز رقم دقیق بودجه تعیین مي شود. آن طور كه در 
گزارش ها گفته شده، منبع اصلي بودجه اتحاديه اروپا 
يك درصد تولید ناخالص داخلي كشورهاي عضو اين 
اتحاديه اس��ت. آن طور كه در بس��یاري از گزارش ها 
گفته شده، اتحاديه اروپا به صورت مستقیم مالیاتي 
از ش��هروندان دريافت نمي كند؛ براين اساس، منابع 
متفاوتي در شكل گیري بودجه اروپايي نقش دارند. 
 طبق آمار منتشر شده از بودجه ۷ساله اتحاديه اروپا 
)۲۰۲۰-۲۰۱4(، مهم تري��ن بخ��ش بودج��ه اي��ن 
اتحاديه، جهت دس��تیابي به رش��د پايدار، دراختیار 
منابع طبیعي قرار مي گیرد. هر چند كه گفته شده 
در برنامه بودجه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، بودجه برنامه هاي 
رش��د پايدار و مناب��ع طبیعي، به دلی��ل برگزيت با 
5درص��د كاهش روب��ه رو خواهد ب��ود. اين كاهش 
بودجه در بخش منابع طبیعي براي جبران كسري 
بودجه ناش��ي از برگزي��ت، اعتراض هاي بس��یاري 
به دنبال داش��ت. براين اساس، گفته شده كه وزراي 
كشاورزي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در نشستي 
در مقر كمیس��یون اتحاديه اروپا در بروكسل طرح 
كاه��ش يارانه هاي كش��اورزي در بودجه اتحاديه و 
طرح ملي  كردن دوباره كشاورزي در اروپا را پیشنهاد 
كردن��د. آن طور كه گفته ش��ده، در بودجه ۷س��اله 
قبلي )۲۰۲۰-۲۰۱4( منابع طبیعي سهمي حدود 
4۲۰میلیارد يورو، معادل 39درصد از بودجه اتحاديه 
اروپا را به خ��ود اختصاص داده بودن��د. برنامه هاي 
اقتصادي و انس��جام اجتماع��ي و منطقه يي حدود 
34درص��د، مع��ادل 3۷۱.4میلیارد ي��ورو از بودجه 
۲۰۱4 تا ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده بودند. در 

تعیین بودجه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ سیاست هاي منسجم 
كه پس از رشد پايدار بیشترين سهم بودجه اتحاديه 
اروپا را به خود اختصاص داده اند نیز از كاهش ناشي 
از برگزي��ت در امان نمانده و با كاهش��ي 5درصدي 
روبه رو ش��دند. اين در حالي اس��ت كه پیش از اين 
نیز در مجموع بودجه درنظر گرفته شده براي ۷سال 
۲۰۱4 ت��ا ۲۰۲۱، با 3.5درص��د كاهش مواجه بود. 
آن طور كه گفته ش��ده، پیش از برگزاري جلس��ات 
تعیین بودجه نیز كمیس��ر بخ��ش بودجه اتحاديه 
اروپا، هش��دار داده بود كه بودجه بس��یاري از طرح  
و برنامه هاي مش��ترك اروپايي، كاهش قابل توجهي 
خواهد داش��ت. با اين  حال، او انتظار دارد ۲۷ كشور 
عضو اتحاديه )پس از خروج بريتانیا( كمك كنند تا 
حدود ۱6میلیارد يورو، به بودجه ۲۰۱8 اتحاديه اروپا 
اضافه شود. در ادامه اين گزارش، گفته شده كه حدود 
 ۱3درصد از بودجه اتحاديه اروپا، در برنامه ۷س��اله 
۲۰۲۱-۲۰۱4، ب��ه ايج��اد فض��اي رقابت��ي ب��راي 
اش��تغال زايي و رشد مشاغل اختصاص داشته است. 
اين در حالي است كه آخرين گزارش اداره كل آمار 
اتحاديه اروپا )يورواس��تات( از كاهش متوس��ط نرخ 
بیكاري در كشورهاي عضو اين اتحاديه به ۷.۱درصد 

حكايت دارد؛ گفته مي ش��ود اي��ن كمترين میزان 
نرخ بیكاري در 9س��ال گذشته است. همچنین، در 
بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده كه اتحاديه اروپا، 
۱3میلی��ون ي��ورو را براي اش��تغال زايي و كمك به 
بهبود وضعی��ت زندگ��ي مهاج��ران و آوارگان، در 
3س��ال آينده اختصاص داده اس��ت. در اين میان، 
تنه��ا حدود 6درصد از بودج��ه اتحاديه اروپا، صرف 
هزينه ه��اي ادارات و نهادهاي وابس��ته مي ش��ود. با 
اين  حال، طبق بسیاري از گزارش هاي منتشر شده، 
ش��هروندان اروپايي اعتراض هاي بسیاري به بودجه 
مديريتي اتحاديه اروپا دارند. س��هم امور بین الملل 
 اتحادي��ه اروپا نی��ز از مجموع بودجه تعیین ش��ده

)۲۰۲۱-۲۰۱4( حدود 66.3 میلیارد يورو اعالم شده 
بود. اين در حالي اس��ت كه اتحاديه اروپا در بودجه 
سال ۲۰۱8 خود تصمیم گرفت كمك هاي مالي به 
تركیه را قطع كند. آن طور كه در اين گزارش گفته 
شده، بودجه تعیین شده براي هزينه هاي امنیتي و 
امور شهروندي، پايین ترين سهم را در بودجه اتحاديه 
اروپا به خود اختصاص داده است. اين بخش، سهمي 
حدود ۲درصد و معادل ۱۷.۷ میلیارد يورو در برنامه 

بودجه ۷ساله )۲۰۲۱-۲۰۱4( داشت. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

بايدهاونبايدهايجشنوارهفيلمكن2018
مدي��ر هنري جش��نواره فیل��م كن در 
نشستي رسانه يي كه ديروز برگزار شد درباره 
رئوس موارد مربوط به هفتادويكمین دوره 
جشنواره فیلم كن سخن گفت. به گزارش 
ورايتي، تیري فرمو مدير هنري جش��نواره 
فیلم كن ديروز غ��روب و يك روز پیش از 

شروع هفتادويكمین جشنواره فیلم كن با شركت در يك كنفرانس مطبوعاتي در 
جمع روزنامه نگاران حضور يافت و درباره موارد مهم رويداد امسال چون من هم 
همین طور، نتفلیكس و ممنوعیت سلفي گرفتن روي فرش قرمز صحبت كرد. او 
بار ديگر درباره توجه اين رويداد به زنان حرف زد و تايید كرد خط تلفن و ايمیلي 
براي حاضران در اين فستیوال تدارك ديده شده تا اگر با مواردي از آزار جنسي 
روبه رو شدند بالفاصه اين امر را گزارش كنند. البته فرمو ارائه اين شماره تلفن را 
به امروز )سه شنبه( موكول كرد. او افزود: پس از آشكار شدن رسوايي واينستین ما 
بالفاصله اعالم كرديم هیچ اطالعي از چنین مسائلي نداشتیم و همبستگي خود 
را با قربانیان وي اعالم كرديم. مدير هنري كن بار ديگر بر اين امر تاكید كرد كه 
كن همواره براي بهبود يافتن نس��بت جنسي در كمیته هاي انتخاب تالش كرده 
است. با اين حال درباره اينكه امسال تنها سه فیلم از كارگردان هاي زن در بخش 
رقابتي حضور دارند وي گفت: همه تالشمان را مي كنیم تا اين توازن وجود داشته 
باشد. فرمو يادآوري كرد فیلم هاي كارگردان هاي زن در مجموع ۲۰ تا ۲3 درصد 
فیلم هاي جشنواره ۲۰۱8 را دربرمي گیرد كه ۷درصد بیشتر از فیلم هايي است كه 

زنان در مقیاس جهاني كارگرداني مي كنند. 

عالقهگردشگرانژاپنيبه»ارگبم«
ايران  اطالع رساني گردشگري  نماينده 
در ژاپن گفت: از آنج��ا كه ژاپني ها اگر به 
هر كشوري بروند، نشان مي دهد آن كشور 
امنیت دارد، سفر ژاپني ها به ايران براي ما 
بس��یار مهم بوده و اعتبار به هم��راه دارد. 
عباسعلي امامیه گفت: تصور مي كنم حدود 

۱۰ ت��ا ۱۲ آژان��س در ايران در حوزه ورود گردش��گران ژاپني فعالیت مي كنند. 
س��ال گذشته حدود 9هزار نفر از ژاپني ها به ايران آمده اند. البته همه اين تعداد 
گردشگر نیستند بین 9 تا ۱۰هزار ويزا صادر شده است اما 6۰ درصد آنها مربوط 
به مالقات هاي تجاري است و حدود 3 تا 4هزار نفر شايد گردشگر باشند. حدود 
هزار نفر هم به صورت انفرادي به ايران آمده اند. او افزود: ژاپني ها به دلیل مسائل 
مختلف عالقه مند به س��فر در ايران هس��تند. من به دلیل تجربه هاي شخصي 
كه دارم، مي ديدم كه برخي مديران ژاپني وقتي به ايران مي آيند و س��ايت هاي 
تاريخي را مي بینند، متعجب مي ش��وند از اينكه ايران جاذبه هاي گردش��گري و 
تاريخي زيادي نس��بت به كشورهاي ديگر دارد. ما با آنها از نظر مسائل اخالقي 
متفاوت هستیم اما احساس اشتراكات زيادي داريم اما از لحاظ اخالقي شايد آنها 
نزديك تر به اروپايي ها و امريكايي ها باشند تا ما ايراني ها. امامیه درباره مشاركت 
ايراني ها و ژاپني ها در حوزه هاي گردشگري و تاريخي بیان كرد: ژاپني هايي كه 
به ديدن بم مي آمدند به من مي گفتند كه براي ما بم مهم تر از تخت جمش��ید 
است به اين دلیل كه بم نمونه يونیكي است كه مشابه آن در دنیا وجود ندارد. اما 
مشابه پرسپولیس در دنیا دو نمونه ديگر دارد يكي پالمیرا در اردن و ديگري پترا. 

تاريخنگاري

الغاي كاپيتوالسيون 
نوزدهم ارديبهش��ت ۱3۰6، مجلس شوراي ملي 
ضمن الغاي كاپیتوالس��یون به همه دولت هايي كه از 
اين امتیاز استفاده مي كردند يك سال وقت داد كه در 
قراردادهاي خود تجديدنظر كنند. حق كاپیتوالسیون 
در ايران نخستین بار در معاهده تركمنچاي در ۱۲۰6 
هجري-خورش��یدي در زمان فتحعلي ش��اه قاجار به 
روسیه داده ش��د و بعدها بسیاري از دولت  هاي ديگر 
نیز صاحب اين امتیاز ش��دند و قضاوت كنسولي خود 
را بر دس��تگاه سیاسي و قضايي ايران تحمیل كردند. 
اي��ن قان��ون، يك بار ديگ��ر در زمان پهل��وي دوم به 
تصويب رس��ید كه با مخالفت و اعتراض ش��ديد امام 
خمیني)ره( روبه رو و در نهايت كاپیتوالسیون پس از 
پیروزي انقالب اس��المي ايران براي همیشه لغو شد. 
اين مقررات براي نخستین بار در ۱8۲8 میالدي پس 
از شكس��ت ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روس��یه 
۱8۲8 - ۱8۲6 با بستن عهدنامه تركمنچاي از طرف 
دولت روسیه تزاري بر ايران تحمیل شد. فصل هفتم، 
هشتم و نهم معاهده تركمنچاي به مسائل حقوقي و 
جزايي اتباع روس��یه در ايران مربوط اس��ت. در ايران 
با عهدنامه تركمنچاي ۲۲ فوريه ۱8۲8 حق قضاوت 
كنسولي در پاراگراف هاي هفت تا نهم گنجانیده شد. 
ق��راردادي كه بین دولت هاي اروپايي و دولت عثماني 
براي مس��یحیان بسته ش��ده بود، دولت روسیه آن را 
براي همه افراد روس در ايران به دولت ايران تحمیل 
كرد كه بدين معنا بود كه هیچ فرد دولتي ايران اجازه 

نداشت كه به ساختمان يك روس در ايران وارد شود 
بدون اينكه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته 
باش��د. همچنین تمام روس ها در ايران تنها مشمول 
قانون روس��یه مي ش��دند. اي��ن ق��رارداد از آن جهت 
مش��كالت فراوان به بار آورد كه كاپیتوالسیون را كه 
تنها براي يك گروه كوچك ديپلمات وضع ش��ده بود 
به همه روس ها در ايران تعمیم داده بود. مورد بسیار 
ويژه محمدعلي شاه و خانواده اش بودند كه در دوران 
انقالب مشروطیت گفتند كه آنها تابعیت دولت روسیه 
را دارن��د و بخش حمايت از عهدنام��ه تركمنچاي را 
براي خود به اجرا در آوردند و در نتیجه ارتش روسیه 
ب��راي حمايت از جان محمدعلي ش��اه و خانواده اش 
به ايران لشكركش��ي كردند و س��پس وي به سفارت 

روسیه پناهنده شد و حقوق ساالنه هشتاد هزار دالري 
از دولت روس��یه دريافت كرد و به اودسا رفت. حسن 
پیرنیا نخس��ت وزير وقت ايران در سال ۱9۲۰ هیاتي 
به مس��كو فرس��تاد تا درباره رابطه بین ايران و كشور 
نوبنیاد ش��وروي كه پس از انقالب اكتبر ايجاد ش��ده 
ب��ود، گفت وگو كنند. در تاري��خ ۲6 فوريه ۱9۲۱ در 
زمان نخس��ت وزيري س��ید ضیا طباطبايي قراردادي 
بین ايران و ش��وروي در مسكو به امضاي نمايندگان 
ايران و ش��وروي رس��ید. از طرف دولت ايران علیقلي 
خان مش��اورالممالك و از طرف دولت ش��وروي اركي 
واسیلیويچ چیچرين و لومیخايیلويچ كاراخان وزيران 
مختار پس از دادن اعتبارنامه هاي خود كه براس��اس 
قوانین دو كشور بود در متن قرارداد به موافقت رسیدند.

بازارهنر

18پيشكسوتسينماتجليلميشوند
ريی��س انجم��ن طراح��ان فني و 
مجريان صحنه س��ینما اعالم كرد كه 
۱8 پیشكس��وت انجم��ن در جش��ني 
كه ۲۲ ارديبهش��ت برگزار مي ش��ود، 
قراچه داغي  تجلیل مي ش��وند. س��اره 
و  فن��ي  طراح��ان  انجم��ن  ريی��س 
مجري��ان صحنه س��ینما در گفت وگو 
با مه��ر، درباره مراس��مي ك��ه در روز 
شنبه ۲۲ ارديبهش��ت در خانه سینما 

برگزار مي ش��ود، گفت: اين مراس��م براي تجلیل از 
پیشكسوتان انجمن طراحان فني و مجريان صحنه 
سینما برگزار مي شود. او در توضیح اينكه اين جشن 
در ادامه جشن هاي ساالنه انجمن هاي خانه سینما 
است يا خیر؟ بیان كرد: اين مراسم به عنوان جشن 
ساالنه به شمار نمي رود. امیدواريم در آينده بتوانیم 
به طور ساالنه جشني را توسط صنف مان برگزار كنیم 
كه البته اين مساله نیاز به برنامه ريزي مناسب دارد. 
ريیس انجمن طراحان فني و مجريان صحنه سینما 
اعالم كرد كه در مراس��م فوق قرار است از ۱8 نفر 

تجلیل شود كه شامل هنرمنداني چون 
صال��ح پناهي، علي اصغر ريس��ه، اصغر 
رحماني، نصراهلل پورعلي اكبر،  اهلل وردي 
عبداله��ي، احم��د رجب��ي، مرتض��ي 
خیرخواه، اسماعیل موسوي نژاد، هاشم 
فرهنگي، علي اكبر فداكار، زينب رنجبر، 
معصومه زردوز خ��اص تبريزي، احمد 
قرايلو، مهدي سندياني، میرنظام الدين 
مدن��ي، جلی��ل امیني زاده و حس��ین 
علي ش��ريف مي ش��وند. قراچه داغي گفت: از همه 
انجمن هاي س��ینمايي براي حضور در اين جش��ن 
دعوت شده كه امیدواريم دوستان هنرمندان در اين 
مراس��م حضور پیدا كنند. او با اشاره به برنامه هاي 
صنفي انجمن طراحان فني و مجريان صحنه سینما 
بیان كرد: به زودي با همكاري مدرسه عالي سینما 
كالس هايي با موضوع حرفه ما، برگزار مي ش��ود تا 
هم دانش آموزان و هم اعضاي صنف بتوانند در اين 
كالس ها شركت كنند. قراچه داغي در پايان گفت: 

اين جلسات طي چند ماه آينده برگزار مي شود. 

واكنشمديرپرديسكورشبهاتفاقاتدوشنبه
مدير پرديس س��ینمايي كورش كه 
برنام��ه تبلیغاتي فیلم »به وقت ش��ام« 
در اي��ن مجتم��ع برگزار ش��د، اين نوع 
تبلیغ را منفي ندانس��ت. علي سرتیپي 
مدير پرديس سینمايي كورش با اشاره 
به حركت نماديني كه ش��ب دوش��نبه 
۱۷ ارديبهش��ت ماه قبل از اكران فیلم 
سینمايي »به وقت شام« به كارگرداني 
ابراهی��م حاتمي كی��ا ص��ورت گرفت و 

عده ي��ي با لباس داعش و اس��ب در مجتمع حضور 
يافتند، گفت: به ما اطالع دادند كه قرار است نمايشي 
ب��راي اكران فیلم »به وقت ش��ام« با حضور ابراهیم 
حاتمي كیا و عوامل فیلم در پرديس سینمايي كورش 
برگزار شود كه البته اطالعي درباره نحوه اجراي آن 
نداش��تیم. او با تاكید بر اينك��ه در تمام دنیا چنین 
نمايش هايي براي اكران فیلم ها صورت مي گیرد كه 
با استقبال نیز همراه مي شود، توضیح داد: در زمینه 
ايجاد وحش��ت بین مردم نیز بايد بگويم معموال در 
دنیا دوربین مخفي هاي ترس��ناك اجرا مي شود كه 

باعث ترس و شوكه شدن مردم مي شود 
ولي درنهايت بدون هیچ مشكلي از سوي 
مخاطب مورد اس��تقبال قرار مي گیرد. 
اين تهیه كننده س��ینما اف��زود: حضور 
بازيگران با چهره هاي داعشي در پرديس 
س��ینمايي كورش يك برنامه تبلیغاتي 
ب��ود تا بتوان��د فیلم »به وقت ش��ام« را 
دوباره بر سر زبان ها بیاورد و جالب است 
بدانید اين اثر س��ینمايي شب سه شنبه 
۱8 ارديبهشت ماه نسبت به شب هاي ديگر بیش از 
دو برابر فروش داش��ت. او ادامه داد: شايد در حاشیه 
اجراي اين نمايش يك يا دو نفر ترس��یده باشند، اما 
نبايد فراموش كرد ك��ه اين گونه برنامه ها معموال بر 
پايه غافلگیري است. مدير پرديس سینمايي كورش 
توضیح داد: از ابتداي امر ما نمي دانستیم سازمان اوج 
چه ايده يي دارد ولي درنهايت بايد بگويم كه اين نوع 
تبلیغات به هیچ وجه منفي نیست. ابراهیم حاتمي كیا 
نیز در توضیحي به كس��اني كه در پرديس كوروش 

بودند، گفت: حالل مان كنید. 

كافهنشيني؛رفتارجامعهمدني
كافه نشیني يك رفتار جامعه مدني 
اس��ت براي همین هم مي گويند كافه 
مترادف با توس��عه اجتماعي اس��ت و 
اگر مي خواهیم توسعه اجتماعي داشته  
باش��یم بايد در كافه هاي مان تغییراتي 
ايجاد كنیم و فرهنگ كافه نش��یني را 
رايج كنیم. سیداحمد محیط طباطبايي 
عض��و ش��وراي فن��ي اداره كل میراث 
فرهنگي استان تهران با بیان اين مطلب 

گفت: جش��نواره ها به جهت ايجاد س��وال و توجه 
جديد موثر هس��تند و بنابراين جش��نواره يي براي 
كافه ها مي تواند مهم و موثر باش��د، اما بايد كافه ها 
دقیقا كاركرد و وظیفه خودشان را انجام دهند، كافه 
مي تواند در يك جريان فكري و ادبي تاثیرگذار باشد 
و تحول بزرگ به وجود آورد براي اينكه كافه هاي ما 
به اين سطح برسند بايد تغییراتي در آنها به وجود 
بیاورند. كافه ها طبقه بندي مختلف دارند و گوناگون 

هستند و بايد آنها را رعايت كرد. 
او ادام��ه داد: داوران مورد اعتم��اد بدون اينكه 
صاحبان كافه متوجه ش��وند وارد كافه مي شوند و 
آن را م��ورد داوري قرار مي دهند. هر كافه مي تواند 
با خودش مقايس��ه ش��ود و اين ويژگي كافه است. 
نكته ديگري كه بايد درباره فرهنگ كافه گفته شود 

اين است كه خیلي از مغازه هايي كه به 
عنوان كافه معرفي مي ش��وند در واقع 
تريا هس��تند، كافه محلي اس��ت براي 
نوش��یدن قهوه و دمن��وش و صحبت 
كردن. كافه ها ش��عبه ندارن��د آنها كه 
ش��عبه دارند و زنجیره يي هس��تند در 
واقع از دس��ته كافه ها خارج مي شوند، 
منظ��ور اي��ن نیس��ت كه آنه��ا خوب 
نیستند آنها هم يك مدل ديگر از رفتار 
اجتماعي هستند، اما كافه نیستند. در كافه بايد فضا 
خريد و نه غذا، كافه يك رفتار جامعه مدني اس��ت 
براي همین هم مي گويند كافه مترادف با توس��عه 

اجتماعي است. 
اين استاد دانش��گاه ادامه داد: كافه تريا، قنادي 
خ��وب اما يك نوع ديگر از رفتار اجتماعي اس��ت و 
در تعريف بسیار خاص كافه نمي گنجد. اخیرا كافه 
گالري ها درس��ت ش��دند كه كنار برخي گالري ها 
كافه هايي براي صحبت كردن و چیزي نوشیدن به 
وجود آمده و درواقع به فرهنگ گالري گردي كمك 
كرده است، اما كافه يي كه مي تواند هر جايي باشد 
ديگر كافه مختص آن محل نیست مثل يك شعبه 
از كاف��ه زنجیره يي و... در موزه س��ینما وجود دارد 
ديگر نمي توان گفت اين كافه، كافه موزه سینماست. 

6سالديگرباپوتين
فايننشالتايمز:

از  بس��یاري  دي��روز، 
روزنامه ها صفحه اول خود 
را به چهارمین س��وگند 
پوتین و اعالم نظر ترامپ 
در مورد برجام اختصاص 
دادند. اين روزنامه نی ز، در 
اول خود  گزارش صفحه 
اعالم ك��رد كه والديمیر 
پوتین در مراسمي براي 

چهارمین ب��ار به عن��وان ريیس جمه��ور زمام امور 
كش��ور بزرگ روس��یه را در دس��ت گرفت. گفته 
مي ش��ود اين مراسم در مس��كو با حضور شماري 
از میهمان��ان داخل��ي و خارجي برگزار ش��د و او 
زمام امور روس��یه را براي 6 س��ال ديگر در دست 
گرف��ت. پوتی��ن در نخس��تین اق��دام دور جديد 
رياست جمهوري اش ديمیتري مدودف را بار ديگر 
براي پست نخس��ت وزيري پیشنهاد كرد و به اين 
ترتیب بر ت��داوم كار و عدم تحولي تازه در عرصه 
سیاس��ت داخلي روسیه تاكید گذاشت. در عرصه 
سیاست خارجي نیز كارشناسان تغییر محسوسي 

را پیش بیني نمي كنند. 

والاستريتژورنال:
اي��ن  اول  صفح��ه 
روزنام��ه نی��ز، گزارش��ي 
از تصمیم گی��ري دونال��د 
ترامپ براي برجام منتشر 
كرده اس��ت. طب��ق اين 
ريیس جمهوري  گزارش، 
امريكا اعالم كرد، سه شنبه 
تصمی��م خ��ود را درباره 
توافق هسته يي ايران اعالم 

خواهد كرد. ترامپ در حالي اين تويیت را منتش��ر 
كرد كه س��اعاتي قبل نیز در تويیت ديگري نوشته 
بود، اياالت متحده به ديپلماس��ي سايه غیرقانوني 
جان كري درباره توافق بد ايران نیازي ندارد. ترامپ 
 در حالي اين خبر را اعالم كرده است كه تا ۱۲ مه 
)۲۲ ارديبهش��ت( هنوز چهار روز باقي است و اين 
موضع گی��ري زودهنگام در قبال برج��ام از جانب 
دولت واشنگتن در س��ال هاي اخیر بي سابقه بوده 
اس��ت. براساس آنچه مصوب ش��ده، امريكا بايد تا 
پايان هفته جاري براي چندمین بار از زمان اجراي 
برجام، تعلیق تحريم هاي يك جانبه اش علیه ايران 

را تمديد كند. 

نيويوركتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
چالش ه��ا درب��اره خل��ع 
كره شمالي  اتمي  س��الح 
منتشر كرده است. طبق 
نیويورك تايمز،  گ��زارش 
ترام��پ  ك��ه  حال��ي  در 
به دنبال ورود به مذاكرات 
كره شمالي  با  هس��ته يي 

است، او با رژيمي روبه رو مي شود كه براي چند دهه 
زواياي مهم برنامه هس��ته يي خود را از نظارت هاي 
بین المللي مخفي نگه داشته و اجازه ورود بازرسان 
به اين كشور را نداده است. بر اين اساس، در گزارش 
اين روزنامه اعالم شده كه بازرسي از برنامه هسته يي 
ايران در مقايسه با كره شمالي بسیار ساده تر است. 
همچنین گفته شده كه يك نماينده جمهوري خواه 
كنگره درباره خلع س��الح هس��ته يي كره شمالي با 
وجود تمايل پیونگ يان��گ ابراز ترديد كرد. آن طور 
كه گفته ش��ده، اين نماينده جمهوري خواه، درباره 
احتمال كاهش تعداد نیروهاي امريكايي در ش��به 
جزيره كره پ��س از توافق بی��ن دو كره نیز گفت: 
اگر كره ش��مالي داوطلبانه و به صورت كامل براي 
خلع تسلیحات هسته يي اقدام كند مي توانیم درباره 

كاهش نیروها صحبت كنیم. 

كيوسك
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